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جريدة �سيا�سية يومية

احلكومة حتاول االلتفاف على فيتو برملاين مينع �سحب رواتبهم

ال�شيعة يهملون ورقة التحالفات ..وال�سنة م�شتتون ..والكرد يغريون التكتيك

انتخابات  60 ..2021حزب ًا جديد ًا ت�ستغل
عنوان املتظاهرين بينها تابعة للف�صائل

 بغداد /متيم احل�سن
ك�سب ��ت احلكوم ��ة  6ملي ��ارات دينار
م ��ن ر�س ��وم ت�سجي ��ل اكرث م ��ن 200
ح ��زب حتى الآن ،وهو رقم قاب ��ل للزيادة ،حيث
ال ت ��زال مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات تنظ ��ر يف ع ��دد
من طلب ��ات الت�سجي ��ل املعلق ��ة .وت�ضاعف �سعر
ت�سجيل احل ��زب خلو�ض االنتخابات املقبلة �إىل

 5م ��رات ع ��ن االنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة االخرية
الت ��ي ج ��رت يف  .2018ويعتق ��د �سيا�سيون ان
ا�سع ��ار الت�سجي ��ل العالية �ست�ساع ��د "فا�سدين"
و"مرت�ش�ي�ن" على خو� ��ض االنتخاب ��ات ،وتقلل
فر�ص االحزاب ال�صغ�ي�رة واالفراد .باملقابل قد
حتد ه ��ذه اال�سعار من فو�ض ��ى تكاثر االحزاب،
خ�صو�صا وان اغلب الق ��وى ال�سيا�سية الكبرية
ق ��ررت جتن ��ب التحالف ��ات خ�ل�ال االنتخاب ��ات

املقبل ��ة .ومن املق ��رر ان جت ��ري االنتخابات يف
حزي ��ران املقبل ،بينما ال ت ��زال هناك ترجيحات
باحتم ��ال ت�أجي ��ل املوع ��د .وي�سم ��ح قان ��ون
االنتخابات اجلدي ��د ،بح�ص ��ول املر�شح لوحده
على ا�ص ��وات الناخبني دون ان تفي�ض ا�صواته
عل ��ى قائمته كما كان معموال ب ��ه يف االنتخابات
ال�سابقة ،ومنها يف انتخابات .2018
ويق ��ول با�س ��م خ�ش ��ان وه ��و نائ ��ب م�ستق ��ل،

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

ن�صف �أع�ضاء م�ؤ�س�سة ال�شهداء
يح�صلون على رواتب مزدوجة!
 بغداد /املدى

لـ(امل ��دى) ان "ر�س ��وم الرت�شي ��ح العالي ��ة الت ��ي
فر�ضتها مفو�ضية االنتخابات �ست�سمح ل�سارقي
ام ��وال الدول ��ة الذي ��ن مل يحا�سب ��وا واالحزاب
الكبرية بدخول االنتخابات".
ويفر�ض على احل ��زب املر�شح ان يدفع مبلغ 25
مليون دينار غري قابل لال�سرتداد ،يف حني كانت
ر�سوم الت�سجيل  5ماليني دينار.
 التفا�صيل �ص3

ك�شف ��ت �أو�س ��اط برملانية
�أن هن ��اك �أك�ث�ر م ��ن 15
�أل ��ف مواط ��ن يتقا�ض ��ون روات ��ب
مزدوجة.
ورغ ��م ذل ��ك يرف�ض جمل� ��س النواب
تعديل قان ��ون ال�شه ��داء وال�ضحايا
وال�سجناء ال�سيا�سيني الذي ار�سلته
احلكوم ��ة كون ��ه يق�ت�رح �إلغ ��اء كل
الروات ��ب املزدوج ��ة ،ويل ��زم مبنح
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راتب واحد لكل م�ستحق.
ويذك ��ر ح�سني املالك ��ي ،ع�ضو جلنة
ال�شه ��داء وال�ضحاي ��ا وال�سجن ��اء
ال�سيا�سي�ي�ن النيابي ��ة لـ(امل ��دى) �أن
"احلكومة و�ضعت ن�صا يف م�شروع
قان ��ون املوازن ��ة االحتادي ��ة لع ��ام
 ،2021تق�ت�رح فيه �إلغ ��اء مزدوجي
الرواتب ،وتو�صي باالكتفاء براتب
واح ��د" .ويقول �إن "ه ��ذه الرواتب
ه ��ي مكاف�أة ومن ��ح مالية حم�صورة
مبدد زمنية معينة".
وي ��رى �أن "ال�ضج ��ة الإعالمية التي
حدثت قب ��ل فرتة كان ��ت وراء تبني
احلكوم ��ة تعدي ��ل قان ��ون ال�سجناء
ال�سيا�سيني والتي طالبت من جمل�س
النواب ب�إلغاء مزدوجي الرواتب"،
معت�ب�را �أن "هذه القوان�ي�ن معمول

به ��ا يف كل دول الع ��امل الت ��ي متنح
مبالغ �إىل امل�ضطهدين".
وا�ص ��در جمل�س ال ��وزراء ،يف �شهر
�أي ��ار املا�ض ��ي ،قرار ًا يل ��زم بتحقيق
العدال ��ة االجتماعي ��ة ومعاجل ��ة
ازدواج الرات ��ب والروات ��ب
التقاعدي ��ة ملحتج ��زي رفح ��اء وفئة
م ��ن املقيمني خ ��ارج الع ��راق ب�سبب
الأزمة املالية الراهنة.
ويف �شه ��ر ايل ��ول املا�ض ��ي توعدت
جلن ��ة ال�شه ��داء وال�ضحاي ��ا
وال�سجن ��اء ال�سيا�سي�ي�ن الربملاني ��ة
يف بي ��ان �شديد اللهج ��ة ،امل�س�ؤولني
احلكومي�ي�ن "املق�صري ��ن" يف
تطبيق قوان�ي�ن العدال ��ة االنتقالية،
باال�ستجواب والإقالة.
 التفا�صيل �ص2

التخطيط :عدد ال�سكان
تخطى الـ  40مليون ن�سمة

�أحمد عبد الرزاق �شكارة
يكتب :عقد �سيا�سي �أم
اجتماعي جديد يف العراق؟

 بغداد /املدى
اعلن ��ت وزارة التخطيط ،ام�س الثالث ��اء ،ان عدد �سكان العراق
لعام  ٢٠٢٠جتاوز الـ  40مليون ن�سمة.
وق ��ال املتحدث الر�سمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي يف بيان،
تلق ��ت (امل ��دى) ن�سخة منه� ،إن "ع ��دد �سكان العراق خالل ع ��ام  ،2020بلغ
 ٤٠مليو ًن ��ا و� ١٥٠أل ��ف ن�سم ��ة ،موزعني بواق ��ع  ٪٥٠،٥للرجال و٪٤٩،٥
للن�س ��اء" .و�أ�ض ��اف� ،أن "حتدي ��د ع ��دد �س ��كان الع ��راق ،ج ��اء بن ��اء عل ��ى
التقدي ��رات ال�سكانية التي يعدها اجلهاز املركزي للإح�صاء وفقا للمعايري
االح�صائي ��ة العاملي ��ة" ،م�ضيف ًا �أن "ن�سبة النمو ال�سنوي ��ة لل�سكان يف عام
 ،٢٠٢٠بلغت ."٪٢،٦
وفيم ��ا يتعلق بالفئ ��ات العمرية لل�سكان ،بني املتح ��دث� ،أن "فئة الن�شطني
اقت�صاديا ،وهم ال�سكان يف �سن العمل من � ٦٤-١٥سنة ،كانت هي الن�سبة
الأعل ��ى بني الفئات العمري ��ة ،اذ بلغت  ٪٥٦،٥من جمم ��وع ال�سكان ،تلتها
فئ ��ة �صغار ال�سن بعم ��ر �صفر� ١٤-سن ��ة التي �شكل ��ت  ٪٤٠،٤من جمموع
�س ��كان الع ��راق ،فيما كانت ن�سبة �سكان كبار ال�س ��ن � ٦٥سنة فما فوق ،هي
نوار�س على ج�سور بغداد ( ...عد�سة :حممود ر�ؤوف) الأقل بني الفئات العمرية ،اذ �سجلت ما ن�سبته  ٪٣،١فقط".

طالب عبد العزيز يكتب:
مبنا�سبة زيارة البابا
املرتقبة �إىل العراق
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جمل�س الوزراء يعلق على "عقوبات الفيا�ض":
ال منيل �إىل الت�صعيد
 بغداد /املدى
�أك ��د املتحدث با�س ��م جمل�س
ال ��وزراء ح�سن ناظم� ،أم�س،
ان احلكوم ��ة ال متي ��ل اىل الت�صعي ��د،
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال حديث ��ه ع ��ن فر� ��ض
عقوب ��ات �أمريكي ��ة عل ��ى �شخ�صي ��ات
حكومية .و�أ�ضاف ناظم خالل م�ؤمتر
�صحف ��ي تابعت ��ه (امل ��دى)� ،أن "وزارة
اخلارجية تتاب ��ع الق ��رارات ال�صادرة
من اخلزانة الأمريكية".
وكان ��ت وزارة اخلزان ��ة الأمريكية قد
�أعلن ��ت ،اجلمعة ،فر� ��ض عقوبات على
رئي� ��س هيئ ��ة احل�ش ��د ال�شعب ��ي فال ��ح
الفيا�ض ،بتهم ��ة �ضلوعه يف انتهاكات

خطرية حلقوق الإن�سان.
و�أو�ضح ��ت ال ��وزارة �أن العقوب ��ات
ت�شم ��ل م�ص ��ادرة جمي ��ع ممتل ��كات
الفيا� ��ض وم�صاحل ��ه ال�شخ�صي ��ة
املوج ��ودة يف الوالي ��ات املتح ��دة،
وحظ ��ر �أي كيان ��ات ميتل ��ك  %50م ��ن
ح�صته ��ا �أو ميتلكه ��ا ه ��و و�آخ ��رون
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.
ويف �سي ��اق �آخ ��ر� ،أو�ض ��ح ناظ ��م �أن
"جمل�س الوزراء قرر اعفاء املواطنني
من الر�س ��وم على الط ��رود الربيدية"،
مبين ��ا �أن "املجل� ��س �ص ��وّ ت عل ��ى دعم
القط ��اع ال�صناع ��ي ب�شقي ��ه الع ��ام
واخلا�ص ،فيم ��ا منح الأولوية للقطاع
ال�صناع ��ي يف املناف�س ��ة وجتهي ��ز

�أمانة بغداد
يخطف
و�صيف هدايف
الدوري
اللبناين
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م�ؤ�س�سات الدولة مبنتجاته".
كذل ��ك ق ��ال املتح ��دث الر�سم ��ي �إن
"جمل� ��س الوزراء ع ��د بطاقة الناخب
البايومرتي ��ة طويل ��ة الأم ��د واح ��دة
م ��ن امل�سمت�س ��كات الر�سمي ��ة املعتمدة
يف دوائ ��ر الدول ��ة" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن
"املجل� ��س قرر منح املوظفني مدة 60
يوم ًا لتحديث بياناتهم البايومرتية".
و�أكد ناظ ��م� ،أن "احلكومة عازمة على
حمارب ��ة نزع ��ة انح�س ��ار امل�شاركة يف
االنتخاب ��ات وتعتزم اتخ ��اذ اجراءات
ت�شج ��ع املواطن�ي�ن عل ��ى امل�شاركة يف
االنتخاب ��ات" ،فيم ��ا دع ��ا املواطن�ي�ن
�إىل "الإ�س ��راع بتحدي ��ث بياناته ��م
البايومرتية".
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معتقلو تظاهرات النا�صرية يك�شفون
عن تعر�ضهم للتعذيب

الرئا�سات الثالث :االنتخابات بعيدة عن التزوير و�سطوة ال�سالح
 بغداد /املدى
�أك ��دت الرئا�س ��ات الثالث،
�أم� ��س الثالث ��اء� ،أهمي ��ة
االنتخابات املقبلة باعتبارها امل�سار
الدميقراطي والد�ستوري للبلد.
وذك ��رت رئا�س ��ة اجلمهوري ��ة يف
بي ��ان ،تلق ��ت (امل ��دى) ن�سخ ��ة منه،
ان "الرئا�س ��ات اجتمع ��ت يف ق�ص ��ر
بغ ��داد ،واتفق ��ت عل ��ى �ض ��رورة
تر�سيخ االم ��ن الداخلي وحفظ �أمن
و�سالم ��ة املواطن�ي�ن ،وحماي ��ة حق
التظاه ��ر ال�سلم ��ي وتعزي ��ز �سلط ��ة
الأجه ��زة الأمنية وتطبي ��ق القانون

م ��ن اج ��ل حتقي ��ق ال�سل ��م واالم ��ن
املجتمعي".
وا�ض ��اف البي ��ان ان "االجتماع �أكد
على اجلهود الوطنية يف دعم تعزيز
مرجعي ��ة الدول ��ة ،ومن ��ع االعم ��ال
اخلارج ��ة ع ��ن القان ��ون و�ضب ��ط
ال�سالح املنفلت".
و�ش ��دد املجتمع ��ون بح�س ��ب البيان
عل ��ى "�أهمي ��ة االنتخاب ��ات املقبل ��ة
باعتباره ��ا امل�س ��ار الدميقراط ��ي
والد�ستوري للبالد ،خ�صو�صا و�أنها
ت�أتي بع ��د حراك �شعب ��ي ور�أي عام
وطني وا�س ��ع يتطلع نحو اال�صالح
والتغي�ي�ر ،وه ��و م ��ا ي�ستوج ��ب

قالوا �إن احلكومة م�صرة على �إنفاق غري �ضروري

نواب يرجحون �إقرار الموازنة بعد ماراثون طويل
 بغداد /فرا�س عدنان
نواب من كت ��ل مختلفة
يرف� ��ض ّ
من ��ح وزي ��ر المالي ��ة عل ��ي عبد
الأمير ع�ل�اوي �صالحيات جديدة بموجب
ن�صو� ��ص الموازن ��ة ،م�شيري ��ن �إل ��ى �أن
ه ��ذا التوج ��ه الحكوم ��ي يخال ��ف �أح ��كام
الد�ستور.
ويق ��ول النائ ��ب ع ��ن تحال ��ف الق ��وى
العراقي ��ة رع ��د الدهلك ��ي لـ(الم ��دى)� ،إن
"طريق الموازنة غير معبد ،هناك العديد
م ��ن المالحظ ��ات ولم�سن ��ا تناق�ض� � ًا بي ��ن
ن�صو�صها".
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ال�شرطة والزوراء واجلوية يرتقبون
قرعة �أبطال �آ�سيا 2021

وي�ضي ��ف الدهلكي� ،أن "الم�ش ��روع �أوجد
مبال ��غ قليل ��ة ج ��د ًا لبع� ��ض المحافظ ��ات
ال�سيم ��ا المح ��ررة ،مقارن ��ة ب�أخ ��رى
خ�ص�صت لها �أموال انفجارية".
ويج ��د� ،أن "المت�ضرر الأكبر من الموازنة
هم ��ا �شريحت ��ا الموظفي ��ن والنازحي ��ن،
مقاب ��ل �إ�ص ��رار حكوم ��ي على �إنف ��اق غير
مجدٍ باتجاهات �أخرى غير �ضرورية".
و�ش ��دد الدهلك ��ي ،عل ��ى �أن "مجل� ��س
الن ��واب �سي�شه ��د ماراثون ًا طوي�ل ً�ا لإقرار
الموازن ��ة بالنظر لتعم ��ق الخالفات وعدم
ح�س ��م الم�شروع الحكوم ��ي للفقرات التي
عليه ��ا ج ��دل بي ��ن الأو�س ��اط ال�سيا�سي ��ة

داخ ��ل البرلم ��ان ،كح�صة �إقلي ��م كرد�ستان
وتخ�صي�صات المحافظات الأخرى".
وتح ��دث الدهلك ��ي ،ع ��ن "من ��ح الم�شروع
�صالحيات وا�سعة لوزي ��ر المالية ،بالرغم
من كثرة الم�ؤ�شرات على �أدائه ب�أنه لم يفهم
الو�ض ��ع االقت�ص ��ادي العراق ��ي لغاية الآن
ويحت ��اج لم�ساع ��دة فريق م ��ن الخبراء".
ونب ��ه �إل ��ى �أن "ع�ل�اوي يرى الع ��راق من
منظار �أوروب ��ي ،وهذا ال يتفق مع الواقع
الحالي ،وبالتال ��ي منحه �صالحيات مالية
جدي ��دة بموج ��ب الموازن ��ة يعن ��ي �أنن ��ا
مقبلون على مزيد من الم�شكالت".
 التفا�صيل �ص2

ان تك ��ون العملي ��ة االنتخابي ��ة
ا�ستجابة حقيقية لتطلعات ال�شعب،
ولتكون امل�س ��ار ال�سلمي يف حتقيق
الإ�صالحات املن�شودة".
وا�ش ��ار البي ��ان اىل "�ض ��رورة عمل
جمي ��ع ال�سلطات يف البل ��د والقوى
ال�سيا�سية والفعالي ��ات االجتماعية
كافة ،يف دعم الإجراءات ال�ضرورية
لإجن ��اح العملي ��ة االنتخابي ��ة ،عرب
من ��ع التزوي ��ر او التالع ��ب ب� ��إرادة
العراقي�ي�ن يف اختي ��ار ممثليه ��م
وبعي ��دا ع ��ن �سط ��وة ال�س�ل�اح"،
م�ضيف� � ًا ان ��ه "يت ��م دع ��وة مراقب�ي�ن
دولي�ي�ن ب�ص ��ورة ج ��ادة بالتن�سيق

مع الدائ ��رة املخت�صة بذلك يف بعثة
الأمم املتحدة".
ولف ��ت البي ��ان اىل "�أهمي ��ة متري ��ر
م�ش ��روع قان ��ون املوازن ��ة العام ��ة
ل�سن ��ة  ،2021بال�ش ��كل الذي يحمي
حقوق املواطنني ،ومينع انعكا�سات
الو�ضع املايل احلايل على الأو�ضاع
االقت�صادي ��ة يف الب�ل�اد ،وبال ��ذات
ال�شرائ ��ح االجتماعي ��ة حم ��دودة
الدخل ،والتو�صل اىل حلول جذرية
بني احلكوم ��ة االحتادي ��ة وحكومة
�إقليم كرد�ستان حول امل�سائل املالية
العالقة مبا ي�ضم ��ن حقوق ورواتب
جميع املوظفني".

عراقيات يخ�ضن عالم الأعمال ..م�شاريع
خا�صة انطلقت من "قيود الوباء"
 متابعة  /املدى
كانت فاطمة علي يف �سنتها الأخرية
تدر� ��س لت�صب ��ح متخ�ص�ص ��ة يف
التحلي ��ل الطبي عندم ��ا فر�ض الع ��راق �إغالق ًا
تام� � ًا يف �آذار  ،2020بع ��د �أن �أجربه ��ا الوباء
امل�ست�ش ��ري عل ��ى البق ��اء يف املن ��زل� ،أم�ض ��ت
�أيامه ��ا عل ��ى و�سائ ��ل التوا�ص ��ل االجتماعي،
تبح ��ث عن �ش ��يء يتعلق بوقته ��ا .ثم خطرت
له ��ا فكرة ،قب ��ل �ست �سن ��وات� ،أثن ��اء زيارتها
لأم�ي�ركا يف برنام ��ج لتب ��ادل الق ��ادة ال�شباب،
قامت مع طالب �آخرين بجولة يف م�صنع جنب
فريمونت حيث ُعر�ضت �أطباق اجلنب القدمية

عل ��ى �أل ��واح خ�شبية ،لذا ب ��دت وك�أنها لوحات
دعائية.
�أعجبن ��ي  ...قل ��ت لنف�سي مل ��اذا ال �أك ��ون �أول
م ��ن يفعل ذل ��ك يف بغداد؟ ح�صل ��ت على دورة
تدريبي ��ة جمانية يف جم ��ال الأعمال التجارية
عرب الإنرتن ��ت وبحثت عن الأجبان والأطباق
اخل�شبية املتوفرة يف العا�صمة العراقية.
بع ��د �أ�شهر ،جنح ��ت فاطمة البالغ ��ة من العمر
 22عام� � ًا يف ت�سوي ��ق �ألواح اجل�ب�ن اخلا�صة
به ��ا�( ،أكل ��ة خا�ص ��ة به ��ا) حي ��ث حقق ��ت دخ ًال
�صغ�ي�ر ًا ولكن ��ه ثابت وح�صلت عل ��ى �أكرث من
 2000متابع على .Instagram
 التفا�صيل �ص4
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سياسة
الحكومة تحاول االلتفاف
على فيتو برلماني يمنع �سحب
رواتبهم
 بغداد /المدى

ك�شفت �أو�ساط برلمانية
�أن هناك �أكثر من � 15ألف
مواطن يتقا�ضون رواتب
مزدوجة .ورغم ذلك
يرف�ض مجل�س النواب
تعديل قانون ال�شهداء
وال�ضحايا وال�سجناء
ال�سيا�سيين الذي ار�سلته
الحكومة كونه يقترح
�إلغاء كل الرواتب
المزدوجة ،ويلزم
بمنح راتب واحد لكل
م�ستحق.

الحكوم ��ة تعدي ��ل قان ��ون ال�سجن ��اء
ال�سيا�سيي ��ن والتي طالب ��ت من مجل�س
الن ��واب ب�إلغ ��اء مزدوج ��ي الروات ��ب"،
معتب ��را �أن "هذه القواني ��ن معمول بها
ف ��ي كل دول العالم التي تمنح مبالغ �إلى
الم�ضطهدين".
وا�صدر مجل�س ال ��وزراء ،في �شهر �أيار
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نحو ن�صف �أع�ضاء م�ؤ�س�سة ال�شهداء يح�صلون
على رواتب مزدوجة!
الما�ضي ،ق ��رار ًا يلزم بتحقي ��ق العدالة
االجتماعي ��ة ومعالج ��ة ازدواج الراتب
والرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء
وفئة من المقيمين خارج العراق ب�سبب
الأزمة المالية الراهنة.
وف ��ي �شه ��ر ايل ��ول الما�ض ��ي توع ��دت
لجن ��ة ال�شه ��داء وال�ضحاي ��ا وال�سجناء

ال�سيا�سيي ��ن البرلمانية ف ��ي بيان �شديد
اللهج ��ة ،الم�س�ؤولي ��ن الحكوميي ��ن
"المق�صري ��ن" ف ��ي تطبي ��ق قواني ��ن
العدال ��ة االنتقالي ��ة ،باال�ستج ��واب
والإقالة.
ويلف ��ت النائ ��ب المالك ��ي ال ��ى �أن "عدد
الم�شمولي ��ن والم�ستفيدي ��ن م ��ن

قان ��ون م�ؤ�س�س ��ة ال�شه ��داء وال�سجن ��اء
ال�سيا�سيين ي�ص ��ل الى نحو (� )33ألف،
م ��ن بينه ��م (� )15أل ��ف لديه ��م روات ��ب
مزدوج ��ة" ،مبين ��ا �أن "الغ ��اء ه ��ذه
الرواتب يتطلب تعديل قانون م�ؤ�س�سة
ال�شهداء".
ورد مجل� ��س الن ��واب �إل ��ى الحكوم ��ة،

ويذك ��ر ح�سي ��ن المالك ��ي ،ع�ض ��و لجنة
ال�شه ��داء وال�ضحاي ��ا وال�سجن ��اء
ال�سيا�سيي ��ن النيابي ��ة لـ(الم ��دى) �أن
"الحكوم ��ة و�ضعت ن�صا ف ��ي م�شروع
قانون الموازنة االتحادية لعام ،2021
تقت ��رح فيه �إلغ ��اء مزدوج ��ي الرواتب،
وتو�ص ��ي باالكتف ��اء برات ��ب واح ��د".
ويق ��ول �إن "ه ��ذه الرواتب ه ��ي مكاف�أة
ومن ��ح مالي ��ة مح�ص ��ورة بم ��دد زمني ��ة
معينة".
وي ��رى �أن "ال�ضج ��ة الإعالمي ��ة الت ��ي
حدث ��ت قب ��ل فت ��رة كان ��ت وراء تبن ��ي

م�شروع قانون التعدي ��ل الثاني لقانون
م�ؤ�س�س ��ة ال�سجن ��اء ال�سيا�سيي ��ن رق ��م
( )4ل�سن ��ة  2006بعد �أن رف�ض الم�ضي
بت�شريعه.
وي�شي ��ر النائ ��ب ع ��ن محافظ ��ة كرب�ل�اء
ال ��ى ان "مجل� ��س الن ��واب �ص ��وت على
�إرجاع هذا القانون وعدم الموافقة على

متظاهر امام م�ؤ�س�سة ال�سجناء لرف�ض الغاء راتبه ..ار�شيف

قالوا �إن مجل�س الوزراء م�صر على �إنفاق غير �ضروري

نواب يرجحون �إقرار موازنة 2021
بعد ماراثون طويل
 بغداد /فرا�س عدنان

نواب من كتل مختلفة منح
يرف�ض ّ
وزير المالية علي عبد الأمير عالوي
�صالحيات جديدة بموجب ن�صو�ص
الموازنة ،م�شيرين �إلى �أن هذا التوجه
الحكومي يخالف �أحكام الد�ستور.
ويقول النائب عن تحالف القوى
العراقية رعد الدهلكي لـ(المدى)،
�إن "طريق الموازنة غير معبد ،هناك
العديد من المالحظات ولم�سنا تناق�ضاً
بين ن�صو�صها" .وي�ضيف الدهلكي� ،أن
"الم�شروع �أوجد مبالغ قليلة جداً لبع�ض
المحافظات ال�سيما المحررة ،مقارنة
ب�أخرى خ�ص�صت لها �أموال انفجارية".

ويج ��د� ،أن "المت�ضرر الأكب ��ر من الموازنة هم ��ا �شريحتا
الموظفين والنازحي ��ن ،مقابل �إ�صرار حكومي على �إنفاق
غير مج ٍد باتجاهات �أخرى غير �ضرورية".
و�ش ��دد الدهلك ��ي ،عل ��ى �أن "مجل� ��س الن ��واب �سي�شه ��د
ماراثون ًا طوي�ل� ًا لإقرار الموازنة بالنظر لتعمق الخالفات
وع ��دم ح�سم الم�شروع الحكومي للفقرات التي عليها جدل
بي ��ن الأو�س ��اط ال�سيا�سية داخ ��ل البرلم ��ان ،كح�صة �إقليم
كرد�ستان وتخ�صي�صات المحافظات الأخرى".
وتح ��دث الدهلكي ،عن "منح الم�شروع �صالحيات وا�سعة
لوزير المالية ،بالرغم من كثرة الم�ؤ�شرات على �أدائه ب�أنه
لم يفه ��م الو�ضع االقت�صادي العراق ��ي لغاية الآن ويحتاج
لم�ساعدة فريق من الخبراء".
ونب ��ه �إل ��ى �أن "عالوي ي ��رى العراق من منظ ��ار �أوروبي،
وه ��ذا ال يتف ��ق م ��ع الواق ��ع الحال ��ي ،وبالتال ��ي منح ��ه
�صالحي ��ات مالي ��ة جدي ��دة بموج ��ب الموازنة يعن ��ي �أننا

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

�شيـــوخ �صــالح الــدين ي�شكــون "مقــابــر املغيبني"
ويهددون ب�إحالة امللف �إىل املحاكم الدولية
 بغداد /المدى

مقبلون عل ��ى مزيد من الم�شكالت" .وم�ضى الدهلكي� ،إلى
�أن "مجل�س النواب �س ��وف ي�سعى من خالل اخت�صا�صاته
الد�ستوري ��ة في تحديد ال�صالحيات الجديدة التي يمنحها
الم�ش ��روع الحكومي �إلى وزير المالي ��ة لكي نتجاوز �أزمة
اقت�صادي ��ة تل ��وح بالأف ��ق" .م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر النائب عن
تحالف الفتح احمد الكناني ،ان "العديد من مواد م�شروع
قان ��ون الموازن ��ة للع ��ام الحال ��ي تنط ��وي عل ��ى مخالفات
وا�ضح ��ة للد�ست ��ور" .ي�ضي ��ف الكنان ��ي� ،أن "�أب ��رز تل ��ك
المخالفات هي من ��ح �صالحيات وا�سعة �إلى وزير المالية،
تتعار� ��ض مع اخت�صا�صاته بموج ��ب الت�شريعات النافذة،
وكذلك مو�ضوع فر�ض ال�ضرائب بنحو مبالغ فيه".
وي�شي ��ر� ،إل ��ى �أن "الإ�ص ��رار الحكوم ��ي بجع ��ل مجم ��وع
النفق ��ات  164تريلي ��ون يخال ��ف الواق ��ع المال ��ي والأزمة
االقت�صادية التي يعاني منها العراق ب�شكل عام".
ولف ��ت الكنان ��ي� ،إلى �أن "جمي ��ع الم�ؤ�شرات ت ��دل على �أن
الموازن ��ة �س ��وف ت�ستغرق وقت� � ًا طوي ًال لإقراره ��ا بالنظر
لكث ��رة المواد الخالفية ،لكننا في نهاية المطاف �سن�صوت
عليه ��ا بالأغلبي ��ة لت�سيي ��ر �أمور الب�ل�اد" .وي ��رى الكناني
�ض ��رورة� ،أن "تبذل الكتل ال�سيا�سية بالتن�سيق مع اللجان
المعني ��ة كام ��ل جهدها م ��ن �أج ��ل الو�صول �إل ��ى ن�صو�ص
يمك ��ن تمريره ��ا داخ ��ل مجل�س الن ��واب وتلقى قب ��و ًال من
الكاف ��ة"� .إلى ذلك ،ي�ؤكد النائب عن تحالف �سائرون يا�سر
الم�سع ��ودي� ،أن "وزير المالية يتحم ��ل بالدرجة الأ�سا�س
م�س�ؤولي ��ة الموازن ��ة الحالية كونها ج ��اءت غير متفقة مع
الظرف الحالي" .و�أفاد الم�سعودي ،في حديثه لـ(المدى)،
ب�أن "جميع الم�ؤ�شرات تدل على �أن الو�ضع االقت�صادي في
العراق ينذر بخطر ،ومنح �صالحيات جديدة للوزير يعني
�أنن ��ا نزيد من الم�شه ��د تعقيد ًا" .ولفت� ،إل ��ى �أن "البرلمان
ل ��ه �صالحيات كبي ��رة بموج ��ب الم ��ادة  62م ��ن الد�ستور
م ��ن خاللها ب�إمكان ��ه المناقلة والتخفي� ��ض وتعديل بع�ض
الفقرات ب�شرط �أال تزيد من المجموع العام للموازنة وهو
خيار م�ستبعد بالن�سبة �إلينا" .وانتهى الم�سعودي� ،إلى �أن
"المناق�شات ما زالت م�ستمرة من قبل اللجان المخت�صة
ونحن ننتظ ��ر �أن ن�صل �إلى �صيغة توافقية تحفظ الو�ضع
االقت�ص ��ادي العراقي ويمكن تمريرها ف ��ي البرلمان وغير
قابلة للطعن م�ستقب ًال من قبل الحكومة".

املدير العام
غادة العاملي
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تعدي ��ل قان ��ون م�ؤ�س�سة ال�شه ��داء الذي
يقت ��رح �إلغ ��اء كل الروات ��ب المزدوج ��ة
التي يتقا�ضاه ��ا ذوو ال�شهداء و�ضحايا
الإرهاب ومحتجزي رفحاء".
م ��ن جانبه ،بي ��ن رئي�س لجن ��ة ال�شهداء
وال�سجن ��اء ال�سيا�سيي ��ن عب ��د االل ��ه
النائل ��ي ان "مجل�س الن ��واب رد تعديل
قان ��ون م�ؤ�س�سة ال�سجن ��اء ال�سيا�سيين
المقت ��رح م ��ن الحكوم ��ة لمخالفت ��ه
القوانين النافذة".
واو�ض ��ح النائل ��ي وهو نائ ��ب عن دولة
القان ��ون ف ��ي م�ؤتمر �صحف ��ي عقده في
مجل� ��س الن ��واب ان "الحكومة اتخذت
قرارها المرق ��م  27بتاريخ  21حزيران
 2020وطبقته مبا�شرة على المعتقالت
والمعتقلي ��ن ال�سيا�سيي ��ن وابن ��اء
االنتفا�ضة ال�شعبانية".
وا�ض ��اف ان "ار�س ��ال الحكومة لتعديل
قان ��ون ال�سجن ��اء ال�سيا�سيي ��ن ي�ؤك ��د
مخالفته ��ا للقوانين واق ��رار منها بعدم
قانونية قرارها".
وا�شار رئي�س لجنة ال�شهداء وال�سجناء
ال ��ى ان "اع�ض ��اء مجل� ��س الن ��واب
ي�شع ��رون بالم�س�ؤولي ��ة الكبي ��رة تجاه
القواني ��ن التي �شرعه ��ا البرلمان والتي
يج ��ب ان تحظ ��ى باالحت ��رام ال�سيم ��ا
الت ��ي تخ�ص �شرائ ��ح م�ضحية من ذوي
ال�شهداء وال�سجناء والمحتجزين".
ولفت النائلي الى ان "الحكومة �ضمنت
فق ��رة ف ��ي م�ش ��روع قان ��ون الموازن ��ة
لن�س ��ف اربع ��ة قواني ��ن وه ��ي قواني ��ن
ال�شهداء وال�سجن ��اء و�ضحايا االرهاب
والتقاعد".
وك�ش ��ف النائلي عن "اج ��راءات تتعلق
باللجن ��ة التحقيقية التي �ص ��وت عليها
مجل� ��س النواب م ��ن اج ��ل التدقيق في
االجراءات التي اتخذتها الحكومة �ضد
القواني ��ن الناف ��ذة و�ست�شخ�ص اللجنة
اي خرق في ه ��ذه االجراءات وي�صوت
عليه ��ا مجل�س النواب م ��ن اجل الزامها
بتنفيذ قوانين العدالة االنتقالية".

�أعل ��ن �شي ��وخ ووجه ��اء ع�شائ ��ر
اال�سحاق ��ي بمحافظ ��ة �ص�ل�اح
الدي ��ن ،العث ��ور عل ��ى مقب ��رة
جماعي ��ة جن ��وب مدين ��ة تكريت،
ت�ضم رف ��ات الع�شرات يعتقد انهم
من "المغيبين".
وكان وجه ��اء ق ��د تحدث ��وا
لـ(المدى) �أواخ ��ر ت�شرين الثاني
الما�ض ��ي ،قائلي ��ن �إن ف�صائ ��ل
م�سلح ��ة في �ص�ل�اح الدي ��ن تمنع
من ��ذ نح ��و � 6سن ��وات ،ع�ش ��رات
�آالف من ال�س ��كان من العودة الى
مناطقهم اال�صلية ،لأ�سباب تتعلق
بن�شاطات اقت�صادية.
وا�ضاف ��وا انه ��م ابلغ ��وا قا�س ��م
االعرج ��ي ،م�ست�ش ��ار االم ��ن
القوم ��ي ،ال ��ذي زار المحافظ ��ة
كموف ��د حكوم ��ي من قب ��ل رئي�س
ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي،
بالتفا�صيل الكاملة وان االعرجي
وع ��د بح ��ل االزم ��ة .كم ��ا طالبوه
ب�إخ ��راج ف�صائ ��ل الح�ش ��د م ��ن
المحافظة.
وا�ص ��در �شيوخ ووجه ��اء ع�شائر
اال�سحاق ��ي بمحافظ ��ة �ص�ل�اح
الدين ،بيانا تلقته (المدى) �أم�س:
"تم العث ��ور على مقبرة جماعية
ف ��ي ناحي ��ة اال�سحاق ��ي الجزيرة
جن ��وب مدين ��ة تكري ��ت تحدي ��دا
منطقة جالي ،ت�ضم الع�شرات من
جث ��ث المغيبين في فت ��رة تحرير
مناطقنا من احتالل تنظيم داع�ش
الإرهابي في العام ."2014
و�أ�ضاف ��وا ف ��ي بي ��ان مط ��ول
"بالت�أكي ��د هناك مقاب ��ر جماعية
كثي ��رة لك ��ن الق ��وات الما�سك ��ة
للأر� ��ض تمن ��ع الأهالي م ��ن حفر

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

المقاب ��ر والبح ��ث ع ��ن رف ��ات
�أوالده ��م ،خوف ًا من الإعالم وفتح
مل ��ف المختطفي ��ن والمغيبي ��ن
ق�سري ًا".
و�أو�ضح ��وا �أن ��ه "بن ��اء عل ��ى
الم�س�ؤولي ��ة الملقاة عل ��ى عاتقنا
نعلمكم ب�أن المعلومات المتوفرة
لهذه الجثث المكت�شفة في المقبرة
تعود �إلى العوائل المغيبة ق�سريا
م ��ن قب ��ل الميلي�شي ��ات الوالئي ��ة
فبتاري ��خ  2015/5 /25تم ��ت
مداهم ��ة قري ��ة الخاط ��ر ف ��ي
الجزي ��رة م ��ن قب ��ل الميلي�شي ��ات
الوالئي ��ة واعتق ��ال عو� ��ض عل ��ي
خاط ��ر و�أوالده� ،أده ��م و�سع ��د
و�سع ��دون علي خاط ��ر و�أوالده،
ه�ش ��ام و�سع ��د وعل ��ي ابراهي ��م
خاط ��ر و�أوالده ،ح�سين وعبا�س
و�سعد ابراهيم علي خاطر ولفتة
عبا� ��س جراد وحماد عبا�س جراد
وخليف ��ة محمد جراد ،كما تم اخذ
خم� ��س �سي ��ارات ن ��وع بي ��ك �أب

موديل حدي ��ث" .وتاب ��ع البيان:
"نح ��ن �شي ��وخ ووجه ��اء ع�شائر
المجم ��ع بن ��ي جمي ��ل نت�س ��اءل
ع ��ن م�صير ابنائن ��ا المغيبين من
تاري ��خ تحري ��ر مناطقن ��ا الت ��ي
ح ��ررت ب�سواعدن ��ا وت�ضحي ��ات
�أهلن ��ا وع�شائرن ��ا م ��ن تنظي ��م
داع�ش الإرهاب ��ي بعد دخوله الى
مناطقن ��ا بتاري ��خ 2014/6/10
ودخ ��ول الح�ش ��د �إلين ��ا ونعلمكم
�أن لدين ��ا �أكث ��ر م ��ن � 25000آلف
مغي ��ب في محافظاتن ��ا المنكوبة
منهم �أكثر م ��ن  12000م�سجلين
ف ��ي مفو�ضي ��ة الأم ��م المتح ��دة
ومنه ��م م ��ن ل ��م يت ��م ت�سجيله ��م
ب�سبب ن ��زوح �أهله ��م �أو تغييبهم
م ��ن قب ��ل الميلي�شي ��ات الوالئي ��ة
منه ��م بح ��دود  10000مغيب في
محافظ ��ة �ص�ل�اح الدي ��ن ومنه ��م
م ��ا يق ��ارب  4000م�سجلي ��ن في
مفو�ضي ��ة الأم ��م المتح ��دة بينهم
�أكث ��ر م ��ن  1200م ��ن ناحي ��ة

اال�سحاق ��ي و 100ف ��ي مكي�شيفة
و�أكث ��ر م ��ن  2000ف ��ي �سام ��راء
و 160في يثرب و�أكثر من 1000
ف ��ي محيط بلد و�أكث ��ر من 1800
في المو�صل و�أكثر من  4700في
الأنب ��ار منهم  2000ف ��ي مجزرة
ال�صقالوي ��ة و�أكث ��ر م ��ن 2000
بالحويجة ف ��ي كركوك و�أكثر من
 250في حزام بغداد".
وي�شكو وجه ��اء في �صالح الدين
من وجود ف�صائ ��ل �ضمن الح�شد
ال�شعب ��ي ف ��ي مناطقه ��م ،وب ��د�أت
مطالب ��ات اخراجهم تت�صاعد بعد
ما عرفت بجريمة الفرحاتية التي
وقعت في �شهر ت�شرين الأول من
عام .2020
ونف ��ذ ف�صي ��ل م�سل ��ح �ضم ��ن
الح�ش ��د يعتق ��د ان ��ه تاب ��ع لحركة
ع�صائ ��ب اهل الح ��ق جريمة قتل
خالله ��ا  8مواطني ��ن م ��ن قري ��ة
الفرحاتي ��ة فيم ��ا م ��ا زال م�صي ��ر
� 4آخري ��ن مجه ��وال .ويتاب ��ع

احدى املقابر اجلماعية ..ار�شيف

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

بريوت .احلمرا�.شارع ليون
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وجه ��اء اال�سحاق ��ي ف ��ي بيانه ��م
�أن "المغيبي ��ن ت ��م اختطافهم من
قب ��ل الميلي�شي ��ات الوالئية بدون
مذكرات اعتقال م ��ن الق�ضاء وان
هذا الفع ��ل ال�شنيع جرى باجتهاد
�شخ�ص ��ي منه ��م علم ��ا ان ��ه ت ��م
اختط ��اف � 41شخ�ص� � ًا ،منهم من
ال تتجاوز اعمارهم � 8سنوات".
وح� � ّذروا الحكوم ��ة "ف ��ي حال لم
تظهر نتائج التحقيقات فى جميع
اللج ��ان التي ت�شكلت ف ��ي ق�ضايا
المغيبي ��ن و�إلمختطفي ��ن م ��ن
�أهلن ��ا النازحي ��ن وث ��وار ت�شرين
وت�سلي ��م الجن ��اة �إل ��ى الق�ض ��اء
لينالوا جزاءهم العادل ويكونوا
عب ��رة للقتل ��ة والمجرمي ��ن
والعم�ل�اء والفا�سدي ��ن والإفراج
ع ��ن المختطفي ��ن والمغيبي ��ن
ف�س ��وف نلج� ��أ �إل ��ى ط ��رق �أخرى
كثي ��رة منه ��ا المحاك ��م الدولي ��ة
لمعرف ��ة م�صي ��ر �أهلن ��ا و�إخواننا
و�أبنائن ��ا المغيبين والمختطفين
والمعتقلين" .كما طالبوا رئي�س
الجمهوري ��ة ورئي� ��س مجل� ��س
النواب ورئي� ��س مجل�س الوزراء
ورئي� ��س مجل�س الق�ض ��اء الأعلى
ووزي ��ر الداخلية ورئي� ��س لجنة
حق ��وق االن�س ��ان النيابية ولجنة
حق ��وق الإن�س ��ان والمنظم ��ات
االن�ساني ��ة العراقي ��ة ولجن ��ة
حق ��وق االن�س ��ان ف ��ي الممثلي ��ة
العالمية لع ��دم االنحياز وممثلية
هيئة االمم المتح ��دة في العراق،
بـ"حماي ��ة �أبنائن ��ا المغيبي ��ن
والمعتقلين والمهجرين القابعين
ف ��ي �سج ��ون مخيم ��ات النازحين
وال�سج ��ون والمعتق�ل�ات ال�سرية
م ��ن االغتي ��االت والت�صفي ��ة
الج�سدية بالطرق التع�سفية".
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سياسة

انتخابات  60 ..2021حزب ًا جديد ًا ت�ستغل عنوان
املتظاهرين بينها تابعة للف�صائل

� سيا�سيون :رفع كلف ت�سجيل الأحزاب ي�ساعد فا�سدين ومرت�شني ويقلل فر�ص الأحزاب ال�صغرية والأفراد
� أكثـ��ر م��ن  400ح��زب ق��دم طلب��ات ت�س��جيل �إىل املفو�ض��ية ،وه��و ع��دد يفوق �أع��داد �أع�ض��اء الربملان ال��ـ! 329
ك�سبت احلكومة  6مليارات دينار من ر�سوم ت�سجيل اكثـر من 200
حزب حتى الآن ،وهو رقم قابل للزيادة ،حيث ال تزال مفو�ضية
االنتخابات تنظر يف عدد من طلبات الت�سجيل املعلقة .وت�ضاعف
�سعر ت�سجيل احلزب خلو�ض االنتخابات املقبلة �إىل  5مرات عن
االنتخابات الت�شريعية االخرية التي جرت يف .2018
 بغداد /تميم الح�سن
ويعتق ��د �سيا�سي ��ون ان ا�سع ��ار الت�سجيل
العالية �ست�ساع ��د "فا�سدين" و"مرت�شين"
عل ��ى خو� ��ض االنتخاب ��ات ،وتقل ��ل فر�ص
االحزاب ال�صغيرة واالفراد.
بالمقابل قد تح ��د هذه اال�سعار من فو�ضى
تكاث ��ر االح ��زاب ،خ�صو�ص ��ا وان اغل ��ب
الق ��وى ال�سيا�سي ��ة الكبيرة ق ��ررت تجنب
التحالفات خالل االنتخابات المقبلة.
وم ��ن المق ��رر ان تج ��ري االنتخاب ��ات في
حزي ��ران المقب ��ل ،بينم ��ا ال ت ��زال هن ��اك
ترجيحات باحتمال ت�أجيل الموعد.
وي�سم ��ح قان ��ون االنتخاب ��ات الجدي ��د،
بح�ص ��ول المر�ش ��ح لوحده عل ��ى ا�صوات
الناخبي ��ن دون ان تفي� ��ض ا�صوات ��ه عل ��ى
قائمته كما كان معم ��ول به في االنتخابات
ال�سابقة ،ومنها في انتخابات .2018
ويق ��ول با�س ��م خ�شان وهو نائ ��ب م�ستقل،
لـ(الم ��دى) ان "ر�س ��وم التر�شي ��ح العالي ��ة
الت ��ي فر�ضته ��ا مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات
�ست�سم ��ح ل�سارق ��ي ام ��وال الدول ��ة الذي ��ن
ل ��م يحا�سب ��وا واالحزاب الكبي ��رة بدخول
االنتخاب ��ات" .ويفر� ��ض عل ��ى الح ��زب
المر�ش ��ح ان يدف ��ع مبلغ  25ملي ��ون دينار
غير قابل لال�سترداد ،في حين كانت ر�سوم
الت�سجيل  5مليون دينار.
وي�ضي ��ف خ�ش ��ان ،ال ��ذي يواج ��ه "فيت ��و
�سيا�س ��ي" امام ت�أديته اليمي ��ن الد�ستورية
حتى االن ان "نحو ن�صف العراقيين تحت
خ ��ط الفق ��ر ،ويب ��دو ان المفو�ضي ��ة قررت
ع ��دم دخ ��ول االح ��زاب الفقي ��رة واالف ��راد
الفقراء".
وكان الم�س�ؤول االول عن ملف االنتخابات
ف ��ي الحكومة عبد الح�سي ��ن الهنداوي ،قد
نف ��ى ان تكون ر�سوم ت�سجي ��ل الأحزاب الـ
 25مليون دينار ،تذهب الى المفو�ضية.
وق ��ال الهن ��داوي ف ��ي ت�صريح ��ات �سابق ��ة
للوكال ��ة الر�سمي ��ة ان "دائ ��رة �ش� ��ؤون
الأح ��زاب والتنظيم ��ات ال�سيا�سية التابعة
للمفو�ضي ��ة العليا الم�ستقل ��ة لالنتخابات،
الم�س�ؤول ��ة عن ت�سجيل الأحزاب من خالل

تطبي ��ق من�ش ��ور عل ��ى موق ��ع المفو�ضية،
ووفق �شروط محددة".
و�أ�ض ��اف �أن "دائرة الأحزاب ت�ستوفي من
الحزب ال�سيا�س ��ي ر�سوم ًا تبلغ  25مليون
دينار عراقي ،لي�ست للمفو�ضية ،بل تذهب
لهيئ ��ة الم�ساءل ��ة والعدال ��ة والمعام�ل�ات
الأخرى".
فو�ضى الأحزاب
وقدم اكثر من  400حزب حتى االن طلبات
ت�سجي ��ل الى المفو�ضية ،وه ��و عدد يفوق
اعداد اع�ضاء البرلمان  329نائب.
وبح�س ��ب االرق ��ام الر�سمية غي ��ر النهائية
للمفو�ضي ��ة ،فانه ��ا ق ��د �صادق ��ت على 231
حزب ��ا ،مقاب ��ل  204ف ��ي االنتخاب ��ات
الت�شريعية الما�ضية ،ل ��م ي�شارك منها غير
 87كيانا وحزبا وفرد ًا في يوم االقتراع.
وع ��دد االح ��زاب الم�ص ��ادق عليها ي ��زداد،
حي ��ث ت�شي ��ر ارق ��ام المفو�ضية ،ال ��ى انها
مازال ��ت تنظ ��ر بطلبات ت�سجي ��ل  85حزب ًا
�آخ ��ر .والالفت في بيان ��ات المفو�ضية ،ان
هن ��اك  99حزب ��ا تم رف� ��ض طلبات ��ه ،و17
�آخري ��ن ت ��م �سح ��ب تر�شيحهم ،وق ��د تعود
هذه االحزاب مرة اخرى الى الت�سجيل في
المراحل القادمة.
واقر قانون االنتخابات الجديد ،الول مرة
من ��ذ ع ��ام  ،2003نظام الدوائ ��ر المتعددة
حيث ق�سم العراق الى  83دائرة انتخابية،
يفوز عنها .322
و�ستبقى  7مقاعد انتخابية لكوتا الأقليات
بح�س ��ب ما ج ��اء ف ��ي القان ��ون االنتخابي
ال ��ذي �ص ��وت مجل� ��س النواب علي ��ه العام
الما�ض ��ي .ويق ��ول ع ��ادل الالم ��ي ،الخبير
في مج ��ال االنتخاب ��ات لـ(الم ��دى) ان هذا
القان ��ون في ��ه "تغيير جذري" ع ��ن النظام
الن�سبي ال ��ذي كان �سائدا ف ��ي االنتخابات
ال�سابقة.
ووف ��ق الالم ��ي ان "اال�ص ��وات الزائ ��دة
للمر�شح لن تفي�ض هذه المرة على القائمة
او الحزب اللذين ينتمي اليهما الفائز".
لذلك ين�ص ��ح الخبير والم�س� ��ؤول ال�سابق
ف ��ي مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات ،االح ��زاب

والتحالف ��ات بان "تقلل عملي ��ات االندماج
فيم ��ا بع�ضه ��ا ،وتركز في ع ��دم تقديم اكثر
من مر�شح للدائرة الواحدة".
مغادرة التحالفات
وفعلي ��ا ،ب ��د�أت الق ��وى الكبي ��رة� ،أبرزه ��ا
التي ��ار ال�ص ��دري ال ��ذي يطم ��ح بح�س ��ب
قيادات ��ه بالح�ص ��ول عل ��ى  100كر�س ��ي
ف ��ي البرلم ��ان ،اكث ��ر حر�ص ��ا عل ��ى تجنب
الخو�ض في حديث التحالفات.
وقال �صالح العبيدي المتحدث با�سم زعيم
التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى ال�ص ��در ،نهاي ��ة
الع ��ام الما�ضي انه "ال يمك ��ن الحديث عن
التحالفات قبل ظهور نتائج االنتخابات".
وا�ض ��اف العبيدي ف ��ي م�ؤتمر �صحفي ،ان
"نتائ ��ج االنتخابات هي م ��ن �ستحدد بعد
ذلك �شكل التحالفات".
وق ��رر زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري ،مقت ��دى
ال�ص ��در ،م�ؤخ ��ر ًا خو� ��ض االنتخابات في
ح ��ال ت�أك ��د �أن االنتخاب ��ات �ست�سف ��ر ع ��ن
�أغلبية �صدرية في مجل�س النواب ،م�شير ًا
ال ��ى �أن ذلك �سيكون لتخلي� ��ص العراق من
"الف�ساد والتبعية واالنحراف".
وقال ال�ص ��در في تغريدة عل ��ى تويتر "�إن
بقي ��ت وبقت الحياة �س�أتاب ��ع الأحداث عن
كث ��ب وبدق ��ة ف� ��إن وج ��دت �أن االنتخابات
�ست�سف ��ر ع ��ن �أغلبي ��ة �صدرية ف ��ي مجل�س
الن ��واب و�أنه ��م �سيح�صل ��ون عل ��ى رئا�سة
ال ��وزراء ،وبالتال ��ي �س�أتمك ��ن بمعونته ��م
وكم ��ا تعاهدنا �سوي ��ة من �إكم ��ال م�شروع
الإ�ص�ل�اح م ��ن الداخ ��ل �س�أق ��رر خو�ضك ��م
ف ��ي لالنتخاب ��ات" .وكان تحال ��ف ال�ص ��در
م ��ع بع� ��ض الق ��وى الم�ستقل ��ة واالح ��زاب
ال�صغيرة ،قد حقق  54مقعدا في انتخابات
 ،2018وتمك ��ن التحالف بعد ذلك باالتفاق
م ��ع تحالف الفتح من ت�شكيل حكومة عادل
عبد المهدي التي ا�ستقالت نهاية .2019
وكان ال�ص ��در ق ��د دعا الع ��ام الما�ضي ،الى
م ��ا ا�سم ��اه بـ"ترميم البي ��ت ال�شيعي" قبل
االنتخاب ��ات ،لكنها دعوة ل ��م تحقق �صدى
وا�ضح ��ا ،فيم ��ا ت�سربت انباء ع ��ن �شروط
�صدرية مقابل ان�ضمام زعيم حزب الدعوة

الفتات انتخابية للدورة الربملانية ال�سابقة� ..أر�شيف

 م�س�ؤول �سابق يف املفو�ضية ين�صح �أحزاب ت�شرين باالندماج وترك �صراع الزعامات
نوري المالكي الى البيت المفتر�ض.
وتع�ص ��ف الخالف ��ات ،بح�س ��ب الم�صادر،
داخ ��ل ح ��زب الدع ��وة .وتق ��ول الم�ص ��ادر
المطلع ��ة لـ(الم ��دى) ان "المالك ��ي ا�صب ��ح
اكث ��ر �سيط ��رة عل ��ى الح ��زب بع ��د ابع ��اد
بع� ��ض المناف�سي ��ن" .وقرر ح ��زب الدعوة
ف ��ي  2018ع ��دم الدخ ��ول با�سم ��ه ف ��ي
االنتخاب ��ات ،وه ��و ام ��ر ت�سب ��ب بحدوث
جدل وا�سع بين المالك ��ي وحيدر العبادي
حينها .ويقرر تحال ��ف دولة القانون الذي
يق ��وده المالكي في ه ��ذه االنتخابات ان ال
يتحالف اي�ضا .ويقول رعد الما�س النائب
ال�ساب ��ق في دول ��ة القان ��ون" :ال تحالفات
قبل حزيران".
وكان ائت�ل�اف المالكي ق ��د حقق  25مقعدا
ف ��ي االنتخاب ��ات االخي ��رة ف ��ي تراج ��ع
وا�ضح عن ارقام ��ه التي كان يح�صدها في
االنتخابات ال�سابقة.
بالمقاب ��ل اي�ض ��ا ا�ستوعب العب ��ادي در�س
االنتخاب ��ات ال�سابقة التي ل ��م ت�ساعده في
تحقي ��ق حل ��م الح�صول على والي ��ة ثانية،
ويبدو راف�ضا للتحالفات هذه المرة.
وقال عقيل الرديني ،ع�ضو تحالف الن�صر
الذي يقوده العبادي ،بان االخير "الينوي
التحالف مع ال�صدريين".

وجاءت ت�صريحات الرديني ،عقب ت�سرب
معلومات عن تحالف و�شيك بين الطرفين،
على خلفي ��ة زيارة المتحدث با�سم ال�صدر،
العبادي نهاية العام الما�ضي.
وكان العبيدي ،المتحدث با�سم ال�صدر ،قد
�ش ��ن قبل ذلك هجوما عل ��ى العبادي ،وقال
ف ��ي مقابلة تلفزيون ��ة ان االخي ��ر "لم يكن
�شجاع� � ًا ف ��ي مواجه ��ة الفا�سدي ��ن" حينما
كان رئي�س ��ا لل ��وزراء .وتعر� ��ض العب ��ادي
ال ��ى ان�شقاقي ��ن ف ��ي تحالف ��ه قب ��ل وبع ��د
ت�شكي ��ل حكومة عبد المهدي ،ت�سبب االول
ف ��ي تحميله اح ��داث احتجاج ��ات الب�صرة
الدموي ��ة ف ��ي  ،2018والثان ��ي بان�سحاب
فالح الفيا�ض الى فريق ت�شكيل الحكومة.
وحق ��ق تحالف الفت ��ح حينها ال ��ذي ان�ضم
الي ��ه الفيا�ض ،توازنا للق ��وى مع �سائرون
لت�شكي ��ل الحكوم ��ة ،فيما ال ي�شج ��ع الفتح
هذه المرة االن�ضمام الى تحالفات اخرى.
وقال القيادي في كتلة �صادقون المن�ضوية
تح ��ت التحالف نعيم العبودي ،في من�شور
عل ��ى الفي�سب ��وك ،نهاي ��ة الع ��ام الما�ض ��ي
انه "ت� � ّم اليوم �إع�ل�ان المكت ��ب االنتخابي
لتحال ��ف الفتح ،عن بدء خو� ��ض تر�شيحه
االنتخابي ر�سميًّا ،وذل ��ك بجميع مكوناته
ّ
و�ضم ��ن قائم ��ة موح ��دة" .وي�ض ��م تحالف

الفت ��ح عدة كت ��ل بينه ��ا �صادق ��ون الممثلة
لع�صائب اهل الح ��ق ومنظمة بدر وال�سند
الوطني التابعة لكتلة الف�ضيلة.
خطة الكرد وت�شتت القوى
ال�سنية
بالمقاب ��ل يبدو الكرد ه ��ذه المرة ي�سيرون
بالطري ��ق المعاك� ��س لباق ��ي الق ��وى وعن
نهجهم ف ��ي االنتخابات ال�سابق ��ة ،بح�سب
م ��ا اك ��د القي ��ادي الك ��ردي ووزي ��ر المالية
ال�سابق هو�شيار زيباري.
وق ��ال زيب ��اري مطل ��ع الع ��ام الحال ��ي ف ��ي
برنام ��ح تلفزيوني ان "هناك نقا�ش ًا يجري
الآن داخ ��ل الأح ��زاب الكردي ��ة ،ب�إمكاني ��ة
خو� ��ض االنتخاب ��ات المقبل ��ة ،بتحال ��ف
�سيا�س ��ي كبي ��ر ،ي�ض ��م مختل ��ف الأط ��راف
والقوميات والمذاهب".
ولف ��ت �إل ��ى �أن "م ��ا مط ��روح ف ��ي الوق ��ت
الحال ��ي ،ه ��و �أن تج ��ري تل ��ك التحالف ��ات
بم�شارك ��ة الأح ��زاب الكردي ��ة ،ولي� ��س من
قبل �أ�شخا�ص ،كما ح�ص ��ل في االنتخابات
ال�سابق ��ة" .وكان مجم ��وع ماح�صلت ��ه
الق ��وى الكردية في انتخابات  ،2018نحو
 60مقع ��دا ،اغلبه ��ا للح ��زب الديمقراط ��ي
الكرد�ستاني الذي جمع  25مقعد ًا.

ف ��ي غ�ض ��ون ذل ��ك ل ��م تظه ��ر اي م�ؤ�شرات
عن �آلي ��ة الق ��وى ال�سُ نية الت ��ي �ستخو�ض
به ��ا االنتخابات ،خ�صو�ص ��ا و�سط اجواء
عا�صف ��ة م ��ن االن�شقاق ��ات الت ��ي ج ��رت
داخل تل ��ك االحزاب ،وا�ستبع ��اد مفو�ضية
االنتخاب ��ات القيادي احمد الجبوري (ابو
مازن) ب�سبب تهم �سابقة بالف�ساد.
وت�أم ��ل بالمقاب ��ل الق ��وى الت ��ي �شارك ��ت
ف ��ي احتجاج ��ات ت�شري ��ن الح�ص ��ول على
حظوظه ��ا ف ��ي االنتخاب ��ات ،خا�ص ��ة وان
تغيير قانون االنتخاب ��ات جاء على خلفية
حركة المتظاهرين.
وبح�س ��ب م�ؤ�ش ��رات اولية ان هن ��اك اكثر
من  60حزبا قد ا�ستغل ا�سم المتظاهرين،
بينه ��م احزاب تابعة ب�ش ��كل غير علني الى
ف�صائ ��ل م�سلح ��ة .لكن با�س ��م خ�شان وهو
احد منظمي تظاهرات  2018في ال�سماوة
ق ��ال �إن "حزبي ��ن او  3فق ��ط يمثل ��ون
ت�شري ��ن" ،م�شي ��را ال ��ى ان ه ��ذه الأحزاب
القليلة "�ستندمج في النهاية".
بالمقاب ��ل ين�ص ��ح الخبي ��ر ف ��ي مج ��ال
االنتخاب ��ات عادل الالمي اح ��زاب ت�شرين
"بالتوح ��د بجبه ��ة واح ��دة واالبتعاد عن
�صراع الزعام ��ات وان يختاروا اف�ضل 83
مر�شحا لمنع ت�شتت اال�صوات".

النا�صرية ُتن�ضج مبادرة "البيت الوطني" بالتزامن مع عودة االحتجاجات نواب :بع�ض املحافظني فا�سدين
ومتفردين فـي الإدارة
بينما تعود وترية االحتجاجات يف النا�صرية اىل االرتفاع،
ي�ستمر نا�شطون بتن�ضيج ت�شكيل قد ي�شارك يف االنتخابات
املقبلة .و�شهدت النا�صرية مطلع الأ�سبوع اللحايل اخطر
مواجهات حيث وقف اجلي�ش مع املحتجني يف املدينة وفتح النار
على ت�شكيالت امنية �أخرى حاولت اقتحام �ساحات االحتجاج.

 بغداد /المدى
ويق ��ول النا�ش ��ط زاي ��د الع�ص ��اد ،وه ��و اح ��د
م�ؤ�س�س ��ي ت�شكي ��ل البيت الوطن ��ي في حديث
لـ(الم ��دى) ان "هنال ��ك �سببي ��ن رئي�سي ��ن كانا
وراء قيامنا بت�أ�سي�س (البيت الوطني) ،الأول
هو ان كل هذهِ الم�شاريع المجربة كانت عابرة
للح ��دود وال تتبن ��ى م�شروع� � ًا وطني� � ًا حقيقي ًا
وال �آيديولوجي ��ة �سيا�سي ��ة وا�ضح ��ة ،من هذا
المنطل ��ق نعتق ��د ب� ��أن �أزمتن ��ا تكم ��ن بغي ��اب
الم�شروع الوطني العراق ��ي ،الذي ي�ستند الى
مفه ��وم الأمة العراقي ��ة ك�أ�سا�س ف ��ي ح�سابات
ال�سيا�سة ،ويتمايز مواطنوه على �أ�سا�س مبد�أ
المواطنة ال�شاملة العادلة".
وي�ضي ��ف النا�ش ��ط �أن "ال�سب ��ب الثان ��ي �صار
لزام� � ًا علين ��ا كمحتجي ��ن تنظي ��م الحرك ��ة
ُر�ص
االحتجاجي ��ة ومظهرته ��ا �سيا�سي� � ًا ك ��ي ي ّ
ال�ص � ّ�ف االحتجاجي وتترجم �أفعال ��ه �سيا�سي ًا
ويخرج من دائرة الفو�ضى وال�شعبوية اللتين
كان ��ا �ضرورة ف ��ي مرحلة م ��ن المراحل لدواع
�أمنية و�سيا�سية ولإدامة زخم االحتجاج".
واف ��اد الع�ص ��اد ب� ��أن المب ��ادرة "انطلق ��ت م ��ن
�ساح ��ة الحبوب ��ي ف ��ي النا�صري ��ة وانتهت في
م�ؤتمرن ��ا التنظيم ��ي الأول حي ��ث �أ�صبح ��ت

مب ��ادرة كل العراقيي ��ن ،نح ��ن ج ��ادّون في �أن
يك ��ون هذا البيت الوطني بيت ��ا لكل العراقيين
م ��ن �شم ��ال البل ��د وحت ��ى �أق�صى جنوب ��ه ،وال
يقت�ص ��ر عل ��ى المن�ضوي ��ن والم�شاركي ��ن ف ��ي
الحرك ��ة االحتجاجي ��ة� ،إنم ��ا هو امت ��زاج بين
�شباب ال�ساحات م ��ن جهة و�أ�ساتذة الجامعات

ونخب ومثقفي المجتمع من جهة �أُخرى".
م ��ن جهته او�ض ��ح النا�ش ��ط عم ��ار خ�ضير في
ت�صري ��ح لـ(الم ��دى) ان "الم�ش ��روع الوطن ��ي
ال ين�ض ��وي فق ��ط عل ��ى ت�شري ��ن وانم ��ا ي�ض ��م
جهات �ساندة لت�شرين بعي ��د ًا عن ال�شخ�صيات
المتحزب ��ة ،وان ديموم ��ة عم ��ل ه ��ذا الت�شكيل
مبني ��ة عل ��ى دعم ذات ��ي ولي�س دعم ��ا خارجيا،
وم ��ن نق ��اط الق ��وة الت ��ي نراه ��ن عليه ��ا دع ��م
الجمهور".
وا�ش ��ار خ�ضي ��ر ال ��ى ان "البي ��ت الوطني قام
ببرنام ��ج �شم� � َل جميع المحافظ ��ات المنتف�ضة
وان الر�ؤي ��ا واحدة من اج ��ل انقاذ واقع البالد
كذل ��ك ان �شخو�ص (البيت الوطن ��ي العراقي)
م ��ن جمي ��ع المحافظ ��ات العراقي ��ة اذ يحم ��ل

ر�ؤيا وطنية عاب ��رة للطائفية �أ�ضف لذلك باننا
ذاهب ��ون لت�سجيل هذا الت�شكي ��ل في مفو�ضية
االنتخابات ،وان هذا البيت لكل العراقيين وال
يقت�صر على �شريحة معينة".
ب ��دوره ،اك� � َد ح�سي ��ن ها�ش ��م �أح ��د ال�شب ��اب
المحتجي ��ن ف ��ي بغ ��داد" :انن ��ا ندع ��م هك ��ذا
الت�شكي ��ل ب ��كل ت�أكيد ،فخ ��روج هك ��ذا ت�شكيل
يعن ��ي ان ��ه وبع ��د ط ��ول انتظ ��ار ا�ستط ��اع
المحتج ��ون تنظيم �أنف�سه ��م والخروج بحزب
�سيا�س ��ي يمثله ��م ف ��ي العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة
وانقاذ مطالبهم من ال�ضي ��اع و�سط المنظومة
الحكومية الفا�س ��دة" ،م�ضيفا �أن "رحلة االلف
مي ��ل تبد�أ بخط ��وة ،ون�أم ��ل ان يتغي ��ر الواقع
الم�أ�ساوي بهذه الخطوة".

جانب من تظاهرات النا�صرية  ..ار�شيف

 بغداد /المدى

اكت�شف مجل�س النواب انه اخط�أ في
قرار �إيقاف عمل مجال�س المحافظات.
ويقول نواب ان عددا من المحافظين
فا�سدين ووجهة م�ساءلتهم غير وا�ضحة.
ويرى النائب جمال كوجر ،ان حل
مجال�س المحافظات كان قرارا خاطئا.
و�أ�ضاف كوجر� ،أن "�إ�شكاليات حل مجال�س
المحافظات ما زلنا نعاني منها حتى
اللحظة" ،م�ؤكداً �أن "اللجنة المالية تناق�ش
م�س�ألة مراقبة �أداء المحافظ وتطبيق
الم�شاريع".

و�أو�ض ��ح ع�ض ��و اللجن ��ة المالي ��ة� ،أن "البرلم ��ان �أمام
خياري ��ن؛ �إم ��ا بق ��اء الحال عل ��ى ماهو علي ��ه ،ما يعني
اال�ستمرار في الف�ساد الذي تقوم به بع�ض المحافظات
�أو محافظيه ��ا �أو ت�شكي ��ل لجن ��ة من ن ��واب المحافظة
يقوم ��ون بدور مجل� ��س المحافظة ال�ساب ��ق ويراقبون
�أداء المحافظ".
وحول الم�شاري ��ع ،لفت كوجر �إلى �أنه ��ا "ت�شهد ف�ساد ًا
وهن ��اك دكتاتوري ��ة ف ��ي �إدارة الم�شاري ��ع والمحاف ��ظ
�أ�صب ��ح متف ��رد ًا ف ��ي الإدارة" ،متوقع� � ًا �أن "ي ��درج
البرلم ��ان في الموازنة الجديدة فقرات تعنى بحل هذه

الإ�شكالي ��ات" .و�أكد كوجر �أن "م ��ن �صالحية البرلمان
مراقبة �أداء المحافظي ��ن وكل ال�شخ�صيات العاملة في
الحكوم ��ة لكنه ��م يع ��ودون ف ��ي قراراتهم �إل ��ى مجل�س
الوزراء كونه المرجع الر�سمي لهم".
وكان النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة �سائ ��رون ع�ل�اء الربيع ��ي ،قد
اعل ��ن ،االثني ��ن ،ان ايق ��اف عمل مجال� ��س المحافظات
ت�سب ��ب بغياب الرقابة على المحافظين .و�أ�شار الى ان
ع ��ددا من المحافظين لديهم ح ��االت ف�ساد وهدر بالمال
الع ��ام ،فيما بيّن ان مرجعي ��ة المحافظين غير وا�ضحة
ومجل� ��س الن ��واب لي�س من حق ��ه ا�ستجوابه ��م .وقال
الربيعي ان "قرار مجل�س النواب ايقاف عمل مجال�س
المحافظات التي هي ا�ص ًال تجاوزت المدة القانونية".
وا�ض ��اف "ا�ستمر عمل مجال�س المحافظات �أكثر من 4
تجر انتخابات محلي ��ة وبقيت لما يقارب
�سن ��وات ولم ِ
� 7سن ��وات" ،مو�ضح� � ًا ان "مجل�س الن ��واب جمّد عمل
ه ��ذه المجال� ��س ،وه ��ذا االيق ��اف غير قانون ��ي؛ لكون
مجال�س المحافظات وجودها د�ستوري واليمكن انهاء
عم ��ل المجال� ��س ب�ص ��ورة كامل ��ة؛ الن الد�ست ��ور ر�سم
وجوده ��ا" .وا�شار الربيعي الى ان "المحافظات االن
تعمل ب ��دون هذه المجال�س وب ��دون وجود رقيب على
الحكوم ��ات المحلية" ،مبين ًا انه "ف ��ي القانون المعدل
لمجال� ��س المحافظات خول البرلم � ُ
النواب بمراقبة
�ان
َ
اداء المحافظ ��ات والدوائ ��ر ف ��ي ه ��ذه المحافظة ،لكن
النائ ��ب لديه مهام ف ��ي عمله داخل مجل� ��س النواب فلم
تك ��ن الرقاب ��ة بالم�ست ��وى المطل ��وب" .ولف ��ت الى ان
"ع ��ددا من المحافظين لديه ��م مخالفات كبيرة وف�ساد
وه ��در بالم ��ال العام ،وهن ��اك مخ ��اوف او توافق على
ع ��دم تغييرهم حتى ال ي�أتي رئي�س الوزراء بمحافظين
من جانبه".

محليات
ـــــــــــــــــــ
منـــــخارج بغداد

 حقوق الإن�سان توجه طلبين لحكومة
الب�صرة
رف ��ع مكت ��ب املفو�ضية العليا حلق ��وق الإن�سان يف حمافظة
الب�ص ��رة ،ي ��وم �أم� ��س ،مطلب�ي�ن �إىل احلكوم ��ة املحلية يف
مت�سولة بعمر الت�سع
املحافظة ،بع ��د اغت�صاب وقتل طفل ��ة
ّ
�سنوات.
وذك ��ر املكتب يف بيان �أن "املكتب �إذ يتابع التعامل ال�سريع
واملهن ��ي يف التحقيق ��ات من قب ��ل �أجه ��زة وزارة الداخلية
يف �شرط ��ة ق�ض ��اء الزب�ي�ر ،ومديريت ��ي مكافح ��ة االج ��رام
واال�ستخب ��ارات ،م ��ع ح ��ادث الطفل ��ة ذات ال� �ـ� ٩سن ��وات
واملجن ��ي عليها بجرميتي االغت�ص ��اب والقتل العمد وي�أمل
يف و�صول اجلاين �إىل العدالة".
و�أ�ض ��اف البيان� ،أن "املعلوم ��ات ت�ؤكد �أن الطفلة املغت�صبة
القتيلة هي �إحدى �ضحاي ��ا ظاهرة الت�سول ،وعليه البد من
التفعيل ال�سريع واجلاد للجنة مكافحة الت�سول".
و�أ�ش ��ارت �إىل �أن "ال�ض ��رورة التي ال ميك ��ن التغا�ضي عنها
ب�إن�ش ��اء منظوم ��ة كامريات املراقب ��ة التي ط ��ال انتظارها،
والت ��ي �ست�ساه ��م يف احل ��د م ��ن عدي ��د اجلرائ ��م وعن�ص ��ر
امل�ساعدة الرئي�س للأجهزة الأمنية".

 ديالى ت�شكو انت�شار الخنازير
طال ��ب م�س� ��ؤول حكومي �ساب ��ق يف حمافظة دي ��اىل� ،أم�س
الثالث ��اء ،بدرا�سة ما �أ�سماها "الظاه ��رة ال�شاذة" يف قاطع
�شمال املحافظة ،بعد انت�شار اخلنازير فيها.
وقال رئي�س جمل� ��س ناحية العظيم ال�سابق ،حممد �ضيفان
العبيدي �إن "العظيم ت�شهد منذ �سنوات ظاهرة �شاذة بد�أت
تت�س ��ع ب�شكل الفت ،وت�شكل م�صدر تهديد للمزارعني تتمثل
يف انت�شار قطع ��ان اخلنازير الربية ب�شكل كبري يف حاوي
العظي ��م ،وهي �ضفاف نهر العظيم ال ��ذي يحيط مب�ساحات
�شا�سعة من الأرا�ضي".
و�أ�ض ��اف العبي ��دي� ،أن "العظي ��م مل ت�سج ��ل يف تاريخه ��ا
وج ��ود قطعان اخلنازير الربي ��ة ،و�أول مرة مت ر�صدها يف
 2010ث ��م �سرعان ما انت�ش ��رت بكثاف ��ة ،و�أ�صبحت م�صدر
تهدي ��د ج ��دي للأرا�ض ��ي الزراعية و�أي�ض� � ًا املدني�ي�ن ،لأنها
خطرة جد ًا وتهاجم ال�صغار والن�ساء يف بع�ض الأحيان".
و�أ�شار �إىل �أن "ظاهرة انت�شار اخلنازير حتتاج اىل درا�سة
م�ستفي�ض ��ة لبيان �سبب انتقاله ��ا اىل احلاوي ،وهي لي�ست
بيئة حا�ضنة لها على عك�س مناطق �أخرى".

� 7 آبار مكت�شفة بالديوانية
ك�ش ��ف النائب االول ملحافظ الديواني ��ة ،فار�س ونا�س ،عن
وج ��ود � 7آب ��ار نفطي ��ة مكت�شف ��ة باملحافظة ترف� ��ض وزارة
النفط �إدارجها �ضمن جوالت الرتاخي�ص.
وق ��ال ونا�س� ،إن "حمافظة الديوانية فيها � 7آبار نفطية مت
�أكت�شافه ��ا منذ �سنوات ،لك ��ن وزارة النفط ترف�ض �إدراجها
�ضمن ج ��والت الرتاخي�ص على الرغم م ��ن املحاوالت التي
قام ��ت به ��ا احلكومات املحلي ��ة للمحافظة ط ��وال ال�سنوات
ال�سابقة".
و�أ�ض ��اف �أن "وزارة النف ��ط تربر رف�ضه ��ا يف �إطار االبقاء
على نف ��ط الديواني ��ة كاحتياطي ملخزون الع ��راق من جهة
�أو لع ��دم وجود ق ��درة بتوفري و�سائل نق ��ل وت�صدير النفط
املوجود".
وتابع ونا� ��س �أن "احلكومة املحلية يف حمافظة الديوانية
طالب ��ت احلكوم ��ة املركزي ��ة بتعوي� ��ض املحافظ ��ة م ��ن
البرتودوالر ،لأن املبالغ املخ�ص�صة لها ب�سيطة جد ًا".

� 25 ألف والدة خالل  2020في كربالء
قد�سة� ،أم� ��س� ،إن �أربعة من
�أعلن ��ت دائرة �صحة كرب�ل�اء املُ َ
ُم�ست�شفياته ��ا� ،شه ��دت والدة � 25.509أطف ��ال خ�ل�ال العام
املُن�ص ��رم ،مبين ��ة �أن من بني ال ��والدات ت�سجي ��ل  92والدة
طف ��ل وطفلة م ��ن �أُمهات ُم�صابات ب� �ـ " ُكورونا " يف كربالء
ُمنذ بدء اجلائحة.
وذكر املُدير الع ��ام للدائرة ،الدكتور �صب ��اح املو�سوي ،يف
بي ��ان تلقت ��ه (بغ ��داد الي ��وم)� ،أن " ُم�ست�شفي ��ات (الن�سائية
والتولي ��د التعليم ��ي والهندي ��ة الع ��ام وع�ي�ن التم ��ر العام
واحل�سيني ��ة الع ��ام)� ،شه ��دت خالل الع ��ام الفائ ��ت والدة (
 ) 25.509طفل وطفلة ".
و�أ�ض ��اف� ،أن "ع ��دد الوالدات الطبيعية بل ��غ ( ) 19 ، 838
والدة  ،بواقع (  ) 4280ذكور  ،و ( � ) 15558إناث  ،بينما
بلغت الوالدات نتيجة العمليات القي�صرية (  ) 6007والدة
توزعت بواقع (  ) 3380ذكور  ،و( � ) 2627إناث".
ّ ،
ولف ��ت يف الوقت عين ��ه اىل �إن "من بني جمم ��وع الوالدات
ت�سجيل (  ) 7حالة والدة تو�أم ثنائي  ،و(  ) 9حاالت والدة
تو�أم ثالثي ".
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حقوق الإن�سان ت�ؤكد اعتقال  72متظاهراً خالل الأيام المن�صرمة

معتقلو تظاهرات النا�صرية يك�شفون عن تعر�ضهم للتعذيب
ويدعون المنظمات الدولية لحمايتهم
 ذي قار  /ح�سني العامل
ك�شف نا�شط ��ون يف تظاهرات النا�صرية
ج ��رى اعتقاله ��م م�ؤخ ��ر ًا ع ��ن تعر�ضه ��م
للتعذي ��ب عل ��ى ي ��د عنا�ص ��ر م ��ن القوات
والأجهزة الأمنية  ،وفيما دعوا املنظمات
الدولي ��ة اىل التدخل حلمايته ��م � ،أ�شارت
مفو�ضي ��ة حق ��وق الإن�س ��ان اىل اعتق ��ال
 72متظاه ��ر ًا خ�ل�ال ت�صعي ��د الفعالي ��ات
االحتجاجي ��ة الت ��ي �شهدته ��ا النا�صري ��ة
خالل الأيام املن�صرمة.
ون�ش ��ر النا�شط املدين ه�ش ��ام ال�سومري
جمموع ��ة من ال�صور توثق �آثار التعذيب
على ج�سده وكتب يف �صفحته ال�شخ�صية
عل ��ى الفي� ��س ب ��وك تو�ضيح� � ًا مل ��ا ح�صل
خ�ل�ال اعتقال ��ه ق ��ال في ��ه" مت اختط ��ايف
م ��ن �ساح ��ة احلبوبي (ي ��وم االح ��د) من
قب ��ل �أ�شخا� ��ص مدنيني واقت ��ادوين اىل
الأجهزة القمعية" ،و�أ�ضاف " مت تعذيبي
وك�س ��ر �أ�سناين ب�أخم� ��ص ال�سالح وخلع
كتفي وجروح يف الر�أ�س".
و�أ�ش ��ار ال�سوم ��ري اىل تعر�ضه "لل�ضرب
بالتواث ��ي والكيب�ل�ات و�سرق ��ة هواتف ��ه
ال�شخ�صي ��ة " ،منوه� � ًا اىل �أن " الق ��وة
الأمني ��ة قام ��ت باعتقال ��ه م ��ن ال�ساع ��ة
اخلام�س ��ة �إىل ال�ساع ��ة العا�ش ��رة من ليل
االح ��د و�أطلق ��وا �سراح ��ه بع ��د التعذيب
الوح�شي".
ودع ��ا النا�شط امل ��دين املنظم ��ات املعنية
بحق ��وق الإن�س ��ان اىل التدخ ��ل حلماي ��ة
املتظاهري ��ن مبين ًا �أنه " يوجه ر�سالة �إىل
املنظم ��ات الدولية حلق ��وق الإن�سان بعد
�أن عج ��ز عن منا�شدة احلكوم ��ة العراقية
" ،متهم ًا "احلكومة بالتواط�ؤ مع اجلهات
املتو ّرطة بقمع املتظاهرين".
وبعد يوم م ��ن اعتقاله ك�ش ��ف ال�سومري
ع ��ن �إقام ��ة دع ��وة ق�ضائي ��ة �ض ��د عنا�صر
الق ��وة الأمنية التي قام ��ت بتعذيبه مبين ًا
�أن ��ه "الي ��وم ( االثنني ) اكمل ��ت �إجراءات
الدع ��وى الق�ضائي ��ة �ض ��د عنا�ص ��ر القوة
الت ��ي قامت باالعتداء عل � َّ�ي متمثلة بفوج
مكافحة ال�شغب واملهمات اخلا�صة �إ�ضافة

اىل �أفراد من ا�ستخبارات ذي قار".
ويف من�ش ��ور �آخ ��ر يطل ��ب ال�سومري من
�أ�صدقائ ��ه عدم االت�صال ب ��ه على اخلا�ص
�أو عل ��ى الوات�ساب ك ��ون �أجهزته مازالت
بحوزة اجلهة التي قام ��ت باعتقاله .وقد
حاولت املدى االت�صال بال�سومري �إال �أن
جميع �أجهزته كانت مغلقة.
ومن جانب ��ه ن�شر النا�ش ��ط يف تظاهرات
النا�صري ��ة �أحم ��د عل ��ي التميم ��ي عق ��ب
الإف ��راج عن ��ه بكفال ��ة �ضامنة �ص ��ورة له
وه ��و ي�ستع�ي�ن بعكازت�ي�ن وكت ��ب حتتها
يف �صفحت ��ه ال�شخ�صي ��ة " ع ��ذر ًا م ��ن
نا�صريتي و�أخواين متظاهرو احلبوبي
لأنن ��ي قررت تعليق و�إيق ��اف ن�شاطي يف
التظاهرات ال�سلمية " ،و�أ�ضاف " وطني
�إذا م ��ا كدرن ��ه ن�سن ��دك انطي ��ح وي ��اك...
يارب ...يارب ...يارب...ارحمنا".
و�أ�ش ��ار التميم ��ي اىل �أن ��ه " تعر� ��ض

لالعتق ��ال مرت�ي�ن ب�سب ��ب ن�شاط ��ه يف
التظاهرات ال�سلمية".
ومل يك�شف التميمي �صراحة عن تعر�ضه
للتعذي ��ب واكتف ��ى بن�ش ��ر �صورت ��ه وهو
ي�ستع�ي�ن بعكازت�ي�ن بع ��د �أن كان �سلي ��م
اجل�سد قبيل اعتقاله.
ويف ت�صري ��ح �سابق للمدى حول اعتقاله
الأول �أكد التميم ��ي تعر�ضه ل�شتى �أنواع
التعذي ��ب م ��ن بينه ��ا ال�صع ��ق بالكهرباء
والفلق ��ة والإيه ��ام بامل ��وت خنق� � ًا ع�ب�ر
و�ضع ر�أ�سه يف كي� ��س حمكم يحول دون
ا�ستن�شاق الهواء.
وكانت املفو�ضي ��ة العليا حلقوق الإن�سان
يف الع ��راق �أك ��دت ي ��وم االثن�ي�ن (11
كانون الث ��اين  ، ) 2021ا�ستمرار حاالت
االعتق ��ال يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار � ،إذ بلغت
 72حال ��ة ،متحدث ��ة ع ��ن وج ��ود ح ��االت
تعذي ��ب يف ال�سج ��ون العراقي ��ة ب�صورة

عامة.
وق ��ال ع�ض ��و املفو�ضي ��ة العلي ��ا حلق ��وق
الإن�س ��ان عل ��ي البيات ��ي يف ت�صري ��ح
�صحفي تابعته املدى� ،إن "القوات االمنية
م�ستمرة باعتقال املتظاهرين والنا�شطني
يف حمافظ ��ة ذي قار" ،مبين� � ًا �أن "حاالت
االعتق ��ال و�صلت ح�سب م�ص ��ادر اىل 72
�شخ�ص ًا".
وعن وج ��ود ح ��االت تعذي ��ب يف ذي قار
لنا�شط ��ي التظاه ��رات املعتقل�ي�ن� ،أج ��اب
البيات ��ي� ،أن "التعذيب موج ��ود ب�صورة
عام ��ة يف الع ��راق ،لك ��ن يف م ��ا يخ� ��ص
مدين ��ة النا�صرية غري مت�أكدين من وجود
هذه احلاالت" ،منوه� � ًا اىل �أنه " ي�صعب
الو�ص ��ول يف الع ��راق اىل حقائ ��ق تثبت
وج ��ود التعذيب يف ال�سجون واملعتقالت
العراقي ��ة ،ب�سبب "ع ��دم ال�شفافية ،وعدم
�إمكاني ��ة الو�ص ��ول" �إليه ��ا يف الوق ��ت

املنا�سب".
و�أ�ش ��ار ع�ض ��و املفو�ضية العلي ��ا حلقوق
الإن�سان اىل �أن " قانون املفو�ضية يعطي
ح ��ق الزي ��ارة ملوظفيه ��ا ب�ش ��كل "طارئ"
ومباغ ��ت ،اىل الأماك ��ن الت ��ي ي�شتب ��ه
بح ��دوث انته ��اكات حلق ��وق الإن�س ��ان
فيها" ،وا�ستدرك " لكنه وب�سبب ا�شرتاط
املوافق ��ات عل ��ى املفو�ضي ��ة قب ��ل زي ��ارة
موظفيها للمواقع ،يتم حجب احلقيقة".
و�أك ��د البياتي وجود كث�ي�ر من ال�شكاوى
ب�ص ��دد ح ��االت التعذي ��ب يف ال�سج ��ون
واملعتقالت.
وبدوره �أكد مدي ��ر مكتب حقوق الإن�سان
يف ذي قار داخل امل�شرفاوي قيام عدد من
املتظاهري ��ن برف ��ع دع ��اوى ق�ضائية �أمام
املحاك ��م املخت�ص ��ة �ضد اجله ��ات الأمنية
املتهم ��ة باعتقاله ��م  ،و�أو�ض ��ح للمدى �أن
" �أغل ��ب املتظاهري ��ن الذي ��ن يتعر�ضون
للتعذي ��ب م ��ن قب ��ل الأجه ��زة الأمني ��ة
يقوم ��ون برفع دعاوى ق�ضائي ��ة مبا�شرة
�أم ��ام الإدعاء الع ��ام واملحاكم املخت�صة"،
م�ش�ي�ر ًا اىل �أن " مكت ��ب حق ��وق الإن�سان
يف ذي ق ��ار مل يتلق �أي �شكوى حتى الآن
حول حاالت تعذيب قد يكون املتظاهرون
تعر�ض ��وا له ��ا خ�ل�ال تظاه ��رات الأي ��ام
الأخرية".
ودع ��ا امل�شرف ��اوي املعتقل�ي�ن الذي ��ن
يتعر�ض ��ون للتعذي ��ب اىل مراجعة مكتب
حقوق الإن�س ��ان لغر�ض تبن ��ي ق�ضاياهم
ومفاحت ��ة اجله ��ات واملحاك ��م املعني ��ة
ب�صددها.
وكانت املفو�ضي ��ة العليا حلقوق الإن�سان
يف الع ��راق دعت يوم ال�سب ��ت (  9كانون
الث ��اين  ) 2021رئي� ��س جمل� ��س الوزراء
م�صطفى الكاظم ��ي اىل تويل �إدارة امللف
الأمن ��ي يف حمافظة ذي ق ��ار �إثر ت�صاعد
وت�ي�رة العنف يف املحافظ ��ة التي �شهدت
مواجه ��ات دامي ��ة ب�ي�ن الق ��وات الأمني ��ة
واملتظاهري ��ن  ،فيم ��ا ك�شفت ع ��ن اغتيال
�شخ�ص�ي�ن واعتقال  30متظاهر ًا و�إ�صابة
٤٣متظاهر ًا وعن�ص ��ر �شرطة خالل يومي
اجلمعة وال�سبت املن�صرمني.

البدء ب�إخالء �آخر مخيمات النازحين جنوب المو�صل
 بغداد  /املدى
افادت م�ص ��ادر مطلع ��ة ،يوم �أم� ��س ،ب�أن
وزارة الهج ��رة واملهجري ��ن ب ��د�أت قب ��ل
يومني بالإخالء الفعلي ملخيم "ال�سالمية"
�آخر املخيم ��ات للنازحني الت ��ي تبقت يف
جنوب املو�صل.
و�أبلغ ��ت امل�صادر يف ت�صريحات �صحفية
�أن "ال ��وزارة عازم ��ة على �إغ�ل�اق املخيم
بح�س ��ب تو�صي ��ات جمل� ��س ال ��وزراء
و�أهمل ��ت ما تبق ��ى من العوائل ع ��دة �أيام
م ��ن �أج ��ل ترتي ��ب �أوراقها والع ��ودة اىل
مناط ��ق �سكناه ��ا" ،م�ش�ي�رة �إىل �أن ��ه "مل
َ
يتبق �سوى عوائل عنا�صر تنظيم داع�ش
التي تكد�س ��ت غالبيتها يف خميم اجلدعة
وهو املخيم الوحيد الذي �سيبقى مفتوح ًا
خالل عام  ،2021وذلك لأن هذه العوائل
ال ت�ستطي ��ع الع ��ودة ب�سب ��ب املالحق ��ة
الع�شائرية لها والرف�ض املجتمعي".
و�أ�ضاف ��ت �أن "اك�ث�ر م ��ن � 4000آالف
عائل ��ة كانت موجودة يف خميم ال�سالمية
بع�ضهم غادر ب�ش ��كل طوعي خالل الفرتة

املا�ضي ��ة وبع�ضهم ُفر�ض ��ت عليهم العودة
و�أ�صبحوا بني خيارين �أحالهما يعد مر ًا
بالن�سب ��ة لهم ،ومل يتب � َ�ق �إال عدد قليل من
العوائل يرجح �أنه ��ا �ستغادر �أي�ض ًا خالل
الأيام القليلة املقبلة".
وتابعت امل�صادر قولها� ،إن "املناطق التي
توجّ ��ه �إليها النازحون يف رحلة نزوحهم

اجلديدة كانت غالبيتها اىل مناطق غربي
نين ��وى منها بع ��اج والقريوان وقرى يف
�أط ��راف �سنجار؛ وبهذا ف�إن غالبية �سكان
مناطق غرب ��ي نينوى قد عادوا با�ستثناء
ق�صب ��ات ق�ض ��اء �سنج ��ار والق ��رى الت ��ي
مُ�سحت من على الأر�ض ب�سبب احلرب".
م ��ن جانب ��ه؛ �أف ��اد مدي ��ر دائ ��رة الهج ��رة

واملهجري ��ن يف ق�ض ��اء احلمدانية حممد
�إي ��اد ،ب� ��أن "�أكرث م ��ن  % 70من نازحي
�سه ��ل نين ��وى ق ��د ع ��ادوا اىل مناط ��ق
�سكناه ��م وبلغ ع ��دد العوائ ��ل التي عادت
من ��ذ ع ��ام � 2017إىل اليوم �أكرث من 41
�أل ��ف عائل ��ة �أما ما يق ��ارب  30%ممن مل
يعودوا فهم م ��ن امل�سيحيني والأيزيديني
الذين غادروا الب�ل�اد بعد �أحداث 2014
وبع�ضه ��م ا�ستق ��ر للعي� ��ش يف الإقلي ��م
والبدء بحياة جديدة".
وتاب ��ع �إي ��اد؛ �أن "جمل�س ال ��وزراء مهتم
ج ��دا ب�إنهاء هذا املل ��ف وهنالك تو�صيات
مب�ساع ��دة العوائل العائ ��دة م�ؤخر ًا و�أن
يك ��ون لهم الأف�ضلي ��ة يف املنح املالية بعد
�إق ��رار املوازن ��ة بالإ�ضاف ��ة اىل توزي ��ع
امل�ساع ��دات الغذائية وذل ��ك ليتمكنوا من
مت�شية �أمورهم يف الفرتة القادمة".
ه ��ذا وق ��د ح� � ّذر خمت�ص ��ون يف حق ��وق
الإن�س ��ان من �إجب ��ار العوائل على العودة
الق�سرية خ�صو�ص ًا ممن ال ميلكون م�أوى
�أو �أن مناطقه ��م نائية وال ي ��زال الإرهاب
يهددها.

وق ��ال رئي� ��س املنظم ��ة املتح ��دة حلقوق
الإن�س ��ان �سام ��ي الفي�صل �إن ه ��ذا الأمر
خط�ي�ر و�إنْ مل يت ��م توف�ي�ر ماحتتاج ��ه
ه ��ذه العوائ ��ل العائ ��دة اىل مناطقها من
ظروف حياة كرمية فهي مهددة بالت�شرد
وال�ضياع.
و�أ�ش ��ار اىل �أن م�شكل ��ة عوائ ��ل عنا�ص ��ر
التنظيم الت ��ي تكد�س ��ت يف خميم واحد
هي م�شكلة كبرية ومل جتد احلكومة ح ًال
لها و�إذا بقي و�ضعهم على هذا احلال فقد
يح�صل ما ال يحمد عقباه يف امل�ستقبل.
وبح�س ��ب ما ت�سري علي ��ه وزارة الهجرة
واملهجرين يف برناجمها احلكومي؛ ف�أن
نينوى مل َ
يبق فيها �سوى خميم اجلدعة
فق ��ط خ�ل�ال ه ��ذا الع ��ام بالإ�ضاف ��ة اىل
خميم ��ي ح�سن �شام ��ي واخل ��ازر اللذان
يقع ��ان يف مناط ��ق تق ��ع حت ��ت �سيط ��رة
الإقلي ��م والل ��ذان مل يح�س ��م ملفهما حتى
الآن لأن غالبي ��ة العوائ ��ل املوج ��ود فيها
ه ��ي م ��ن ق ��رى ومناط ��ق ال ت ��زال هنالك
خالف ��ات �سيا�سي ��ة عليه ��ا ب�ي�ن بغ ��داد
و�أربيل.

عراقيات يخ�ضن عامل الأعمال ..م�شاريع خا�صة انطلقت من "قيود الوباء"
 متابعة  /املدى

كانت فاطمة علي في �سنتها
الأخيرة تدر�س لت�صبح
متخ�ص�صة في التحليل الطبي
عندما فر�ض العراق �إغالق ًا تام ًا
في �آذار  ،2020بعد �أن �أجبرها
الوباء الم�ست�شري على البقاء
في المنزل� ،أم�ضت �أيامها على
و�سائل التوا�صل االجتماعي،
تبحث عن �شيء يتعلق بوقتها.

ث ��م خطرت له ��ا فكرة ،قبل �س ��ت �سنوات،
�أثناء زيارته ��ا لأمريكا يف برنامج لتبادل
الق ��ادة ال�شباب ،قامت مع ط�ل�اب �آخرين
بجول ��ة يف م�صنع ج�ب�ن فريمونت حيث
عُر�ضت �أطباق اجلنب القدمية على �ألواح
خ�شبية ،لذا بدت وك�أنها لوحات دعائية.
�أعجبن ��ي  ...قل ��ت لنف�س ��ي مل ��اذا ال �أكون
�أول من يفعل ذلك يف بغداد؟ ح�صلت على
دورة تدريبي ��ة جمانية يف جمال الأعمال
التجاري ��ة ع�ب�ر الإنرتن ��ت وبحث ��ت ع ��ن
الأجبان والأطباق اخل�شبية املتوفرة يف
العا�صمة العراقية.
بع ��د �أ�شه ��ر ،جنح ��ت فاطم ��ة البالغة من
العم ��ر  22عام� � ًا يف ت�سوي ��ق �أل ��واح
اجل�ب�ن اخلا�صة به ��ا�( ،أكل ��ة خا�صة بها)
حي ��ث حققت دخ�ل ً�ا �صغ�ي�ر ًا ولكنه ثابت
وح�صلت على �أكرث من  2000متابع على
.Instagram
ي�ستخ ��دم ع ��دد متزاي ��د م ��ن الن�س ��اء
العراقي ��ات قي ��ود الوب ��اء لإن�ش ��اء �أعمال
جتارية م ��ن املنزل� ،إنه ��ا طريقة لتجاوز

التميي ��ز وامل�ضايق ��ات الت ��ي ت�أت ��ي غالب ًا
م ��ع العمل يف املجتم ��ع العراقي املحافظ
الذي يهيمن عليه الذكور  -وحتقيق دخل
�إ�ضايف مع تدهور االقت�صاد.
يف �أح ��د الأي ��ام الأخ�ي�رة يف مطبخه ��ا،
قام ��ت عل ��ي بتقطي ��ع وترتي ��ب اجل�ب�ن
والفواك ��ه املجفف ��ة واملك�س ��رات بينم ��ا
كان ��ت تتحدث ع ��ن �أحالمه ��ا امل�ستقبلية،
�إنه ��ا تري ��د الذه ��اب �إىل مدر�س ��ة الطهي
يف اخل ��ارج  ،وذات ي ��وم تفت ��ح مدر�س ��ة
يف الع ��راق لأولئ ��ك "الذي ��ن لديهم �شغف
بالطبخ ،مثلي".
"ه ��ذه لي�ست �سوى البداية" ،قالت" :ما
زل ��ت �أط ��ور نف�س ��ي" ،وكان ال�شعار على
قمي�صه ��ا الأرج ��واين يق ��ول" :علي ��ك �أن
حتب نف�سك".
قالت روان الزبي ��دي ،ال�شريكة التجارية
يف منظم ��ة غ�ي�ر حكومية عراقي ��ة تدعم
ال�ش ��ركات النا�شئ ��ة ورواد الأعم ��ال
ال�شب ��اب� ،إن هن ��اك زي ��ادة ملحوظ ��ة يف
الأعم ��ال التجاري ��ة من املن ��زل منذ بداية

الوب ��اء ،مب ��ا يف ذل ��ك الن�س ��اء الالئ ��ي
يقم ��ن بتو�صي ��ل الطع ��ام واحللوي ��ات
والإك�س�سوارات واحلياكة والتطريز.
وقال ��ت�" ،إن ��ه ميثل ح�ل ً�ا للعقب ��ات التي
تواجهها امل ��ر�أة العراقية عن ��د حماولتها
العثور على وظيفة" ،م�ست�شهدة بالن�ساء
الالئي ال ي�سمح لهن �أزواجهن �أو �آبا�ؤهن
بالعمل ،وزمالئهن الذكور غري الداعمني،
والتمييز وانعدام فر�ص النمو الوظيفي.
وقالت روان" :ال ت�ستطيع بع�ض الن�ساء
العراقيات العثور على عمل لأن العائالت
املحافظة �أو الأزواج يعتربون �أن حتدث
الن�س ��اء ب�ش ��كل مبا�شر مع رج ��ال �آخرين
يف العمل �سيجلب لهن العار".
م�شارك ��ة امل ��ر�أة يف الق ��وى العامل ��ة يف
العراق منخف�ضة ب�ش ��كل خا�ص .اعتبار ًا
م ��ن ع ��ام  ، 2018كان ��ت  12.3٪فقط من
الن�س ��اء يف �سن العمل يعمل ��ن �أو يبحثن
عن عمل  ،وفق ًا للأمم املتحدة.
قالت متارا �أم�ي�ر ،التي تدير �صفحة على
في�سبوك لتثقيف الن�ساء العراقيات حول

حقوقهن� ،إنها تتلقى ع�شرات املكاملات كل
يوم من ن�ساء يواجهن التحر�ش اجلن�سي
يف العمل .يف كثري من الأحيان ،يبلغون
عن �شعوره ��م ب�ضرورة �إعط ��اء رئي�سهم
الذك ��ر "�شي ًئا يف املقاب ��ل" للح�صول على
وظيفة �أو ترقية.
وكان وال ��دا فاطم ��ة داعم�ي�ن لعمله ��ا يف
املن ��زل ،وال ��ذي تق ��ول �إن ��ه �أك�ث�ر �أمان� � ًا
ويعن ��ي �أنه ��ا ال ت�ضط ��ر �إىل اخل ��روج
واالخت�ل�اط بالنا�س .ت�ساعده ��ا والدتها
يف �إع ��داد منتجاتها ،وتعاونت الفتاة مع
تطبيق تو�صيل �شهري.
يف البداي ��ة  ،تلق ��ت �أمري ��ن يف الأ�سبوع
كح ��د �أق�صى .الآن ميكنه ��ا بالكاد مواكبة
الطلبات املتعددة الت ��ي حت�صل عليها كل
يوم.
م ��رمي خزارجي ��ان� ،أرمني ��ة عراقية تبلغ
م ��ن العم ��ر  31عام� � ًا ،عمل ��ت كم�ساع ��دة
تنفيذي ��ة يف �شرك ��ة هند�سي ��ة مل ��دة �سبع
�سنوات ،ا�ستقالت يف �أواخر عام ،2018
و�شع ��رت �أن م�سريتها املهنية ال ت�سري يف

�أي مكان ،وب ��د�أت عملها املنزيل اخلا�ص
لبي ��ع الإك�س�س ��وارات امل�صنوع ��ة يدو ًي ��ا
امل�ستوحاة م ��ن �أ�سالفها ،الذي ��ن اعتادوا
العمل كنجارين.
�أطلقت على عملها ا�سم � - Khzarأرميني
لف ��ن قط ��ع املع ��ادن والأخ�ش ��اب  -حت ��ت
�شع ��ار "ارت ��داء ق�ص ��ة" ،حي ��ث تعتم ��د
ت�صامي ��م  Khzarعل ��ى �س ��رد الق�ص� ��ص
وبناء التوا�صل العاطفي مع العمالء.
بد�أت بداية بطيئ ��ة ،االنحرافات ح�صلت
يف الطري ��ق ،لك ��ن الوب ��اء �أجربه ��ا على
الرتكيز والعمل على ت�صميمات وتقنيات
جدي ��دة �أثن ��اء حظ ��ر التج ��ول� .ساع ��د
التح ��رك نح ��و الت�س ��وق ع�ب�ر الإنرتنت
�أعماله ��ا التجاري ��ة بطريق ��ة مل تك ��ن
لتتخيلها.
ق ��ال خزارجي ��ان�" :أ�صب ��ح الإنرتنت هو
ال�سبي ��ل الوحيد للو�ص ��ول �إىل العمالء،
و�أ�صبحوا بدورهم �أكرث وال ًء وثق ًة بفني
 ،لأنهم ي�شرتون �شيئ ًا دون جتربته".
وقال ��ت" :كورون ��ا �أم ��ر م ��روع  ،لك ��ن

بالن�سبة لأولئك القادرين على اال�ستفادة
من الإنرتنت وبن ��اء عالقات مع العمالء،
كان له جانبه الإيجابي".
�سارة الن ��داوي � 23 ،سنة  ،در�ست �إدارة
الأعم ��ال وحاول ��ت العث ��ور عل ��ى وظيفة
ل�شهور.
وقال ��ت يف �إ�ش ��ارة �إىل احلج ��اب ال ��ذي
ترتدي ��ه بع� ��ض الن�ساء امل�سلم ��ات" :ذات
يوم �أر�سلت �سريت ��ي الذاتية �إىل �شركة ،
وقد �أر�سل ��وا يل ر�سالة ن�صية لي�س�ألوين
عم ��ا �إذا كنت جميلة وم ��ا �إذا كنت �أرتدي
احلج ��اب �أم ال" .ات�ص ��ل به ��ا �شخ�ص من
�شرك ��ة �أخ ��رى تقدم ��ت �إليه ��ا للح�ص ��ول
على مزيد م ��ن املعلومات  ،ثم �أخربها �أن
�صوتها جميل وطلب �صورة.
وه ��ي الآن حت ��اول ب ��دء م�ش ��روع تقدمي
الطع ��ام من املنزل لكنه ��ا تفتقر �إىل ر�أ�س
املال.
قالت�" :أحتاج �إىل العمل �أو ًال جلمع املال
الكايف".
عن وكالة AP
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ُم َد ِّربونا� ..إنقاذهم واجب

 بغداد  /حيدر مدلول

لقاء الكهرباء ونفط مي�سان

يحت�ض ��ن يف ال�س ��اعة الواح ��دة ظه ��ر،
ي ��وم ال�س ��ابع والع�ش ��رين م ��ن �ش ��هر
كان ��ون الث ��اين اجل ��اري ،مق ��ر االحت ��اد
الآ�س ��يوي لكرة القدم بالعا�صمة املاليزية
كواالملب ��ور مرا�س ��م حف ��ل �س ��حب قرع ��ة
الن�س ��خة اجلديدة من دوري �أبطال �آ�سيا
لكرة القدم  2021الذي �سيقام عرب تقنية
ات�صال الفيديو امل�ؤ ّمل انطالق مناف�ساتها
يف �ش ��هر ني�س ��ان املقبل مب�ش ��اركة فريق
ال�ش ��رطة حامل لق ��ب دوري الكرة املمتاز
باملو�س ��م  2018-2019وفري ��ق الزوراء
حام ��ل لق ��ب بطول ��ة ك�أ� ��س الع ��راق لكرة
القدم وفري ��ق القوة اجلوي ��ة لكرة القدم
و�صيف حامل اللقب.
مقعد ون�صفا مقعد

وقال ع�ضو �إدارة نادي الزوراء الريا�ضي
عبد الرحمن ر�ش ��يد لـ(امل ��دى) �:إن املكتب
التنفي ��ذي يف االحت ��اد الآ�س ��يوي لك ��رة
القدم منح العراق مقعد ًا ون�ص ��في املقعد
يف تل ��ك البطولة القارية التي �سي�ش ��ارك
فيه ��ا  57فريق� � ًا م ��ن منطقت ��ي الغ ��رب
وال�ش ��رق اعتب ��ار ًا م ��ن ال ��دور الت�أهيلي
�ضمن امللحق امل�ؤهل اىل دور املجموعات
من �أجل �أن ي�ص ��بح عدده ��ا  40فريق ًا يف
النهاي ��ة التي �س ��يتم توزيعها اىل ع�ش ��رة
مبع ��دل خم�س جمموع ��ات يف كل منطقة
الت ��ي يتوق ��ع له ��ا �أن جت ��ري مناف�س ��اتها
بطريق ��ة التج ّم ��ع وكما هو احل ��ال الذي
مت اتباعه ��ا يف الن�س ��خة ال�س ��ابقة الت ��ي
مت �إقامة اجل ��والت املتبقية من الدور32
والأدوار االق�صائية التي مت تقلي�صها اىل
مباراة واحدة فقط و�ص ��و ًال اىل النهائي
يف العا�ص ��مة القطري ��ة الدوح ��ة الت ��ي
اختتمت يوم الثامن ع�ش ��ر من �شهر
كان ��ون الأول املا�ض ��ي وت ��وّ ج
فري ��ق �أول�س ��ان هيون ��داي
الك ��وري اجلنوب ��ي بط ًال لها
ب�سبب ا�ستمرار �أزمة ّ
تف�شي
فايرو�س كورونا امل�س ��تجد
ِ(كوفي ��د  )-19يف ع ��دد
كب�ي�ر م ��ن دول الق ��ارة من ��ذ
بداية �ش ��هر �شباط
ا ملا �ض ��ي
الذي

ترقب عراقي لقرعة دوري �أبطال �آ�سيا
جعل االحتاد الدويل لكرة القدم يو�ص ��ي
االحت ��ادات القاري ��ة ال�س ��تة املنتمية اليه
�أن تتبع الربوتوكول ال�ص � ّ�حي ال�ش ��امل
يف جمي ��ع بطوالت ��ه للحف ��اظ عل ��ى
�س�ل�امة الالعب�ي�ن وامل�ل�اكات التدريبي ��ة
واملالكات الإدارية والطواقم التحكيمية
واجلماهري .
تثبيت الفرق

و�أ�ض ��اف �:س ��يتم تثبي ��ت الف ��رق الت ��ي
�س ��يواجهها الفريق الأول لكرة القدم يف
الن ��ادي �ض ��من امللح ��ق ،وكذل ��ك التع ّرف
على املجموعة التي �س ��نقع فيها يف حالة
ت�أهلن ��ا اىل دور املجموع ��ات مبنطق ��ة
غرب ��ي القارة حيث ح�ص ��لنا على ن�ص ��ف
مقعد باعتبارنا �أبطال بطولة
ك�أ�س الع ��راق لكرة القدم
عك�س الن�سخة ال�سابقة
الت ��ي مثلنا فيها العراق
�ض ��من دور املجموعات
بع ��د تتويجن ��ا ب ��درع
دوري الك ��رة املمت ��از،
واحلال ينطبق كذلك على
فريق الق ��وة اجلوية الذي
ح � ّ�ل و�ص ��يف ًا حلام ��ل اللق ��ب
فريق ال�ش ��رطة الذي �سي�شارك
ب�ص ��ورة مبا�ش ��رة �ض ��من الدور
الأول باعتباره �صاحب لقب
ال ��دوري املمت ��از ملو�س ��م
 2018-2019حي ��ث
مت ت�س ��مية الف ��رق
الثالث ��ة للم�ش ��اركة
يف دوري �أبط ��ال

�آ�س ��يا لكرة الق ��دم  2021ح�س ��ب االتفاق
ال ��ذي ج ��رى ب�ي�ن جلن ��ة امل�س ��ابقات يف
االحتاد الآ�س ��يوي لكرة الق ��دم مع الهيئة
التطبيعي ��ة يف احت ��اد الك ��رة �إث ��ر �إلغ ��اء
مناف�س ��ات ال ��دوري والك�أ� ��س ملو�س ��م
 2019-2020نتيج ��ة ع ��دم احل�ص ��ول
على ال�ض ��وء الأخ�ض ��ر م ��ن قب ��ل اللجنة
العلي ��ا لل�ص � ّ�حة وال�س�ل�امة الوطني ��ة
مبجل�س الوزراء ملكافحة جائحة كورونا
ال�ستكمال املباريات التي توقفت يف �شهر
�آذار املا�ضي .
الزوراء يختار كربالء

وتاب ��ع ر�ش ��يد �أن �إدارة الن ��ادي اختارت
ملعب كربالء الدويل يف حمافظة كربالء
املقد�س ��ة ليك ��ون ملعب ًا للفري ��ق الأول يف
النادي بنا ًء على طلب االحتاد الآ�س ��يوي
لك ��رة القدم حيث �س ��يخو�ض �أول مباراة
ل ��ه �ض ��من دوري امللح ��ق امل�ؤه ��ل ل ��دور
املجموعات ح�س ��ب ما �س ��يتم تثبيته يف
روزنام ��ة جلن ��ة امل�س ��ابقات يف االحت ��اد
الآ�س ��يوي لكرة الق ��دم للمو�س ��م -2021
 2020معرب� � ًا عن �أمله يف اجتياز الفريق
ال ��ذي �س ��يلعب معه من �إح ��دى الدول يف
�دم له اىل جانب
منطقة الغرب وو�ض ��ع ق � ٍ
فريقي ال�شرطة والقوة اجلوية يف الدور
الأول كممثل�ي�ن عن الك ��رة العراقية وهو
�أول م� � ّرة يت ��م تواجد في ��ه  40فريق ًا بعد
�أن كان عددها �س ��ابق ًا هو  32منذ مو�س ��م
 2002-2003التي مت اعتماده بالن�سخة
اجلدي ��دة م ��ن قب ��ل املكت ��ب التنفيذي يف
االحتاد القاري ،كا�شف ًا النقاب عن متثيله
ال ��زوراء كمن�س ��ق �إعالم ��ي ،اىل جان ��ب

و�س ��يفتح فري ��ق نف ��ط مي�س ��ان خام� ��س
الرتتيب بر�صيد  21نقطة وم�ضيفه فريق
الكهرباء الثاين ع�ش ��ر بر�ص ��يد  15نقطة
املناف�سات يف املباراة التي جتري بينهما
عل ��ى ملعب ن ��ادي التاجي يف العا�ص ��مة
بغداد يف ال�س ��اعة الثانية ع�شرة وخم�س
و�أربع�ي�ن دقيقة ظه ��ر يوم ال�س ��بت ،فيما
�سيلعب فريق �أمانة بغداد الثامن بر�صيد
 18نقطة عل ��ى ملعبه مع فريق الديوانية
احل ��ادي ع�ش ��ر بر�ص ��يد  16نقط ��ة يف
ال�س ��اعة الثانية ظهر ًا ،ويلتقي يف الوقت
ذاته فريق ال�سماوة ال�سابع ع�شر بر�صيد
 12نقطة مع فريق ال�صناعات الكهربائية
�ص ��احب املرك ��ز الع�ش ��رين بر�ص ��يد 10
نقط ��ة عل ��ى ملع ��ب الإدارة املحلي ��ة يف
مدينة ال�س ��ماوة ويحت�ض ��ن ملعب زاخو
يف حمافظة دهوك ب�إقليم كرد�س ��تان لقاء
فري ��ق القا�س ��م البابل ��ي ال ��ذي ميل ��ك 10
نقط ��ة مع فريق زاخو ال�س ��اد�س بر�ص ��يد
 21نقط ��ة يف ال�س ��اعة الثاني ��ة وخم� ��س
و�أربع�ي�ن دقيق ��ة ظه ��ر ًا ،وتتج ��ه الأنظار
يف ال�س ��اعة اخلام�س ��ة والربع م�سا ًء اىل
ملع ��ب الفيح ��اء باملدين ��ة الريا�ض ��ية يف
حمافظة الب�صرة.

عب ��د الك ��رمي رزاق مدير ًا �إداري� � ًا ،ومدير
الت�س ��ويق الذي �سيتم ت�س ��ميته يف وقت
الحق يف الور�ش ��ة التي �س ��تقام مبا�شرة
بعد االنتهاء من حفل مرا�سيم القرعة عرب
تقنية ات�ص ��ال الفيدي ��و اىل جانب ممثلي
ديربي بغداد
 56فريق� � ًا لالط�ل�اع على �آخ ��ر التعليمات
وال�ض ��وابط اخلا�ص ��ة ب�إجراء املباريات و�سي�ش ��هد ي ��وم الأح ��د املقب ��ل اختت ��ام
وفق� � ًا لإجراءات احرتازية طبية ووقائية اجلولة الرابعة ع�شرة من مرحلة الذهاب
وموعد ت�س ��لم الك�ش ��وفات النهائية التي ب�إج ��راء خم� ��س مواجه ��ات قوي ��ة حي ��ث
يح ��ل فريق النجف ال�س ��ابع بر�ص ��يد 20
�سيتم اعتمادها ب�صورة ر�سمية .
نقطة �ضيف ًا ثقي ًال على م�ضيفه فريق نفط
موعد الجولة 14
الب�صرة اخلام�س ع�شر بر�صيد  13نقطة
ومن جهة �أخرى حدّدت جلنة امل�س ��ابقات على ملعب الفيحاء باملدينة الريا�ضية يف
يف الهيئ ��ة التطبيعية باحت ��اد كرة القدم ال�ساعة الواحدة وخم�س و�أربعني دقيقة
ي ��وم ال�س ��بت املقب ��ل موع ��د ًا النط�ل�اق ظه ��ر ًا ،تعقب ��ه يف ال�س ��اعة الثاني ��ة ظهر ًا
مناف�س ��ات اجلول ��ة الرابع ��ة ع�ش ��رة م ��ن مب ��اراة فريق ��ي احلدود ال�س ��اد�س ع�ش ��ر
مرحلة الذهاب للدوري املمتاز بعد توقف بر�ص ��يد  12نقط ��ة وفريق الك ��رخ الرابع
�أ�س ��تمر ملدة �أ�س ��بوع واح ��د الرتباط عدد ع�شر بر�صيد  14نقطة على ملعب التاجي
كب�ي�ر من فرق الق ��وة اجلوي ��ة والزوراء الريا�ض ��ي يف ح�ي�ن يواجه فري ��ق القوة
وال�ش ��رطة والك ��رخ و�أربي ��ل ونف ��ط اجلوي ��ة الثال ��ث بر�ص ��يد  24نقط ��ة على
الو�س ��ط مبب ��اراة ودي ��ة لعبه ��ا منتخبنا ملعب ال�ش ��عب الدويل يف الرابعة ع�صر ًا
الوطني لكرة القدم م�س ��اء �أم�س الثالثاء مع فريق �أربيل التا�سع بر�صيد  17نقطة،
مع �ش ��قيقه الإماراتي عل ��ى ملعب زعبيل و�س ��تجري ق ّمة كروية ناري ��ة على ملعب
بن ��ادي الو�ص ��ل الريا�ض ��ي يف مدين ��ة النج ��ف ال ��دويل يف حمافظ ��ة النج ��ف
دب ��ي الإماراتي ��ة يف �إطار اال�س ��تعدادات الأ�شرف بني فريق نفط الو�سط املت�صدّر
خلو�ض املواجه ��ات الثالث التي تنتظره بر�ص ��يد  27نقطة و�ضيفه فريق الزوراء
�أم ��ام منتخب ��ات هون ��غ كون ��غ وكمبوديا الراب ��ع بر�ص ��يد  22نقط ��ة يف ال�س ��اعة
و�إي ��ران للج ��والت املتبقي ��ة م ��ن ال ��دور ال�ساد�س ��ة والرب ��ع م�س ��اءً ،ويلعب فريق
الثاين بالت�ص ��فيات الآ�س ��يوية امل�شرتكة ال�ش ��رطة الو�صيف بر�ص ��يد  25نقطة مع
لبطول ��ة ك�أ�س الع ��امل لكرة الق ��دم  2022م�ضيفه فريق الطلبة الثالث ع�شر بر�صيد
بقط ��ر وك�أ� ��س �آ�س ��يا لك ��رة الق ��دم  15 2023نقط ��ة يف ال�س ��اعة الثامنة والن�ص ��ف
م�س ��ا ًء بديربي بغداد ملته ��ب على ملعب
بال�صني .
ال�شعب الدويل.

�أمانة بغداد يخطف و�صيف هدافي الدوري اللبناني
 بغداد  /املدى

حممد جالل قدوح

تعاق ��دت �إدارة ن ��ادي
�أمان ��ة بغداد
الريا�ضي
م ��ع
ا ملنتخب
مها ج ��م
ج�ل�ا ل
اللبن ��اين حمم ��د
ا لإ ع ��ا ر ة
ق ��دوح عل ��ى �س ��بيل
مل ��دة خم�س ��ة �أ�ش ��هر فق ��ط قادم ًا م ��ن فري ��ق العهد
خام� ��س الرتتي ��ب يف دوري الدرج ��ة الأوىل
اللبناين لكرة القدم .
وقال مدير الدائرة الإعالمية يف نادي �أمانة بغداد
الريا�ض ��ي عدي �صبار يف ت�صريح خ�ص به املدى

متط ّوعون �شباب يت�أهلون للم�شاركة با�ست�ضافة مونديال2022
 الدوحة  /خا�ص باملدى
احتفت اللجنة العليا للم�ش ��اريع والإرث القطرية
بتخري ��ج الدفع ��ة الأخرية من برنام ��ج املجموعة
ال�ش ��بابية ال ��ذي �أطلقت ��ه قب ��ل �س ��نوات لت�أهي ��ل
ال�شباب للم�ش ��اركة يف ا�ستعدادات قطر لت�ضييف
�أول ن�س ��خة م ��ن بطولة ك�أ� ��س الع ��امل يف منطقة
ال�شرق الأو�سط والعامل العربي عام .2022
و�ض� � ّمت �آخر دفعات املجموعة ال�شبابية � 54شاب ًا
ترتاوح �أعمارهم من � 14إىل  21عام ًا ،وينت�سبون
�إىل مدار�س وجامعات خمتلفة يف قطر.
و�ش ��ارك اخلريج ��ون على م ��دار عامني يف ور�ش
عمل �أ�ش ��رف عليها موظفو اللجنة العليا و�شركاء
موندي ��ال قطر  ،2022وتناول ��ت جوانب خمتلفة
متعلق ��ة بالبطول ��ة ،كم ��ا زار اخلريج ��ون مالعب
املوندي ��ال ،وتطوّ ع ��وا يف العديد م ��ن الفعّاليات
التي نظمتها اللجنة العليا.
وقال ��ت الن ��ا كاي ��د ،مدي ��رة التوا�ص ��ل املجتمعي
والربنام ��ج الثق ��ايف يف اللجن ��ة العلي ��ا� ،إن
الربنام ��ج �أت ��اح الفر�ص ��ة �أم ��ام ال�ش ��باب عل ��ى
مدار خم�س ��ة �أع ��وام مل�ش ��اركة اللجن ��ة العليا يف
حت�ضرياتها ال�ست�ض ��افة الن�سخة املقبلة من ك�أ�س

العامل ،م�ش�ي�رة �إىل تخ�ص ��ي�ص برنامج خلريجي
املجموع ��ة ال�ش ��بابية �س ��ينتقلون م ��ن خالل ��ه
للم�ستوى التايل من امل�ش ��اركة مع اللجنة العليا،
و�س ��يمكنهم م ��ن تعزي ��ز امله ��ارات واملعلوم ��ات
اجلدي ��دة التي اكت�س ��بوها خالل ف�ت�رة التحاقهم
بربنامج املجموعة ال�شبابية.
واختتم ��ت "ه� ��ؤالء ال�ش ��باب ه ��م اجلي ��ل املقب ��ل
م ��ن الق ��ادة يف قط ��ر ،ول ��ذا فنح ��ن متح ّم�س ��ون
مل�س ��اهماتهم يف تنظي ��م ن�س ��خة مُبهرة م ��ن ك�أ�س
العامل تخ ّلدها الذاكرة يف عام ".2022
وتعليق ًا على �إمتامها برنامج املجموعة ال�شبابية،
قالت �أ�ص ��يلة �أحمد �إن الربنامج ي�ساعد يف متكني
اجليل املقبل يف قطر عرب �إلقاء مزيد من ال�ض ��وء
على الت�أثري الكبري جليل ال�ش ��باب على م�س ��تقبل
قط ��ر ،مو�ض ��ح ًة "ال يتوق ��ف ه ��ذا الت�أث�ي�ر عل ��ى
موندي ��ال  2022فح�س ��ب ،ب ��ل ي�ش ��مل االقت�ص ��اد
والإعالم �أي�ض ًا".
من جانبه ،قال علي دروي�ش� ،أحد �أع�ض ��اء الدفعة
الأخرية م ��ن املجموع ��ة ال�ش ��بابية� ،إن الربنامج
�أت ��اح له نظرة عن قرب على خط ��ط اللجنة العليا
ملونديال قطر  2022و�س ��مح له اكت�شاف ما يدور
وراء كوالي�س التح�ضري للبطولة.

�:إنه مت توقيع عقد ر�سمي مع املهاجم حممد جالل
قدوح ملدة خم�سة �أ�شهر فقط لتعزيز اخلط الأمامي
يف الفري ��ق الأول لك ��رة القدم بالن ��ادي بحكم �أنه
ميتلك ح�س� � ًا تهديفي� � ًا منطقع النظري حيث �س ��جل
�س ��بعة �أهداف فق ��ط خ�ل�ال  11مباريات خا�ض ��ها
م ��ع فريق العه ��د اللبناين يف املو�س ��م احلايل قبل
�أن تتوق ��ف املنناف�س ��ات ب�س ��بب ظ ��روف الإغالق
التام الذي قامت به ال�س ��لطات ال�ص ��حية اللبنانية
ملواجهة انت�شارال�سل�س ��لة اجلدي ��دة من فايرو�س
كورون ��ا امل�س ��تجد (كوفي ��د ) 20 -يف العا�ص ��مة
بريوت وبقية املحافظات .
وتاب ��ع � :إن ق ��دوح يحتل و�ص ��افة ه ��دايف دوري
الدرجة االوىل اللبناين لك ��رة القدم خلف املهاجم
ح�س ��ن عت ��وق ال ��ذي ميتل ��ك � 10أه ��داف حي ��ث

�س ��يخو�ض �أول جتربة احرتافي ��ة خارجية له يف
الدوريات العربية مع �أ�سود العا�صمة حيث يتطلع
اىل �أن يك ��ون م ��ن �أب ��رز الأوراق الرابح ��ة الت ��ي
يعتم ��د عليها املدرب ع�ص ��ام حم ��د يف طرق مرمى
�ش ��باك اخل�ص ��وم من �أجل حتقيق نتائ ��ج متميزة
خالل اجلوالت املقبلة �ض ��من جولة الذهاب �سعي ًا
لدخول املربع الذهبي يف نهاية امل�س ��ابقة ومتثيل
الك ��رة العراقي ��ة يف اال�س ��تحقاقات اخلارجية يف
املو�سم . 2022-2021
اجلدير بالذكر �أن فري ��ق �أمانة بغداد يحتل املركز
الثام ��ن يف الرتتي ��ب بر�ص ��يد  18نقط ��ة يف ختام
اجلولة الثالثة ع�ش ��رة م ��ن مرحلة الذهاب بدوري
الك ��رة املمت ��از م ��ن  13مب ��اراة لعبه ��ا ف ��از يف 5
وتعادل يف  3وتعر�ض اىل اخل�سارة يف . 5

 عمـار �سـاطع

ال اح ��د ميكن ��ه �أن ي�ؤك ��د �أو ينفي �أن م ��ا يح ��دث لمِ ُدربينا يف فرق
الأندي ��ة ،ي ��كاد �أن يك ��ون حمرقة حقيقي ��ة لهم باجتاه ت�س ��قيطهم
الواح ��د تلو الآخ ��ر ،مثلما ال ميكن لأي من القائم�ي�ن على �أنديتنا
م ��ن �أولئ ��ك الذي ��ن يدع ��ون �إنه ��م ي�صرف ��ون الأم ��وال لتحقي ��ق
النجاحات وخط ��ف الأ�ضواء ،ي�أتي مل�صلحة ك ��رة القدم العراقية
يف نهاية الأمر !
جمي ��ع الذي ��ن مي�سك ��ون بزم ��ام الأم ��ور املالي ��ة يف �أنديتن ��ا� ،أو
يتح ّكمون مبق ��درات حتديد العقود والروات ��ب املعنية بالأجهزة
الفني ��ة ،ال يفقه ��ون �ش ��يئ ًا بعل ��م التدريب ،ب ��ل �إنهم بعي ��دون كل
البُعد عن هذه املواقع املهمة جد ًا واملف�ص ��لية يف الفريق ،حتى �أن
(�ص ��احب املال) ال يدرك ق�ض ��ايا العمل الفن ��ي ،كونه مرتوك لأهل
ال�ش�أن حاله من حال بقية مفا�صل العمل الريا�ضي.
للأ�س ��ف هن ��اك م ��ن العامل�ي�ن يف �أنديتن ��ا من ر�ؤ�س ��اء و�أع�ض ��اء
م�ؤثرين� ،أ�س ��اءوا للمدربني بتدخالتهم وا�س ��تخدامهم لأ�س ��اليب
ال متت ب�ص ��لة لالحرتافية ،بل �إن هن ��اك من تعمّد التدخل بغر�ض
التغي�ي�ر� ،س ��واء كان �إيجابي� � ًا �أم �س ��لبي ًا يف اتخاذ الق ��رار ب�إبقاء
املدرب وكادره امل�س ��اعد �أو باال�ستغناء عنه �أو �إجباره على تقدمي
اال�ستقالة من موقعه.
�أجلّ ..
التدخالت و�ص ��لت اىل حالة يرثى لها ،وهناك من املدربني
م ��ن احرتم نف�س ��ه و�أبق ��ى الظاهرة غ�ي�ر ال�ص ��حيحة تتفاقم �أكرث
ف�أك�ث�ر لأنه يح�ت�رم عمله ويتعامل مبهنية ويرف�ض الر�ض ��وخ ملن
هب ودب ،مثلما ال يقبل من له ت�أريخ عميق مع كرة القدم �أن ي�أتي
ّ
من يح�س ��ب نف�سه ريا�ضي ًا ،وهو جمرد �شخ�ص داعم �أو ميلك ما ًال
يعمل مل�ص ��احله ال�شخ�ص ��ية و�أغرا�ض� � ًا بعيدة املدى �أو يبحث عن
اجلاه ،وال يعرتف بلغة الريا�ض ��ة ال�صحيحة ،بل يريد الفوز ب�أي
ثمن كان !
ما يح�ص ��ل للمدرب�ي�ن العراقيني يف �أنديتنا حتدي ��د ًا ،يفرت�ض �أن
ي�ص ��ل اىل الفا�ص ��لة الأخرية ،و�أن تنتهي مهزلة رمبا ت�ؤثر ب�شكل
على �سمعة املدربني ،فما يحدث هو حرب لقتل الإمكانيات املحلية
وحمارب ��ة املواه ��ب التدريبي ��ة اله ��دف منه ��ا الإطاحة بالأ�س ��ماء
املعروف ��ة �أو عزله ��ا ع ��ن ال�س ��احة الفنية م ��ن �أجل �ض ��رب معاقل
املدار�س الكروية الفنية وا�س ��تهدافهم ب�أ�س ��لوب ممنهج وخمطط
ل ��ه ،و�إال كي ��ف ميكننا �أن ُنف�س ��ر الأمر على �أن ��ه ظاهرة حتدث يف
كل مو�سم !
تخيّلوا �أن  12نادي ًا من �أ�ص ��ل  20ت�شارك فرقها بالدوري الكروي
املمت ��از غريت �إدارتها من �أجهزته ��ا الفنية ،وهناك من غري ملرتني
ورمبا ثالثة ..واق ٌع كهذا يُجربنا على �أن نقتنع مبا يح�ص ��ل ،و�إال
مل ��اذا يكون املدرب االجنبي بعيد ًا ع ��ن ظاهرة التغيري التدريبية،
ومن يت�ص� �دّى للق�ض ��ية هو املدرب املحلي فقط ،لأنه ال يوجد من
يدعم ��ه �أو ي�س ��انده ويقف مع ��ه ،ال بالقانون وال حت ��ى بالأعراف
التي ميكن �أن تكون في� ً
صال يف نيل حقوقه على � ّ
أقل التقديرات!
يف اعتق ��ادي ال�شخ�ص ��ي ،اعت�ب�ر امل ��درب العراقي� ،ص ��احب حق
فيما يواجهه من ارها�ص ��ات وم�ش ��اكل ومعان ��اة او تقاطعات من
�إدارات االندية ،لأن هناك من يفتعل الأزمات مع مدربينا وي�صبح
احللق ��ة الأ�ض ��عف يف عملية التغي�ي�ر واال�س ��تبدال ويتم تغيريه
بج ّرة قلم �أو ت�ص ��ريح �أو من�ش ��ور مبواقع التوا�ص ��ل ،كل ذلك لأن
مدربن ��ا الوطني ،وطني ،والأجنبي هو من يكون �ص ��احب القدح
املُعل ��ى ،وتغيري املدرب العراق ��ي يف وطنه ال يحتاج اىل م�ؤثرات
�أو ت�أثريات من قبل تر�سانة اجليو�ش االلكرتونية �أو مافيا مواقع
التوا�صل االجتماعي ،لأنه �سيكون خارج عمله يف حلظات !
�إن مدربين ��ا اليوم يواجهون مع�ض ��لة حقيقية ،كونهم لي�س لديهم
اجله ��ة الت ��ي ت�أخذ حقهم ك�أن تك ��ون نقابة �أو رابطة �أو م�ؤ�س�س ��ة
�أو حت ��ى جمعية تك ��ون مدافعة عن حق املدرب�ي�ن وت�أخذ حقوقهم
امل�س ��روقة �أو املنهوبة واملُغيبة �أي�ض� � ًا ،فال م ��درب حملي نال حق
ال�ش ��رط اجلزائ ��ي يف املحاكم �أو دور الق�ض ��اء ،كونهم ال يفقهون
بتنظي ��م العق ��ود �أو ًال �أو �أن هن ��اك م ��ا ه ��و �أ�ش ��به بـامل�ؤثرين على
تنظيم العقود من و�س ��طاء �أو �سما�س ��رة هدفهم نيل ح�ص�صهم �أو
ن�س ��بهم املالي ��ة من الطرفني ،وه ��و ما يدفعنا للمطالبة ب�ض ��رورة
ت�أ�س ��ي�س جهة معنية تك ��ون مدافعة على حق ��وق مدربينا بغر�ض
االح�ت�راف ولي� ��س البق ��اء كه ��واة ندف ��ع بالأجنب ��ي ليك ��ون يف
الواجه ��ة �أو الر�ض ��وخ ملا تق ّره �إدارات الأندي ��ة يف تنظيم العقود
والتي يفرت� ��ض �أن تكون فيها حقوق وواجب ��ات و ُتطبق بنودها
مبا وقع من �أجله كال الطرفني !
خ ّيلوا �أن  12نادي ًا من �أ�صل  20ت�شارك
فرقها بالدوري الكروي الممتاز غيرت
�إدارتها من �أجهزتها الفنية ،وهناك من
غير لمرتين وربما ثالثة ..واقعٌ كهذا
يُجبرنا على �أن نقتنع بما يح�صل ،و�إال
لماذا يكون المدرب االجنبي بعيداً عن
ظاهرة التغيير التدريبية،

�سلة الحلة تن�شد االنت�صار الثاني في مواجهة نفط ال�شمال
 بغداد  /املدى

لقاء متكافئ بني احللة ونفط ال�شمال بدوري ال�سلة

يواج ��ه فري ��ق احللة لكرة ال�س ��لة �ص ��احب
املرك ��ز الأخ�ي�ر بر�ص ��يد  8نقاط عل ��ى قاعة
املوهب ��ة الريا�ض ��ية يف حمافظ ��ة باب ��ل يف
ال�س ��اعة الثالث ��ة ع�ص ��ر ًا الي ��وم االربع ��اء
�ض ��يفه فريق نفط ال�ش ��مال الثامن بر�ص ��يد
 11نقطة القادم من حمافظة كركوك �ض ��من
مناف�س ��ات املرحلة الرابع ��ة التجمع الثاين
لدوري ال�سلة املمتاز باملو�سم احلايل الذي
ي�ش ��ارك في ��ه  12فريقا من العا�ص ��مة بغداد
واملحافظات اجلنوبية والو�س ��طى و�أقليم
كرد�ستان .
وين�ش ��د فري ��ق احلل ��ة اىل ا�س ��تغالل عامل
الأر� ��ض اىل جانب ��ه م ��ن �أج ��ل الظف ��ر
بانت�ص ��ار ثاين خالل م�س�ي�رته احلالية يف
ال ��دوري ملغ ��ادرة م�ؤخ ��رة الرتتي ��ب الذي
يحتل ��ه م ��ن خو�ض ��ه  7مباري ��ات والتق ��دم
اىل املرك ��ز العا�ش ��ر يف الرتتي ��ب خل ��ف
فرق النفط املت�ص ��در وال�ش ��رطة الو�ص ��يف
واحل�ش ��د ال�ش ��عبي الثال ��ث والكهرب ��اء

الراب ��ع واخلطوط اجلوية اخلام�س ونفط
الب�ص ��رة ال�س ��اد�س وزاخو ال�س ��ابع ونفط
ال�ش ��مال الثامن والت�ضامن النجفي التا�سع
حيث مل يتذوق طعم الفوز فيها �سوى مرة
واحدة فقط على فريق االعظمية البغدادي
بنتيج ��ة ( ) 57-69نقط ��ة فيما تعر�ض اىل
�س ��ت هزائ ��م �أم ��ام ف ��رق ال�ش ��رطة بنتيجة
( )111-58نقط ��ة و�أمام اخلطوط اجلوية
( )71-47نقط ��ة و�أم ��ام احل�ش ��د ال�ش ��عبي
()92-71نقطة و�أم ��ام الكهرباء ِ() 75-66
نقطة و�أمام النفط () 117-42نقطة و�أمام
الت�ض ��امن ( )81-57نقط ��ة و�س ��اهم افتقاد
العبي ��ه اىل اخل�ب�رة يف النتائ ��ج ال�س ��لبية
املخيبة لآم ��ال جمل� ��س الإدارة وجماهريه
بع ��د �أن كان من �أبرز املناف�س�ي�ن على اللقب
يف املوا�سم ال�سابقة .
وي�ستقبل فريق الت�ض ��امن النجفي التا�سع
بر�ص ��يد  10نقطة على قاعة �س ��لمان �ش ��كر
يف حمافظة النجف الأ�ش ��رف �ض ��يفه فريق
غاز ال�ش ��مال العا�شر بر�ص ��يد  10نقاط يف
ال�ساعة اخلام�سة م�سا ًء يف لقاء �سهل لكتيبة

ن�ضال غامن لزيادة ر�صيد فريقه من النقاط
والقف ��ز اىل املركز الثام ��ن يف الرتتيب يف
ظل الروح املعنوية العالية التي يتحلى بها
العبيه بقي ��ادة املحرتف االمريك ��ي رونالد
ماغ ��ي �إث ��ر الف ��وز الثمني ال ��ذي حتقق يف
اجلول ��ة ال�س ��ابقة عل ��ى �أر�ض ��ه عل ��ى جاره
اللدود فريق احللة بنتيجة ( ) 57-81نقطة
م�ستغ ًال حالة ال�صعبة التي مير بها خ�صمه
الق ��ادم من حمافظ ��ة كركوك عل ��ى �إثر قرار
الهيئة االدارية للنادي بابعاد �أربعة العبني
من �صفوفه ِ(م�صطفى فتحي وحممد في�صل
و�أيوب �صادق وحممد عبد اجلبار ) ب�سبب
تدين م�س ��تواهم ف� ً
ضال على تعر�ض النادي
اىل غرام ��ة مالي ��ة قدره ��ا ملي ��ون دينار مت
�إقراره ��ا من احت ��اد كرة ال�س ��لة لعدم تهيئة
قاع ��ة كركوك لتدريب �ض ��يفه فري ��ق زاخو
م ��ن حمافظة دهوك قبل يوم واحد فقط من
املباراة الت ��ي جرت بينهما الأحد املا�ض ��ي
و�أ�س ��فرت ع ��ن ف ��وز الأخري بنتيج ��ة (-86
)71نقطة حيث �أ�ش ��ارت اىل الئحة الدوري
املمتاز للمو�سم . 2021-2020

اراء وافكار
قناطر

بمنا�سبة زيارة البابا
المرتقبة للعراق

 طالب عبد العزيز
ال نريد �أن ن�ستبق الأحداث ونر�سم �صورة قامتة لزيارة احلرب
العظم ،البابا فرن�سي�س اىل العراق ،للفرتة من � 8-5آذار القادم،
هذه الزيارة التي يرتقبها ب�سع ��ادة بالغة� ،أ�شقا�ؤنا امل�سيحيون
والعراقي ��ون بعامة ،والت ��ي ت�أتي ك�سابق ��ة لقدا�سته يف ال�شرق
الأو�س ��ط ،حي ��ث حتت ��دم الأحداث يف الع ��راق ،املنطق ��ة الأكرث
�سخونة يف وقائعه ��ا ،وب�سبب ما قامت به ع�صابات داع�ش ،يف
املنطقة امل�سيحية على وجه التحديد.
لكنن ��ا ،مل نلح ��ظ احلكوم ��ة العراقي ��ة حتى الي ��وم� ،إنها �أعطت
الزي ��ارة التاريخي ��ة هذه �أهمي ��ة يف برناجمه ��ا� ،أو �أنها حتدثت
بتفا�صي ��ل قليل ��ة ع ��ن �أهمي ��ة احلدث ،م ��ع يقينن ��ا ب� ��أن العراق
مب�سي� ��س احلاج ��ة اىل ت�أهي ��ل دويل ،مينحه املكان ��ة التي تليق
به ،مثلما ه ��و بحاجة اىل ترميم ال�ص ��ورة القامتة املر�سومة له
يف �أغلب امليادي ��ن ،ولعل قيام احلكومة بت�أهي ��ل بع�ض الأديرة
والكنائ� ��س يف املو�صل و�سهل نينوى وبغ ��داد ومدن اجلنوب،
والتح�ض�ي�ر مل�ؤمت ��ر ُتدر� ��س في ��ه �أهمي ��ة الزي ��ارة ،ف�ض�ل ً�ا عن
التن�سي ��ق الأهم مع مرجعي ��ة النجف(ال�سي�ست ��اين) بالذات �أم ٌر
�ضروريٌ يف ذلك.
رمب ��ا ت�شه ��د ال�ساحة العراقية يف الفرتة تل ��ك� ،أي زيارة البابا
احتدام� � ًا �سيا�سي ًا و�أمني ًا ب�سبب التح�ض�ي�ر النتخابات حزيران
 ،2021وق ��د تق ��وم العنا�ص ��ر املتقاطعة مع الدول ��ة ،واخلارجة
عل ��ى القانون بعم ��ل م�سلح ،يواك ��ب الزيارة ،وه ��و �أمر متوقع
رمب ��ا .ترى هل �ستتمك ��ن احلكومة من اتخ ��اذ التدابري الالزمة
يف احلف ��اظ عل ��ى الزي ��ارة وجناحه ��ا؟ والإفادة ق ��در امل�ستطاع
م ��ن وجود احلرب االعظم يف الب�ل�اد ،بغية تقدمي �صورة جديدة
للت�سام ��ح والتعاي�ش ب�ي�ن الأديان وامل�سيحية بال ��ذات ،والعمل
عل ��ى مللمة اجل ��راح التي خلفته ��ا �أح ��داث  2017-2014حيث
ارتكب ��ت الدولة اال�سالمية (داع�ش) �أعم ��ا ًال �إجرامي ًة بحق �أهلنا
يف �سه ��ل نين ��وى واملو�صل ،املنطق ��ة الأعرق واالك�ب�ر ،ل�سكنى
امل�سيحيني والأقليات الأخرى يف العراق.
م ��ا �سي�سمع ��ه الباب ��ا فرن�سي� ��س م ��ن الق�ساو�س ��ة والأ�ساقف ��ة
واملطارن ��ة امل�سيحي�ي�ن ع ��ن وجوده ��م ومكانته ��م يف التاري ��خ
العراق ��ي ،وم ��ا تعر�ض ��وا له خ�ل�ال ال�سنوات الأخ�ي�رة �سيكون
ناق�ص� � ًا م ��ا مل ي�سمع من الباحث�ي�ن امل�سلمني عن ذل ��ك �أكرث ،لذا،
نلف ��ت نظ ��ر احلكومة اىل م ��ا يجب عليه ��ا القيام ب ��ه ،يف �سبيل
ذلك ،وال ��ذي منه التهيئة مل�ؤمتر مو�سع ،ي�ش�ت�رك فيه الباحثون
امل�سلمون مع امل�سيحيني ،ملنح العامل ال�صورة احلقيقية ال�سابقة
للتعاي� ��ش ،وال�صورة امل�شرقة التي �سيك ��ون عليها العراق ،بعد
خال�ص ��ه م ��ن داع� ��ش ،وع ��ودة النازح�ي�ن اىل مدنه ��م ،وتعمري
ال�ضواحي املت�ضررة باحلرب ،و�إع ��ادة بناء الأديرة والكنائ�س
يف املو�صل واملدن العراقي الأخرى.
احلكوم ��ة التي تعاين من فقدانها ال�سيطرة على قرارها ب�سبب
ق ��وة الأح ��زاب امل�سلحة داخله ��ا ،ولعب العنا�ص� � ُر املدعومة من
اجل ��ارة االرجنتينية بكرا�سيها وطاوالتها ال�سريّة واملعلنة ،مبا
�أ�س� ��س لو�ضع م�ضطرب ،قابل لالنفج ��ار يف �أي حلظة� ،ستكون
بحاج ��ة اىل دع ��م �سيا�س ��ي خارجي ،ولع ��ل جناح زي ��ارة البابا
�ستك ��ون فر�صة منا�سبة ،لتبيان حج ��م حاجتها لوقوف املجتمع
الدويل معها ،وملعاجلة �أزماتها يف ال�سيا�سة واالقت�صاد والأمن.
ولن ��ا �أن نت�ص ��ور النفع االقت�صادي ال ��ذي �ستحققه احلكومة لو
�أنها متكنت من فر�ض �سيطرتها على املدن العراقية ،وا�ستعادت
هيبتها كدولة م�ؤ�س�سات م ��ن ال�سياحة الدينية ،وزيارة الأماكن
امل�سيحي ��ة وغريه ��ا ،املمتدة عل ��ى طول الع ��راق وعر�ضه ،ومبا
ال يخ ��ل يف مكانت ��ه كدولة م�سلمة ،ت�ؤم ��ن بالت�سامح والتعاي�ش
ال�سلميني بني �شعوب الأر�ض.
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عقد �سيا�سي �أم اجتماعي جديد في العراق؟
قول جميل بحاجة للتطبيق
مع مقتبل العام اجلديد  2021نقلت الأنباء عن عزم فخامة رئي�س اجلمهورية العراقية ال�سيد برهم �صالح على
حتقيق �إجنازات حقيقية للعراق من خالل ت�أ�سي�س عقد �سيا�سي جديد � ،إذ �أكد فخامته على "�أن اال�صالحات لن
تتحقق من دون معاجلة مكامن اخللل" م�ضيف ًا االهمية املت�صاعدة ل"احلاجة لعقد �سيا�سي جديد ميكن العراقيني من
بناء دولة ب�سيادة كاملة"� .إن جوهر فكرة العقد االجتماعي يف بناء الدول وردت مفاهيمها املختلفة واجلدلية خالل
مرحلة القرنني ال�سابع ع�شر والثامن ع�شر حيث دعى �إليها فقهاء العقد املميزين (ابرزهم هوبز  ،لوك ورو�سو)  .من
هنا �أهمية فكرة ت�أ�سي�س الدولة يف �إطار يتوافق مع �إنطالق موجة احلريات م�صحوبة مبنظومة حقوق و�إلتزامات
قانونية – د�ستورية متبادلة بني احلكام واملحكومني هدفها النهائي يف احلالة العراقية خدمة العراق و�شعبه من
خالل توفري كل �أنواع الدعم واحلماية �إت�ساق ًا مع تطبيق �أهداف وطنية �سامية مقرونة ب�سيادة عدالة �إجتماعية –
�إقت�صادية وتنمية �إن�سانية �شاملة .

حتدي ��ات غاي ��ة يف ال�صعوب ��ة والتعقيد
يف بل ��د ميار� ��س الدميقراطي ��ة ب�ش ��كل
جنين ��ي �أكرث من ��ه مو�ضوع ��ي � ،صحيح
�إن العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة الدميقراطية يف
العراق بد�أت خطواتها الأوىل منذ العهد
امللك ��ي بجهود �سيا�سي ��ة متوا�ضعة � ،إال
�أنها ترك ��ت �إرث ًا مقبو ًال ن�سبي ًا  .علم ًا ب�إن
حال ��ة الن�ض ��ج الدميقراط ��ي احل�ضاري
منذ ت�أ�سي�س الدول ��ة العراقية يف 1921
وحت ��ى الآن مل تزل ت�س�ي�ر بخطى وئيدة
بعيدة عن �إحداث تراكم �أ�سا�سي ي�ؤ�س�س
خلل ��ق ت ��راث �سيا�سي – م ��دين منا�سب
يوف ��ر ب ��دوره فر�ص� � ًا مهم ��ة �إذن خلل ��ق
تقالي ��د د�ستوري ��ة متينة تتج ��اوز �أهمية
�صندوق اقرتاع وتبديل الوجوه خا�صة
التي ف�شلت يف �إدارة احلكم .
ما مطلوب �إذن �إعمال تغيريات جوهرية
ت�ستق ��رئ التحدي ��ات امل�ستقبلية يف ظل
النظ ��ام ال�سيا�س ��ي ال ��ذي يعتم ��د احلكم
الر�شي ��د ويف �إطارم ��ن ال�سيا�س ��ات
وال�سرتاتيجي ��ات املثم ��رة �إجن ��ازات
ي�ستحقها وينتظرها العراق والعراقيني
� .إن ااالهتمام بال�ش�أن الدميقراطي �شكال
وم�ضمون ��ا يعد توج ��ه ح�ضاريا عقالنيا
لتحقيق التقدم وحل امل�شكالت واالزمات
ب�ش ��كل م ��دين و�سلم ��ي م�ست ��دام ن�سبيا
خا�صة يف املرحلة االنتقالية التي يتوقع
�أن يلتزم بالأعداد وتنفيذ االنتخابات يف
ال 6م ��ن حزيران القادم  .من هنا ،ن�ؤمل
�أن يتج ��ه عراق الغ ��د �إىل ت�شكيل �صورة
وطني ��ة جميلة يتحلى م ��ن خاللها نظامه
ال�سيا�س ��ي اجلدي ��د مب�ؤ�س�س ��ات مدنية-
دميقراطي ��ة ر�صين ��ة تنت�ش ��ل �شعب ��ه من
حالة عدم الأمن والأمان  ،العوز  ،الفقر ،
اجله ��ل واملر�ض �أو االوبئة وعلى ر�أ�سها
كورون ��ا 19 -مع كل الن�س ��خ امل�ستحدثة
منه.
عق ��د �إجتماع ��ي دعا يف فكرت ��ه الأولية
لإنتق ��ال اجلماع ��ة االن�ساني ��ة م ��ن حالة
الطبيع ��ة يف ظ ��ل مايع ��رف بالقان ��ون
الطبيع ��ي متهي ��د ًا لدخوله ��ا يف مرحل ��ة
"اجلماعة ال�سيا�سية" التي �إ�ستقر ر�أيها
وفقا ل ��ر�أي الفقي ��ه الد�ست ��وري الدكتور
�إبراهي ��م دروي� ��ش على "�إن�ش ��اء جمتمع
�سيا�س ��ي"  .ب�أخت�ص ��ار دول ��ة مدني ��ة
ت�ؤ�س� ��س حلق ��وق وواجب ��ات املواطن ��ة
احلق ��ة الحق ��ا بعنا�صره ��ا املعروف ��ة
(ال�شعب  ،االر�ض  ،احلكومة وال�سيادة)
معني ��ة �أ�سا�س� � ًا ب�إحتكار مطل ��ق ل�شرعية
وم�شروعي ��ة الق ��وة مبعناه ��ا ال�شام ��ل.

اي ال معن ��ى وال مكان اب ��دا لوجود فرق
م ��ن امللي�شي ��ات املتطرف ��ة �أو التي حتمل
�أيدولوجي ��ات ال تتف ��ق م ��ع بن ��اء ع ��راق
حدي ��ث نظ ��ر ًا لكونها �أي�ض� � ًا تعمل خارج
�إرادة و�أخت�صا� ��ص ال�سلط ��ة القائم ��ة
د�ستوري� � ًا -قانوني ًا �إ�ضافة لكونها حتمل
�سالح� � ًا منفلت ًا خ ��ارج منظوم ��ة ال�سالح
الوطني املعهودة.
لع ��ل �أول �أنطب ��اع للمتاب ��ع احلثي ��ث
لإو�ض ��اع العراق القلق ��ة واملتوترة �أمني ًا
 �سيا�سي� � ًا  -اقت�صادي� � ًا و�إجتماعي� � ًا بلوجيو�سيا�سي� � ًا يرى �أن م�س ��ارات ت�شكل
وتبل ��ور عق ��د �سيا�س ��ي جدي ��د حمفوف ��ة
مبخاطر متجددة للتوتر والعنف �أوعدم
االم ��ن واالم ��ان معها ي�ست�شع ��ر املواطن
العراق ��ي "دع عنك النخ ��ب وامل�س�ؤولني
ع ��ن �إدارة وحوكم ��ة ال�ش ��ان العراق ��ي"
ال�ض ��رورة العاجل ��ة لرتجم ��ة االق ��وال
اجلميلة حول بلورة فك ��رة عقد �سيا�سي
جدي ��د قائ ��م عل ��ى التوافق ��ات ال�سيا�سية
املجدي ��ة �إىل �أفعال ثابت ��ة م�ستدامة على
االر� ��ض � .إن م�س�ي�رة ال 17عام ��ا من ��ذ
 2003مل ت� �� ِؤت �أكله ��ا من ثم ��ار نا�ضجة
دانية القطوف تلب ��ي �إحتياجات ال�شعب
العراق ��ي الأ�سا�سي ��ة يف كاف ��ة املج ��االت
ومنها االمنية – الع�سكرية  ،االقت�صادية
– املجتمعي ��ة واملهني ��ة – اخلدمي ��ة ،
ه ��ذا ع ��دا ع ��ن تداعياته ��ا ال�سلبي ��ة ب ��ل
و�إنعكا�ساته ��ا اخلطريةعل ��ى م�س ��ار
بن ��اء وتنمي ��ة دولة ب�سي ��ادة كاملة متكن
الب�ل�اد من �إحكام ال�سي ��ادة الوطنية على
كام ��ل الرتاب الوطني بعي ��د ًا عن تفعيل
ق ��وى الالدولة العنفي ��ة Non – State
 Violent Actorsكي�ل�ا الي�سم ��ح له ��ا
بالهيمن ��ة حتى ول ��و جزئي ًا عل ��ى ال�ش�أن
ال�سيا�سي  -الأمن ��ي العراقي ما قد يوفر
جم ��ا ًال لتدخ�ل�ات داخلي ��ة �أو خارجي ��ة
غ�ي�ر م�شروع ��ة ب ��ل وغ�ي�ر مرح ��ب به ��ا
�أ�ص�ل ً�ا م�ض ��رة مب�صلحة الع ��راق .االمر
ال ��ذي يتطل ��ب بل ��ورة تخطي ��ط وطن ��ي
�أ�سرتاتيجي �شام ��ل باالت�ساق مع �إطالق
مب ��ادرات رائ ��دة لتعبئة اجله ��ود املادية
والب�شري ��ة املتخ�ص�ص ��ة عل ��ى خمتل ��ف
ال�صع ��د احلكومي ��ة وغ�ي�ر احلكومي ��ة
(منظم ��ات و�إحت ��ادات وجمعي ��ات
للخدم ��ة والنف ��ع الع ��ام) به ��دف بن ��اء
ع ��راق قوى متمك ��ن وذا �سي ��ادة يتعامل
بج ��د وم�س�ؤولي ��ة مع م�ش ��كالت و�أزمات
حميط ��ه الداخلي واخلارج ��ي .من هنا،
تاتي �أهمية قول متابعة ما قال به ال�سيد

رئي�س اجلمهوري ��ة العراقية الذي نت�أمل
�أن يرتج ��م عمال  ،نقتب�س مما �أ�شار �إليه:
"الع ��راق امل�ستق ��ل ذو ال�سي ��ادة الكاملة
هو ق ��رار و�إرادة تلتزم مبرجعية الدولة
والد�ست ��ور  ،وهو ركن �أ�سا�سي ملنظومة
�أقليمية قائمة على �أحرتام حق ال�شعوب
ونب ��ذ ال�صراع ��ات والميكن القب ��ول ب�إن
يك ��ون البل ��د �ساح ��ة ل�ص ��راع االخري ��ن
�أو منطلق ��ا للع ��دوان على �أح ��د"� .ضمن
ه ��ذا ال�سي ��اق البد مل ��ن هم يف قم ��ة هرم
ال�سلطة يف العراق �أي الرئا�سات الثالث
(تنفيذية – ت�شريعية – ق�ضائية) �إ�ضافة
لل�سلط ��ة الرابع ��ة الإعالمي ��ة �أن يعمدوا
من واقع امل�س�ؤولية القيمية  -الأخالقية
والوطنية لك�شف مكامن اخللل البنيوي
يف م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة عل ��ى �صعي ��د
ال�سيا�ست�ي�ن الداخلي ��ة واخلارجي ��ة
حما�سبة كل م�ستبد  ،مق�صر  ،وفا�سد �أو
مف�سد .تقاليد د�ستورية متطلبة ت�ؤ�س�س
فعلي ��ا لنظ ��ام �سيا�س ��ي �شرع ��ي ع ��ادل
جديد يهت ��م ب�إعم ��ال التنمي ��ة االن�سانية
امل�ستدام ��ة بعيدا ع ��ن كل �أ�شكال و�صور
املحا�ص�ص ��ة "الطائفي ��ة – العرقي ��ة-
القبلي ��ة -اجلهوي ��ة" و بعي ��دا ج ��دا ع ��ن
العنف املمتزج مبظاه ��ر الف�ساد املنطلق
م ��ن ق ��وى الالدول ��ة العنفي ��ةActors
� Non-State Violentأو ق ��وى
�سيا�سي ��ة اثبتت ف�شله ��ا يف �إدارة �ش�ؤون
الب�ل�اد والعباد  .ال�ش ��ك �أن حماية حقوق
وواجب ��ات الإن�سان ب�صورة متالزمة مع
�ش ��روط العق ��د االجتماع ��ي – ال�سيا�سي
اجلدي ��د تعدعناوي ��ن كب�ي�رة وتف�صيلية
مله ��ام حيوي ��ة متوقع ��ة حتت ��اج �إح ��كام
و�أنفاذ الق ��وة الذكية يف جماالت حيوية
اقت�صادي ًا – �إجتماعي ًا – ثقافي ًا و�إعالمي ًا
و�أمني� � ًا � .ضمن هذا ال�سياق ي�أتي حتذير
معايل ال�سيد وزير الدفاع العراقي جمعة
عن ��اد " من مغبة �إن ��دالع حرب �أهلية يف
الب�ل�اد  ،التي مزقتها احلروب يف العقود
االخرية" .حقا لي� ��س بامل�ستغرب �إطالق
ت�صري ��ح كه ��ذا طامل ��ا ت ��ردد يف مراح ��ل
�سابق ��ة حيث �أن ق ��وى الالدول ��ة ت�ستمر
بن�شاطاته ��ا العنفي ��ة بعي ��دا ع ��ن املجال
ال�شرع ��ي للدولة التي يفرت�ض �أن حتتكر
ب�سرع ��ة الفت ��ة ومنظمة الق ��وة ال�شرعية
للدولة ب�شكله ��ا اخل�شن Hard Power
والناع ��م  Softمع ��ا � .ضمن هذا ال�سياق
ي�أتي ت�صري ��ح مكمل لرئي�س اجلمهورية
ينبه ل" حتدي ��ات ج�سيمة و�إ�ستحقاقات
�أبرزه ��ا االنتخاب ��ات املبك ��رة النزيه ��ة

 د� .أحمد عبد الرزاق �شكارة

بعيدا ع ��ن التزوي ��ر �أو التالع ��ب ب�إرادة
العراقيني يف �إختيار ممثليهم وال�شروع
يف اال�صالحات وتعزيز االجهزة االمنية
و�ضب ��ط ال�سالح املنفلت" .من هنا �أهمية
توف�ي�ر بيئة �آمن ��ة للتعامل م ��ع حتديات
حقيقي ��ة ترتب ��ط ببناء الع ��راق احلديث
املواكب للتط ��ورات ال�سيا�سية – املدنية
– الدميقراطية  -الأمنية يف ظل �إحرتام
لقي ��م �إن�ساني ��ة – �أخالقي ��ة  -دميقراطية
يج ��ب �أن ت�س ��ود كاف ��ة امل�ؤ�س�س ��ات
والإدارات م ��ا ميك ��ن يف النهاي ��ة م ��ن
الإع�ل�اء م ��ن هيب ��ة الع ��راق يف املجتمع
ال ��دويل � .إن تواتر �أزم ��ة الثقة Trust
Crisisب�ي�ن �صن ��اع الق ��رار وال�شعب لن
حت ��ل دون حتلي "�أه ��ل العقد واحلل من
�أحزاب وتكتالت �سيا�سية" مب�س�ؤوليات
بن ��اء م�ؤ�س�س ��ات ر�صين ��ة للدولة يف ظل
ممار�سة الق ��وة الذكية Smart Power
الت ��ي يفرت� ��ض �أن حت�س ��ن م�ستقب�ل ً�ا من
م�ستويات الأداء يف ظل "احلكم الر�شيد"
 Good Governanceم ��ا ي�سم ��ح
بالتكيي ��ف الناج ��ح يف �إدارة ومعاجل ��ة
االزمات القائمة املت�سارعة وغري املتيقن
م ��ن تداعياته ��ا �أو �آثارها عل ��ى م�ستقبل
ووح ��دة الب�ل�اد  .م ��ن هن ��ا حق ��ا � ،أهمية
�أنطالق عقد �سيا�سي فاعل وم�ؤثر يحفظ
للعراق وحدته الوطني ��ة ويبعده عن كل
خماطر التهديدات الداخلية واخلارجية
التي ت�ضعف الدول ��ة وجتعلها يف موقع
التابع ل ��دول �أخرى �أكرث تقدم ��ا �أو �أكرث
تاثري ًا اقت�صادي ًا -مالي� � ًا� -سيا�سي ًا �أو قد
متتل ��ك م�ص ��ادر حيوي ��ة مهم ��ة يحتاجها
الع ��راق  .من �أمثلة ذلك  ،طاقة الغاز التي
ي�ستورده ��ا الع ��راق م ��ن اجل ��ارة �إيران
وتلب ��ي مايق ��ارب م ��ن ثل ��ث �إحتياج ��ات
الكهرب ��اء .مو�ض ��وع الميك ��ن التعوي ��ل
علي ��ه م�ستقب ًال خا�صة �إذا ق ��ررت الإدارة
االمريكي ��ة �أن تنهي كلي� � ًا فرتات ال�سماح
للعراق ب�أ�ست�ي�راد الطاقة الكهربائية من
�إي ��ران يف الربيع القادم  .كذا وعلى ذات
املنوال م�س�ألة ا�سترياد الب�ضائع وال�سلع
اخلارجية ب�صورة التعزز بناء �سيا�سات
لالكتف ��اء الذات ��ي وال حتق ��ق جمتم ��ع
التنمي ��ة االقت�صادي ��ة – االجتماعي ��ة-
االن�سانية امل�ستدام ��ة معطيات ت�ستدعي
تا�سي� ��س �شبكة عالق ��ات منتظمة خمطط
له ��ا جي ��دا لتكام ��ل م�شروع ��ات مثم ��رة
للتنمية االن�سانية ال�شاملة بني القطاعني
الع ��ام واخلا� ��ص �أو القط ��اع امل�ش�ت�رك.
م ��ع متابع ��ات حثيثة وم�شجع ��ة للأدوار

الإيجابي ��ة ل�شرائ ��ح نخبوي ��ة ثقافي ��ة
و�إعالمي ��ة ته ��دف لالرتق ��اء بالع ��راق
مدني� � ًا وح�ضاري ًا .من منظ ��ور �أنطونيو
غوتري� ��س االم�ي�ن الع ��ام ل�ل��أمم املتحدة
�أن برام ��ج التنمي ��ة امل�ستدام ��ة يفرت� ��ض
�أن ته ��دف �إىل بل ��ورة �صيغ ��ة مقبول ��ة
منع�ش ��ة �إ�ستثماري� �اُ للتنمي ��ة الإن�ساني ��ة
امل�ستدام ��ة الت ��ي تغط ��ي مو�ضوع ��ات
وق�ضاي ��ا �إن�سانية متنوعة منها مايخ�ص
�إح ��كام الع ��دل االجتماع ��ي وتقلي� ��ص
الفج ��وة االقت�صادي ��ة ب�ي�ن م ��ن ميلكون
والميلكون  ،معاجلة �أزمة الفقر العاملية،
و �أزم ��ة التغيري املناخ ��ي الذي يهدد بقاء
الب�شري ��ة كما هو �ش� ��أن خماط ��ر �إنت�شار
كورونا بن�سخها املتعددة عاملي ًا و�إقليمي ًا
والع ��راق م ��ن �ضمنه ��ا  .لع ��ل حتق ��ق
مطال ��ب ث ��ورة ال�شب ��اب الت�شريني للعام
 2019و 2020تع ��د اللبن ��ة الأ�سا�سي ��ة
لبناء منظوم ��ة م�ؤ�س�سية عراقية جديدة
تق ��ارب �أهتماماته ��ا مع ما يح ��دث عامليا
م ��ن تط ��ورات علمية – تقني ��ة مت�سارعة
ج ��د ًا م ��ن جه ��ة وتواك ��ب احتياج ��ات
ال�شع ��ب بخا�ص ��ة الفئات الأق ��ل حظ ًا من
املجتم ��ع العراقي الت ��ي �إت�سعت م�ساحة
معاناته ��ا ب�ص ��ورة غ�ي�ر م�سبوق ��ة حتى
و�ص ��ل الفق ��ر �إىل م ��ا يتجاوز رب ��ع �إىل
ثل ��ث جممل عدد �س ��كان الع ��راق ب�ضمنه
م ��ا تع ��رف ب"الطبق ��ة الو�سط ��ى" التي
�إنح ��درت قيمتها"املادي ��ة واملعن ��وي "
كثري ًا من جهة �أخرى  .علم ًا ب�إن م�شاركة
ال�شب ��اب وال�شاب ��ات  -الذي ��ن ي�شكل ��ون
ج ��زء ًا الي�سته ��ان ب ��ه من جمم ��ل القوى
ال�شعبي ��ة  -يف ر�سم �إحداثيات اخلريطة
الذهني ��ة اجلديدة ترتبط ب�أهداف 2030
يف العي� ��ش بكرام ��ة ورخ ��اء تع ��د م ��ن
الأولويات التي تت�سق ن�سبي ًا مع �أولوية
حتقي ��ق الأم ��ن ب ��كل �ص ��وره � ،أنواع ��ه
و�أ�شكال ��ه وتداعيات ��ه � . .أخريا نتفق مع
ما تطرق �إليه الأمني العام للأمم املتحدة
انطوني ��و غوتري� ��س ح ��ول �ض ��رورة
�إعتم ��اد مفه ��وم مت�س ��ع الأبع ��اد للتنمية
الإن�ساني ��ة امل�ستدام ��ة يغط ��ي �أدوار ًا
متنوع ��ة لل�شباب ولل�شاب ��ات منها مث ًال :
متك�ي�ن امل ��ر�أة ومتتعها بفر� ��ص متكافئة
ت�ضف ��ي م�س ��اواة يف العم ��ل والإجن ��از
دون متيي ��ز مع �أقرانها من الرجال �ضمن
�إطار �أجندة زمنية تو�صلنا ب�سالم و�أمن
و�إزدهار �إىل عام  . 2030م�س�ؤولية البد
�أن يك ��ون للع ��راق وللعراقي�ي�ن فيها دور
رائد منتج ومبدع .

ظاهرة العقل المثقوب في مجتمعنا

قد يكون هذا العنوان للمقالة هذه به نوع
من ال�سخرية ولكن على �أي حال �س�ؤالي مع
ذاتي هو ،هل هناك عقل مثقوب وعقل غير
مثقوب؟ بمعنى هل هناك �إمكانية لأن يكون
الإن�سان العاقل مدرك ًا لما يحمله من قدرات
وملكات يمكن له �أن ي�سمو ويتكامل مع
الوجود لو فعل ما هو واجب وكان وحري�صاً
على ما فيه؟ ،دعني �أعرف العقل المثقوب
ح�سب ما ر�أيته كم�صطلح �أو ما �أراه منا�سب ًا
لكي يكون بداية للإجابة.

العاقل فيما يخت ��ار ،وحتديد ًا ما �أريده هو
الن ��وع الأخري من الن�ش ��اط العقلي ال�سلبي
ال ��ذي ميار�س ��ه البع�ض م ��ن الب�ش ��ر حينما
يفرطون بخزين الذاكرة العقلية �أما لأنها ال
تالءم النمذجة التي ن�ش� ��أ عليها �أو حماولة
هروب من نتائج تلك التجربة.
�إذا نح ��ن �أم ��ام ظاه ��رة ت�ش�ي�ر �إىل خلل يف
ق ��درة الإن�س ��ان عل ��ى ت�سخ�ي�ر م ��ا مرتاك ��م
طبيعي ًا من معرف ��ة وعلم ح�صويل ونتائج،
وم ��ا يجب �أن يكون طريق� � ًا للرتقي كما هو
كائن من �صفاته الطبيعي ��ة �أن يكون خازن ًا
وناق ًال وم�سخر ًا مل ��ا مير به من جتربة حية
 عبا�س العلي
ق ��د يكون ه ��و من �صنعه ��ا �أو م ��ن �أبطالها،
ولك ��ن الواقع ي�ش�ي�ر �إىل عك�س ذل ��ك متام ًا
ملج ��رد �أنه ال يريد �أن يكون طبيعي ًا متوافقا
مع الأ�صل الذاتي له ،ومن هنا فكثري ما جند
بيننا و�أحيان ًا حتى يف �أنف�سنا جند �صورة
العق ��ل املثقوب هي الظاه ��رة الكائنية التي كوظيفة طبيعية من ع ��دة و�ضائف يخت�ص �أو �أخرى من ه ��ذه الظاهرة تقارب وتباعد
تتعر�ض لها بع� ��ض الكائنات ذوات الإدراك بها ،م ��ن هنا فامل�صطل ��ح �إذا يتعلق بنوعية الأ�صل ولك ��ن ال ننفي حدوثها عند الغالبية
والعق ��ل الن�سب ��ي حينم ��ا تت�ساق ��ط نتائ ��ج من الفاعلية العقلية الناق�صة وغري املكتملة م ��ن النا� ��س ،ق ��د تك ��ون �أحيان� � ًا مر�سوم ��ة
التجربة من م�صفوفها الذهني �سريع ًا دون عن ��د البع� ��ض� ،سببه ��ا �أما طبيع ��ي كما هو وخمط ��ط لها وبعناي ��ة فائقة يت ��م التوجيه
�أن ت�ستفي ��د منها �أو تخزنها كحالة طبيعية ،معروف مث ًال فيم ��ا يو�صف بذاكرة الذباب ،له ��ا والوقوع يف نتائجها ،م ��رة مبا يعرف
مبعنى �أن العق ��ل املثقوب هي تلك الظاهرة �أو مر�ضي� � ًا كم ��ا يف حال ��ة الزهامي ��ر الت ��ي بالنمذجة العقلي ��ة يف �صورة عقل جمعي ،
التي جتع ��ل من العقل ب� ��أي درجة ت�صنيف ت�صي ��ب كبار ال�س ��ن �أو ما يع ��رف باخلرف ومرة من خالل طرحها ب�شكل متكرر لتكون
م ��ن لفاعلي ��ة غ�ي�ر ق ��ادر عل ��ى ترجم ��ة م ��ا ال�شيخوخي ،و�أحيان ًا يكون نتيجة تق�صري ج ��زء م ��ن ال�شخ�صي ��ة الإن�ساني ��ة دون �أن
يتعر�ض له من جت ��ارب وخربات ويوظفها ذاتي م ��رده �أ�سباب نف�سية حم�ضة �أو �إرادة يكون الهدف معلن �أو اجلهة معروفة ،وهذا

ما ي�سمى ب�سرتاتيجية العقل املثقوب.
وهذه ال�سرتاتيجية تخ�ضع جلميع قوانني
ال�سرتاتيجي ��ات املوجهة والتي تعتمد على
تثبي ��ت حال ��ة �أو ظاهرة �أو تغي�ي�ر قناعات
ورمب ��ا �أحيان� � ًا �إع ��ادة خل ��ق ال�شخ�صي ��ة
الب�شري ��ة م ��ن خالل تغي�ي�ر قواع ��د الوعي
الذات ��ي الف ��ردي واجلمع ��ي ،وم ��ن ه ��ذه
القواع ��د �أن نلب� ��س الهدف واملنه ��ج بغطاء
م�ؤثر و�ضم�ي�ري بحيث ال نبدي من الطرح
�إال م ��ا هو �سريع و�شدي ��د الت�أثري على الفرد
داخلي ��ا وم ��ن خ�ل�ال الداخ ��ل يت ��م الت�أث�ي�ر
�شخ�صي ًا عل ��ى �سلوكياته ��ا اخلارجية ،مما
يجع ��ل وك�أن الأمر ح ��دث طبيعي ال �صلة له
مب ��ا يجري خف ��اء �أو بتخطيط م ��ا ،النقطة
الأخ ��رى �أن ه ��ذه ال�سرتاتيجي ��ات تراكمية
ولي�س مث ��ل الأيديولوجي ��ا تطرح وتن�ضج
من خالل �أ�س�س ثابتة وينتظر التفاعل معها
ب�شكل تدريجي� ،سرتاتيجية العقل املثقوب
ال ترتبط بالزمن ك�إطار و�إمنا بالنتائج دون
�أن حت ��دد مدي ��ات �أو نقاط نهائي ��ة للتو�صل
للنتيج ��ة ،فه ��ي مث�ل ً�ا ق ��د تتوج ��ه تربوي� � ًا
و�أخالقي� � ًا وفكري� � ًا وبالأخ� ��ص من اجلانب
الدين ��ي لتتحول الحق ًا �إىل م�سلمة تاريخية
يتعام ��ل معه ��ا اجلميع عل ��ى �أنه ��ا جزء من
ال�ضمري العقدي.
م ��ن �صف ��ات ال�سرتاتيجي ��ات الت ��ي يطل ��ق

عليه ��ا �سرتاتيجي ��ات اخلل ��ق والتكوي ��ن
�أنه ��ا تتح ��ول م ��ع م ��رور الزم ��ن اىل جزء
م ��ن الإرث الإن�س ��اين وتن ��زع ع ��ن نف�سه ��ا
اخل�ض ��وع للم�ؤث ��ر ال�صان ��ع لتتح ��ول �إىل
م�ؤ�س�س ��ة �أجتماعي ��ة فكري ��ة تختل ��ط م ��ع
القيم الر�أ�سي ��ة و�أحيان ًا مع املثل والعادات
االجتماعية الرا�سخ ��ة ،وهنا يك�سب مطلق
ه ��ذه ال�سرتاتيجي ��ة �أو نتائ ��ج النج ��اح
املبتغى منها ،فمث�ل�ا حينما �أطلق الكهنوت
الديني وع�ب�ر مراحل الت�أري ��خ مقولة (دع
عن ��ك البحث عن امل�ستقب ��ل لأن الله هو من
�صنع ��ك وخطط ل ��ك ور�س ��م خطواتك بدقة
وال ميك ��ن الفرار من ه ��ذا التخطيط)� ،إمنا
�أراد من ذلك تر�سيخ فكرة وانتزاع �أخرى،
الفك ��رة املطلوب ��ة ه ��ي �أن يرك ��ن الإن�س ��ان
لقدره وكل النتائج م ��ن جتاربه ال قيمة لها
طامل ��ا �أنها ال تنفع يف تغي�ي�ر �شيء مكتوب
ومر�س ��وم ،الفك ��رة الت ��ي �أراد �إ�سقاطها �أن
الإن�س ��ان م�س�ؤول ع ��ن �صنع ق ��دره وعليه
ال�سع ��ي يف ذل ��ك حتى لو تعار�ض ��ت نتائج
ال�سع ��ي مع واقع احلال ،فال بد من املالزمة
وتك ��رار التجرب ��ة والإ�ص ��رار على جتاوز
الواق ��ع� ،أي �إ�سقاط فكرة فكرة �أن الإن�سان
ثان لنف�سه بعد
يف وجوده الإيجابي خالق ٍ
م ��ا خلق ليكون عن�صر �إنتاج ولي�س عن�صر
انتظار.
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بول �سي .دبليو .دافيز  : Paul C. W. Daviesعالم فيزياء بريطاني ذائع ال�شهرة ُ ،و ِلد عام  ، 1946وح�صل على
�شهادة الدكتوراه في الفيزياء عام  1970من كلية الجامعة  University Collegeفي لندن  ،وهو م�ؤلف ومقدّ م
برامج  ،ويعمل حالي ًا �أ�ستاذاً جامعي ًا في جامعة والية �أريزونا ومديراً لمركز  ( BEYONDمركز المفاهيم
الأ�سا�سية في العلم )  .تولى منا�صب جامعية �أخرى في جامعة كمبردج وجامعة لندن وجامعة نيوكا�سل
وتن�صب مجاالت اهتماماته البحثية في حقل الفيزياء الكونية والنظرية
وجامعة �أدياليد وجامعة ماكواري ،
ّ
الكمومية وعلم الفلك البيولوجي �إلى جانب اهتمامه ال�شامل بت�أريخ العلوم وفل�سفتها .

الأ�������س������ئ������ل������ة ال������ك���ب��رى
ترجمة وتقدمي  :لطفية الدليمي
الق�سم الرابع
ن�ش ��ر الربوف�سور ديفيز مايزي ��د على املائة ورقة
بحثي ��ة يف املج�ل�ات التخ�ص�صي ��ة يف مو�ضوعات
الكو�سمولوجي ��ا واجلاذبي ��ة ونظري ��ة املج ��ال
الكموم ��ي م ��ع ت�أكي ��ده اخلا� ��ص عل ��ى مو�ضوع ��ة
الثقوب ال�سوداء و�أ�صل الكون  .الربوف�سور ديفيز
مول ��ع كذلك بالبحث يف الثقالة الكمومية  ،وطبيعة
الزمان  ،وفيزياء ج�سيمات الطاقة العالية  ،و�أ�س�س
ميكانيك الك ّم  ،و�أ�صل احلياة  ،وطبيعة الوعي .
�أن ُتخ ��ب الربوف�س ��ور ديفي ��ز زمي�ل� ًا يف اجلمعية
امللكي ��ة للأدب عام  ، 1999وقد ح ��از �شهرة وا�سعة
باعتب ��اره كاتب� � ًا ومق� �دّم برامج علمي ��ة وحما�ضر ًا
لعامّة النا�س .
�أق� � ّد ُم يف هذا الق�سم – و�أق�سام تالية له – ترجمة
لطائف ��ة م ��ن الأ�سئل ��ة اجلوهري ��ة الت ��ي تناوله ��ا
الربوف�سور ديفي ��ز بامل�ساءلة الدقيقة  ،ومتثل هذه
الأ�سئلة الف�صل الأخري من كتابي املرتجم ( الأ�سئلة
الك�ب�رى  :الفيزي ��اء احلديث ��ة و�أحجي ��ات الك ��ون
والوجود الب�شري ) الذي �أ ّلفه الربوف�سور ديفيز .
المترجمة

المكانة الخا�صة لقوانين الفيزياء

تح ��وز قواني ��ن الفيزياء ف ��ي يومنا ه ��ذا المركز
الأ�سا� ��س في العل ��م  ،وقد بات له ��ا بالفعل مكانة
مقدّ�سة �إلى �أبعد الحدود  ،وفي الغالب ي�شا ُر �إليها
على �أنها �أ�سا� ��س الحقيقة المادية  .دعوني �أقدم
مث ��ا ًال حي ًا على ه ��ذا الأمر  :لو ذهب ��تَ �إلى مدينة
( بي ��زا ) ف ��ي �إيطاليا لأمكنك ر�ؤي ��ة برجها المائل
ذائ ��ع ال�شه ��رة ( ال ��ذي �أعي ��د ترميمه م ��ن ناحية
بميل �آم ��ن )  .تفيدنا
الهند�س ��ة الإن�شائي ��ة ليكون ٍ
كرات من
الأخب ��ار المتواترة � ّأن غاليلي ��و �أ�سقط ٍ
�أعلى قم ��ة البرج ّ
ليو�ضح كيفي ��ة �سقوطها بت�أثير
الثقال ��ة الأر�ضية  ،وب�ص ��رف النظر عمّا �إذا كانت
ه ��ذه الأخب ��ار �صحيح ��ة �أم ال فق ��د ن ّف ��ذ غاليلي ��و
بالفع ��ل بع�ض التجارب الدقيق ��ة لأج�سام �ساقطة
 ،الأم ��ر الذي م ّكنه م ��ن �إكت�شاف القان ��ون التالي
 :ل ��و �أ�سقطتَ ك ��رة من �أعلى بن ��اء مرتفع ث ّم قمتَ
بقيا�س الم�سافة الت ��ي �سقطت منها في ثانية  ،ث ّم
�وان � ،،،،،إلخ
�أع ��دتَ التجرب ��ة لثانيتين وثالث ث � ٍ
لوج ��دتَ � ّأن الم�ساف ��ة الت ��ي قطعتها الك ��رة تزداد
مع مربّع الزمن � -أي بمعنى �آخر � :ستقطع الكرة
بم ��دة ثانيتي ��ن م�سافة ت�ساوي � 4أمث ��ال الم�سافة
الت ��ي تقطعها الكرة ف ��ي ثانية واح ��دة و� 9أمثال
ثوان و 16مثا ًال تلك الم�سافة
تلك الم�سافة ف ��ي ٍ 3
ثوان وهكذا يم�ض ��ي الأمر  .يدر�س �أطفال
ف ��ي ٍ 4
المدار� ��س اليوم هذا القان ��ون باعتباره " حقيقة
من حقائق الطبيع ��ة "  ،وفي العادة هم ي�أخذونه
كم ��ا هو ث ��م يتجاوزونه من غير التف ّك ��ر فيه ملي ًا
؛ لكن ��ي �أري ��د �أن �أتوق ��ف عند ه ��ذا الأم ��ر لأ�س�أل
ال�س� ��ؤال الجوهري  :لم ��اذا ؟ ِل َم يوج ��د مثل هذا
القانون الريا�ضياتي الذي يحكم حركة الأج�سام
ال�ساقط ��ة ب�ص ��ورة ح� � ّرة ؟ م ��ن �أي ��ن ج ��اء ه ��ذا
القانون ؟ ولِم هذا القانون بالذات ولي�س قانون ًا
�آخر �سواه ه ��و مايحكم حركة الأج�سام ال�ساقطة
ب�صورة حرة في الف�ضاء ؟
دفع ��ت الحقيق ��ة الت ��ي تفيد ب� �� ّأن الك ��ون المادي
يتبع قواني ��ن الريا�ضيات العالم غاليليو لي�ص ّرح
بعبارت ��ه ال�شهي ��رة " يمكن قراءة كت ��اب الطبيعة
العظيم من قبل �أولئ ��ك الذين يعرفون اللغة التي

ُك ِت ��ب بها فح�س ��ب  ،وهذه اللغة ه ��ي الريا�ضيات
"  ،و�ص� � ّرح الفيزيائ ��ي وعالم الفل ��ك الإنكليزي
جيم� ��س جينز  James Jeansع ��ن الفكرة ذاتها
بو�ض ��وح �أعظ ��م عندما كت ��ب بعد ع�ص ��ر غاليليو
بثالث ��ة ق ��رون " يب ��دو العال ��م وك�أن ��ه م�ص ّم ٌم من
قب ��ل عا ِل ��م متخ�ص�ص ف ��ي الريا�ضي ��ات البحتة "
ّ � .إن ه ��ذه الخ�صي�ص ��ة الريا�ضياتية هي مايجعل
من الممكن فهم مايعنيه الفيزيائيون من المفردة
التي لطالما يُ�سا ُء فهمها غالب الأحيان  ،و�أعني
بها النظرية . Theory
تق ��وم الفيزي ��اء النظري ��ة عل ��ى كتاب ��ة مع ��ادالت
ريا�ضياتي ��ة ت�ضع � -أو تم ّثل � ،إذا �شئنا �إ�ستخدام
اللغة العلمية الدقيق ��ة  -العالم الواقعي المج ّرب
عالم ريا�ضياتي م ��ن الأعداد والعالقات
في �إطار ٍ
الريا�ضياتي ��ة  ،ث ّم يمكن للم ��رء بوا�سطة التعامل
مع ه ��ذه الرموز الريا�ضياتي ��ة �أن يعرف ماالذي
�سيح ��دث في العال ��م الواقعي من غي ��ر �أن يتك ّلف
عناء �إجراء �أية مالحظ ��ة (�أو تجربة  ،المترجمة
) ؛ �أي بكلم ��ات �أخ ��رى  :يمك ��ن لعال ��م الفيزي ��اء
النظري ��ة �أن يتن ّب� ��أ بالجواب المطل ��وب بمح�ض
تطبيق ��ه العالقات الت ��ي تعبّر ع ��ن القوانين ذات
العالق ��ة بالمع�ضل ��ة المطل ��وب درا�سته ��ا  .يمكن
للمهند�سي ��ن  ،عل ��ى �سبي ��ل المث ��ال  ،وبا�ستخدام
قواني ��ن نيوتن ف ��ي الحركة والثقال ��ة �أن يعرفوا
متى �سي�ص ��ل قمر ف�ضائي � َ
أطلق م ��ن الأر�ض �إلى
المري ��خ  ،ويمكنه ��م �أي�ض� � ًا ح�سابُ كمي ��ة الوقود
المطلوب ��ة و�أف�ضل م ��دار للقمر وعوام ��ل عديدة
م�ؤث ��رة قب ��ل ب ��دء الرحل ��ة �أ�ص�ل ً�ا  ،وح�ساباته ��م
�صحيحة وتعطي �أجوب ��ة دقيقة ومفيدة ! ي�صف
النم ��وذج (الموديل) الريا�ضياتي بد ّقة مايح�صل
بالفع ��ل في العال ��م الحقيقي ( وق ��د يتوجّ ب على
يب�س ��ط
الم ��رء  ،ف ��ي واق ��ع الح ��ال بالطب ��ع � ،أن ّ
النم ��وذج ليو ّف ��ر زم ��ن التحلي ��ل وكلفت ��ه ؛ الأمر
الذي يجعل التنب� ��ؤ الريا�ضياتي جيد ًا �إلى درجة
معقول ��ة من التقريب  ،ولي�س ه ��ذا خط�أ جوهري ًا
في القانون الفيزيائي ب�أي �شكل من الأ�شكال) .
عندم ��ا كن ��تُ ف ��ي المدر�س ��ة ته ��تُ حب� � ًا ب�صبية
�صغي ��رة ف ��ي �ص ّف ��ي تدع ��ى ( لند�س ��ي)  .ل ��م �أكن
�أراه ��ا كثير ًا لأنه ��ا كانت تدر� ��س الآداب ب�صورة

الت�شكيلي عبد الرحمن الجابري ..محاولة لو�ضع
تجربته الفنية في م�سارها الحقيقي
جمال الع ّتابي

ب�سبب من �صلته الوثيقة بالحياة،
�إكت�سبت تجربة الت�شكيلي عبد
الرحمن الجابري قدراً من �إحياء
الأ�شياء الم�ألوفة في �إ�ستعادة
ح ّبات الموروث ال�ضائعة ،وهي
تدخل في حدود مملكة التعبير
الفني ،بقدر ما هو م�شحون بها
حين ي�شتاق لنهر دجلة حين
يتفرع عند العمارة� ،أو حين
يحت�سب �أن امر�أة تع�شقه وحده
في واحة �صحرائه.

اجلابري ميتلك القدرة يف �إ�ستعادة
�أ�شيائه املن�س ��ية ،لتغدو يف النهاية
ت�ش ��كيالت �إن�س ��انية مبتدع ��ة فاعلة
يف احلياة ،ولعل خ�صو�صية العمل
الفني ال ��ذي �إختاره عب ��د الرحمن،
�أن ��ه ي�سب ��غ علي ��ه �شيئ� � ًا م ��ن ذات ��ه
ليجعل ��ه مقنع� � ًا يف اجلان ��ب الأبعد
م ��ن عاطفت ��ه ،ووج ��دان مفردات ��ه
حتمل �ألون ًا ورم ��وز ًا جديدة ،تريد
�أن تخ ��رج من تل ��ك الأط ��ر املا�ضية
بح�سا�سية مفرطة ل ّلون.

ال يغي ��ب ع ��ن ذه ��ن املتاب ��ع ان
اجلاب ��ري �إخت ��ار املنفى من ��ذ نهاية
�سبعين ��ات القرن املا�ض ��ي ،و�إت�سع
�أفق ر�ؤيت ��ه الفنية كث�ي�ر ًا بالإطالع
عل ��ى التج ��ارب الفني ��ة يف بلدي ��ن
�أوربي�ي�ن ( �إيطالي ��ا و�أ�سباني ��ا)
يقف ��ان يف ال�صدارة بني دول العامل
يف التج ��ارب الت�شكيلي ��ة الرائ ��دة
واحلديث ��ة ،ف�إ�ستيقظ ��ت يف �أعماقه
يف زحم ��ة احلي ��اة الأوربي ��ة تل ��ك
الرتتي�ل�ات الأوىل م ��ن الت�أم�ل�ات
الب�سيط ��ة الطفولي ��ة ،عل ��ى �ضفاف
مدينت ��ه (الكميت) ،لت�أخ ��ذ مدارات
متع ��ددة ،حم ��او ًال �أن يدخ ��ل ه ��ذا
الع ��امل م ��ن �أو�س ��ع �أبواب ��ه ،و�أن
ينت�س ��ب �إلي ��ه يف كل مو�ضوعات ��ه
الت ��ي تناوله ��ا بالر�س ��م ،دون �أن
يح�صر هم ��ه يف اخل�ضوع لظواهر
الأ�شياء ،وال لكلياتها.
مل تكتم ��ل جترب ��ة عب ��د الرحم ��ن
الت�شكيلي ��ة وه ��و ماي ��زال طالب� � ًا
يف الأكادميي ��ة� ،أو حت ��ى بع ��د
تخرج ��ه منه ��ا� ،إذ �إن�ص ��رف �إىل
الت�صمي ��م والإخ ��راج الفن ��ي يف
ال�صحاف ��ة ،وه ��و به ��ذا �إمن ��ا يق ��ف
يف �ص ��ف واح ��د م ��ع جمموع ��ة من
الت�شكيلي�ي�ن العراقي�ي�ن الذي ��ن مل
يحقق ��وا ح�ض ��ورا فني� � ًا الفت� � ًا يف
الوطن ،بع ��د �أن حا�صرتهم �سكاكني
الديكتاتوري ��ة ،وقب ��ل �أن يدخ ��ل
الغ ��زاة جلودن ��ا ،ويحت�ش ��دوا على
�أبوابنا ،ف�إخت ��اروا الإفالت وحياة
املنف ��ى ،فكانت الأر� ��ض كل الأر�ض
�أوطان ًا لهم.
يف منف ��اه وق ��ع عب ��د الرحم ��ن يف
�شب ��اك التجري ��ب ،واملعابث ��ات
ال�شكلي ��ة ،و�إجته نح ��و مدارات من
الظ�ل�ال واخلي ��ال ،و�إجتهد ،و�أخذ،
و�أعط ��ى ،موزع� � ًا ب�ي�ن م�ؤث ��رات
وتقني ��ات عدي ��دة ،حم ��او ًال �أن

يم� ِ��ض وقت طويل عل ��ى غاليليو حتى بد�أ نيوتن
وبويل ب�إكت�شاف قواني ��ن فيزيائية وجد العلماء
الحق� � ًا �أنها مرتبطة ببع�ضه ��ا  .على �سبيل المثال
ّ :
تو�ض ��ح قواني ��ن نيوتن ف ��ي الثقال ��ة والحركة
قواني ��ن كبل ��ر الثالث ��ة ف ��ي حرك ��ة الكواك ��ب ،
وبالتالي فهي  -بمعنى من المعاني � -أعمق منها
و�أكث ��ر ق ��وة ّ .
تو�ضح قواني ��ن نيوت ��ن �أي�ض ًا في
الحرك ��ة قانون بويل ف ��ي الغ ��ازات عندما تطبّق
ب�ص ��ورة �إح�صائي ��ة عل ��ى مجموع ��ة كبي ��رة م ��ن
الجزيئات التي تتحرك حركة ع�شوائية كاملة .
تتالت القوانين الفيزيائية وتزايدت منذ القرون
الأربعة التي �شهدت �إكت�شاف القوانين الأولى في
الفيزي ��اء  ،ث ّم ظهرت �أي�ض ًا عالقات اكثر فيما بين
وجد �أن قوانين
تلك القوانين  ،وعلى �سبيل المثال ِ
الكهربائي ��ة مرتبط ��ة بقواني ��ن المغناطي�سي ��ة ،
وبدوره ��ا ّ
و�ضح ��ت قواني ��ن الكهرومغناطي�سية
القواني ��ن الت ��ي تحكم �سل ��وك ال�ض ��وء  .ت�سببت
هذه العالق ��ات في �شيوع قدر من الفو�ضى ب�ش�أن
�أي القواني ��ن هي " �أ�سا�سية " و�أيها " م�شتقة من
الأخ ��رى "  ،وراح الفيزيائي ��ون يتحدثون حول
(القواني ��ن الأ�سا�سية) و (القواني ��ن الم�شتقة) -
ذلك الحديث الذي يوحي ب� ّأن القوانين الم�شتقة
و�ضعت لأ�سباب براغماتية ت�سعى للح�صول على
ِ
المنفعة فح�سب  ،ويدع ��و الفيزيائيون القوانين
الم�شتق ��ة ب�أنه ��ا " قوانين فعّال ��ة " تمييز ًا لها عن
القواني ��ن الأ�سا�سية الحقيقي ��ة والتي تن�ش�أ عنها
 م ��ن حيث المب ��د�أ في الأق � ّ�ل  -القوانين الفعالة�أو الم�شتق ��ة  .تتمايز القواني ��ن الفيزيائية كثير ًا
 ،وم ��ن ه ��ذه الناحي ��ة بالتحدي ��د  ،ع ��ن منظومة
القواني ��ن المدني ��ة والت ��ي ه ��ي مجموع ��ة غي ��ر
مر ّتبة من المدوّ نات القانونية التي ّ
تتو�سع
تظل ّ
لمدي ��ات النهائي ��ة  .يمك ��ن في ه ��ذا ال�ش� ��أن �إيراد
يخت�ص بقوانين ال�ضرائب
مثال مبالغ فيه كثير ًا
ّ
ف ��ي بع�ض ال ��دول  -تل ��ك القوانين الت ��ي تقع في
ماليي ��ن الكلم ��ات المكتوب ��ة  ،وبالمقارن ��ة ف� �� ّإن
الكت ��اب الأعظم لقواعد الطبيع ��ة ( كما نفهمه في
وقتن ��ا الحا�ضر على �أق � ّ�ل تقدير ) يمكن �أن ي�شغل
�صفحة واحدة ف ��ي �أق�صى التقديرات ّ � .إن �إطالق
القواني ��ن ( الفيزيائي ��ة ) ومن ث ّم �إع ��ادة ترتيبها

رئي�س ��ة في الوقت ال ��ذي كنت �أن ��ا �أدر�س العلوم
والريا�ضي ��ات ؛ لكنن ��ا كن ��ا نلتق ��ي ف ��ي مكتب ��ة
�وم ما
المدر�س ��ة م ��ن وق ��ت لآخ ��ر  ،وح�صل في ي � ٍ
�أن كن ��تُ من�شغ ًال ب�إجراء بع� ��ض الح�سابات التي
ال�أزال �أذكره ��ا حت ��ى يومنا ه ��ذا � :إذا رميتَ كرة
ف ��ي الهواء ب�سرع ��ة وزاوية معيّنتي ��ن ف�ست�سمح
ل ��ك قوانين نيوتن بح�ساب الم�سافة التي تقطعها
قب ��ل �أن ت�سقط على الأر�ض  ،وتخبرك المعادالت
�أي�ض� � ًا ب� �� ّأن علي ��ك �أن تق ��ذف الك ��رة بزاوي ��ة 45
درجة ف ��وق ّ
خط الأف ��ق حتى تح�ص ��ل على �أبعد
م�ساف ��ة ممكن ��ة  ،و�إذا كان ��ت الأر� ��ض التي تقف
عليه ��ا مائلة نحو الأعلى فيج ��ب �أن تكون زاوية
قذف الك ��رة �أكبر لكي تح�صل عل ��ى �أعظم م�سافة
ممكن ��ة ل ّأن قيم ��ة تل ��ك الم�سافة تعتم ��د على ميل
الأر� ��ض  .بينم ��ا كنتُ �أنا من جانب ��ي من�شغ ًال في
ح�س ��اب الم�سافة العظمى الت ��ي يمكن �أن تقطعها
إلي لند�سي
�سطح مائ ��ل نظرت � ّ
ك ��رة مقذوفة على ٍ
ف�شرحتُ
له ��ا الأمر  ،لكنها
و�س�ألتن ��ي عمّا �أفعله ؛
ب ��دت مت�شكك ��ة ومنده�ش ��ة  ،و�س�ألتن ��ي " كي ��ف
يمكن ��ك �أن تع ��رف ما�ستفعله ك ��رة بمح�ض كتابة
�أ�شي ��اء معين ��ة على قطع ��ة من ال ��ورق ؟ "  .ر�أيتُ
�س�ؤالها �آنذاك �شيئ� � ًا منطوي ًا على ال�سخف لأنني
كن ��تُ �أفعل بال�ضبط مات� � ّم تعليمي وتدريبي لكي
�أفعل ��ه وح�سب ؛ ولكن م ��ع ال�سنوات �صرتُ � ُ
أدرك
�أن �س� ��ؤال لند�سي يحوي �أحد �أعمق �أ�سرار العلم
 :ل� � َم تترافق الريا�ضيات مع الطبيعة ؟ ول َم تنجح
الفيزياء النظرية ؟
كم قانون ًا يوجد ؟

م ��ع بل ��وغ العلم ��اء مجاهي ��ل �أعم ��ق ف ��ي بح ��ث
الطبيع ��ة �أك ُت ِ�شف ��ت �أنماط جديدة م ��ن القوانين
لم يك ��ن ممكن ًا بلوغها بمح� ��ض التفح�ص العادي
لظواه ��ر العال ��م  ،مث ��ل القواني ��ن الت ��ي تحك ��م
المكوّ ن ��ات الداخلي ��ة لل ��ذرات � ،أو بني ��ة النجوم
 ،،،الخ  ،ويثير تع� �دّد القوانين الفيزيائية �س�ؤ ً
اال
مثي ��ر ًا  :كم ه ��و طول القائمة الكامل ��ة للقوانين ؟
ه ��ل تحت ��وي ع�ش ��رة قواني ��ن ؟ �أم ع�شري ��ن ؟ �أم
مئتين ؟ �أم هل يمكن �أن تكون القائمة النهائية ؟
لي�س ��ت ّ
كل القواني ��ن م�ستقلة عن بع�ضها ؛ �إذ لم

الإلهة بري�سيفون الهائمة ...
ال�شاعرة االمريكية لويز غلوك

×

ترجمة عبا�س احل�سيني

هكذا يف هيئتها الأوىل
خلقت �ألهة املراعي ،بري�سيفون ...
على هيئة � ،أخذت من �أ ّمها
يح ّم ��ل �أعماله �أكرب ق ��در من املجاز
التناغم ��ي ،والت ��وازن الإيقاع ��ي،
و�إجت ��ه نح ��و �أن�س ��اق ورم ��وز
وتكوين ��ات مث�ي�رة مقلق ��ة ،متث ��ل
�أ�سلوب ��ه الذي ب ��د�أت تت�ضح معامله
يف �سن ��وات �أخ�ي�رة م ��ن حيات ��ه.
لق ��د �أدرك ه� ��ؤالء الفنان ��ون من ��ذ
�أول وهل ��ة ،انه ��م يج ��ب �أن يبدعوا
�صوته ��م احلقيقي ،وهك ��ذا نظروا
�إىل م ��ا وراء الأف ��ق ،و�إ�ستع ��اروا
كث ً
ريا من مف ��ردات اال�ساليب الفنية
يف �أورب ��ا ،ورغ ��م ان االقتبا�س ��ات
متع ��ددة� ،إال ان �صوت عبد الرحمن
يتميز ب�إنتهائه يف ذاته.
اليختفي املو�ضوع يف �أغلب �أعمال
اجلاب ��ري ،وال يتال�ش ��ى يف ن�سي ��ج
اللوح ��ة� ،إال �أن �إ�ش ��ارات رمزي ��ة
لوني ��ة متن ��ح �سط ��ح العم ��ل ق�سط ًا
كب ً
ريا م ��ن الو�ضوح ،م ��ع جماليات
ت�شكيلي ��ة الب ��د منه ��ا لإيج ��اد ن ��وع
م ��ن الت ��وازن يف مواجه ��ة القل ��ق
واملعان ��اة التي رافقت حياة الفنان،
وامل�صري املحزن الذي �إنتهت �إليه .
�ش ��ارك عبد الرحم ��ن يف العديد من
املعار� ��ض الفني ��ة يف �أورب ��ا ،كم ��ا
�أق ��ام معار�ض �شخ�صية ل ��ه� ،إ�ستقر
يف �إح ��دى امل ��دن الأملاني ��ة منذ عام

،1982حتى وفاته عام.2010
�إن الأ�شياء التي تبعث على احلزن
ه ��ي وحده ��ا الت ��ي تدع ��وين �أن
�أتذك ��رك يا رحمن ،بعد غياب لعقود
م ��ن الزم ��ن ع�ش ��ت فيه ��ا وحدك يف
الغرب ��ة ،فج� ��أة يبع ��ث يل ال�صديق
ال�شاع ��ر حميد اخلاق ��اين �صورتك،
مبت�سم� � ًا ،خج ��و ًال ،ر�شيق� � ًا� ،أنيق ًا،
�صورت ��ك هي نف�سه ��ا الت ��ي �أينعت
غ�صن� � ًا يف قلب ��ي ،لكنه ��ا �إنطف� ��أت
ياح�سرتي.
�شئ ��ت وح ��دك �أن تبن ��ي بيت� � ًا م ��ع
�صغريتك ع�شتار ،لكنك مل تهن�أ حتى
به ��ذه الأمني ��ة ،لق ��د �إغتالوه ��ا ،ك ٌل
�أم�س � َ�ك مبعوله يه ��دم احللم ،وحني
�سافرت �إىل بالد (الأر�صفة) مل تفكر
�أنك �ساف ��رت �إىل بالد احل�سناوات،
فقتلك حبك للوطن.
هاهي ع�شت ��ار تفتح عقد �ضفائرها،
ومت�شط �شعرها ،على �أكتافك ،ويف
(نفنوفها) عطر من العراق� ،أين هي
الآن،؟ ت ��رى هل ك�ب�رت ،و�أ�صبحت
�إم ��ر�أة؟ كي ��ف تلمل ��م ر�سومات ��ك
ولوحات ��ك ،و�أ�شياءك ،وتخطيطات
علقته ��ا يف غرفت ��ك ،رمب ��ا �أ�صن ��ع
بالكلم ��ات �شيئ� � ًا ي�س ��اوي حزن ��ك
املعلق باجلدران

واختزاله ��ا �إل ��ى قواني ��ن رئي�سي ��ة �أم� � ٌر يم�ض ��ي
ب�سرع ��ة  ،ويدف ��ع لغواي ��ة الإعتق ��اد ب� ��أن ثمة في
نهاي ��ة المطاف ب�ضع ��ة قواني ��ن �أ�سا�سية حقيقية
فح�سب بل وربما قانون واحد علوي فائق يمكن
�أن ُت ّ
�شتق منه كل القوانين الأخرى .
�إذا ماكانت قوانين الفيزياء (الأ�سا�سية والم�شتقة
مع ًا  ،المترجمة) ه ��ي الأ�سا�س للم�شروع العلمي
ب�أكمل ��ه فم ّم ��ا يدع ��و للغراب ��ة حق� � ًا �أن يك ّل ��ف قلة
قليلة من العلماء فح�س ��ب �أنف�سهم م�شقة ال�س�ؤال
ع ّم ��ا تعني ��ه ه ��ذه القواني ��ن � .إذا تح ّدث ��تَ م ��ع
الفيزيائيي ��ن به ��ذا ال�ش� ��أن �سيق ��ول معظمهم � ّأن
ه ��ذه القوانين هي كينونات حقيقية ؛ هي لي�ست
�أ�شياء مادية بالطبع بل مح�ض عالقات تجريدية
بين موج ��ودات مادية ؛ ّ
لكن الأمر الجوهري هو
� ّأن تل ��ك القواني ��ن توجد حق ًا ف ��ي العالم ولي�ست
كينونات مثالية توجد في عقولنا فح�سب .
�أران ��ي كن ��تُ مهم�ل ً�ا بع� ��ض ال�شيء ف ��ي تو�ضيح
لغت ��ي الإ�صطالحي ��ة ؛ ل ��ذا دعوني � ّ
أو�ض ��ح الأمر
ب�ش ��كل �أف�ضل  :لو واجهتَ فيزيائي� � ًا وقلتَ له " :
� ِأرن ��ي قوانين الفيزياء " ف�سيحيلك �إلى مجموعة
مختارة من كتب الفيزياء التي تتناول الميكانيك
والثقال ��ة والكهرومغناطي�سي ��ة والفيزياء الذرية
والنووية وميكاني ��ك الكم � ،،،،إلخ ؛ لكن ال�س�ؤال
الأكث ��ر �أهمي ��ة هو فيما ل ��و كان ��ت القوانين التي
تجده ��ا في �أمثال تلك الكتب هي قوانين الفيزياء
الحقيقي ��ة فع ًال �أم مح�ض �أف�ض ��ل محاولة قام بها
�شخ� ��ص � -أي فيزيائي  -ما  .ق ��د تدّعي ق ّلة قليلة
م ��ن الفيزيائيين � ّأن قانون� � ًا فيزيائي ًا موجود ًا في
كت ��اب فيزيائ ��ي من�شور ف ��ي وقتن ��ا الحا�ضر هو
�آخ ��ر مايمك ��ن قوله ف ��ي ه ��ذا ال�ش� ��أن (�أي القول
الف�صل  ،المترجم ��ة )  ،وربما كانت كل القوانين
المذكورة في الكتب الفيزيائية نوع ًا من التقريب
للقواني ��ن الحقيقية ؛ ولكن برغ ��م ذلك ف� ّإن معظم
الفيزيائيي ��ن يعتقدون � ّأن تقدّم العلم كفيل بجعل
القوانين المذكورة ف ��ي الكتب الفيزيائية تقترب
كثي ��ر ًا م ��ن الأ�شي ��اء الحقيقي ��ة ( �أي م ��ن العال ��م
الحقيقي  ،المترجمة ) .
يتبع الق�سم الخام�س

االر�ض ،
فيما عذبت �إلهة ِ
االر�ض نف�سها
َ
ومبا يتفق مع عرفنا
لل�سلوك الب�شري
ال�شك �أن تلك الكائنات الب�شرية ،امنا
ت�ستلذ
ب�إرتكاب فعل الإيذاء
وعلى وجه اخل�صو�ص
ذلك الإيذاء ،
بالال وعي !
ولعلنا نطلق على هذا:
اخللق ال�سلبي !
كانت بري�سيفون يف ن�سختها الأوىل
تقطن اجلحيم
وا�ستمرت هكذا،
ْ
لتغدو رهين ًة
جلدل احلكماء
يف طبيعة م�شاعر العذراء .
فهل تواط�أت يف اغت�صابها ؟
 �أم �أنها خُ درت وانتهكت،رغما عنها ؟
وكما يحدث عادة ،الأن ،
مع الفتيات املعا�صرات ؟
وكما هو جلي ،

�سيرة بير�سيفون  ،هي امتداد لنف�س �شعري ت�ؤطره الأ�سطورة ،ال�ستدراك معان
معا�صرة لطبيعة المر�أة ووجودها الإن�ساني ،قبالة عالم الذكورة .المر�أة ولي�س
�سواها ،بكل كينونتها المبهمة والمرتبكة والمعمقة ،هي المعني هنا  ،ك�أ�صل
ميثولوجي ،حيث تحاول ال�شاعرة المتفردة ،لويز �أن تو�صل لنا �إ�شارات جلية المعالم
عن المعادل الأخالقي للأ�سطورة ،مع التمركز في ثنايا ال�سرد التاريخي ،و�إدخال
توريات �إغريقية ،لتق�صي اال�ستدالل الأمثل للعذراء ،وهي كينونة ا�شتغال م�ؤقتة،
�سرعان ما تتحول كما الأر�ض في �سيرورتها ،الى �أم حا�ضنة للجميع.
كتبت الق�صيدة بوتيرة انتجت زخم ًا �شعري ًا جلي الأ�سطر والمعاني ،مع تركيز عقلي
وتنظيري� ،أفقد الق�صيدة �شاعريتها في موا�ضع عدة.

فان عودة املحبوب
ال �صحة لها !!

فيما بري�سيفون متار�س احلب
يف اجلحيم.

�إنه فقدان احلبيبة بري�سيفون.

حيث ال ت�شبه �أحد ًا منا
فهي ال تدرك جوهر ال�شتاء

لتعود اىل البيت
ملطخة  ،مبا ي�شبه ع�صري ًا �أحمر ًا

لكنها تدرك
�إنها هي من ُين�شئه .

ذلك الرمز
لدى الروائي هوثورن.
ل�ست مت�أكدة من اال�ستمرار ،
تذكر هذه الكلمة:
االر�ض الأ ّم
التي هي ُ
لبري�سيفون ...

انها ت�ضطجع يف ال�سرير
مع زوجها الإله هادي�س

املواجهة

فهل هي ت�سكن دارها حقا ؟
وت�ضطجع يف �سرير الرب ؟

�إنها ثالثة �أجزاء:
كما تنق�سم النف�س اىل:
الأنا
والأنا العليا
والهوية

ومبعنى �أخر ...
�أن تكون وجودية ...

متام ًا
كثالثة م�ستويات للعامل املع ّرف،
وكانه جت�سيد ،يف�صل الفردو�س
عن الأر�ض
وعن اجلحيم .

هل ت�سكن الال مكان ؟
هل ولدت بطبيعة هائمة ؟

كن�سخة طبق الأ�صل عن �أمها ؟
مكبلة ب�أفكار ال�ضحية ؟
�إنك حرة
�أن ال ت ـُعجبي ب�أحد
و�أنت تدركني ذلك
فالرموز لي�ست �أنا�س ًا.
�إنها متظهرات حليثيات املع�ضلة
�أو ...

وعليك �أن ت�س�أيل نف�سك ...
تندف ثلج ًا الآن يا ترى ؟
�أين ُ
بيا�ض الن�سيان والدن�س.
�إنها تندف ثلج ًا على الأر�ض،
هذا ما تقوله الرياح الباردة .

فما الذي ي�شغل خميلتها ؟
�أهي خائفة ؟
هل تر�سم �شيئ ًا ...
خارج حدود فكرة العقل ؟
�إنها تعرف متام ًا �إن الأر�ض
تدار من قبل �أمهات
وهو �أمر حتمي ...
وهي تدرك �أي�ض ًا
�إنها مل تعد
كما كانت تدعى �سابق ًا
" الفتاة " .
_______

بري�سيفون هي �إلهة اخل�ضرة لدى الإغريق
وباخل�صو�ص احلبوب ،وهي زوجة هادي�س،
وهي ح�سب التفكري الإغريقي  ،وهي تهيمن
على العامل ال�سفلي .وهي ذات �أهمية يف منو
وتطور التفكري الروحي لدى االغريق .حيث
كانت الإلهة البدائية ،الأوىل �أنثوية � -أمومية -
الت�ألّه ،والت�سمية  ،حتى غ�ضبت الألهة الأخرى
فظهر دور الآلهة الذكورية .
* الفائزة بجائزة نوبل للأداب لعام . 2020
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رجال مهمون

�ص ��درت ع ��ن دار املدى رواي ��ة "رجال مهم ��ون" للكات ��ب الهندي
مان ��و جوزيف ،والرواي ��ة تناق�ش حياة الفق ��راء واملنبوذين فى
املجتم ��ع الهن ��دي ،فه ��ي مبثاب ��ة �إدان ��ة للواقع واملجتم ��ع ،ومن
�أج ��واء الرواي ��ة :كان �شعر �أي ��ان ماين الأ�س ��ود الكثيف مم�شطا
�إىل اجلانبني ،ومفروقا ب�إهمال بخط متعرج ي�شبه احلدود التي
اعتاد الربيطانيون ر�سمها بني جارين عدوين ،عيناه متوقدتان
واثقت ��ان و�شاربه امله ��ذب يخب ��ئ ابت�سامة دائمة ،رج ��ل �أ�سود
مرتب لكنه رخي�ص ب�شكل ما �أو ب�آخر.
و"مان ��و جوزي ��ف" كاتب هندي ولد يف الهن ��د يوم  22متوز/
يوليو  ،1974فازت �أوىل رواياته بجائزة �أف�ضل عمل خيايل
�سن ��ة  ،2010وف ��ازت بجائ ��زة القل ��م الأمريك ��ي فئ ��ة الكت ��اب
املفتوح للأعمال املمتازة.

لوحاتها تثري اهتمام املخت�صني وحت�صد التفوق دوم ًا

ُ�شهب حم�سن ..فتاة وا�سطية �ص ّماء بكماء تتحدى ال�صمت بالر�سم على الزجاج
وا�سط /جبار بچاي
ُ�شهب حم�سن ح�سني ،فتاة وا�سطية
من ق�ضاء احلي من ذوي االحتياجات
اخل��ا��ص��ة� ،إذ ج��اءت اىل الدنيا وهي
�ص ّماء بكماء لكنّ الله �سبحانه وتعاىل
عو�ضها مبوهبة اب��داع�ي��ة يف جمال
الفن حيث �أ�صبحت ر�سامة بالفطرة،
تر�سم �أمانيها على ال��ورق والقما�ش
واجمل لوحاتها تعك�سها بحرفية عالية
على الزجاج يف لغة الأل��وان اجلميلة
بعد �أن وهبها الله موهبة الر�سم.
منذ �أن كانت طفلة مَ َ
ن��ت معها موهبة
ال��ر� �س��م ،ف ��أخ��ذت ت��ر��س��م ع�ل��ى ال��ورق
عدة �أ�شكال وهي ماتزال طفلة مل تبلغ
ال�ساد�سة من العمر ،ولأنها ت�شكو من
عوق بالوالدة لعدم قدرتها على النطق
وال�سمع ح��ر���ص �أب��واه��ا على تقدمي
ال��دع��م ال�ك��ام��ل وت��وف�ير احتياجاتها
ح

ول العا

لم

التي متثلت بالألوان املائية و ً�أ�صباغ
اخل�شب �إ�ضافة اىل ورق الر�سم ،فكانت
كل يوم تنجز �أكرث من لوحة وهي على
�أعتاب العا�شرة من العمر.
يقول والدها حم�سن ح�سني الغريباوي
�إن "�شهب كانت فنانة بالفطرة ،فهي مل
تدخل املدر�سة ومل ت�شارك يف ور�شة
تدريبية كونها من ذوي االحتياجات
اخل��ا� �ص��ة ح�ي��ث ال ت �ق��در ع�ل��ى النطق
�أو ال�سمع" ،م�ضيف ًا �أن "عدم دخولها
اىل امل��در��س��ة لل�سبب امل��ذك��ور جعلها
�شديدة التدريب واملمار�سة يف الر�سم
مب�ساعدة وال��دت�ه��ا ال�ت��ي لديها ق��درة
ك�ب�يرة يف ه��ذا امل �ج��ال فتعلمت منها
الكثري وا�ستمرت بذلك بعد �أن وجدت
الر�سم �أف�ضل لغة حتاكي بها الآخرين".
و�أو� �ض��ح �أن "�شهب متتلك ق��درة يف
الر�سم على الورق والقما�ش وت�صوغ
بالألوان الزاهية �أجمل اللوحات على
ال��زج��اج ولديها حاليا �أك�ثر م��ن 500
لوحة فنية ت�شمل خمتلف اجلوانب
احلياتية واالجتماعية و�سبق لها �أن
�شاركت يف معار�ض ع��دة اقيمت يف

حم��اف�ظ��ة وا� �س��ط م�ن�ه��ا يف اجل��ام�ع��ة
و�أخرى �ضمن مهرجان املتنبي وكانت
يف ك��ل م��رة حت�صد ال�ترت �ي��ب الأول
مبهارتها العالية وقدرتها على تقدمي
لوحات فنية بالغة اجلمال والتعبري".
م �� �ش�ير ًا اىل �أن "منتدى ال���ش�ب��اب
يف ق���ض��اء احل��ي ق��دم ل�ه��ا ال�ك�ث�ير من

"في�سبوك" ال يخطط لرفع احلظر عن ترمب

قالت �شرييل �ساندبريغ ،املديرة التنفيذية لق�سم
العمليات يف "في�سبوك"� ،أم�س (االثنني)� ،إن �أكرب
�شبكة للتوا�صل االجتماعي يف العامل لي�ست لديها
خطط لرفع احلظر ال��ذي تفر�ضه على ح�سابات
الرئي�س الأمريكي املنتهية واليته دونالد ترمب.
و�أ�ضافت �ساندبريغ ،متحدثة يف م�ؤمتر "رويرتز
نيك�ست"� ،أنها �سعيدة لأن "في�سبوك" اتخذت هذا
الإج ��راء ال��ذي ج��اء يف وق��ت �سارعت فيه كربى
�شركات التكنولوجيا �إىل اتخاذ �إجراءات �صارمة

�ضد مزاعم ترمب ،التي ال �أ�سا�س لها بخ�صو�ص
انتخابات الرئا�سة الأمريكية و�سط �أعمال �شغب
يف وا�شنطن الأ�سبوع املا�ضي.
كان مارك زوكربريغ ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة
"في�سبوك" ،قد �أعلن على ح�سابه يف "في�سبوك"،
"نعترب �أن ال�سماح للرئي�س مبوا�صلة ا�ستخدام
خدماتنا خالل هذه الفرتة ينطوي على خماطر
كبرية للغاية" ،وفق ًا لوكالة ال�صحافة الفرن�سية.
و�أ�ضاف" :لذلك ،فقد قررنا متديد حجب ح�سابيه

الدعم املعنوي واحت�ضان معار�ضها
وتخ�صي�ص قاعة لها ملمار�سة الر�سم
فيها وحفظ لوحاتها يف تلك القاعة
التي ت�شهد دوم � ًا تدفق ًا من ال�ضيوف
والزوار واملتابعني لفنها دوم ًا".
اما ال�سيد �شاكر ح�سن ،وهو م�شرف
فني يف منتدى �شباب احل��ي فيقول

على (في�سبوك) و(�إن �� �س �ت �غ��رام) �إىل �أج ��ل غري
م�سمى ،وملدة �أ�سبوعني على الأق��ل حتى اكتمال
االنتقال ال�سلمي لل�سلطة".
وبعد ذل��ك� ،أعلن موقع "تويرت" �إغ�لاق ح�ساب
ت��رم��ب ن �ه��ائ �ي � ًا ب���س�ب��ب "خطر ا� �س �ت �غ�لال��ه يف
التحري�ض على املزيد من العنف" ،الأمر الذي دفع
الرئي�س املنتهية واليته التهام املوقع بـ"الت�آمر
لإ�سكاته" ،م�ضيف ًا �أن��ه �سينظر يف بناء من�صته
اخلا�صة.

جنوم يتقا�ضون مليون دوالر على كل حلقة يف م�سل�سالتهم
ك�شف موقع "فرايتي" عن �أن ك ًال
م ��ن ب ��ارك ��ر ون �ي �� �س �ك��ون ودي�ف�ي����س
��س�ت�ت�ق��ا��ض��ى م �ل �ي��ون دوالر مقابل
احل �ل �ق��ة ال� ��واح� ��دة م���ن م���س�ل���س��ل
"اجلن�س واملدينة".
مع انتهاء م�سل�سل "�ساينفيلد" يف
مو�سمه التا�سع والأخ�ير (،)1998
ك ��ان ب�ط�ل��ه و�أح� ��د م ��ؤل � َف �ي��ه ج�يري
�ساينفيلد يتقا�ضى م�ب�ل��غ مليون
دوالر ،يف خطوة اع�ت�برت بديهية
ن �ظ��ر ًا للنجاح ال�ك�ب�ير ال ��ذي حققه
العمل.
إن�سيدر"،
وبح�سب موقع "بزن�س � َ

من � 75أل��ف دوالر عن احللقة� ،إىل
� 750أل� ��ف دوالر ع��ن احل �ل �ق��ة مع
املو�سم ال�ساد�س ،لي�صل يف املو�سم
العا�شر والأخ�ي�ر �إىل مليون دوالر
عن احللقة ال��واح��دة ومدتها ن�صف
�ساعة.
ت�شارك نيكول كيدمان يف م�سل�سلني:
الأول ه��و "بيغ ليتل اليز" ال��ذي
يعر�ض على من�صة "هولو" ،والثاين
هو "ناين بريفكت �سرتينجرز" على
من�صة "هولو" ك��ذل��ك .وتتقا�ضى
ف ��إن رات��ب جن��وم العمل (جينيفري ك��وك ����س ،وم� ��ات ل��و ب �ل�ان ،ودي �ف��ي على كل حلقة من كل م�سل�سل مليون
�أني�ستون ،وليزا كودرو ،وكورتني �شومير ،وماثيو ب�يري) ب��د�أ يرتفع دوالر.

خاص جدًا ...

 با�سم قهار

المخ ��رج والكات ��ب الم�سرح ��ي ف ��از
بالجائزة الأولى ،عن ن�صه "برتقال"،
�ضمن م�سابقة نظمته ��ا الهيئة العربية
للم�س ��رح بال�شارق ��ة ع ��ن الت�ألي ��ف
الم�سرح ��ي بدورت ��ه الثالث ��ة ع�ش ��رة،
يذكر �أن الهيئة العربية للم�سرح اكدت
�أن الكثي ��ر م ��ن ن�صو�ص ه ��ذه الدورة
ج ��اءت جي ��دة وت�ستح ��ق االنتب ��اه،
وتدعو الم�سارح العربية والمخرجين
الع ��رب للتفاعل م ��ع ه ��ذه الن�صو�ص،
والهيئ ��ة م ��ن جانبه ��ا م�ستع ��دة
للرب ��ط بي ��ن الراغبي ��ن م ��ن الم�سارح
والمخرجين وكتاب هذه الن�صو�ص.

 ح�سن ناظم

وزي ��ر الثقاف ��ة بح ��ث م ��ع �أمي ��ن بغداد
ع�ل�اء مع ��ن توحي ��د الجه ��ود للنهو�ض
بالم�س�ؤولي ��ات الم�شترك ��ة لل ��وزارة
و�أمانة بغداد تجاه العا�صمة.
وتناول االجتماع الخط ��ط الم�ستقبلية
لأمانة بغداد ان كان فيها تو�سعات �ضمن
التخطي ��ط العمران ��ي للعا�صم ��ة بغداد،

عل ��ى ان ال تغي ��ب عنه ��ا الخ�صو�صي ��ة
لبغ ��داد .و�شه ��د اللق ��اء �إع�ل�ان التعاون
الثنائي بين الم�ؤ�س�ستين.

 علي لفتة �سعيد

القا� ��ص والروائي �صدرت ل ��ه الطبعة
الثاني ��ة م ��ن روايت ��ه "ح ��ب عتي ��ق"،
الفائ ��زة بجائزة توفيق ب ��كار للرواية
العربية بتون�س ،يذك ��ر ان لفتة ا�صدر
ثالث ��ة كت ��ب نقدي ��ة ف�ض�ل�ا ع ��ن ثماني
روايات وخم� ��س مجموعات ق�ص�صية
واربع مجموع ��ات �شعرية وم�سرحية
واحدة.

�إن "فتاة مثل �شهب تعاين من م�شكلة
النطق وال�سمع لكنها تغلبت على ذلك
ب ��الإب ��داع و��ص�ن��ع اجل �م��ال وحم��اك��اة
الآخ���ري���ن ع ��ن ط��ري��ق ف �ن �ه��ا اجل�م�ي��ل
ولوحاتها املميزة التي �أ�صبحت مثار
�إع� �ج ��اب ك��ل امل�خ�ت���ص�ين مل��ا ف�ي�ه��ا من
جمالية وتعبري وفن حقيقي".
م�ضيف ًا �أن "املنتدى و�ضمن اهتمامه
بالطاقات ال�شبابية االبداعية حر�ص
على دعمها ب�صورة متميزة ووف��ر لها
املناخ املنا�سب للعمل وهي اليوم فنانة
ت�شكيلية واع ��دة ،ب��ل ا�ستطيع القول
�إن �ه��ا ف�ن��ان��ة م�ب��دع��ة يف جم��ال الر�سم
�سواء على الورق �أو القما�ش �أو الر�سم
على الزجاج الذي برعت فيه كثري ًا".
وقال �إن "اجلهات احلكومية املخت�صة
مطالبة بتقدمي ال��دع��م لهكذا طاقات
�شبابية ابداعية واعدة من خالل اقامة
الور�ش التدريبية �أو تقدمي املعونات
املالية مل�ساعدة املبدع على �أق��ل تقدير
ل���ش��راء اح�ت�ي��اج��ات عمله بال�ضرورة
�إ� �ض��اف��ة اىل �أه �م �ي��ة اق��ام��ة امل�ع��ار���ض
امل �ح �ل �ي��ة و�إ�� �ش ��راك� �ه ��ا يف امل �ع��ار���ض

اخل��ارج �ي��ة خ��ا� �ص��ة و�أن ح��ال��ة مثل
�شهب التي تفقد النطق وال�سمع ،هي
حالة ا�ستثنائية ت�ستحق كل الرعاية
واالهتمام �إ�ضافة اىل كونها ر�سامة
ماهرة فع ًال".
من جانبها وبلغة الإ�شارة �أثنت ال�شابة
املبدعة ُ�شهب حم�سن على جهود االهل
يف دع�م�ه��ا وت��وف�ير متطلبات عملها
وتهيئة ور�شة �صغرية لها �ضمن املنزل
ملمار�سة موهبتها التي منت وتطورت
كثري ًا ،كذلك تثمن جهود القائمني يف
م�ن�ت��دى ��ش�ب��اب احل��ي ع�ل��ى ت��ذل�ي��ل كل
العقبات �أمامها وت��وف�ير بيئة العمل
املنا�سبة ل �ه��ا ،وت ��أم��ل يف �أن تلم�س
جدية من احلكومة �أو زارة ال�شباب
على رع��اي��ة فنها اجلميل وااله�ت�م��ام
به وميكن عك�سه �أي�ضا اىل العامل من
خ�لال ا�شراكها يف معار�ض خارجية
ل�ت��ؤك��د م��ن خ�لال�ه��ا ق ��درة ال�ع��راق�ي�ين،
خا�صة ذوي االح�ت�ي��اج��ات اخلا�صة،
على العمل واالب� ��داع وت �ق��دمي ك��ل ما
هو جميل وممتع يعك�س واقع العراق
وح�ضارة بالد الرافدين.

مايا دياب :لبنان يعاين ويلفظ
�آخر �أنفا�سه ب�سبب كورونا
�أعربت النجمة مايا دياب عن قلقها ال�شديد من تزايد
�أع� ��داد امل�صابني ب�ف��اي��رو���س ك��ورون��ا ف��ى لبنان،
وكتبت عرب ح�سابها على تويرت "لبنان يعاين
ويلفظ �آخ��ر �أن�ف��ا��س��ه ،اح�ترن��ا �إذا بنوعي على
�أخبار �أحبابنا للي �صاروا بدنيا ثانية ب�سبب
الفايرو�س اخلبيث �أو �إذا بن�ص ّلي لأحباب ما
يفارقونا لأنهم بامل�ست�شفيات وم��ا قادرين
ن�شوفهم� ..أو �إذا بن�شكر ربنا على �شفاء
بع�ض الأ�شخا�ص لأنه بال�صدفة الفايرو�س
ما �أودى بحياتهم".
وتابعت يف تغريدة �أخرى "م�ش قادرة �أوعى
على خرب رحيل �أحباء حرمنا الفايرو�س حتى
�إنه جنتمع لوداعهم ،قلب جمروح ،معاناة ما
لها حلول ون��داءات لت�أمني �أ�س ّرة بامل�ست�شفيات
غ�ير م��وج��ودة ،ك��ورون��ا ��س��اوى النا�س ببع�ضها
الغني كما الفقري ال �سرير لهما" .وكانت مايا دياب
قد احتفلت بعيد ميالدها الأربعني �شهر ت�شرين
الثاين /نوفمرب املا�ضي يف حفل �صغري مع
ابنتها كاي" ،"kحيث �إنها من مواليد يوم
 10ت�شرين ال �ث��اين /نوفمرب ع��ام ،1980
وحينها ،ن�شرت م��اي��ا فيديو ع�بر ح�سابها
مبوقع "�إن�ستغرام" ،وهي ترق�ص وتغني مع
ابنتها الوحيدة ،كما ن�شرت �صورا لها وهي ترتدي
ف�ستانا �أ�سود ونظارة �شم�سية ،معلقة عليها قائلة
"مفاج�أة كبرية مع حبيبتي كاي.

من امل�ؤكد �أن م�س�ؤولينا
و�سيا�سيينا ميتلك الواحد منهم
�أكرث من جهاز تلفزيون� ،إ�ضافة
�إىل عدد ال ب�أ�س به من "الذباب"
الإلكرتوين ومن امل�ؤكد �أنهم
ي�شاهدون كيف تتعامل م�ؤ�س�سات
الدول مع الكوارث التي تتعر�ض
لها بلدانها .و�أكيد �أنهم تفرجوا
مثلنا نحن ال�شعب املغلوب على
امره على رئي�سة جمل�س النواب
الأمريكي نان�سي بيلو�سي
التي �ستدخل عامها الثمانني
بعد �أ�سابيع قليلة ،وهي ت�صر
على �أن يحاكم دونالد ترامب
لأنه �أ�ساء للدميقراطية ،ولأن
ت�سبب يف قتل خم�سة �أ�شخا�ص،
املر�أة الثمانينية التي حتر�ص
على �أناقتها وتختار �ألوان
مالب�سها ،قالت �إنها حري�صة على
امل�ؤ�س�سات الأمريكية �أكرث من
حر�صها على نف�سها.
� 5أ�شخا�ص قتلوا يف �أعمال
العنف التي جرت بعد اقتحام
جمل�س ال�شيوخ االمريكي
وقفت كل امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية
واالمنية لكي تقت�ص لهم من
القتلة  ،فيما رف�ض قادتنا
الأمنيون الأ�شاو�س عبور عتبة
الربملان ليجيبوا عن �س�ؤال :ملاذا
يف تظاهرات ت�شرين فقطُ ،قتل
�أكرث من  700عراقي؟ ،وملاذا
يُخطف النا�شطون و ُترمى جثثهم
على الطرقات؟
و�أنا �أتابع ما فعلته نان�سي
بيلو�سي كنت �أقول لنف�سي :ماذا
فعل جمل�س نوابنا املوقر يف
كل جرائم القتل واخلطف التي
تعر�ض لها �شباب االحتجاجات؟،
قالت نان�سي بيلو�سي بو�ضوح:
الخيار� ،إما حتمّل امل�س�ؤولية
�أو الذهاب اىل البيت  .فيما
م�س�ؤولونا ي�ؤكدون لنا كل يوم
�أن ال �أمل يف اخلروج من ظالم
التخلف وال�سعي لتهدمي الوطن .
ترامب حما�صر بالعزل
واملحاكمة ،فيما عا�شت
هذه البالد مع م�س�ؤولني
م�أزومني يتمادون يف الإنكار،
وي�ست�سهلون �إلقاء امل�س�ؤولية
على غريهم..
�ضياع مئات املليارات من موازنة
الدولة م�ؤامرة حتاك يف الظالم
�ضد النموذج الدميقراطي
العراقي ..اجلهات التي
تعيق تنفيذ اخلدمات م�ؤامرة
�إمربيالية ،غياب الكهرباء �شائعة
تتداولها و�سائل الإعالم املغر�ضة
جميع � ،شماعات يت�شبث بها
امل�س�ؤول هو ومقربوه ..فرناهم
يف كل �أزمة يطلقون �سي ًال من
االتهامات املبهمة ..يريدون
�أن "تلتهي" النا�س ب�أحاديث
مطاطية ،عن الف�شل الذي ال
يتحمله �أحد ،وعن ال�سعادة
التي كانت يف انتظار ال�شعب
لو �أن عادل عبد املهدي مل يقدم
ا�ستقالته ،وعن ال�شهر�ستاين
وعبقريته التي فرطنا بها.
مئات القتلى كل �شهر ،وال�سيا�سي
العراقي يروج لإجنازات وهمية
من عينة "ال�سيادة " حتى كاد
البع�ض من املقربني ،يطالبنا ب�أن
نحتفل كل يوم ،لأن امل�س�ؤول
العراقي ال يزال يتمتع بالرفاهية
واجللو�س امل�ستمر على كر�سي
القرار .
عودوا �إىل �صورة نان�سي
بيلو�سي ..ودققوا جيد ًا يف
�أحاديث �سيا�سيينا وهم يربرون
الف�شل واخلراب ،وا�س�ألوا �أين
نحن ،بعد �سبعة ع�شر عام ًا من
الكالم عن الرفاهية وال�سيادة
وامل�ستقبل امل�شرق ،وحكومات
ال�شراكة ،واملحا�ص�صة اللطيفة،
و�سيادة القانون؟

مملك��ة الق�ص��ب ..معر���ض يحك��ي ع��ن الأه��وار العراقي��ة
قحطان جا�سم جواد
اقامت اجلمعي ��ة العراقي ��ة للت�صوير /املركز
العام وبالتعاون مع املركز الثقايف البغدادي
معر�ضه ��ا الفوتوغ ��رايف االول وال ��ذي
يحم ��ل عن ��وان "مملك ��ة الق�ص ��ب" اجلمع ��ة
 2020/1/8عل ��ى باح ��ة املرك ��ز الثق ��ايف
البغدادي .وقد افتت ��ح املعر�ض ال�سيد �صباح
النجار رئي�س اجلمعي ��ة املركز العام وبع�ض
اع�ضاء اجلمعية.
وبني م�س�ؤول معار�ض اجلمعية �سامر هادي،
ان املعر� ��ض ي�ض ��م ( )75لوح ��ة فوتوغرافية
مل�صوري ��ن م ��ن جمي ��ع املحافظ ��ات العراقية
ينق ��ل لن ��ا �ص ��ورة احلي ��اة اجلنوبي ��ة م ��ن
حي ��ث البيئة وال�سكن .وجاء ه ��ذا بعد ان مت
ان�ضمامه ��ا اىل الرتاث العامل ��ي "اليون�سكو"

الطقس

وا�ض ��اف �سامر "ويع ��د هذا العام ��ل امل�شجع
لل�شباب يف التقاطهم ال�صور مبهارة وابداع.
وقد �سبق ان اقيم نف�س املعر�ض يف حمافظة

الب�صرة من قبل ف ��رع اجلمعية بالب�صرة لكن
ه ��ذه املرة ازداد ع ��دد ال�ص ��ور وامل�شاركني".
ا�ش ��ار اىل "ويفرت� ��ض االعتن ��اء مبناط ��ق

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االربعاء) �أن درج ��ات احلرارة �سرتتفع قليال عن معدالتها ليوم ام�س ،وان
اجلو �سيكون غائما وممطرا يف بع�ض مناطق البالد.

االه ��وار وفق ��ا لق ��رار اليون�سكو م ��ن ناحية
االهتم ��ام به ��ا وعمرانه ��ا وتوف�ي�ر االر�ضية
املنا�سب ��ة لتتح ��ول اىل منطق ��ة �سياحي ��ة من
الدرج ��ة االوىل لكن لال�س ��ف املنطقة مازالت
تع ��اين من ع ��دم االهتمام ال�ل�ازم .ومل تتغري
االهوار بعد القرار بال�شيء الكثري".
وااله ��وار ه ��ي جمموع ��ة م�سطح ��ات مائي ��ة
تغط ��ي املناط ��ق الواقع ��ة يف جن ��وب ال�سهل
الر�سوبي العراق ��ي على �شكل مثلث تقع مدن
الب�ص ��رة وذي قار ومي�سان ب�أعل ��ى ر�ؤو�سه،
وتت�س ��ع م�ساح ��ة االرا�ض ��ي املغط ��اة باملياه
وق ��ت الفي�ض ��ان يف اواخ ��ر ال�شت ��اء وخ�ل�ال
الربي ��ع وتتقل� ��ص اي ��ام ال�صي ��ف وت�ت�راوح
م�ساحته ��ا ماب�ي�ن  40– 30ال ��ف كيل ��و م�ت�ر
مرب ��ع وينب ��ت به ��ا الق�ص ��ب .وق ��د وافق ��ت
منظم ��ة اليون�سكوع ��ام  2016عل ��ى ادراجها

�ضمن الئح ��ة الرتاث العامل ��ي كمحمية دولية
باال�ضاف ��ة اىل كونه ��ا م ��ن امل ��دن الرتاثي ��ة
القريبة م ��ن املدن القدمي ��ة يف التاريخ ك�أور
وال ��وركاء واري ��دو .واو�ض ��ح :وم ��ن اب ��رز
امل�صوري ��ن يف املعر� ��ض زي ��ن العابدي ��ن
الزبي ��دي من الب�صرة واحم ��د اياد الرتك من
النج ��ف وح�س�ي�ن علي املو�سوي م ��ن ذي قار
ونبي ��ل اجل ��وراين واح�س ��ان العام ��ري م ��ن
الب�صرة وفائق الزبيدي وم�سلم حممد ح�سن
وليث احلار�س من ذي قار وغريهم..
اح ��د امل�صوري ��ن ق ��ال "انها فر�ص ��ة رائعة ان
نطل ب�صورنا اجلملة عن االهوار على اهايل
بغداد ليتعرف ��وا على جمالية الهور والق�صب
ورمبا ان كثريا م ��ن املواطنني مل ير االهوار
او �سم ��ع عنها" .وهي مناط ��ق غنية باملوارد
ال�سمكية.
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