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رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

العدد ( )4862ال�سنة الثامنة ع�شرة  -االحد ( )31كانون الثاين 2021

جريدة �سيا�سية يومية

وفد كردي ي�صل العا�صمة خالل ال�ساعات املقبلة

نقا�شات موازنة  2021ت�صل مراحل متقدمة:
خياران �أمام ا�ستقطاعات الرواتب
 بغداد /حممد �صباح
من امل�ؤمل �أن ي�صل خالل ال�ساعات
ال�ق�ل�ي�ل��ة امل �ق �ب �ل��ة وف���د ك� ��ردي �إىل
العا�صمة بغداد لإكمال مباحثاته مع ر�ؤ�ساء
الكتل ال�شيعية ب�ش�أن مترير االتفاق النفطي
يف م�سودة م�شروع قانون املوازنة االحتادية
لعام  ،2021التي �ستعر�ض بح�سب ترجيحات
�أع �� �ض��اء يف ال�ل�ج�ن��ة االق�ت���ص��ادي��ة النيابية

للت�صويت يف جل�سة غ��د االث �ن�ين .وغ�يرت
اللجنة امل��ال�ي��ة النيابية يف �أرق ��ام امل��وازن��ة
االحت���ادي���ة� ،إذ ح��ذف��ت م ��وازن ��ات ع ��دد من
امل�ؤ�س�سات احلكومية ترى انها غري �ضرورية
وال داعي لها .وك�شفت اللجنة يف الوقت ذاته
عن �أن "حجم املوازنة الكلي بعد التعديالت
�سيكون  125تريليون دينار ،والعجز املايل
ال يتجاوز الـ  20تريليون دينار".
وب�ش�أن �ضريبة الدخل قالت اللجنة ان هذه

الفقرة مل حت�سم حتى االن ،لكن اغلب الآراء
تتجه العتماد ال�ضريبة امل��وج��ودة يف �أ�صل
قانون املوازنة العامة �أو للجوء �إىل تطبيق
قانون ال�ضرائب رقم ( .)113ويك�شف جمال
كوجر ،ع�ضو اللجنة املالية يف جمل�س النواب
يف ح��دي��ث ل��ـ(امل��دى) �أن "التعديالت التي
ط��ر�أت على م�سودة م�شروع قانون املوازنة
م��ن قبل املالية النيابية �ساهمت يف تقليل
حجمها الكلي �إىل ما بني ال �ـ( )125تريليون

�إىل ( )127تريليون دينار تقريبا حتى هذه
اللحظة" ،م���ش��ددا على �أن "الرقم النهائي
�سيت�ضح حال االنتهاء من مراجعة جميع مواد
م�سودة امل�شروع" .ويرى كوجر وهو رئي�س
كتلة االحتاد الإ�سالمي الكرد�ستاين �أنه "بعد
هذه التعديالت �ستتمكن احلكومة من عبور
هذه ال�سنة ب�أقل الأ�ضرار �أو الأعباء املالية
كالتي ح�صلت يف العام ."2020
 التفا�صيل �ص2

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

ترجيحات بـ"االلتفاف" على الدوائر املتعددة

قوى �سيا�سية حتاول تعديل قانون
االنتخابات ..والرئا�سة غري متحم�سة
 بغداد /متيم احل�سن
ت�ستمر بع�ض القوى ال�سيا�سية مبحاوالت
و� �ض��ع ال �ع �� �ص��ا يف ع �ج �ل��ة االن �ت �خ��اب��ات
املبكرة بعدة ط��رق� ،آخرها مقرتحات تعديل قانون
االن�ت�خ��اب��ات .وت��رج��ح �أط ��راف �سيا�سية ،ان قائمة
التعديالت املقرتحة على ال�برمل��ان ،ت�ضم حم��اوالت
لـ"االلتفاف" على الدوائر املتعددة ،او حتويل تلك
امل �ي��زة اىل "قنبلة موقوتة" .لكن رغ��م ذل��ك يقول
نائب مطلع على نقا�شات ال�ق��وى ال�سيا�سية حول
االنتخابات ،ان "بع�ض القوى مازالت ت�أمل يف انتهاء

طرح فكرة �إقليم الب�صرة للمرة
الثانية يف غ�ضون � 3أ�سابيع
 بغداد /املدى
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للمرة الثانية خ�لال اق��ل من �شهر يعاد احلديث عن �إقليم
الب�صرة .ويرى �سيا�سيو املحافظة ان هذا اخليار هو اال�سلم
ملواجهة التهمي�ش يف قانون املوازنة .2021
�أم�س ،ر�سم اخلبري القانوين طارق حرب ،ال�سيناريو املتوقع يف حال
�إن�شاء �إقليم الب�صرة ،حمذر ًا من خطر ت�شكله  3دول.
وقبل � 3أ�سابيع قال �سيا�سيون من الب�صرة بينهم �شخ�صيات تنفيذية �إن
الدعوات لإقامة �إقليم الب�صرة قد جتدّدت مرة �أخرى نتيجة الإجحاف
الذي تعر�ضت له املحافظة مبوجب م�شروع قانون املوازنة احلايل.
خ�ص اقليم
وقال حرب يف بيان تلقته (امل��دى) �أم�س� ،إن "الد�ستور ّ
كرد�ستان مبا ال يتقرر لأي اقليم �آخ��ر ميكن اقامته طبق ًا للد�ستور،
ك�إقليم الب�صرة اذا مت ان�شا�ؤه" ،مو�ضحا �أن "الد�ستور اعرتف و�أثبت
جميع �سلطات اقليم كرد�ستان ال�سابقة ل�صدور الد�ستور �سنة 2005
طبق ًا للمادة  117من الد�ستور ،حيث منحت هذه امل��ادة الد�ستورية
اقليم كرد�ستان امتياز ًا من بني االقاليم التي ميكن ان تن�ش�أ وهو
االعرتاف ب�سلطات كرد�ستان ال�سابقة".
 التفا�صيل �ص2
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رغم التكنولوجيا� ..صناعة اطارات ال�صور حتظى باالهتمام (...عد�سة :حممود ر�ؤوف)

�ص��راع �سيا�س��ي يح��رك ورق��ة "�إقال��ة املحافظ�ين"
يف امل ��دي� �ن ��ة" :املحافظ اح � ��د ادوات ق�م��ع
املتظاهرين ،وجت��ب اقالته ،كما جنحنا �سابقا
باقالة مدير ال�شرطة علي كوه" .بحركات ا�شبه
مبا يجري داخل حلبة �سباقات ال�سيارت ي�ستطيع
"ابو الكيا" اخلروج من عنق ج�سر "بته" يف
املدخل ال�شمايل ملدينة احللة ليقع يف افخاخ حفر
�شارع �ستني� ،أحد اهم �شوارع احللة.
مير على اجل�سر اليتيم (بته) يف احللة يوميا
اغلب امل�سافرين الذين ي��روم��ون الو�صول اىل

ال�صحة تلوح بالعودة
للحظر
 بغداد /فرا�س عدنان
تتح ��دث وزارة ال�صح ��ة والبيئة ،ع ��ن �إمكانية دخول
الع ��راق يف موج ��ة وبائية �شديدة الع ��دوى ،ولوحت
بالع ��ودة �إىل �إجراءات احلجر رد ًا على تزاي ��د �إعداد الإ�صابات
بفايرو� ��س كورون ��ا ،وك�شفت ع ��ن تنظيم درا�سة ح ��ول املوقف
احل ��ايل وتقدميه ��ا �إىل اللجن ��ة العليا لل�صح ��ة وال�سالمة خالل
ال�ساع ��ات املقبل ��ة .وق ��ال مدير ع ��ام دائرة ال�صح ��ة يف الوزارة
ريا�ض عبد الأمري ،يف حديث �إىل (املدى)� ،إن "متابعة م�ستمرة
جنريها للموقف الوبائي لفايرو�س كورونا ،والحظنا زيادة يف
ع ��دد الإ�صابات خ�ل�ال الأ�سبوعني املا�ضيني ،و�إقب ��ا ًال مت�صاعد ًا
على امل�ست�شفيات".
و�أ�ضاف عب ��د الأمري� ،أن "حت�سن الو�ضع الوبائي نتيجة زيادة
الق ��درة الت�شخي�صي ��ة لل ��وزارة ،ال مينع من ع ��ودة االرتفاع يف
الإ�صاب ��ات؛ كون ��ه يتوق ��ف بالدرج ��ة الأ�سا� ��س عل ��ى االلت ��زام
بالإجراءات الوقائية".
ويف�س ��ر "الزيادة الأخرية ب�أنها نتيجة ته ��اون املواطنني الذين
ّ
كانوا يحافظون على �أنف�سهم من الوباء طيلة املدة املا�ضية".
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بر�شلونة ين�شد
الث�أر من بيلباو
يف الليغا !

نا�شطون ي�شكون تراجع اخلدمات يف حمافظاتهم

فوق ج�سر ق�صري ان�شئ قبل نحو 40
عاما ،تتجمع ع�شرات ال�سيارات يوميا
يف حم��اول��ة الج�ت�ي��ازه ،وخ�لال ال��زح��ام ينطلق
�صوت املذيع من رادي��و "الكيا" ليعلن انطالق
تظاهرة يف جنوبي مدينة احللة للمطالبة باقالة
املحافظ.
يظهر �صوت �ضرغام ماجد� ،أحد ابرز النا�شطني

�سامل رو�ضان
املو�سوي
يكتب :الدولة
املنافقة

لطفية
الدليمي
تكتب :ملن
يكتبون ؟

حمرك البحث غوغل يطلق
�صفحة "فن وروح املو�صل" عرب
تطبيق غوغل �آرت�س للفنون

 بغداد /املدى

الدورة االنتخابية ب�شكل كامل ،حتى ال يتحول االمر
اىل عرف �سيا�سي" .ويقول النائب املطلع لـ(املدى)
ان "التعديالت تتعلق بالدوائر االنتخابية وبالبطاقة
البايومرتية" .وتن�ص املادة  15من قانون االنتخابات
اجلديد على� :أو ًال ،تق�سم الدوائر االنتخابية املتعددة
يف املحافظة الواحدة .ويتابع النائب الذي طلب عدم
ذكر ا�سمه� ،أن "بع�ض القوى ال�سيا�سية تريد تغيري
اخلارطة املكانية لتوزيع الدوائر حتى تفتعل ازمات
دميوغرافية وح�سا�سيات طائفية ترفع من �شعبيتها".
وخ��ا���ض ال�برمل��ان ح� ��وارات ط��وي�ل��ة لتحديد �شكل
الدوائر االنتخابية ،حتى و�صل اىل ما ا�سماه الربملان
بـ"الدوائر الو�سطية املتعددة" او "التوافقية"
منعا حل��دوث خالفات بني بع�ض امل��دن ،خا�صة تلك
ال�ت��ي ت�ك��ون خمتلطة ق��وم�ي��ا وط��ائ�ف�ي��ا م�ث��ل �صالح
الدين وك��رك��وك ودي��اىل .ومي�ضي النائب بالقول:
"هناك حملة ينظمها عدد من القوى ال�سيا�سية عرب
جمع التواقيع لدعم مترير التعديالت اجلديدة يف
الربملان" ،م�شريا اىل ان "رئا�سة ال�برمل��ان ال تبدو
متحم�سة للتعديل".
 التفا�صيل �ص3

النجف والديوانية ومدن جنوبية اخرى ،ويف
ع��ام  2018افتتح ج�سر "م�ؤقت" اىل جانبه،
يت�سع لعبور �سيارة واحدة فقط.
ويَحمّل �سكان احللة املحافظ ح�سن منديل الذي
يدير بابل بالوكالة منذ اكرث من عام ،م�س�ؤولية
تراجع الو�ضع اخلدمي باملحافظة ،باال�ضافة
اىل حم ��اوالت م�ت�ك��ررة ملنع ت�ظ��اه��رات تطالب
باخلدمات واقالته يف الوقت نف�سه.
 التفا�صيل �ص4

اليوم ..طق�س ممطر وعوا�صف رعدية
 بغداد /املدى
توقع املتنبئ اجل��وي،
م���ص�ط�ف��ى ال�ك�ب�ي���س��ي،
حالة الطق�س يف ال�ساعات املقبلة،
فيما �أ�شار �إىل �أن العا�صمة بغداد
�ست�شهد �أمطارا غزيرة �أحيان ًا مع
عوا�صف رعدية .وكتب الكبي�سي،
يف ت��دوي �ن��ة ع�ب�ر (ف �ي �� �س �ب��وك)،
�أن "�أمطارا متو�سطة وغ��زي��رة
�ست�شهدها حمافظة ال�سليمانية
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م��ع عوا�صف رع��دي��ة ق��وي��ة ،فيما � �ش��رق وج� �ن ��وب غ���رب حم��اف�ظ��ة وق��ال��ت ال �ه �ي �ئ��ة يف ب �ي��ان تلقت
�ست�شهد العا�صمة بغداد �أمطارا وا�سط ،توقع املتنبئ اجلوي ان (امل��دى) ن�سخة منه� ،إن "الطق�س
خفيفة ومتو�سطة ال�شدة وغزيرة ت�شهد "هطول الأم�ط��ار اخلفيفة �سيكون يف املنطقتني الو�سطى
�أحيان ًا مع عوا�صف رعدية قوية" .واملتو�سطة مع عوا�صف رعدية ،واجل �ن��وب �ي��ة غ��ائ �م � ًا ج��زئ �ي � ًا �إىل
و�أ�� �ض ��اف� ،أن "مدينة ��س��ام��راء يف ح�ي�ن ت���ش�ه��د م �ن��اط��ق ��ش�م��ال غ��ائ��م ،ودرج ��ات احل ��رارة ترتفع
وم �ن��اط��ق ج �ن��وب غ ��رب و� �ش��رق حمافظة الديوانية هطول الأمطار يف الو�سطى وت�ستقر باجلنوبية،
حم��اف�ظ��ة ��ص�لاح ال��دي��ن �ست�شهد اخلفيفة واملتو�سطة مع عوا�صف وامل �ن �ط �ق��ة ال �� �ش �م��ال �ي��ة ��س�ي�ك��ون
�أمطارا خفيفة ومتو�سطة ال�شدة رعدية" .ويف � �س �ي��اق مت�صل طق�سها غائم ًا م�صحوب ًا بت�ساقط
وغ ��زي ��رة �أح �ي��ان � ًا م��ع ع��وا��ص��ف �أع �ل �ن��ت ه�ي�ئ��ة الأن� � ��واء اجل��وي��ة �أمطار خفيفة تكون رعدية �أحيان ًا
رعدية قوية".
والر�صد ال��زل��زايل حالة الطق�س مع ت�ساقط الثلوج فوق الأق�سام
وف �ي �م��ا ي �خ ����ص م �ن��اط��ق ج�ن��وب اجلوية لليوم االحد.
اجلبلية منها".

رحيل الأ�سطورة عبا�س الهنداوي بطل العرب و�آ�سيا لبناء الأج�سام
 متابعة املدى
نع ��ى االحت ��اد العراق ��ي املركزي
لبن ��اء االج�س ��ام ،وف ��اة الالع ��ب
ال ��دويل العراق ��ي عبا�س الهن ��داوي ،يف احد
م�ست�شفيات ال�سليمانية.
وذكر االحتاد يف بيان� ،إن ��ه "يتقدم برئا�سته
و�أع�ضائ ��ه بالتعزي ��ة واملوا�س ��اة اىل ال�شارع
الريا�ض ��ي العراق ��ي العربي والعامل ��ي لوفاة
الأ�سط ��ورة اخلال ��دة الأب الروح ��ي لريا�ضة
بن ��اء الأج�س ��ام يف الع ��راق الكاب�ت�ن عبا� ��س
الهن ��داوي ال ��ذي وافت ��ه املني ��ة يف �إح ��دى
م�ست�شفيات مدينة ال�سليمانية".
والراح ��ل عبا�س الهنداوي ه ��و رمبا اهم من
رف ��ع ا�سم الع ��راق عاليا يف املحاف ��ل الدولية
ولع ��دة عقود م ��ن الزم ��ن وكذلك ا�س ��م مدينة
الهندي ��ة التابع ��ة ملحافظ ��ة كرب�ل�اء م�سق ��ط
ر�أ�س ��ه بف�ضل فوزه مب ��ا جمموعه  76ميدالية
منه ��ا  54ذهبي ��ة كانت االوىل ع ��ام  1967يف
اول م�شارك ��ة ل ��ه حينما �أح ��رز بطولة العراق

وا�ستمر يف ح�صد البطوالت حتى عام 1990
عندما قرر االعت ��زال .فعلى �صعيد امل�شاركات
الداخلي ��ة ح�ص ��ل عل ��ى بطول ��ة الع ��راق
للمتقدم�ي�ن منذ ع ��ام  1967ويف ع ��ام 1990
ولق ��ب اف�ضل ريا�ضي طيلة تلك الفرتة وكذلك

بطل الع ��راق الأول للمتقدمني بريا�ضة القوة
البدني ��ة من ��ذ ع ��ام  1967وحتى ع ��ام 1973
و�صاح ��ب اف�ض ��ل االرقام القيا�سي ��ة ،كذلك مت
اختياره كاف�ضل ريا�ض ��ي على مدى ربع قرن
و�صاحب اكرب االجنازات العراقية والعربية

والآ�سيوية .اما على امل�ستوى اخلارجي فقد
كان بطل الع ��رب وال�شرق االو�سط و�صاحب
اجم ��ل واكمل ج�س ��م يف ال ��دول العربية منذ
ع ��ام  1972وحت ��ى ع ��ام  1976وبط ��ل قارة
�آ�سي ��ا االول لالعوام  1971حتى عام .1984
وكذلك ح�صل على املركز الرابع عاملي ًا لالعوام
 1976-1972- 1971-1970وبطل العرب
جلمي ��ع االوزان ملدة ثمانية ع�شر عام ًا .وبعد
اعتزاله املناف�س ��ات العاملية والوطنية ،انتقل
عبا� ��س الهنداوي لتدري ��ب وان�شاء منتخبات
عدد من الدول العربي ��ة اذ ا�شرف عام 1993
عل ��ى تدريب املنتخ ��ب االردين ال ��ذي ح�صل
بعده ��ا عل ��ى بطول ��ة الع ��رب .ث ��م انتقل اىل
الكويت يف  1998لتدريب املنتخب الكويتي
و�ساه ��م يف تطوي ��ره وبناء عدد م ��ن الفرق.
ث ��م انتق ��ل اىل االم ��ارات يف  2003وكانت له
م�ساهم ��ة فاعل ��ة يف ت�أ�سي� ��س ف ��رق يف امارة
ابو ظبي وال�شارقة .ومتكن من �صناعة فريق
مهم وقوي لالمارات متكنت من خالله احراز
بطول ��ة الع ��رب لكم ��ال االج�س ��ام يف 2006

واللقب العاملي ع ��ام  ،2007حيث ا�ست�ضافت
االم ��ارات بطول ��ة الع ��امل وهو اجن ��از حتقق
لالم ��ارات لأول م ��رة وكان عل ��ى ي ��د م ��درب
عراق ��ي .ويق ��ول رئي�س االحت ��اد الباك�ستاين
يف ع ��ام  1974حمم ��د ام�ي�ن �أثن ��اء بطول ��ة
الفلب�ي�ن الآ�سيوي ��ة يف ذل ��ك الع ��ام ان عبا� ��س
الهن ��داوي حالة ل ��ن تتكرر يف الع ��رب و�آ�سيا
وه ��ذا قب ��ل ان ين ��ال الهن ��داوي لق ��ب �صاحب
�أجم ��ل واكم ��ل ج�س ��م يف جمي ��ع البط ��والت
الآ�سيوي ��ة منذ عام  1977وحت ��ى عام 1984
وهو ما مل يحققه احد من قبل.
ويف اح ��د احل ��وارات ال�صحفي ��ة يتح ��دث
الهن ��داوي ،قائ�ل� ًا" :ل ��ن �أت ��رك ريا�ض ��ة كمال
االج�س ��ام مادم ��ت حي ًا� ،أنا �أ�شع ��ر �أن  30عاما
من العط ��اء ونيل االو�سمة لي�س من ال�صحيح
ان تدف ��ن 30 ،عام� � ًا وا�سم ��ي يذك ��ر يف جميع
و�سائ ��ل االع�ل�ام العاملي ��ة وح�ص ��دت خالله ��ا
اجلوائز تل ��و االخرى ومان�شيت ��ات ال�صحف
تقول عبا�س الهنداوي يرتبع على العر�ش يف
مرات كثرية".
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نقا�شات موازنة  2021ت�صل مراحل متقدمة:
خياران �أمام ا�ستقطاعات الرواتب

 بغداد /محمد �صباح

لع ��ام  ،2021و�س ��ط مناق�ش ��ات و�آراء
مت�ضارب ��ة ح ��ول ع ��دة فق ��رات تخ�ص
القان ��ون ،من بينه ��ا االتف ��اق النفطي
بي ��ن الحكوم ��ة االتحادي ��ة ،وحكومة
�إقليم كرد�ستان.

من الم�ؤمل �أن ي�صل خالل
ال�ساعات القليلة المقبلة
وفد كردي �إلى العا�صمة
بغداد لإكمال مباحثاته مع
ر�ؤ�ساء الكتل ال�شيعية ب�ش�أن
تمرير االتفاق النفطي
في م�سودة م�شروع قانون
الموازنة االتحادية لعام
 ،2021التي �ستعر�ض بح�سب
ترجيحات �أع�ضاء في
اللجنة االقت�صادية النيابية
للت�صويت في جل�سة غد
االثنين .وغيرت اللجنة
المالية النيابية في �أرقام
الموازنة االتحادية� ،إذ
حذفت موازنات عدد من
الم�ؤ�س�سات الحكومية ترى
انها غير �ضرورية وال داعي
لها.

وك�شفت اللجنة ف ��ي الوقت ذاته عن �أن
"حجم الموازنة الكلي بعد التعديالت
�سيكون  125تريلي ��ون دينار ،والعجز
المال ��ي ال يتج ��اوز ال� �ـ  20تريلي ��ون
دينار".
وب�ش�أن �ضريب ��ة الدخل قالت اللجنة ان
ه ��ذه الفقرة ل ��م تح�سم حت ��ى االن ،لكن
اغل ��ب الآراء تتج ��ه باعتم ��اد ال�ضريبة
الموج ��ودة ف ��ي �أ�صل قان ��ون الموازنة
العام ��ة �أو باللجوء �إل ��ى تطبيق قانون
ال�ضرائب رقم (.)113

خف�ض حجم الموازنة
ويك�ش ��ف جمال كوج ��ر ،ع�ضو اللجنة
المالية في مجل� ��س النواب في حديث
لـ(الم ��دى) �أن "التعدي�ل�ات الت ��ي
ط ��ر�أت على م�س ��ودة م�ش ��روع قانون
الموازن ��ة م ��ن قب ��ل المالي ��ة النيابي ��ة
�ساهم ��ت ف ��ي تقلي ��ل حجمه ��ا الكل ��ي
�إل ��ى ما بي ��ن ال� �ـ( )125تريلي ��ون �إلى
( )127تريلي ��ون دين ��ار تقريب ��ا حتى
هذه اللحظة" ،م�ش ��ددا على �أن "الرقم
النهائ ��ي �سيت�ض ��ح ح ��ال االنته ��اء

جلنة العمل :قانون
ال�ضمان االجتماعي يطور
ال�صناعة وي�شغل ال�شباب
 بغداد /المدى
�أعلن ��ت لجنة العم ��ل وال�ش�ؤون االجتماعية ،ان م�ش ��روع قانون ال�ضمان
االجتماعي على جدول اعمال الجل�سة المقبلة.
وقال رئي� ��س اللجنة النائب رعد الدهلك ��ي� ،إن "الحكومة �أر�سلت قانون
التقاع ��د وال�ضمان االجتماعي الى مجل�س الن ��واب ،وهو م�شروع جديد
يعم ��ل على فتح �آفاق جديدة للمواطنين وخ�صو�ص ًا ال�شباب منهم" ،الفت ًا
ال ��ى �أن "القانون يعطي فر�ص ��ة لل�شباب بالعمل ف ��ي القطاع الخا�ص مع
�ضم ��ان الرات ��ب التقاعدي ،و�سيكون لهم ت�ضمين ًا ف ��ي العمل ،وهو يعمل
عل ��ى حفظ م�ستقبله ��م ،لأنهم يتجه ��ون للعمل بالوظائ ��ف الحكومية في
الدولة كونها م�ؤمنة وفيها راتب تقاعدي".
و�أ�ض ��اف �أن "هذا القانون من �ش�أنه �أن يطور ال�صناعة في البالد ويطور
الطاقات ال�شبابية الت ��ي كانت ت�ضيع الوقت في البحث عن فر�صة العمل
ف ��ي م�ؤ�س�س ��ات الدولة" ،مبين ًا �أنه "في حال �إق ��رار القانون �ستكون على
الدولة مهمة كبيرة ،وهي توفير فر�ص العمل للقطاع الخا�ص ودعمه".
وتاب ��ع الدهلكي �أنه "تمت ق ��راءة القانون في الجل�س ��ة الما�ضية كقراءة
�أول ��ى حتى الم ��ادة  39و�ستكتمل الق ��راءة في الجل�سة المقبل ��ة" ،م�ؤكد ًا
�أن "اللجن ��ة ن�سقت مع وزارة العمل ومنظمات المجتمع المدني ومع كل
االتحادات لكي يرى هذا القانون النور".
وحدد قانون ال�ضمان االجتماعي وتقاعد العمال الحد الأدنى لأجر تقاعد
العام ��ل في القطاع الخا�ص بـ� 350ألف دينار �شهريا ،وكذلك �إلزام �أرباب
العمل �أن ي�أخذوا بنظر االعتب ��ار الم�ؤهل الدرا�سي للعامل قبل احت�ساب
�أجره.
وف ��ي ت�صريحات �سابقة ك�شف وزير العم ��ل وال�ش�ؤون االجتماعية عادل
الركاب ��ي ع ��ن �أن "�سن ��وات الخدم ��ة الم�ضمون ��ة فيه ��ا �أ�صن ��اف مختلفة
في�ستحق العام ��ل راتب ًا تقاعدي ًا �إذا كانت لديه � 15سنة خدمة وعمره 63
�سن ��ة ،و�إذا كانت عاملة عمرها � 58سن ��ة ولديها خدمة � 15سنة م�ضمونة
ت�ستح ��ق ،و�إذا كان ��ت خدمة الرج ��ل � 20سنة م�ضمونة وعم ��ره � 60سنة
ي�ستح ��ق �أي�ض� � ًا ،و�إذا كان ��ت خدم ��ة الم ��ر�أة � 20سنة وعمره ��ا � 55أي�ضا
ت�ستحق".
وف ��ي ت�شري ��ن الثان ��ي الع ��ام الما�ض ��ي� ،أعل ��ن وزي ��ر العم ��ل وال�ش�ؤون
االجتماعي ��ة عادل الركابي ت�صويت مجل� ��س الوزراء على قانون التقاعد
وال�ضم ��ان االجتماع ��ي للعم ��ال ،و�إر�ساله �إل ��ى مجل�س الن ��واب من اجل
ت�شريعه.

م ��ن مراجع ��ة جمي ��ع م ��واد م�س ��ودة
الم�شروع".
وبل ��غ حجم م�شروع قان ��ون الموازنة
االتحادية الكل ��ي  164تريليون دينار
اي م ��ا يع ��ادل ( 112ملي ��ار دوالر)
بعج ��ز مالي ي�ص ��ل ال ��ى  71تريليونا
( 48ملي ��ار دوالر) ،كم ��ا ح ��ددت �سعر
بيع برميل النفط ب� �ـ 42دوالرا وطاقة
ت�صديري ��ة ت�ص ��ل �إل ��ى ثالث ��ة مالي ��ن
ومائتين وخم�سين �ألف برميل.
وتمكن ��ت اللجنة المالي ��ة النيابية من

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

�أ�سع ��ار النف ��ط� ،إ�ستن ��ادا �إل ��ى النائب
كوجر ،معتقدا �أن "هذا العجز �سيكون
مخف�ضا ولي�س عجزا فعليا".
ويرى كوجر وهو رئي�س كتلة االتحاد
الإ�سالمي الكرد�ستان ��ي �أنه "بعد هذه
التعدي�ل�ات �ستتمك ��ن الحكوم ��ة م ��ن
عبور ه ��ذه ال�سن ��ة ب�أقل الأ�ض ��رار �أو
الأعب ��اء المالي ��ة كالت ��ي ح�صل ��ت ف ��ي
العام ."2020
و�أكمل مجل�س النواب القراءة الأولى
والثاني ��ة لقان ��ون الموازنة االتحادية

�ضرائب الدخل
وفي ما يخ�ص �ضرائب الدخل يو�ضح
النائ ��ب كوج ��ر �أن "هن ��اك خياري ��ن
�أمام اللجن ��ة المالية لتطبي ��ق �ضريبة
الدخ ��ل االول اللج ��وء �إل ��ى قان ��ون
رق ��م ( ،)113والخي ��ار الثان ��ي يقترح
تطبي ��ق ال�ضريب ��ة لك ��ن بتعديل ��ه م ��ن
خالل تطبيقه على الرواتب العليا".
وت�ض ّم ��ن م�ش ��روع قان ��ون الموازن ��ة
فر�ض �ضرائب على دخ ��ل الموظفين،
مم ��ن تزي ��د رواتبه ��م ع ��ن � 500أل ��ف

وفد كردي ي�صل بغداد
وم ��ن الم�ؤمل �أن ي�صل خالل ال�ساعات
المقبل ��ة وف ��د يمث ��ل حكوم ��ة �إقلي ��م
كرد�ست ��ان ال�ستكم ��ال مباحثات ��ه م ��ع
البرلمان ب�ش�أن تمرير االتفاق النفطي
ف ��ي قان ��ون الموازنة الت ��ي �ستعر�ض
عل ��ى الت�صوي ��ت خ�ل�ال اي ��ام بح�سب
ميادة محم ��د �إ�سماعيل ع�ضوة اللجنة
االقت�صادي ��ة النيابي ��ة ،م�ؤك ��دة ان
"الخالفات �ستنتهي قريبا".
وتو�صل ��ت الحكوم ��ة االتحادي ��ة ف ��ي
�شه ��ر كان ��ون الأول الما�ض ��ي مع وفد
حكوم ��ة �إقلي ��م كرد�ست ��ان �إل ��ى اتفاق
ب�ش� ��أن ح�ص ��ة الإقليم ف ��ي موازنة عام
� ،2021إذ اتف ��ق الجانب ��ان على العمل
بذات االتفاق المب ��رم في عهد حكومة
عادل عبد المهدي ال�سابقة.
واب ��دت القوى ال�شيعية ،تحفظها على
تمري ��ر االتف ��اق النفط ��ي ال ��وارد ف ��ي
م�ش ��روع قان ��ون الموازن ��ة االتحادية
والموق ��ع عليه في �شه ��ر كانون الأول
الما�ض ��ي بي ��ن الحكوم ��ة االتحادي ��ة
وحكومة �إقليم كرد�ستان ،م�شددة على
انها "�ستج ��ري تغييرات في بنود هذا
االتفاق" .وت�ؤكد �إ�سماعيل ان "هناك
وفدا كردي ��ا �سي�صل الي ��وم الأحد �إلى
العا�صم ��ة بغداد لإكم ��ال مباحثاته مع
الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة للتفاه ��م معها على
ح�سم ق�ضية االتفاق النفطي".

ط��رح فك��رة �إقلي��م الب�ص��رة للم��رة الثاني��ة فـ��ي غ�ض��ون � 3أ�سابي��ع
 بغداد /المدى

للمرة الثانية خالل اقل
من �شهر يعاد الحديث عن
�إقليم الب�صرة .ويرى �سيا�سيو
المحافظة ان هذا الخيار هو
اال�سلم لمواجهة التهمي�ش في
قانون الموازنة .2021
�أم�س ،ر�سم الخبير القانوني
طارق حرب ،ال�سيناريو
المتوقع في حال �إن�شاء �إقليم
الب�صرة ،محذراً من خطر
ت�شكله  3دول.
وقبل � 3أ�سابيع قال �سيا�سيون
من الب�صرة بينهم �شخ�صيات
تنفيذية �إن الدعوات لإقامة
�إقليم الب�صرة قد تجدّ دت
مرة �أخرى نتيجة الإجحاف
الذي تعر�ضت له المحافظة
بموجب م�شروع قانون
الموازنة الحالي.

الت ��ي يمك ��ن ان تن�ش� ��أ وه ��و االعت ��راف
ب�سلط ��ات كرد�ستان ال�سابق ��ة" ،مبينا �أن
"ه ��ذا الحكم ي�شمل اقليم كرد�ستان فقط
وال ي�شم ��ل االقالي ��م االخ ��رى التي يمكن
ان�شا�ؤها ك�إقليم الب�صرة ،بمعنى �أن اقليم
الب�صرة الذي ينادون به �سوف لن تكون
ل ��ه �سلط ��ات ك�سلط ��ات اقلي ��م كرد�ستان،
ك ��ون الد�ست ��ور خ� ��ص اقلي ��م كرد�ست ��ان
بحك ��م خا�ص بالن�سبة ل�سلطاته ال ي�سري
على االقاليم الأخرى".
و�أ�ش ��ار حرب الى �أن "اقلي ��م الب�صرة اذا
ت ��م ان�ش ��ا�ؤه فاحتمال �أن يك ��ون م�صيره
مهدد ًا بخط ��ر التق�سيم بين الدول الثالث
ال ��ذي تحي ��ط به وه ��ي اي ��ران و�سيكون
له ��ا �ش ��رق الب�ص ��رة ،والكوي ��ت �سيكون

له ��ا جنوب الب�ص ��رة ،والمملك ��ة العربية
ال�سعودي ��ة �سيكون لها غ ��رب الب�صرة"،
معتب ��را �أن "اقلي ��م الب�ص ��رة �سي� ��ؤدي
�إل ��ى ا�ستعج ��ال �أي دولة من ه ��ذه الدول
لتحقيقه للح�صول على ما يمكن �أن يكون
له ��ا م ��ن اقليم الب�ص ��رة مما يدف ��ع الدول
الباقي ��ة للح�ص ��ول عل ��ى م ��ا يخ�صها من
الب�صرة".
و�أو�ضح �أن ��ه "�إذا �أخذت اي ��ران ح�صتها
م ��ن الب�ص ��رة مث�ل� ًا ،ف� ��إن ذل ��ك �سيدف ��ع
ال�سعودي ��ة والكوي ��ت للح�ص ��ول عل ��ى
ح�صتهما وهذه مي ��زة تنفرد بها الب�صرة
وغي ��ر متوف ��رة ف ��ي كرد�ست ��ان" ،م�ضيفا
"ال بل ان الدول الثالث المجاورة وهي
ال�سعودي ��ة و�إي ��ران والكوي ��ت �ست�شجع

وقال حرب في بيان تلقته (المدى) �أم�س،
خ�ص اقلي ��م كرد�ستان بما
�إن "الد�ست ��ور ّ
ال يتق ��رر لأي اقلي ��م �آخ ��ر يمك ��ن اقامت ��ه
طبق� � ًا للد�ست ��ور ،ك�إقلي ��م الب�ص ��رة اذا تم
ان�شا�ؤه" ،مو�ضحا �أن "الد�ستور اعترف
و�أثب ��ت جميع �سلط ��ات اقلي ��م كرد�ستان
ال�سابق ��ة ل�ص ��دور الد�ست ��ور �سنة 2005
طبق� � ًا للم ��ادة  117م ��ن الد�ست ��ور ،حيث
منح ��ت ه ��ذه الم ��ادة الد�ستوري ��ة اقلي ��م
كرد�ست ��ان امتي ��از ًا م ��ن بي ��ن االقالي ��م

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي

تخفي� ��ض ثالثي ��ن تريلي ��ون دينار من
حجم النفقات الكلية لقانون الموازنة
مم ��ا �أدى �إل ��ى تقلي ��ل العج ��ز المالي،
وفق ��ا �إل ��ى النائ ��ب كوج ��ر ال ��ذي لفت
ال ��ى �أن "هن ��اك خط ��وات ا�صالحي ��ة
�ستدر� ��س م ��ن قب ��ل البرلم ��ان لزي ��ادة
م ��وارد القان ��ون ،من بينه ��ا رفع �سعر
بيع برميل النفط".
وه ��ذه الإج ��راءات الإ�صالحية تهدف
�إل ��ى ان يك ��ون عج ��ز الموازن ��ة قرابة
الع�شرين تريليون دينار بعد ا�ستقرار

الوفد الكردي خالل لقائه اع�ضاء الربملان

حذف بع�ض الموازنات
وي�ؤك ��د النائ ��ب الك ��ردي �أن "اللجن ��ة
المالي ��ة النيابي ��ة خا�ض ��ت وللم ��رة
الأول ��ى في تفا�صيل موازن ��ات الكثير
من م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة ،وو�صلت �إلى
�أن م ��ن ال�ض ��روري �إج ��راء تعدي�ل�ات
على ه ��ذه الموازنات وح ��ذف بع�ضها
من قانون الموازنة".
ويتاب ��ع �أن ��ه "م ��ن �ضم ��ن الموازنات
الت ��ي حذفت من قان ��ون الموازنة هي
تل ��ك الم�صنف ��ة �ضم ��ن �أب ��واب �سلعية
وخدمية (الخا�ص ��ة لوزارات وهيئات
وم�ؤ�س�س ��ات معين ��ة) ،حي ��ث ر�أينا �أن
وجوده ��ا ال داع ��ي ل ��ه" ،الفت ��ا �إلى �أن
"متابع ��ة اللجن ��ة المالي ��ة لموازنات
بع� ��ض ال ��وزارات والم�ؤ�س�س ��ات
الحكومية لم تنتهِ بعد".
ويعتق ��د �أن "عملي ��ة تدقي ��ق ه ��ذه
الموازنات �ست�ستمر لثالثة �أيام مقبلة
للت�أكد م ��ن م�صاريف هذه الم�ؤ�س�سات
قبل االنتهاء من �إعداد الموازنة ب�شكل
كام ��ل" ،كا�شف ��ا �أن لجنته "و�صلت في
تعديالته ��ا �إل ��ى المادة  37م ��ن قانون
الموازنة".

دين ��ار ،فيم ��ا يرتف ��ع اال�ستقط ��اع �إلى
 %40بالن�سب ��ة لروات ��ب الرئا�س ��ات
الثالث والوزارات.
وين ��وه �إل ��ى �أن "تقدي ��م قان ��ون
الموازن ��ة العام ��ة للت�صوي ��ت يتوقف
عل ��ى و�ص ��ول الإجاب ��ات م ��ن بع� ��ض
الم�ؤ�س�س ��ات للجن ��ة المالي ��ة والت ��ي
تخ� ��ص موازناته ��ا ،ف�ض�ل�ا ع ��ن ح�سم
ق�ضية الحكوم ��ة االتحادية والإقليم،
وبالتال ��ي التوافق على هذه النقطتين
�سيدفعن ��ا لتقديم قان ��ون الموازنة في
نهاية الأ�سبوع الجاري للت�صويت".
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بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
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عل ��ى انف�صال اقليم الب�ص ��رة لكي تتولى
توزيع ��ه كث�ل�اث مناطق بين ث�ل�اث دول
ه ��ي ايران والكوي ��ت وال�سعودية ،اذ ان
تح ��رك �إحدى ه ��ذه الدول �سيدف ��ع حتم ًا
الدولتي ��ن الباقيتي ��ن للتح ��رك للح�صول
على ح�صتهما".
وتاب ��ع�" ،إذ ل ��ن تقب ��ل �أي دول ��ة من هذه
الدول الث�ل�اث انفراد اح ��دى هذه الدول
بالب�صرة فلن تقب ��ل ال�سعودية والكويت
انف ��راد �إي ��ران بالب�صرة وكذل ��ك ال تقبل
�إي ��ران والكوي ��ت انف ��راد ال�سعودي ��ة
بالب�صرة وكذلك بالن�سبة النفراد الكويت
الذي يدفع �إيران وال�سعودية حتم ًا".
وتابع ح ��رب �أن "هذا ال ��ذي في الب�صرة
ال يوج ��د ول ��ن يوج ��د بالن�سب ��ة لإقلي ��م

ب�صريون يثبتون الفتة اقليم الب�صرة يف املحافظة اجلنوبية
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التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان /دم�شق/
بريوت /القاهرة /قرب�ص

كرد�ست ��ان حي ��ث ان ال ��دول المج ��اورة
لكرد�ست ��ان هي اي ��ران وتركي ��ا و�سوريا
واقفة وب�شدة �ضد �إقليم كرد�ستان وب�شدة
�ض ��د م�ش ��روع االنف�ص ��ال" ،مو�ضح ��ا �أن
"قدرات وامكانيات ال�سعودية والكويت
الت ��ي تحي ��ط بالب�ص ��رة ومكانتهم ��ا
بالمجتم ��ع الدول ��ي ال يمك ��ن مقارنته ��ا
بمكان ��ة تركي ��ا و�سوري ��ا الت ��ي تحي ��ط
بكرد�ست ��ان .لل�سعودي ��ة والكوي ��ت كالم
مقب ��ول دولي ًا مما هو غير متوفر ل�سوريا
وتركيا المجاورة لإقليم كرد�ستان".
وق ��ال �إن "الكثير يتمنى الخي ��ر والثراء
للب�ص ��رة و�أهله ��ا و�أن تك ��ون �أكث ��ر م ��ن
ن�ص ��ف المنا�ص ��ب العلي ��ا بالدول ��ة بم ��ا
فيها الرئا�س ��ات للب�ص ��رة و�أهلها الكرام،
فللب�ص ��رة واهلها مو�ضع ف ��ي قلب وعقل
ونف� ��س وروح كل عراق ��ي �آم ��ن بب�ل�اد
الرافدي ��ن و�أحب �أر� ��ض الفراتين ونادى
بالوطن والمواطن".
وكان مع ��اون المحاف ��ظ معي ��ن الح�س ��ن
ق ��د ق ��ال لـ(الم ��دى) ،قب ��ل � 3أ�سابي ��ع �إن
"الدع ��وات لإقام ��ة �إقلي ��م الب�ص ��رة ق ��د
تج� �دّدت م ��رة �أخ ��رى نتيج ��ة الإجحاف
ال ��ذي تعر�ض ��ت ل ��ه المحافظ ��ة بموج ��ب
م�شروع قانون الموازنة الحالي".
وا�ضاف الح�س ��ن� ،أن "حقوقنا من خالل
النظرة �إلى القانون تبدو م�سلوبة ،وهذا
جعلن ��ا ن�سان ��د ال ��ر�أي الجماهي ��ري ف ��ي
المطالبة بالفيدرالية".
وا�شار� ،إل ��ى �أن "الهدف من �إقامة الإقليم
هو م ��ن ناحية �إدارية ولي� ��س انف�صالية،
ف�ل�ا خي ��ار لدين ��ا �س ��وى الح�ص ��ول على
الحقوق من خ�ل�ال الو�سائل الد�ستورية،
وتالفي الظلم الذي تعر�ضنا له خ�صو�ص ًا
في هذه الموازنة".
و�أورد الح�سن� ،أن "عدد ًا من المالحظات
�سجلناه ��ا عل ��ى الموازن ��ة ،خ�صو�ص� � ًا
بعدم �إ�ش ��راك وزارة التخطيط والتعاون
الإنمائ ��ي االتحادية في �إع ��داد القانون،
والغبن بين محافظة و�أخرى".
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ترجيحات
بـااللتفاف على
الدوائر املتعددة

سياسة

قوى �سيا�سية حتاول تعديل قانون االنتخابات
والرئا�سة غري متحم�سة

ت�ستم��ر بع���ض الق��وى ال�سيا�سية بمح��اوالت و�ضع الع�ص��ا في عجل��ة االنتخاب��ات المبكرة بعدة ط��رق� ،آخرها
مقترحات تعديل قانون االنتخابات .وترجح �أطراف �سيا�سية ،ان قائمة التعديالت المقترحة على البرلمان،
ت�ضم محاوالت لـ"االلتفاف" على الدوائر المتعددة ،او تحويل تلك الميزة الى "قنبلة موقوتة".
 بغداد /تميم الح�سن
و�سجل ��ت مفو�ضية االنتخابات اكثـر من
 200ح ��زب حت ��ى الآن ،وهو رق ��م قابل
للزيادة ،حي ��ث ال تزال تنظر في عدد من
طلبات الت�سجيل المعلقة.
ومن المق ��رر ان تج ��ري االنتخابات في
ت�شرين االول المقبل بعد تعديل الموعد
ال�ساب ��ق الذي كان في حزي ��ران المقبل،
بينما ماتزال هن ��اك ترجيحات باحتمال
ت�أجيل الموعد مرة ثالثة.
وي�سم ��ح قان ��ون االنتخاب ��ات الجدي ��د،
بح�صول المر�شح لوح ��ده على ا�صوات
الناخبي ��ن دون ان تفي� ��ض ا�صواته على
قائمته كما كان معمول به في االنتخابات
ال�سابقة ،ومنها انتخابات .2018
وعلى �ض ��وء التعديل الجدي ��د للقانون،
غ ��ادرت الق ��وى ال�سيا�سي ��ة ف ��ي "تكتيك
جدي ��د" التحالف ��ات الوا�سع ��ة ،و�ستبد�أ
بالتركي ��ز عل ��ى مر�شحي ��ن مقبولين من
ال�شارع.
لك ��ن رغ ��م ذل ��ك يق ��ول نائب مطل ��ع على
نقا�ش ��ات الق ��وى ال�سيا�سي ��ة ح ��ول
االنتخاب ��ات ،ان "بع� ��ض القوى مازالت
ت�أم ��ل ف ��ي انته ��اء ال ��دورة االنتخابي ��ة
ب�شكل كام ��ل ،حتى ال يتح ��ول االمر الى
عرف �سيا�سي".
وهذه المرة االول ��ى منذ  ،2003ت�ضطر
الحكوم ��ة ال ��ى اال�ستقال ��ة قب ��ل انته ��اء
واليته ��ا (تنته ��ي ف ��ي  ،)2022ب�سب ��ب
�ضغ ��ط تظاه ��رات ،وذه ��اب الب�ل�اد الى
خيار االنتخابات المبكرة.
وح ��اول رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظم ��ي ،ف ��ي المرحل ��ة االنتقالي ��ة،
االلت ��زام بموع ��د اق�ص ��اه ع ��ام واحد او
اكث ��ر ب�شه ��ر او �شهري ��ن ،من ��ذ تولي ��ه
المن�صب العالن انتخابات مبكرة.
لكن ماحدث ،ان بع�ض القوى ال�سيا�سية
ا�ستطاع ��ت ال�ضغط في محاول ��ة ت�أجيل
الموع ��د لع ��دة ا�شه ��ر ،م ��ن اج ��ل ترتيب
اوراقه ��ا ،وك�س ��ب المزي ��د م ��ن الوق ��ت
عبر الدف ��ع بتعديالت القان ��ون ،بح�سب
بع�ض الم�ص ��ادر .وبعد نحو ا�سبوع من
اع�ل�ان الكاظمي ت�أجي ��ل االنتخابات الى
الخريف ،تزايد ن�شاط القوى ال�سيا�سية

في دعم التعديالت على القانون.
ويق ��ول النائ ��ب المطل ��ع لـ(الم ��دى) ان
"التعديالت تتعلق بالدوائر االنتخابية
وبالبطاقة البايومترية".
وتن�ص المادة  15من قانون االنتخابات
الجديد� :أو ًال ،تق�سم الدوائر االنتخابية
المتعددة في المحافظة الواحدة.
ويتابع النائب الذي طلب عدم ذكر ا�سمه،
�أن "بع�ض القوى ال�سيا�سية تريد تغيير
الخارط ��ة المكانية لتوزيع الدوائر حتى
تفتعل ازم ��ات ديموغرافية وح�سا�سيات
طائفية ترفع من �شعبيتها".
وخا� ��ض البرلم ��ان ح ��وارات طويل ��ة
لتحديد �شكل الدوائ ��ر االنتخابية ،حتى

ي�ؤكد العقابي ان "الطلبات حول تعديل الدوائر االنتخابية ،هي
مقرتحات طفيفة وتتعلق ببع�ض الدوائر داخل مدن قليلة".
و�صل الى ما ا�سماه البرلمان بـ"الدوائر
الو�سطي ��ة المتع ��ددة" او "التوافقي ��ة"
منعا لحدوث خالفات بين بع�ض المدن،
خا�ص ��ة تل ��ك التي تك ��ون مختلطة قوميا

وطائفي ��ا مث ��ل �ص�ل�اح الدي ��ن وكرك ��وك
وديالى.
ويم�ضي النائ ��ب بالق ��ول" :هناك حملة
تنظمه ��ا عدد م ��ن الق ��وى ال�سيا�سية عبر

جم ��ع التواقي ��ع لدعم تمري ��ر التعديالت
الجدي ��دة ف ��ي البرلم ��ان" ،م�شي ��را ال ��ى
ان "رئا�س ��ة البرلم ��ان ال تب ��دو متحم�سة
للتعدي ��ل" .وكان ��ت م�ص ��ادر مطلع ��ة ،قد

 4حتالفات من �أ�صل  27تبدي رغبتها بامل�شاركة يف االنتخابات
 بغداد /المدى
اعلن ��ت مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات ،اعداد ج ��دول زمني
يت�ضم ��ن �سي ��ر االج ��راءات الفني ��ة واللوج�ستي ��ة
لمراح ��ل العملي ��ة االنتخابي ��ة ،م�ؤك ��دة ان ع ��دد
المحدثي ��ن بياناته ��م البايومترية بلغ ��وا ،482023
فيما ا�شارت الى ان ع ��دد البطاقات التي تم توزيعها
على الناخبين بلغت .12781649
وذك ��رت المفو�ضية في بيان ،تلق ��ت (المدى) ن�سخة
من ��ه ،ان "اربع ��ة تحالف ��ات انتخابية اب ��دت الرغبة
بالم�شارك ��ة في االنتخاب ��ات البرلماني ��ة المقبلة من

ا�ص ��ل  27تحالف� � ًا م�سج ًال" ،مو�ضح ��ة ان " 52حزب ًا
مجاز ًا راجع المفو�ضية ،من ا�صل  235حزب ًا مجاز ًا
البداء الرغب ��ة بالم�شاركة في االنتخابات البرلمانية
المقبلة".
وا�ش ��ارت المفو�ضي ��ة الى انه ��ا "�ستحي ��ل متطلبات
العملي ��ة االنتخابي ��ة الرقمي ��ة ال ��ى �شرك ��ة فاح�ص ��ة
متخ�ص�ص ��ة بفح�ص برمجيات االجه ��زة االنتخابية
والو�س ��ط الناقل ال ��ذي �سي�ستخدم ف ��ي االنتخابات
المقبلة".
وفي �سياق �آخ ��ر او�ضحت المتحدثة با�سم مفو�ضية
االنتخاب ��ات ،جمان ��ة الغ�ل�اي� ،أن ��ه عل ��ى الأح ��زاب

ال�سيا�سي ��ة مراجع ��ة مكات ��ب المفو�ضي ��ة لم ��لء
اال�ستم ��ارات للم�شارك ��ة في االنتخاب ��ات وفق نظام
التحالفات.
وقال الغالي� ،إن "االنتخابات ت�أجلت �إلى  10ت�شرين
الأول  ،2021وبع ��د ت�سجيل الأ�سم ��اء ف�إن الخطوة
الأول ��ى نح ��و تل ��ك االنتخابات ب ��د�أت من ��ذ  2كانون
الثان ��ي الج ��اري حي ��ث بلغ ع ��دد من قام ��وا بتجديد
معلوماته ��م ف ��ي البطاق ��ة � 500أل ��ف ،وت ��م ت�سجيل
 4348م ��ن النازحين حيث �أر�سل ��ت المفو�ضية وفد ًا
لت�سجي ��ل �أ�سمائهم عبر فرق جوال ��ة وعددها 1168
فريق� � ًا جوا ًال قاموا بكل ما يل ��زم" .و�أ�ضافت الغالي

�أن "المجل�س الجديد في المفو�ضية قام بحل م�شكلة
البطاق ��ات االنتخابية في كافة المناطق ،وهي عملية
�سهل ��ة بعي ��دة ع ��ن التعقي ��دات والم�ش ��اكل ،وعل ��ى
المواطني ��ن زي ��ارة الأماكن المخ�ص�ص ��ة حتى ال يتم
حرمان �أحد من الم�شاركة".
وب�ش� ��أن الم�شارك ��ة ف ��ي االنتخاب ��ات م ��ن خ ��ارج
الب�ل�اد� ،أو�ضح ��ت �أن "مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات م ��ع
وزارة الخارجي ��ة قام ��وا بالتن�سي ��ق م ��ع المنظمات
وال�سفارات بدع ��وة المواطنين من خالل � 52سفارة
عربية وعالمية و 19منظم ��ة عالمية ،وتم التوا�صل
معهم وال يزال العمل على ذلك م�ستمر ًا".

 3عمليات ع�سكرية ملالحقة امل�سلحني يف املو�صل وكركوك بعد مقتل "زعيم داع�ش"
 بغداد /المدى
احب ��ط جه ��از الأم ��ن الوطن ��ي ،مخطط ��ا
�إرهابي ��ا ف ��ي محافظة نينوى بع ��د اقل من
� 24ساع ��ة على ا�سته ��داف والي داع�ش في
العراق.
وق ��ال الجهاز في بي ��ان تلقت ��ه (المدى) �إن
"مف ��ارز جه ��از الأم ��ن الوطني بن ��ا ًء على
�ات وردت عب ��ر الخ ��ط ال�ساخ ��ن
معلوم � ٍ
المجاني �أفادت بتح ��ركات لعنا�صر داع�ش
بمناطق متفرقة في المو�صل".
و�أ�ضاف ��ت �أن "المف ��ارز تمكن ��ت م ��ن �إلقاء
القب� ��ض عل ��ى �سبع ��ة �إرهابيي ��ن مطلوبين
للق�ض ��اء وف ��ق الم ��ادة � 4إره ��اب كان ��وا
يخطط ��ون لإع ��ادة ت�شكيله ��م بخلي ��ة
ال�ستهداف المحافظة بهجم ��ات �إرهابية".
واو�ض ��ح البيان �أنه "جرى تدوين �أقوالهم
�أ�صولي� � ًا واعترف ��وا بتنفيذه ��م هجم ��ات
م�سلحة �ضد الق ��وات الأمنية �أثناء عمليات
التحري ��ر ،وتم ��ت �إحالته ��م ال ��ى الق�ض ��اء
التخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
وفي �سياق �آخر ،ق ��ال اللواء يحيى ر�سول
الناطق با�سم القائد العام للقوات الم�سلحة،
ال�سب ��ت� ،إن قوة �أمنية نفذت عملية ناجحة
نت ��ج عنها قتل ع ��دد م ��ن "الإرهابيين" في

محافظ ��ة كرك ��وك .وق ��ال ر�سول ف ��ي بيان
�إن "ق ��وة م ��ن الفرق ��ة المدرع ��ة التا�سع ��ة
قام ��ت بتفتي� ��ش منطق ��ة وادي ال�ش ��اي في
داق ��وق ،لمالحقة بقاي ��ا داع�ش الإرهابي".
و�أ�ض ��اف�" ،أثن ��اء البح ��ث والتفتي� ��ش
ا�شتبك ��ت الق ��وة م ��ع عنا�ص ��ر �إرهابي ��ة".
و�أ�ش ��ار ال ��ى ان "نتائ ��ج العملية قت ��ل عد ٍد
من الإرهابيي ��ن واال�ستيالء على �أ�سلحتهم
وعجالت
م�ضافات
ف�ض�ل ً�ا عن العثور عل ��ى
ٍ
ٍ
مفخخة ُفجرت ميداني ًا".
الى ذلك� ،أعلنت خلية الإعالم الأمني� ،أم�س
ال�سبت ،انطالق عملي ��ة �أمنية بقيادة جهاز
مكافح ��ة االره ��اب وقي ��ادة عملي ��ات بغداد
لمالحق ��ة فل ��ول داع�ش ف ��ي مناط ��ق �شمال
العا�صمة.
وذك ��رت الخلي ��ة في بي ��ان �إن ��ه "ا�ستكماال
لعملياته ��ا اال�ستباقي ��ة ،الم�ستن ��دة عل ��ى
معلوم ��ات ا�ستخبارية دقيق ��ة ،فقد �شرعت
قوة م ��ن جهاز مُكافحة الإره ��اب بالتعاون
م ��ع قطع ��ات قيادة عملي ��ات بغ ��داد بعملية
بح ��ث وتفتي� ��ش �شمال ��ي العا�صم ��ة بغداد
به ��دف تعزيز الأم ��ن واال�ستق ��رار في هذه
المناطق".
وكان التحال ��ف الدولي ق ��د �أ�شاد ،الجمعة،
بمقتل �أبرز قادة داع�ش في العراق المدعو

�أبو يا�سر العي�ساوي ،خالل عملية م�شتركة
بي ��ن ق ��وات الأم ��ن العراقي ��ة والتحال ��ف
الخمي�س.
وق ��ال المتح ��دث با�س ��م التحال ��ف الدولي
الكولوني ��ل وين ماروتو ف ��ي تغريدة على
(تويتر) �إن مقتل العي�ساوي يمثل "�ضربة
كبيرة �أخ ��رى لجهود تنظيم داع�ش للعودة
الى العراق" .و�أ�ضاف �أن التحالف الدولي
�سي�ستم ��ر ف ��ي "ا�سته ��داف ق ��ادة داع� ��ش

الرئي�سي ��ن و�إخراجهم م ��ن �ساحة المعركة
وتقوي� ��ض المنظم ��ة الإرهابي ��ة" .ووج ��ه
ماروت ��و ر�سال ��ة لتنظيم داع� ��ش قائال "لن
تعي�شوا ب�سالم �أب ��دا� ،ستتم مالحقتكم �إلى
�أق�صى الأر�ض".
وكان رئي� ��س الوزراء م�صطف ��ى الكاظمي
قد �أعل ��ن الخمي�س مقت ��ل العي�ساوي الذي
و�صفه ب�أنه زعيم تنظيم داع�ش في العراق،
وذلك بعد �أ�سبوع من الهجوم الدامي الذي

قوة من جهاز االمن الوطني تالحق ع�صابات داع�ش� ..أر�شيف

�شهدت ��ه العا�صمة بغ ��داد وتبن ��اه التنظيم
المتطرف.
وق ��ال المتح ��دث با�س ��م قي ��ادة العملي ��ات
الم�شترك ��ة العراقي ��ة الل ��واء تح�سي ��ن
الخفاج ��ي� ،إن "ابو يا�س ��ر العي�ساوي قتل
بعملي ��ة �أمني ��ة م�شتركة ف ��ي وادي ال�شاي
جنوب كركوك".
والجدي ��ر بالذك ��ر �أن ��ه "ت ��م توجي ��ه 18
�ضربة جوي ��ة �أ�سفرت عن مقتل العي�ساوي
وع ��دد كبير من م�ساعدي ��ه" ،م�شيرا �إلى �أن
"الق ��وات الأمني ��ة العراقي ��ة نف ��ذت �إنزاال
جوي ��ا بع ��د الغ ��ارة و�أجه ��زت عل ��ى باق ��ي
عنا�صر داع�ش".
و�أو�ض ��ح الخفاج ��ي �أن "العملي ��ة تم ��ت
بم�شارك ��ة الق ��وات الم�شترك ��ة وجه ��از
مكافح ��ة الإره ��اب وجه ��از المخاب ��رات
الوطني وب�إ�سناد من التحالف الدولي".
وقال م�ص ��در ا�ستخباراتي عراقي ،حينها،
�إن القي ��ادي ف ��ي التنظي ��م ،وا�سم ��ه الكامل
جب ��ار �سلم ��ان �صال ��ح عل ��ي العي�س ��اوي،
يتحدر من منطق ��ة الح�صي التابعة لق�ضاء
الفلوج ��ة ف ��ي محافظ ��ة الأنب ��ار و�شغ ��ل
من�ص ��ب "والي �شمال بغ ��داد" في ال�سابق،
قب ��ل �أن ي�شغل من�ص ��ب "والي العراق" في
تنظيم داع�ش.

ناخبة يف احد مراكز االقرتاع� ..أر�شيف
قالت قب ��ل ايام قليلة م ��ن الت�أجيل االول
لالنتخاب ��ات ،ان " %90م ��ن الق ��وى
ال�سيا�سية ترف�ض االنتخابات المبكرة"،
مح ��ذرة م ��ن "ح ��وادث كبيرة ق ��د تعطل
االنتخابات".
وبعد ايام من تل ��ك الت�صريحات ،اقتحم
تنظيم داع�ش لأول مرة منذ اكثر من عام
قلب العا�صمة بغداد بانتحاريين اثنين،
وت�سبب الهج ��وم بمقتل وجرح اكثر من
� 100شخ� ��ص ،ث ��م ت�صاع ��دت هجم ��ات
التنظيم ف ��ي مدن �شمال بغداد ،وتعر�ض
مدي ��ر حمل ��ة انتخابية الح ��د النواب في
ديالى الى االغتيال.
ب ��دوره ،يقول ح�سي ��ن العقاب ��ي ،ع�ضو

اللجنة القانونية في البرلمان لـ(المدى)
�إن "هن ��اك طلب ��ات ومقترح ��ات متعددة
ت�ص ��ل ال ��ى اللجنة ح ��ول تعدي ��ل قانون
االنتخاب ��ات ،والنقا�ش ��ات ل ��م تح�سم اي
واحدة منها".
وي�ؤكد العقابي ان "الطلبات حول تعديل
الدوائ ��ر االنتخابي ��ة ،ه ��ي مقترح ��ات
طفيف ��ة وتتعل ��ق ببع�ض الدوائ ��ر داخل
مدن قليلة".
لك ��ن بالمقاب ��ل� ،أك ��د النائ ��ب ان "اغل ��ب
التعدي�ل�ات تتعل ��ق بق�ضي ��ة اعتم ��اد
االنتخاب ��ات ب�ش ��كل ت ��ام عل ��ى البطاق ��ة
البايومتري ��ة لمن ��ع التزوي ��ر" ،مبينا ان
"ق ��وى اخ ��ر ترف� ��ض تل ��ك المقترحات
ب�شكل كامل خوف ��ا من تو�سع التعديالت
ما ي�ضر بم�صلحتها".
وكانت الجبه ��ة العراقية ،بزعامة ا�سامة
النجيف ��ي ،ق ��د اعتب ��رت في وق ��ت �سابق
�أن ال�صيغ ��ة الت ��ي ت ��م اعتماده ��ا ف ��ي
قان ��ون االنتخابات الحالي تمثل "بوابة
للتزوي ��ر" .وقال المتحدث با�سم الجبهة
محمد الخالدي في بي ��ان تلقته (المدى)
حينه ��ا �إن "الق ��وى الت ��ي اعتا�ش ��ت على
التزوير ( )...ا�ستطاعت ب�شكل �أو ب�آخر
االلتف ��اف على �أ�صل القان ��ون و�صياغته
بال�شكل ال ��ذي ي�سمح له ��ا بتزوير ن�سبة
معينة من الأ�ص ��وات ت�سمح لها بالعودة
�إلى قبة البرلمان المقبل من خالل اعتماد
البطاقات االعتيادية مع البايومترية".
ويعتم ��د قان ��ون االنتخاب ��ات مان�سبت ��ه
 %75م ��ن اجراءات ��ه عل ��ى البطاق ��ة
البايومتري ��ة ،بح�سب ما يقول ��ه النائب
عن تحالف �سائرون ريا�ض الم�سعودي.
وي�ضي ��ف النائ ��ب الم�سع ��ودي" ،هن ��اك
بع�ض المقترحات المفهومة التي تطلبها
بع� ��ض الق ��وى ال�سيا�سي ��ة ،مث ��ل ق�ضية
بطاق ��ة الناخ ��ب او اج ��راءات اخ ��رى
فني ��ة ق ��د تك ��ون متناق�ضة داخ ��ل قانون
االنتخاب ��ات ،وه ��و ح ��ق الي كتل ��ة ان
تعتر�ض عليه وتطالب بتغييره".
وي�ؤك ��د الم�سعودي ان كتلته المح�سوبة
عل ��ى زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى
ال�ص ��در" :لن ت�سمح ولن توافق على اي
تعدي ��ل يم�س جوهر قان ��ون االنتخابات
وهي الدوائر المتعددة".

نيويورك تاميز :جهود
حماربة داع�ش حتتاج لتكثيف
عمليات التحالف الدويل
 ترجمة /حامد احمد

يرى محللون ومخت�صون ب�ش�أن تنظيم داع�ش
ان تخفي�ض عدد م�ست�شاري التحالف الدولي
والمراقبين الجويين مكن داع�ش من اال�ستقرار
الجزئي في حين ان البلد بحاجة الى جهود
مكثفة النهاء التنظيم الإرهابي الذي اعلن
االنت�صار عليه في .2017
المحلل في �ش�ؤون مكافحة االرهاب من مجموعة �سوفان غروب لال�ست�شارات
االمني ��ة في نيوي ��ورك الكولونيل بي كالرك ،يق ��ول "م�سلحون مثل �أبو بكر
البغدادي يحظون بح�ص ��ة اال�سد من االهتمام ،ولكن م�س�ؤولي عمليات مثل
زعيم التنظيم في العراق هم الذين ينفذون االعمال القذرة".
ب ��دوره يق ��ول ماي ��كل نايت�س ،محل ��ل مخت� ��ص بال�ش� ��أن العراقي م ��ن معهد
وا�شنط ��ن ل�سيا�سات ال�شرق االدنى� ،إن "المعلومات اال�ستخبارية بينت بان
ه ��ذا ال�شخ� ��ص كان ن�شطا كمن�سق لعملي ��ات تنظيم داع�ش ،ربم ��ا العراق ما
ي ��زال يعتبر بانه البيئة االكبر لعمليات داع�ش له ��ذا فانه يعني بالت�أاكيد انه
كان م�شرفا على اكبر �ساحة لعمليات التنظيم ".
بع ��د التقلي�ص االخي ��ر الذي امرت ب ��ه ادارة ترامب فان الوالي ��ات المتحدة
بقي ��ت تحتفظ بـ 2500جندي اميركي موزعين على ثالث قواعد في العراق،
وبينم ��ا تح�سنت قدرات الق ��وات العراقية في مالحقة داع� ��ش ،فان البالد ما
تزال تعتمد على الجهد اال�ستخباري وطائرات اال�ستطالع واال�سناد الجوي
للتحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة .
�سج ��اد جياد ،محلل ل ��دى م�ؤ�س�سة �سينجري فاوندي�ش ��ن ،في العراق يقول:
"من وجهة نظر ع�سكرية ،فانه من المهم جدا الحاق اال�ضطراب والزعزعة
ب�صف ��وف تنظيم داع�ش باكبر قد ممكن ،ويحت ��اج ذلك لمتابعة �أي�ضا ،تنظيم
داع� ��ش اب ��دى عن مرونة ويمكن ان يت�أقلم عبر خالي ��ا �صغيرة خ�صو�صا في
مناط ��ق قروية وت�ضاري� ��س مختلفة ،وي�ستهدف اي�ض ��ا مناطق تكون �صعبة
على القوات االمنية ان تتواجد بها ب�شكل م�ستمر ".
عن :نيويورك تايمز
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نا�شطون ي�شكون
تراجع الخدمات في
محافظاتهم
 بغداد /املدى

فوق ج�سر ق�صير ان�شئ قبل نحو
 40عاما ،تتجمع ع�شرات ال�سيارات
يوميا في محاولة الجتيازه ،وخالل
الزحام ينطلق �صوت المذيع من راديو
"الكيا" ليعلن انطالق تظاهرة في
جنوب مدينة الحلة للمطالبة باقالة
المحافظ.
يظهر �صوت �ضرغام ماجد� ،أحد ابرز
النا�شطين في المدينة" :المحافظ
احد ادوات قمع المتظاهرين ،وتجب
اقالته ،كما نجحنا �سابقا باقالة مدير
ال�شرطة علي كوه".

http://www.almadapaper.net

�صراع �سيا�سي على "�أ�صوات المحافظات" يحرك ورقة
"�إقالة المحافظين"

ويق ��ول عل ��ي عدن ��ان ،نا�ش ��ط م ��ن �س ��كان احللة
لـ(امل ��دى)" :احلل ��ة م ��ن ا�س ��و�أ امل ��دن يف العراق،
تنت�ش ��ر فيه ��ا النفاي ��ات ب�ش ��كل غ�ي�ر اعتي ��ادي،
وال�ش ��وارع فيه ��ا تك�س ��رات واغلبها غ�ي�ر معبدة،
واملحافظ م�شغول بتلميع �صورته".
املحاف ��ظ منديل ،كان ق ��د ا�ستلم املن�صب يف نهاية
 ،2019حي ��ث التظاهرات يف ذروتها ،املحافظ
ال�ساب ��ق ك ��رار العب ��ادي (املح�سوب عل ��ى رئي�س
ال ��وزراء ال�ساب ��ق حي ��در العب ��ادي) ق ��د هرب من
املدينة بعد �صدور اوامر القاء قب�ض عليه.
ي�ضي ��ف عدن ��ان� ،أن "املتظاهري ��ن خطط ��وا من ��ذ
الع ��ام املا�ض ��ي لتنفي ��ذ تظاهرات موح ��دة تنطلق
بكل املحافظ ��ات ال�ستبدال املحافظني ب�آخرين من
خ ��ارج خارطة املحا�ص�ص ��ة ،لكن االح ��زاب لديها
خططها �أي�ضا".

وح�س ��ن منديل حم�سوب على تيار احلكمة اي�ضا،
ال ��ذي ا�ستط ��اع ان ي�سيط ��ر ب�ي�ن عام ��ي 2018
و 2019عل ��ى  3حمافظات ع�ب�ر تعيني ثالثة من
املنتم�ي�ن له مبن�ص ��ب املحافظ يف باب ��ل ووا�سط
ووذي قار ،بينما يناف�سهم دولة القانون هناك.
ويعرف اغلب النا�شطني ،ان بع�ض الأحزاب تريد
ع�ب�ر ذريعة "دع ��م االحتجاج ��ات" يف املحافظات
مترير اجندتها بتغيري املحافظني ،ل�صالح �آخرين
تابعني لها.
ويتاب ��ع عدن ��ان قائ�ل�ا" :نعل ��م بنواي ��ا االحزاب،
لك ��ن دعوتن ��ا لتغي�ي�ر املحافظني لي�س ��ت متطابقة
م ��ع ر�ؤية الق ��وى ال�سيا�سي ��ة ،و�سن�ضغط لتعيني
اكفاء".
قبل كل انتخابات تبد�أ القوى ال�سيا�سية بالتحرك
عل ��ى املحافظ�ي�ن ،حي ��ث يع ��د ه ��ذا املن�ص ��ب �أحد

اه ��م االذرع يف الو�ص ��ول اىل مقاع ��د الربمل ��ان
واالنتخاب ��ات املحلي ��ة ،ع�ب�ر توظي ��ف ميزاني ��ة
املحافظة التي يكون املحافظ م�س�ؤوال عن �صرفها
ب�شكل مبا�شر ،الهداف الدعاية املبكرة حلزبه.
ويف نهاية اال�سب ��وع املا�ضي ،بد�أت  3حمافظات
عل ��ى االق ��ل تتح ��دث ب�ش ��كل او�ض ��ح ع ��ن تغي�ي�ر
املحافظني ،وهي :وا�سط ،ذي قار ،وكركوك التي
لديها و�ضع خا�ص خمتلف عن بقية املحافظات.
و�أ�شع ��ل متظاه ��رون ي ��وم اخلمي� ��س ،الن ��ار يف
اط ��ارات ال�سي ��ارات ،يف الكوت (مرك ��ز حمافظة
وا�سط) للمطالبة باقال ��ة املحافظ حممد املياحي،
القيادي يف تيار احلكمة.
وكانت وا�سط اول حمافظة عادت اىل التظاهرات
بع ��د توق ��ف دام نحو �شهرين (يف اعق ��اب انت�شار
فايرو�س كورونا).

واعل ��ن املتظاهرون يف الك ��وت يف ايار ،2020
"ا�سقاط احلكوم ��ة املحلية" ،و�أ�ضافوا يف بيان
حينها "�سوف لن ت ��روا بعد ذلك الوجوه الكاحلة
البائ�س ��ة ملحمد املياحي وع ��ادل الزركاين ور�شيد
البديري" ،وهم املحافظ ونائبيه.
لك ��ن ه ��ذه التظاه ��رات كانت ق ��د تراجع ��ت بفعل
وع ��ود حكوم ��ة م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،وال�شك ��وك
ح ��ول وج ��ود �أذرع لق ��وى �سيا�سية تتح ��رك �ضد
املحافظ�ي�ن ،وع ��ادت االن م ��ع اق�ت�راب انتخابات
الربملان املزمع اجرا�ؤها يف ت�شرين االول املقبل،
واحلديث عن احتمال اجراء انتخابات حملية يف
الوقت نف�سه.
وكان ��ت القوى ال�سيا�سية ق ��د ا�ستطاعت ا�ستبدال
نح ��و  10حمافظ�ي�ن يف  ،2019يف اك�ث�ر م ��ن
�سن ��ة ج ��رى فيه ��ا تغي�ي�ر املحافظ�ي�ن ،ا�ستع ��دادا

بح ��ركات ا�ش ��به مبا يج ��ري داخل حلبة �س ��باقات
ال�سيارت ي�س ��تطيع "ابو الكيا" اخلروج من عنق
ج�سر "بته" يف املدخل ال�شمايل ملدينة احللة ليقع
يف افخ ��اخ حفر �ش ��ارع �س ��تني� ،أحد اهم �ش ��وارع
احللة.
مي ��ر على اجل�س ��ر اليتي ��م (بته) يف احلل ��ة يوميا
اغل ��ب امل�سافري ��ن الذي ��ن يروم ��ون الو�صول اىل
النج ��ف والديوانية ومدن جنوبي ��ة اخرى ،ويف
ع ��ام  2018افتت ��ح ج�س ��ر "م�ؤق ��ت" اىل جانبه،
يت�سع لعبور �سيارة واحدة فقط.
ويَح ّم ��ل �س ��كان احلل ��ة املحاف ��ظ ح�س ��ن مندي ��ل
ال ��ذي يدي ��ر باب ��ل بالوكال ��ة من ��ذ اك�ث�ر م ��ن عام،
تراج ��ع الو�ض ��ع اخلدم ��ي باملحافظ ��ة ،باال�ضافة
اىل حم ��اوالت متك ��ررة ملن ��ع تظاه ��رات تطال ��ب
باخلدمات واقالته يف الوقت نف�سه.
�ضرغ ��ام ماجد وزمال�ؤه يف احلل ��ة ،اعتقلوا �أكرث
من  5مرات منذ تظاهرات ت�شرين االول ،2019
يف حماوالت ال�س ��كات انتقاد ال�سلطات يف احللة
واقال ��ة املحاف ��ظ البدي ��ل لك ��رار العب ��ادي ،ال ��ذي
ق�ضت حمكمة يف بغ ��داد يف �آذار  2020بحب�سه الفتات انتخابية 2018
� 7سنوات (غيابيا) ب�سبب التزوير.

قرار جلامعة
بابل ي�شعل خالف ًا
بني الطلبة
 بغداد /عامر م�ؤيد
اث ��ار قرار جامعة بابل بفر�ض الزي املوحد واللب�س
املحت�شم الكثري من الآراء.
ويف �صفح ��ات مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي ،كتب
كثريون راف�ض�ي�ن مثل هذا القرار ال ��ذي يك�شف عن
اجبار الطلبة على القيام بامور ال يرغبون بها.
ومل تك ��ن هن ��اك معار�ض ��ات كب�ي�رة ملو�ضوعة الزي
املوح ��د كونه مطب ��ق يف عدي ��د من اجلامع ��ات لكن
م ��ا ول ��د ا�ستهج ��ان معظ ��م الطلب ��ة واي�ض ��ا الو�سط
التعليم ��ي ه ��و ورود كلم ��ة مالب� ��س حمت�شمة ومنع
االك�س�سوارات.
وعلق ��ت �آي ��ة الدليمي ،طالب ��ة يف جامع ��ة بابل على
من�ش ��ور يف موق ��ع اجلامع ��ة يف في�سب ��وك "كان
االف�ض ��ل منك ��م التفك�ي�ر يف ح ��ل م�شكل ��ة ال ��دوام
واالمتحانات".
وا�ضافت "هل منع اال�ساور واالك�س�سوارات اهم من
ق�ضية حتديد االمتحانات فتارة تطالبونا باحل�ضور
وتارة اخرى تفر�ضون االمتحان االلكرتوين؟".
وا�ضافت ان "اجلميع يعلم باننا داخل حرم جامعي
فم ��ن امل�ستحي ��ل ان نرتدي بدالت عر� ��س او مالب�س
فا�ضحة وهذا مل يحدث يف اي جامعة اخرى".
فيم ��ا يرى يا�سني علي ،تدري�س ��ي متقاعد يف حديثه
لـ(امل ��دى) ان "اجلامع ��ات فق ��دت ر�صانته ��ا العلمية
واالكادميي ��ة بعد ان كانت ي�شار له ��ا بالبنان ب�سبب
تدخل الطارئني واملهوو�سني بالف�ضيلة".
وب�ي�ن ان "اكرث النا� ��س ال�ش�أن له ��م ال بالف�ضيلة وال
بغريه ��ا جم ��رد نا� ��س همها ار�ض ��اء الآخري ��ن حتى
يبق ��ون يف كرا�سيه ��م الهاوي ��ة وان البل ��د ذاه ��ب
للمجهول بف�ضل ه�ؤالء الطارئني".
طلب ��ة اجلامع ��ات املتخرج�ي�ن عل ��ى م ��ر ال�سن ��وات
املا�ضية تفاج�أوا اي�ضا من ذلك القرار.
وكتب ��ت �سلم ��ى عل ��ي طالب ��ة يف ف�ت�رة ال�سبعينيات
�أي�ض ��ا�" :أمل نك ��ن طالب ��ات يف جامع ��ات بغ ��داد؟ مل
ن�سم ��ع بهك ��ذا ق ��رار" .وت�ساءل ��ت هل هن ��اك تف�سخ
اخالق ��ي لي�أتي ه�ؤالء ليعلم ��وا بناتنا االخالق؟ ،اما
بالن�سب ��ة لل ��زي املوح ��د ف�ل�ا ب�أ�س به حت ��ى ال يكون
هناك فرق بني فقري وغني".

المالية النيابية:
وجدنا �أبوابا لل�صرف
ال داعي لها
 بغداد/املدى
اقحم ��ت احلكومة مواد وفق ��رات يف م�سودة
قانون املوازنة االحتادية لعام  ،2021تتيح
لها بي ��ع اموال الدول ��ة من عق ��ارات ومزارع
و�شركات من اجل �س ��د عجز املوازنة والبالغ
�أكرث من �سبعني تريليون دينار.
واب ��دى جمل�س الن ��واب حتفظه عل ��ى ادراج
ه ��ذه امل ��واد يف قانون املوازن ��ة ،م�شددا على
تغي�ي�ر او تعديل ه ��ذه الفق ��رات وحذفها قبل
تقدمي القانون للت�صويت خالل الفرتة القليلة
املقبلة.
خ�صخ�صة ال�شركات

ويقول م ��ازن الفيلي ،ع�ضو جلن ��ة االقت�صاد
واال�ستثم ��ار النيابية يف جمل� ��س النواب �إن

اجتماع للجنة املالية ب�ش�أن املوازنة

لالنتخاب ��ات املحلي ��ة الت ��ي كان م ��ن املفرت� ��ض
اجرا�ؤه ��ا يف ت�شري ��ن الث ��اين من ذلك الع ��ام ،ثم
ج ��رى ت�أجيله ��ا اىل ني�س ��ان  ،2020ث ��م اعقبه ��ا
ت�أجيل اخري اىل وقت غري حمدد.
وتدفع الآن خالفات �شدي ��دة بني مكونات كركوك
اىل طل ��ب الرتكم ��ان والك ��رد ا�ستب ��دال املحاف ��ظ
بالوكال ��ة راكان اجلب ��وري  -وه ��و نائ ��ب مازال
يحاف ��ظ عل ��ى مقع ��ده �شاغ ��را يف الربمل ��ان -على
خلفية اتهام ��ات با�ستخدام املوازنة ل�صالح حزبه
واحت ��كار امل�شاريع واخلدم ��ات للمناطق العربية
يف كركوك.
باملقاب ��ل ا�ش ��ارت م�ص ��ادر �سيا�سي ��ة مطلع ��ة يف
اجلن ��وب ،اىل ان ورقة "املحاف ��ظ القا�ضي" التي
لوح ��ت به ��ا بع�ض الق ��وى ال�سيا�سي ��ة يف ذي قار
اب ��ان التظاه ��رات ق ��د انته ��ى دوره ��ا االن ،وهي
ب�ص ��دد الع ��ودة اىل مر�ش ��ح جديد ينف ��ذ �أجندتها
ب�شكل حمرتف.
ويف اي ��ار  ،2020ق ��رر رئي�س ال ��وزراء ال�سابق
ع ��ادل عبد امله ��دي ،تعيني القا�ض ��ي ناظم الوائلي
حمافظ ��ا لذي ق ��ار خلف ��ا لل�سابق ع ��ادل الدخيلي،
ال ��ذي ق ��دم ا�ستقالت ��ه م ��ن من�صب ��ه ،يف ت�شري ��ن
الث ��اين  ،2019احتجاجا على احداث العنف يف
املحافظة.
ويق ��ول امل�ص ��در ال ��ذي طل ��ب ع ��دم ن�ش ��ر ا�سم ��ه
لـ(امل ��دى) ان "الدخيلي كان تابع ��ا لتيار احلكمة،
والقا�ضي اجلديد مدعوم من ال�صدريني مبوافقة
احلكمة على ان يدع ��م االول حمافظني الثاين يف
بابل ووا�سط".
وع ��ادة ماتر�س ��م خارط ��ة حتالف ��ات �سيا�سي ��ة يف
املحافظ ��ات خمتلف ��ة ع ��ن تل ��ك الت ��ي تظه ��ر على
امل�ست ��وى الوطني ،حي ��ث ال يبدو ان مواقف تيار
احلكم ��ة وال�صدري�ي�ن متطابق ��ة اىل ذلك احلد يف
الربملان او فيما يتعلق باحلكومة االحتادية.
وبح�س ��ب امل�ص ��در ،ان ��ه ب�سبب ق ��رب االنتخابات
وزي ��ادة �ضغط دولة القانون ،يج ��ري الآن تغيري
الوائل ��ي ،ب�آخ ��ر �أكرث قرب ��ا من التي ��ار ال�صدري،
حيث كانت ق�ضية تعي�ي�ن قا�ض مبن�صب املحافظ
ه ��ي المت�صا� ��ص غ�ض ��ب ال�ش ��ارع حينه ��ا م ��ن
املحا�ص�صة.
ويف اال�سب ��وع املا�ض ��ي ،وقع  10ن ��واب (اغلبهم
من دول ��ة القانون وحتالف الفت ��ح) من ا�صل 19
ممثل�ي�ن ل ��ذي ق ��ار باقال ��ة القا�ض ��ي الوائل ��ي من
من�صبه ،ب�سبب �سوء ادارته.
وبعد ت�شوي�ش لف�ت�رة ق�صرية يعود �صوت املذيع
داخ ��ل "الكيا" ،ليقول� ،إن "م�س�ألة اختيار حمافظ
باال�صال ��ة تقع عل ��ى عاتق جمل�س ال ��وزراء ،وان
�سبب الت�أخري يف ذلك ،يعود لرئي�س احلكومة".

البرلمان يتوعد ب�إلغاء فقرات من موازنة :2021
�أتاحت خ�صخ�صة �شركات الدولة وبيع عقاراتها
"احلكوم ��ة �أقحمت �أكرث من مادة يف قانون
املوازن ��ة االحتادي ��ة لع ��ام  ،2021متنحه ��ا
�صالحي ��ات بي ��ع �أم ��وال الدول ��ة واملت�ضمنة
العق ��ارات والق�صور ،وامل ��زارع ،وال�شركات
العامة الرابحة واخلا�سرة".
وي�ضي ��ف الفيل ��ي لـ(امل ��دى) �أن "م ��ن �ضم ��ن
الأم ��وال الت ��ي �ستعر�ضه ��ا احلكوم ��ة �إىل
اخل�صخ�ص ��ة حمط ��ات كهربائي ��ة �صرف ��ت
عليه ��ا ماليني ال ��دوالرات" ،معت�ب�را �أن "هذا
التوج ��ه خطري الن قانون اال�ستثمار رقم 13
ل�سن ��ة  ،2006مينع اخل�صخ�صة يف قطاعي
الطاقة وامل�صريف".
وا�ستنادا مل�سودة قان ��ون املوازنة االحتادية
لع ��ام  2021فق ��د ت�ضمنت عجز ًا جت ��اوز الـ
 70تريليون دينار ،بحجم ي�صل �إىل 164
تريلي ��ون �إذ احت�سبت الإي ��رادات املخمنة من

ت�صدي ��ر النف ��ط اخلام على �أ�سا� ��س �سعر 42
دوالر ًا للربمي ��ل ،ومبع ��دل ت�صدير  3ماليني
و� 250أل ��ف برمي ��ل يومي� � ًا ،ب�ضمنها 250
�ألف برميل م�صدرة من �إقليم كرد�ستان.
ويت�ساءل النائب ع ��ن حمافظة وا�سط" :ملاذا
نفرط به ��ذه العقارات التي ه ��ي �أ�صول دولة
ومهم ��ة ،وم ��ا هو ال�سب ��ب يف عر�ضه ��ا للبيع
او اخل�صخ�ص ��ة؟" ،م�شددا عل ��ى �أن "جمل�س
النواب ينوي �إلغ ��اء �أو تغيري �أو تعديل هذه
املواد".
واقرتح ��ت اللجن ��ة املالي ��ة النيابي ��ة� ،إ�ضافة
�أك�ث�ر م ��ن  18م ��ادة وفق ��رة عل ��ى م�س ��ودة
م�ش ��روع قانون املوازنة العام ��ة ،و�إلغاء عدد
م ��ن الفقرات وامل ��واد املثبتة الت ��ي تهدف �إىل
�ضغ ��ط النفق ��ات وتقلي ��ل عج ��ز املوازنة �إىل
الن�ص ��ف تقريبا ،مرجح ��ة االنتهاء من تعديل

م�سودة القانون خالل الفرتات القليلة املقبلة.
وي�ش�ي�ر الفيل ��ي اىل �أنه "ع ��ازم عل ��ى �إجراء
تغيريات يف مواد وفقرات بيع �أموال الدولة
بح�س ��ب م ��ا جاء يف امل ��ادة ( )47م ��ن قانون
املوازنة" ،مبينا �أن "هذه التعديالت �ستكون
من �ضمن املقرتحات التي �ستقدم على قانون
املوازنة قبل �إقراره".
وكان ��ت اللجن ��ة املالي ��ة يف جمل� ��س الن ��واب
ق ��د �أ�شرت يف وق ��ت �سابق جملة م ��ن النقاط
الأ�سا�سي ��ة يف م�شروع قانون املوازنة املالية
العام ��ة لع ��ام  ،2021ومنه ��ا ن�سب ��ة العج ��ز
الكب�ي�رة واال�ستقطاع ��ات املفرو�ض ��ة عل ��ى
رواتب املوظفني وحجم التخ�صي�صات املالية
للمحافظ ��ات ،و�أك ��دت عل ��ى �أهمي ��ة معاجل ��ة
العجز.

تعديل و�إ�ضافة

ب ��دوره ،يق ��ول يون ��ادم كن ��ا رئي� ��س كتل ��ة
الرافدي ��ن الربملانية لـ(امل ��دى) �إن "احلكومة
جل� ��أت �إىل بي ��ع �أم ��وال الدولة م ��ن اجل رفع
�إيرادات املوازنة ول�سد عجزها البالغ �سبعني
تريليون ��ا" ،م�ستدركا� ،أن "ه ��ذه املواد �ستتم
معاجلتها يف قانون املوازنة االحتادية".
ويف وق ��ت �ساب ��ق ق ��ررت اللجن ��ة املالي ��ة
النيابي ��ة ،ال�ش ��روع بتغي�ي�رات و�صفته ��ا
بـ"اجلوهري ��ة" على م�س ��ودة م�شروع قانون
املوازن ��ة االحتادية لعام  2021باالتفاق مع
احلكوم ��ة لت�ل�ايف �أي خالف ب�ي�ن ال�سلطتني
التنفيذية والت�شريعية.
وي�ضي ��ف كن ��ا� ،أن "�أي بيع او �ش ��راء يق�ضي
العم ��ل بهم ��ا وف ��ق �ضواب ��ط معين ��ة ير�سمها
قان ��ون بي ��ع و�إيج ��ار �أم ��وال الدول ��ة م ��ن
خ�ل�ال الإع�ل�ان ع ��ن اخل�صخ�ص ��ة (مناق�صة
ومزاي ��دة)" ،معتق ��دا ان ��ه "بع ��د اج ��راء
التعديالت عل ��ى قانون املوازن ��ة التي وفرت
�سيول ��ة كبرية ،ب ��ات من ال�ض ��روري معاجلة
ه ��ذه امل ��واد والفق ��رات الت ��ي ت�شج ��ع عل ��ى
اخل�صخ�صة".
وو�صل م�شروع قانون املوازنة املالية العامة
لعام  2021م�ؤخر ًا �إىل جمل�س النواب ،بعد
الت�صويت عليها من قبل جمل�س الوزراء ،يف
 21كانون الأول املا�ضي.
ويف وق ��ت �ساب ��ق اك ��دت وزارة املالي ��ة �أن
هن ��اك عدد ًا من التداب�ي�ر الداعمة التي يتعني
اتخاذها لزيادة الآثار الإيجابية لتعديل �سعر
ال�صرف ،مبين ًة �أنها ال ت�ستطع القيام بها علن ًا
ب�سب ��ب ح�سا�سي ��ة املو�ض ��وع ،ولأن املوازنة
يج ��ب �أن تت ��م املوافق ��ة عليه ��ا �أو ًال م ��ن قب ��ل
جمل�س الوزراء.
ويتاب ��ع كن ��ا �أن "اللجن ��ة املالي ��ة م ��ا زال ��ت
م�ستم ��رة بدرا�س ��ة وتدقي ��ق فق ��رات وم ��واد
قان ��ون املوازن ��ة الت ��ي وج ��دت ان الكثري من
اب ��واب ال�ص ��رف ال داع ��ي له ��ا ،ومتكنت من
توفري �سيولة كبرية �ستقلل من عجز املوازنة
االفرتا�ضي /مما يحتم علينا الغاء او تعديل
امل ��واد التي متن ��ح احلكوم ��ة �صالحيات بيع
اموال الدولة".
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ال�صحة ت�ست�شعر خطورة الموقف الوبائي وتلوح بالعودة للحجر
 بغداد /فرا�س عدنان
تتح ��دث وزارة ال�ص ��حة والبيئ ��ة ،ع ��ن
�إمكاني ��ة دخول الع ��راق يف موجة وبائية
�ش ��ديدة الع ��دوى ،ولوح ��ت بالع ��ودة �إىل
�إج ��راءات احلج ��ر رد ًا عل ��ى تزاي ��د �إعداد
الإ�ص ��ابات بفايرو� ��س كورونا ،وك�ش ��فت
ع ��ن تنظيم درا�س ��ة حول املوق ��ف احلايل
وتقدميه ��ا �إىل اللجن ��ة العلي ��ا لل�ص ��حة
وال�سالمة خالل ال�ساعات املقبلة.
وقال مدير عام دائرة ال�صحة يف الوزارة
ريا� ��ض عب ��د الأم�ي�ر ،يف حدي ��ث �إىل
(امل ��دى)� ،إن "متابع ��ة م�س ��تمرة جنريه ��ا
للموق ��ف الوبائ ��ي لفايرو� ��س كورون ��ا،
والحظن ��ا زيادة يف عدد الإ�ص ��ابات خالل
الأ�س ��بوعني املا�ض ��يني ،و�إقبا ًال مت�صاعد ًا
على امل�ست�شفيات".
و�أ�ض ��اف عبد الأمري� ،أن "حت�سن الو�ضع
الوبائي نتيجة زيادة القدرة الت�شخي�صية
لل ��وزارة ،ال مين ��ع م ��ن ع ��ودة االرتف ��اع
يف الإ�ص ��ابات؛ كون ��ه يتوق ��ف بالدرج ��ة
الأ�س ��ا�س عل ��ى االلت ��زام بالإج ��راءات
الوقائية".
ويف�س ��ر "الزي ��ادة الأخ�ي�رة ب�أنه ��ا نتيجة
ّ
ته ��اون املواطنني الذي ��ن كانوا يحافظون
عل ��ى �أنف�س ��هم م ��ن الوب ��اء طيل ��ة امل ��دة
املا�ضية".
ويتوقع عب ��د الأم�ي�ر� ،أن "الذين تهاونوا
م ��ع الفايرو� ��س ق ��د �أ�ص ��يبوا جميع� � ًا،
وم�ش ��كلتنا م ��ع الذي ��ن التزم ��وا ،ولكنه ��م
اطمئن ��وا الحق ًا ،وتركوا ارتداء الكمامات
وانخرطوا يف امللتقيات االجتماعية".
وي�أ�س ��ف عبد الأم�ي�ر كون "هن ��اك العديد
من املرافق احليوية والأ�س ��واق التجارية
تك ��ون فيه ��ا ن�س ��بة االلت ��زام بالإجراءات
الوقائي ��ة  ،0%ال�س ��يما يف املناط ��ق
ال�شعبية ذات الن�سب ال�سكانية العالية".
و�ش� �دّد ،على �أن "وزارة ال�صحة ت�ست�شعر
تعر�ض العراق �إىل موجة وبائية جديدة،

ـــــــــــــــــــ
منـــــخارج بغداد

تو�صيات عن زيادة الإ�صابات بكورونا �ستقدم �إلى اللجنة العليا خالل �ساعات

 مدير دائرة يبتز موظفة في
الأنبار
�أعلن ��ت ال�ش ��رطة املجتمعي ��ة يف حمافظة االنب ��ار� ،أم�س
ال�س ��بت ،عن �إيق ��اف عملية ابتزاز مار�س ��ها �أح ��د مدراء
الدوائر بحق موظفة يف املحافظة.
وقال ��ت ال�ش ��رطة يف بي ��ان �إن "ال�ش ��رطة املجتمعي ��ة يف
حمافظ ��ة الأنبار التابع ��ة اىل دائرة العالق ��ات والإعالم
متكن ��ت من �إيق ��اف عملي ��ة ابتزاز مار�س ��ها �أح ��د مدراء
الدوائ ��ر بح ��ق موظف ��ة مه ��دد ًا �إياه ��ا بن�ش ��ر �ص ��ورها
ال�شخ�ص ��ية عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي م ��ا مل
تخ�ضع لرغباته الدنيئة".
و�أ�ض ��اف البيان �أن "املدير اعرتف بارتكابه الت�ص ��رفات
وال�س ��لوكيات غري ال�ص ��حيحة بحق املوظف ��ة وتهديدها
بن�شر ال�ص ��ور بعدما واجهته ال�شرطة املجتمعية بالأدلة
التي تثبت تورطه بهذه اجلرمية".
وتابع �أنه مت "اتخاذ بحقه الإجراءات الأ�صولية ،كما مت
حذف جميع ال�صور التي تخ�ص املوظفة".

� صفحة جديدة من عمليات
الوعد ال�صادق

قد تكون �أق�س ��ى من املوج ��ة الأوىل ،ومن
هذا املنطلق بد�أت ُتعلن عن التحذيرات".
ويوا�ص ��ل امل�س�ؤول ال�ص ��حي� ،أن "زيادة
عدد الإ�ص ��ابات بنح ��و يعي ��د التهديد �إىل
امل�ؤ�س�س ��ات ال�ص ��حية ،ف�أن الع ��راق لي�س
لديه خيار �إال بالعودة �إىل احلظر اجلزئي
�أو �إغالق املرافق احليوية".
وك�ش ��ف عبد الأمري ،عن "درا�س ��ة �ش ��املة
�س ��تجرى خالل ال�س ��اعات املقبل ��ة من قبل
اللجان ال�ص ��حية املعنية وبالتن�س ��يق مع
اجله ��ات ذات العالق ��ة التخ ��اذ تو�ص ��يات
يت ��م رفعه ��ا �إىل اللجن ��ة العلي ��ا لل�ص ��حة
وال�سالمة".
يف مقاب ��ل ذل ��ك� ،أف ��اد ب� ��أن "الق ��درات

�إعـــــالن

قدم املواطن (محمد علي هويدي) دعوى
قضائية تس��جيل لقبه (الشمري) بدال ً
م��ن (ف��راغ) فم��ن لديه ح��ق االعتراض
مراجعة مقر هذه املديرية خالل عش��رة
أيام وبعكسه س��يتم النظر في طلبه
وفق احكام املادة  24من قانون البطاقة
املوحدة رقم  3لسنة .2016
اللواء ريا�ض جندي
الكعبي
مدير اجلن�سية العام

الت�شخي�ص ��ية للع ��راق قد تزاي ��دت بنحو
ميكن ��ه م ��ن التعام ��ل م ��ع �أي زي ��ادة يف
الإ�ص ��ابات" ،مبين ًا �أن "الوزارة �س ��تمتلك
خ�ل�ال � 3أ�س ��ابيع ق ��درات عل ��ى ك�ش ��ف
ال�سالالت اجلديدة".
وم�ض ��ى عب ��د الأم�ي�ر� ،إىل �أن "العالج هو
ذات ��ه للتعامل مع �أي �س�ل�الة من �س�ل�االت
كورونا ،وقدرتن ��ا يف هذا اجلانب جيدة،
وال نعاين من �أي نق�ص".
م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر ع�ض ��و جلن ��ة ال�ص ��حة
النيابي ��ة فال ��ح الزيادي ،يف ت�ص ��ريح �إىل
(امل ��دى)� ،أن "خم ��اوف ال ��وزارة ت�ؤي ��د
ما حت� �دّث ب ��ه �أع�ض ��اء الربمل ��ان يف وقت
�سابق ب�ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة

لتطبي ��ق الق ��رارات املتعلق ��ة باملوق ��ف
الوبائي ،وحما�سبة املخالفني".
و�أ�ض ��اف الزي ��ادي� ،أن "الته ��اون ال ��ذي
ح�ص ��ل م ��ن قب ��ل البع� ��ض� ،أف�ض ��ى �إىل
ه ��ذه الزي ��ادة التي تنذر الي ��وم مبزيد من
الإ�ص ��ابات ما مل تتخذ اجله ��ات التنفيذية
قرارات منا�سبة ملنعها".
و�أورد� ،أن "اللج ��ان الربملاني ��ة املخت�ص ��ة
متوا�صلة مع احلكومة يف تلبية متطلباتها
على امل�ستوى ال�ص ��حي ،والتعامل مع �أي
تطور على م�ستوى املوقف الوبائي".
وي�أم ��ل الزي ��ادي ،ب� ��أن "يح�ص ��ل العراق
عل ��ى ح�ص ��ته م ��ن اللقاح ��ات يف وق ��ت
قري ��ب ،كونها ال�س ��بيل الأف�ض ��ل ملواجهة

الفايرو� ��س ،بع ��د �أن وجدن ��ا �أن االلت ��زام
بالإجراءات الوقائية ال�س ��يما يف املناطق
ال�شعبية قد يكون منعدم ًا".
و�أكم ��ل الزي ��ادي بالقول� ،إن "امل�ؤ�ش ��رات
الوبائي ��ة يف العامل تن ��ذر بخطورة كبرية
ال�س ��يما م ��ع وج ��ود ال�س�ل�الة اجلدي ��دة،
م ��ا يتطل ��ب �أن تكث ��ف اجله ��ات احلكومة
الإج ��راءات االحرتازي ��ة التي حتول دون
ت�أثر العراق بهذه التطورات".
ي�ش ��ار �إىل �أن �أعداد الإ�صابات قد تزايدت
خالل الأيام املا�ضية بعد انح�سارها ،ي�أتي
ذلك بالتزامن مع ت�س ��جيل العديد من دول
اجلوار حاالت عديدة بالفايرو�س كورونا
املتحوّ ر.

رابطة الم�صارف� :أكثر من  4.8مليون ح�ساب م�صرفي مف ّعل في العراق
 بغداد  /املدى
�أعلنت رابطة امل�ص ��ارف اخلا�ص ��ة العراقية� ،أن
عدد احل�س ��ابات امل�صرفية يف امل�صارف العاملة
داخل العراق ،تبلغ �أكرث من  4.8مليون ح�ساب
م�ص ��ريف ،م�ؤكدة �أن ع ��دد البطاقات امل�ص ��رفية
املفعّلة �أكرث من  11.2مليون بطاقة.
وقال املدير التنفيذي لرابطة امل�صارف اخلا�صة
العراقية ،علي طارق ،يف بيان �إن "احل�س ��ابات
امل�ص ��رفية تبل ��غ �أك�ث�ر م ��ن  4.8مليون ح�س ��اب
وه ��ي ن�س ��بة جيدة جد ًا ،وت�ش ��هد منو ًا �س ��نوي ًا
كبري ًا وهو �أكرث من  44٪بف�ضل برنامج توطني
رواتب موظفي الدولة وافتتاح �شركات جديدة

بالإ�ض ��افة �إىل احتي ��اج املواطن�ي�ن للإدخار يف
امل�صارف ب�سبب ن�س ��بة الفائدة العالية للودائع
الثابتة وال�شراء من االنرتنت وغريها"..
ون ��وّ ه �إىل �أن "عدد البطاقات امل�ص ��رفية املفعلة
حالي ��ا �أكرث من  11.2ملي ��ون بطاقة ،بينما عدد
�أجه ��زة ال�ص� � ّراف الآلي ��ة تبل ��غ  1170جه ��از ًا،
مو�ض ��ح ًا �أن �أجه ��زة نق ��اط البي ��ع املعروف ��ة بـ
 POSتبلغ نحو � 4آالف جهاز ،وتعمل �ش ��ركات
الدف ��ع االلك�ت�روين على زي ��ادة عددها لت�ش ��مل
جميع املتاج ��ر يف عموم البلد خالل ال�س ��نوات
املقبلة".
ولف ��ت ط ��ارق �إىل �أن "املحاف ��ظ االلكرتوني ��ة
املف ّعل ��ة تبلغ �أكرث من  3.5ملي ��ون حمفظة ،كما

�أن نق ��اط الدفع النقدي تبلغ نحو � 13ألف جهاز
منت�شر يف عموم العراق".
و�أكد �أن "�س�ت�راتيجية البن ��ك املركزي العراقي
لتعزي ��ز ال�ش ��مول امل ��ايل �س ��اهمت يف زي ��ادة
احل�س ��ابات امل�ص ��رفية والبطاق ��ات امل�ص ��رفية
و�أجهزة الدفع االلكرتوين ،بالإ�ض ��افة �إىل �أنها
متكنت من تنويع اخلدمات امل�صرفية �إىل جميع
املواطنني يف بغداد واملحافظات" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل
�أن "البن ��ك املرك ��زي يعم ��ل م ��ع �ص ��ندوق النقد
الدويل و�صندوق النقد العربي والبنك الدويل
ورابطة امل�ص ��ارف اخلا�صة وامل�ؤ�س�سات املالية
الأخرى على تعزيز مفهوم ال�شمول املايل داخل
العراق".

�أعلنت خلية الإعالم الأمني� ،أم�س ال�س ��بت ،عن مبا�شرة
قي ��ادة عمليات الب�ص ��رة والقطع ��ات امللحقة به ��ا بتنفيذ
عملية الوعد ال�صادق املرحلة الأوىل ال�صفحة التا�سعة.
وقال ��ت اخللي ��ة يف بي ��ان �إن "قي ��ادة عملي ��ات الب�ص ��رة
والقطع ��ات امللحق ��ة به ��ا با�ش ��رت بتنفي ��ذ عملي ��ة الوعد
ال�ص ��ادق املرحل ��ة الأوىل ال�ص ��فحة التا�س ��عة وعل ��ى
حمورين الأول املحور ال�ش ��مايل من خالل لواء امل�ش ��اة
الآيل  ٣٦ومديرية �شرطة الب�صرة ولواء القوة ال�ضاربة
وال ��وكاالت الأمني ��ة واال�س ��تخبارية ومف ��رزة من هيئة
احل�ش ��د ال�ش ��عبي لغر� ��ض مداهم ��ة وتفتي� ��ش املناط ��ق
ال�شمالية يف الب�صرة".
و�أ�ض ��اف البي ��ان �أن "املح ��ور الثاين املح ��ور اجلنوبي
من خ�ل�ال قيادة الق ��وة البحرية وقي ��ادة حر�س احلدود
املنطق ��ة ٤/ومل ��غ قي ��ادة عملي ��ات الب�ص ��رة وال ��وكاالت
الأمنية واال�ستخبارية ومفرزة من هيئة احل�شد ال�شعبي
و�أق�س ��ام مديري ��ة �ش ��رطة الب�ص ��رة ملداهم ��ة وتفتي� ��ش
املناطق اجلنوبية يف الب�صرة".
وتاب ��ع البي ��ان �أن "العملية جاءت لغر� ��ض �إلقاء القب�ض
عل ��ى املطلوبني ونزع الأ�س ��لحة غري املرخ�ص ��ة لتحقيق
الأمن واال�س ��تقرار �ضمن قاطع امل�س� ��ؤولية يف حمافظة
الب�صرة".

 افتتاح منفذ حدودي في وا�سط
�أعلن ��ت الإدارة املحلي ��ة ملحافظ ��ة وا�س ��ط ،ال�س ��بت،
ا�ستح�ص ��ال املوافق ��ات املركزي ��ة لفت ��ح منف ��ذ "�ش ��هاب"
احلدودي مع �إيران.
وق ��ال مدير �إع�ل�ام املحافظ ��ة ماجد العتابي ،يف ت�ص ��ريح
�ص ��حفي �إنه "مت اك�س ��اء وتبليط الطريق الرابط بني منفذ
ال�ش ��هابي وناحية �ش ��يخ �س ��عد بطول  40كم ذهاب ًا و�إياب ًا
وا�ص ��بح جاه ��ز ًا ل�س�ي�ر املركب ��ات واحلاف�ل�ات الذاهب ��ة
والقادمة".
و�أ�ض ��اف العتاب ��ي �أن "املنف ��ذ اجلدي ��د ه ��و الأق ��رب اىل
مدينتي كربالء والنجف املقد�س ��تني" ،منوه ًا ب�أنه "ي�سهم
يف �إيجاد م�صادر مالية ت�ضاف اىل خزينة املحافظة".
ولف ��ت مدير اع�ل�ام املحافظة ،اىل �أن "املنفذ �س ��يكون مهي�أ
ال�ستقبال �ألفي �شخ�ص يومي ًا ونحو مليوين �شخ�ص خالل
املنا�س ��بات الدينية ،حيث مت جتهيزه ب�ص ��االت ا�س ��تقبال
وكابين ��ات ت�أ�ش�ي�ر �س ��مات الدخ ��ول وجميع امل�س ��تلزمات
الأخرى املعمول بها يف املنافذ احلدودية الأخرى".

ك�شفوا عن  26تفجيراً وقع لترويع النا�شطين

متظاهرو النا�صرية يمهلون الحكومتين المحلية والمركزية حتى الجمعة المقبلة
 ط���ال���ب���وا ب��ال��ك�����ش��ف ع����ن م�����ص�ير ����س���ج���اد ال����ع����راق����ي ول����وح����وا ب��ال��ت�����ص��ع��ي��د
 ذي قار  /ح�سني العامل

�أمهل متظاهرو �ساحة الحبوبي
بالنا�صرية الحكومتين المركزية
والمحلية حتى يوم الجمعة
المقبلة للك�شف عن م�صير النا�شط
المختطف �سجاد العراقي ،وفيما
جدّ دوا المطالبة بالق�صا�ص
من قتلة المتظاهرين ،لوحوا
بالت�صعيد االحتجاجي في حال
الت�سويف بتنفيذ مطالبهم.

وذكر بي ��ان للمتظاهرين تابعت ��ه املدى �أن "
املتظاهري ��ن ميهل ��ون احلكومت�ي�ن املركزية
واملحلي ��ة حت ��ى اجلمعة املقبلة للك�ش ��ف عن
م�ص�ي�ر النا�ش ��ط املختطف �س ��جاد العراقي
وتنفي ��ذ مذك ��رات �إلق ��اء القب� ��ض بح ��ق
املتورطني باختطافه" ،و�أ�ض ��اف " وبخالفه
�س ��نلج�أ اىل الت�ص ��عيد االحتجاجي لتحقيق
كامل مطالب املتظاهرين".

و�أ�شار البيان الذي تاله �أحد املتظاهرين
يف �س ��احة احلبوب ��ي ي ��وم �أم� ��س الأول
اجلمع ��ة اىل �أن "�إج ��راءات حتري ��ر
النا�ش ��ط �س ��جاد العراقي من يد خاطفيه
مازال ��ت تخ�ض ��ع للت�س ��ويف واملماطلة"،
متهم� � ًا " احلكوم ��ة املحلي ��ة مبحاب ��اة
اجله ��ة املتورط ��ة باختطاف ��ه وذل ��ك م ��ن
خالل التلك� ��ؤ يف تنفيذ مذك ��رات القب�ض
الق�ض ��ائية ال�ص ��ادرة بح ��ق املتورط�ي�ن
بجرمية االختطاف".
ورج ��ح بي ��ان املتظاهري ��ن �أن " يك ��ون
�س ��جاد العراق ��ي حمتج ��ز ًا يف �أح ��د
ال�س ��جون ال�س ��رية التابع ��ة للمجامي ��ع
امل�س ��لحة" ،م�ؤكد ًا �أن " حماباة احلكومة
لتل ��ك املجامي ��ع وخ�ش ��يتها منه ��ا ه ��و ما
يحول دون حترير النا�شط املختطف".
ويف ذات ال�س ��ياق ج� �دّد املئ ��ات م ��ن
املتظاهري ��ن املحت�ش ��دين يف �س ��احة
احلبوب ��ي �ض ��من فعالي ��ات جمع ��ة
ال�ش ��هيد �أحمد نوفل الذي ق�ض ��ى على يد
جمموعة م�سلحة ا�س ��تهدفت املتظاهرين
املعت�ص ��مني يف مي ��دان احلبوب ��ي
بال�س ��كاكني ي ��وم الثالث ��اء ( 9حزي ��ران
 ، )2020املطالب ��ة بالق�ص ��ا�ص م ��ن قتل ��ة
املتظاهري ��ن واملتورط�ي�ن بجرائ ��م قم ��ع
التظاه ��رات وال�س ��يما كب ��ار ال�ض ��باط
املتورطني مبجزرة ج�س ��ر الزيتون التي
راح �ضحيتها � 50شهيد ًا و 500جريح من
املتظاهرين.
وقال املتظاهر حيدر النا�صري للمدى �إن"
اجله ��ات املعني ��ة يف احلكومة والق�ض ��اء
مل تثب ��ت حت ��ى الآن جديته ��ا مبالحق ��ة

واعتق ��ال املتورط�ي�ن بقت ��ل املتظاهري ��ن
وتقدميه ��م للمحاكم ��ة" ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن
" الطبقة ال�سيا�س ��ية حتاول الت�س ��ويف
واملماطلة وتعطيل دور الق�ض ��اء يف هذا
املجال".
و�أ�ش ��ار النا�ص ��ري اىل �أن " الأح ��زاب
املتنف ��ذة بال�س ��لطة مل تكت � ِ�ف بااللتف ��اف
عل ��ى مطال ��ب املتظاهري ��ن بل ه ��ي تعمل
جاهدة حلماية قتلة املتظاهرين وال�سيما
ال�ض ��باط الدمج التابعني لها واملتورطني
بقمع التظاهرات ال�س ��لمية" ،م�ؤكد ًا �أن "
عدد �ض ��حايا قمع تظاهرات حمافظة ذي
قار بل ��غ حتى الآن �أكرث من � 130ش ��هيد ًا
ونحو � 5آالف جريح لكن للآن مل ُيحا�سب
�أي من املتورطني بتلك اجلرائم".
وم ��ن جان ��ب �آخ ��ر ذك ��ر نا�ش ��طون يف
تظاه ��رات حمافظ ��ة ذي ق ��ار ا�س ��تمرار
حمل ��ة الرتهيب التي ت�س ��تهدف نا�ش ��طي
التظاه ��رات يف املحافظ ��ة كا�ش ��فني ع ��ن
تعر� ��ض دور النا�ش ��طني واملواطنني اىل
 26تفج�ي�ر ًا بعب ��وات نا�س ��فة و�ص ��وتية
وارتكاب  3جرائم اغتيال خالل �ش ��هرين
 ،بواق ��ع جرمي ��ة واح ��دة كل � 48س ��اعة
 ،مبين�ي�ن �أن " اجلرائ ��م الت ��ي ت�س ��تهدف
النا�ش ��طني تدخ ��ل �ض ��من �إط ��ار ت�ص ��فية
احل�س ��ابات وانتقام امللي�ش ��يات و�أحزاب
ال�سلطة من املتظاهرين.
وكان ��ت قي ��ادة �ش ��رطة حمافظ ��ة ذي قار
ك�ش ��فت يوم ال�س ��بت ( � 19أيلول ) 2020
عن اختطاف النا�شط يف جمال تظاهرات
النا�صرية �سجاد العراقي و�إ�صابة زميله
با�س ��م فلي ��ح بجروح عل ��ى يد م�س ��لحني

جمهول�ي�ن ي�س ��تقلون �س ��يارتني رباعي ��ة
الدف ��ع  ،وفيم ��ا �أمه ��ل متظاه ��رو �س ��احة
احلبوب ��ي قيادة ال�ش ��رطة �س ��اعة واحدة
للك�شف عن اجلناة والإفراج عن العراقي
 ،انطلقت فعاليات ت�صعيدية للمتظاهرين
ليلة ال�س ��بت  /االحد متثلت بقطع الطرق
واجل�سور وحما�صرة مبنى حمافظة ذي
قار وغلق عدد من الدوائر احلكومية.
وكانت حمكمة ا�ستئناف ذي قار ا�صدرت
مذكرتي قب� ��ض بحق اثنني م ��ن املتهمني
باختط ��اف �س ��جاد العراق ��ي ،وج ��اء يف
مذك ��رة القب� ��ض والتحري ال�ص ��ادرة من
حمكم ��ة ا�س ��تئناف ذي ق ��ار االحتادية /
حمكمة حتقي ��ق النا�ص ��رية بتاريخ ( 21
�أيل ��ول " ،) 2020اىل �أع�ض ��اء ال�ض ��بط
الق�ض ��ائي و�أف ��راد ال�ش ��رطة وكل من تقع
ه ��ذه املذك ��رة بني يدي ��ه� ،إنك ��م م�أذونون
بالقب� ��ض عل ��ى املته ��م �إدري� ��س كري ��دي
حم ��دان اله�ص ��اري و�أحمد حمم ��د عبود
الإبراهيمي".
واك ��دت احلكوم ��ة املحلي ��ة يف ذي ق ��ار
وفريق من متظاهري النا�ص ��رية اجلمعة
(  15كان ��ون الث ��اين  2021التو�ص ��ل
اىل اتف ��اق تهدئ ��ة ب�ي�ن الق ��وات الأمني ��ة
واملتظاهري ��ن ووقف حمل ��ة االعتقاالت،
وهو ما مهد اىل عودة الهدوء لتظاهرات
ي ��وم اجلمع ��ة ووق ��ف �أعم ��ال العن ��ف
وامل�ص ��ادمات الت ��ي توا�ص ��لت على مدى
الأ�س ��بوع  ،وبين ��وا �أن االتفاق املربم مت
ب�ي�ن جمموع ��ة م ��ن نا�ش ��طي التظاهرات
ورئي� ��س حمكم ��ة ا�س ��تئناف ذي ق ��ار
وقيادتي عمليات �سومر و�شرطة ذي قار.
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محرك البحث العمالق ،غوغل ،بالتعاون مع جهة ثقافية في العراق ومن اجل ت�سليط ال�ضوء
على الجانب الفني والثقافي للمو�صل ،اطلق مبادرة بحث افترا�ضية لمعالم المو�صل الفنية
والثقافية عبر ال�شبكة العنكبوتية تحت عنوان ،فن وروح المو�صل The Art and Soul of
 Mosulوذلك عبر تطبيق برنامج غوغل �آرت�س �آند كلجر  Google Arts & Cultureوهي
مبادرة غير ربحية يعنى فيها غوغل بالجوانب الثقافية والفنية لبلدان ومدن حول العالم .

حمرك البحث غوغل يطلق �صفحة ،فن وروح
املو�صل ،عرب تطبيق غوغل �آرت�س للفنون
 ترجمة حامد احمد
ي�سع ��ى برنام ��ج غوغل للفن ��ون والثقافة
اىل التعاون م ��ع م�ؤ�س�سات ثقافية وفنية
ح ��ول الع ��امل وذل ��ك بهدف احلف ��اظ على
الإرث الثق ��ايف والفن ��ي لبل ��دان خمتلفة
وعر�ضه ��ا عل ��ى الإنرتنت لتك ��ون متاحة
لكل فرد باالطالع عليها اينما يكون .
ه ��ذه امل ��رة يدعو حم ��رك البح ��ث غوغل
حمب ��ي الفن والثقاف ��ة وق�ص�ص ال�صمود
والتع ��ايف وانبعاث احلي ��اة من جديد ان
يطلعوا عل ��ى اجلانب الثق ��ايف للمو�صل
ع�ب�ر ع ��امل افرتا�ض ��ي ثالث ��ي االبعاد مت
اطالقه يف  28كانون الثاين احلايل .
وت�ش�ي�ر معلوم ��ات اعالمي ��ة اىل ان
م�شروع ،ف ��ن وروح املو�صل ،ي�ساعد يف
احلفاظ عل ��ى الرتاث املو�صل ��ي ب�ضمنها
املع ��امل الرتاثي ��ة الب ��ارزة للمدين ��ة التي
تعر�ض ��ت لتدم�ي�ر وتخري ��ب عل ��ى ايدي

تنظي ��م داع� ��ش االرهابي اثن ��اء احتالله
للمدين ��ة مث ��ل مبن ��ى جام ��ع الن ��وري
التاريخ ��ي ومنارت ��ه احلدب ��اء والث ��ور
املجنح اي�ضا .
يقول غوغ ��ل "ان تاريخ مدين ��ة املو�صل
الفريد ميتد لأكرث من  4000عام م�ضت
و�شه ��دت انبع ��اث ح�ض ��ارات تاريخي ��ة
ولكنه ��ا عان ��ت خ�ل�ال الع�ص ��ر احلدي ��ث
كثريا من ويالت التدمري والتخريب على
يد تنظي ��م داع�ش عرب ث�ل�اث �سنوات من
االحت�ل�ال انتهت بتحريره ��ا عام 2017
".
وكان ��ت م�ؤ�س�سة التوا�ص ��ل االجتماعي،
رادي ��و الغ ��د ،اول من ب ��ادر بالتعاون مع
غوغ ��ل الط�ل�اق م�ش ��روع "الع ��ودة اىل
املو�ص ��ل" يف حزي ��ران  2019كو�سيلة
للتوا�ص ��ل م ��ع النا� ��س يف احي ��اء عملية
اع ��ادة اعم ��ار املو�ص ��ل .ويف الذك ��رى
ال�سنوي ��ة الثاني ��ة مل�ش ��روع الع ��ودة اىل

املو�ص ��ل ،يطل ��ق غوغ ��ل الآن م�ش ��روع
"الف ��ن وروح املو�ص ��ل" ع�ب�ر تطبي ��ق
غوغل للفنون والثقافة من اجل دعم الفن
املعا�صر وثقافة االرث احل�ضاري للعراق
يف املو�صل واحلفاظ عليه .
امل�ش ��روع املطروح ع�ب�ر االنرتنت يهدف
اىل م�ساع ��دة املتابع�ي�ن ح ��ول الع ��امل
باكت�ش ��اف و�س�ب�ر �أغ ��وار ق�ص ��ة املدين ��ة
واهله ��ا وخ�صو�ص ��ا اجلان ��ب الفن ��ي
املعا�ص ��ر والثق ��ايف فيه ��ا "وفنانيه ��ا
الذين مت ا�سكاته ��م وتقييدهم عرب الأيام
الظالمية الحتالل داع�ش ".
وبف�ض ��ل التكنولوجي ��ا املتطورة لربامج
غوغل ومبادراته ،فان املعر�ض �سينب�ض
باحلي ��اة ع�ب�ر ا�شرط ��ة فيدي ��و مذهل ��ة
ومقاب�ل�ات �سمعي ��ة ومناظ ��ر لل�ش ��وارع
وج ��والت ع�ب�ر لوح ��ات فني ��ة ومن ��اذج
فريدة ثالثية الأبعاد .
عل ��ى �سبيل املث ��ال هناك من ��ارة احلدباء

االثري ��ة الت ��ي دمره ��ا تنظي ��م داع�ش يف
حزي ��ران  2017فان ��ك �ستجدها ب�شكلها
احلقيق ��ي غري املدم ��ر عرب عر� ��ض �صور
افرتا�ضي ��ة له ��ا ثالثية االبع ��اد .وجتري
حم ��اوالت االن الع ��ادة اعم ��ار جام ��ع
الن ��وري االث ��ري واملن ��ارة االيقون ��ة
احلدباء حتت ا�شراف منظمة اليون�سكو
للثقافة والرتبية والفنون .
بامكان مت�صفح ��ي تطبيق غوغل للفنون
الآن ان ي ��زوروا �ش ��وارع املو�ص ��ل ع�ب�ر
ناف ��ذة� ،سرتيت في ��و ، Street View
ويطلع ��وا بانف�سه ��م على ال�ش ��وارع التي
اتلفته ��ا احل ��رب وعودته ��ا بب ��طء م ��رة
اخ ��رى للحي ��اة .وي�ش�ي�ر غوغ ��ل اىل ان
"اجلول ��ة عرب املو�صل تك�شف للمت�صفح
معامل مهم ��ة من املدين ��ة والتي مت تدمري
بع�ض منها".
وت�ضيف م�ؤ�س�سة غوغل بقولها "معر�ض
اللوح ��ات الفني ��ة ملو�ضوع ،الع ��ودة اىل

املو�ص ��ل ،لع ��ام  2019جم ��ع ا�صوات ��ا
فني ��ة م ��ع بع�ضها م ��ن كل انح ��اء العراق
واملو�ص ��ل لطرح ق�ص ��ة االحتالل ومن ثم
التع ��ايف من خ�ل�ال توفري ر�ؤي ��ة ونظرة
ملو�ص ��ل اكرث به ��اء ونح ��و م�ستقبل اكرث
ا�شراقا".
ويت�ضم ��ن التطبي ��ق االفرتا�ض ��ي اي�ض ��ا

لق ��اءات م ��ع �س ��كان م ��ن اه ��ايل املو�صل
الذي ��ن عاي�ش ��وا ح ��االت اره ��اب احتالل
داع� ��ش .ه ��ذه التعليق ��ات ال�شخ�صي ��ة
مت جمعه ��ا حت ��ت عن ��وان ،ا�ص ��وات م ��ن
املو�ص ��ل ،وتك�ش ��ف ع ��ن ف�ت�رة مظلم ��ة
عا�شتها املدينة .
حك ��م اخلطيب ،فن ��ان ت�شكيلي ،يقول انه

كان واف ��ر الإنت ��اج خالل ه ��ذا الوقت من
ف�ت�رة احت�ل�ال داع� ��ش منتهي ��ا م ��ن ر�سم
اك�ث�ر من  100لوح ��ة يف �أبعاد خمتلفة.
"وكنا متلهفني وقد حققنا ذلك" .وا�ضاف
بقوله "م ��ن اجلدير بالذكر انه بعد اكمال
وتوقي ��ع كل لوحة كنت ابح ��ث عن مكان
الخفائه ��ا .فكرة اخف ��اء اللوحات يف قبو
حتت امل�شغل الذي اعمل فيه هي البعادها
عن انظار اجل�ي�ران او افراد داع�ش ،الن
ك�ش ��ف مثل هك ��ذا اعم ��ال قد ي� ��ؤدي ،يف
اف�ض ��ل احلاالت ،اىل قطع ي ��د من ر�سمها
".
مدي ��ر برنام ��ج ،غوغ ��ل �آرت� ��س للفن ��ون،
�شان� ��س كوفينور ،كت ��ب قائال " اللوحات
الت�شكيلي ��ة الفني ��ة ت�ساع ��د النا� ��س على
غم ��ر انف�سه ��م يف ع ��امل فن ��ون املو�ص ��ل
عرب لوح ��ات يتم االطالع عليها يف جولة
تف�صل جت ��ارب الفنانني
وا�شرط ��ة فيديو ّ
الذين عاي�شوا مرحلة االحتالل ".
وا�ض ��اف كوفينور قائال "و�سط قلب هذا
امل�ش ��روع هناك عمل فني ي ��روي ق�ص�ص
املدين ��ة و�شعبه ��ا ب�ضمنه ��ا حي ��اة ن�س ��اء
واطفال خالل احل ��رب وبعدها .ق�سم من
االعم ��ال الفني ��ة كانت ق ��د عر�ضت خالل
معر�ض عام  ،2019العودة اىل املو�صل،
ومع املعر�ض الرقمي االفرتا�ضي اجلديد
االن ،ف ��ن وروح املو�ص ��ل ،ف ��ان القط ��ع
الفني ��ة ه ��ذه �سيتوا�ص ��ل عر�ضه ��ا عل ��ى
االنرتنت ب�شكل م�ستمر ".
 TRT Worldعن موقع

العراق يتقدم ولبنان يتراجع..
�سوريا واليمن في ذيل قائمة م�ؤ�شر
الف�ساد لعام 2020

تحديات تواجهها منظمات دولية في �إزالة �ألغام ومخلفات حربية في مناطق عدة من العراق
 ترجمة املدى

 متابعة /املدى
خل�ص ��ت منظمة ال�شفافية الدولية ،يف تقرير م�ؤ�شر الف�ساد
لعام � ،2020إىل � ّأن منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
ال ت ��زال �شدي ��دة الف�س ��اد رغم تق ��دم �ضئي ��ل يف ال�سيطرة،
م�ش�ي�رة �إىل � ّأن بع� ��ض احلكوم ��ات ا�ستغل ��ت �أي�ضا جائحة
فايرو�س كورونا امل�ستجد.
ويف ه ��ذا ال�سياق ،قالت رئي�سة منظم ��ة ال�شفافية الدولية،
ديلي ��ا فريي ��را روبي ��وّ � ،إن "فايرو�س كورون ��ا لي�س جمرد
�أزم ��ة �صحي ��ة واقت�صادية ،بل هو �أزمة ف�س ��اد نف�شل حالي ًا
يف �إدارتها".
ً
ّ
واعت�ب�ر املنظمة �أنه وفقا للتقارير" ،الف�ساد تف�شى يف كافة
مراح ��ل اال�ستجابة للجائحة ،ال�سيم ��ا جلهة دفع الر�شاوى
يف بع� ��ض ال ��دول لق ��اء �إج ��راء االختب ��ارات والك�شوفات،
وللح�صول على الإمدادات الطبية الالزمة".
ور�صد تقرير املنظمة الف�ساد وم�ستوياته خالل عام ،2020
مقارنة بعام  ،2012وذل ��ك �ضمن  180دولة ومنطقة حول
العامل.
عربي ًا ،ت�صدرت كل من الإمارات وقطر جلهة الأداء الأف�ضل
عل ��ى ال�صعي ��د الإقليم ��ي( ،املرتبة  21و  30عاملي ��ا) ،بينما
كان ��ت ليبي ��ا يف املرتب ��ة ( ،)173اليم ��ن ( ،)176و�سوري ��ا
( )178برتاجعه ��ا  12درجة عن ع ��ام  ،2012وهي يف ذيل
القائمة ي�سبقها فقط جن ��وب ال�سودان ( ،)179وال�صومال
(.)180
ولبن ��ان ،ح � ّ�ل يف املرتب ��ة ( ،)149ي�أتي مرتاجع� � ًا عما كان
علي ��ه ع ��ام  2012مبعدل خم� ��س نقاط يف م�ؤ�ش ��ر مدركات
الف�ساد لعام .2020
ّ
و�أ�ش ��ارت املنظم ��ة �إىل �أن "ب�ي�روت مل حتق ��ق �أي تقدم يف
حمارب ��ة الف�ساد رغم االحتجاج ��ات احلا�شدة التي انطلقت
يف ت�شري ��ن الأول�/أكتوب ��ر  ،2019ولكنه ��ا مل ت�ص ��ل �إىل
�إجراء حتقيقات وحماكمة م�س�ؤوليني".

ما يزال العراق على مدى �سنوات
طويلة والى حد يومنا هذا يعتبر
من بين اكثر بلدان العالم تلوثا
بالألغام الأر�ضية ومخلفات
حربية غير منفلقة وخالل 6
�أعوام ابتداء من  2014الى 2020
وقع هناك  70,000حادث انفجار
لغم في البلد .مناطق ورثت طابع
التلوث بااللغام ناجمة عن حروب
عدة ابتد�أت من حرب الخليج
االولى  1988 1980-ثم الثانية
 1991و�آخرها الغزو االميركي
للعراق عام  2003وما تبعه الحقا
من اجتياح تنظيم داع�ش الرا�ضي
وا�سعة من البلد عام  2014مخلفا
تلوث ًا ا�ضافيا لم�ساحات وا�سعة
بااللغام والعبوات النا�سفة غير
المنفلقة .

هناك عدة عوامل ت�ش ��كل حتديا لعمليات
رفع االلغام يف العراق .م�ستوى ونوعية
التلوث هو حتد بح ��د ذاته ،وذلك ملا لهذا
التحدي من تعقيد وتعديه نطاق ال�س ��عة
احلالية من املوارد ملعاجلة هذه امل�شكلة.
وبينم ��ا يرك ��ز العامل ��ون عل ��ى املناط ��ق
املعروف ��ة بك�ث�رة تلوثه ��ا بااللغ ��ام ،فان
املعركة قد �أثارت ت�س ��ا�ؤالت �سرتاتيجية
وعملياتي ��ة من قبل منظم ��ات تعمل على
�إزالة االلغام .
العب ��وات النا�س ��فة واملناط ��ق امللغم ��ة
ت�ش ��كل حتدي ��ا فنيا مهم ��ا خ�صو�صا وان
هذه الألغام تتواج ��د يف مناطق �سكنية.
ع ��دم اال�ستق ��رار ال�سيا�س ��ي واملخ ��اوف
االمني ��ة والتقيي ��دات االداري ��ة مات ��زال
ت�ش ��كل حتديات اي�ضا ،ف�ضال عن ذلك فان
�ضعف التن�سيق ب�ي�ن ال�سلطات الوطنية
وعمال ازال ��ة االلغام املحليني والدوليني
واملنظمات االن�ساني ��ة ،ي�شكل حتديا يف
جم ��ال �س ��وء ادارة االولوي ��ات بالن�سبة
جلهد �إزالة الألغ ��ام .واخريا فان انت�شار
وب ��اء كورونا عرب العراق قد اجرب كثريا
من عم ��ال االغاثة اىل تقلي� ��ص عملياتهم
ب�ضمنه ��ا اعم ��ال ازال ��ة االلغ ��ام .ولك ��ن
الربام ��ج بد�أت بالع ��ودة البطيئة منذ �آب
عام .2020
قب ��ل ان يت ��م ط ��رد تنظي ��م داع� ��ش م ��ن
املناط ��ق الت ��ي كان ي�سيط ��ر عليه ��ا ،ق ��ام
التنظي ��م ب ��زرع عب ��وات نا�سف ��ة يف
كث�ي�ر م ��ن البناي ��ات واملن�ش� ��آت املهم ��ة
مث ��ل املدار� ��س وامل�ست�شفي ��ات واالبني ��ة
ال�سكني ��ة واحلكومية ف�ض�ل�ا عن الطرق
واجل�س ��ور .و�أ�شارت معلوم ��ات حديثة
�ص ��ادرة ع ��ن منظم ��ة ()IMMAP
لع ��ام  2020ب ��ان هناك م ��ا ال يقل عن 3

ملي ��ارات مرت مربع من الأرا�ضي امللوثة
بااللغام يف املحافظات العراقية الواقعة
جنوب ��ي و�شم ��ايل وغرب ��ي الع ��راق.
التلوث الكلي بااللغام يعيق التنقل احلر
وي�ت�رك االرا�ض ��ي غ�ي�ر �صاحل ��ة لل�سكن
واال�ستخ ��دام .وا�ش ��ارت املنظمة اىل ان
هناك ما يقارب م ��ن  8,5مليون �شخ�ص
يف الع ��راق معر�ض�ي�ن ملخاط ��ر االلغ ��ام
والعبوات النا�سفة .
يف مدين ��ة املو�ص ��ل لوحده ��ا هن ��اك م ��ا
يقارب من  8ملي ��ون طن من املتفجرات.
وع�ث�ر على متفج ��رات اي�ض ��ا يف منطقة
�سنج ��ار وحوله ��ا .حمافظ ��ة كرك ��وك
تعت�ب�ر اي�ضا م ��ن املناط ��ق ذات املعدالت
العالية من التلوث وباالخ�ص يف اجلزء
اجلنوب ��ي منه ��ا .ويف حمافظ ��ة االنب ��ار
هن ��اك  15,000هكت ��ار م ��ن االرا�ض ��ي
ملوثة بعبوات نا�سفة ،واكرثها تتواجد
يف الرمادي والفلوجة .
املنظم ��ات االن�ساني ��ة تواج ��ه بع� ��ض
العراقي ��ل االداري ��ة يف الو�ص ��ول اىل
املجامي ��ع ال�سكاني ��ة املت�ض ��ررة ،والت ��ي
ت�ؤثر عل ��ى االن�شط ��ة االن�سانية االخرى
ذات العالق ��ة .ه ��ذه التقيي ��دات ب ��د�أت
يف اواخ ��ر ع ��ام  2019ب�سب ��ب ع ��دم
ا�ستمراري ��ة �سري ��ان ت�صاري ��ح الدخول
ال�سابق ��ة املتف ��ق عليه ��ا وكذل ��ك غي ��اب
بدائل لآلي ��ات متوفرة .تقيي ��دات التنقل
ه ��ذه ا�ضرت مباليني النا� ��س يف العراق
خ�ل�ال الع ��ام  .2020ورغم ايج ��اد �آلية
تنق ��ل لبع� ��ض املنظمات غ�ي�ر احلكومية
م ��ن خالل ا�صدار كتب تخ ��ول بالدخول،
فم ��ا تزال هن ��اك حتديات ت ��رد يف بع�ض
مناط ��ق حمافظات نينوى و�صالح الدين
وكركوك .

من املعوقات االخرى التي تواجهها فرق
ازال ��ة االلغ ��ام ه ��ي التعقي ��دات املرافق ��ة
ال�ست�ي�راد املعدات التقني ��ة املتعلقة بهذه
االن�شط ��ة م ��ن خ ��ارج الع ��راق وا�ص ��دار
الرتخي�ص ��ات اخلا�ص ��ة به ��ا وغالب ��ا م ��ا
ت�سب ��ب ه ��ذه احلالة ت�أخ�ي�رات يف تنفيذ
الربامج .نقل ه ��ذه املعدات بني حمافظة
واخ ��رى يتطل ��ب ا�ص ��دار تخوي�ل�ات
خمتلف ��ة ما ب�ي�ن ال�صادرة م ��ن احلكومة
الفيدرالية وال�صادرة من حكومة االقليم
ولي� ��س هناك تن�سيق ب�ي�ن اجلانبني بهذا
اخل�صو�ص يت�سبب بعدم اي�صال املعدات
ملناط ��ق معينة ،ويف بع� ��ض االحيان يتم
ارجاع هذه املعدات .
م ��ا ب�ي�ن حزي ��ران  2014وحزي ��ران
 2020وق ��ع هن ��اك بح ��دود 70,000
حادث ناجم ع ��ن انفجار لغم يف العراق.
وحالي ��ا ف ��ان  8,5ملي ��ون �شخ� ��ص يف
الع ��راق ه ��م معر�ض ��ون ملخاط ��ر االلغام
والعبوات النا�سفة غري املنفلقة .
النازح ��ون العائ ��دون ه ��م من ب�ي�ن اكرث
املجاميع عر�ضة ملخاطر املواد املتفجرة.
اعتبارا م ��ن كان ��ون االول  2020هناك
ح ��وايل  1,3ملي ��ون مهج ��ر داخل ��ي يف
الع ��راق موزع�ي�ن عل ��ى  19حمافظ ��ة.
وهن ��اك ما يق ��ارب م ��ن  4,7ملي ��ون من
النازح�ي�ن العائدي ��ن اكرثه ��م م�سجلون
يف حمافظ ��ات نين ��وى واالنبار و�صالح
الدين .ه�ؤالء النازح ��ون والعائدون هم
بحاج ��ة لربامج توعية وتثقيف مبخاطر
ه ��ذه امل ��واد املتفج ��رة لك ��ي يتمكن ��وا
م ��ن حتديده ��ا عن ��د عثوره ��م عليه ��ا يف
مناطقهم واتخاذ اجراءات وقاية وتبليغ
ال�سلط ��ات املحلي ��ة عنه ��ا لغر� ��ض اتخاذ
اج ��راءات خا�ص ��ة بازالته ��ا .يف املناطق

الت ��ي كان ��ت �سابقا حتت �سيط ��رة تنظيم
داع� ��ش ف ��ان خماط ��ر املتفج ��رات ه ��ذه
ت�شتم ��ل على عب ��وات وخملف ��ات حربية
غ�ي�ر منفلق ��ة ف�ضال ع ��ن الغ ��ام وعبوات
مدفونة .
االطف ��ال الذين مل يتلقوا درو�سا توعوية
مبخاط ��ر ه ��ذه االلغ ��ام والعب ��وات
وانواعه ��ا وا�شكالها ق ��د يكونون عر�ضة
ملخاطره ��ا خ�صو�ص ��ا عندم ��ا مي�ش ��ون
يف الط ��رق يف طريقه ��م للمدر�س ��ة وق ��د
يعبث ��ون ويلتقط ��ون ا�شياء م ��ن ال�شارع
هي يف الواقع متفجرات تعر�ض حياتهم
للخطر ،او انه ��م يلعبون يف مناطق غري
منظفة من العبوات وااللغام .
ويف ح�صيل ��ة خل�سائ ��ر ك�شفته ��ا منظمة
هيومانيتريي ��ن نيي ��دز ان  54%م ��ن
�ضحايا انفجارات االلغام هم من الرجال
و  36%كان ��وا م ��ن االوالد االطف ��ال
وغالبية ال�ضحايا هم من املدنيني .
م�ساع ��دة �ضحايا انفج ��ارات االلغام هو
جزء مهم جدا من فقرات ان�شطة منظمات
ازالة االلغام  .وتت�شكل هذه امل�ساعدة من
عدة حماور مل�ساعدة ال�ضحايا والناجني
من هذه االنفجارات وتهدف اىل التقليل
م ��ن تبعات ال�صدم ��ة النف�سي ��ة عليهم مع
جت ��اوز اخل�سائ ��ر االقت�صادي ��ة املرافق ��ة
لها والتهمي� ��ش االجتماعي الذي يعانون
منه وذل ��ك بتعزيز حقوقه ��م االجتماعية
 .وت�شتم ��ل امل�ساعدة اي�ض ��ا على الرعاية
ال�صحي ��ة والت�أهي ��ل الب ��دين والدع ��م
النف�س ��ي ال�سايكولوج ��ي و�شموله ��م
بالرعاي ��ة االجتماعية واالقت�صادية وفق
القانون وال�سيا�سات ذات ال�صلة .
عن موقع ريليف ويب
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مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

( ال�������س���ف���ان���ة والأن������ي������ق) ي����رق����ب����ان ت�����ض��م��ي��د ال�����ج�����روح ف����ي ال��ف��ي��ح��اء
 بغداد  /حيدر مدلول

� 10أه ��داف فق ��ط جعلت ��ه يف املركز الأول
برتتيب الهدافني بعد غياب ق�سري �أ�ستم ّر
مباراة واحدة فقط نتيجة توايل البطاقات
ال�صف ��راء �ضده و�إمكاني ��ة تعوي�ض غياب
زميل ��ه �إبراهيم باي�ش ،فيم ��ا تطمح �إدارة
الن ��ادي م ��ن فريقه ��ا الك ��روي �أن يحق ��ق
مفاج�أة جدي ��دة ب�أ�سقاط م�ضيفه وال�سيما
�أنه ��ا قامت خالل اليوم�ي�ن املا�ضيني بغلق
الطريق �أمام الفرق اجلماهريية العراقية
الراغب ��ة ب�ض ��م املهاجم حمم ��د داود خالل
(املريكات ��و ال�شت ��وي) وخا�ص ��ة تلك التي
لديه ��ا ا�ستحقاق ��ات قاري ��ة مه ّم ��ة خ�ل�ال
املا�سة اىل
الف�ت�رة املقبل ��ة بحكم احلاج ��ة ّ
خدمات ��ه م ��ن قبل امل ��درب اخلب�ي�ر يحيى
علوان بع ��د �أن لعب دور ًا كبري ًا يف خطف
ثالث نقاط غالية م ��ن فريق الطلبة فتحت
ل ��ه الأب ��واب جم� �دّد ًا يف الدعوة م ��ن قبل
ال�سلوفيني �سريت�شك ��و كاتانيت�ش ليكون
�ضمن كتيبته التي خا�ضت مباراة الكويت
حيث �سجل داود هدف التعادل بعد نزوله
كالع ��ب بديل يف ال�ش ��وط الثاين وح�صل
على �إ�شادة كبرية من قبل املح ّللني والنقاد
واملتابعني ل�ش�ؤون الكرة العراقية .

تختتم الي ��وم الأحد على مالعب العا�صمة
بغداد واملحافظات ب�إجراء خم�س مباريات
اجلولة ال�ساد�سة ع�شرة من مرحلة الذهاب
لل ��دوري املمت ��از باملو�سم احل ��ايل ب�إجراء
خم� ��س مباري ��ات بع ��د توق ��ف ا�ضطراري
ا�ستم ��ر مل ��دة ثماني ��ة �أي ��ام فق ��ط الرتب ��اط
عدد كب�ي�ر من الالعبني املحلي�ي�ن الذين مت
اختيارهم من قب ��ل ال�سلوفيني �سريت�شكو
كاتانيت�ش �ضمن القائمة النهائية للمنتخب
الوطن ��ي لك ��رة القدم مبب ��اراة دولية ودية
م ��ع �شقيق ��ه الكويت ��ي لك ��رة الق ��دم عل ��ى
ملعب جذع النخل ��ة باملدينة الريا�ضية يف
حمافظة الب�صرة.
الحدود × ال�شرطة

يحت�ض ��ن ملعب ن ��ادي التاج ��ي الريا�ضي
يف ال�ساع ��ة الواح ��دة ظه ��ر ًا قم ��ة كروي ��ة
جت ��ري بني فري ��ق احل ��دود ال�ساد�س ع�شر
بر�صي ��د  14نقطة و�ضيفه فري ��ق ال�شرطة
الراب ��ع بر�صي ��د  28نقط ��ة يف ال�ساع ��ة
الواح ��دة ظه ��ر ًا حيث متيل كفته ��ا ل�صالح
الأخ�ي�ر ال ��ذي ب ��ات ب�أم� ��س احلاج ��ة اىل
نقاطه ��ا الثالث من �أجل البقاء �ضمن دائرة
التناف�س على اللقب الذي يحمله يف مو�سم
 2018-2019و�ستكون بروفة حت�ضريية
ل ��ه �ضم ��ن املباريات الت ��ي تنتظ ��ره �ضمن
اجلوالت املقبلة خلو� ��ض مناف�سات الدور
الأول ملنطق ��ة الغرب بدوري �أبط ��ال �آ�سيا
لك ��رة الق ��دم  2021الت ��ي �ستق ��ام خ�ل�ال
الفرتة من الرابع ع�شر ولغاية الثالثني من
�شهر ني�سان املقبل بنظام التجمع وال�سيما
بع ��د �أن �أوقعته القرع ��ة يف جمموعة قوية
اىل جانب فرق الدحيل القطري وا�ستقالل
طهران الإيراين و�أهلي جدة ال�سعودي .
نفط الو�سط × زاخو

وينتظر يف ال�ساعة الثانية ظ�ه��ر ًا لقاء
ن � �ف� ��ط
يف غ��اي��ة الأه �م �ي��ة لفريق
ال� ��و� � �س� ��ط ال� �ث ��ال ��ث
بر�صيد  28نقطة
وم�ضيفه فريق
زاخ��و ال�سابع
ب ��ر�� �ص� �ي ��د 23
ن � �ق � �ط� ��ة ع� �ل ��ى
م �ل �ع��ب الأخ �ي�ر
مب� � �ح � ��اف� � �ظ � ��ة
ده��وك يف �إقليم
كر د �ستا ن
يف

الطلبة اجلريح يسعى لتعويض هزميته أمام النفط في اجلولة السابقة
�أول م�ه�م��ة ل �ل �م��درب ع �ب��د ال �غ �ن��ي �شهد من غدٍ الأثنني امل�صادف الأول من �شهر
بعد التعاقد معه ب��د ًال م��ن امل��دي��ر الفني �شباط املقبل بعد �أن ك�شفت املباريات
ال�سابق جمال علي ال��ذي ق��دم اع�ت��ذاره اخلم�س ع�شرة التي خا�ضها خالل الأ�شهر
ع��ن تكملة م�سريته معه �إث��ر اخل�سارة املا�ضية وجود خلل وا�ضح بق ّلة التهديف
ال�ت��ي تلقاها م��ن �ضيفه ف��ري��ق ال ��زوراء م ��ن ق �ب��ل امل �ه��اج �م�ين ال �ت��ي مل ت�ت�ج��اوز
بهدفني مقابل ال �شيء دف��ع فيها فقدان ��س��وى ��س��ت ف�ق��ط �سجلها امل�غ��رب��ي عمر
ال�صدارة ل�صالح فريق القوة اجلوية يف من�صوري من  21هدف ًا ،فيما بقي زميله
ختام اجلولة اخلام�سة ع�شرة من مرحلة ال�سرياليوين �شيكا �سوري فوفانا مير
ال��ذه��اب وق��ام��ت �إدارة ال �ن��ادي بتوفري بحالة من ال�صيام منذ انتقاله من �صفوف
مع�سكر تدريبي ق�صري لعندليب الفرات فريق امليناء الب�صري .
يف حم��اف�ظ��ة �أرب �ي��ل خ�ل�ال ف�ت�رة توقف
الميناء × الطلبة
املناف�سات من �أجل رفع ال��روح املعنوية
ل�لاع�ب�ين ال �ت��ي ب��ات��ت ال �ط��ري��ق ال��وح�ي��د ويلتقي فريق امليناء ال�سابع ع�شر بر�صيد
لإي�ق��اف نزيف النقاط وال �ع��ودة جم �دّد ًا  14نقط ��ة عل ��ى ملع ��ب الفيح ��اء باملدين ��ة
�ال اىل حمافظة النجف الريا�ضية يف حمافظة الب�صرة يف ال�ساعة
الظفر ب�ف��وز غ� ٍ
الأ� �ش��رف يبقيه ال�غ��رمي ال�ل��دود للفرق الثالث ��ة والربع ع�ص ��ر ًا مع فري ��ق الطلبة
اجلماهريية البغدادية يف ّ
ظل الرغبة الراب ��ع ع�شر بر�صي ��د  15نقطة القادم من
اجل ��احم ��ة ل���دى امل�ل��اك ال �ت��دري �ب��ي العا�صم ��ة بغ ��داد مبواجهة مث�ي�رة ين�شد
اجلديد يف تدعيم ال�صفوف بالعبني منها املدرب�ي�ن عادل نا�ص ��ر وح�سن �أحمد
�أك ّفاء �أجانب �أو حمليني يف اخلط اخل ��روج بانت�ص ��ار ثمني وال�سيم ��ا الأول
الأمامي ممّن ميتلكون ح�س ًا تهديفي ًا الذي ا�ضط ��رت �إدارة الن ��ادي اىل تعيينه
م��ره�ف� ًا يف ه � ّز �شباك اخل�صوم �إث ��ر ف�ش ��ل املفاو�ض ��ات م ��ع املدي ��ر الفني
خ�ل�ال ف�ت�رة االن�ت�ق��االت عب ��د الغن ��ي �شهد ال ��ذي مل يق ��د �أي وحدة
ال �� �ش �ت��وي��ة ال �ت��ي تدريبي ��ة منذ ت�سميته خلف ًا للروماين تيتا
���س��ت��ن��ط��ل��ق فالريم ��و حيث ّ
متت �إقالت ��ه ليكون �ضحية
اع� �ت� �ب ��ار ًا النتائ ��ج ال�سلبي ��ة �ساهم ��ت يف تراجع ��ه

النجف × الزوراء

اىل مرك ��ز �أث ��ار الده�ش ��ة واال�ستغ ��راب
يف ال�ش ��ارع الريا�ض ��ي بالع ��راق مما دفع
رابطة امل�شجعني للتظاهر مِ رار ًا �أمام مقر
ال�شركة العامة للموانئ "الراعي الر�سمي
للن ��ادي" مطالب ��ة بح ��ل جمل� ��س الإدارة،
وت�شكيل هيئة م�ؤقتة تدير الأمور من قبل
�أبن ��اء حمافظ ��ة الب�صرة ومت ّه ��د الطريق
نحو �إجراء انتخابات دميقراطية و�شفافة
ينت ��ج عنه ��ا جمل� ��س �إدارة جدي ��دة تعي ��د
الع�صر الذهبي للك ��رة يف املحافظة خالل
الق ��رن املا�ض ��ي الت ��ي مت ّكن فيه ��ا الفريق
الك ��روي م ��ن خط ��ف اللق ��ب يف ن�سخ ��ة
. 1978
القوة الجوية × النفط

وي�ضي ��ف فري ��ق القوة اجلوي ��ة املت�صدّر
بر�صي ��د  29نقط ��ة عل ��ى ملع ��ب ال�شع ��ب
ال ��دويل بالعا�صم ��ة بغ ��داد يف ال�ساع ��ة
اخلام�س ��ة والن�ص ��ف م�ساء فري ��ق النفط
ال�ساد� ��س ع�ش ��ر بر�صي ��د  23نقط ��ة يف
اختب ��ار جدي ��د ي�أم ��ل في ��ه تالمي ��ذ �أيوب
�أودي�ش ��و حتقي ��ق الفوز التا�س ��ع (�شعاره
الأول والأخري) �أم�ل ً�ا يف موا�صلة الرتبّع
على عر�ش ال�ص ��دارة للجولة الثانية على
الت ��وايل ،مطمئ ّن� � ًا بع ��ودة اله ��داف �أمين
ح�س�ي�ن اىل القائمة اال�سا�سية الذي ميتلك

وتتج ��ه الأنظار اىل ملعب النجف الدويل
يف ال�ساع ��ة ال�سابع ��ة وخم� ��س و�أربع�ي�ن
دقيق ��ة م�س ��اء عندم ��ا يحت�ض ��ن (ديرب ��ي)
كال�سيك ��ي مث�ي�ر يجم ��ع فري ��ق ال ��زوراء
الو�صي ��ف بر�صي ��د  28نقط ��ة م ��ع �ضيفه
التقليدي فريق النج ��ف اخلام�س بر�صيد
 26نقط ��ة يف مواجه ��ة ترتق ��ب نتيجته ��ا
كث�ي�ر ًا جماهريهم ��ا وخا�ص ��ة النوار� ��س
الت ��ي تري ��د م ��ن جنومه ��ا �أن يك� � ّررون
االنت�ص ��ار للم ��رة الثاني ��ة عل ��ى الت ��وايل
حتت قيادة املدرب املحنك را�ضي �شني�شل
بع ��د هزميته ��م لفري ��ق نف ��ط الو�سط على
امللعب ذاته والذين يبق ��ي فريقهم املطارد
الوحي ��د للغ ��رمي التقلي ��دي فري ��ق الق ��وة
اجلوية برغم �أنهم �سيفتقدون اىل خدمات
القائد عالء عبد الزه ��رة ب�سبب الإ�صابة،
فيم ��ا �ستك ��ون ه ��ذه املب ��اراة �أول مه ّم ��ة
للمدرب هاتف �شمران عل ��ى رئا�سة املالك
التدريبي يراهن فيها كثري ًا على ا�ستغالل
عام ��ل الأر� ��ض اىل جانب فريق ��ه بالتغ ّلب
على مناف�سه م�ستغ�ل ً�ا الروح العالية التي
يتح ّل ��ى به ��ا العب ��وه �إثر النتائ ��ج اجليدة
الت ��ي حت ّققت �أمام ف ��رق الكهرباء والكرخ
ونف ��ط الب�ص ��رة وال�صناع ��ات الكهربائية
بعد رحي ��ل امل ��درب ال�سابق ح�س ��ن �أحمد
م ��ا عززت موق ��ف (غزالن البادي ��ة) �ضمن
دائرة الفرق الكبار بالرتتيب .

بر�شلونة ين�شد الث�أر من بيلباو في الليغا !
 بغداد  /املدى
ين�ش ��د فري ��ق بر�شلون ��ة لك ��رة القدم
الثال ��ث يف الرتتي ��ب بر�صي ��د 37
نقطة اىل الث�أر من �ضيفه الثقيل فريق
�أتلتيك بيلب ��او التا�سع �صاحب النقاط
 24نقط ��ة يف املب ��اراة الت ��ي �ستج ��ري
بينهم ��ا بدون جمه ��ور يف ال�ساعة احلادية
ع�ش ��رة م�ساء اليوم الأحد بتوقيت بغداد
عل ��ى ملع ��ب الكام ��ب ن ��و يف مدين ��ة
بر�شلونة يف ختام مناف�سات اجلولة
احلادي ��ة والع�شري ��ن م ��ن دوري
الدرج ��ة الأوىل الإ�سب ��اين لكرة
القدم باملو�سم احلايل .
ويع ��ود القائ ��د االرجنتين ��ي
ليوني ��ل مي�س ��ي اىل �صفوف

ليونيل ميسي
يقودبرشلونةلقهر
بيلباو

اتحاد كرة اليد يح�سم �آلية ومكان التج ّمع النهائي للدوري
 بغداد  /املدى
دع ��ا احتاد كرة الي ��د الأندية التي
ت�ش ��ارك فرقها ال�ست ��ة يف التجمع
النهائ ��ي ب ��دوري الي ��د املمتاز اىل
ت�سمي ��ة ممثليه ��ا اىل ح�ض ��ور
االجتماع اال�ستثنائي الذي �سيعقد
الي ��وم الأح ��د مبق ��ر االحت ��اد يف
اللجنة الأوملبية الوطنية العراقية
ب�ش ��ارع فل�سط�ي�ن حل�س ��م �آلي ��ة
وم ��كان املناف�سات الت ��ي �ستجري
يوم اخلام�س ع�شر من �شهر �شباط
املقبل مب�شاركة اجلي�ش وال�شرطة
وكرب�ل�اء والقا�س ��م وال�سليماني ��ة
والفتوة املو�صلي .
وقال املن�س ��ق الإعالمي يف احتاد
ك ��رة الي ��د ح�س ��ام عب ��د الر�ضا يف
ت�صريح خ�ص به املدى � :إن احتاد
الي ��د برئا�س ��ة حمم ��د الأعرج ��ي
�أق�ت�رح �إقام ��ة املباري ��ات بطريق ��ة

ال ��دوري الع ��ام من خ�ل�ال خو�ض
جولت ��ي الذه ��اب والإي ��اب للفرق
ال�ستة الت ��ي �أحتلت املراكز الأوىل
بالرتتي ��ب يف التج ّمع�ي�ن اللذي ��ن
�أقيم ��ا يف حمافظ ��ة ال�سليماني ��ة
ب�إقليم كرد�ستان والعا�صمة بغداد
خالل املرحلة الت�أهيلية من املو�سم
احل ��ايل بالدوري املمت ��از من �أجل
�أن تك ��ون الفر�ص ��ة مت�ساوية �أمام
اجلميع للتناف�س بقوّ ة على خطف
اللق ��ب ف�ض�ل ً�ا ع ��ن �أن املباري ��ات
�ست�شهد �إثارة بني الالعبني .
وتابع �أن جمال� ��س �إدارات الأندية
رف�ضت مق�ت�رح االحت ��اد وطالبت
�أن تك ��ون جت ��ري املناف�س ��ات م ��ن
جت ّم ��ع واح ��د فقط ب�سب ��ب الأزمة
املالية الراهنة التي مت ّر بها جميع
الف ��رق يف الألع ��اب اجلماعي ��ة
خ�ل�ال املو�س ��م 2020-2021
ومنه ��ا ك ��رة الي ��د حي ��ث �سيت ��م

خ�ل�ال االجتم ��اع املذك ��ور �أع�ل�اه
مناق�شة م�ستفي�ض ��ة للو�صول اىل
اتف ��اق نهائ ��ي بخ�صو� ��ص الآلي ��ة
وم ��كان �إقام ��ة التج ّم ��ع النهائ ��ي
مبا ي� ��ؤدي اىل خت ��ام الدوري اىل
ب� � ّر الأمان يف النهاي ��ة وي�سهم يف
ب ��روز جنوم جُ دد ي�أخ ��ذون �أمكنة
له ��م �ضم ��ن املنتخب ��ات الوطني ��ة
العراقي ��ة خ�ل�ال الف�ت�رة املقبل ��ة
الت ��ي تنتظره ��ا ا�ستحقاق ��ات
�آ�سيوي ��ة بغاي ��ة الأهمي ��ة ومنه ��ا
م�شارك ��ة منتخ ��ب ال�شب ��اب لك ��رة
اليد بالن�سخ ��ة ال�سابعة ع�شرة من
بطول ��ة ك�أ�س �آ�سي ��ا لل�شباب حتت
 19عام� � ًا التي ت�ضيفها العا�صمة
البحريني ��ة املنام ��ة خ�ل�ال الفرتة
م ��ن الع�شري ��ن ولغاي ��ة التا�س ��ع
والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر �آذار املقبلة
امل�ؤهل ��ة اىل بطول ��ة ك�أ� ��س العامل
لكرة اليد  2021باملجر.

فري ��ق بر�شلون ��ة لقيادت ��ه �سعي� � ًا لالنتقام من
خ�صم ��ه بيلب ��او ال ��ذي تغ ّلب علي ��ه يف نهائي
ك�أ� ��س ال�سوب ��ر الإ�سب ��اين ال ��ذي ط ��رد في ��ه
الربغ ��وث و�أدّى اىل فر� ��ض عقوب ��ة عليه من
قب ��ل االحت ��اد الإ�سباين لكرة الق ��دم بحرمانه
م ��ن اللعب ملبارات�ي�ن متتاليتني حي ��ث يتط ّلع
اىل �إح ��راز املزي ��د من الأه ��داف وال�سيما �أنه
ميتل ��ك  11نقط ��ة فقط يف ر�صي ��ده ويحظى
بدع ��م وم�ساندة من زميلي ��ه فرانكي دي يانغ
وبي ��دري متخلف� � ًا بف ��ارق ه ��دف واح ��د فقط
ع ��ن �صديق ��ه الأورغوي ��اين لوي� ��س �سواريز
جنم فري ��ق �أتلتيكو مدري ��د يف ختام اجلولة
الع�شرين من املو�سم احلايل .
ويع ��وّ ل الهولندي كومان كثري ًا على النتيجة
الإيجابي ��ة الت ��ي �سيناله ��ا فريق ��ه م ��ن ه ��ذه
املب ��اراة �أم�ل ً�ا يف اال�ستعداد الأمث ��ل للقاء من
الوزن الثقيل �أم ��ام م�ضيفه فريق غرناطة يف

ال�ساع ��ة احلادي ��ة ع�شرة م�ساء ي ��وم الأربعاء
املقبل امل�ص ��ادف الثالث من �شه ��ر �شباط على
ملع ��ب نويفولو� ��س كارميني� ��س يف مدين ��ة
غرناط ��ة �ضم ��ن مناف�س ��ات رب ��ع النهائي من
ك�أ�س مل ��ك �إ�سبانيا  2020-2021يف �إطار
حملة تناف�سه عل ��ى الظفر بامل�سابقات املحلية
والقاري ��ة برغ ��م الأزم ��ة املالية الت ��ي مير بها
الن ��ادي ب�ش ��كل جعل الالعب�ي�ن يوافقون على
تخفي�ض رواتبه ��م ال�شهرية بانتظار انتخاب
رئي� ��س جديد للن ��ادي يعيد ترتي ��ب االو�ضاع
من جديد ،ويحاول اقناع مي�سي بالبقاء وفق
عقد جدي ��د يلغي فكرة الهج ��رة نحو اخلارج
يف ظل العرو�ض املغرية التي تلقاها من كبار
الف ��رق الأوروبي ��ة يقف يف مقدمته ��ا باري�س
�سان جريم ��ان الفرن�سي الذي يرغب الرئي�س
نا�ص ��ر اخلليفي ب�ضم ��ه اىل جانب الربازيلي
دي �سيلفا نيمار .

ال خليجي في الب�صرة!
ودّع م�س�ؤول ��و وزارة ال�شباب والريا�ضة والهيئة التطبيعية التحاد
كرة القدم بعثة الكويت نهاية الأ�سبوع الما�ضي عقب اختتام العر�س
الك ��روي الودّي ف ��ي ملعب المدين ��ة الريا�ضي ��ة بالب�ص ��رة ،و�أل�سنة
الأ�شق ��اء ت ��ردّد عب ��ارات الثناء عل ��ى ح ��رارة اللق ��اء ،ودفء م�شاعر
العراقيي ��ن ،وت�أكيده ��م على ا�ستحق ��اق الب�صرة تنظي ��م خليجي25
بتف ��ا�ؤل كبير لن يَخي ��ب في ظ ّل ا�ست�شعاره ��م ومالم�ستهم وقائع ما
�أنجزت ��ه مالكات ال ��وزارة واالتحاد لإقامة �أف�ض ��ل ن�سخة في تاريخ
البطولة ح�سب ادعاءاتهما.
وبالرغم من دفاعنا عن حق العراق في ت�ضييف بطولة ك�أ�س الخليج
ف ��ي الب�ص ��رة ،ال منا� ��ص م ��ن تذكي ��ر م�س�ؤول ��ي ال ��وزارة واالتحاد
بالقناع ��ة الرا�سخ ��ة لمن تابع مل � ّ�ف بلدنا منذ ال ��دورة الع�شرين في
اليم ��ن ع ��ام  2010حتى الآن ،تفيد ب� ��أن قرار التنظي ��م يبقى م�ؤجّ ًال
حت ��ى لو كتبت اللجنة التفتي�شية تقريرها بانطباع واثق من اكتمال
ا�ستعدادات مالعب الب�صرة وفنادقها للبطولة ،فخال�صة زيارتها في
ك ّف ��ة وح�سم االتحاد الخليجي المو�ضوع في كفة �أخرى! وتك ّرر هذا
ال�سيناري ��و الى درجة ي�أ�س �أهالي الب�صرة �أنف�سهم من توالي �سحب
المل ��ف وع� �دّوا الأم ��ر بمثابة �ضربة موجع ��ة لأمانيهم ف ��ي الت�سامر
م ��ع �إخوانه ��م على �ضف ��اف �شط العرب بع ��د �أربعة عق ��ود من تبغدد
الخليجيين ،على هام�ش خليجي ، 5ب�سهرات حتى الفجر في حدائق
(ابو ن�ؤا�س) المحاذي لنهر دجلة الخالد.
مَل َم ��ح ال�سيناريو ال�ساد�س ال�صادم ك�شف عن �سطره الأول بغمو�ض
ق ��رار ت�أجي ��ل زي ��ارة اللجن ��ة التفتي�شية لالتح ��اد الخليج ��ي لمدينة
الب�ص ��رة برغ ��م جاهزي ��ة ت�أ�شي ��رات وفده ��ا دون ت�أث ��ره بمالب�سات
ت�أخيره ��ا م ��ن قبل الهيئ ��ة التطبيعية ،ثم جاء تقري ��ر موقع (الخليج
�أونالين) �أم�س الأول الجمع ��ة التا�سع والع�شرين من كانون الثاني
اِ ً
مت�سائل �إن كان حلم العراقيين �سي�ؤجَّ ل هذه الم ّرة �أي�ض ًا؟
الج ��اري،
منف ��رد ًا بت�صريح لم�صدره �أكد "�أن البطولة الخليجية قد ال تقام في
مدينة الب�صرة ،برغم ق ��رار االتحاد الخليجي للعبة الذي �أتخذه في
ه ��ذا ال�ش�أن� ،أواخ ��ر ت�شرين الثان ��ي  ،2019وزاد الم�صدر في ِّ
ال�شك
بقول ��ه "الأمر �سيبقى قيد النقا�ش حتى قب ��ل �أ�شهر قليلة من انطالق
البطول ��ة المق� � ّررة �إقامتها في كان ��ون الأول � 2021أو كانون الثاني
 !2022ث ��م ختم ت�صريحه ب�إ�شارة مُهمّة ربما كانت بيت الق�صيد �إلى
�أن ��ه ال يُ�ستبعد �إقامة ك�أ�س الخليج في قطر �أو ال�سعودية �أو الكويت
احتفا ًء بالم�صالحة الخليجية.
نقطت ��ان جديرت ��ان ب�إث ��ارة االهتم ��ام حول مل ��ف الب�ص ��رة ،الأولى
ت�صري ��ح الأمي ��ن الع ��ام لالتح ��اد الخليج ��ي لك ��رة الق ��دم ،جا�س ��م
الرميح ��ي ،للموق ��ع ذات ��ه ب� ��أن الأم ��ور �س ��وف ت ّت�ضح بع ��د اجتماع
المكت ��ب التنفي ��ذي لالتح ��اد ،والمق ّرر عق ��ده في التا�س ��ع من �شباط
المقب ��ل! م ��ا يعني �أن اتح ��اده يُجهّز بيان� � ًا مُه ّم ًا ب�ش� ��أن البطولة 25
و�إال م ��ن المفتر� ��ض �أو ًال �أن يت�س ّلم تقرير لجن ��ة التفتي�ش ليتخذ في
�ضوئ ��ه الموافق ��ة م ��ن عدمها ،ف ��ي حي ��ن �أن مجريات الح ��دث ت�ؤ ّكد
�صعوبة تواجد اللجن ��ة خالل الأيام الت�سعة المقبلة ،والثانية ت�أكيد
وزير الريا�ضة عدن ��ان درجال للزميل ح�سين البهادلي مقدم برنامج
(الكابت ��ن) م ��ن �شا�ش ��ة العراقية الريا�ضي ��ة م�ساء الثالث ��اء يوم 26
كان ��ون الثان ��ي الحالي� ،أن ملع ��ب الميناء الأولمب ��ي ب�سعة  30الف
متف ّرج والذي �سيحت�ضن مباريات البطولة منا�صفة مع ملعب (جذع
النخل ��ة) لن يك ��ون جاهز ًا قبل تم ��وز المقبل! فكي ��ف جاهرنا طوال
ال�سني ��ن الما�ضي ��ة بحمالت �إعالمي ��ة تفتقد الحقائ ��ق الموجعة ب�أن
من�ش�آت الب�صرة متاحة ال�ستقبال �ضيوف الخليج؟ �أال يُع ّزز اعتراف
الوزي ��ر �أحذار االتحاد الخليجي م ��ن منح الب�صرة موافقة منقو�صة
عطف ًا عل ��ى �إهمال ملعب �أ�سا�سي �ضمن من�ش�آت البطولة بهيكل فارغ
على مدى ت�سع �سنوات؟!
بات ��ت الم�صارحة بكل �شفافية مطلوبة بي ��ن م�س�ؤولي ملف خليجي
الب�ص ��رة  25المح ّليين ممثلين بوزارة الريا�ضة ومجل�س المحافظة
واتح ��اد اللعب ��ة ،وبي ��ن نظرائهم في االتح ��اد الخليجي لك ��رة القدم
قبي ��ل اجتماع الدوح ��ة � 9شباط المُرتقب لتعزي ��ز م�صداقية الوعود
لكال الطرفين ،ودرا�سة ت�أثير الروزنامة الكروية الإقليمية والقارية
والدولي ��ة في الربع الأخير م ��ن العام الجاري عل ��ى تنظيم خليجي
 25بموعده ��ا ،و�أه ّمه ��ا بطولة ك�أ�س الع ��رب  FIFAالتي �ستقام من
� 1إل ��ى  18كان ��ون الأول  2021عل ��ى مالع ��ب ك�أ�س العال ��م في قطر،
وكذلك تقديم الحلول البديلة للن�سخة  25بعيد ًا عن مب ّررات مخاطر
الجائح ��ة والو�ضع الأمني اللذين ت�ش ّكل �سالمتهما دعامتين قويتين
في تقيي ��م لجنة التفتي�ش ،فماليي ��ن العراقيين ي�أمل ��ون من االتحاد
الخليج ��ي �أن يتعام ��ل م ��ع طموحاته ��م بواقعي ��ة ويُطلق له ��م وعد ًا
�ضامن� � ًا يُخرجه ��م من متوالية الأح�ل�ام التي غدت مُدع ��اة لل�سخرية
ِ
والته ّكم في ال�شارع العراقي والب�صري على وجه الخ�صو�ص!
لمح ال�سيناريو ال�ساد�س ال�صادم ك�شف
َم َ
عن �سطره الأول بغمو�ض قرار ت�أجيل
زيارة اللجنة التفتي�شية لالتحاد
الخليجي لمدينة الب�صرة برغم
جاهزية ت�أ�شيرات وفدها دون ت�أثره
بمالب�سات ت�أخيرها من قبل الهيئة
التطبيعية

م�ؤ�س�سة بغداد تحتفي بريا�ضيي الأولمبياد الخا�ص
 بغداد  /املدى
�أقامت م�ؤ�س�سة بغ ��داد للريا�ضيني الأبطال،
املهرجان ال�سن ��وي الثاين لألعاب الأوملبياد
اخلا�ص حتت �شعار (كلنا معكم) ،بالتعاون
م ��ع وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة واالحت ��اد
العراقي للأوملبياد اخلا�ص ،وذلك على قاعة
املوهب ��ة الريا�ضي ��ة يف ال ��وزارة ،بح�ضور
عدد كبري من �أع�ضاء امل�ؤ�س�ستني ،وم�شاركة
 120ريا�ضي ًا وريا�ضية.
وت�ض ّم ��ن املهرج ��ان ا�ستعرا� ��ض منتخب ��ات
ال�سباح ��ة ،والع ��اب القوى ،ورف ��ع االثقال،
وتن�س الطاول ��ة ،والبوت�ش ��ي ،والدراجات
الهوائي ��ة ،والتن� ��س الأر�ض ��ي والبولين ��غ،
والري�ش ��ة الطائرة ،والك ��رة الطائرة ،وكرة
ال�سل ��ة وك ��رة اليد ،حيث �أك ��د ريا�ضيو هذه
الألعاب �أنهم �أهل للم�شاركات الدولية بحكم
اخل�ب�رة الت ��ي �أكت�سبوه ��ا ط ��وال ال�سن�ي�ن
املا�ضي ��ة قه ��روا خالله ��ا ظ ��روف مر�ضه ��م

وحت� �دّوا �إعاق ��ات ع ��دة مل حت� � ّد طموحاتهم
الكبرية.
وقال ��ت الدكتورة �أحالم �شغاتي ،الأكادميية
املتخ�ص�ص ��ة يف الأوملبي ��اد اخلا� ��ص يف
ّ
ت�صري ��ح مقت�ض ��ب للم ��دى "�إن تفاع ��ل

احتفال بهيج برياضيي األوملبياد اخلاص

م�س�ؤول ��و الريا�ض ��ة وروّ اده ��ا الأبط ��ال
وع ��دد م ��ن الفنان�ي�ن والإعالمي�ي�ن و�أهايل
الريا�ضي�ي�ن م ��ع فعالي ��ات املهرج ��ان كان
كبري ًا" مبينة "ان املهرجان تخللته ريا�ضات
متنوعة �أ�شاعت ال�سرور يف نفو�سهم بعدما

قدّم امل�شارك ��ون ا�ستعرا�ضات جميلة لفنون
�ألعابه ��م القت ا�ستح�سان� � ًا لدى احلا�ضرين،
م�ؤك ��دة �أن كرنفا ًال مثل ه ��ذا مينح الدافعية
للريا�ضيني املعاق�ي�ن ذهني ًا ليوا�صلوا رحلة
التناف�س بهدف ح�ص ��د امليداليات والتعبري
ع ��ن التفوّ ق االن�س ��اين بت�شجيع من �أ�سرهم
ومدربيهم".
ويف خت ��ام املهرج ��ان ،ال ��ذي ج ��اء مبثاب ��ة
ر�سالة دعم وت�ضامن مع ريا�ضيي الأوملبياد
اخلا� ��ص يف طري ��ق ا�ستعداده ��م لبطوالت
عام  ،2021مت توزيع امليداليات وال�شهادات
التقديري ��ة و�سط ت�صفيق وت�شجيع اجلميع
الذي ��ن قدموا �شكرهم ملنظمي املهرجان على
جهوده ��م الكب�ي�رة و�إ�صرارهم عل ��ى �إقامته
يف ه ��ذه الظ ��روف الت ��ي تتطل ��ب الت�ضامن
الكام ��ل مع �شريح ��ة من ريا�ضي�ي�ن �أ�سهموا
يف حتقي ��ق النجاح ع�ب�ر م�ش ��اركات دولية
كث�ي�رة بف�ضل ح�سن �إع ��داد االحتاد لربامج
تطوير قدراتهم.
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قناديل


لطفية الدليمي

د .نادية هناوي

ملن يكتبون ؟
أحب تلك العبارة الرائعة الت���ي �أوردها �شك�سبري يف هاملت ،
ك���م � ّ
وفيها يخاطب هاملت هورا�شيو " :هناك �أ�شياء كثرية يف الأر�ض
وال�سم���اء ياهورا�شيو غري التي حلمت به���ا يف فل�سفتك" .ت�صلح
ه���ذه الأمثول���ة ال�شك�سبريي���ة �أن تك���ون موجه��� ًا عقلي��� ًا ونف�سي��� ًا
جحر فك���ري عتيق .نعم ،قد
ب�ض���رورة التغيرّ وع���دم االنكفاء يف ٍ
النتغ�ّي�رّ بال�ض���رورة؛ لك���ن علينا يف الأق���ل �أن نع�ت�رف ب�أهمية
التغي�ي�ر وبخا�ص���ة يف ع�صرنا الذي ي�شهد م�ستج���دات مت�سارعة
يح ّفزها العلم والتقنية.
�أق���ر�أ �صب���اح ّ
كل ي���وم جمموع���ة منتخب���ة م���ن ال�صح���ف العربية
والعاملي���ة ،ويرت ّك���ز اهتمام���ي على املو�ضوع���ات الثقافي���ة ،وقد
حت�س�س الأمناط الثقافية
تراكمت لدي خربة �أح�سبها معقولة يف ّ
الت���ي �صارت مع���امل ممي���زة لكاتبات و ُك ّت���اب معروف�ي�ن ،وكثرياً
ما�أت�س���اءل  :ه���ل ميكن �أن ت���رد مفردة (ال���ذكاء اال�صطناعي ) يف
كتابات ه�ؤالء ؟ ال�أريد القول ب�ضرورة الكتابة العلمية �أو التقنية
املبا�ش���رة ؛ لكنن���ا نعي�ش الي���وم و�سط بيئة �صار العل���م والتقنية
عنا�ص���ر �صانعة لنمط احلياة فيها ،ومل يعُ���د ا�شتغا ًال فوقي ًا مثلما
كان احل���ال يف العق���ود اخلم�س���ة الأخ�ي�رة من الق���رن الع�شرين .
ل�س���تُ يف حاجة �إىل الت�أكيد � ّأن مث���ال ( الذكاء اال�صطناعي ) �إمنا
�أوردت���ه كمث���ال بني �أمثل���ة كثرية لع ّ
���ل ( الثقافة الرقمي���ة ) �أهمها
و�أكرثها �شيوع ًا يف �أو�ساط االنتلجن�سيا الثقافية .
تق���ر�أ لفالن �أو لفالنة وي���كاد الظن يراودك � ّأن العامل مازال يعي�ش
و�سط بركان احلركات ال�شبابية نهايات العقد ال�ستيني من القرن
الع�شري���ن حيث الإندفاع اجلام���ح لتجريب ّ
كل املكيف���ات العقلية
وال�صرع���ات الغريب���ة والث���ورات املنفلتة ال�ساعي���ة ل�شحذ نريان
احلرب الباردة يف �شقها الآيديولوجي عرب منا�صرة �أحد �أطرافها
و�إن بطريق���ة ال�شعوري���ة ،بغت���ة ي�أتيك �إ�شعار عل���ى هاتفك النقال
لينت�شل���ك من خ�ضم ال�ستينيات املتالطم ويعيدك �إىل عامل الثورة
التقنية الرابعة .وتدرك �أن قراءتك كانت �أ�شبه بحلم ليلة �ستينية
م���ن القرن الع�شرين حيث يت�شبث بع�ض الكتاب والكاتبات للبقاء
هناك حتت �أ�ضواء الأم�س.
بعي���د ًا عن ذكريات العنف���وان الآيديولوج���ي واالنغمار يف �أتون
ح���روب حقيقية (احل���رب اللبنانية مث ًال ) كث�ي�ر ًا مايواجهنا منط
كتاب���ي اليكاد يفارق منط التغنج الف�ضائحي والنميمة املجتمعية
وتوافه القيل والق���ال  :الرئي�س وخليلته يف بيت الرئا�سة ،فالنة
تت���زوج فالن��� ًا ي�صغره���ا بثالث�ي�ن �سن���ة ،ر�سائل ع�ش���ق خمبوءة
تك�ش���ف م�صادف���ة �أو عمدا ،الو�سيم���ون و�أفاعيله���م التي جعلتهم
�أن�ص���اف �آله���ة .الكتابة هنا �ص���ارت �أقرب �إىل تو�صي���ف لكائنات
بطرة تب ّل���دت عقولها و�أقفلت عيونها وا�ستحال���ت �أع�ضاء ح�سية
ّ
مت�ضخمة .
�أي���ن يعي�ش ه�ؤالء الكاتبات وال ّك ّتاب ؟ ه���ل هم كائنات �أ�سطورية
تخاط���ب الق ّراء وهي منكفئ���ة يف مغارة عربي���ة �أو �أوربية ؟ ملاذا
�ص���اروا كائنات واحدي���ة البعد (بالتعبري املارك�س���ي الذي �أورده
هرب���رت مارك���وز )؟ كث�ي�ر ًا مايعجبن���ي عق��� ُد ره���ان م���ع نف�سي (
ليك���ن ره���ان املليون دوالر ؛ فم���اذا يه ّمن���ي ؟)  :هل �س�أق���ر�أ يوم ًا
مقالة له����ؤالء يرد فيها ماي�شري �إىل ق���راءة عميقة لتف�صيلة معيّنة
من الثيم���ات الكثرية التي باتت ت�ش ّكل حيواتن���ا ؟ ما الكتب التي
يقر�أها ه�ؤالء ؟
�أه���ي رغبة نو�ستاجلية دفين���ة لأيام كان فيها ه����ؤالء ملء ال�سمع
والب�ص���ر ،يلعبون فرادى يف �ساحة كان���وا فر�سانها اجلموحني ؟
�سيتحجج البع�ض � ّأن من���ط الكتابة ال�صحفية (اخلفيفة) ت�ستلزم
ّ
ه���ذه االهتمام���ات العاب���رة  .هذا ر�أي خ���ادع .اخلفة هن���ا لي�ست
�س���وى قناع يخفي نق�ص االع���دادات املطلوب���ة للتعامل مع عاملنا
اجلدي���د ومتغريات���ه  .نق���ر�أ الكثري مم���ا يكتبه روائي���ون و ُك ّتاب
عامليون يف كربي���ات ال�صحف واملواقع العاملي���ة ،فنكت�شف حجم
( الرثاء ) املعريف املمتع فيما يكتبون .
�أ�شي���اء كث�ي�رة يف الأر����ض وال�سم���اء اليعرفها ه����ؤالء الكاتبات
وال ُك ّت���اب  .ذاك �أم��� ٌر طبيع���ي يحكمن���ا جميع ًا ؛ لك���ن �أن الي�سعوا
ملعرفتها �أ�ص ًال  ،فتلك هي امل�شكلة !
�أقر�أ �صباح ّ
كل يوم مجموعة منتخبة
من ال�صحف العربية والعالمية،
ّ
ويتركز اهتمامي على المو�ضوعات
الثقافية ،وقد تراكمت لدي خبرة
تح�س�س الأنماط
�أح�سبها معقولة في
ّ
الثقافية التي �صارت معالم مميزة
لكاتبات ُ
وك ّتاب معروفين

موسيقى االحد
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ي�شهد عالمنا اليوم حوارات و�سجاالت
حول العولمة والتعاي�ش المجتمعي
وعالقة العقل والذات ،لكن هل
تمكننا تلك ال�سجاالت من التخل�ص من
تحيزاتنا ومنها( التحيز �إلى التقليد)
كما ي�سميه غادامير ،معلنين حقيقة
كينوناتنا ومتخل�صين من �سلطة
المعرفة االن�ضباطية التي فيها الذات
ال توجد �إال �ضمن حقل قوة �أو �سلطة
خطاب وتبعية ذات.

�إن جوهر الوعي اجلمايل ينبغي �أن يكون يف القيمة التي
ي�س����بغها الفرد ـ رج ًال كان �أو امر�أة ـ على نف�سه والآخرين
متربئ ًا من الأنوية ومتربم ًا من الرنج�س����ية والإفراط يف
النظرة الأحادية والإح�س����ا�س باملركزية .وهو ما ت�سعى(
الن�س����وية العمومي����ة ) �إىل تبنيه ب�ش����كل ثقايف بغية جعل
الأفراد معنيني ب�أنف�سهم على نحو �شامل وجاذب و�شعبي
وق����د ت�ضاف����رت قواه����م بجماعي����ة ،منتجة ثقاف����ة جديدة
�ستع����زز هذا املي����ل العمومي ال����ذي فيه امل����ر�أة جوهر يف
جمموع����ة جواهر ،ومركز يف جمموع����ة مركزيات ،وذات
واحدة من جمموع����ة ذوات �أخرى وب�سريورة ال تعرتيها
عقبات �أو مطبات �أو �إ�شكاليات.
وبرف�����ض الن�سوي����ة خل�صو�صيته����ا وم����ا تدل����ل علي����ه من
الأناني����ة والرنج�سي����ة تتم�س����ك بالنظرة الكلي����ة التي هي
لي�س����ت نظ����رة معياري����ة بل ه����ي عمومية نابع����ة من رغبة
يف الت�شارك م����ع الأبوية والتباعد عن ال�سلطة االنفرادية
املجتمعي����ة .وال �ش����ك �أن التم�س����ك بالت�ش����ارك والرغبة يف
التعمي����م هما دلي��ل�ان قاطعان عل����ى دميقراطي����ة الن�سوية
وانفتاحي����ة فكره����ا يف كل الأح����وال ال�سيم����ا يف ظ����روف
يته����دد فيه����ا املجم����وع الب�شري بالك����وارث والأزم����ات �أو
باحلروب والإبادات.
وه����و م����ا يجع����ل عاملن����ا جمتمع���� ًا واح����د ًا ل����ه �سريورت����ه
املفتوح����ة والالنهائية يف االجن����از واملواجهة �إزاء كل ما
يتعل����ق بالب�شر وم�ستقبل عامله����م .و�سواء بالعوملة �أو مبا
بعده����ا ف�إن الت�شارك الب�ش����ري يف امل�صري �سيكون متوقف ًا

�سيبق����ى عل����ى ما ه����و علي����ه وتظل النظ����رة للعل����م �أحادية
مت�صفة يف الغالب ب�أنها ذكورية.
فبالنظ����رة الكلي����ة للعل����م اكت�سب����ت الن�سوي����ة حقيقته����ا
ومتكن����ت من توكي����د حقيق����ة �أموميتها ال�سابق����ة تاريخي ًا
عل����ى البطريركي����ة ،ولي�����س يف توكي����د ه����ذه الأمومي����ة
خ�صو�صي����ة و�إمنا ه����ي ماهيته����ا التي منه����ا ت�شكلت �أو ًال
الأ�س����رة وانتهت بالدولة .وال خالف �أن الن�ساء كن ملكات
قب����ل امللوك ،فامللكة الفرعونية مري����ت نيت هي �أول امر�أة
تولت احلكم يف التاريخ.
ري م����ن الطروحات
وبالنظ����رة العلمي����ة �أي�ض ًا نو�صرت كث ٌ
الفل�سفي����ة الن�سوي����ة م����ن قبل مفك����رات وناق����دات �أظهرن
اهتمام ًا كبري ًا بالن�سوية مثل ليندا هت�شيون التي و�ضعت
يده����ا على مفارق����ة �أن الن�سوية يف الوق����ت الذي جتد فيه
اخلطاب����ات البطريركية خياالت ف�إنها تنطل����ق منها �أي�ض ًا
متبني����ة منط����ق الذكوري����ة توكي����د ًا لالعتق����اد �أن ا�ضطهاد
امل����ر�أة كان �أق����رب �إىل �أن يك����ون حقيق����ة؛ مدلل����ة عل����ى �أن
هناك تورط ًا ثنائي الأبعاد بني الن�سوية وما بعد احلداثة
يف نظرته����ا لاليديولوجي����ات وال�سردي����ات الك��ب�رى م����ن
ناحي����ة ن����زع الت�أثري ونزع الطبيعة .ومثل����ت على ما تقدم
مب�صطل����ح (م����ا وراء الق�����ص التاريخ����ي) و�أن الن�سويات
وظفن����ه برباع����ة والبغي����ة �إح����داث الت�أثري املطل����وب �ضد
ال�سردي����ات البطريركي����ة الت����ي جرى تطبيعه����ا لتكون يف
روزالوك�سمبورغ
جون �ستيوارت مل �صالح الذكورية على نحو خا�ص.
ب�ص����ورة جوهرية على عالقات بع�ضه����م �أفراد وجماعات الذكورية �أو مقولة �إن العلم يف�صح عن ذكوريته.
من هذا املنطلق العموم����ي تفيد الن�سوية من فل�سفة العلم
الفيل�سوفة
وكلم����ا كان التواف����ق ب��ي�ن هذه العالق����ات متحقق���� ًا ،ابتعد ومل تك����ن النظ����رة العلمي����ة بغائب����ة ع����ن فك����ر
معتمدة على فر�ضية التعامل املنطقي العميق مع املقوالت
املجتمع عن االحرتاب بالتمييز واال�ستغالل والتبعية.
حن����ة �أرن����دت �إزاء الواقع الذكوري ما بع����د اال�ستعماري ،واملفاهي����م التي ت�صب يف خدمة الق�ضية الن�سوية والفكر
و�إذا اقتنعن����ا �أنن����ا نعي�����ش يف جمتمع خطري ف�����إن �أ�شكال ه����ذا الواقع الذي �أيق����ظ كثري ًا من �أف����كار الن�سوية نظري ًا الن�س����وي ومن ثم ابت����كار فل�سفة ن�سوي����ة �أ�صيلة تفيد من
التعاي�ش اجلديدة �ستغدو متحققة ومنطقية على خمتلف وتطبيقي���� ًا ،فاللغة لي�ست �صنيع����ة الرجل وحده والنظرة حت����والت ما بع����د احلداث����ة يف النظر �إىل ال����ذات ودورها
��ل�ا وتوا� ً
ال�صع����د احلياتي����ة عم ً
ص��ل�ا .وال تتوك����د �إن�سانية الن�سوي����ة موجودة يف كل �ش����يء يف الفن والر�سم والنقد املحوري يف املعرفة.
الب�شري����ة �إال بانخراطها يف ن�شاط عام تبتغي منه الإنتاج والعق����ل واجلن����ون واجلنو�س����ة ،غ��ي�ر �أن املعي����ب �أن تلك ولأن �أ�سا�س الن�سوي����ة العمومية فل�سفي يغدو اال�ستدالل
الذي فيه نفعها ونفع غريها.
الأف����كار الت����ي تبناه����ا اخلط����اب الن�س����وي ظل����ت مت�سمة على فاعليتها العقلية مرتبط���� ًا بالفاعلية التاريخية فكيف
و(الن�سوي����ة العمومي����ة) برف�ضه����ا للتخ�ص�����ص ترف�����ض بالت�ضيي����ق وبع�����ض الأحيان بالتطرف كم����ا يف الن�سوية ميك����ن للن�سوي����ة �أن توف����ق بني هات��ي�ن الفاعليت��ي�ن ؟ وما
الأحادية منحازة للعلمية وفر�ضياته ال�ساعية نحو الكلية الراديكالي����ة التي كانت مغالية وهي تري����د �إنهاء املجتمع ال�سب����ل الت����ي به����ا ت�ستطي����ع الن�سوي����ة ف�ض����ح امل�ص����ادرة
بفل�سف����ة عام����ة ومنطق تف�س��ي�ري يحاول �إظه����ار جوانب االموم����ي واملركزية الذكوري����ة و�أعباء امل����ر�أة من احلمل الفكري����ة طويل����ة الأمد الت����ي تر�سخت مع تر�س����خ ذكورية
وجماالت وقي����م خمتلفة تخ�ص امل����ر�أة .وال �سبيل لإثبات والوالدة.
الفل�سف����ة يف �إط����ار النظام ا ًلبوي وت�س ّي����ده ؟ وهل تتمكن
النظ����رة الكلية للعلم م����ن دون �أن تتبن����ى الن�سوية فل�سفة وبالرغ����م م����ن ذل����ك الت�ضييق وه����ذه املغ����االة ف�����إن كثري ًا الن�سوي����ة من �أن تفيد م����ن التطور املت�س����ارع والهائل يف
به����ا تتخلخ����ل الهرمي����ة البطريركية ،م�ضيف����ة �إىل نظامها م����ن التوجه����ات الن�سوي����ة وخا�ص����ة تلك الت����ي ظهرت يف نظم املعلوم����ات وطرائق االنتاج لتثبت جناعة عموميتها
تف�س��ي�رات علمي����ة وقيم���� ًا جدي����دة ،فتغ����دو الن�سوية بتلك ثمانيني����ات الق����رن الع�شربن تبنت طروح����ات علمية منها الفل�سفي����ة يف مقاب����ل فل�سف����ة ذكوري����ة وط����دت وجوده����ا
النظرة �أكرث �إبداعية و�إنتاجية.
تبن����ي التحلي����ل العاب����ر للثقاف����ات م����ن �أج����ل ا�ستك�ش����اف ع��ب�ر قرون ع����دة ؟ وما ال����ذي يفيد الن�سوية م����ن �أن تكون
وت�ؤك����د توجهات املفكرين والفال�سفة يف الع�صر احلديث وتق����ومي املفاهيم املتعلقة باملر�أة ع��ب�ر الثقافات املختلفة .فل�سف����ة هي يف احلقيقة فتي����ة �إزاء فل�سف����ات را�سخة �أو ًال
�أن الن�سوي����ة كان����ت يف البدء علمي����ة �أكرث منه����ا فل�سفية .ومنها تبن����ي مفهوم الرجل اجلديد الذي ينا�صر الن�سوية يف موا�ضع����ات �أفكارها املثالية واملادي����ة حول ر�أ�س املال
ويف مقدمته����م �ستيوارت ميل وزوجت����ه هارييت تايلور .ومنه����ا االهتم����ام ب�إظه����ار منطي����ة ال�ص����ورة التاريخي����ة والقوة الإنتاجية واالحتكار ال�صناعي و�شائخة �آخرا يف
وت�ؤيده بع�ض املفكرات الرائدات مثل روزا لوك�سمبورغ للذك����ورة ومنه����ا ابت����كار الت�ص����وّ ف الذي به تكت����ب املر�أة عم����ق �أنظمتها احلديثة كالنظ����ام اال�شرتاكي والر�أ�سمايل
1870ـ 1919الت����ي طوعت نظرتها املارك�سية نحو ق�ضايا �سريتها الذاتي����ة كفن بد�أ ن�سوي ًا ثم ا�ستحوذ عليه الرجال والنظام العاملي اجلديد وما طر�أ عليه م�ؤخر ًا من اعرتاف
التحرر والتطور االقت�ص����ادي احلتمي �ضامة الن�ساء �إىل منذ القرن التا�سع ع�شر.
مبدئ����ي بالتن����وع الثق����ايف والتع����دد الهويات����ي واملاهي����ة
الربوليتاريا كما �أن ظهور عاملات مثل ماري كوري وروز �أم����ا بق����اء الن�سوي����ة قابع����ة يف النظ����رة اخل�صو�صية �إىل اجلنو�سية واملجتمعية ؟ ..ه����ذا ما �سنحاول الإجابة عنه
�إلين����د فرنكل��ي�ن ولين����دا ج��ي�ن �شيف����رد التي فن����دت الفكرة نف�سها بو�صفه����ا حركة فكرية �أو تيار ًا �سيا�سي ًا ف�إن احلال لكن يف منا�سبة �أخرى.

قضية للمناقشة

وظ��ائ��ف ال���رواي���ة ب�ين الأم�������س وال��ي��وم
جودت هو�شيار
مل يع���د القارئ يبح���ث الي���وم يف الرواية
ع���ن اجلوان���ب الغام�ض���ة حلياة الف���رد �أو
املجتم���ع يف هذا البل���د �أو ذاك � ،أي �أنها مل
تعد امل�صدر الوحيد للمعلومات  ،كما كانت
يف املا�ض���ي  .فثم���ة و�سائل �أخ���رى كثرية
�أكرث قدرة عل���ى التو�صيل الآين ال�سريع .
كما �أن الرواية تخلت عن القيام بالوظائف
الت���ي �أ�صبحت اليوم م���ادة لبع�ض العلوم
الإن�ساني���ة كعل���م النف����س ً
مث�ل�ا  .ولك���ن
للرواي���ة وظائف �أخرى ال ميكن �أن تنه�ض
به���ا العل���وم الإن�ساني���ة  ،وال الو�سائ���ل
الإعالمية  ،وال الفنون الأخرى جمتمعة .

 .وم���ن ه���ذه الوظائ���ف و�ص���ف وحتلي���ل
النف�س الب�شري���ة يف �أدق خلجاتها و�أوعى
�أحا�سي�سه���ا  ،والتي تختل���ف عن �أية نف�س
ب�شرية �أخرى .
وظائ���ف  ،الرواية كما الفن���ون الأخرى ال
ب���د �أن تك���ون فردية  ،ممعن���ة يف الفردية ،
على العك�س من وظائف العلوم الإن�سانية
 ،التي متي���ل بطبيعته���ا اىل التعميم  .كما
�أن الرواي���ة تقوم يف الوق���ت ذاته بتحديد
املعاي�ي�ر اجلمالية والأخالقي���ة  ،والبحث
ع���ن معن���ى احلي���اة  ،وم�ص�ي�ر املجتم���ع
الإن�س���اين  .له���ذا ف�إن الرواي���ة ال ميكن �أن
متوت �أب���د ًا .فلي�س ثمة جمال علمي واحد
ميكن �أن ينه�ض بهذه الوظائف جميع ًا.
�إن الباح���ث العلم���ي – ب�ص���رف النظر عن
املج���ال الذي يعمل في���ه – يحاول الإلتزام

ب�أق�ص���ى درج���ات املو�ضوعي���ة  ،وذاتيت���ه الت�أريخية  ،كروايات تول�ستوي وفلوبري
املتف���ردة تخ�ض���ع ملنهج البح���ث و�أهدافه  .و�ستن���دال وم�سرحي���ات �شك�سبريعل���ى
�أم���ا الكاتب الروائي ف�إن���ه يحاول التعبري �سبي���ل املثال  .ولك���ن القيم���ة الفنية لهذه
عن ذاته املتفردة ب�أعماله الإبداعية  .ولهذا الأعمال ال تت�ض���اءل مع تعاظم معلوماتنا
ف���ان هذه الأعم���ال تعربعن عالق���ة الكاتب ع���ن نابلي���ون �أو ريت�ش���ارد الثال���ث ع���ن
الذاتي���ة بعامل احلقائ���ق والقي���م والأفكار طري���ق امل�ص���ادر الت�أريخي���ة املوثوق���ة .
 ،الت���ي تتك���ون منه���ا احلي���اة الإن�ساني���ة .وثمة جم���االت فكرية وثقافي���ة وا�سعة –
ولهذا ال�سبب حتديد ًا  ،جند �أن الن�صو�ص تعاجله���ا الرواية  -لي����س بو�سع ال�سينما
العلمي���ة تفق���د �أهميته���ا مب���رور الزم���ن � ،أو التلفزي���ون �أو �أي و�سيل���ة فنية �أخرى
�أم���ا روائ���ع الآث���ار الفني���ة فانه���ا خالدة � .أن تقتحمه���ا  .ولكن وج���ود هذه املناف�سة
فاحلقائق العلمية اجلديدة تنفي �سابقاتها يج���ب �أن يكون حاف���ز ًا للبحث عن �أ�شكال
� ،أو ت�صححه���ا � ،أوتعمقها .ولكن ال ميكن جديدة لأحتواء امل�ضامني اجلديدة .وهذا
لأي���ة حقائق جديدة �أن ت�سلب الآثار الفنية يعني �أن كتابة الرواية اليوم هي �أ�صعب
من �أي وقت م�ضى .
قيمتها و�أهميتها.
حق���ا �إن الرواي���ات العظيم���ة ت�ش���كل ال ميك���ن للروائ���ي املعا�ص���ر �أن يكت���ب
م�ص���در ًا مهم��� ًا للمعلوم���ات ع���ن الع�صور روايت���ه  ،كم���ا كان يكتبه���ا تول�ستوي او

بل���زاك �أو فلوب�ي�ر � ،أو حت���ى جوي����س �أو
برو�س���ت �أو كاف���كا  .لأن الأدب الروائ���ي
ك�أي ن�ش���اط فك���ري وفن���ي �آخ���ر للب�ش���ر
وثيق ال�صلة بالظ���روف الت�أريخية  .و�إن
القوان�ي�ن والأ�ساليب والأمناط الإبداعية
يف �أي جمال من جماالت الن�شاط الفكري
الإن�ساين دائمة التغ�ّي�ررّ والتطور  .ولكن
�إذا كانت مهمة الرواي���ة قد �أ�صبحت �أكرث
�صعوب���ة وتعقي���د ًا  ،ف�إن ذلك يج���ب �أن ال
يق���ود الروائي اىل التخلي عن املحاوالت
الإبداعي���ة التجريبية  .ولي�س ثمة طريقة
�أخرى لأحتفاظ الرواية مبكانتها املتقدمة
ب�ي�ن الأجنا����س الأدبي���ة  ،و�إزدهاره���ا
يف الع�ص���ر الرقم���ي � ،س���وى البح���ث عن
�أ�ش���كال تعبريي���ة جديدة �أكرث ق���درة على
التو�صيل.

ك������اري������ل������ي������ا
ثائر �صالح

تنازعت الدول لل�سيطرة على منطقة كاريليا وحو�ض
خليج فنلندا ال�شرقي منذ القرن الثالث ع�شر،
كان ال�صراع في البداية بين ال�سويديين والرو�س
(جمهورية نوفوغورد) وا�ستمر الحق ًا بين الفنلنديين
والرو�س حتى حرب ال�شتاء ال�شهيرة (،)1940 - 1939
عندما احتل االتحاد ال�سوفيتي معظم �أرا�ضي كاريليا،
وهي حرب انت�صر فيها �ستالين ن�صراً يعادل الهزيمة،
�إذ كانت خ�سائر الجي�ش الأحمر الب�شرية هائلة ال
تقل عن ع�شرة �أ�ضعاف خ�سائر الفنلنديين �ضعيفي
الت�سليح والتموين

�أو ًال ب�سب���ب م���ن ت�صفي���ة و�سج���ن �أك�ث�ر
م���ن ملي���ون �ضاب���ط وجن���دي ب�ي�ن 1936
  ،1938وثاني��� ًا ب�سب���ب ع���دم كف���اءة قادةاجلي����ش يف بداية احل���رب ،و�أخري ًا ب�سبب
ح���رب الع�صاب���ات ال�شعبي���ة الناجح���ة
الت���ي خا�ضه���ا الفنلندي���ون .وكان �ستال�ي�ن
يرج���و م���ن ه���ذه اخلط���وة حماي���ة مدين���ة
لنينغ���راد (�سنتبطر�سب���ورغ اليوم) من �أي
هجوم ب���ري حمتمل للأملان ع�ب�ر الأرا�ضي
الفنلندي���ة ،وكان���ت لنينغ���راد قريب���ة م���ن
احل���دود وقتها .وق���د بقيت كاريلي���ا �ضمن
الأرا�ضي الفنلندية بعد ا�ستقالل فنلندا عن
رو�سي���ا ح�س���ب اتفاقية  1920ب�ي�ن رو�سيا
البل�شفي���ة وفنلن���دا تطبيق ًا ملب���د�أ لينني عن
حق ال�شعوب يف تقرير م�صريها.
حف���ر ا�سم ه���ذه املنطق���ة يف وع���ي ال�شعب
الفنلن���دي عميق ًا منذ قرون له���ذه الأ�سباب،
خا�صة �إنها مكان ن�شوء كاليفاال الأ�سطورة
الفنلندي���ة الأ�شهر ،فال نعج���ب �إن �أ ّلف جان

�سيبيليو�س ال�شاب ( )1957 – 1865عم ًال
عن كاريليا بتكليف من احتاد طلبة فيبوري
�سن���ة  .1893وفيبوري ه���ذه هي �أكرب مدن
كاريلي���ا وراب���ع �أك�ب�ر مدينة فنلندي���ة .قدم
�سيبيليو�س هذا العمل يف هل�سنكي خريف
نف����س الع���ام يف جامعة القي�ص���ر �ألك�سندر،
وقتها كانت دوقية فنلندا الكربى كلها تابعة

للقي�ص���ر مع حكم ذاتي لدرجة ما .وترافقت
ال�سن���وات الأخرية من الق���رن التا�سع ع�شر
مع تبلور الوعي القوم���ي الفنلندي ونزعة
اال�ستق�ل�ال عن رو�سي���ا القي�صري���ة .اختار
�سيبيليو����س �أج���زاء منها قدمه���ا على �شكل
متتابعة ح���ازت على ال�شهرة ف���ور تقدميها
وتع���د ب�ي�ن �أعم���ال �سيبيليو����س املحبوب���ة

�أحرق معها معظم �أجزاء مو�سيقى كاريليا.
ت�ألف العم���ل الأ�صلي م���ن افتتاحية وثمان
لوحات ومقطعني م���ن املو�سيقى الفا�صلة.
ت�ص���ور اللوح���ات ت�أري���خ كاريلي���ا وه���ي:
افتتاحية ،حرب  ،1293بناء قلعة فيبوري،
نارمي���وت دوق ليثواني���ا ،فا�ص���ل  ،1كارل
كنوت�س���ون يف قلعة فيبوري  ،1446القائد
دو ال غاردي عند �أبواب كيكي�ساملي ،1580
فا�ص���ل  ،2ح�صار فيب���وري  ،1710توحيد
كاريلي���ا مع فنلن���دا  ،1811و�أخري ًا اللوحة
الثامن���ة وه���ي الن�شيد الوطن���ي الفنلندي.
وتتكون املتتابعة م���ن االفتتاحية واللوحة
الثامنة والفا�صلني.
وق���د ق���ام مو�سيقيان فنلندي���ان مبحاولتني
منف�صلت�ي�ن لرتمي���م العم���ل ا�ستن���اد ًا اىل
املخطوط���ات وجتمي���ع ما تبقى م���ن �أجزاء
واملعروف���ة ،ومل يق���دم العم���ل الكام���ل مرة املدون���ة لبع�ض الأدوات وتكللت املحاوالت
اخ���رى الحق ًا .وكانت املدونة حمفوظة عند بتق���دمي الن�سخ���ة املرمم���ة يف �أواخ���ر
روب���رت كايانو�س قائ���د الأورك�سرتا الذي ت�سعينات القرن املا�ضي.
ق���دم العمل لكنه���ا �أعي���دت اىل �سيبيليو�س
�سن���ة  1936بع���د وف���اة كايانو����س .الحق ًا ،الن�سخة املرممة وفق كايبانن
عندما �أح���رق �سيبيليو�س يف �صيف https :// www . youtube . com / 1945
بع����ض �أعمال���ه مث���ل �سيمفونيت���ه الثامنةwatch?v=9qUIXAPSO44&t=19s ،
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ماذا نقرأ
تعد ال�شاعرة والقا�صة والروائية الأميركية �سيلفيا بالث رائدة ال�شعر االعترافي ،و�صاحبة (الناقو�س الزجاجي)
ً
منتحرة في  1963بعد ا�صابتها باالكتئاب ،ونالت بعد
التي تعد �إحدى �أ�شهر الروايات الأميركية الحديثة ،توفيت
وفاتها جائزة البوليتزر ،وتحولت ق�صتها �إلى فيلم ال�سيرة ال�شخ�صية �سيلفيا في العام  ،2003و�أ�سند دور البطولة فيه
�إلى جوينيث بالترو .تزوجت من ال�شاعر تيد هيوز في  1956وعا�شوا �أو ً
ال في �أميركا قبل �أن ينتقلوا �إلى بريطانيا.

ليوناردو بادورا والبحث عن تروت�سكي
علي ح�سني

يوميات �سيلفيا بالث

حتب �أفالم �إنغمار بريغمان وال�شعر ال�سن�سكريتي
 عالء املفرجي
وال ي ��زال اجل ��دال ي ��دور ح ��ول �أح ��داث
حياته ��ا ووفاته ��ا وع ��ن كتاباته ��ا وتراثه ��ا،
فق ��د كان ��ت معروف ��ة لديوانه ��ا امل�شه ��ور:
"العم�ل�اق" و"ق�صائ ��د �أخ ��رى و�أريي ��ل".
ويف عام � 1982أ�صبح ��ت �أول �شاعرة تفوز
بجائزة البوليتزر ،وكتب ��ت �أي�ض ًا "الق�صائد
املتجمعة"" ،الناقو� ��س الزجاجي" وهي عن
�سريته ��ا ذاتي ��ة و ُن�ش ��رت قبل وفاته ��ا بوقت
ق�صري.
كتابه ��ا ال ��ذي �أ�صدرت ��ه دار امل ��دى بعن ��وان

(يومي ��ات �سيلفي ��ا ب�ل�اث) برتجم ��ة عبا� ��س
املفرج ��ي ،يت�ضم ��ن ر�سائ ��ل منتق ��اة لبالث،
فبع ��د م ��ا يق ��رب م ��ن  40عام� � ًا م ��ن وفاتها ،
حتدث ��ت �سيلفي ��ا ب�ل�اث �أخ�ي�ر ًا ع ��ن نف�سه ��ا
ب�صوته ��ا؛ فق ��د ب ��د�أت �سيلفي ��ا ب�ل�اث كتابة
يومياته ��ا يف جمموع ��ة دفات ��ر وكرا�س ��ات
و�أوراق منف�صل ��ة يف بداي ��ة مراهقته ��ا ومل
تنقط ��ع عنها حتى وفاته ��ا يف �شباط .١٩٦٣
ه ��ي �أحيان� � ًا يومي ��ات حقيقية ،ثم م ��ا تلبث
�أن ت�صب ��ح مالحظات منف�صل ��ة ،ر�سائل غري
مر�سلة �أبد ًا ،متارين يف الكتابة ،تخطيطات
لق�ص�ص� ،إىل غري ذلك .كل هذه املادة حُ ف َِظت
منذ العام  ١٩٨١يف �سميث كوليج ،اجلامعة

الت ��ي َد َر�س ��ت فيه ��ا ب�ل�اث م ��ن ع ��ام ١٩٥٠
حت ��ى ع ��ام  ،١٩٥٥و َد َّر�ست فيه ��ا يف ال�سنة
الدرا�سية .١٩٥٨-١٩٥٧
م ��ن ه ��ذه الكرثة م ��ن املواد نقل ��ت كارين يف
كوكي ��ل �إىل النا�ش ��ر الأمريك ��ي له ��ذا الكتاب
ب�ش ��كل دقي ��ق وكام ��ل الث�ل�اث والع�شري ��ن
خمطوط ��ة الأ�صلي ��ة – املكتوب ��ة بالي ��د
واملطبوع ��ة – يف �سمي ��ث كولي ��ج وتغط ��ي
�ِّي�
الف�ت�رة م ��ن  ١٩٥٠حت ��ى  .١٩٦٢مل ُتغ رِّ
حرف ًا واحد ًا م ��ن الن�ص الأ�صلي ،فكان هدف
الطبع ��ة الأمريكي ��ة اجلدي ��دة غ�ي�ر املوجزة
من يومي ��ات �سيلفيا بالث تق ��دمي ن�ص كامل
ودقيق تاريخ ّي ًا .وهذه املخطوطات هي بقدر
الإم ��كان قريبة ج ّد ًا من املخطوطات الأ�صلية
للم�ؤلف ��ة .يف تنقيحاته ��ا النهائي ��ة حافظ ��ت
ب�ل�اث عل ��ى فقراته ��ا امل�شطوب ��ة وناق�ش ��ت
ت�صحيحاته ��ا الأ�سا�سي ��ة يف املالحظ ��ات
املرفق ��ة باليومي ��ات ،وه ��ي مالحظ ��ات ل ��كل
يومي ��ات منف�صل ��ة ،وردت يف نهاية الكتاب،
ت�ضمنت �أرقام ال�صفح ��ات التي �أ�شارت فيها
يف املنت بحرف (م) �صغري فوق الكلمة.
يتعل ��ق الأم ��ر هن ��ا بن�صو� ��ص مل تك ��ن �أب ��د ًا
مق�ص ��ودة للن�ش ��ر ،حافل ��ة ب�أغ�ل�اط �إمالئية،
جمل حمذوف ��ة ،مالحظات منف�صل ��ة� ،أحيان ًا
�إ�ش ��ارات ملغ ��زة والكث�ي�ر ج ّد ًا م ��ن العوامل
الت ��ي تعترب عالم ��ة فارقة لن�صو� ��ص مل تكن
خم�ص�ص ��ة للن�شر .دف�ت�ران من اليوميات يف
الأر�شي ��ف – ُك ِتب ��ا ب�ي�ن �آب  ١٩٥٧وت�شرين
الث ��اين  ١٩٥٩يتن ��اوالن ف�ت�رة مهنته ��ا يف
التدري� ��س يف اجلامع ��ة وعالجه ��ا عل ��ى ي ��د
املحللة النف�سية روث بو�شر – و�ضع عليهما
زوجه ��ا ال�شاع ��ر َتد هي ��وز ختم ًا حت ��ى العام
 .٢٠١٣قبل فرتة وجي ��زة من موته رفع هذا
اخلتم.
الدف�ت�ران املجل ��دان م ��ن اليومي ��ات الل ��ذان
كتبتهما بالث يف ال�سن ��وات الثالث الأخرية
م ��ن حياته ��ا مل ت�ضمهما ه ��ذه الطبعة .واحد
منهم ��ا خمت � ٍ�ف ح�س ��ب ق ��ول َت ��د هي ��وز يف
مقدمت ��ه لطبعة نيويورك م ��ن كتاب يوميات
�سيلفيا ب�ل�اث (دايل ْب َر� ��س)١٩٨٢،؛ ال يزال
مفقود ًا .الثاين ،الدفرت ذو الغالف املاروين،
ال ��ذي ي�شمل يومي ��ات الثالثة �أي ��ام الأخرية
قبل انتحار بالث� ،أُتل َِف من قبل هيوز.
مل حتت � ِ�و الطبعة العربية كم ��ا ي�شري مرتجم
الكت ��اب عل ��ى كام ��ل اليومي ��ات ب ��ل ق ��ام هو

الأم���ك���ن���ة ت�����روي وق��ائ��ع��ه��ا

قراءة في ( داخل المكان..المدن روح ومعنى )
 كاظم غيالن
يجتم ��ع الأب املعل ��م ب�أبنائن ��ه ليعلمه ��م زخرفة احلرف
العرب ��ي  ،الأوالد يك�ب�رون فين�صرف ��وا لع ��امل الفن ��ون
ال�صحافية وت�صاميمه ��ا بينما متتد يد الفا�شية لتحظى
ب�سرق ��ة حي ��اة �أحدهم( �سامي) فتخفي ��ه عن احلياة ومل
يعد له �أثر �إال يف ذاكرة اخللود .
م ��ن هن ��ا تب ��د�أ موهب ��ة الكتاب ��ة وتف ّتقها لكب�ي�ر الأوالد
في�ص ��در لن ��ا �أ�س ��رار الأمكن ��ة ويك�شف لنا ع ��ن روايات
دهورها العراقية.
يحف ��ل الإ�ص ��دار الأخري للباح ��ث والكات ��ب العراقي د.
جم ��ال العتابي ( داخ ��ل املكان _ امل ��دن روح ومعنى)
ال�صادر عن دار �سط ��ور العراقية بواقع( � )١٧٦صفحة
م ��ن القط ��ع الو�سط بوقائع امل ��كان العراقي ب ��دء ًا من (
الغازية) حتى ( �شارع املتنبي) .
الأمكنة يف كتاب العتابي مولعة بالهموم وال�صراعات،
ق�صب ��ات جتاور مياه ( الغ ��راف) تئن فقر ًا وتتطلع عرب
�أحالمها لتلك احلرية التي ن�أت بعيد ًا.
م ��دن ووقائ ��ع توزع ��ت تناق�ض ��ات طقو�سه ��ا ولهجاتها
وانتم ��اءات �شبابه ��ا املبك ��رة ب�ش ��يء من ول ��ع احلقيقة
ونق ��اء ال�ضمائ ��ر ع�ب�ر حق ��ب ال�صراع ��ات ال�سيا�سي ��ة
الدامي ��ة واالندفاع البهي نحو بن ��اء �إن�سان جديد يحق
له مااليحق لغريه من عبيد الطغيان والت�سلط  ،ولرمبا
�أ�ش ��ار الكات ��ب د� .أحم ��د الزبي ��دي يف مقدمت ��ه للكت ��اب
ب�شيء من الدقة عن اعتماد امل�ؤلف لل�سرد كو�سيلة ت�صل
بن ��ا �إىل حيث ما ك�شف عن ��ه ال�سيما يف ( مدينة احلرية
_ عم ��ارة �إن�ساني ��ة ) وع�ب�ر حلقاته ��ا الثماني ��ة الت ��ي
�أخ ��ذت احليز الأكرب من الكتاب ،فقد منحنا العتابي كل
مايده� ��ش من وقائع وخمفيات عن �صندوق �أ�سرار هذه
املدين ��ة م ��ع �أن تاريخها لن ينف�صل ع ��ن كل ما جرى يف
الع ��راق من متغريات� ،إال �أن مهارة امل�ؤلف يف �صياغاته
الفني ��ة العالية ت�ش�ي�ر ملعرفته بفنه وذل ��ك بحكم مرتاكم
جتربت ��ه احلياتية _ الثقافية  ،واملعرف ��ة التي �أعنيها

هنا تت�صل برثاء التجربة فال ميكن احلديث عن الأمكنة
الت ��ي تناولها الكاتب وم ��ا امتازت به من ثراء التجارب
لوال اللغة الرثية هي الأخرى والتي نهلها من القراءات
امل�ستمرة التي �أعانته ملعانقة ذلك البوح اخلفي للأمكنة
وا�ستنط ��اق �أزمنتها و�شخ�صياتها ( عزيز ال�سيد جا�سم
 ،حمم ��د املدهو�ش ،جبار املح ��روث  ،عارف علوان ....
ال ��خ) � .إن ما و�ضعه( با�شالر) م ��ن �أ�سا�س عرب نظريته
اجلمالي ��ة ي�ضع ��ك �أمام خي ��ارات يف الطريق ��ة التي من
�ش�أنه ��ا �أن جتعل منك مكت�شف ًا ملا كان يعنيه ،فمن ال�سهل
�أن يظ ��ل املكان جم ��اد ًا ميت ًا لكن م ��ن ال�صعب �أن حتييه
�إال �إذا كن ��ت غاية يف القدرة عل ��ى اكت�شاف ما اليك�شف،
ف�أمكن ��ة العتابي م�ألوفة وعا�شتها �أجيال تلتها �أجيال �إال
�أن طرق البوح املتبادل بينها والآخرين تفر�ضه الكتابة
وطقو�سه ��ا ال�سحري ��ة  ،لذا وج ��د يف ال�سردي ��ة مفتاح ًا
حللول الك�شف _ الألغاز.
كل م ��كان كان ��ت ال�سيا�س ��ة �سيدت ��ه ولرمب ��ا ه ��ذا �ش� ��أن
الأمكن ��ة العراقي ��ة ال�سيم ��ا تلك الت ��ي عا�شه ��ا العتابي ،
وال�سيا�س ��ة بطبيعته ��ا الكابي ��ة لن متنح ��ك القدرة على
ا�ستيع ��اب طرق الكتابة عنها مكاني� � ًا �إن مل يكن اجلمال
�سبيل ��ك الوحي ��د واملنقذ لبل ��وغ ذروتك ول ��ذا كان لنهر
الغراف ونهار ال�شط ��رة و�أما�سي احلرية �أطياف ًا تطوق
الر�ؤى فت�أخذك لك�شوف ��ات الإبداع كتابي ًا  ،وهذا لرمبا
ي�صل ل�سائر الأجنا�س الإبداعية الأخرى ال�سيما الق�صة
والرواية .
يف ر�ص ��د دقيق لطبيع ��ة الأمكنة الت ��ي ت�ضمنها الكتاب
تف�ص ��ح موهبة امل�ؤلف كفن ��ان ت�شكيلي عن نف�سها بذات
امل�ست ��وى من الدق ��ة الكتابية وميك ��ن مالحظة ذلك عرب
العدي ��د من الأمكنة كبيوت الغازي ��ة الواطئة وال�شطرة
والدواي ��ة مرور ًا بدار املعلمني ومدينة احلرية فب�ستان
اجللبي وحتى �ش ��ارع املتنبي ،فتجد الأ�شكال وتقنيتها
اىل جان ��ب الزخرف ��ة والألوان ،وهكذا يت�ش ��كل الكتاب
بو�صف ��ه ن�سق� � ًا �إبداعي� � ًا الفت� � ًا ي�ش�ي�ر ملدى فه ��م امل�ؤلف
العمي ��ق ملا يف املكان من ح�سا�سي ��ة وما للمدن من روح
ومعنى.

بانتخ ��اب للن�صو�ص من ال�سن ��وات -١٩٥٠
 ،١٩٦٢وعر�ض فيها كل جوانب حياة �سيلفيا
ب�ل�اث يف االثنتي ع�ش ��رة �سن ��ة الأخرية من
حياتها .كل �شيء يتعلق بكتاباتها ،قراءاتها،
�أفكارها ح ��ول الأ�سلوب ،اللغة ،وطموحاتها
الأدبي ��ة .وبالطبع ،بالإ�ضاف ��ة �إىل م�صاعبها
ال�شخ�صية ،فرتاتها الفظيعة من الك�آبة (هي،
يف الواقع ،مل تكتب فيها عن �شيء �آخر).
.يق ��ول النا�ش ��ر يف بداي ��ة الكت ��اب �إن ��ه قبل
�أع ��وام م ��ن موت ��ه "كان َتد هي ��وز يعمل على
ن�شر اليومي ��ات غري املوج ��زة ل�سيلفيا بالث
يف بريطاني ��ا و�أم�ي�ركا مع� � ًا .يف عام ١٩٩٧
حوّ ل م�س�ؤولي ��ة امل�ش ��روع �إىل جنليه فريدا
ونيكوال� ��س ،اللذي ��ن كان ��ا �سلف� � ًا يحتفظ ��ان
بن�سخ ��ة م ��ن اليومي ��ات منذ زم ��ن قليل .يف
النهاي ��ة ،فوّ �ض هو بفتح اليوميات التي كان
ختمها �سابق ًا.
عه� � َد فري ��دا ونيكوال� ��س بتحري ��ر الكت ��اب
�إىل كاري ��ن كوكي ��ل ،وه ��ي و�ص ��ي م�ش ��ارك
عل ��ى الكت ��ب الن ��ادرة يف �سمي ��ث كولي ��ج،
ما�سا�شو�ست� ��س .ا�ستم ��ر امل�ش ��روع حت ��ت
�إ�ش ��راف تد هي ��وز حت ��ى وفات ��ه يف ت�شرين
الأول  ،١٩٩٨واكتم ��ل يف كان ��ون الأول
".١٩٩٩
تت�ضمن اليوميات مقاطع ح�سية ناب�ضة
باحلياة� .إن�ه��ا تو�ضح  ،على �سبيل املثال
 ،حب ب�لاث للمالب�س .ت�ستعد لل�صف ذات
��ص�ب��اح  ،ت �ق��ول" :كنت �أرت � ��دي مالب�سي
 ،م��درك��ة ل �ل��ون وج �م��ال �أن �أك� ��ون نحيفة
و�شعوري بالراحة والرفاهية والرفاهية
يف املقا�سات اجليدة وامل��واد الغنية" .يف
�شهر ع�سلها مع تيد هيوز عام  ، 1956قامت
برحالت عرب ال�شوارع احل��ارة املرتبة يف
جنوبي �إ�سبانيا يف م��ا ت�سميه "الأحذية
ال�سوداء ال�شريرة ذات الكعب العايل" بعد
ذلك بعامني  ،وكانت تبتهج باجلن�س" :احلب
اجليد اليوم � ،صباح ًا وبعد الظهر  ،كل �شيء
�ساخن وجاد وجميل" � ،إنها ت�ستمتع ب�شكل
خ��ا���ص بجميع �أن ��واع ال�ط�ع��ام" :لقد عدنا
�إىل املنزل مفرت�سني  ،لنلتهم �شرائح اللحم
امل�شوية  ،و�إخماد �سلطة ال�شيف  ،والنبيذ،
و�سرنى كذلك يف الر�سائل �أنها حتب �أفالم
�إنغمار بريغمان ال�سويدية  ،وتتعرف على
ال�شعر ال�سن�سكريتي والق�ص�ص اخليالية
الهندية وهي تقدر الفن احلديث ،

يع�ت�رف �أن رواية الك�سندر دوما�س " الكونت دي
مونت كري�ستو "  ،غريت حياته وحولته من قارئ
اىل كات ��ب  ،فقبل �أن يعرث عل ��ى الك�سندر دوما�س
كان مهتم� � ًا بلعب ��ة البي�سب ��ول  ،ويع ��د نف�س ��ه لأن
ي�صبح العب ًا م�شهور ًا  ":بعد �أن انتهيت من رواية
الك�سن ��در دوما�س �أيقنت �أنني لن �أح�صل على �أي
مكان كالعب بي�سبول
ليوناردو ب ��ادورا املولود يف العا�شر من ت�شرين
الأول عام  1955يف حي مانتيال جنوب العا�صمة
الكوبي ��ة هافان ��ا  ،كان ��ت طفولت ��ه عادي ��ة مثل �أي
اب ��ن لأ�س ��رة مي�سورة احل ��ال  ،الأب يحمل �أفكار ًا
ثوري ��ة  ،والأ ّم متدينة وحمافظة � ،أم�ضى طفولته
و�شباب ��ه يلعب كرة البي�سب ��ول  ،يف �صباه مل يقر�أ
كث�ي�ر ًا " كنت �ألعب كث�ي�ر ًا  ،و�أقر�أ قلي ًال  ،قر�أت ما
يق ��ر�أه كل طف ��ل ج ��ول ف�ي�رن  ،وقر�ص ��ان �إميليو
�سالغ ��اري "  ،يف بداية حيات ��ه عمل �صحفي ًا  ،قبل
�أن يكتب �أوىل رواياته التي مل تلق جناح ًا  ،فقرر
التوق ��ف لفرتة ق�صرية ثم ع ��اد اىل كتابة نوع من
الرواي ��ات �شبيه بروايات �شارل ��وك هوملز  ،بطلها
مفت� ��ش ال�شرطة ماريو كوندي  ،وق ��د �أ�صدر �أربع
رواي ��ات جند فيها بط ��ل الرواي ��ة املفت�ش كوندي
يتمن ��ى �أن ي�صبح كاتب� � ًا  ،ويعرتف �أن ��ه يت�ضامن
مع ع ��امل الكتاب يف مواجهة ع ��امل الت�ضييق على
احلريات  ،ورغم �أن ليون ��اردو بادورا ال يحب �أن
يتح ��دث يف ال�سيا�س ��ة  ،ولهذا جن ��ده يف مقال له
بعنوان " �أود �أن �أكون بول �أو�سرت " ،ي�شتكي من
�س�ؤاله با�ستمرار كيف ت�ستطيع العي�ش يف كوبا ؟
 ،ويف كل مرة كان يجيب  ":لي�س لدي �أي م�صلحة
يف العي� ��ش خارج كوبا لأ�سباب كثرية  ،الأول هو
�أنني كوب ��ي  ،وهي بلدي رغ ��م م�شاكلها وقيودها
ونق�صها� .أحتاج حميطي م ��ن �أجل الكتابة .يجب
�أن �أعرف حقيقة واقع بالدي لكي �أف�سره  ،و�إذا مل
يكن هذا كافي ًا  ،ف�أنا �أحب العي�ش يف كوبا .وحتى
عندم ��ا �أجد نف�سي على خالف مع ما يحدث �أمتنى
�أن �أبق ��ى� .أعتقد �أنه من حق امل ��رء �أال يكون متفق ًا
م ��ع كل �شيء� :أنا �أفكر وبالت ��ايل يجب �أن �أمار�س
حق التفكري" .
يق ��ول �إن اخلي ��ال يف روايات ��ه قلي ��ل ج ��د ًا � ":أنا
اكت ��ب ما �أراه يف الواقع الكوب ��ي ،ويف ال�شوارع
و�أحادي ��ث النا� ��س" وهو يجد متع ��ة يف �أن يجمع
ك َّل ذلك يف �أوراق تتحوَّل �شيئ ًا ف�شيئ ًا �إىل روايات
ي�شعر من خاللها �إنه حر  .ي�ستيقظ مثل همنغواي
الذي �شغ ��ف به وكتب عنه رواي ��ة بعنوان "عودة
همنغ ��واي " يف �ساع ��ة مبكرة  ،يذه ��ب اىل جهاز
الكومبيوتر  ،يجل�س �ست �ساعات متوا�صلة  ،وما
�أن ينتهي من الأوراق التي كتبها حتى ي�سلمها اىل
زوجته  ":زوجتي  ،ع ��ادة ما تكون حادة وقا�سية
وهذا ما �أحتاجه عندما �أكتب.
�ساهم ��ت رواياته التي كتبه ��ا بطريقة بولي�سية ،
بتحقيق �شه ��رة وا�سعة له داخ ��ل كوبا وخارجها
 ،وق ��د ك�شف ��ت تل ��ك الرواي ��ات جانب ًا م ��ن احلياة
االجتماعي ��ة من كوبا  ،ن�شر العديد من الروايات،
مث ��ل "الف�ص ��ول الأربع ��ة" ،و"رواي ��ة حيات ��ي"

ووداع� � ًا همنغ ��واي � ،إال �أن عمل ��ه الب ��ارز ال ��ذي
و�ضع ��ه يف م�ص ��اف الك ّت ��اب الكبار ه ��و رواية "
الرجل الذي كان يح � ُّ�ب الكالب"� -صدرت عن دار
املدى ترجمة ب�س ��ام البزاز  -وفيها يروي حكاية
قاتل ليون تروت�سكي.
يف رواي ��ة "الرج ��ل ال ��ذي يحب ال ��كالب"  ،نحن
�أم ��ام كاتب حمبط توفيت زوجت ��ه  ،وهو يتذكر
كيف التقى قبل ثالثة عقود على ال�شاطئ الكوبي
 ،برج ��ل غام� ��ض كان يع�ش ��ق ال ��كالب ال�سلوقية.
و�سيقيم معه �صداقة حميمة  ،ومن خالله يتعرف
على حكاية " رامون م�ي�ركادر " الرجل الذي قتل
تروت�سكي .
وعل ��ى عك� ��س امل� ��ؤرخ � ،أو الباح ��ث االجتماعي ،
يعم ��ل ليوناردو ب ��ادورا مع �شخ�صي ��ة تاريخية
�أث ��ارت الكثري م ��ن اجلدل باح�سا� ��س الروائي ":
ق ��ر�أت الكثري عن تروت�سكي وعن احلياة اليومية
ل ��ه وكي ��ف كان يق�ض ��ي يوم ��ه  ،وق ��ر�أت �أي�ض� � ًا
العدي ��د م ��ن ن�صو� ��ص تروت�سك ��ي  ،يف حماول ��ة
لتحديد موقع التقاطع ب�ي�ن املعلومات التاريخية
وم�ساح ��ة التط ��ور الدرام ��ي املحتمل ��ة� .أعتقد �أن
التحدي الكب�ي�ر هو حتديد �أي م ��ن تلك العنا�صر
يف حي ��اة �شخ�صية تاريخي ��ة وثوري رو�سي كان
احد �صناع حجث تاريخي كبري الثورة البل�شفية
يف رو�سي ��ا  1917والآن هو ج ��زء من التاريخ
العاملي" .
كان كتاب ��ة رواي ��ة ع ��ن تروت�سك ��ي ميث ��ل حتدي ًا
لليون ��اردو ب ��ادورا  ،ففي كل ي ��وم تظهر معلومة
جدي ��دة ع ��ن ه ��ذه ال�شخ�صي ��ة املثرية للج ��دل ":
املن�ش ��ورات احلديث ��ة �أجربتن ��ي با�ستم ��رار على
ر�ؤي ��ة الأ�شي ��اء م ��ن خ�ل�ال عد�س ��ة خمتلف ��ة  ،من
ناحي ��ة  ،من ناحية �أخ ��رى  ،كان الغياب الن�سبي
للمعلومات ع ��ن رامون مريكادر خميف� � ًا� .سي�أخذ
من ��ه البح ��ث والتح ��ري اكرث من ث�ل�اث �سنوات ،
والكتابة �أي�ض ًا ت�ستمر ثالث �سنوات �أي�ض ًا .
الع ��ام  2009ت�ص ��در رواية " الرج ��ل الذي يحب
الكت ��اب " و�سرع ��ان م ��ا ترتجم اىل اك�ث�ر من 20
لغ ��ة  ،وفيه ��ا نتعرف عل ��ى ق�صة حي ��اة مريكادير
ب�أ�سلوب متنا�سق مع لعبة القط والف�أر التي لعبها
�ستال�ي�ن مع تروت�سكي منذ اللحظة التي ُطرد فيها
تروت�سك ��ي من احلزب ال�شيوعي يف العام 1927
وحتى حلظة اغتياله.
الرجل الذي يحب ال ��كالب �أ�شبه بثالث روايات
متداخل ��ة  ،عن ثالث حي ��وات ارتبطت م�صائرهم
بخي ��ط واحد  ،ثالث حي ��وات ب�شر ّي ��ة ،متوازية
متداخل ��ة ،لك ��ن بتواري ��خ خمتلفة :تب ��د�أ الرواية
الأوىل منف ��ردة م ��ن ع ��ام  ،1929ح�ي�ن نف ��ي
تروت�سك ��ي م ��ن ب�ل�اده رو�سي ��ا .وتب ��د�أ الرواي ��ة
الثانية من ع ��ام  ،1938حني عُر�ضت على رامون
مريكادي ��ر فكرة القيام بعمل يدخل ��ه التاريخ� .أمّا
الق�صة
الرواية الثالث ��ة ،وهي التي تروي للقارئ ّ
كامل ��ة ،فتبد�أ من ع ��ام  ،1977حني التق ��ى القاتل
مريكادير بالراوي يف �أح ��د �شواطئ كوبا �صدفة
لي�ست�أمنه على حكايته .

الدكتور عبد الجبار الرفاعي يفوز بجائزة البطريركية
الكلدانية في العراق
ف ��از املفك� � ُر العراق ��ي الدكتور عب ��د اجلبار
الرفاع ��ي باجلائ ��زة الأوىل الت ��ي متنحه ��ا
البطريركي ��ة الكلدانية يف الع ��راق لأف�ضل
الأعم ��ال الفكري ��ة املنج ��زة يف �سنة2020
 .وق� �دّم الكاردينال لوي� ��س روفائيل �ساكو
اجلائز َة للدكتور عب ��د اجلبار الرفاعي يف
ُ
ظروف
مق� � ِّر البطريركية ببغ ��داد ،ومنعت
جائح ��ة كورون ��ا م ��ن �إقام ��ة حف � ٍ�ل به ��ذه
املنا�سبة.
ُمن ��ح الرفاع ��ي ه ��ذه اجلائ ��زة لإ�سهام ��ه
الفكري اجل ��ا ّد يف تر�سيخ القيم الأخالقية
والإن�ساني ��ة ال�سامي ��ة يف الدي ��ن ،و�إ�شاعة
ثقاف ��ة احل � ّ�ق يف االخت�ل�اف والتن ��وع
الهوت
والتعددي ��ة ،ودوره الرائد يف بناء
ٍ
كالم جديد ين�شد � َ
إيقاظ القيم
�إن�ساين ِ
وعلم ٍ
الروحية والأخالقية واجلمالية يف الدين.
وكان عب ��د اجلب ��ار الرفاع ��ي قد ف ��از بعدّة
جوائز ،منها:
 -1اجلائ ��زة الأوىل للإجن ��از الثق ��ايف
يف الدوح ��ة عل ��ى منج ��زه الفك ��ري الرائد
و�آثاره يف ت�أ�صي ��ل املعرفة وثقافة احلوار
وتر�سيخ القيم ال�سامية للتنوع والتعددية
والعي� ��ش امل�ش�ت�رك ،الدوح ��ة  -قط ��ر 14
كانون الأول .2017
 -2ال ��درع الذهب ��ي للحرك ��ة الثقافي ��ة
ب�أنطليا� ��س يف لبن ��ان ،ل ��دوره يف �إغن ��اء
املنج ��ز الثقايف يف الع ��امل العربي� 1 ،آذار
.2013
ً
 -3اعرتاف� �ا باملهم ��ة الت ��ي نه�ض ��ت به ��ا
جمل� � ُة ق�ضاي ��ا �إ�سالمي ��ة معا�ص ��رة يف
بن ��اء عل ��م ال ��كالم اجلدي ��د وفل�سف ��ة الدين
باللغ ��ة العربي ��ة ،وبو�صفه ��ا الدوري� � َة
الأه� � ّم املتخ�ص�ص ��ة يف الأدي ��ان بالعربي ��ة

خ�ص� ��ص "املعهد الباب ��وي يف روما التابع
ّ
للفاتيكان" كتا َبه ال�سنوي عام  2012لهذه
املجل ��ة .وق�ضايا �إ�سالمي ��ة معا�صرة جملة
فكري ��ة ف�صلي ��ة تهت ��م ببن ��اء فل�سف ��ة الدين
وعل ��م ال ��كالم اجلدي ��دّ � ،أ�س�سه ��ا ويح ّررها
عبد اجلبار الرفاع ��ي منذ ربع قرن تقريب ًا،
ومازالت ت�صدر حتى اليوم.
 -4اجلائ ��زة الأوىل عل ��ى �أطروحت ��ه
للدكت ��وراه ،يف مب ��اراة تناف�ست فيها �أكرث
من  200ر�سالة و�أطروحة جامعيةّ ،
نظمها
مكتب ال�شهيد ال�صدر �سنة .2009
 -5اجلائ ��زة الأوىل لكت ��اب الوح ��دة
الإ�سالمي ��ة يف طه ��ران عل ��ى جه ��وده يف
الكتابة والن�شر والدعوة للوحدة والعي�ش
مع� � ًا يف ف�ضاء التن ��وع واالخت�ل�اف� ،سنة
.2005
 -6اجلائ ��زة الأوىل للم�ؤرخ العالمة ح�سن

الأم�ي�ن يف ب�ي�روت عل ��ى منج ��زه املعريف
والثقايف.2003 ،
يذك ��ر �أن عب ��د اجلبار الرفاعي م ��ن مواليد
الرفاع ��ي يف حمافظة ذي ق ��ار يف العراق،
�سن ��ة  ،1954وبع ��د �أن تخ ��رج يف املعه ��د
الزراع ��ي ببغداد �سن ��ة  ،1975انخرط يف
درا�س ��ة عل ��وم الدي ��ن يف احل ��وزة العلمية
يف النج ��ف اال�شرف �سن ��ة  ،1978وح�ضر
درا�س ��ة املق ّدم ��ات وبع� ��ض ال�سط ��وح فيها
 ،ث ��م �أكم ��ل ما بق ��ي م ��ن درا�س ��ة ال�سطوح
والبح ��ث اخلارج يف احل ��وزة العلمية يف
قم  .وتتلم ��ذ يف املنطق والنحو وال�صرف
والبالغ ��ة والفق ��ه و�أ�ص ��ول الفق ��ه م ��ن
املق ّدم ��ات وال�سط ��وح على ال�شي ��خ ح�سني
ج ��ودة و ال�شي ��خ عب ��د الأم�ي�ر ال�ساع ��دي،
وال�شيخ �أحم ��د البهاديل وال�شيخ هادي �آل
را�ض ��ي وال�شي ��خ باقر الإي ��رواين وال�سيد

�أحم ��د امل ��ددي .ودر� ��س ج ��زء ًا م ��ن كت ��اب
"جتري ��د االعتقاد يف علم الكالم" على يد
ال�سيد حممد حممد �صادق ال�صدر ،وق�سم ًا
م ��ن منظوم ��ة ال�سب ��زواري عل ��ى ال�سي ��د
م�سل ��م احللي ،والعقائد عل ��ى ال�شيخ �أحمد
البه ��اديل ،يف ح ��وزة النج ��ف .كم ��ا در�س
يف ح ��وزة ق ��م :بداية احلكمة عل ��ى ال�شيخ
باق ��ر الإي ��رواين ،ونهاي ��ة احلكم ��ة عل ��ى
ال�شي ��خ غ�ل�ام ر�ض ��ا الفيا�ض ��ي ،والأ�سفار
الأربع ��ة عل ��ى ال�شي ��خ عبدالل ��ه اجل ��وادي
الآمل ��ي ،ومتهي ��د القواع ��د الب ��ن ترك ��ه،
وف�صو� ��ص احلكم البن عرب ��ي على ال�سيد
درو�س البحث
كمال احليدري.كذلك ح�ضر
َ
اخل ��ارج يف الفق ��ه و�أ�ص ��ول الفق ��ه مل ��دة
ثم ��ان �سن ��وات ،يف حوزة قم ،حت ��ى ت�أهل
علمي ��ا لال�ستن ��اد اىل نظ ��ره اخلا� ��ص يف
درو�س البحث
اال�ستنباط الفقهي .وح�ضر
َ
اخل ��ارج عن ��د :ال�سي ��د حمم ��ود الها�شمي
ال�شاه ��رودي  ،وال�شي ��خ حمم ��د ح�س�ي�ن
الوحيد اخلرا�ساين  ،وال�سيد �أحمد املددي
 ،وال�شي ��خ باقر االيرواين ،وال�شيخ حممد
هادي �آل را�ضي.
وح�ص ��ل عب ��د اجلب ��ار الرفاع ��ي عل ��ى
الدكت ��وراه يف الفل�سفة الإ�سالمية ،بتقدير
امتي ��از .2005 ،واملاج�ستري يف علم كالم،
بتقدي ��ر امتي ��از ،1990 ،وبكالوريو� ��س
املعارف الإ�سالمية ،بتقدير امتياز.1988 ،
ولقب الأ�ستاذية �سنة  ،2012و�أ�شرف على
وناق� ��ش �أك�ث�ر م ��ن � 60أطروح ��ة دكتوراه
ور�سالة ماج�ستري يف الفل�سفة وعلم الكالم
والدرا�س ��ات الإ�سالمية .وبلغ ��ت �آثا ُر عبد
اجلب ��ار الرفاع ��ي املطبوع ��ة حت ��ى الي ��وم
خم�سني عنوان ًا.
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�سامل رو�ضان املو�سوي*

�إن مفهوم الدولة على وفق ما عرفه فقهاء القانون الد�ستوري ب�أنها (ب�أنها جماعة م�ستقلة من
الأفراد يعي�شون ب�صفة م�ستمرة على �أر�ض معينة ،بينهم طبقة حاكمة و�أخرى محكومة) ،ومن هذا
التعريف نجد �إن من يدير الدولة هي الطبقة الحاكمة ،وهذه الطبقة هي من تمثل الدولة �أمام
ال�شعب لأن المادة ( )47من القانون المدني العراقي رقم� 40سنة  1951المعدل قد اعتبرت الدولة
من الأ�شخا�ص المعنوية ولها من يمثلها  ،والدولة العراقية وعلى وفق ما و�صفها الد�ستور العراقي
ٌ
ٌ
ٌ
جمهوري
م�ستقلة ذات �سيادة كاملة ،نظام الحكم فيها
اتحادية واحد ٌة
(دولة
في المادة ( )1ب�أنها
ٌ
ديمقراطي) ويتم �إدارتها عبر ثالث �سلطات اتحادية (الت�شريعية  ،التنفيذية
نيابي(برلمان)
ٌ
ٌ
ً
ف�ضال عن �إقليم كرد�ستان القائم حالياً
والق�ضائية) على وفق �أحكام المادة ()47

وهذه ال�سلطات لها م ��ن يعبر عنها وهم
ر�ؤ�سا�ؤه ��ا و�أع�ضاوها والعاملون فيها،
والذي ��ن منح ��وا �صالحي ��ات التحك ��م
برقاب المواطنين فه ��م من يحدد مقدار
م ��ا يج ��ب �أن يح�ص ��ل الف ��رد علي ��ه م ��ن
واردات الدولة وهم من ي�سلب المواطن
�أموال ��ه بعن ��وان ا�ستقط ��اع و�ضرائ ��ب
ومنه ��م م ��ن يحك ��م بم ��وت الإن�س ��ان
وتقييد حريته ومنهم من يقمعه برعاية
القان ��ون وغيرها م ��ن الأم ��ور ال�سائدة
الآن ،وحيث �إن ه� ��ؤالء (�أع�ضاء الطبقة
الحاكم ��ة) ملزم ��ون بحك ��م الد�ست ��ور
ب ��ان يوف ��وا بالتزام ��ات الدول ��ة تج ��اه
المواط ��ن الت ��ي وردت ف ��ي الد�ست ��ور
و�أ�صبح ��ت حقوق ًا د�ستوري ��ة للمواطن
تجاه التزامات الدولة ومنها على �سبيل
المثال الت ��زام الدولة بمحاربة الإرهاب
بكل �أ�شكاله الوارد في المادة (/7ثاني ًا)
من الد�ستور ،والتزامها بتكاف�ؤ الفر�ص
ال ��وارد في الم ��ادة ( )16م ��ن الد�ستور،
والتزامه ��ا بالإ�ص�ل�اح االقت�ص ��ادي
ال ��وارد في الم ��ادة ( )25م ��ن الد�ستور،
وت�شجي ��ع اال�ستثم ��ار ف ��ي مختل ��ف
القطاع ��ات الوارد في الم ��ادة (  )26من
الد�ست ��ور ،والتزامه ��ا بحماي ��ة الأ�سرة
والف ��رد وتوفي ��ر ال�ضم ��ان االجتماع ��ي
وحي ��اة عي�ش كريمة للمواط ��ن الواردة
في المادة ( )30من الد�ستور ،والتزامها
برعاي ��ة المعوقي ��ن وذوي االحتياجات

الخا�ص ��ة ال ��وارد ف ��ي الم ��ادة ( )32من
الد�ست ��ور ،والتزامه ��ا بتوفي ��ر التعلي ��م
للمواط ��ن ال ��وارد ف ��ي الم ��ادة ( )34من
الد�ست ��ور والتزامه ��ا بحري ��ة المواطن
وع ��دم قمع ��ه ال ��واردة في الم ��واد (،37
 )38م ��ن الد�ست ��ور ،والتزامه ��ا بتوفير
المحاكم ��ة العادل ��ة للمواط ��ن و�ضم ��ان
ا�ستقالل الق�ضاء وتوفير و�سائل الدفاع
ع ��ن المتهم على وفق م ��ا ورد في المادة
( )19م ��ن الد�ست ��ور ،والتزامها بحماية
الأموال العامة والحفاظ عليها و�إدارتها
ال ��وارد في الم ��ادة ( )27م ��ن الد�ستور،
وه ��ذه االلتزام ��ات وغيره ��ا واج ��ب
عل ��ى م ��ن يمثل ��ون الدولة وه ��م الطبقة
الحاكمة ،وعندما ي�سعى ه�ؤالء لإ�شغال
تل ��ك المنا�ص ��ب الت ��ي تمث ��ل مفا�ص ��ل
الدول ��ة الأ�سا�سي ��ة و�سلطاته ��ا الث�ل�اث
نجده ��م يرفع ��ون �شع ��ارات النزاه ��ة
واال�ستقام ��ة وتعهده ��م بتوفي ��ر تل ��ك
الحق ��وق الد�ستورية ومن �أهم ما يرفعه
ه�ؤالء ويكثرون ال ��كالم به في محافلهم
وف ��ي و�سائ ��ل الإعالم عب ��ارات النزاهة
والعدال ��ة وتوزي ��ع الث ��روة الع ��ادل
وحماي ��ة ام ��ن المواط ��ن ،لك ��ن عندم ��ا
يختلي بع�ضه ��م �إلى �أقرانه من �شياطين
الف�ساد يختلف طرحه عن �أي قول �أعلنه
للعم ��وم ،ويعم ��ل للح�ص ��ول عل ��ى اكبر
قدر م ��ن المنافع ال�شخ�صي ��ة والفئوية،
ويجتهدون ف ��ي �إيجاد ال�سبل في تقنين

�سرقات المال الع ��ام ،ومحاولة الوقاية
م ��ن المحا�سب ��ة القانوني ��ة وال�شعبي ��ة،
وه ��ذا الح ��وار والعم ��ل المخف ��ي ع ��ن
الجمه ��ور وال ��ذي ي�ستدل علي ��ه ب�آثاره
الوا�ضحة في �سيماه ��م و�أفعالهم ومنها
امت�ل�اء الجيوب والأر�ص ��دة في الداخل
والخ ��ارج والأم�ل�اك الت ��ي ا�ستباحوها
و�سرقوه ��ا م ��ن الم ��ال العام ،حي ��ث �أن
�أحده ��م ي�أت ��ي م ��ن دار ف ��ي ح ��ي �شعبي
في�صبح من �أ�صح ��اب الأمالك في مراكز
الم ��دن �أو ف ��ي الخ ��ارج  ،وبم ��ا �أن ه ��ذا
الح ��ال ه ��و االخت�ل�اف بين م ��ا يعلنون
وما ي�ضم ��رون �أو ي�سترون ب ��ه القول ،
ف�إن ��ه ال�شك هو النف ��اق بعينه ،لأن فقهاء
ال�شريعة وعلم ��اء االجتماع و�أهل اللغة
يجمع ��ون على �أن النفاق ه ��و (التظاهر
ب�إتب ��اع الف�ضيل ��ة والأخ�ل�اق الح�سن ��ة
الحمي ��دة و�إ�ضم ��ار ال�سم ��ة والنزع ��ات
الحقيقية لل�شخ�صية المنطوية على غير
الظاهر منها .يكثر ا�ستخدام النفاق في
�إط ��ار الأخالقيات والأدي ��ان وال�سيا�سة
وه ��و �أم ��ر منب ��وذ ،وه ��و عك� ��س
الإخال� ��ص ).وطالم ��ا ه� ��ؤالء ه ��م م ��ن
يمثل ��ون الدولة فان هذه ال�سمة تنعك�س
عليه ��ا فت�صبح الدولة دول ��ة منافقة بد ًال
م ��ن دولة حامية للحق ��وق ،لكن هل هذه
ال�صف ��ة ل�صيق ��ة بالدول ��ة ؟ الجواب كال
لأن ه� ��ؤالء الأ�شخا� ��ص المتم�سكي ��ن
ب�أه ��داب القان ��ون لتمري ��ر �أجنداته ��م

والقاب�ضي ��ن عل ��ى كل ال�سلط ��ات �سوف
يذهب ��ون وتبق ��ى الدول ��ة قائم ��ة مثلم ��ا
ذه ��ب �أ�سالفه ��م وم ��ن كان �أعت ��ى منه ��م
و�أ�ش ��د ق�س ��وة ،وحتمي ��ة ال ��زوال قائمة
لأن التاري ��خ يحدثن ��ا عن ذل ��ك وي�صور
لن ��ا و�سائ ��ل ال ��زوال المختلف ��ة ومنه ��ا
م ��ن حي ��ث ال يحت�س ��ب الفا�س ��د وغيره،
و�أه ��م عن�صر ف ��ي تنقية الدول ��ة وزوال
الفا�سدي ��ن منه ��ا ه ��و عن�ص ��ر ال�شب ��اب
الواعي المت�صدي لهم ب�إتباع كل ال�سبل
الد�ستوري ��ة والقانوني ��ة ،والفا�ض ��ح
لف�سادهم و�س ��وء �إدارتهم مهما نكلوا به
�سواء عب ��ر القانون �أو بغي ��ره ،وفي ما
قدمه ال�شباب خ�ل�ال ال�سنوات الما�ضية
م ��ا يعزز هذا الأمل ف ��ي �أن ه�ؤالء الفتية
�أم ��ل الأم ��ة وط ��وق نجاته ��ا .لأن ه�ؤالء
الفا�سدي ��ن القاب�ضي ��ن عل ��ى ال�سلط ��ة
والذي ��ن تلطخت �ضمائره ��م قبل �أيديهم
برذيل ��ة الف�س ��اد ال يمك ��ن �أن يكون ��وا
م�صلحي ��ن و�س ��وف يهبطون م ��ن علياء
المنا�ص ��ب �إلى �أدن ��ى درك الخذالن و�إن
م� ��آل ف�ساده ��م �إلى ك�ساد وكم ��ا و�صفهم
ال�شاعر �أبو الفتح الب�ستي بقوله :
اق �إلى
ُك ُّل ُ�صعو ٍد �إلى هُ ِ
بوط ُ .....ك ُّل ن َف ٍ
َك�سادِ
كي � َ
�اح ح ��الٍ  ..ف ��ي عا َل ِم
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�أحزاب ك ّلفهم القدر بتدمير العراق ال��ق��ان��ون غ��ي��ر ع��ادل
 د� .أثري ناظم اجلا�سور

بع ��د �أن التق ��ى نيق ��وال ميكيافيلل ��ي بالباب ��ا يوليو�س
الثان ��ي بع ��ث بر�سال ��ة لأح ��د م�ساعدي ��ه ي�ص ��ف به ��ا
�شخ�صي ��ة الباب ��ا حيث ق ��ال «�إن البابا الجدي ��د على ما
يب ��دو قد كلف ��ه القدر بتدمي ��ر العالم» جاء ه ��ذا بعد �أن
�أعلن البابا الحرب عل ��ى فرن�سا والذي عده مكيافيللي
التوجه
فع�ل� ًا جنوني ًا ،قدر نرى �أن هذا المفكر يرى �أن
ّ
�صوب تحقيق �إرادات خارج منطق العقل والمنطق من
واجبه ��ا �أن تعلن جنون وا�ستهتار �صاحبها وبالمقابل
تكل ��ف الإن�سان حيات ��ه لما تحمله من تبع ��ات تدميرية
�سواء على الإن�سان �أو الدولة.
لق ��د تم التركيز على هذه الجملة من ر�سالة ميكيافيللي
عل ��ى �أم ��ل الق ��درة عل ��ى �أن ن�ص ��ف ونف�سر م ��ا يحمله
ال�ش� ��أن العراق ��ي من �أح ��داث وتبعات �أ�سا�س� � ًا هي من
فعل �أحزاب ��ه الحاكمة التي لطالما عملت على �أن تكون
ف ��ي زاوي ��ة المنادين بالظل ��م واال�ضطهاد ف ��ي مراحل
طويل ��ة من عمر معار�ضته ��م ل�سيا�سات النظام ال�سابق
وما تحمله الأخيرة من ق�سوة وعنف وتغييب وتكميم
للأف ��واه ،خ�صو�ص� � ًا وه ��م يع ��دون �أنف�سه ��م �أولى من
غيرهم بان يحلوا محل ذلك النظام الذي لم يعد ي�صلح
لحك ��م بل ��د مث ��ل الع ��راق بعد �أن ج ��ر الع ��راق لحروب
و�أزم ��ات �إقليمي ��ة ودولي ��ة انهكت الدول ��ة والمواطن،
بالمح�صل ��ة اعتق ��دت هذه الأحزاب �أو عل ��ى �أقل تقدير
م ��ن الممكن �أن تكون من خالل ه ��ذه التجربة الطويلة
�س ��واء تواجده ��م ف ��ي منافيهم ف ��ي �أوروب ��ا �أو عملهم
كمعار�ضة �أنهم باتوا على دراية ب�ش�أن العراق وطريقة
�إدارت ��ه ال�سيما و�أن من �ساندهم دولة كبرى كالواليات
المتح ��دة االميركي ��ة الت ��ي تعتم ��د ف ��ي �سيا�ستها على
منظومة متكاملة من الم�ؤ�س�سات الثابتة في �أن يعملوا
على التطوير والتنمية ،بالتالي هناك عدة تجارب كان
م ��ن الممكن �أن تجعل منهم ق ��ادرون على �إ�صالح ما تم
�إعطاب ��ه في فت ��رات الح�صار والح ��روب التي خا�ضها
العراق لكن النتيجة جاءت بغير ما ن�أمل.
الق�ضي ��ة الأول ��ى �أن �أغلب ال�شخ�صي ��ات المعار�ضة �أو
الت ��ي كان ��ت تع ��د نف�سها معار�ض ��ة عا�شت ف ��ي �أوروبا
ولم�س ��ت التجرب ��ة الأوروبي ��ة ومراح ��ل تطوره ��ا
والعالقة بي ��ن ال�سلطة والتكوين ��ات المجتمعية هناك
وعملي ��ة التفاع ��ل الت ��ي تربطه ��م ،ه ��ذا بح ��د ذاته كان
دافع� � ًا ال نقل �إلى نق ��ل التجربة بحذافيره ��ا لكن هناك
تجربة م�ؤ�س�ساتية ت�ساعدهم على العمل وفق �سياقات
علمي ��ة منطقي ��ة تعم ��ل على �إعط ��اء الإن�س ��ان العراقي
الثق ��ة بال�سلطة الحاكمة بعد �أن فقدها ل�سنوات طوال،
الق�ضي ��ة الثاني ��ة ه ��و التال�ص ��ق والتالح ��م واالعتماد
الكلي على قوة و�سيطرة الواليات المتحدة االميركية
عل ��ى اعتبارها هي �صاحب ��ة الف�ض ��ل �أو ًال على توليهم
حك ��م الع ��راق وثاني� � ًا كان م ��ن الممكن اال�ستف ��ادة من
تجربتهم في ترتيب �سل�سلة المراجع الم�ؤ�س�سية التي
ذكرناه ��ا بالإ�ضافة �إلى تجرب ��ة التناف�س الحزبي التي
بالنهاي ��ة ت�ص ��ب في م�صلح ��ة الدولة ،الق�ضي ��ة الثالثة
وهي الأهم هو الإح�سا�س بالم�س�ؤولية تجاه المواطن
والدولة وفقدان ه ��ذا ال�شعور جعل من تجربة النظام
ال�سيا�س ��ي بعد العام  2003في غاي ��ة ال�صعوبة بل �إذا
ما ركزنا �أكثر نجده ��ا من �أف�شل التجارب منذ ت�أ�سي�س
الدولة ،فال تقت�صر تجربة هذه الأحزاب وال�شخ�صيات
عل ��ى �أوروبا ب ��ل هناك من كان منف ��اه �إيران وفي هذه
الدول ��ة يمتل ��ك الجمي ��ع ذل ��ك ال�شع ��ور بالم�س�ؤولي ��ة
والحف ��اظ على الدولة حت ��ى و�إن كان هذا على ح�ساب

دول و�شع ��وب العال ��م ،بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى �أنه ��م يمتلكون
�سل�سل ��ة مراج ��ع م�ؤ�س�سي ��ة ت�ساعده ��م عل ��ى تر�صين
العمل ال�سيا�سي.
لق ��د افتق ��رت الطبق ��ة الحزبي ��ة الحاكمة للع ��راق لفهم
ال�سيا�س ��ة وكيفي ��ة توظي ��ف الأح ��داث �س ��واء بق�ص ��د
�أم م ��ن غي ��ر ق�ص ��د بعد �أن ت ��م �إيهامهم �إنه ��م مختارون
م ��ن قب ��ل ال�شع ��ب م ��ن خ�ل�ال الت�صوي ��ت ل�صالحه ��م
ف ��ي االنتخاب ��ات ،متنا�سي ��ن �أن العملي ��ة االنتخابي ��ة
الت ��ي ح�صلت ف ��ي العراق بات ��ت مو�ضوع� � ًا �شكلي ًا لأن
العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة برمته ��ا خا�ضع ��ة للمحا�ص�ص ��ة
ونظ ��ام الح�ص� ��ص ،بالتال ��ي ف�إنها اثبتت ع ��دم قدرتها
على تكيي ��ف قراراتها وتوجهاتها م ��ع و�ضعها الحالي
ك�أح ��زاب �سلط ��ة ولي� ��س معار�ض ��ة ،فه ��ذه الطبق ��ة لم
تكت ��رث لل�سيا�سة ال علم ًا وال مج ��ال للتطبيق الواقعي
بقدر ما اهتمت بالتحي ��ز والميول وتنفيذ التوجيهات
الت ��ي بال�ض ��رورة كان ��ت ال تتما�ش ��ى ال م ��ع الم�صلحة
الوطنية وال حتى مع الم�صالح �إذا ما اعتبرناها �ضيقة
التي تخ� ��ص المواطن ،بل راحت �أبع ��د من ذلك عندما
�أ�صبح ��ت تتبن ��ى خطابات �سيا�سية غي ��ر متوازنة بعد
�أن ت ��م تغييب العقل من خالل بناء �سلطات خارج �إطار
الدولة الر�سمية مما �ساعد على وجود اختالالت كبيرة
في �ش ��كل النظ ��ام وعالقته م ��ع مواطنيه الذي ��ن ما �إن
خرجوا من تجربة النظ ��ام ال�سابق وحاالت الت�ضييق
حت ��ى دخلوا ف ��ي مرحلة �أخرى ال تختل ��ف في ق�سوتها
فيما يخ�ص حري ��ة التعبير والعمل عل ��ى فل�سفة العقل
والح ��وار ،فقد وج ��د المواط ��ن كل الأب ��واب مو�صده
حتى بعد �أن تعالت الأ�صوات لأحياء الهويات الفرعية
على ح�س ��اب الهوية الوطنية ،فقد بق ��ي �أ�سير المعتقد
والتوجه لهذه الطائفة وذلك الدين وتلك القومية التي
تعم ��ل في اح�س ��ن حاالتها على تغيي ��ب كل ما له عالقة
بمنط ��ق العقل لتحول ��ه �إلى كائن مطي ��ع ال يجر�ؤ على
ر�س ��م خارط ��ة �صحيح ��ة لحيات ��ه ،وال زال يلع ��ب دور
الوقود الذي يحترق بين حرب هنا و�صراع هناك.
ل ��م يكن له ��ذه الأحزاب منج ��ز ًا ت�شكر علي ��ه طيلة هذه
ال�سنوات وهي تحاول �أن تغير من �شكل توجهات دولة
بحجم العراق وتتالعب بتكويناته االجتماعية وتدفع
به ��م �صوب الالمعقول في التعامل� ،أما م�ؤ�س�ساته فهي
الأخ ��رى تعاني م ��ن ا�ضطراب ��ات و�شلل ف ��ي قراراتها
التي باتت تره ��ق المواطن فال م�ؤ�س�سات تعليمية وال
�صحي ��ة وال خدمي ��ة وال �أ�سا�س� � ًا لحياة كريم ��ة �أو اقل
م ��ن ذل ��ك ،وكل فعل اجتماعي يواج ��ه �أو يعتر�ض على
ه ��ذا التق�صير والف�شل ف ��ي �إدارة الدولة يواجه بعنف
خطي ��ر ال ي�ضاهي ��ه عن ��ف بل الأكث ��ر من ذل ��ك مار�ست
ه ��ذه الأحزاب �سيا�سة التخوين تجاه مواطنيها �سواء
الذي ��ن م ��ن جلدته ��ا �أم من غيره ��م ،فالدول ��ة اليوم في
حروب م�ستمرة �س ��واء �ضد الجماعات الإرهابية التي
تزه ��ق كل ي ��وم حي ��اة المواطنين �س ��واء المدنيين او
الع�سك ��ر �أو حروب� � ًا بالنياب ��ة في هذه النقط ��ة �أو تلك،
حتى بات المواطن ي�شعر ب�أن هذه الأحزاب والتيارات
تعم ��ل ب�شكل جدي عل ��ى �أن تكون الدول ��ة �أ�ضعف مما
تب ��دو علي ��ه ال ب ��ل تعمل عل ��ى تغييبه ��ا بالإ�ضاف ��ة �إلى
عدم تقدي ��م �أي خدمات ل�صالح لمواط ��ن ،فبعد �أن كان
العراق ��ي يحلم بفج ��ر جديد يزيح عن ��ه ظلمة الما�ضي
ومعاناته بات ��ت كل �أيامه �أزمات وا�ضطرابات وفقدان
للحي ��اة والكرام ��ة ،ف�أي ق ��در يعي�شه العراق ��ي في ظل
�أحزاب باتت هي قدره ال�سيئ.



حكمة �إقبال

هل يقر�أ المواطن العراقي قانون الإنتخابات ليتعرف على ن�صو�صه
ومن ُثم يرى العدالة في القانون وبعد ذلك يقرر م�شاركته في
الإنتخابات القادمة ؟ وهل تناق�ش الأحزاب ال�سيا�سية على م�ستوياتها
القيادية والقاعدية محتوى القانون  ،والنتائج المترتبة عن ن�صو�صه
 ،وتقرر الم�شاركة من عدمها ؟ ولماذا تقبل الأحزاب ال�سيا�سية  ،على
اختالفها  ،عدم عدالة القانون وت�شارك في الإنتخابات  ،رغم عدم
و�ضوح م�ستوى النتائج المتوقعة من العملية الإنتخابية بمجملها ؟

لق ��د نج ��ح مجل� ��س الن ��واب العراق ��ي
ف ��ي �إج ��راء تعدي�ل�ات م�ستم ��رة عل ��ى
القواني ��ن الإنتخابي ��ة ت�ضم ��ن �سيط ��رة
الأح ��زاب المتنف ��ذة على ق ��وام المجل�س
 ،وم�ص ��ادرة حق الإح ��زاب ال�صغيرة في
الح�ص ��ول على مقاعد بمق ��دار الأ�صوات
الت ��ي ح�صلت عليها  ،وف ��ي كل �إنتخابات
�سابق ��ة كان تزوير النتائج �سمة مالزمة ،
وكانت المحكمة الإتحادية ت�صادق عليها
تحت �ضغوطات الأحزاب  ،رغم التالعب
الوا�ضح في تف�سير القانون والد�ستور .
هل �أراد �أبناء انتفا�ضة ت�شرين �أن تجري
الإنتخاب ��ات المبكرة تح ��ت غطاء قانون
غير عادل؟
لق ��د �أهم ��ل الت�شريني ��ون  ،ب ��دون معرفة
وب�سب ��ب تنوعه ��م  ،كي ��ف يمك ��ن لقانون
الإنتخاب ��ات �أن يق ��رر تركيب ��ة مجل� ��س
الن ��واب القادم  ،ال ��ذي كان �أح ��د �أهداف
الإنتفا�ضة هو تغيي ��ر العملية ال�سيا�سية
ل�صالح وطن يت�سع للجميع .
�أح ��اول هن ��ا �إب ��راز ع ��دم عدال ��ة قان ��ون
الإنتخاب ��ات رقم  9ل�سنة  2020المن�شور
ف ��ي الع ��دد  4603م ��ن جري ��دة الوقائ ��ع
العراقي ��ة ف ��ي  9ت�شري ��ن الثان ��ي 2020
 ،وال ��ذي كم ��ا ورد ف ��ي الفق ��رة رابع ًا من
المادة الثانية " �ضمان عدالة الإنتخابات

وحريتها ونزاهتها " .
 يق ��ر القانون �أن الناخب يجب �أن يكونق ��د �أت ��م الثامن ��ة ع�شرة ف ��ي ال�سن ��ة التي
تج ��ري فيها الإنتخاب ��ات  ،ولكن ُمنع هذا
الناخ ��ب من حق التر�ش ��ح قبل �أن يتم 28
�سن ��ة من العم ��ر في ي ��وم الإقت ��راع  .في
غالبية قوانين الإنتخابات في دول العالم
المتح�ضر يكون حق التر�شح والإنتخاب
لم ��ن �أت ��م � 18سن ��ة ف ��ي ي ��وم الإقت ��راع ،
وف ��ي القان ��ون العراقي �ستفتق ��د ت�شكيلة
المجل� ��س لطاقات �شابة تعبر عن �شريحة
كبيرة م ��ن المواطني ��ن  ،ون�سبتهم عالية
بين ال�سكان .
 ف ��ي الفقرة رابع ًا من الم ��ادة  8ي�شترطللمتر�ش ��ح �أن يكون حا� ً
صال على ال�شهادة
الإعدادية  ،وهذا �سيحرم �شريحة العمال
والفالحي ��ن الكبيرتي ��ن والمهمتي ��ن م ��ن
�إي�ص ��ال مندوبيها ال ��ى المجل�س  ،وهذه
نظ ��رة دونية لهم من قب ��ل الم�شرع  .وفي
تكملة للفقرة كلم ��ة "�أو مايعادلها" وهذه
تمري ��ر قانوني لمن يح�ص ��ل على �شهادة
درا�سية من حوزات دينية وتتم معادلتها
ب�شه ��ادة الإعدادية  ،وه ��ذا تف�ضيل بدون
حق للأحزاب الإ�سالمية .
 ا�شترط ��ت الفقرة �ساد�س ًا م ��ن المادة 8�أن يق ��دم المر�ش ��ح قائم ��ة م ��ن  500ا�سم
يدعمون تر�شيحة في الدائرة الإنتخابية

 ،وه ��ذا �إج ��راء �صحي ��ح  ،ولك ��ن ه ��ل
ين�سح ��ب ذلك عل ��ى الكيان ��ات ال�سيا�سية
الجدي ��دة الت ��ي يج ��ب �أن تق ��دم ا�سم ��اء
ب�أعداد �أكبر بكثير  ،خا�صة و�إن الأحزاب
المتنف ��ذة الكبيرة تنتج كيان ��ات عديدة ،
وقد و�صلت الى  400كيان �سيا�سي حتى
الآن  ،وه ��ي �أكثر من عدد مقاعد البرلمان
 ،وهذا مثير لل�سخرية .
 بع ��د �أن �أق ��ر القان ��ون كوت ��ا للمكوناتالم�سيحي ��ة في خم�س محافظات  ،ومقعد
واح ��د ل ��كل م ��ن ال�صابئ ��ة والأيزيدي ��ة
وال�شب ��ك والك ��رد الفيلية ف ��ي محافظات
محددة  ،ع ��اد في الفقرة ثالث� � ًا من المادة
 13بالق ��ول �إن مقاع ��د الم�سيحيي ��ن
وال�صابئة �ضم ��ن دائرة انتخابية واحدة
 .وه ��ذا تميي ��ز وا�ض ��ح وغي ��ر من�ص ��ف
 ،ويج ��ب اعتب ��ار كل مقاع ��د �أي مك ��ون
�ضم ��ن دائرة انتخابي ��ة واحدة  ،لأن هذه
المكونات منت�شرة في محافظات العراق
 ،فالكرد الفيلية �أكثرهم في بغداد مما هم
في وا�سط  ،وكذلك ال�شبك والأيزيدية .
 تتجلى ع ��دم عدالة القان ��ون في المادة 15المتعلق ��ة بالنظ ��ام الإنتخابي الفقرة
�أو ًال حي ��ث تق�س ��م المحافظ ��ة ال ��ى دوائر
انتخابي ��ة متعددة  ،وه ��ذه تعني ت�شتيت
�أ�ص ��وات م�ؤي ��دي الأح ��زاب ال�صغي ��رة
المدني ��ة داخ ��ل المحافظ ��ة الواح ��دة ،
و�سي�سه ��ل عل ��ى الأح ��زاب المتنفذة التي
تمل ��ك المال وال�س�ل�اح تمري ��ر مر�شحيها
 .واذا كان التي ��ار المدن ��ي ق ��د ح�ص ��د 5
مقاع ��د ف ��ي �إنتخاب ��ات  2018فحظوظ ��ه
�أ�ضع ��ف ه ��ذه الم ��رة  ،واذا افتر�ضن ��ا
�أن الت�شريني ��ون �سي�شترك ��ون ب�أح ��زاب
جدي ��دة ف�ستواجهه ��م مع�ضل ��ة تفري ��ق
�أ�صواتهم بين دوائر المحافظة الواحدة.
حت ��ى تتحق ��ق العدال ��ة يج ��ب �أن تك ��ون
كل محافظ ��ة دائ ��رة واح ��دة  ،وت ��وزع
 192مقع ��دا ( )60%عل ��ى المحافظ ��ات
بح�س ��ب ن�سب ��ة �سكانه ��ا  ،وبه ��ذا ن�ضمن
التمثي ��ل المناطقي ل ��كل العراق  ،وتوزع
 128مقع ��د ( )40%على اعتبار العراق
دائ ��رة انتخابي ��ة واحدة ويف ��وز الأعلى
 ،و�سيحقق هذه التق�سي ��م فر�صة تجميع
�أ�صوات الأح ��زاب الأ�صغر لتح�صل على
مقاع ��د بع ��دد قوتها الت�صويتي ��ة  ،ولي�س
�ضي ��اع �أ�صواته ��ا بين الدوائ ��ر المتعددة
 ،وتحتف ��ظ المكون ��ات بمقاعدها الت�سعة
 ،و�أن تحت�س ��ب �أ�ص ��وات كل مك ��ون على
مقيا� ��س الدائ ��رة الإنتخابي ��ة الواحدة ،
وبدون تمييز بين مكون و�آخر .
 رغم ال�صراخ والدعوى لإعتماد النظامالبايومت ��ري لت�سجي ��ل الناخبي ��ن  ،لك ��ن
المادة  18من هذا القانون تقول باعتماد
بيان ��ات �سج ��ل الناخبي ��ن وفق� � ًا لقاع ��دة
بيانات البطاقة التموينية  ،ومعروف من
الإنتخابات ال�سابق ��ة منذ  2005التزوير
ف ��ي ه ��ذه البيان ��ات  ،و�أعتر�ض ��ت عليه ��ا
الق ��وى المتنف ��ذة نف�سه ��ا ُ .تكم ��ل المادة
بالق ��ول « لحين �إجراء التعداد ال�سكاني «
وال �أح ��د يعل ��م متى يتم ذل ��ك بعد كل هذه
ال�سن ��وات  ،رغم اع�ل�ان وزارة التخطيط
لأكثر من مرة ا�ستعدادها  ،ومن الوا�ضح
�أن ال�سب ��ب �سيا�س ��ي ل�صال ��ح الق ��وى
الماتنف ��ذة  ،بينم ��ا ح ��ددت الفق ��رة رابع ًا
من المادة  39ان ي�صوً ت عراقيو الخارج

ل�صال ��ح دوائرهم االنتخابي ��ة با�ستخدام
البطاق ��ة البايومتري ��ة ح�ص ��ر ًا  ،وه ��ذا
تمييز وا�ضح  ،حيث يرى بع�ض عراقيي
الخ ��ارج  ،و�أن ��ا منه ��م � ،أن اال�ستم ��ارة
المعرو�ض ��ة ف ��ي ال�سف ��ارات لت�سجي ��ل
�أع ��داد الناخبين تت�ضم ��ن �أ�سئلة العالقة
له ��ا بالإنتخاب ��ات مما يدفعه ��م للتردد في
ت�سجيل ا�سمائهم .
 يب ��دو جمي�ل ً�ا كل م ��ا ورد ف ��ي الف�ص ��لال�ساب ��ع المتعل ��ق بالدعاي ��ة الإنتخابية ،
وقائم ��ة الممنوع ��ات ال ��واردة في فقرات
الف�ص ��ل ل ��م ت�ش ��ر ال ��ى �إج ��راءات عقابية
لمن يخرق ه ��ذه الممنوعات  ،والتجارب
ال�سابق ��ة ف ��ي التجاوز عليه ��ا ماثلة  ،ولم
يتم تطبيق هذه الن�صو�ص �سابق ًا .
 يبدو جمي ًال �أي�ض ًا ن�ص المادة  46التيتق ��ر بالزامية �أن ي� ��ؤدي المر�ش ��ح الفائز
اليمي ��ن الد�ستوري ��ة خالل م ��دة �أق�صاها
�شه ��ر من تاريخ الجل�سة الأولى  ،ونتذكر
ا�سماء َم ��ن لم ي�ؤدوا اليمي ��ن الد�ستوري
بع ��د الإنتخابات الأخي ��رة  ،ولن يمنعهم
ن�ص القانون في المرة القادمة .
�إذا �أرادت الأح ��زاب المدني ��ة الم�شارك ��ة
ف ��ي الإنتخاب ��ات عليه ��ا مراجع ��ة قوته ��ا
الإنتخابية وتحديد توزعها على الدوائر
المتع ��ددة ف ��ي كل محافظ ��ة  ،حت ��ى تقدر
�إمكانية و�ص ��ول ممثليه ��ا للبرلمان  ،وال
�أرى �أن م ��ن المفي ��د خو� ��ض التجرب ��ة
لمعرفة قدراتها ومواقعها بين الجماهير
 ،خا�ص ��ة و�إن التحالفات بينه ��ا يجب �أن
ترك ��ز عل ��ى من ��ح �أ�صواته ��م لمر�شحي ��ن
محتملي ��ن للفوز دون ت�شتي ��ت الأ�صوات
بينه ��م ف ��ي الدائ ��رة الواح ��دة  ،وبغ� ��ض
النظ ��ر ع ��ن انتم ��اء ه ��ذا المر�ش ��ح له ��ذا
الحزب المدني �أو ذاك .
�أرى �أن ت�س� ��أل الأح ��زاب المدني ��ة نف�سها
ع ��ن م ��دى ت�أثيره ��ا  ،عن ��د ح�صولها على
عدد مح ��دد من المقاعد  ،ف ��ي مجمل عمل
البرلم ��ان  ،و�أن تج ��د ج ��واب ال�س� ��ؤال
حت ��ى التتك ��رر تجرب ��ة �إ�ستقال ��ة بع� ��ض
الن ��واب لع ��دم �إت�سجامه ��م م ��ع عم ��ل
البرلمان والحكوم ��ة  ،وذهبت �أ�صواتهم
الإنتخابية في غير محلها .
�أرى �أن ت�س� ��أل الأح ��زاب المدنية نف�سها
�أي�ض� � ًا ع ��ن النتائ ��ج المترتب ��ة ع ��ن ع ��دم
الم�شارك ��ة ف ��ي الإنتخاب ��ات  ،والإع�ل�ان
بو�ض ��وح ع ��ن �أ�سب ��اب ع ��دم الم�شارك ��ة
ومنها ع ��دم عدالة القان ��ون  ،على �صعيد
تعزي ��ز ح�ضورها الجماهي ��ري  ،والعمل
الم�ستقبل ��ي عل ��ى توفير �أر�ضي ��ة �سليمة
لإنتخابات نزيهة وعادلة حق ًا .
ف ��ي ظ ��ل ه ��ذا القان ��ون الإنتخاب ��ي غي ��ر
الع ��ادل �ستكون النتائج غي ��ر عادلة �أي�ض ًا
 ،وعك� ��س م ��ا �إرادة �شب ��اب االنتفا�ض ��ة
الت�شريني ��ة  ،رغ ��م الثم ��ن الكبي ��ر م ��ن
ال�ضحاي ��ا  ،واذا �أراد الت�شريني ��ون ،
وم ��ن ي�ؤيدهم  ،تحقي ��ق ن�صرهم  ،عليهم
العم ��ل مع م ��ن ي�ساندهم  ،لإع ��ادة تعديل
قانون الإنتخاب ��ات �أو كتابة قانون بديل
 ،وبدعم مبا�شر وفعال من الأمم المتحدة
والإتحاد الأوروبي  ،ي�ؤمن عدالة توزيع
الدوائر وعدال ��ة ح�ساب الأ�صوات للفائز
الأعل ��ى  ،عدا ذلك فلن تكون الم�شاركة �أو
المقاطع ��ة ذات معن ��ى م�ؤثر ف ��ي التغيير
المن�شود .
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�آلن باديو ير�سم الأو�ضاع الراهنة في العالم

مقدمة �ساهم فيها الكاتب الإيراني �شیدان وثیق
"حول الو�ضع الحالي في العالم"،هو ن�ص مخت�صر للفيل�سوف الفرن�سي
المعا�صر �آالن باديوُ ،ن�شر في الثاني من كانون الأول عام  .2020هذه
المقالة الجديدة لباديو تتناول حال "الحركات" و "الن�ضاالت" في
عالم اليوم ،وهي ا�ستمرار لما طر�أ على تفكيره ال�سيا�سي في ال�سنوات
الأخيرة .ومن بين هذه الم�ؤلفات ،م�ؤلفان �سابقان لباديو� :أحدهما عن
ال�صفر" في فرن�سا ،والآخر حول تحليل الو�ضع بعد
"حركة ال�سترات ُ
وباء كوفيد -2019الذي ع�صف بالعالم.

 ترجمة عادل حبه
في هذا المقال ،يروي �آلن باديو ،من خالل الخطاب
ال�سيا�س ��ي والإ�ست ��دالل ،بع� ��ض الأف ��كار الأ�سا�سية
لأركان �أف ��كاره الفل�سفية .يبحث �أو ًال في خ�صائ�ص
الح ��ركات الحالي ��ة ،من "الربيع العرب ��ي" ()2010
وحتى الوقت الحا�ضر ،وينتقل من هونغ كونغ �إلى
الأميركتين ،مرور ًا بالهند و�إيران وم�صر و�أوروبا،
وم ��ا �إل ��ى ذلك .يمك ��ن تميي ��ز ه ��ذه الخ�صائ�ص من
خالل ا�ستعرا�ضه ل�شرائط الفيديو في ثالث ميزات
رئي�سة:
عدم تجان�س هذه الح ��ركات ،التي تخ�ضع ل�سيطرة
احتكاري ��ة تكتيكي ��ة لواحد �أو �أكثر م ��ن االتجاهات
المهيمن ��ة هلى هذه الح ��ركات� .إنها مج ��رد حركات
�سلبي ��ة ال تنط ��وي ف ��ي ح ��د ذاته ��ا عل ��ى "خط ��اب
�إيجاب ��ي ،وال �إرادة خالق ��ة ،وال ت�ص ��ور ديناميك ��ي
لتحلي ��ل الظروف وما يمكن �أن يك ��ون �أو ينبغي �أن
تكون عليه ��ا ال�سيا�سة الحديثة" .ويتمحور ت�شكيل
ه ��ذه الح ��ركات وا�ستمرارها حول �شع ��ار "ارحل"
�ض ��د الحاك ��م ،دون �أدن ��ى فك ��رة ع ��ن العملي ��ة التي
ت�ضمن التغيير الحقيقي".
م ��ن ه ��ذا المنطل ��ق ،ي�ستنت ��ج �آل ��ن بادي ��و �أن واقع
الن�ض ��ال الحالي في العالم تهيمن عليه �أيديولوجية
الحرك ��ة� ،أو "الحركي ��ة"( )mouvementisme
عل ��ى حد تعبي ��ره .وف ��ي ظ ��ل ه ��ذه الخ�صو�صيات
المذك ��ورة �أع�ل�اه ،ن�ش� ��أت ه ��ذه النتيج ��ة الحتمية
التالية:
"�أدت كل الح ��ركات العالمي ��ة ،ف ��ي النهاي ��ة� ،إل ��ى
الحف ��اظ عل ��ى الق ��وى الحاكم ��ة وتعزيزه ��ا� ،أو
�أحدثت تغيي ��رات كانت مجرد �سطحي ��ة ،و�أدت �إلى
و�ضع �أ�سو�أ مما كان �سائد ًا قبل الثوره".

ث ��م ي�شير �آل ��ن باديو �إلى الثورات الت ��ي �إندلعت في
�أوروبا في الق ��رن التا�سع ع�شر ،من عام � 1840إلى
كومونة باري� ��س ( ،)1871وي�ؤكد �أن تلك الحركات
والن�ض ��االت الكب ��رى �أي�ض� � ًا ،هي تعبير ع ��ن غليان
الثوري ��ة العاطفي ��ة ،وتله ��ث لتد�شين ف�ص ��ل جديد.
ولك ��ن ف ��ي غ�ض ��ون ذل ��ك ،ح�سب قول ��ه ،ف� ��إن "بيان
الحزب ال�شيوع ��ي" لمارك�س و�إنجلز فقط هو الذي
ا�ستطاع و "�إلى الأبد" ما يمكن �أن ت�ؤديه"ال�سيا�سة
الجديدة" وما ينبغي �أن تكون عليها .وهذا الموقف
الخا� ��ص تج ��اه البي ��ان ال�شيوع ��ي ومو�ضوع ��ه
الإيجاب ��ي الرئي� ��س ،هو م ��ا ظل يطرح ��ه �آلن باديو
طوال �سنوات عمله في مي ��دان الفل�سفة ال�سيا�سية،
وفي م�ؤلفات ��ه وكتبه ،ودائم ًا ما كان يطرحه وي�ؤكد
عليه ويكرره ف ��ي هذه المقالة �أي�ض ًا .وفي مثل هذه
البني ��ة الإيجابية في البيان ،يعتقد �آلن باديو �أنه قد
"بد�أ تاريخ� � ًا �آخر لل�سيا�سة" .وهذا ت�أكيد على �أن
خال�ص ��ة ما جاءت به ��ا �أفكار مارك� ��س لي�ست �سوى
"�إلغ ��اء الملكي ��ة الخا�ص ��ة" و "ال�شيوعية" .هذان
المو�ضوعان الإيجابيان� ،إل ��ى جانب "الم�ساواة"،
هم ��ا ،ح�س ��ب بادي ��و ،الأجن ��دات الثالث ��ة لن�ضالن ��ا
الراهن ف ��ي كل مكان .وفي ه ��ذا ال�سياق فقط يمكن
تمهي ��د طريق لإح ��داث تغيي ��ر حقيقي وم ��ا ي�سميه
باديو "�سيا�سة التحرر".
مم ��ا ال �ش ��ك فيه� ،إنن ��ا يمك ��ن �أن نختلف م ��ع بع�ض
الآراء ال�سيا�سي ��ة التي يطرحها �آلن باديو ،وخا�صة
عندم ��ا يعمم تل ��ك الآراء على البل ��دان التي تقع في
ق ��ارة �آ�سي ��ا و�أفريقي ��ا و�أمريكا الالتيني ��ة التي تمر
بمراحل �إحتماعية �سيا�سية وم�ستويات من التطور
تتفاوت عن تلك ف ��ي البلدان الر�أ�سمالية المتطورة،

و�إن المهم ��ات الت ��ي تواج ��ه البل ��دان الر�أ�سمالي ��ة
المتط ��ورة للخروج م ��ن �أزمتها العميق ��ة التي طال
مداه ��ا هي الأخ ��رى تختلف عن تل ��ك المهمات التي
تواجه البلدان �ضعيفة التطور .لكن ال يمكن تجاهل
الملخ�ص الأ�سا�س لآرائه هنا ،حول رف�ضه للحركية
( )mouvementismeوالنف ��ي الت ��ام لل�سلبي ��ة
الت ��ي ت�س ��ود العدي ��د م ��ن الح ��ركات والن�ض ��االت
الي ��وم .كذلك فبالن�سب ��ة للفيل�س ��وف الفرن�سي ،ف�إن
فك ��رة "ال�شيوعية الجماعي ��ة والحديثة" تقوم على
�إن ��كار الملكية  ...وهو ما يطلق علي ��ه "التحرر من
الهيمنة".
ن�ص المقالة......
�أ�صبح التقييم ال�سيا�س ��ي العقالني للو�ضع الراهن
ف ��ي العال ��م م ��ن الن ��وادر حق� � ًا .وغ ��دا ه ��ذا التقييم
يت ��راوح بي ��ن التنب� ��ؤ الكارثي للهو� ��س الديني غير
المرغوب فيه عند العامة (مثل اقتراب يوم القيامة)
وبي ��ن �أوه ��ام الي�ساريين التائهين الت ��ي ت�ؤكد على
(�أنن ��ا نعي�ش ف ��ي ع�ص ��ر "الن�ض ��االت" النموذجية،
و"الح ��ركات الجماهيري ��ة" التي ال يمك ��ن �إيقافها،
ع�ص ��ر "انهي ��ار" الر�أ�سمالي ��ة الليبرالي ��ة وق ��در من
المفاهي ��م غي ��ر العقالني ��ة)؛ لق ��د �أخ ��ذ اال�ضط ��راب
والت�شو� ��ش الذهني �شكل البراغماتية �أو الي�أ�س في
كل م ��كان .وفي هذا ال�سي ��اق �أود هنا �أن �أقدم بع�ض
المالحظات ذات الخلفية التجريبية �أو الإفترا�ضية.
عل ��ى النطاق العالمي �إلى حد ما ،ومنذ عدة �سنوات
ولح ��د الآن ،يمكن الإ�شارة �إلى م ��ا �سمي بـ "الربيع
العرب ��ي" حيث كنا ن�شه ��د عالم ًا مليئ� � ًا بالن�ضاالت،
ولكي نك ��ون �أكثر دقة� ،شيوع ح ��ركات ومظاهرات
جماهيري ��ة� .أقترح �أن نحدد الحال ��ة العامة الحالية
من منطل ��ق ذهن ��ي ولن�سميها بمف ��ردة "الحركية"(
 ،) mouvementismeوف ��ي �إط ��ار فكرة �أ�ضحت
مقبول ��ة عل ��ى نط ��اق وا�س ��ع وه ��ي �أن التجمع ��ات
الجماهيري ��ة �ستغي ��ر ب ��دون �ش ��ك الأو�ض ��اع ف ��ي
نهاي ��ة المطاف .ونرى هذه الم�شاه ��د الآن بدء ًا من
الأح ��داث في هونغ كونغ �إل ��ى الجزائر ،ومن �إيران
�إل ��ى فرن�سا ،ومن م�صر �إل ��ى كاليفورنيا ،ومن مالي
�إل ��ى البرازيل ،ومن الهند �إل ��ى بولندا  ،وفي العديد
من الأماكن والبلدان الأخرى.
كل ه ��ذه الح ��ركات  ،دون ا�ستثن ��اء  ،تت�س ��م بث�ل�اث
خ�صو�صيات:
- 1ه ��ذه الح ��ركات غي ��ر متجان�س ��ة ف ��ي �أ�صوله ��ا
االجتماعية ،وف ��ي دوافع تمردها ،وف ��ي معتقداتها
ال�سيا�سي ��ة العفوية .ه ��ذا الجانب متع ��دد الأ�شكال
يلقي ال�ضوء �أي�ض ًا على التعددية في هذه الحركات.
وال تت�شكل هذه الحركات من مجموعات عمالية� ،أو
م ��ن مظاه ��رات للحرك ��ة الطالبية� ،أو �أعم ��ال �شغب
يقوم به ��ا �أ�صح ��اب المتاجر ال�صغي ��رة تحت عبء
ال�ضرائ ��ب� ،أو احتجاج ��ات ن�سوي ��ة � ،أو �أن�ص ��ار
البيئي ��ة � ،أو المعار�ضين في المناطق �أو القوميين،
�أو احتجاجات موالية للهجرة فح�سب .فجميع هذه
الح ��ركات ت�ض ��م الجميع تقريب� � ًا �أو �أق ��ل ،وتخ�ضع
لل�سيطرة االحتكاري ��ة التكتيكية لتيار مهيمن واحد
�أو �أكثر وفق ًا للأماكن والمواقف.
- 2ن�ستنت ��ج من ذل ��ك �أن وحدة ه ��ذه الحركات ،في
ال�سياق الحال ��ي للأيديولوجيات والتنظيمات ،هي
�سلبي ��ة تمام� � ًا وال يمك ��ن �أن تك ��ون غي ��ر ذل ��ك .هذه
ال�سلبي ��ة ،بالطبع ،ت�ستند �إل ��ى الواقع ال�شاذ ال�سائد

ف ��ي العال ��م في المرحل ��ة الراهن ��ة .يمكن للم ��رء �أن
يث ��ور �ضد ت�صرف ��ات الحكومة ال�صيني ��ة في هونغ
كون ��غ ،و�ضد ا�ستيالء الميلي�شي ��ات الجزائرية على
ال�سلطة ،و�ضد هيمن ��ة التراتبية الدينية في �إيران،
و�ضد اال�ستب ��داد الفردي في م�صر ،و�ضد م�ؤامرات
رد الفعل القومي والعن�صري في كاليفورنيا ،و�ضد
ت�صرفات الجي�ش الفرن�سي في مالي ،و�ضد الفا�شية
الجدي ��دة في البرازي ��ل ،و�ضد ا�ضطه ��اد الم�سلمين
ف ��ي الهند ،و�ض ��د و�صمة الع ��ار الرجعية للإجها�ض
والن�ش ��اط الجن�س ��ي غي ��ر المعتاد في بولن ��دا ،وما
�إلى ذلك.
لك ��ن في ه ��ذه الحركات ال يوجد �ش ��يء ،وبالتحديد
ال يوج ��د اقت ��راح م�ض ��اد مفه ��وم علن� � ًا .ونتيج ��ة
لذل ��ك ،وف ��ي ظ ��ل غي ��اب اقت ��راح �سيا�س ��ي م�شترك
ق ��د تحررنف�سه ��ا بو�ض ��وح م ��ن قي ��ود الر�أ�سمالي ��ة
المعا�ص ��رة ،وتو�ص ��ل ه ��ذه الح ��ركات ف ��ي نهاي ��ة
المطاف �إلى وحدة �سيا�سية ،ولي�س �ضد ا�سم محدد
عادة ما يكون ا�سم رئي�س الدولة �أو الحاكم .هذا هو
�شعار غالبية هذه الح ��ركات :من رفع �شعار"�إرحل
يا مبارك " �إلى "�إرح ��ل �أيها الفا�شي بول�سونارو" ،
م ��رور ًا بـ�إدانة "العن�صري م ��ودي ،يجب �أن تتخلى
ع ��ن الم�س�ؤولية" ،و"�أرح ��ل يا ترام ��ب!" و"تقاعد
يابوتفليق ��ه" .ودعون ��ا ال نن�س ��ى بالطب ��ع� ،سي ��ل
الإهان ��ات و�إعالن ��ات الطرد وتوجي ��ه التهم �صوب
هدفن ��ا الطبيعي هنا في فرن�سا ،وه ��ذا الهدف لي�س
�سوى ماكرون ال�صغير.
ولذل ��ك �أقت ��رح �أن �أق ��ول �إن كل ه ��ذه الح ��ركات
والن�ض ��االت تدور في نهاي ��ة المطاف حول التحرر
من "عب ��ادة ال�شيط ��ان"( ،)dégagismeنريد �إقالة
زعيم الحكومة �أو الحاكم في ذلك الوقت ،دون �أدنى
فك ��رة عن م ��ن يخلفه �أو ع ��ن �ضمان عملي ��ة التغيير
الحقيق ��ي ،في حال ��ة الإطاحة بالزعي ��م .ب�شكل عام،
هذه ال�سلبي ��ة توحد الجميع حوله ��ا بالطبع ،ولكن
لي�س له ��ا �أي تعبير �إيجابي ،وال �إرادة �إبداعية ،وال
مفه ��وم ديناميكي لتحليل ظ ��روف معينة وما يمكن
�أو ينبغ ��ي �أن تك ��ون ال�سيا�س ��ة الجدي ��دة .وب�سبب
غي ��اب كل ه ��ذه العنا�ص ،وه ��ذا م�ؤ�شر عل ��ى نهاية
مث ��ل هذه الح ��ركات� .إن ال�شكل النهائ ��ي لوحدتهم،
هو �شكل الن�ضال �ضد القمع البولي�سي ،لأن الحركة
كان ��ت �ضحي ��ة لها� ،أو ف ��ي �شكل الن�ض ��ال �ضد عنف
ال�شرطة ال ��ذي تورطت في قمع الحرك ��ة .بالإجمال
 ،يمك ��ن الق ��ول �أن ال�شكل الوحي ��د للن�ضال المتبقي
ه ��و الإنكار الفوري لما تنكره الحكومة نف�سها  .لقد
تعرفت بالفع ��ل على مثل هذا الو�ضع في حركة �أيار
عام  .68ففي غي ��اب التعبيرات الإيجابية ال�شائعة،
على الأق ��ل في بداية الم�سي ��رة ،تعالى �صراخنا في
ال�ش ��وارع� !!"CRS SS" :أي ت�شبيه "قوات الأمن
الجمهوري ��ة CRSالفرن�سية بـق ��وات  ،SSالتي هي
اخت�صار للحر�س الهتلري في �ألمانيا النازية .ولكن
م ��ن ح�سن الحظ ،وفي  g/ا�ستم ��رار الحركة ،وبعد
تراج ��ع ال�سلبية عن ��د المتظاهرين ،ظه ��رت مظاهر
مثي ��رة للإهتم ��ام ،ولك ��ن عل ��ى ح�ساب الج ��دل بين
الت�ص ��ورات ال�سيا�سية المت�ضارب ��ة والت�صريحات
الإيجابية ب�شكل وا�ضح.
 - 3اليوم � ،إن كل الحركات التي ن�شهدها في العالم،
�أدت في النهاية �إلى الحفاظ على ال�سلطات الحاكمة
وتعزيزه ��ا� ،أو �إل ��ى تغيي ��رات مج ��رد �سطحية .من
الوا�ض ��ح الآن �أن ه ��ذه التغيي ��رات �أدت �إل ��ى و�ضع

ه ��و �أ�سو�أ مقارنة بما وجد ف ��ي ال�سابق ..في هونغ
كون ��غ ،تع ��ززت هيمن ��ة ال�صي ��ن عل ��ى الأر� ��ض من
خالل �س ��ن قوانين مماثلة لما يج ��ري العمل بها في
بكي ��ن و�سائر �أنح ��اء البالد ،و�إ�ستم ��رت االعتقاالت
الجماعية للمتظاهري ��ن .وظل الطغاة الدينيون من
حكام �إيران على حالهم .وظل �أكثر القادة الرجعيين
فعالي ��ة في منا�صبهم ،مثل م ��ودي وبول�سونارو �أو
المجموع ��ة الكن�سي ��ة البولندي ��ة ،وف ��ي حالة جيدة
ج ��د ًا .وح�ص ��ل ماك ��رون ال�صغي ��ر عل ��ى  43٪م ��ن
الأ�ص ��وات ف ��ي فرن�س ��ا ،وهو ف ��ي و�ض ��ع انتخابي
�أف�ض ��ل اليوم ،ولي� ��س فقط مما كان علي ��ه في بداية
الن�ض ��االت والحركات ف ��ي فرن�سا ،ولك ��ن حتى في
و�ض ��ع �أف�ض ��ل بالمقارن ��ة م ��ع الر�ؤ�س ��اء ال�سابقين
ك�سارك ��وزي الرجع ��ي للغاي ��ة �أو اال�شتراك ��ي
الملت ��وي هوالن ��د ،الذين ح�صال عل ��ى حوالي 20٪
م ��ن �أ�صوات الناخبي ��ن .ونظر ًا لذل ��ك ،تفر�ض علي
ال�ض ��رورة القي ��ام بمقارن ��ة تاريخي ��ة .فف ��ي الفترة
بي ��ن عامي  1847و  ،1850حدث ��ت حركات عمالية
وطالبية كبي ��رة وانتفا�ضات عام ��ة �ضد الحكومات
اال�ستبدادي ��ة ف ��ي �أج ��زاء كبي ��رة م ��ن �أوروب ��ا.
و�إ�ستط ��اع النظ ��ام الإ�ستب ��دادي توطي ��د مواقع ��ه
ب ��ذكاء بع ��د ع ��ودة النظ ��ام الملكي في ع ��ام ،1815
وهزيم ��ة الث ��ورة الفرن�سي ��ة ف ��ي ع ��ام  .1830وفي
ظ ��ل غياب فكرة را�سخ ��ة عما يمك ��ن �أن يكون بدي ًال
مختلف ًا جوهري ًا عن ال�سلبية العاطفية ،ف�إن مح�صلة
ال�سيا�سة ،والإنعطافة التي التي حدثت بعد ثورات
ع ��ام  1848ف ��ي �أوروب ��ا لم ت� ��ؤد �إال �إل ��ى فتح ف�صل
جديد من العزيمة والمثابرة للقوى المحافظة .ففي
فرن�س ��ا على وجه الخ�صو� ��ص  ،كان ميزان ونتيجة
هذه الثورات هو حكم المتناه ��ي لرئي�س ر�أ�سمالي
�ش ��اب من طراز خا�ص :هو نابليون الثالث� ،أو على
حد تعبير فيكتور هوغو :نابليون ال�صغير.
وم ��ع ذلك  ،في ع ��ام  ،1848تعلم مارك� ��س و�إنجلز،
الل ��ذان �شاركا ف ��ي االنتفا�ض ��ات الألماني ��ة ،درو�س ًا
م ��ن ه ��ذه الأح ��داث ،و د َّون ��ا تل ��ك الدرو� ��س ف ��ي
ن�صو� ��ص عدي ��دة مثل كت ��اب "�ص ��راع الطبقات في
فرن�س ��ا"( ،)Class Struggle in Franceوال ��ذي
كان تحلي�ل ً�ا تاريخي ًا ،وكذلك ف ��ي كرا�س �أطلق عليه
مارك� ��س "بي ��ان الح ��زب ال�شيوع ��ي"  ،والذي طرح
فيه ب�شكل عمي ��ق نوع ًا جديد ًا تمام� � ًا من ال�سيا�سة.
و بط ��رح هذا البيان الإيجاب ��ي لحزب غير موجود،
ولكن يجب �أن يكون موجود ًا  ،بدئ ٌ
تاريخ �سيا�سي
ً
م ��ن ن ��وع �آخ ��ر .و بعد ثالث ��ة وع�شرين عام� �ا  ،كرر
مارك� ��س تجربت ��ه في التعل ��م من م�سع ��ى �آخر مثير
للإعجاب �أال وهو كومون ��ة باري�س ،ولكنه ظل غير
�ادر على تنظي ��م تجمع �سيا�سي فع ��ال ،بالرغم من
ق� ٍ
مقاومته البطولية لج�شع الر�أ�سمالية.
طبع ��ا و�ضعن ��ا مختل ��ف ج ��دا الآن! لكنن ��ي �أعتق ��د
اعتق ��اد ًا را�سخ� � ًا �أن كل �ش ��يء الي ��وم ي ��دور ح ��ول
�ضرورة �أن تنطلق ال�شعارات ال�سلبية وردود الفعل
الدفاعي ��ة في النهاي ��ة من ر�ؤية وا�ضح ��ة وتركيبية
(�سنتي ��ز) تج ��اه �أهدافن ��ا الملمو�س ��ة .و�أن ��ا مقتنع
ب�أنه م ��ن �أجل تحقيق هذا اله ��دف ،يجب علينا على
�أي ح ��ال �أن نتذك ��ر ما كان مارك� ��س يعتبره ع�صارة
�أفكاره .بالطبع ،ال تزال الخال�صة هي ال�سلبية لكن
عل ��ى معيار ال يمك ��ن �إال �أن يعتمد على ه ��ذا الت�أكيد
البارز ،ه ��ذا البي ��ان الإيجابي هو�" :إلغ ��اء الملكية
الخا�صة".

�إن النظر عن قرب على الأو�ضاع في العالم ،تبدو �أن
�شع ��ارات مثل "الدفاع عن حرياتن ��ا" �أو "�ضد عنف
ال�شرط ��ة" ه ��ي �شعارات محافظ ��ة تمام� � ًا .فال�شعار
الأول ين� ��ص �ضمني� � ًا على �أنن ��ا في النظ ��ام القائم،
نتمت ��ع بحريات حقيقية ويج ��ب �أن ندافع عنها ،في
حي ��ن �أن ق�ضيتن ��ا الرئي�سية هي �أنه ب ��دون تحقيق
الم�ساواة ،ف�إن الحرية لي�ست �سوى فخ .كيف يمكن
لبروليتاري م�شرد لي�س لديه ت�صريح �إقامة قانونية
وال ��ذي يعتب ��ر مجيئ ��ه �إلى بلدن ��ا ملحم ��ة مفجعة،
ي�ستطي ��ع �أن يق ��ول �إن ��ه ح ��ر؟ ه ��ل ه ��و ح ��ر بنف�س
المعن ��ى ال ��ذي يمتلك ��ه الملياردي ��ر �صاح ��ب القوة
الحقيقي ��ة و�صاح ��ب طائ ��رة خا�ص ��ة يقوده ��ا طيار
خ�صو�ص ��ي ويدعم ��ه مدي ��ره التنفيذي ف ��ي الحملة
االنتخابي ��ة؟ والآن � ،إذا كن ��ا ثوريي ��ن عقالنيي ��ن،
ونحم ��ل رغب ��ة �إيجابي ��ة وعقالني ��ة لو�ض ��ع �أ�س�س
عال ��م �آخ ��ر ،بعيد ًا ع ��ن العالم الذي نرف�ض ��ه اليوم ،
فكي ��ف يمكن �أن نتخي ��ل �أن �شرطة ذات الوقت يمكن
�أن تك ��ون دائم� � ًا لطيف ��ة ومهذبة وم�سالم ��ة؟ وتقول
للمنتغ�ضين ،ومنهم من يرتدي قبعات عليها �صورة
بو�ش وم�سلحين:تف�ضل ��وا هل ت�س�ألون عن عنوان
ق�ص ��ر االليزي ��ه؟ �إنه ف ��ي الزق ��اق عل ��ى اليمين ،ذي
ال�سياج الحديدي الكبير!!.
�إذن م ��ن الأف�ضل العودة �إل ��ى جوهر الق�ضية :وهي
الملكي ��ة .م ��ن الممك ��ن �أن يرف ��ع �شعار ع ��ام موحد،
�إيجاب ��ي وغي ��ر و�سي ��ط ،ه ��و �شع ��ار "ا�شتراكي ��ة
عملي ��ة الإنتاج برمته ��ا" .فيما يتعلق به ��ذا ال�شعار
الإيجاب ��ي ،هن ��اك �أي�ض ًا �شعار �سلب ��ي و�سيط يمكن
التعبي ��ر عنه على الفور على النح ��و التالي�" :ألغوا
جميع عمليات الخ�صخ�صة التي قامت بها الحكومة
من ��ذ ع ��ام  ."1986لكن هناك �شع ��ار تكتيكي بحت
ال ��ذي يعم ��ل �أي�ض� � ًا عل ��ى ه ��وى ال�سلبي ��ة كالتالي:
نح ��ن متمرك ��زون ف ��ي �أح ��د �أه ��م �أق�س ��ام وزارة
ال�ش� ��ؤون االقت�صادي ��ة والمالي ��ة ،لجن ��ة ال�شراكات
والتحوي�ل�ات .نق ��وم بذل ��ك م ��ع العل ��م �أن اال�س ��م
ال�س ��ري لل�شراكات والتحويالت ه ��و لي�س �أكثر من
غط ��اء �شفاف لهيئة الخ�صخ�صة الت ��ي ت�أ�س�ست عام
 .1986و�إنن ��ا نعلن هنا ب�أنن ��ا �سنبقى في مقر هيئة
الخ�صخ�ص ��ة حت ��ى يتم الق�ض ��اء عل ��ى �أي �شكل من
�أ�ش ��كال الملكي ��ة الخا�صة الت ��ي تخ� ��ص الممتلكات
العامة� ،سواء القريبة منها �أو البعيدة.
�صدقون ��ي ،من خ�ل�ال تالوي ��ن هذه الأه ��داف فقط
 ،الإ�ستراتيجي ��ة منه ��ا والتكتيكية عل ��ى حد �سواء،
�سنتمك ��ن �أخي ��ر ًا ،بع ��د فت ��رة م ��ن "الن�ض ��االت"
و"الح ��ركات" و "االحتجاج ��ات" حي ��ث ينهكه ��م
الديالكتيك ال�سلبي وينهكن ��ا� ،أن نفتح �أبواب حقبة
جدي ��دة تح ��دث مارك� ��س ع ��ن �شبحه ��ا ف ��ي البي ��ان
ال�شيوع ��ي ،ه ��ذا ال�شب ��ح الذي �سيع ��ود ويجول من
جدي ��د لي�س ف ��ي فرن�سا وحده ��ا بل ف ��ي �شتى بقاع
العالم.
*�آلي ��ن بادي ��و ،فلي�س ��وف فرن�س ��ي ول ��د ف ��ي ع ��ام .1937
�ش ��غل كر�س ��ي الفل�س ��فة في مدر�س ��ة المتفوقي ��ن( École
 ،)normale supérieureم�ؤ�س ���س ف�س ��م
الفل�س ��فة ف ��ي جامعة باري� ��س� .أ ّلف باديو عدد ًا م ��ن الم�ؤلفات
ح ��ول الوج ��ود والحقيقة والم ��ادة بطريقة تخلو م ��ن الحداثة
وما بعد الحداثة� .ش ��ارك في العديد من المنظمات ال�سيا�سية
وكتب العديد من المقاالت ال�سيا�س ��ية ،ويدعي �أن ال�ش ��يوعية
�ستعود كقوة �سيا�سية.

عال��م االجتماع البريطاني ( روبرت دينج��وال ) يناق�ش مخاوفنا من كورونا


ترجمة  :عدوية الهاليل

كيف يجب �أن نتعامل مع حقيقة
الموت ؟ يناق�ش عالم االجتماع
البريطاني البروف�سور روبرت
دينجوال من جامعة نوتنغهام
ترينت مخاوفنا من المر�ض وت�أثير
�إجراءات الحجر المنزلي على الحياة
االجتماعية  ،ولماذا يجب �أن تلعب
العلوم الطبية الحيوية دوراً �أقل
�أهمية في ا�ستجابتنا للجائحة وكيف
يجب �أن نتعاي�ش مع الفايرو�س كما
فعلنا مع العديد من الفايرو�سات التي
ظهرت عبر التاريخ  ،في حوار �أجراه
معه موقع ( )Reactionااللكتروني
وجاء فيه :

*هل ن�سينا كيف نتعاي�ش مع الموت؟

 م ��ن �سمات المجتم ��ع المعا�صر �أنن ��ا طورنا هذاالت�ص ��ور الذي يمكننا م ��ن العي�ش �إل ��ى الأبد فيما
�إذا كان ��ت التكنولوجيا فق ��ط هي ال�صحيحة �أو �إذا
كان ب�إمكاننا �إدارة �صحتنا ب�شكل دقيق .وفي هذه
العملي ��ة  ،فقدنا ر�ؤية حقيق ��ة �أن �أي �شيء نقوم به
ق ��د يطيل الحي ��اة الى حد كبي ��ر  ،وغالب� � ًا ما نفعل
ذل ��ك على ح�ساب نوعي ��ة الحياة الت ��ي نعي�شها في
النهاية.
* لكننا �صرنا نرى ً
موتا �أقل بين المقربين قبل �أن

تظهر الجائحة؟

 نح ��ن نرى القليل منه جزئي� � ًا لأن وفيات الر�ضع�أ�صبح ��ت الآن ن ��ادرة ج ��د ًا .كم ��ا �إن التباع ��د بين
الأجي ��ال يعن ��ي �أن ��ه ال يتعي ��ن علين ��ا التفكي ��ر في
ه ��ذه التجربة .فقد تعي�ش  60عام� � ًا قبل �أن يموت
�أح ��د الوالدي ��ن ف ��ي الثمانيني ��ات �أو الت�سعينيات
م ��ن العمر.لق ��د روى الفيل�س ��وف الفرن�سي بريات
�سافاري ��ن محادثة مع جدته البالغ ��ة من العمر 90
عام ًا قالت فيه ��ا " :عندما ت�صل �إلى �سني � ،ستدرك
�أن الم ��وت �ضروري مثل الحي ��اة" .فالموت لحظة
ف ��ي الحي ��اة وه ��و تجربتن ��ا النهائي ��ة .ويتح ��دث
الفال�سفة الرواقيون كثير ًا عن �أهمية قبول الموت
 ،والتفكي ��ر في كيفية الم ��وت ب�شكل جيد  ،بد ًال من
الن�ضال �ضده بال جدوى وبتكلفة نف�سية كبيرة.
*لم��اذا ترك��ت الإنفلون��زا الإ�سباني��ة  ،حت��ى مع
معدل الوفيات الهائل به��ا � ،أثراً �أقل على التاريخ
من الأحداث الأخرى في ذلك الوقت؟

علينا �أن نتذكر �أننا في عام  1918كناعلى �أعتابتغيير اجتماع ��ي كبير .بمعن ��ى �-أن يذهب النا�س
�إلى الطبي ��ب ويتوقعون �أن يتم عالجهم فعلي ًا بد ًال
من �أن يكون هنال ��ك بع�ض التخفيف من �أعرا�ضهم
�أو بع� ��ض الفوائ ��د النف�سي ��ة فقط .فحت ��ى الحرب
العالمية الأولى  ،لم تحقق معظم التدخالت الطبية
الكثير.ث ��م كانت الأمور تتط ��ور ب�سرعة كبيرة في
المراكز الرائدة منذ ت�سعينيات القرن التا�سع ع�شر
ف�صاع ��د ًا .وجاءت الحرب العالمي ��ة الأولى لتقديم
بع� ��ض التح�سين ��ات المهم ��ة �إل ��ى حد م ��ا وجعلها
متاح ��ة ب�ش ��كل ع ��ام .ل ��ذا اعتم ��د ال�سكان ف ��ي عام
 1918على فه ��م مختلف تمام� � ًا للعالقة بين الطب
والمر�ض عما �سيكون عليه الحال في عام .2020
كان هن ��اك �أي�ض� � ًا قب ��ول للم ��وت  -ولي� ��س عب ��ادة
الم ��وت  ،كم ��ا كان الأمر ل ��دى الفيكتوريي ��ن .وما
ر�أيت ��ه كان �أكثر نموذجي ��ة لال�ستجابات للأمرا�ض
المعدية على مدى مئات ال�سنين الما�ضية .فعندما
ت�ص ��ل الأمرا� ��ض المعدية لأول مرة �إل ��ى ال�سكان ،

يكون هناك ذعر كبير .و�إذا عدت �إلى القرن الرابع
ع�ش ��ر وقر�أت روايات عن الم ��وت الأ�سود � ،ستجد
�أن النا� ��س مقتنع ��ون ب�أنهم جميع� � ًا محكوم عليهم
بالفناء.كان الموت الأ�سود قد رافقته وفيات هائلة
،لكن ال�سكان كانوا �أكثر مقاومة .كما �أن ال�سلطات
كانت لديها طريقة ما لإدارتها فهي لي�ست تهديدات
وجودي ��ة للب�شري ��ة ويمكنن ��ا التعاي�ش معه ��ا� .أما
ماح ��دث معن ��ا بمواجه ��ة جائح ��ة كورون ��ا فيمكن
مقارنته �إلى حد م ��ا بما حدث في ال�سنوات الأولى
لفيرو� ��س نق�ص المناعة الب�شري ��ة في الثمانينيات
�إذ كان نوع� � ًا م�شابه� � ًا من الذع ��ر االجتماعي .وفي
تلك ال�سنوات  ،اعتقدنا ربما �أننا� ،سنموت جميع ًا،
ث ��م �أدركنا بعد ذل ��ك �أن المر�ض يمك ��ن التحكم فيه
تمام� � ًا م ��ن خ�ل�ال �إج ��راءات احترازي ��ة ب�سيطة ال
تعط ��ل الحياة العادية.و في غ�ضون ب�ضع �سنوات
 ،ح�صلن ��ا عل ��ى عالج ��ات فعال ��ة ب�ش ��كل معق ��ول.
والآن وبع ��د م ��رور �أربعين عام ًا  ،م ��ا زلنا ال نملك
لقاح� � ًا ولك ��ن لدينا ع�ل�اج وقائ ��ي فع ��ال .وتعلمنا
كي ��ف نتعاي�ش معه .وهنا يمكنن ��ا �أن نت�ساءل  ،كم
من الوق ��ت يمكن �أن ن�ستغرق لقب ��ول �أن هذا لي�س
�شيئ� � ًا يمكننا الق�ضاء علي ��ه .فقد يلعب اللقاح دور ًا
م ��ا في ال�سيطرة ..وقد ن�ضطر �إلى قبول حقيقة �أن
معظمن ��ا �سي�صاب بهذا مرة �أو مرتين � ،أو ثالث �أو
�أربع م ��رات في حياتن ��ا .وقد يك ��ون ال�شيء الذي
ي�سرع موتنا هو معاناتنا من �أ�سباب �أخرى !!
*كي��ف ن�صلح ال�ض��رر ال��ذي �أحدثت��ه �إجراءاتنا

الوقائية على الحياة االجتماعية؟

 كان ج ��زء ًا م ��ن الم�شكل ��ة ه ��و ه ��ذا الت ��ردد ف ��ي�إدراك �أن ��ه عندم ��ا يكون لديك مر� ��ض جديد  ،وهو
جدي ��د في الطب  ،فكل ما يمكن ��ك فعله هو محاولة
�إبط ��اء انتقال الع ��دوى بما يكفي لل�سم ��اح للعلوم
الطبي ��ة الحيوي ��ة باللح ��اق بالرك ��ب .لق ��د ر�أين ��ا
ذل ��ك ف ��ي وقت مبك ��ر م ��ع فايرو�س نق� ��ص المناعة
الب�شري ��ة .فق ��د كان نوع� � ًا جديد ًا م ��ن الفيرو�سات
وكان من الوا�ض ��ح تمام ًا �أن �أي نوع من اللقاحات
ق ��د ي�ستغرق �سنوات .وكان ال�ش ��يء الوحيد الذي
يمكنن ��ا فعله هو �إقن ��اع النا�س باتخ ��اذ المزيد من
االحتياطات في عالقاتهم الجن�سية.كما قمنا �أي�ض ًا
بت�شديد مع ��دات الوقاية ال�شخ�صي ��ة في عدد قليل
م ��ن البيئات .و�أ�صبح طب الأ�سنان مهتم ًا بمخاطر
العدوى  ،على �سبيل المثال� .إذ بد�أ �أطباء الأ�سنان
بارت ��داء القف ��ازات والأقنع ��ة .وحدث ��ت كل ه ��ذه
الأ�شي ��اء في فت ��رة ق�صيرة مع تحدي ��د وا�ضح جد ًا
لماهية المخاطرة وما قد يكون الإجراء.
وخالل تف�ش ��ي فايرو�س �إيبوال ف ��ي غربي �إفريقيا
كاف
ف ��ي ع ��ام  ، 2013ل ��م يك ��ن هن ��اك اهتم ��ام ٍ
بال�سل ��وك االجتماع ��ي  .وكان هن ��اك �أ�شخا�ص من
منظم ��ات مثل منظمة �أطباء ب�ل�ا حدود  ،خا�ضعين
ل�سيطرة طبية �شديدة  ،وكانوا يقودون �سياراتهم
�إل ��ى القرى النائية في �سيارات الند كروزر بي�ضاء
 ،ويلتقطون الجثث وي�ضعونها في �أكيا�س الجثث
وينقلونه ��ا  ،مت�ساءلي ��ن عن �سبب قي ��ام القرويين
ب�إلقاء الحج ��ارة عليهم و�إخفاء الجثث .وا�ستغرق

الأم ��ر بع�ض الوقت حتى ي ��درك الأ�شخا�ص الذين
يدي ��رون الرقاب ��ة ال�صحي ��ة �أن ��ه يتعي ��ن عليه ��م
التحدث �إلى علم ��اء الأنثروبولوجيا ممن يمكنهم
�إلق ��اء ال�ضوء على �أهمية الجثة ف ��ي تقاليد النا�س
ف ��ي تل ��ك القرى .وبمج ��رد �أن ت ��م فهم ذل ��ك ب�شكل
�أف�ض ��ل  ،كانت هن ��اك ط ��رق لمواءم ��ة اال�ستجابة
م ��ع ذل ��ك وتح�سين ��ه .وه ��و ماجعل الوب ��اء تحت
ال�سيطرة ب�شكل كبير.
لق ��د ف�شلن ��ا ف ��ي تعل ��م ه ��ذه الدرو� ��س م ��ع كوفيد
� .19إذ تق ��ع القي ��ادة عل ��ى عاتق مجموع ��ة معينة
م ��ن علماء الط ��ب والط ��ب الحيوي.و كثي ��ر منهم
�أنا� ��س المعون .ولك ��ن لديهم طريق ��ة خا�صة لفهم
العال ��م .ولديهم ت�ص ��ور �ضيق نوع ًا م ��ا عن �أنواع
المعرفة ذات ال�صلة بتطوير تلك الأنواع من
التدخالت ..
كوفيد 19هوعدوى .ويجب القيام
ب�ش ��يء م ��ا يق ��وده عال ��م الط ��ب
الحي ��وي ..كورون ��ا ه ��و مر�ض
علين ��ا �أن نتعل ��م كي ��ف نتعاي�ش
معه على م�ست ��وى ما .وحتى لو
ج ��اء اللقاح  ،ف�سيك ��ون جزء ًا من
مجموعة من التدخالت و�سنحتاج
�إلى �إجراء مناق�شة حول التدابير
التي يجب �أن نحافظ عليها جنب ًا
�إلى جنب مع اللقاح .فمن الأف�ضل
بكثي ��ر �إعطاء النا� ��س معلومات حول
المخاطر الإ�ضافية التي يتحملونها ودعوتهم

 علينا �أن نتعلم ك��ي��ف نتعاي�ش م��ع ال��ف��اي��رو���س
 ق��ب��ول امل���ر����ض وامل�����وت ه���و ج���زء م���ن احل���ي���اة ..

�إل ��ى اتخاذ قراراته ��م ب�أنف�سهم .ويع ��ود الأمر �إلى
ه ��ذا الموق ��ف الأر�ستقراط ��ي �إل ��ى حد م ��ا  ،الذي
تبنت ��ه عنا�صر من عالم الط ��ب الحيوي  ،وهو �أننا
يجب �أن نكون قادري ��ن على �إدارة الحياة اليومية
لأ�شخا�ص �آخرين لتحقيق ر�ؤية �صحية قد قرروها
ولكن قد ال ي�شاركها الآخرون بال�ضرورة.
في ه ��ذا ال�سياق  ،لي�س م ��ن الم�ستغرب �أن ي�صبح
النا� ��س �أكث ��ر تم ��رد ًا  ،و�أكثر تذم ��ر ًا لم ��ا يمكن �أن
�أ�صف ��ه عل ��ى �أن ��ه امتث ��ال دون الت ��زام .فق ��د ي�ضع
النا�س قناع الوجه للذهاب �إلى المحالت التجارية
دون �أي اعتق ��اد به ولكن بب�ساطة لتجنب المتاعب
وال�ص ��راع .وفي مايخ�صن ��ي  ،ال�أرى هذا كطريقة
جي ��دة للنا� ��س لال�ستم ��رار في عي�ش
حياتهم...
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اقــــرأ
وعي التجربة

�ص ��در ع ��ن دار املدى كتاب "وع ��ي التجربة ..درا�س ��ات يف
الثقافة العاملية" ت�أليف زهري اجلزائري يت�ضمن مقاالت عن
فنانني ت�شكيليني و�سينمائيني وم�سرحيني وكتاب و�شعراء
عاملي�ي�ن .يق ��ول اجلزائ ��ري" :انني كتبت ه ��ذه املقاالت يف
ازمن ��ة خمتلف ��ة تق ��ارب الع�ش ��رين عاما ،ويف ثالث ��ة مناف
ووطن .وق ��د كتبت يف الغال ��ب بدوافع اال�س ��تجابة للعمل
ال�ص ��حفي ،ويف منا�س ��بات يوبيلي ��ة تتعل ��ق باملي�ل�اد او
املوت ..الكتاب يت�ض ��من مقاالت عن فان كوخ وهرني مور
وايزن�ش ��تاين و�ش ��اريل �ش ��ابلن واندرية مالرو وتوما�س
مان و�شخ�صيات اخرى.

بيت املدى يحتفي مبئوية رائد التجريب امل�سرحي يف العراق
مرت الذكرى املئوية على والدة الفنان الراحل ابراهيم جالل املولود عام  ،1921والراحل �ش��كل عالمة
مهمة يف الفن امل�سرحي العراقي ت�أثر بها كثري من امل�سرحيني وخرجت من حتت عباءته اجيال كثرية
م��ن املبدعني .اتذك��ر يوما قبل رحيله كان يف موقع ت�ص��وير الفيلم التلفزيوين "الوداع" ت�أليف قا�س��م
اجلنابي واخراج جمال عبد جا�سم وبطولة ابراهيم جالل وهناء حممد .يف الفيلم ميوت البطل جالل
وبعد انتهاء اللقطة ظل جالل ال يتحرك وك�أنه قد مات فعال ،وحاول املخرج وفريق العمل ان يجل�سوه

لكن��ه ظل بال حراك ووقتها كان مري�ضا جدا فاجلميع �آمن مبوته وب��د�أ �صراخ املمثلني وتعالت ا�صوات
الفنانات وعويلهن .وبعد ما يقارب ع�شر دقائق فتح جالل عينيه وبدت عليه ابت�سامة عري�ضة وقال
(ه��ا ...ت�ص��ورمت �آين ميت ..و�ضحك طوي�لا) فانقلب العويل اىل فرحة عارم��ة وقبالت واح�ضان مع
ه��ذا الفنان الكبري .ولأهمي��ة هذا الفنان وملنا�سبة ذك��رى مئوية ميالده اقام��ت م�ؤ�س�سة املدى جل�سة
خا�صة عن تاريخه املهيب ببيت املدى يف املتنبي مب�شاركة نقاد واكادمييني وفنانني.

 قحطان جا�سم جواد

�أعمال بري�شت بنكهة
عراقية
ق ��دم للجل�س ��ة الدكت ��ور �س ��عد عزي ��ز
عبد ال�ص ��احب فق ��ال -:وق ��ف م�ؤرخو
امل�س ��رح ومنظ ��روه بخ�ش ��وع ام ��ام
احل�ص ��يلة الفنية الرثة واملتنوعة التي
قدمها ابراهيم ج�ل�ال()2021 -1921
خمرجا وممث�ل�ا و�س ��ينوغرافيا ،التي
�ض ��مت ا�ش ��هى االفكار واغرب وجهات
النظر �ص ��ارعها فنانا ب�شغف وج�سدها
على خ�ش ��بات امل�س ��رح بفواعل �س ��بقت
زمنه ��ا ،وا�س�س ��ت لواقعي ��ة جتريدي ��ة
عراقي ��ة خال�ص ��ة وظف ��ت امل ��وروث
امل�س ��رحي العامل ��ي ل ��دى (�شك�س ��بري
وبري�شت و�سارتر وت�شيخوف) لقراءة
الوقائ ��ع العراقي ��ة املعا�ص ��رة .من هنا
فق ��ط عبقري ��ة ج�ل�ال فه ��و كم ��ا ج ��واد
�سليم يف الت�شكيل وغائب طعمة فرمان
وف� ��ؤاد التكريل يف الق�ص ��ة والرواية،
الذي ��ن حف ��روا بعي ��دا يف امليثولوجيا
العراقي ��ة وا�س ��اطريها وفولكلوره ��ا
ال�ش ��عبي للو�ص ��ول اىل جت�س ��يد
متناق�ض ��اتها وا�ض ��داد و�ص ��راعات
املجتمع يف �ض ��وء انتاج �ش ��كل حملي
تداويل .ففي طوف ��ان عادل كاظم اظهر
طوفان االفكار واكد انت�ص ��ار اجلماعة
عل ��ى اناني ��ة الف ��رد .ويف فواني�س طه
�س ��امل ناق� ��ش مظاهراال�س ��تغالل .اراد
جالل من منظور �سرتاتيجي ان يتبنى
م�ؤلف ��ا عراقي ��ا العتق ��اده ب� ��أن احلركة
امل�س ��رحية ل ��ن ت�س ��تمر ب ��دون ظه ��ور
م�ؤل ��ف حمل ��ي يع ��رف ا�س ��رار وخفايا
اللعب ��ة امل�س ��رحية ويعك� ��س م�ش ��كالت
وعل ��ل الواق ��ع .فق ��دم ع ��ادل كاظ ��م يف
مقامات اب ��ي الورد والطوف ��ان وعقدة
حم ��ار واملتنب ��ي .وح ��اول ج�ل�ال عدم
االلت ��زام با�س ��لوب اخراج ��ي معني بل
كان يجرب يف كل عمل �ش ��كال اخراجيا
خمتلف ��ا فطب ��ق التغري ��ب والواقعي ��ة
والتجريدي ��ة وك�س ��ر االيه ��ام لك ��ن من
وجه ��ة نظ ��ر الن� ��ص املحل ��ي ولي� ��س
ن�ص ��و�ص املفكرين االجانب اال�ص ��لية
التي در�سها يف الغرب.

وملتزم ��ا باملواعي ��د .وكان يعتمد على
الفنان حممد الع�س ��ل يف �ضبط امل�سرح
وادارت ��ه .وه ��و قامة كبرية ل ��ن تتكرر
كما احلال عند جعفر ال�س ��عدي وجعفر
علي وجا�سم العبودي وغريهم.

ح�سني علي هارف

ب�شار طعمة

زهري البياتي

ح�سني التكمجي
حول املمثل من حالة
غريزية �إىل حالة
ثقافية
وق ��ال الدكت ��ور الناق ��د عقي ��ل مهدي:
درا�س ��ة ابراهي ��م ج�ل�ال لفن ال�س ��ينما
يف ايطالي ��ا تك�ش ��ف ال�س ��ر وراء غنى
خميلته الفنية ،ومرونتها وا�ستيعابها
لتقني ��ات ع ��دة يف التعامل م ��ع الفراغ
والزم ��ن والكت ��ل والق ��وى ..بحي ��ث
جعل ��ت عرو� ��ض ج�ل�ال نا�ض ��جة يف
الف ��ن ،ومبتع ��دة ع ��ن تلك الن�ص ��و�ص
التي كانت يف معظمها تنقل اىل خ�شبة
امل�س ��رح لتقر�أ وت�سرد ب�ش ��كل تراكمي
بال �ص ��ور ع�ض ��وية يتطلبه ��ا االخراج
امل�س ��رحي .وكان يلتق ��ط م ��ن كل بل ��د

در�س فيه ا�شياء ايجابية وي�ضيف لها
نكهة عراقي ��ة يف اعماله .فهو يقول-:
عندم ��ا اق ��ر�أ م�س ��رحية �أ�س ��مع نغمه ��ا
وايقاعها وهذا ما يوحي يل بال�صورة
املركب ��ة او (الرتكيب ��ة االن�ش ��ائية)
واملخ ��رج ي�ض ��يف خلطوط ال�ص ��ورة
والوانه ��ا اعماق ��ا .وكان الراح ��ل اهم
عن�ص ��ر يف جلنة القبول يف الكلية مع
�آخري ��ن وكان ان�س ��انيا لدرج ��ة كبرية
م ��ع املتقدم�ي�ن وي�س ��اعد كل م ��ن لديه
موهبة وحافزا عل ��ى االبداع .ويطلب
م ��ن املمث ��ل مع ��ه ان يجيد الفرو�س ��ية

جبار جودي

عقيل مهدي مع مقدم اجلل�سة �سعد عزيز
وال�ص ��عود عل ��ى ال�س�ل�امل والقفزعلى
امل�س ��رح برباع ��ة الريا�ض ��يني وه ��ذا
يتطل ��ب لياق ��ة بدنية،علم ��ا ان ��ه كان
ريا�ض ��يا وبط ��ل الع ��راق يف املالكمة.
كان ي�ص ��غي لل�ش ��باب ويعلمه ��م ،كم ��ا
يتميز بالتمردعلى كل �شيء حتى على
ال�س ��لطة .وعلم الكثري ممن ا�ص ��بحوا
روادا للم�س ��رح مث ��ل يو�س ��ف الع ��اين
وغريه .وا�س ��تفاد كث�ي�را من خمرجي
ال�س ��ينما االيطالي ��ة ،ونق ��ل خال�ص ��ة
افكاره ��م اىل امل�س ��رح لذل ��ك جت ��د يف
كل اعماله امل�س ��رحية عمقا �س ��ينمائيا.

وكان يح ��ب ال�ص ��وت اجله ��وري لدى
املمثلني.

�أنتمي مل�سرح غري م�سي�س
وعلق الدكتور ح�س�ي�ن علي هارف على
موقفني معه .االول حني عمل م�س ��اعدا
ل ��ه يف اجلامع ��ة وقال "حاول ��ت تنفيذ
بع� ��ض الآراء والتدريب ��ات عل ��ى طلبة
ال�ص ��ف االول بتوجيه منه وا�ستمررت
ل�ساعات يف هذا العمل وكان ي�شجعني

كث�ي�را .والث ��اين عندم ��ا اخت ��ارين
م�س ��اعدا للمخ ��رج يف فيل ��م حم ��د
وحم ��ود الذي ظلم كثريا بعد عر�ض ��ه،
مع م�س ��اعدين �آخرين منهم جعفرعلي
وغ ��ازي جم ��دي .كان الت�ص ��وير يف
احلبانية وكنا نذهب �س ��وية ب�س ��يارته
ويتح ��دث ع ��ن ام ��ور خا�ص ��ة وعامة.
وحني زع ��ل احد املمثلني ط ��رده جالل
وطل ��ب ان امثل بدال من ��ه .وكان دورا
رئي�س ��ا وجنحت مع ��ه يف العمل للمرة
الثاني ��ة .ج�ل�ال كان معلم ��ا يف الف ��ن
واحلياة .واذكر �س ��جلت له  4ا�ش ��رطة
ك�صوت اثناء درا�ستي للماج�ستري قال
فيها مل انتم لل�سيا�سة بل انتميت لعامل
امل�سرح غري امل�سي�س".

�شديد االلتزام باملواعيد
وق ��ال الفنان ب�ش ��ار طعمة -:ت�ش ��رفت
بالعم ��ل م ��ع الراح ��ل يف ثالث ��ة اعمال
(ديزدمون ��ة واالبي� ��ض واال�س ��ود
ومقام ��ات اب ��ي ال ��ورد) كنت م�ص ��مما
لال�ض ��اءة فيه ��ا وعملن ��ا �س ��وية داخل
الع ��راق وخارج ��ه .كان �ش ��ديدا يف
االلت ��زام بالتعليم ��ات م ��ع ال ��كادر

كري�ستني �ستيوارت ب�شخ�صية الأمرية ديانا
 كرمي ر�شيد
الفن ��ان امل�س ��رحي العراق ��ي مت
اختي ��اره ع�ض ��وا يف اللجن ��ة
اال�ست�ش ��ارية يف جمل� ��س الثقاف ��ة
والفنون ال�س ��ويدي ،وه ��و املجل�س
العامل ��ي املعن ��ي يف تقييم امل�ش ��اريع
الثقافية يف ال�سويد ،وللمرة االوىل
يت ��م اختي ��ار �شخ�ص ��ية عربي ��ة لهذا
املن�صب .والذي يعد تتويجا مل�سرية
ه ��ذا الفن ��ان العراق ��ي ال ��ذي متي ��ز
بعطائه االبداعي يف حقول ال�سينما
وامل�س ��رح والنق ��د والدرا�س ��ات
اجلمالي ��ة ،كم ��ا ح�ص ��ل يف االعوام
املا�ض ��ية عل ��ى ع ��دة جوائ ��ز دولي ��ة
وه ��و اح ��د امل�ش ��رفني الي ��وم عل ��ى
م�س ��رح بلدية ماملو وكانت ب�صماته
وا�ض ��حة يف تق ��دمي عرو�ض مبهرة
لالطف ��ال والكب ��ار واهت ��م مبتابع ��ة
ق�ض ��ايا املهاجرين ومت اختياره يف
اعمال �سينمائية وتلفزيونية عاملية
حظيت بن�شاهدة كبرية.

تق ��وم املمثلة الأمريكية كري�س ��تني �س ��تيوارت
البالغة من العمر" 30عام ًا" ب�أداء �شخ�ص ��ية
�أمرية القلوب الربيطانية الليدي �سبن�س ��ر
يف فيل ��م "�سبن�س ��ر" ،والفيل ��م يركز على
�أح ��داث خمتزل ��ة تت ��م جميعها عل ��ى مدار
ثالث ��ة �أي ��ام فق ��ط يف ق�ص ��ر �س ��اندرينغهام
امللك ��ي وانف�ص ��ال الأم�ي�رة ديانا ع ��ن الأمري
ت�ش ��ارلز ،واختياره ��ا �أن ال تك ��ون ملك ��ة
لتعا�س ��تها يف هذا الزواج .ت ��دور �أحداثه يف
� أحمد خمتار
الفنان املو�سيقي انتهى من ت�سجيل
�أ�س ��طوانة جديدة بعنوان "تقا�سيم
ومقام ��ات" ،كما انته ��ى املختار من
ا�ص ��دار �سل�س ��لة كتب منه ��ج لتعليم
�آل ��ة الع ��ود باللغ ��ة الإنكليزي ��ة م ��ن
ت�أليفه وتعترب اول �سل�سلة اكادميية
تدري�س ��ية ت�ص ��در بالإنكليزي ��ة
وتتكون من �ستة اجزاء ،تتدرج من
املبتدئني اىل املتقدمني ،كما ا�ص ��در
كتاب ًا بعن ��وان "املو�س ��يقى العربية
والعود -تاريخ ومقامات ونظريات
وايقاعات" باللغة الإنكليزية.

الطقس

عطل ��ة نهاي ��ة الأ�س ��بوع يف حقبة الت�س ��عينيات،
حي ��ث تق ��رر الأم�ي�رة ديان ��ا يف ه ��ذه العطل ��ة
الأ�س ��بوعية مع العائلة املالك ��ة الربيطانية حيث
تعي�ش مع عائلتها يف ق�ص ��ر �ساندرينغهام امللكي
�إنه ��اء زواجه ��ا امل�ض ��طرب من �أم�ي�ر ويلز وويل
العه ��د الربيط ��اين ت�ش ��ارلز  .وم ��ن املفرت�ض �أن
يعر� ��ض فيلم "�سبن�س ��ر" التاريخي ع ��ن الأمرية
ديانا �شاغلة املاليني قبل وبعد وفاتها يف خريف
ع ��ام  2021احل ��ايل ،وقبل حل ��ول الذكرى الـ25
الف�ض ��ية لوفاته ��ا الت ��ي ت�ص ��ادف يف � 31آب/
�أغ�س ��ط�س  .2022وتقوم كري�س ��تني �س ��تيوارت
ب� ��أداء دور الأمرية ديانا �س ��ينمائي ًا بع ��د �أن �أدت
املمثل ��ة �إمي ��ا كوري ��ن �شخ�ص ��ية الأم�ي�رة ديان ��ا
تلفزيونيا يف م�سل�سل "ذا كراون" .
ون�ش ��رت املنتجة لفيل ��م "�سبن�س ��ر" اجلديد �أول
�صورة لكري�ستني �س ��تيوارت ب�شخ�صية الأمرية
الراحلة ديانا ،وبدا وا�ض ��حا يف ال�صورة ال�شبه
الكبري بينها وبني الأمرية ديانا.

جالل وقا�سم حممد �أبرز
من قدم بري�شت
وق ��ال الدكت ��ور ح�س�ي�ن التكم ��ه جي-:
اعمال ��ه �ش ��كلت ح�ض ��ورا مهم ��ا يف
ال�س ��احة الفني ��ة العراقي ��ة والعربي ��ة.
در�س ��ني يف معه ��د الفن ��ون اجلميل ��ة
وكان كث�ي�ر امل ��زاح م ��ع طلبت ��ه حلب ��ه
له ��م .وذات م ��رة دخ ��ل لل�ص ��ف بي ��ده
قطعة خ�ش ��بية وحتدث عنها وقال هذه
اخل�ش ��بة كانت �ش ��جرة ثم جاء النجار
ليف�ص ��لها اىل كر�س ��ي يجل� ��س علي ��ه
الطال ��ب يف الدرا�س ��ة ث ��م ج ��اء احدهم
فك�س ��رها ودمرها .وا�ش ��ار اىل ان هذه
القطع ��ة اخل�ش ��بية وحكايتها ممكن ان
تكون ثيمة درامية .وهذا اول در�س لنا
يف امل�س ��رح تعلمناه منه ..كيف نحول
االفع ��ال الب�س ��يطة اىل افع ��ال كب�ي�رة
ومهم ��ة اي حكاي ��ة ودرام ��ا .كان جالل
وقا�س ��م حممد ابرز اثنني قدما بري�شت
باف�ض ��ل ما يكون يف امل�س ��رح العراقي
وكذلك عوين كروم ��ي .جالل حول يف
املتنبي الباحة امل�س ��تطيلة من العر�ض
اىل ق�ض ��ية ك�ب�رى .م ��ن جم ��رد خيم ��ة
وح�ص ��ران اىل م ��كان �ص ��حراوي ذي
جذور عراقية .كان جادا يف ا�ستخدامه
ل ��كل ا�ش ��ياء العر� ��ض وحتويله ��ا اىل
�شيء مفيد وعن�صر فعال.
�أحدث طفرة نوعية
وق ��ال الدكتور زهريالبيات ��ي -:احدث
ابراهي ��م ج�ل�ال نقل ��ة نوعي ��ة يف كل
الفن ��ون عموم ��ا وللم�س ��رح عل ��ى نحو
خا� ��ص .وقدم طفرة كبرية فيه كما فعل
فائق ح�س ��ن وجواد �س ��ليم وم�ص ��طفى
ج ��واد وعب ��د اجلبارعب ��د الله.اح ��دث
تغي�ي�را يف بني ��ة امل�س ��رح ،كم ��ا فع ��ل
يف م�س ��رحيته البي ��ك وال�س ��ائق الت ��ي
عر�ض ��ت يف بغداد والقاهرة .وخاطب
الدكت ��ور عقي ��ل ب ��ان يق ��دم عم�ل�ا يف
جتربته مب�س ��رح ال�س�ي�رة عن ابراهيم
ج�ل�ال وغ�ي�ره م ��ن قام ��ات امل�س ��رح
واجلوانب االبداعية االخرى..

م ّرة �أخرى ،حما�صرة طلبة
اجلامعات وفر�ض قوانني
"قرقو�شية" عليهم � ،أم العلم
والرفاهية والأمان؟ ،تطوير
منظومة التعليم وال�صحة
وال�صناعة والزراعة واالقت�صاد
والكهرباء  ،و�إ�صدار قرارات
لإ�شاعة مبد�أ العدالة االجتماعية ،
�أم �إ�صدار قرارات ملراقبة الطالب
يف اجلامعات؟ تندلع الأ�سئلة
جمدد ًا مع اال�شتباك الدائر حالي ًا
حول تراجع م�ستوى التعليم
وغياب اخلدمات وانت�شار
املح�سوبية واالنتهازية والر�شوة
والف�ساد ،هل نهتم بتحديث
م�ؤ�س�سات التعليم وتطويرها
وبث احلياة فيها� ،أم ننتظر خطط
ح�سني ال�شهر�ستاين الذي �أخربنا
قبل �أربع �سنوات �أن جامعاتنا
�ستناف�س جامعة كامربيدج
وتتفوق على جامعات �سنغافورة؟،
وهي بالت�أكيد �إجنازات ت�ضاف �إىل
�إجنازات عاملنا
" النووي " عندما ا�ستطاع �أن
ي�صدر الكهرباء �إىل دول اجلوار،
و�أن ينمي واردات البالد ويجعل
من الكهرباء ثروة وطنية مثلها
مثل نوابنا االعزاء  ،ولعل �أكرب
دليل على املكانة التي و�صلت �إليها
اجلامعات العراقية هو القرار
الذي �أ�صدرته جامعة بابل والذي
قررت فيه ،بعد �أن احتلت موقعها
يف الت�صنيف الدويل كواحدة من
اف�ضل جامعات العامل� ،أن تلتفت
لتنظيم �أخالق الطلبة ،فقررت �أن
ت�صدر قرارها "الثوري" ب�إلزام
طلبتها مبا ا�سمته "احل�شمة"
و"عدم التربج" ،وااللتزام ب�ألوان
مالب�س يقررها رئي�س اجلامعة
"ح�صر ًا" ،وهي قرارات تذكرنا
مبا فعله ذات يوم خري الله طلفاح
عندما �أعلن �إمارته الإ�سالمية يف
منت�صف ال�سبعينيات حني ت�سلم
من�صب حمافظ بغداد ،فقد قرر
الرجل �أن يطلق حملة �إميانية
ابتد�أها بقرار م�ضحك ،ب�صبغ
�سيقان كل فتاة ترتدي تنورة ت�صل
حد الركبة ،ثم تفتق ذهنه الكبري
عن خطة جديدة للق�ضاء على عمالء
الغرب ب�أن �أمر �شرطته �أن يجوبوا
ال�شوارع ملقني القب�ض على كل
من �سوّ لت له نف�سه و�أطلق العنان
ل�شعر ر�أ�سه ! .لعل من املخجل
حني يتم اختزال معنى االخالق
يف �إجراءات م�ضحكة  ،مثل
االك�س�سوارات والوان املالب�س .
من حق اجلامعة �أن متار�س
دورها يف تطوير قدرات طلبتها،
تن�صب
ولكن لي�س من حقها �أن ّ
نف�سها م�س�ؤولة عن �أخالق النا�س
و�سلوكهم االجتماعي وملب�سهم
وم�أكلهم ،من املعيب �أن يخرج
م�س�ؤول حكومي يف القرن احلادي
والع�شرين ويف بلد يت�شدق �سا�سته
بالدميقراطية وحرية ال�شعوب
ليقول لنا �إنه �سيطارد الطالبات
بقانون "احل�شمة" ،يف الوقت
الذي ي�سكت فيه هذا امل�س�ؤول
عن تدهور التعليم ،ومن املخجل
واملثري للقرف �أن نطارد �شباب ًا
بحجج �أخالقية واهية فيما هم
يتعر�ضون لظلم كبري ب�سبب
البطالة واالنتهازية وعدم تكاف�ؤ
الفر�ص واال�ستحواذ الذي متار�سه
الكتل ال�سيا�سية على كل منافذ
احلياة يف العراق.
يف كل مرة حروب بال نهاية،
واخلال�صة ،ياموالي املواطن
العزيز ،تتطلب منا �أن ندرك جميعا
�أن ال بديل عن دولة املواطنة ،لأن
دولة
"احل�شمة" املزعومة مت جتريبها
وف�شلت ..تذكر جيد ًا �أنها ف�شلت.

�أنتوين هوبكنز يتلقى لقاح كورونا ..ويعلق:
�ضوء يف نهاية النفق
ك�ش ��ف الفنان �أنت ��وين هوبكنز ،الذي
يبل ��غ م ��ن العم ��ر  84عا ًما ،ع ��ن تلقيه
م�ص ��ل اللقاح م ��ن فايرو� ��س كورونا،
وذل ��ك م ��ن خ�ل�ال فيدي ��و ن�ش ��ره عرب
ح�س ��ابه عل ��ى موق ��ع توي�ت�ر ،حي ��ث
ظه ��ر خ�ل�ال الفيدي ��و وه ��و جال� ��س
داخل �س ��يارته ،كما بدا ملتز ًما للغاية
بالإج ��راءات الوقائي ��ة م ��ن فايرو�س
كورون ��ا ،ع�ب�ر ارتدائ ��ه الكمام ��ة
والـ"في� ��س �ش ��يلد" ،بينم ��ا تك�ش ��ف
الطبيبة عن ذراعه لتعطيه اللقاح.
كما و�صف املمثل الكبري ،اللقاح ،ب�أنه
مبثاب ��ة �ض ��وء يف نهاي ��ة النف ��ق بع ��د
ع ��ام م ��ن احلظ ��ر ال�ص ��حي املفرو�ض
عل ��ى الذات ،وذل ��ك نظ� � ًرا للإجراءات
االحرتازي ��ة الت ��ي يهت ��م به ��ا هوبكنز

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

لأق�ص ��ى درج ��ة حيث اعتاد على ن�ش ��ر
كيفية ق�ضائه لوقته يف املنزل وت�سلية
وقته باملو�سيقى �أو القراءة.

بغداد C° 6 - C° 20 /الب�صرة C° 8 -C° 22 /
�أربيلC° 4 - C° 17 /

النجف C° 6 -C° 20 /

املو�صلC° 5 - C° 18 /

الرمادي C° 5 -C° 19 /

