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ت�ضمنت �آلية جديدة لتوزيع الدوائر االنتخابية واحت�ساب املقاعد

احلكومة تقدم مقرتحات لتعديل قانون االنتخابات وحل عقدة الكتل

 بغداد  /املدى

قريبا �سرت�سل حكومة م�صطفى
الكاظمي تعديالت على م�س ��ودة
قان ��ون االنتخابات �إىل الربملان ت�س ��تهدف
 15م ��ادة لدع ��م فك ��رة تعمي ��م النظ ��ام
البايوم�ت�ري ،والنظ ��م التكنولوجي ��ة
احلديثة لت�سريع النتائج.

مقاب ��ل ذل ��ك اعلن ��ت اللجن ��ة القانوني ��ة
يف جمل� ��س الن ��واب ع ��ن توق ��ف لقاءاتها
وحواراته ��ا م ��ع مفو�ض ��ية االنتخاب ��ات
والكت ��ل ال�سيا�س ��ية ال�س ��تكمال قان ��ون
االنتخاب ��ات الربملاني ��ة ،معرتف ��ة بوجود
خالف ��ات بني القوى ال�سيا�س ��ية عل ��ى �آلية
توزيع الدوائر االنتخابية.
ويقول ح�سني الهنداوي ،م�ست�شار رئي�س

احلكيم يعلن ت�شكيل 2

جمل�س ال ��وزراء لل�ش� ��ؤون االنتخابية يف
ت�ص ��ريح لـ(املدى) �إن "املنه ��اج احلكومي
�أك ��د يف �إح ��دى فقرات ��ه عل ��ى �إج ��راء
انتخابات برملانية مبك ��رة ونزيهة وعادلة
وح ��رة تراع ��ي املعاي�ي�ر الدولي ��ة للعملية
االنتخابي ��ة" ،م�ؤك ��دا �أن "رئي� ��س جمل�س
ال ��وزراء حري� ��ص وم�ص ��ر عل ��ى �إج ��راء
انتخاب ��ات برملانية مبك ��رة وعادلة حترتم

�إرادة املواطنني".
ووع ��د رئي�س الوزراء م�ص ��طفى الكاظمي
يف برناجم ��ه احلكومي الذي �ص ��وت عليه
جمل� ��س الن ��واب يف �ش ��هر �أي ��ار املا�ض ��ي
ب�إج ��راء انتخاب ��ات برملاني ��ة مبك ��رة على
�أ�س ���س نزيهة وعادل ��ة بعد �إكمال ت�ش ��ريع
قان ��ون االنتخاب ��ات م ��ن قب ��ل ال�س ��لطة
الت�ش ��ريعية ،بالتع ��اون م ��ع مفو�ض ��ية

االنتخابات ،والأمم املتحدة.
وطالبت حركة االحتجاجات التي انطلقت
يف بداي ��ة ت�ش ��رين الأول املا�ض ��ي بح ��ل
الربمل ��ان وا�س ��تقالة حكوم ��ة ع ��ادل عب ��د
امله ��دي ،وبتغي�ي�ر مفو�ض ��ية االنتخاب ��ات
حت�ضريا الجراء انتخابات برملانية مبكرة
مب�شاركة االمم املتحدة.
 التفا�صيل �ص2

الق�ضاء يفرج عن وزير املالية الأ�سبق بكفالة لعدم كفاية الأدلة

حتالف عراقيون

 بغداد  /املدى
اعل ��ن رئي� ��س تي ��ار احلكم ��ة عم ��ار
احلكيم ،ت�ش ��كيل حتالف جديد با�سم
"عراقيون" ،ي�ضم جمعًا من الربملانيني.
و�أك ��د �أن التحال ��ف يعم ��ل عل ��ى متك�ي�ن منهج
االعتدال لدعم اال�ستقرار ال�سيا�سي.
وا�ض ��اف احلكي ��م يف بي ��ان تلق ��ت (امل ��دى)
ن�س ��خة من ��ه ،ان "حتال ��ف عراقيون �سيا�س ��ي
برملاين جماهريي ينطلق من الدولة ويتحرك
يف ف�ض ��اء الدول ��ة ويع ��ود حا�ص ��ل جهده اىل
الدول ��ة" ،م�ؤك ��دا ان "التحال ��ف يدع ��م الدول َة
املُقت ��در َة القو ّي� � َة ،ذاتَ ال�س ��يادةِ الوطني ��ةِ
والإرادة اجلماهرييةِ بعيدًا عن املحا�ص�ص ��ات
�ارج ال�ص ��فقات امل�ش ��بوهة والتفاهم ��ات
وخ � َ
امل�ؤقتة غري املجدية".
وا�ض ��اف ان "حتال ��ف (عراقي ��ون) يعم ��ل
عل ��ى متك�ي�ن منهج االعت ��دال لدعم اال�س ��تقرار
ال�سيا�س ��ي ،و�إبع ��اد الع ��راق ع ��ن التخندق ��ات
الإقليمي ��ة وال�ص ��راعات الدولي ��ة" ،مبين ��ا ان
"التحالف ُيع�ض ��د م�س ��ار اال�صالحات اجلادة
وتلبية مطالب املتظاهرين احلقة ودعمها".
واو�ضح احلكيم ان "حتالف (عراقيون) ي�ؤكد
على املطل ��ب الرئي�س ب�إجراء انتخابات ُمبكرة
نزيهة وعادلة ت�ضمن حقوق اجلميع بال متايز
او ت�ض ��ليل وتهيئ ��ة متطلباتها" ،مو�ض ��حا ان
"التحال ��ف يتمي ��ز بعدد كبري م ��ن الربملانيني
لكنه ال يتوق ��ف عند لغة الأرقام ،بل يعمل على
تق ��دمي من ��وذج جدي ��د يف الإدارة ال�سيا�س ��ية
الواعية وامل�س�ؤولة".
ولف ��ت اىل ان "حتال ��ف (عراقي ��ون) مي� � ُّد يد ُه
للتحالفات ال�سيا�س ��يةِ واالجتماعية وال�شعبية
ِ
القائم ��ة للتع ��اون والت� ��آزر وتكام ��ل االدوار،
وباب االن�ضمام لهذا التحالف �سيبقى مفتوحً ا
لكل من يرغب بذلك".

مواقف مت�ضاربة حول
�إطالق �سراح جميع
عنا�صر حزب اهلل
 بغداد /املدى
قالت احلكومة ان اوامر القب�ض ال�صادرة يف "عملية الدورة"
ا�س ��تهدفت �شخ�ص ��ا واحد ،وانها تتحفظ عليه ،يف حني تقول
كتائ ��ب ح ��زب الل ��ه ان ال�س ��لطات افرج ��ت ع ��ن جمي ��ع معتقليه ��ا .وقال
املتح ��دث با�س ��م احلكومة احمد مال ط�ل�ال يف م�ؤمتر �ص ��حفي انه "يف
الأ�سبوع املا�ض ��ي وردت معلومات ا�س ��تخبارية عن حماولة ال�ستهداف
مناط ��ق ح�سا�س ��ة وممثلي ��ات دولي ��ة يف بغ ��داد" .وا�ض ��اف ان "جه ��از
مكافحة الإرهاب تعامل ب�ش ��كل �س ��ريع مع تلك املحاولة" ،م�شريا اىل ان
"�أمر القب�ض �صدر بحق �شخ�ص واحد ،فيما مت القب�ض على � 13شخ�صا
كان ��وا متواجدين مع املطل ��وب" .وتابع انه "لي� ��س لرئي�س الوزراء �أي
تدخل بالأوامر الق�ضائية ال�صادرة" ،م�شريا اىل ان "م�س�ؤولية احلكومة
فر� ��ض هيبة الدولة" .وحتى نهار ام�س ،ت�ض ��اربت املعلومات يف اعداد
املعتقلني واملفرج عنهم .وكانت ال�صور التي ن�شرت للمعتقلني واللقاءات
الت ��ي اجريت مع  11م ��ن املفرج عنهم ،من قبل و�س ��ائل اعالم مقربة من
كتائب حزب الله ،ترجح فر�ض ��ية حدوث "�ضغوطات" الطالق �سراحهم
او الغالبي ��ة منهم .وداهمت قوات مكافح ��ة االرهاب ،ليلة اخلمي�س على
اجلمع ��ة املا�ض ��ية ،احد مق ��رات كتائب ح ��زب الله يف ال ��دورة ،جنوبي
بغداد ،وعرثت على من�ص ��ات لل�صواريخ ،يعتقد انها كانت ت�ستخدم يف
الهجمات التي طالت من�ش�آت حملية واجنبية ح�سا�سة.
 التفا�صيل �ص3

بارزاين :الإقليم �سيوا�صل
املباحثات مع بغداد
 بغداد  /المدى
�أكد رئي�س حكومة كرد�س ��تان م�سرور بارزاني� ،أم�س الثالثاء،
�أن الإقلي ��م �سيوا�ص ��ل المباحث ��ات م ��ع بغداد للتو�ص ��ل التفاق
ي�ض ��من م�س ��تحقاته الد�س ��تورية ،قائ�ًلإاً �إن �إقليم كرد�س ��تان "ل ��ن يتنازل
ع ��ن حقوق ��ه الم�ش ��روعة" .وق ��ال مكت ��ب بارزان ��ي ف ��ي بي ��ان �إن "رئي�س
حكوم ��ة �إقليم كرد�س ��تان م�س ��رور بارزان ��ي اجتمع بوف ��د المباحثات مع
الحكوم ��ة االتحادية ،وذل ��ك عبر دائرة تلفزيونية مغلق ��ة بنظام (الفيديو
كونفران�س)" .و�أ�ضاف البيان� ،أن "نائب رئي�س الحكومة قوباد طالباني،
�س ��لط في م�ستهل االجتماع ،ال�ض ��وء على الزيارة التي �أجراها وفد �إقليم
كرد�س ��تان �إلى بغداد الأ�سبوع الما�ض ��ي ،ونتائج المباحثات مع الحكومة
االتحادية والمقترحات المطروحة في �س ��بيل ح�سم الم�شاكل العالقة بين
الجانبين" .ونقل البيان عن بارزاني قوله �إن "�إقليم كرد�س ��تان �سيوا�صل
مباحثاته مع بغداد بهدف التو�صل �إلى اتفاق ي�ضمن حقوقه وم�ستحقاته
الد�ستورية" ،م�شي ًرا �إلى �أن "�إقليم كرد�ستان م�صمم في الدفاع عن حقوقه
الم�شروعة في �إطار الد�ستور العراقي ،ولن يتنازل عنها على الإطالق".
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بداية ال�صباح للعمل مع التحفظ من الكورونا ( ..عد�سة :حممود ر�ؤوف)
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ر�شيد اخليون يكتب":ثورة"
الع�شرين ..مائة عام َّ
والزمن يف مكانه
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املغامرة املده�شة..
حوار مع الفيزيائي ِجم اخلليلي

حكم امل�صارعة عمر عبد الرزاق
�ضحية جديدة لكورونا
 بغداد  /املدى
ت ��ويف �أم�س الثالث ��اء احلكم الدويل
بامل�ص ��ارعة عمر عبد ال ��رزاق مت�أث ًرا
مب�ض ��اعفات الإ�ص ��ابة بفايرو� ��س كورون ��ا
امل�س ��تجد (كوفي ��د )19-بعد ا�س ��بوع واحد من
دخول ��ه احلج ��ر ال�ص ��حي مب�ست�ش ��فى النعمان
الع ��ام يف مدين ��ة الأعظمية �ش ��مايل العا�ص ��مة
بغداد .و�أ�ص ��بح املرحوم عمر عبد الرزاق رابع
�شخ�ص ��ية ريا�ضية عراقية ينتقل اىل جوار ربه
خالل �ش ��هر حزيران اجلاري على �إثر اال�ص ��ابة
بوب ��اء الكورون ��ا بعد فالح ع ��ودة معاون مدير
دائ ��رة املتابعة والتن�س ��يق يف وزارة ال�ش ��باب
والريا�ض ��ة ومدرب منتخب النا�ش ��ئني ال�سابق
لك ��رة القدم علي هادي و�س ��احر الكرة العراقية
�أحمد را�ض ��ي ،ا�ضافة اىل ال�ص ��حفي الريا�ضي
عل ��ي عامر البيات ��ي .وينتمي عم ��ر عبد الرزاق
املعروف با�سم (عمر رزوقي) اىل عائلة ريا�ضية
متخ�ص�ص ��ة يف لعبة امل�صارعة حيث كان والده
ّ
الراحل عبد الرزاق حممد �صالح الأعظمي بطل

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

منوذجا عن متعددي الرواتب
وزير الرتبية ي�سلم الكاظمي
ً

متحدث :البدء ب�إجراءات حازمة لفر�ض هيبة الدولة على املنافذ
 بغداد  /المدى
اعل ��ن المتح ��دث الر�س ��مي با�س ��م
رئي� ��س مجل�س ال ��وزراء ،ع ��ن قرب
البدء ب�إج ��راءات حازمة للدولة لفر�ض هيبتها
على المنافذ الحدودية.

وقال احم ��د مال طالل ،في م�ؤتم ��ر �صحفي ان
وجه
"رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي ّ
وزارة ال�صناع ��ة بالعم ��ل الم�ستم ��ر وبالطاقة
الق�صوى لإنتاج الأوك�سجين".
وا�ض ��اف م�ل�ا ط�ل�ال ان "ال ��دول ال�صديق ��ة
والجارة ما زالت م�ستمرة بتقديم الم�ساعدات

للع ��راق" ،مبي ًنا ان "الأم ��وال المخ�ص�صة من
موازن ��ة الطوارئ ت�ص ��رف ح�ص ��را لمواجهة
كورونا".
وا�ش ��ار ال ��ى ان "رئي� ��س ال ��وزراء يج ��ري
اجتماع ��ات متوا�ص ��لة م ��ع الجه ��ات المعني ��ة
ب�ش� ��أن المنافذ" ،م�ؤكدًا" :قريبا �ستكون هناك

ال�صحة ت�سجل � 1958إ�صابة بكورونا مقابل
� 1786شفاء
 بغداد  /المدى

العراق والع ��رب وو ّلدت وفاته �ص ��دمة جديدة
لدى ال�شارع الريا�ض ��ي يف العراق .وقام عديد
ال�شخ�صيات احلكومية العليا وزمالء وا�صدقاء
عمر يف لعبة امل�ص ��ارعة ف�ض�ًل اً عن ال�ص ��حفيني
والإعالمي�ي�ن العامل�ي�ن يف القنوات الف�ض ��ائية
املحلية بنعيه من خالل عبارات احلزن والأ�سى
يف ح�س ��اباتهم ال�شخ�ص ��ية مبواقع التوا�ص ��ل
االجتماعي.

كورونا يهاجم امل�ست�شار
الريا�ضي لرئي�س
جمل�س الوزراء

�أعلن ��ت وزارة ال�ص ��حة،
ام� ��س الثالث ��اء ،ت�س ��جيل
 1958ا�ص ��ابة بفيرو�س كورونا في
العراق تقابلها  1786حالة �شفاء.
وقال ��ت ال�ص ��حة ف ��ي بي ��ان تلقت ��ه
(الم ��دى) �إن ��ه "ت ��م فح� ��ص 12425
نموذج ��ا ف ��ي كاف ��ة المختب ��رات
المخت�ص ��ة في الع ��راق وبذلك يكون
المجموع الكلي للنماذج المفحو�صة
منذ بداية ت�سجيل المر�ض في العراق
."544545
وا�ض ��افت ان "مختب ��رات وزارة
ال�ص ��حة والبيئ ��ة �س ��جلت ()1958
�إ�ص ��ابة جدي ��دة بفيرو� ��س كورون ��ا
ف ��ي الع ��راق  307منه ��ا في بغ ��داد /

الر�صافة ،و 194بغداد  /الكرخ38 ،
مدينة الط ��ب 84 ،في النجف146 ،
ال�س ��ليمانية� 85 ،أربي ��ل 1 ،ده ��وك،
كربالء  ،119كركوك  ،53ديالى ،75
وا�سط  30 ،39بابل 248 ،الب�صرة،
مي�س ��ان  ،102الديواني ��ة 340 ،65
ذي قار ،الأنبار  ،4نينوى � ،9ص�ل�اح
الدين  ،14المثنى ."5
وبل ��غ ع ��دد المتعافي ��ن م ��ن فيرو�س
كورون ��ا ف ��ي الع ��راق ،خ�ل�ال ال� �ـ 24
�ساعة الما�ضية ،1786 ،منهم  241في
الر�ص ��افة ،و 494ف ��ي الكرخ 23 ،في
مدينة الطب ،النجف  ،32ال�سليمانية
� ،23أربيل  ،63دهوك  ،6كركوك ،25
كرب�ل�اء  ،42ديالى  ،12وا�س ��ط ،17
الب�ص ��رة  ،145مي�س ��ان  ،138باب ��ل
 ،90ذي ق ��ار  ،382الديواني ��ة ،21

الأنبار � ،22صالح الدين  .10وتوفي
خالل الـ� 24س ��اعة الما�ضية  104من
الم�ص ��ابين بفيرو� ��س كورون ��ا27 ،
منهم في الر�صافة ،و 4في الكرخ ،و3
ف ��ي مدينة الطب 1 ،ف ��ي النجف13 ،
في ال�س ��ليمانية 1 ،ف ��ي اربيل 3 ،في
كرب�ل�اء 6 ،في كرك ��وك 4 ،في ديالى،
 2في وا�س ��ط 5 ،في الب�صرة 11 ،في
مي�سان 5 ،في بابل 6 ،في الديوانية،
 7ف ��ي ذي ق ��ار ،المثنى � 1 ،5ص�ل�اح
الدين.
وبهذا ي�ص ��ل ع ��دد الإ�ص ��ابات الكلي
بفيرو� ��س كورون ��ا ف ��ي الع ��راق،
� ،49109ش ��في منه ��م  ،24760وال
يزال هن ��اك  22406يتلقون العالج،
�إل ��ى جان ��ب وف ��اة  ،1943و 293في
حالة �صحية حرجة.

�إج ��راءات حازم ��ة للدولة لفر� ��ض هيبتها على
المناف ��ذ الحدودي ��ة ،فغالبية �إي ��رادات المنافذ
كانت تذهب لجيوب الفا�سدين".
وبين ان "وزير التربية �سلم الكاظمي نموذجا
عن متعددي الرواتب يتقا�ضون ثالثة و�أربعة
رواتب".

التظاهرات تعود �إىل ال�سودان
من �أجل "ت�صحيح م�سار الثورة"
 متابعة المدى
�شارك مئات الآالف في م�س ��يرات احتجاجية في العا�صمة ال�سودانية
الخرطوم ا�ستجابة لدعوات �أطلقتها لجان المقاومة وتجمع المهنيين
ال�س ��ودانيين ،و�أحزاب �سيا�سية ،تطالب بت�صحيح "م�س ��ار الثورة" ال�سودانية.
وقد رفع المتظاهرون �ص ��ورًا ل�ض ��حايا االحتجاجات ال�س ��ابقة ،والفتات تطالب
بتحقيق العدالة وال�سالم .ولخ�ص المتظاهرون في �إحدى الالفتات مطالبهم ب�أنها
ال�سالم والعدالة ،والإ�صالحات االقت�صادية ،وتعيين حكام واليات من المدنيين.
كما رددوا هتافات تطالب بتح�س ��ين الأو�ض ��اع المعي�شية و�إ�ص�ل�اح الم�ؤ�س�سات
الأمنية .وانت�شرت قوات الأمن في ال�شوارع الرئي�سيّة لمدينة الخرطوم ومداخل
الج�س ��ور الرئي�سة ،بينما �أغلقت وحدات من الجي�ش كافة الطرق التي ت�ؤدي �إلى
مقر القيادة العامة للقوات الم�س ��لحة و�س ��ط الخرطوم .كما خرج متظاهرون في
مدن �أخرى في ذات التوقيت مثل بورت�س ��ودان وك�سال والق�ضارف �شرقي البالد،
وعطبرة في ال�ش ��مال ،ومدينة ودمدني بو�سط ال�سودان ،بالإ�ضافة �إلى مدن عدة
ف ��ي �إقليم دارف ��ور غربي البالد .وفي دونغال� ،ش ��مالي العا�ص ��مة الخرطوم ،رفع
المئ ��ات من المتظاهرين الفتات تطالب بالق�ص ��ا�ص للمتظاهرين الذين قتلوا في
اال�شتباكات مع قوات الأمن العام الما�ضي.
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ت�ضمنت �آلية جديدة لتوزيع الدوائر االنتخابية واحت�ساب المقاعد

اً
تعديل على  15مادة يف قانون االنتخابات حلل عقدة الكتل
حكومة الكاظمي تقدم

بغداد  /املدى
تعت ��زم حكوم ��ة م�صطف ��ى الكاظم ��ي �إر�سال
تعديالت على م�سودة قانون االنتخابات �إىل
الربملان.
وت�سته ��دف احلكوم ��ة يف تعديالته ��ا 15
مادة لدعم فك ��رة تعميم النظام البايومرتي،
والنظ ��م التكنولوجي ��ة احلديث ��ة لت�سري ��ع
النتائج.
مقاب ��ل ذل ��ك اعلن ��ت اللجن ��ة القانوني ��ة
يف جمل� ��س الن ��واب ع ��ن توق ��ف لقاءاته ��ا
وحواراتها مع مفو�ضية االنتخابات والكتل
ال�سيا�سي ��ة ال�ستكم ��ال قان ��ون االنتخاب ��ات
الربملاني ��ة ،معرتف ��ة بوج ��ود خالف ��ات ب�ي�ن
الق ��وى ال�سيا�سية على �آلي ��ة توزيع الدوائر
االنتخابية.
ويقول ح�س�ي�ن الهنداوي ،م�ست�ش ��ار رئي�س
جمل� ��س ال ��وزراء لل�ش� ��ؤون االنتخابي ��ة يف
ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �إن "املنه ��اج احلكوم ��ي
�أكد يف �إحدى فقراته عل ��ى �إجراء انتخابات
برملانية مبكرة ونزيهة وعادلة وحرة تراعي
املعايري الدولية للعملية االنتخابية" ،م�ؤكدا
�أن "رئي�س جمل� ��س الوزراء حري�ص وم�صر
على �إجراء انتخابات برملانية مبكرة وعادلة
حت�ت�رم �إرادة املواطن�ي�ن" .ووع ��د رئي� ��س
ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي يف برناجم ��ه
احلكومي الذي �ص ��وت عليه جمل�س النواب
يف �شه ��ر �أي ��ار املا�ض ��ي ب�إج ��راء انتخاب ��ات
برملاني ��ة مبك ��رة عل ��ى �أ�س�س نزيه ��ة وعادلة
بعد �إكمال ت�شريع قانون االنتخابات من قبل
ال�سلطة الت�شريعي ��ة ،بالتعاون مع مفو�ضية
االنتخابات ،والأمم املتحدة.
وطالب ��ت حركة االحتجاج ��ات التي انطلقت
يف بداي ��ة ت�شري ��ن الأول املا�ض ��ي بح ��ل
الربملان وا�ستقالة حكومة عادل عبد املهدي،
وبتغي�ي�ر مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات حت�ض�ي�را
الج ��راء انتخابات برملاني ��ة مبكرة مب�شاركة
االمم املتحدة.
ويتوق ��ف اج ��راء االنتخاب ��ات ـ� �ـ بح�س ��ب
الهن ��داوي ـ� �ـ عل ��ى وج ��ود "ق ��رار �سيا�س ��ي
ي�ستدعي ان يتم اال�ستع ��داد لالنتخابات من
اجل اجنازها" ،مو�ضحا �أن "التح�ضري لهذا
احل ��دث (االنتخاب ��ات املبك ��رة) يك ��ون بعدة
جوان ��ب يف مقدمته ��ا قان ��ون االنتخاب ��ات،
ال ��ذي يتعل ��ق ب�ش ��كل وجوه ��ر النظ ��ام
االنتخاب ��ي ،وهذا الأمر االن ه ��و قيد نقا�ش
وا�سع ب�ي�ن الق ��وى ال�سيا�سي ��ة والربملانية،

موظف خالل
عملية فح�ص
االجهزة
االلكرتونية
2018
و�أي�ضا بني املثقفني واملتظاهرين" .ويعترب
امل�ست�ش ��ار احلكوم ��ي �أن "ط ��رح مو�ض ��وع
االنتخاب ��ات النيابي ��ة املبكرة ب�ش ��كل وا�سع
ب�ي�ن الأطياف املختلفة �أمر ايجابي للو�صول
�إىل قانون ير�ض ��ي مطالب املواطنني" ،الفتا
�إىل �أن "القان ��ون االنتخابي ،وبعد �أكرث من
�ست ��ة �أ�شهر على متري ��ره يف جمل�س النواب
م ��ازال غ�ي�ر مكتم ��ل ،وتنق�ص ��ه اجل ��داول
اخلا�ص ��ة بالدوائ ��ر االنتخابي ��ة ،وحتدي ��د
مواق ��ع الناخبني ،وبالت ��ايل �أن هذه العملية
حتت ��اج �إىل ا�ستكم ��ال م ��ن قب ��ل ال�سلط ��ة
الت�شريعي ��ة" .ورغ ��م �أن جمل� ��س النواب قد
مرر قان ��ون االنتخابات الربملانية يف الرابع
والع�شرين م ��ن �شهر كان ��ون الأول املا�ضي،
�إال �أن رئا�سة املجل� ��س مل تر�سل القانون �إىل
رئا�س ��ة اجلمهورية للم�صادق ��ة عليه ون�شره
يف اجلري ��دة الر�سمي ��ة ب�سبب ع ��دم اكتمال

اجل ��داول املتعلق ��ة بالدوائ ��ر االنتخابي ��ة،
والإح�صائي ��ات ال�سكاني ��ة ،وكوت ��ا الن�ساء.
وي�ؤك ��د الهن ��داوي ،وه ��و رئي� ��س مفو�ضية
االنتخابات عام � 2004أن "الكتل ال�سيا�سية
التي �صوت ��ت على �إقرار ه ��ذا القانون باتت
راغب ��ة يف �إج ��راء بع� ��ض التعدي�ل�ات عل ��ى
بع� ��ض فقرات ��ه" ،كا�شف ��ا �أن "رئا�سة جمل�س
ال ��وزراء �أع ��دت قائم ��ة مبقرتح ��ات كامل ��ة
ت�ض ��م تق ��دمي بدائل يف ح ��ال �إمكانية تعديل
القان ��ون" .ويف ال�ساب ��ع من �شه ��ر حزيران
اجل ��اري ك�شفت (امل ��دى) ان الكتل الربملانية
تن ��وي �إج ��راء تعدي�ل�ات على بع� ��ض فقرات
م�س ��ودة قان ��ون انتخابات جمل� ��س النواب،
و�س ��ط خالفات بني جه ��ات �سيا�سية متعددة
عل ��ى حتدي ��د الفق ��رات وامل ��واد الت ��ي �سيتم
عر�ضه ��ا للتعديل يف جل�سات جمل�س النواب
املقبل ��ة .وبعد ه ��ذا التوجه وق ��ع نحو 170

الرئا�سات الثالث يف مئوية ثورة
الع�شرين :من�ضي ببناء الدولة
 بغداد  /المدى
�شدد رئي�س الجمهورية برهم �صالح ،على
��ض��رورة الم�ضي قدم ًا ال�ستئناف ما انقطع
في م�سيرة بناء الدولة .وقال �صالح في كلمة
له بمنا�سبة الذكرى المئوية لثورة الع�شرين
انه "نحتفل اليوم بمئوية الثورة ون�ستعيد
في هذه اللحظة باعتزاز ت�ضحيات ال�شهداء
الأبرار ،وبما قدمه البُناة الم�ؤ�س�سون ،وبما
ر�سخته النخب العلمية والثقافية والدينية
واالجتماعية من قيم و�أدوار ما زالت حية في
وجدان �شعبهم وتاريخهم الوطني العريق"،
م�شي ًرا �إلى �أن "االحتفال بالذكرى المئوية هو
احتفال بمئة عام من العراق الحديث بتاريخه
الحافل والمت�شابك ،ب�إنجازاته ودوره الم�ؤثر
في الداخل وعلى �صعيد المنطقة ،و�إخفاقاته
معًا ،فهناك مع الأ�سف � ً
أي�ضا اال�ستبداد والعنف
والإبادة والتمييز والف�ساد والحروب".
و� �ش��دد رئ�ي����س ال�ج�م�ه��وري��ة ع�ل��ى "�ضرورة
الم�ضي قدمًا ال�ستئناف ما انقطع في م�سيرة
بناء الدولة المقتدرة ذات ال�سيادة الكاملة،
القادرة على فر�ض القانون ومحاربة الف�ساد
وح�م��اي��ة ح��ق ال �م��واط��ن ف��ي ال�ح�ي��اة ال�ح��رة
ال �ك��ري �م��ة ،دول ��ة خ��ادم��ة ل�شعبها ف��ي �سالم
و�أمان مع �شعبها ومع جيرانها" .بدوره ،قال
رئي�س الحكومة م�صطفى الكاظمي ،في بيان
تلقته (ال�م��دى) �إن��ه "من �أوج��ه عظمة ثورة
الع�شرين� ..أنها كانت بحق ثورة كل العراقيين
من �أجل كل العراقيين ،وهذا ما �أكدته م�شاعر
الت�ضامن العميق وال�شعور بوجود م�صلحة
م�شتركة لكل ال�شعب باالنت�صار".
ُ
وا� �ض��اف" :ومن هنا تكمن �أه�م�ي�ة التذكير
ب�أ�س�س ومنطلقات ثورة الع�شرين ،و�ضرورة
ا�ستلهام القيم والأهداف النبيلة التي ب�شرت

بها لمواجهة التحديات والأخ �ط��ار ،و�إب��راز
الدور ال�شجاع الذي وقفته مراجعنا الدينية،
وك��ذل��ك ع�شائرنا الأب �ي��ة وج�م��اه�ي��ر �شعبنا
في المدن والأري ��اف في ت�صديهم لالحتالل
االجنبي ،وهذا ي�ؤكد من جديد دورها الراهن
كما ي�شير بقوة الى �أهمية الع�شائر العراقية
ل��دع��م ال��دول��ة وال �ق��ان��ون وال���س�ل��م الأه �ل��ي،
ال��ى ج��ان��ب ت�سخيـر جميع طاقاتنا لتوفير
الم�ستلزمات ال�صحية م��ن �أدوي ��ة ومعدات
و�أجهزة لدحر وباء كورونا الذي داهم العالم
�أجمع ومنه العراق".
و�أ��ش��ار رئي�س ال��وزراء بح�سب البيان �إل��ى،
�أن "هذه الذكرى تلهمنا الآن �أي�ضا مزيدا من
العزم لإطالق خطط �ستراتيجية لبناء وطننا
على �أ�س�س متينة تلبي طموحات ال�شرائح
االجتماعية الوا�سعة بالحياة الكريمة ،وال
�سيما �سكان المحافظات المحرومة وال�شباب
والخريجون ..وبما ي�ضمن الإعداد النتخابات
مبكرة نزيهة ،وال�ستكمال بناء م�ؤ�س�سات
ال��دول��ة على �أر��ض�ي��ة �صلبة تلبي طموحات
�شعبنا بتوفير الخدمات والإعمار واال�ستقرار
ال�سيا�سي والأم�ن��ي واالقت�صادي ،وت�ضمن
محاربة حقيقية وعاجلة للف�ساد وتعزز مكانة
العراق بين دول المنطقة والعالم".
الى ذلك ،قال رئي�س البرلمان محمد الحلبو�سي
ف��ي ت �غ��ري��دة ع�ل��ى (ت��وي �ت��ر)" :ن�ستلهم في
درو�س الفخر
الذكرى المئة لثورة الع�شرين
َ
وال�شجاعة والتالحم الوطني التي َّ
�سطرها
الأجداد من جميع مكونات ال�شعب؛ للذود عن
�سيادة العراق و�صون كرامته".
و�أ�ضاف ان "اليوم يتح َمّل الأحفاد م�س�ؤولية
الحفاظ على منجزات هذه الثورة العظيمة
بتر�سيخ الروح الوطنية ،وتعزيز هيبة الدولة
و�سيادة الوطن".

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

نائب ��ا على تعدي ��ل قانون االنتخاب ��ات الذي
اقره جمل� ��س النواب منقو�ص ��ا حتت �ضغط
التظاه ��رات .ويتاب ��ع اخلب�ي�ر االنتخاب ��ي
حديثه بالقول" :لدينا منظور وا�ضح يتعلق
بالدوائ ��ر االنتخابي ��ة يكون �أك�ث�ر عدالة يف
ت�صورنا من القانون احلايل ،ومن القوانني
ال�سابق ��ة" ،م�ضيف ��ا �أن ��ه "يف ح ��ال تطبيق ��ه
�سري�ض ��ي �أو�س ��اط وا�سع ��ة م ��ن النا� ��س".
ويكم ��ل �أن "ال�سلطة الت�شريعي ��ة هي اجلهة
الوحيدة يف �إ�صدار القانون وبالتايل تعديل
قان ��ون االنتخابات الربملاني ��ة يتطلب اتفاقا
�سيا�سيا بني الكت ��ل الربملانية" ،الفتا �إىل �أن
"احلكوم ��ة حت ��اول �أن تدفع باجتاه وجود
�أف�ضل قانون يلبي رغبات املواطنني ،وينقذ
العملية الدميقراطية وال�سيا�سية" .وي�ضيف
امل�ست�ش ��ار احلكوم ��ي �أن "احلكوم ��ة بات ��ت
م�ستع ��دة لتق ��دمي مقرتحات لتعدي ��ل قانون

االنتخابات وف ��ق ال�صالحي ��ات التي منحها
�إياها الد�ستور يف �إمكانية اقرتاح التعديالت
والن�صو�ص اجلدي ��دة" ،م�ؤكدا �أن "ال�سلطة
التنفيذية تري ��د الو�صول �إىل �صيغة تر�ضي
�أك�ث�ر عدد من الناخبني م ��ن اجل العودة �إىل
ممار�سة دميقراطية حقيقية" .وترف�ض كتل
�سيا�سية متنف ��ذة �إجراء انتخاب ��ات برملانية
مبك ��رة متحجج ��ة بظروف جائح ��ة كورونا
والأزمت�ي�ن االقت�صادي ��ة والأمني ��ة وت�أخ�ي�ر
امل�صادقة عل ��ى قانون االنتخاب ��ات وتعطيل
قانون املحكمة االحتادية.
ويو�ضح امل�ست�شار احلكومي �أن "مقرتحاتنا
جاه ��زة ب ��كل تفا�صيله ��ا ،وننتظ ��ر اللجن ��ة
القانوني ��ة النيابي ��ة �أن تب ��د�أ نقا�شاتها بهذه
املوا�ضي ��ع" ،كا�شف ��ا �أن "ع ��دد امل ��واد الت ��ي
تق�ت�رح احلكوم ��ة تعديله ��ا ب�ي�ن (� )10إىل
( )15م ��ادة" .وي�ش�ي�ر �إىل �أن "التعدي�ل�ات

احلكومي ��ة تخ� ��ص كيفي ��ة املقاع ��د وتوزيع
الدوائ ��ر االنتخابي ��ة ،م ��ع وج ��ود �ضمانات
العدال ��ة والنزاهة يف العملي ��ة االنتخابية"،
م�ضيف ��ا "نح ��ن م ��ع فك ��رة تعمي ��م النظ ��ام
البايومرتي ،والنظم التكنولوجية احلديثة
لت�سري ��ع النتائج" .وم ��ن الإ�شكاليات الفنية
التي تواجه تطبيق القانون تلك التي تتعلق
مب�س�ألة وجود نحو ( )40ق�ضاء غري م�سجلة
يف وزارة التخطي ��ط ،ف�ض�ل�ا ع ��ن م�شكل ��ة
الإح�ص ��اء ال�سكاين ،وكذلك كوت ��ا الن�ساء اذ
ال ميك ��ن احت�س ��اب الأ�صوات عل ��ى م�ستوى
الق�ض ��اء الذي عدد �سكان ��ه مئة �ألف ( )...هل
�سيكون ملر�أة �أو لرجل.
ويف �إط ��ار ذل ��ك �أوقف ��ت اللجن ��ة القانوني ��ة
يف جمل� ��س الن ��واب نقا�شاتها م ��ع مفو�ضية
االنتخاب ��ات والكت ��ل ال�سيا�سي ��ة ال�ستكم ��ال
قان ��ون االنتخاب ��ات الربملاني ��ة ب�سب ��ب

اخلالف ��ات على توزي ��ع الدوائ ��ر االنتخابية
و�إ�صدار اجلداول من جهة ،وظهور �إ�صابات
بفايرو� ��س كورون ��ا ب�ي�ن �صف ��وف �أع�ض ��اء
جمل�س النواب من جهة اخرى".
ويق ��ول يحي ��ى املحم ��دي ،مق ��رر اللجن ��ة
القانوني ��ة يف جمل� ��س الن ��واب يف ت�صريح
لـ(امل ��دى) �إن "املفاو�ض ��ات واملباحث ��ات
بني اللجن ��ة القانوني ��ة النيابي ��ة ومفو�ضية
االنتخاب ��ات والكت ��ل ال�سيا�سي ��ة ال�ستكم ��ال
الت�صوي ��ت عل ��ى قان ��ون انتخاب ��ات جمل�س
الن ��واب توقف ��ت من ��ذ �شه ��ر تقريب ��ا ب�سب ��ب
تعطي ��ل جل�سات الربملان ،وانت�شار فايرو�س
كورون ��ا" ،م�ضيفا �أن "الأط ��راف ال�سيا�سية
مازال ��ت غ�ي�ر متفق ��ة عل ��ى �ش ��كل الدوائ ��ر
االنتخابية يف املحافظة".
وت�ش�ت�رط مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات حتدي ��د
مواعي ��د اج ��راء االنتخاب ��ات الربملاني ��ة
املبك ��رة بت�شري ��ع قان ��ون االنتخاب ��ات م ��ع
اجل ��داول امللحق ��ة ب ��ه وتر�سي ��م احل ��دود
للدوائر االنتخابية ،و�إق ��رار املوازنة املالية
االحتادي ��ة للع ��ام حل ��ايل لتنفي ��ذ املمار�س ��ة
االنتخابي ��ة .وي�ؤكد مق ��رر اللجنة القانونية
يف جمل� ��س الن ��واب� ،أن "املفاو�ض ��ات التي
ج ��رت يف الف�ت�رة املا�ضي ��ة مل ت�ص ��ل الكت ��ل
ال�سيا�سي ��ة خالله ��ا �إىل اتفاق ب�ش� ��أن حتديد
�ش ��كل الدوائ ��ر االنتخابي ��ة ل ��كل حمافظة"،
مبين ��ا ان "الكتل الربملاني ��ة منق�سمة بني �أن
مت�ضي بتع ��دد الدوائ ��ر االنتخابية وبني ان
تكون املحافظة دائرة انتخابية".
وق�سم القانون اجلديد املحافظات �إىل دوائر
انتخابية على �أ�سا�س الأق�ضية واملدن ،ولكل
� 100أل ��ف ن�سمة يف تلك املدن مقعد برملاين،
ويف ح ��ال قل عدد �س ��كان الق�ض ��اء عن 100
�أل ��ف يدم ��ج م ��ع ق�ضاء جم ��اور لت�ل�ايف تلك
امل�شكل ��ة .وي�ستبعد النائب ع ��ن كتلة حتالف
القوى العراقية يف جمل�س النواب ا�ستئناف
جمل� ��س النواب لعق ��د جل�ساته خ�ل�ال الأيام
املقبل ��ة ،عازيا �سبب ذلك �إىل "وجود عدد من
�إال�صاب ��ات بفايرو� ��س كورون ��ا بني �صفوف
�أع�ضاء املجل�س".
وكان رئي� ��س جمل� ��س الن ��واب حمم ��د
احللبو�س ��ي ،ق ��د ك�ش ��ف يف وق ��ت �سابق عن
تف�ش ��ي وب ��اء كورونا داخل جمل� ��س النواب
بع ��د ا�صاب ��ة نح ��و  20نائب ��ا م ��ع عائالته ��م
و�أف ��راد حمايته ��م بالفريو� ��س ،م�ضيف ��ا �أن
 28موظف ��ا داخل املجل� ��س �أ�صيبوا باملر�ض
الوبائي من بينهم مدير عام".

الق�ضاء يفرج عن وزير املالية الأ�سبق بكفالة لعدم كفاية الأدلة
 بغداد  /المدى
ق��رر مجل�س الق�ضاء الأع�ل��ى ،ام�س الثالثاء،
الإف� � ��راج ع��ن وزي� ��ر ال �م��ال �ي��ة ال �� �س��اب��ق راف��ع
العي�ساوي ،م�ؤق ًتا لعدم كفاية الأدلة.
و�أو�ضح المركز الإعالمي في مجل�س الق�ضاء
الأع�ل��ى ف��ي بيان تلقته (ال �م��دى) �أن "محكمة
التحقيق المخت�صة بق�ضايا الإره � ��اب في
الر�صافة� ،أكملت التحقيق مع وزي��ر المالية
ال�سابق رافع العي�ساوي ،بعد �أن �سلم نف�سه الى
جهات التحقيق المخت�صة و�أنكر ما ن�سب �إليه".
و�أ�ضاف البيان" :بالنظر لكون الدليل الوحيد
المتح�صل �ضده في تلك الق�ضايا هو �إفادة �أحد
المتهمين ،الذي غير �أقواله عند تدوين �إفادته
ك�شاهد في ق�ضية العي�ساوي بعد تفريقها عن
الدعوى الأ�صل عملاً ب�أحكام المادة ( )125من
قانون �أ�صول المحاكمات الجزائية".
و�أ�شار المركز في بيانه �إلى �أنه "لذلك انتفت
الأدل��ة في تلك الق�ضايا المتهم بها وفق قانون
مكافحة الإره� ��اب ،ل��ذا ��ص��در ق��رار ب��الإف��راج
ع �ن��ه وغ �ل��ق ال���دع���اوى ب �ح �ق��ه م���ؤق�� ًت��ا ع�م�ًل�اً
ب�أحكام المادة ( /130ب) من قانون �أ�صول
المحاكمات الجزائية .وتابع�" :أما بخ�صو�ص
الأحكام الغيابية ال�صادرة بحقه في الدعاوى
الخا�صة بالف�ساد الإداري وبالنظر لت�سليم
نف�سه واعترا�ضه على الأحكام الغيابية في تلك
الدعاوى ح�سب القانون ،فقد تم قبول اعترا�ضه
و�إط�لاق �سراحه بكفالة �شخ�ص �ضامن يتكفل
ب�إح�ضاره" .ك�م��ا ح ��ددت المحكمة م��وع��دا
لإج��راء محاكمته عن هذه الق�ضايا من جديد،
حيث �ستدقق المحكمة وقائع و�أدل��ة الدعوى
وتناق�شها مع الجهات الإداري ��ة والتحقيقية
بح�ضور المتهم ومحامي عنه والجهات التي
قدمت ال�شكوى بموجب محاكمة ح�ضورية
علنية وفق القانون.
و�سلم وزي��ر المالية اال�سبق راف��ع العي�ساوي
نف�سه الى الق�ضاء منت�صف ال�شهر المقبل.

املدير العام
غادة العاملي

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

و�أدت م �ح��اوالت اع�ت�ق��ال ال�ع�ي���س��اوي ،وزي��ر
المالية ونائب رئي�س ال ��وزراء في حكومتي
ن ��وري ال�م��ال�ك��ي ،قبل ��س�ن��وات� ،إل ��ى انطالق
احتجاجات في م�سقط ر�أ�سه محافظة الأنبار،
ب��د�أت ب�أفراد من ع�شيرته وتو�سعت لتتجاوز
الأنبار �إلى محافظات نينوى و�صالح الدين.
واتهم العي�ساوي وقتها رئي�س الوزراء نوري
المالكي بـ"الديكتاتورية وعدم احترام القانون
و�إر�سال ميلي�شيات" العتقاله.
لكن المالكي واجهه باتهامات بدعم الإره��اب،
وع��ر��ض��ت اع �ت��راف��ات لـ"عنا�صر م��ن حماية
العي�ساوي" قيل �إنهم متورطون بدعم داع�ش،
فيما �أدانه الق�ضاء بتهم ف�ساد.
وا�صدرت محكمة الجنايات في  2016حكمًا
غيابيًا بال�سجن �سبع �سنوات بحق العي�ساوي
والمتهمين معه بال�سجن �سبع �سنوات على
�إحدى الق�ضايا التي �أحالتها هيئة النزاهة.
ووجهت �أط��راف �شيعية متعددة اتهامات �إلى

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

رئي�س الجمهورية ب��ره��م �صالح ب��أن��ه وراء
ع��ودة وزي��ر المالية الأ�سبق راف��ع العي�ساوي
�إل��ى ب�غ��داد .وتحدثوا عن "�صفقة �سيا�سية"
ال تقف عند العي�ساوي بل تح�ضر لإع��ادة عدد
من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية المدانة والمطلوبة
للق�ضاء �إلى بغداد .وقال رئي�س مجل�س النواب
محمد ال�ح�ل�ب��و��س��ي ،ق�ب��ل ن�ح��و ا� �س �ب��وع� ،إن
عودة وزير المالية اال�سبق رافع العي�ساوي،
ج��اءت بتحرك م��ن رئي�س الجمهورية برهم
�صالح ،م�ستبعدًا حقيقة التهم التي وجهت
الى العي�ساوي في ق�ضايا الإره��اب .و�أ�ضاف
الحلبو�سي في مقابلة تلفزيونية �إنه "لم يكن
طرفا في العملية ال�سيا�سية قبل ع��ام 2014
التي تعر�ض لها العي�ساوي للم�ساءلة" ،م�ؤكدًا
"�ضرورة عزل الجانب القانوني عن ال�سيا�سي
والإن�ساني".
و�أ�شار الحلبو�سي �إلى �أن "العي�ساوي كان له
دور �إيجابي في مفا�صل كبيرة ،وما تعر�ض

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
+ 96170615017
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له جاء ب�سبب الخالفات ال�سيا�سية" ،م�ستبعدا
حقيقة التهم الموجهة للعي�ساوي في ق�ضايا
االره���اب ،ق��ائ�لا" :لم �أ َر ول��م �ألم�س �أي دور
للعي�ساوي فيما يتعلق بالق�ضايا االرهابية
ال�ت��ي ن�سبت ل��ه ،وب��ال�ت��أك�ي��د ك��ان��ت كيدية �أو
انتزعت االعترافات من حمايته".
و�أ� �ض��اف� ،أن "ملف العي�ساوي فيما يخ�ص
االرهاب لم تكن فيه اثباتات �سوى �إفادة متهم
واح ��د ،وه��و �أح��د اف ��راد حمايته والمحكوم
عليه حاليًا" ،م�شي ًرا �إل��ى �أن "الجميع يعلم
كيف كانت تنتزع الإف��ادات بالإكراه" ،م�ؤكدا
�أن "العي�ساوي ك��ان مطلوبًا ل��دى الجماعات
االرهابية في الأن�ب��ار وكانت القاعدة تبحث
عنه" ،م���ض�ي� ًف��ا "ال ُي �ت��وق��ع �أن ي �ك��ون �أح��د
ال�سيا�سيين بال�سلطة وي��ذه��ب للقتل وه��ذه
العمليات" .و�أو� �ض��ح رئي�س ال�ب��رل�م��ان� ،أن
"�ساحات االعت�صام ال عالقة لها بالق�ضايا التي
تخ�ص رافع العي�ساوي ،حيث االتهامات التي
وج�ه��ت ل��ه ك��ان��ت قبل ذل��ك الأمر" ،م ��ؤك��دا �أن
"عودة العي�ساوي للعراق لي�ست باالمر الجديد
وكانت االمم المتحدة تعمل بجهد حيال ق�ضايا
الم�صالحة المجتمعية وال�سيا�سية".
و�أ�� �ش ��ار �إل� ��ى �أن ه ��ذه ال �م��رة "كان لرئي�س
ال�ج�م�ه��وري��ة ب��ره��م ��ص��ال��ح ال���دور االك �ب��ر في
معالجة ه��ذه الملفات والتحرك على القوى
ال�سيا�سية كونه ي�ؤكد على �ضرورة �أن ي�أخذ
ال�ق���ض��اء مجراه" ،مبينا �أن "هكذا ق�ضايا
تحتاج الى ا�ستقرار وتطمينات �سيا�سية ،لدفع
المطلوبين للعودة �إل��ى ال�ع��راق �شرط �أن ال
ي�ستهدفون �سيا�سيًا".
وف��ي �سياق مت�صل� ،أف ��ادت م�صادر لو�سائل
اعالم عربية� ،أنه تم الإفراج عن العميد الركن
برزان عبد الغفور قائد الحر�س الجمهوري في
حقبة الرئي�س العراقي الراحل �صدام ح�سين،
من �سجن النا�صرية بعد انتهاء مدة محكوميته
البالغة  15عاما ،والت�أكد من عدم مطلوبيته في
ق�ضايا �أخرى.
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سياسة

بع�ض املعتقلني غائبني ..ت�ضارب الأنباء حول �إطالق �سراح
جميع عنا�صر "حزب اهلل"
 بغداد /المدى
قال ��ت الحكوم ��ة ان اوام ��ر القب� ��ض
ال�ص ��ادرة ف ��ي "عملي ��ة ال ��دورة"
ا�ستهدف ��ت �شخ�ص ��ا واح ��د ،فيم ��ا
اعتقلت الق ��وات االمنية � 13شخ�صا
كانوا متواجدين مع المطلوب.
واو�ض ��ح المتحدث با�س ��م الحكومة
احمد م�ل�ا طالل في م�ؤتم ��ر �صحفي
ان ��ه "في الأ�سب ��وع الما�ض ��ي وردت
معلوم ��ات ا�ستخبارية ع ��ن محاولة
ال�سته ��داف مناط ��ق ح�سا�س ��ة
وممثليات دولية في بغداد" .وا�ضاف
ان "جه ��از مكافح ��ة الإره ��اب تعامل
ب�ش ��كل �سري ��ع م ��ع تل ��ك المحاولة"،
م�شي ��را ال ��ى ان "�أمر القب� ��ض �صدر
بحق �شخ�ص واحد ،فيما تم القب�ض
عل ��ى � 13شخ�صا كان ��وا متواجدين
م ��ع المطل ��وب" .وتاب ��ع ان ��ه "لي�س
لرئي�س ال ��وزراء �أي تدخل بالأوامر
الق�ضائي ��ة ال�ص ��ادرة" ،م�شي ��را ال ��ى
ان "م�س�ؤولي ��ة الحكوم ��ة فر� ��ض
هيب ��ة الدول ��ة" .وحتى نه ��ار ام�س،
ت�ضارب ��ت المعلوم ��ات ف ��ي اع ��داد
المعتقلي ��ن والمف ��رج عنه ��م .وكانت
ال�ص ��ور الت ��ي ن�ش ��رت للمعتقلي ��ن
واللق ��اءات التي اجري ��ت مع  11من
المفرج عنه ��م ،من قبل و�سائل اعالم
مقرب ��ة من كتائب ح ��زب الله ،ترجح
فر�ضية حدوث "�ضغوطات" الطالق
�سراحهم او الغالبية منهم.
وكانت ال�صور التي ن�شرت للمعتقلين
واللق ��اءات التي اجري ��ت مع  11من
المفرج عنه ��م ،من قبل و�سائل اعالم
مقرب ��ة من كتائب ح ��زب الله ،ترجح
فر�ضية حدوث "�ضغوطات" الطالق
�سراحهم او الغالبية منهم.
وداهم ��ت ق ��وات مكافح ��ة االرهاب،
ليلة الخمي�س على الجمعة الما�ضية،
اح ��د مق ��رات كتائ ��ب ح ��زب الله في
ال ��دورة ،جنوب ��ي بغ ��داد ،وعث ��رت
عل ��ى من�ص ��ات لل�صواري ��خ ،يعتق ��د
انه ��ا كان ��ت ت�ستخ ��دم ف ��ي الهجمات
التي طالت من�ش� ��آت محلية واجنبية
ح�سا�سة .وبعد �ساعات من الحادث،
قالت م�ص ��ادر مقربة م ��ن "الكتائب"
الت ��ي كان ��ت ق ��د اقتحم ��ت المنطق ��ة

�صور متداولة
يعتقد انها ملعتقلي
الكتائب املفرج
عنهم
الخ�ض ��راء ،واحتك ��ت م ��ع عنا�ص ��ر
م ��ن "مكافح ��ة االره ��اب" ـ� �ـ وف ��ق
بي ��ان حكومي -بانه ت ��م االفراج عن
المعتقلي ��ن ،وان رئي� ��س ال ��وزراء
م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،ق ��د اعت ��ذر عن
الح ��ادث .لك ��ن الحكوم ��ة ،وبح�سب
وثيق ��ة م�سرب ��ة� ،شكل ��ت ف ��ي الي ��وم
الالحق لالعتقال ،لجنة تحقيقية من
عدة جه ��ات ر�سمية وم ��ن بينها امن
الح�ش ��د ،للتحقيق مع م ��ن و�صفتهم
بـ"المتهمي ��ن باط�ل�اق ال�صواري ��خ
عل ��ى المنطق ��ة الخ�ض ��راء" .وخالل
ه ��ذا الوقت �شنت اح ��زاب مقربة من
الف�صائ ��ل الم�سلح ��ة هجوم ��ا عل ��ى
الكاظم ��ي ،وانتق ��دت اداء حكومت ��ه

التي لم تكمل ال�شهرين ،في  6ملفات
خدمي ��ة وامنية ،م ��ن بينها الهجمات
التركية على �شمالي العراق.
ونف ��ذت م ��ا تع ��رف بـ"جماع ��ات
الكاتيو�شا"  40هجوما في العا�صمة
باال�شه ��ر ال� �ـ 7الما�ضي ��ة .وجماعات
"الكاتيو�ش ��ا" ه ��ي ت�سمي ��ة اطلق ��ت
على جه ��ات م�سلح ��ة غي ��ر معروفة،
ت�ستخدم هذا اال�سل ��وب في مهاجمة
مواقع عراقية واجنبية.
واطل ��ق رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظم ��ي ،ع�شي ��ة الح ��ادث االخير،
�سل�سل ��ة من الوعود بع ��د لقاءات مع
فناني ��ن و�صحفيين وادب ��اء .وتوعد
خالل تلك اللقاءات التي جرت في يوم

واحد ،بالحفاظ على "هيبة الدولة"،
وتنفيذ حمل ��ة وا�سعة لل�سيطرة على
المناف ��ذ الحدودي ��ة ،التي ق ��ال بانها
تحت �سيطرة "ع�صابات".
�ضغوطات..
م�صادر مطلعة رجحت في حديث مع
الـ(الم ��دى) ان تكون "هناك �ضغوط
كان ��ت ق ��د مور�س ��ت عل ��ى الجه ��ات
التحقيقية لالف ��راج عن المعتقلين"،
خ�صو�ص ��ا وان القوة الت ��ي اعتقلت
عنا�ص ��ر "الكتائ ��ب" قد عث ��رت على
من�صات �صواريخ في مقر الف�صيل.
وب ��د�أت اط ��راف ف ��ي تحال ��ف الفتح
(المظلة ال�سيا�سية للح�شد ال�شعبي)،

خالل اي ��ام اعتق ��ال عنا�ص ��ر "حزب
الله" بحمل ��ة انتق ��ادات �ضد حكومة
الكاظمي ،واتهمته ��ا بال�ضعف تجاه
الهجم ��ات التركي ��ة عل ��ى مناطق في
كرد�ست ��ان .كما ق ��ال ن ��واب تابعين
لتل ��ك الكتل ��ة ،مث ��ل عام ��ر الفائ ��ز
النائ ��ب ع ��ن الب�ص ��رة ،انه ت ��م جمع
تواقي ��ع ال�ستج ��واب الكاظم ��ي ف ��ي
البرلم ��ان ب�سب ��ب ازم ��ة "كورون ��ا"
وغي ��اب الخدم ��ات ال�صحي ��ة ،كم ��ا
قام ��ت جه ��ات مقربة م ��ن "الكتائب"
بالتحري� ��ض عل ��ى التظاه ��رات امام
بواب ��ة الخ�ض ��راء لعنا�ص ��ر الح�ش ��د
المف�سوخة عقودهم.
كذل ��ك انتقد نواب ف ��ي الفتح ،رئي�س

فرق ال�صيانة الأجنبية تحتاج �إلى �ضمانات �سالمة للعودة

جملة �أمريكية :مقاتالت  F-16جاثمة منذ � 6شهور ب�سبب تهديدات
الف�صائل امل�سلحة
 ترجمة  /حامد احمد
حت ��ى االن ل ��م يك ��ن ع ��ام  2020عام ��ا جيدا
خ�صو�ص ��ا ال�سطول الق ��وة الجوية العراقية
من طائرات فالكون جي ��ت المقاتلة القا�صفة
ط ��راز  .16-Fم ��ع االخ ��ذ بنظ ��ر االعتب ��ار
م ��ا ُذكر ،ف ��ان م�ستقب ��ل ذلك اال�سط ��ول لي�س
بال�ضرورة بهذه الدرجة من الي�أ�س.
ف ��ي كان ��ون الثان ��ي  2020تفاقم ��ت ح ��دة
التوت ��رات بين الوالي ��ات المتح ��دة وايران
مع قيام الواليات المتحدة باغتيال الجنرال
االيران ��ي قا�س ��م �سليمان ��ي بهج ��وم طائ ��رة
م�سيرة على موكب ��ه قرب مطار بغداد ،والرد
االيران ��ي بق�ص ��ف قاعدتي ��ن جويتي ��ن ف ��ي
االنبار واقليم كرد�ستان ت�ضم قوات اميركية
ب�سل�سلة �صواريخ ار�ض ار�ض.
نتيجة له ��ذه الت�صعي ��دات بالتوترات ،بد�أت
الواليات المتحدة باالن�سحاب من عدة قواعد
ف ��ي مناط ��ق مختلف ��ة م ��ن الع ��راق .وكجزء
م ��ن ه ��ذا التخفي� ��ض ت ��م اج�ل�اء متعاقدي ��ن

�أمي ��ركان من قاعدة بلد الجوي ��ة حيث تجثم
طائرات  16-Fوذلك للمخاطر التي تفر�ضها
الهجمات ال�صاروخية على القواعد.
ه� ��ؤالء المتعاق ��دون االمي ��ركان كان ��وا
ي�ساع ��دون الجان ��ب العراق ��ي ف ��ي �صيان ��ة
ا�سطول ��ه م ��ن طائ ��رات  16-Fوالمحافظ ��ة
على بقائها جاهزة للعمل.
من ��ذ ذلك الوق ��ت ا�صبحت عدة قط ��ع من تلك
الطائ ��رات جاثم ��ة عل ��ى االر� ��ض الفتقاره ��ا
الى ا�سن ��اد فني و�صيانة .حت ��ى ان م�س�ؤوال
عراقيا رفي ��ع الم�ستوى ذه ��ب بعيدا م�ؤخرا
بقول ��ه ان ا�سطول طائ ��رات  16-Fالعراقي
"قد انتهى".
يذك ��ر انه ف ��ي الوقت الحالي ل ��م يعد العراق
مداوم ��ا عل ��ى طلعات ��ه القتالي ��ة الدوري ��ة
بطائرات  16-Fالتي اعتاد ان ي�سيرها فوق
محافظ ��ة االنبار ،حيث تر�صد تلك الطائرات
تحركات المت�سللين م ��ن م�سلحي داع�ش من
الحدود ال�سورية.
بد�أ العراق با�ستالم الدفعة االولى من وجبة

طائ ��رات  16-Fف ��ي منت�ص ��ف ع ��ام 2015
عندما كان في خ�ضم المعركة �ضد داع�ش.
وتعتب ��ر ه ��ذه الطائ ��رات المقاتل ��ة النفاث ��ة،
حتى هذا الوقت ،م ��ن اكثر الطائرات تطورا
ت�ستخدمه ��ا الق ��وة الجوي ��ة العراقي ��ة من ��ذ
�سقوط النظام ال�سابق.
رغم ه ��ذه المعوقات التي ط ��ر�أت عبر ال�ستة
�أ�شه ��ر الما�ضي ��ة ،ف ��ان ا�سط ��ول طائ ��رات
 16-Fيجب ان ال ينتهي او تنق�ص اهميته
به ��ذه ال�سهول ��ة .مايكل نايت� ��س ،الخبير في
ال�ش� ��أن العراق ��ي والمحل ��ل ال�سيا�س ��ي م ��ن
معه ��د وا�شنط ��ن لدرا�س ��ات ال�ش ��رق االدنى.
يق ��ول "من غي ��ر المحتم ��ل ان يق ��دم العراق
عل ��ى �شط ��ب اال�ستثم ��ار الكبير ال ��ذي انفقه
عل ��ى ا�سط ��ول طائ ��رات  16-Fوطياري ��ه.
ولن يكون العراق الدول ��ة االولى التي تقدم
على تقلي� ��ص عدد �ساع ��ات الطلعات الجوية
لطياريها ب�سبب نق�ص بالتمويل ،هذا يح�صل
في جميع دول حلف الناتو اي�ضا".
وكان الجن ��ود والمتعاق ��دون االمي ��ركان

المتواج ��دون في قواع ��د عراقي ��ة ،ب�ضمنها
قاعدة بلد ،ق ��د تعر�ضوا عبر ال�سنة الما�ضية
لهجمات �صاروخي ��ة من قبل ف�صائل م�سلحة
موالية اليران ولعدة مرات.
من ناحي ��ة اخرى اخذت الحكوم ��ة العراقية
الجدي ��دة بقي ��ادة م�صطفى الكاظم ��ي موقفا
م ��ن ه ��ذه الهجم ��ات .وقامت ق ��وات مكافحة
االره ��اب م�ؤخ ��را باعتق ��ال � 13شخ�ص ��ا من
الم�شتبه فيهم بتنفيذ كثير من هذه الهجمات
ال�صاروخية.
مث ��ل هك ��ذا موقف را�س ��خ تتخ ��ذه الحكومة
العراقي ��ة �ض ��د ه ��ذه المجامي ��ع الم�سلح ��ة
م ��ن �ش�أن ��ه ان ي�ساعد في اقن ��اع المتعاقدون
االميركان ب ��ان الو�ضع قد ا�صبح �آمنا ن�سبيا
بالن�سب ��ة له ��م ليتمكن ��وا من الع ��ودة للعراق
وي�ستمروا بم�ساعدة بغ ��داد في االبقاء على
ا�سطول طائرات  16-Fجاهزة للعمل.
وقال نايت� ��س "حماية المواطني ��ن االجانب
مهم ��ة جدا ال�ستئناف جه ��ود ا�سناد و�صيانة
طائ ��رات  ."16-Fوا�ش ��ار المحل ��ل نايت� ��س
اي�ضا الى ان اتخاذ قاعدة بلد كمقر ال�سطول
طائ ��رات " 16-Fكان دائم ��ا �أمرا يبعث على
القل ��ق الن المنطقة تتخلله ��ا ف�صائل م�سلحة
ف�ضال عن م�سلحي تنظيم داع�ش".
وتوقع المحل ��ل نايت�س انه ق ��د يلج�أ العراق
بالنهاي ��ة الى نق ��ل كثير م ��ن طائراته 16-F
ال ��ى قواعد اخرى ف ��ي البالد .قواع ��د بديلة
ق ��د ت�شمل مطار بغداد �أو في اربيل �أو قاعدة
عي ��ن اال�سد ف ��ي االنبار القريبة م ��ن الحدود
ال�سورية .في الوقت الحالي طائرات 16-F
العراقي ��ة ال ت�ستخدم بالعملي ��ات الم�ستمرة
�ضد بقايا م�سلحي داع�ش في العراق.
وا�ضاف نايت�س قوله "حاليا طائرات 16-F
العراقي ��ة لي�ست بتلك االهمية وذلك لح�ضور
التحال ��ف الدول ��ي وقوت ��ه الجوي ��ة ،ولك ��ن
بم ��رور الوقت �ستك ��ون الهجم ��ات ال�سريعة
�ضد داع�ش هجمات عراقية ولي�ست للتحالف،
وله ��ذا فان الحاجة لطائرات  16-Fالعراقية
في تنفيذ هذه الهجمات �ستزداد اكثر".
عن :مجلة  Forbesالأميركية

ال ��وزراء لمخالف ��ة الد�ست ��ور ف ��ي
ق�ضية ح�ص ��ر التعيينات فيما يخ�ص
الدرجات الخا�صة ب ��ه �شخ�صيا ،كما
هاجم ��وا االخي ��ر على رف�ض ��ه تدخل
المحافظي ��ن في تغيي ��ر الم�س�ؤولين
االداريي ��ن ف ��ي المحافظ ��ات .وبع ��د
اربع ��ة اي ��ام م ��ن االعتق ��ال ،ن�ش ��رت
و�سائل اعالم مقربة من كتائب حزب
الل ��ه ،ي ��وم االثني ��ن� ،ص ��و ًرا توث ��ق
الظه ��ور الأول ل� �ـ 11معتق�ل�ا ،مم ��ن
�ضبط ��وا في عملية الدورة ،فيما كان
بيان العمليات الم�شتركة الذي �صدر
بع ��د �ساعات من الحادث ،اكد ان عدد
المعتقلين .13
وحاولت (المدى) االت�صال بالجهات

الحكومية والر�سمية للح�صول على
تعليق ب�ش�أن �صحة انباء االفراج عن
معتقلي ��ن ،وعن الجه ��ة التي افرجت
عنه ��م ،لكنه ��ا ل ��م تح�ص ��ل عل ��ى �أي
معلومات.
�أعداد المعتقلين
وتتوق ��ع الم�ص ��ادر ان يك ��ون
المعتق�ل�ان الغائب ��ان ع ��ن ال�ص ��ور
المن�شورة "مازال ��وا قيد التحقيق"،
وق ��د يكون م ��ن بينه ��م "الخبير غير
العراق ��ي ع ��ن اط�ل�اق ال�صواريخ".
كان ��ت المعلومات في بداية الحادث،
ق ��د اك ��دت ان " 13م ��ن ا�ص ��ل 75
�شخ�ص ��ا كان ��وا متواجدي ��ن ف ��ي

مقري ��ن لحزب الل ��ه في منطق ��ة البو
عيث ��ة ف ��ي ال ��دورة ق ��د اعتقل ��وا".
وا�ش ��ارت الم�ص ��ادر االمني ��ة الى ان
من بي ��ن المعتقلي ��ن "�شخ�ص يحمل
الجن�سي ��ة اللبناني ��ة ويعتق ��د بان ��ه
خبي ��ر في اط�ل�اق ال�صواريخ" ،فيما
نف ��ت الحكومة بع ��د ذلك وج ��ود �أي
عن�ص ��ر غير عراقي بي ��ن المعتقلين.
وقال ��ت و�سائ ��ل اع�ل�ام مقرب ��ة م ��ن
الف�صائل �إن "جميع منت�سبي الح�شد
ال�شعبي الذين اعتقلوا من قبل جهاز
مكافحة الإرهاب تم اطالق �سراحهم
لع ��دم كفاي ��ة الأدل ��ة" .و�أو�ضح ��ت
�أن "الق�ض ��اء ل ��م يعث ��ر عل ��ى من�ص ��ة
�إط�ل�اق �صواري ��خ مهي� ��أة لأي ��ة جهة
في موق ��ع الحادث" .فيم ��ا اكدت �أنه
"لم يتم العث ��ور على �أ�سلحة خارج
الأ�سلح ��ة المجرودة في ل ��واء ،"45
مبين ��ة �أن "الموق ��ع مح ��دد ومعلوم
لدى العمليات الم�شتركة" .و�أ�شارت
ال ��ى �أن "المعتقلين لم ت�صدر بحقهم
مذكرة ق�ضائية".
وعر�ض ��ت تل ��ك الجه ��ات ،لق ��اءات
م ��ع المف ��رج عن ��ه ،والذي ��ن قالوا ان
"امي ��ركان كان ��وا داخ ��ل الهم ��رات
العراقي ��ة اثن ��اء عملي ��ة المداهمة"،
وان القوات االميركية "اخذتهم الى
مط ��ار بغداد ،لكن �ضغ ��وط الف�صائل
( )....اجبرته ��م عل ��ى ت�سليمه ��م الى
امن الح�شد في المنطقة الخ�ضراء".
وكانت ال�سفارة االميركية في بغداد،
قد نفت في وقت �سابق �ضلوع القوات
االمريكية في "عملي ��ة الدورة" ،كما
نف ��ت الحكوم ��ة العراقي ��ة اي�ضا تلك
االنباء ،واكدت االخيرة ،ان العملية
كان ��ت وفق مذكرة اعتق ��ال ا�صولية.
وبح�سب وثيقة م�سرب ��ة �صادرة من
اح ��دى الجه ��ات االمنية ،ف ��ان قوات
مكافح ��ة االرهاب الت ��ي داهمت مقر
"الكتائ ��ب" ،وكان ��ت بقي ��ادة اللواء
الرك ��ن ح�سي ��ن را�ضي ،ق ��د ح�صلت
على مذكرة اعتقال من الق�ضاء.
وا�ش ��ارت الوثيق ��ة ،الت ��ي ل ��م يت�سن
لـ(الم ��دى) الت�أك ��د م ��ن �صحته ��ا من
م�ص ��ادر حكومية ،الى ان القوة التي
نفذت المهمة كان ��ت عراقية ومكونة
من  120مقاتال ،و 20همرا.

الكونغر�س الأمريكي منزعج من الق�صف
الرتكي الإيراين على العراق

 متابعة  /المدى
ال�ضرب ��ات الت ��ي تنفذه ��ا تركي ��ا عل ��ى الع ��راق ،تزع ��ج
الم�شرعي ��ن الأميركيين ،حيث بد�أت �أ�صوات �أع�ضاء من
الكونغر� ��س تعلو منتقدة ما يجري ف ��ي �شمالي العراق.
�أع�ض ��اء ف ��ي الكونغر�س دع ��وا �إلى محا�سب ��ة تركيا على
�أفعالها ،واتخ ��اذ موقف حا�سم مما يج ��ري .وفق تقرير
ن�شرته مجلة (نا�شونال �إنتر�ست) االميركية.
وت�سته ��دف عملي ��ات تركي ��ا الت ��ي �أطلق عليه ��ا "مخلب
الن�س ��ر" و"مخلب النمر" ،مناطق ف ��ي كرد�ستان العراق
حي ��ث توجد قواع ��د ومع�سكرات تدريب لح ��زب العمال
الكرد�ستاني والذي ت�صنفه �أنقرة منظمة �إرهابية.
النائ ��ب الأميركي �إليوت �إنج ��ل قال في بيان الجمعة �إنه
يدين الغ ��ارات الجوية التركية والعملي ��ات البرية قرب
المناط ��ق الكردي ��ة والإيزيدية العراقي ��ة ،وا�صفا عملية
�أنقرة هناك بـ"المتهورة والخطيرة" على حياة المدنيين
خا�ص ��ة من دولة ع�ضو في حلف �شمال الأطل�سي الناتو.
ودع ��ا �إنج ��ل ،وه ��و الرئي� ��س ال�ساب ��ق للجن ��ة ال�ش�ؤون
الخارجي ��ة في مجل�س الن ��واب ،الرئي� ��س التركي رجب
طيب �إردوغان �إلى وقف العملية ب�شكل فوري.
النائ ��ب جيم كوبر الذي يمثل مدين ��ة نا�شفيل الأميركية
والت ��ي تحت�ض ��ن ع ��ددا كبيرا م ��ن الجالي ��ة الكردية قال
ال�سبت �إنه "منزعج" جدا من العملية الع�سكرية التركية
�شمال ��ي العراق .وت�أتي ه ��ذه الت�صريحات من م�شرعين
�أميركيي ��ن بعدم ��ا انت�ش ��ر مقط ��ع فيدي ��و عل ��ى �شب ��كات
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي حي ��ث تعر�ضت بحي ��رة للق�صف
الترك ��ي بينم ��ا كان ��ت عائالت كردي ��ة مدنية تلع ��ب فيها
مع �أطفاله ��ا في محافظة ال�سليماني ��ة .اللجنة الأميركية

للحرية الدينية التي عينها الكونغر�س للتحقيق بق�ضايا
حق ��وق الإن�س ��ان ف ��ي العال ��م دان ��ت الهجم ��ات التركي ��ة
و�آثارها على الناجين من الإبادة الجماعية الإيزيديين.
وقال غيل مان�شين ،رئي�س اللجنة �إن ما تقوم به القوات
التركي ��ة يمثل ت�صعي ��دا خطيرا للعنف ف ��ي منطقة ه�شة
بالأ�ص ��ل ،وهي ته ��دد العائ�ل�ات الإيزيدية الت ��ي تعاني
�أ�صال من ال�صدمة مما ح�صل لها خالل الفترة الما�ضية.
النائ ��ب فران ��ك بالون ��ي ق ��ال ف ��ي تغري ��دة عل ��ى تويتر
�إن ��ه يجب عل ��ى الوالي ��ات المتح ��دة العم ��ل دبلوما�سيا
م ��ع الحلف ��اء لإنه ��اء ممار�س ��ات �أردوغ ��ان المته ��ورة
والخطي ��رة والقا�سي ��ة في المنطقة� .أنق ��رة تبرر توغلها
في الحدود العراقية ب�أنه حملة دفاعية �ضد حزب العمال
الكرد�ستاني ،والذي ت�صنف ��ه تركيا والواليات المتحدة
منظمة �إرهابية.
وادع ��ت وزارة الدف ��اع التركي ��ة ف ��ي بي ��ان الجمع ��ة �أن
عمليته ��ا الع�سكري ��ة ناجح ��ة ولم ي�ص ��ب �أي مدني فيها.
لك ��ن التقارير تفيد بمقتل خم�س ��ة مدنيين على الأقل في
الهجمات التركية على �شمالي العراق حتى الآن.
بغ ��داد م ��ن جانبها ن ��ددت بالعملي ��ة الع�سكري ��ة التركية
باعتباره ��ا تع ��د عل ��ى �سيادتها ،حيث ت ��م الك�شف عن �أن
�إيران ت�شارك �أي�ضا في ق�صف عدة مدن وقرى كردية.
م ��ن جهته ��ا �أ�ص ��درت وزارة الخارجي ��ة الأميركية بيانا
قال ��ت في ��ه �إن الوالي ��ات المتح ��دة تح ��ث جمي ��ع الدول
المج ��اورة للعراق على احت ��رام �سيادت ��ه ،ولكننا ندرك
المخ ��اوف الأمنية التركية الم�شروعة .وما ان بد�أ حزب
العم ��ال تم ��ردا انف�صالي ��ا ف ��ي تركيا ف ��ي  ،1984ت�سبب
النزاع بين ال�سلط ��ات التركية ومقاتلي الحزب ب�سقوط
�أكثر من � 40ألف قتيل بينهم عدد كبير من المدنيين.

محليات
عراقيون يواجهون كورونا بال كمامة

4

العدد ( )4711ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -الأربعاء ( )1متوز 2020
Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

و���س��ائ��ل ال���وق���اي���ة ُت���ره���ق امل���واط���ن وت�����ض��ع��ف م��ي��زان��ي��ت��ه

 بغداد /عديلة �شاهني
تراجع ��ت القدرة ال�ش ��رائية لدى املواطن
العراق ��ي يف فرتة تف�ش ��ي وب ��اء كورونا
ل�ت�ردي الو�ض ��ع االقت�ص ��ادي و تذبذبه ،
و بينما يواجه الع ��امل �أزمة وجودية يف
الت�ص ��دي للفايرو� ��س ،ارتفع ��ت �أ�سع ��ار
و�سائل الوقاية ارتفاع� � ًا مهو ًال فاق قدرة
املواطن الب�سي ��ط ب�سبب ازدياد احلاجة
امللح ��ة ل�شراء ه ��ذه الو�سائ ��ل ومل ي�سلم
املواط ��ن العراقي من جت ��ار امل�ستلزمات
الطبي ��ة الذي ��ن ا�ستغل ��وا التهاف ��ت عل ��ى
و�سائ ��ل الوقاي ��ة و ه ��م على قناع ��ة ب�أنه
عندم ��ا تك ��ون حي ��اة الإن�س ��ان يف خطر،
ت�سقط �أمامه كل االعتبارات املادية.
و يف بيان لرئي�س جلنة ال�صحة و البيئة
النيابي ��ة قتيبة اجلب ��وري تابعته املدى ،
طالب بدوره رئي� ��س الوزراء بو�ضع حد
للتدخ�ل�ات ال�سيا�سي ��ة يف عم ��ل وزارة
ال�صحة و قيام البع�ض مب�صادرة جهودها
و عق ��د �صفق ��ات حت ��وم حوله ��ا �شبه ��ات
الف�ساد خ�صو�ص ًا فيما يتعلق مب�ستلزمات
الت�صدي لوباء كورونا ،و من جانبه ح ّذر
وكيل وزي ��ر ال�صحة ح ��ازم اجلميلي من
تعاظم خطر فايرو�س كورونا يف العراق
بع ��د جتاوز عدد الإ�صابات حاجز الألفني
وق ��ال يف ت�صري ��ح �صح ��ايف "�إن تخطي
عدد الإ�صاب ��ات بفايرو�س كورونا حاجز
الألفني يجع ��ل وزارة ال�صح ��ة �أمام حتدٍ
جديد ملعرفة �سب ��ب االرتفاع ويحتم على
الدول ��ة واملواط ��ن �أن يعي ��دا ح�ساباتهما
يف الإج ��راءات الوقائي ��ة التنفيذي ��ة
وال�شخ�صي ��ة" ،و�أك ��د �أن "ع ��دم الت ��زام

املواطن�ي�ن ب�إجراءات الوقاية هو ال�سبب
الأ�سا�س الرتفاع عدد الإ�صابات ،و �إن ما
طلبن ��اه من اتخاذ �أ�سالي ��ب الوقاية لي�س
تعجيزي� � ًا وهو ممكن لك ��ن للأ�سف هناك
م ��ن ي�صر على عدم االكرتاث وخا�صة يف
املناط ��ق ال�شعبي ��ة رغم ارتف ��اع م�ستوى
اخلطر وعدد الإ�صابات" ،ودعا اجلميلي
"اجله ��ات الت�شريعية لإ�صدار ت�شريعات
طارئة وعاجلة تت�ضمن عقوبات �صريحة
وكبرية ملحا�سبة املخالفني،و �إن القوانني
املوج ��ودة ال تطب ��ق ب�سب ��ب �إ�شكالي ��ات
قانوني ��ة وب ��دون تطبيق القان ��ون بحق
املخالفني �سيمهد لنتائج غري طيبة وو�ضع
�أخطر بكثري من الو�ضع احلايل".
و يف ظ ��ل الظ ��روف ال�صحي ��ة ال�صعب ��ة
الت ��ي ت�شهده ��ا الب�ل�اد ،مل ت�ت�ردد امل ��دى
يف الن ��زول اىل ال�ش ��ارع ملعرف ��ة �آراء
النا�س ح ��ول مو�ضوع التوف�ي�ر اليومي
مل�ستلزم ��ات الوقاي ��ة للعائل ��ة العراقي ��ة
الواحدة و يف ذل ��ك يقول املواطن �سجاد
ح�سن �سائق �سيارة �أجرة � :أثرت ظروف
جائح ��ة كورونا على و�ضعي االقت�صادي
ت�أث�ي�ر ًا كبري ًا خا�صة بع ��د تطبيق احلظر يومي ��ة لأف ��راد �أ�سرتي مما �أثق ��ل كاهلي.
اجلزئ ��ي و ال�شام ��ل حيث �إنن ��ي ال امتلك �أما ال�سيدة �صبا نا�صر فت�ؤكد للمدى عدم
عم�ل ً�ا �إ�ضافي ًا �سوى العمل يف هذا املجال قدرته ��ا على توفري مبلغ ل�ش ��راء و�سائل
و الآن و بعد عودة احلياة من جديد �أثناء الوقاي ��ة اليومية لأ�سرته ��ا املكونة من ٦
النه ��ار عدت اىل العمل و لكن وقت العمل �أف ��راد كونها فاقدة للمعي ��ل و هي م�صدر
ال يكف ��ي ل�س ��د حاج ��ة �أ�سرت ��ي اليومي ��ة الدخ ��ل الوحيد للأ�س ��رة لعملها يف جمال
خا�ص ��ة حاجته ��م يف توف�ي�ر م�ستلزمات بيع املالب�س و �أ�ش ��ارت ال�سيدة �صبا اىل
الوقاي ��ة من وب ��اء كورون ��ا ،م�ضيف� � ًا :و �أنه ��ا حتاول �إج ��اد بدائل كق� ��ص املناديل
مب ��ا �إنني �أحاول قدر الإمكان ت�أمني لقمة الورقي ��ة عل ��ى �ش ��كل كمام ��ة �أو خياط ��ة
العي�ش �إال �أنه يتوجب علي توفري كمامات الكمام ��ة م ��ن الأقم�ش ��ة املتوف ��رة لديها و
و قف ��ازات و مطهرات و معقمات ب�صورة لكنه ��ا عجزت ع ��ن �إيجاد بدي ��ل للقفازات

كذلك توفري املعقمات و املنظفات للأفراد
ال�ستة .و م ��ن جهته يقول الدكتور �أحمد
عل ��ي للم ��دى :يب ��دو �أن �أزم ��ة فايرو� ��س
عملية ح�سابية!
كورون ��ا ك�شفت املزيد م ��ن الأزمات التي و اعترب النا�شط املدين و الإعالمي ناظم
كان ��ت غائب ��ة ع ��ن املواط ��ن ،مو�ضح� � ًا � :شكر احلديدي الذي ق ��دم عدة مقرتحات
توف ��ر معظم الكوادر الطبي ��ة املعقمات و حول مو�ضوع توف�ي�ر الو�سائل الوقائية
الكمام ��ات و القف ��ازات و ال�س�ت�ر الواقية م ��ن الفايرو� ��س قائ�ل ً�ا �:إن م ��ن الأعب ��اء
عل ��ى نفقته ��ا اخلا�ص ��ة و ذلك لع ��دم قدرة الإ�ضافي ��ة الت ��ي تعر� ��ض له ��ا املواط ��ن
امل�ست�شفي ��ات عل ��ى توفريه ��ا و تغطي ��ة �أو الت ��ي �أثقل ��ت كاهل ��ه يف ف�ت�رة انت�شار
حاج ��ة الك ��وادر الطبية ب�ص ��ورة يومية وب ��اء كورون ��ا ه ��ي و�سائ ��ل الوقاية من
و م�ستم ��رة بالرغ ��م من انهم خ ��ط ال�صد الفايرو� ��س خا�ص ��ة ل ��دى ذوي الدخ ��ل
االول و تعر�ضهم لال�صابة املبا�شرة.

املحدود الذين تعر�ضوا اىل �ضائقة مادية
كبرية خالل فرتة احلظر العتمادهم على
الأجور اليومية.
و �أ�ض ��اف احلدي ��دي يف حديث ��ه للم ��دى
:ج ��اء مو�ض ��وع و�سائ ��ل الوقاي ��ة م ��ن
الفايرو�س مبيزاني ��ة �إ�ضافية تثقل كاهل
املواطن و �أدى ه ��ذا املو�ضوع اىل �إرباك
كب�ي�ر للعوائل الب�سيط ��ة �إذا ما �أرادت �أن
تلتزم بو�سائ ��ل الوقاية م ��ن الفايرو�س،
و ي�ت�راوح �سع ��ر الكمام ��ة الواح ��دة يف
ال�صيدلي ��ات م ��ن  ١٠٠٠_٥٠٠دين ��ار
و �إذا م ��ا فر�ضن ��ا �أن متو�س ��ط ع ��دد
�أف ��راد الأ�س ��رة العراقي ��ة ه ��و (� )٥أف ��راد
�سيحت ��اج ذل ��ك اىل توف�ي�ر ( )٥كمام ��ات
يومي� � ًا و تكلفة توفريه ��ا يوميا تقدر من
 ٥٠٠٠_٢٥٠٠دين ��ار �أي م ��ا يعادل من
� ١٠٠_٧٥أل ��ف دين ��ار عراق ��ي �شهري ًا،
�أي�ض� � ًا بالن�سب ��ة للقفازات ي�ت�راوح �سعر
العلب ��ة الت ��ي حتت ��وي عل ��ى  ١٠٠قطع ��ة
م ��ن � ١٥_ ١٠ألف و رمب ��ا يحتاج الفرد
اىل �أك�ث�ر م ��ن قطع ��ة يومي ًا ي�ض ��اف اىل
ذل ��ك تكلف ��ة �ش ��راء املعقم ��ات و املطهرات
الت ��ي ت�شكل عبئ ًا �آخر ي�ضاف اىل الأعباء
املادي ��ة للعائل ��ة ،و ا�ستط ��رد احلدي ��دي
بالق ��ول  :فاذا فر�ضنا ب� ��أن متو�سط دخل
املواط ��ن العراق ��ي ه ��و � ٧٥٠أل ��ف دينار
�شهري� � ًا ف�ستحت ��اج العائل ��ة املكون ��ة م ��ن
� ٧_٥أف ��راد اىل و�سائل وقاية و تطهري
و تعقي ��م تق ��در تكلفتها م ��ن ٢٥٠_٢٠٠
�أل ��ف دينار �شهري ًا و ه ��ذا �سيكلف تقريب ًا
من  ٪ ٣٠_٢٠من دخ ��ل الفرد العراقي،
و توجد عوائل يقدر دخلها ال�شهري باقل
من املعدل املذكور بكثري .

العقوبات و عجز املواطن
و �أو�ض ��ح احلدي ��دي للم ��دى  :يوجد عدد
كب�ي�ر م ��ن العوائ ��ل الت ��ي ت�شكو م ��ن عدم
�إمكاني ��ة توف�ي�ر و�سائل الوقاية ل ��ذا تلج�أ
اىل ع ��دم ا�ستخدامه ��ا �أو مواجه ��ة الوباء
ب�ل�ا و�سائ ��ل وقائي ��ة ،و ه ��ي يف حقيق ��ة
الأم ��ر ترغ ��ب يف تطبيق القوان�ي�ن و لكن
�ضع ��ف قدراتها املادية حال دون ذلك ،و لو
جل�أت الدول ��ة اىل توفري و�سائ ��ل الوقاية
ل ��ذوي الدخ ��ل املح ��دود ،ل ��كان ب�أمكانه ��ا
فر� ��ض عقوب ��ات واقعية عل ��ى الأ�شخا�ص
غ�ي�ر امللتزم�ي�ن مبتطلب ��ات الوقاي ��ة م ��ن
الفايرو� ��س و ه ��ذا �سينعك� ��س �إيجابي ��ا و
يقلل من خماط ��ر العدوى و من املمكن يف
حينه ��ا تطبيق القان ��ون ،و ال ميكن للدولة
�أن حتا�س ��ب مواط ��ن ال ميتلك ق ��وت يومه
عل ��ى ع ��دم ارتدائ ��ه للكمام ��ة �أو القفازات
التي عجز �أ� ً
صال عن �شرائها.
البطاقة التموينية
و اقرتح احلديدي عل ��ى الدولة و اجلهات
ذات العالق ��ة و�ض ��ع ميزاني ��ة خم�ص�ص ��ة
لتوزي ��ع و�سائ ��ل الوقاية م ��ن كورونا مبا
فيها املطهرات و املعقمات �أو على �أقل تقدير
توفري البع� ��ض منها لذوي الدخل املحدود
و ذلك ب�أ�ستخدام البطاقة التموينية و مبا
�أن قاع ��دة البيان ��ات متوف ��رة ل ��دى وزارة
التج ��ارة و التي يتوف ��ر فيها تق�سيم لفئات
املجتمع و بناء على هذا التق�سيم مت حجب
التموي ��ن ع ��ن الروات ��ب الت ��ي جت ��اوزت
امللي ��ون و بذل ��ك تتمكن الدول ��ة من ح�صر
العوائ ��ل الفق�ي�رة و م�ساعدته ��ا بتوف�ي�ر
م�ستلزمات مواجهة الوباء.
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رياضة

النوار�س يد�شنون "الميركاتو" ال�صيفي ب�صفقات د�سمة طمع ًا بالألقاب
 ن��ج��وم ال��وط��ن��ي خ����ارج �أ����س���وار ال��ق��ي��ث��ارة  ..وال�����ص��ق��ور ي��ح��اف��ظ��ون ع��ل��ى ق��وام��ه��م
 بغداد  /حيدر مدلول
بات فريق الزوراء حامل لقب بطولة ك�أ�س
الع ��راق للمو�س ��م  2019-2018م ��ن �أكرث
الف ��رق اجلماهريي ��ة يف العا�صم ��ة بغ ��داد
واملحافظات الت ��ي يك�شف ب�صورة ر�سمية
عن تعاقدات ��ه من خالل جتدي ��د عقود عدد
كبري م ��ن الالعبني الذين دافعوا عن �ألوان
النوار� ��س يف املو�س ��م املا�ض ��ي ال ��ذي مت
�إلغا�ؤه من قبل الهيئة التطبيعية يف احتاد
كرة القدم و�ض ّم خم�سة العبني جُ دد قادمني
من فرق نفط الو�سط وال�شرطة والنفط يف
�إطار حمل ��ة �إدارة النادي بقي ��ادة الرئي�س
ف�ل�اح ح�سن من �أجل ا�ستع ��ادة لقب دوري
الكرة املمتاز من جديد وامل�شاركة املتميّزة
يف الن�سخة املقبلة م ��ن دوري �أبطال �آ�سيا
لكرة القدم امل�ؤمّل �أن ي�شارك فيها من خالل
الت�صفيات ال ��دور الت�أهيلي الثاين امل�ؤهّ ل
لدور املجموعات مبنطقة غربي القارة .
وجنح ��ت �إدارة ن ��ادي ال ��زوراء الريا�ضي
بالإتف ��اق مع امل�ل�اك التدريبي الذي يقوده
با�سم قا�س ��م مبعية مالك ��ه امل�ساعد املكوّ ن
م ��ن �أحم ��د خ�ض�ي�ر وحي ��در عب ��د الأم�ي�ر
وجلي ��ل زي ��دان م ��درب حرا� ��س املرم ��ى
ون�ص�ي�ر عبدالأمري م ��درب اللياقة البدنية
يف التعاق ��د م ��ع حمم ��د �صالح الق ��ادم من
فري ��ق نفط الو�س ��ط وعمار عب ��د احل�سني
القادم من فري ��ق النفط وعالء عبد الزهرة
و�ضرغ ��ام �إ�سماعي ��ل القادم�ي�ن م ��ن فريق
ال�شرطة حيث مت تقدميهم ب�صورة ر�سمية
يف مق ��ر الن ��ادي وهن ��اك العب ��ون �آخرون
�أب ��دوا رغبته ��م يف االن�ضم ��ام اىل الفريق
و�صل ��وا معهم اىل خط ��وات نهائية مل يتم
الك�شف عنها �إال بعد االتفاق الر�سمي معهم
�سيكونون خري داعم�ي�ن لتعزيز ال�صفوف
يف جمي ��ع املراك ��ز وخا�ص ��ة يف مرك ��ز
حرا�سة املرمى لتعوي�ض مغادرة احلار�س
فه ��د طالب عائد ًا اىل �صف ��وف فريق القوة
اجلوي ��ة و�صيف حامل اللق ��ب ،وكذلك يف
مرك ��ز الو�سط كبديل عن �أحمد جالل الذي
ح � ّ�ط الرح ��ال يف �صفوف فري ��ق ال�شرطة
بعد انتهاء مو�سمه مع النوار�س .
و�أ�ستطاع رئي�س نادي الزوراء الريا�ضي
فالح ح�سن �إقناع �أبرز اال�سلحة التقليدية
يف الفري ��ق الأول لك ��رة الق ��دم يف النادي
بالتجدي ��د ملو�س ��م جدي ��د �إث ��ر �إنته ��اء
عقوده ��م ،ويق ��ف يف مقدّمته ��م حار� ��س
املرم ��ى الدويل ج�ل�ال ح�سن ال ��ذي رف�ض
عر�ض� � ًا مغري ًا قدّمه اليه املدرب عبد الغني
�شهد للدفاع عن �شباك ال�شرطة واملدافعني
�أحم ��د مكنزي وعبا�س قا�سم وجنم �شوان
وحممد عبد الكرمي وم�صطفى حممد معن
وع�ل�اء رع ��د وخل ��ط الو�سط عل ��ي رحيم
و�أحم ��د فا�ض ��ل وح�س�ي�ن عل ��ي وحمم ��د
ر�ضا وحي ��در �أحمد وعلي حم�سن وحممد
ب�شري وخل ��ط الهجوم القائد اخلبري مهند
عب ��د الرحي ��م وم�صطف ��ى حمم ��د وه�ؤالء

الت ��ي ق�ضوه ��ا ،وكان ��ت د ّك ��ة االحتياط من
ن�صيبه ��م بالدرج ��ة الأ�سا� ��س يف املباريات
الث�ل�اث املحلية الت ��ي لعبها �ضم ��ن الدوري
الك ��رة املمت ��از باملو�س ��م املن�ص ��رم الذي مت
�إلغ ��ا�ؤه وكذل ��ك يف مبارات ��ي اجلولت�ي�ن
الأوىل والثاني ��ة �أم ��ام فريق ��ي ا�ستق�ل�ال
طهران الإيراين والوح ��دة الإماراتي حيث
كان تواجده ��م حمط ا�ستغ ��راب وا�ستفهام
ل ��دى جماه�ي�ر القيث ��ارة اخل�ض ��راء الذي ��ن
وجّ ه ��وا ع�ب�ر و�سائ ��ل الإع�ل�ام �أ�سئل ��ة اىل
�إدارة الن ��ادي عن �أ�سباب التعاقد معهم وهو
ال ي�صل ��ون اىل م�ست ��وى الع ��ب �شب ��اب يف
�أندية امل� ّؤخرة .
�أعمدة الجوية

ميتلك ��ون عاملي اخل�ب�رة وال�شباب ولهم
الق ��درة على الدف ��اع عن �أل ��وان النوار�س
يف اال�ستحقاق ��ات املقبلة باملو�سم -2020
 2021وحتقيق طموح ��ات الأن�صار التي
مت اختياره ��ا ك�أف�ضل ن ��ادي عراقي ميتلك
قاعدة جماهريي ��ة يف ا�ستفتاء الذي �أقامه
االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم ،وكذل ��ك
ح�صوله ��ا على املركز الثال ��ث �ضمن قائمة
 40فريق� � ًا عاملي� � ًا ميتلك ��ون �شعبي ��ة يف
اال�ستفت ��اء ال ��ذي قامت ب ��ه �صحيفة ماركا
الإ�سبانية .
وغادر �أ�س ��وار فريق ال ��زوراء لكرة القدم
كال م ��ن الالعبني حممد عبد الزهرة و�أمري
�صباح و�أحمد حممد والنيجريي �سلمون
بع ��د انته ��اء عقوده ��م بحث� � ًا ع ��ن فر�ص ��ة
للعب �ضم ��ن الفرق الأخ ��رى امل�شاركة يف
الن�سخ ��ة املقبلة من دوري الك ��رة املمتاز،
و�أ�صب ��ح املطل ��ب الأول جلماه�ي�ر النادي
ه ��و احل�ص ��ول عل ��ى اللق ��ب بالدرج ��ة
الأ�سا� ��س م ��ن �أج ��ل �إهدائ ��ه اىل روح
املرح ��وم �أحم ��د را�ضي تقدي ��ر ًا للخدمات
اجلليل ��ة التي قدّمه ��ا �س ��واء كان العب ًا �أو
مدرب� � ًا �أو �إداري ًا ،ويك ��ون مك ّم ًال للمبادرة
التي قام ��ت بها الإدارة يف �إلغ ��اء الفانيلة
رق ��م  8م ��ن ال�سج�ل�ات لتبق ��ى ب�أ�سمة يف
ال�سجالت التي حقق فيها الألقاب والت�ألق
ّ
وكان ��ت االنطالقة نحو ال�ب�روز والإبداع
يف �صفوف املنتخب ��ات الوطنية العراقية
يف �أي ��ام ع�ص ��ره الذهب ��ي قب ��ل رف ��ع راية
االعت ��زال ،وكذلك حتقي ��ق الأماين يف �أن
تقوم وزارة ال�شباب والريا�ضة باملوافقة
الر�سمي ��ة على مقرتح الرئي�س فالح ح�سن
ب�إط�ل�اق ا�س ��م احم ��د را�ض ��ي عل ��ى ملعب
نادي الزوراء الريا�ض ��ي املتوقع افتتاحه
يف الربع الأخري من العام اجلاري .

نجوم ال�شرطة

يف املقابل �شهد فريق ال�شرطة حامل اللقب
هج ��رة جنوم املنتخب الوطني لكرة القدم
(�ضرغ ��ام �إ�سماعي ��ل وولي ��د �س ��امل وعالء
عب ��د الزه ��رة) م ��ن �صف ��وف الفري ��ق وهم
ير�سل ��ون عب ��ارات احل ��زن والدم ��ع ع�ب�ر
ح�ساباته ��م الر�سم ��ي مبواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي اىل جماهريه ��م يف وداعه ��م
املرير بعد ال�سنوات الرائعة التي ق�ضوها
الن ��ادي ح ّققوا
يف �أروق ��ة

فيه ��ا الألق ��اب املحلي ��ة مر�سل�ي�ن �إ�ش ��ارات
�صريح ��ة اىل بقي ��ة زمالئه ��م املخ�ضرمني
ب�أن ��ه �آن الأوان �أن يح ��ذوا حذوه ��م يف
اللع ��ب يف �صفوف �أندية �أخ ��رى يح ّققون
معه ��ا االنت�ص ��ارات خالل املو�س ��م اجلديد
يف ظ � ّ�ل رغب ��ة املدرب عبد الغن ��ي �شهد يف
تكوي ��ن جيل جدي ��د اختارهم م ��ن الأندية
املحلي ��ة الأخرى بعد ح�صوله على ال�ضوء
الأخ�ضر م ��ن جمل�س �إدارة النادي يف �ض ّم
العب�ي�ن �شب ��اب وبعق ��ود جي ��دة يف �ضوء
العالق ��ة الوثيقة التي تربط ��ه معهم بحكم
�أن ��ه كان مد ّرب� � ًا للمنتخ ��ب الأوملب ��ي لكرة
الق ��دم �أم ًال يف جناح م�شروعه املقبل الذي
و�ضعه من �أجل احلفاظ على لقب الدوري
املحلي وحتقيق نتائج جيدة يف اجلوالت
الأرب ��ع املتبقية م ��ن ال ��دور الأول مبنطقة
الغرب �ضمن املجموع ��ة الأوىل يف دوري
�أبط ��ال �آ�سيا لك ��رة الق ��دم  2020املتو ّقع
�إقامته ��ا منت�ص ��ف �شهر �أيل ��ول املقبل
بنظام التجمّع .
وظف ��ر امل ��درب عب ��د الغن ��ي �شه ��د
بخدمات الالعبني علي مهدي وعدي
�شه ��اب من الكرخ وح�س ��ن �إ�سماعيل
من الكهرباء وكرار عامر من النجف
وح�سام جاد الله من احلدود و�أحمد
جالل من ال ��زوراء وخ�ض ��ر علي من
نفط الو�س ��ط وحممد مزهر من نفط
مي�س ��ان وجا�س ��م حمم ��د م ��ن �أمانة
بغ ��داد م ��ع ا�ستم ��رار املفاو�ض ��ات
النهائي ��ة م ��ع العب�ي�ن له ��م اخل�ب�رة
وكذل ��ك التعاق ��د م ��ع حمرتف�ي�ن من
املغرب العرب ��ي بد ًال من املحرتفني
ال�سابق�ي�ن الذي ��ن مل يت ��م جتدي ��د
عقوده ��م عل ��ى �أث ��ر امل�ستوي ��ات
املتوا�ضعة يف الف�ت�رة الق�صرية

من جهتها تعاقدت �إدارة نادي القوة اجلوية
الريا�ضي م ��ع احلار�س فهد طالب للذود عن
�شب ��اك فريقه ��ا الك ��روي مل ��دة مو�سمني بعد
النق�ص الوا�ضح الذي كان يف مركز حرا�سة
املرمى باملو�سم املن�صرم ،ودفع الثمن غالي ًا
يف اخل ��روج املب ّك ��ر م ��ن بطولة ك�أ� ��س امللك
حمم ��د ال�ساد� ��س للأندي ��ة العربي ��ة �أبط ��ال
ال ��دوري لكرة الق ��دم حيث �سيك ��ون �إ�ضافة
قو ّي ��ة اىل جانب زميله حمم ��د �صالح بحكم
كونهم ��ا متواجدي ��ن �ضمن القائم ��ة الأولية
للمنتخ ��ب الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم ،وكذل ��ك
مت ّكن ��ت الإدارة م ��ن �إقن ��اع �صان ��ع �ألع ��اب
املنتخ ��ب الأوملبي ل�ؤي العاين املحرتف يف
ال ��دوري املغربي لكرة الق ��دم من الدفاع عن
البي ��ت الأزرق ،وت�سع ��ى اىل جتدي ��د عقود
العب ��ي املنتخ ��ب الوطني املنتهي ��ة عقودهم
بن ��ا ًء عل ��ى م�ش ��ورة من قب ��ل امل ��درب �أيوب
�أودي�ش ��و م ��ن �أج ��ل احلف ��اظ عل ��ى الأعمدة
الرئي�س ��ة ،ولتكون ال�صق ��ور م�ؤهلة خلطف
اللقب املحلي وكذلك الدفاع عن �سمعة الكرة
العراقي ��ة يف الن�سخ ��ة املقبل ��ة م ��ن دوري
�أبطال �آ�سيا .
ميزانية الطلبة

وق ّرر جمل�س �إدارة ن ��ادي الطلبة الريا�ضي
جتديد بقاء املالك التدريبي لفريقها الكروي
بقي ��ادة �أحم ��د خل ��ف وحت ّرك �ص ��وب وزير
التعلي ��م العايل د.نبيل كاظم من �أجل معرفة
امليزاني ��ة املالي ��ة الت ��ي �سيت ��م تخ�صي�صه ��ا
للفريق باملو�سم اجلديد ،لكي تكون البوابة
نحو ر�س ��م خارطة ك�شوفات الالعبني الذين
لعب ��وا يف املو�س ��م ال�سابق ،وكذل ��ك تعزيز
ال�صفوف بالعبني جُ دد من ا�صحاب اخلربة
وال�شباب ،فيما ي�سيط ��ر الهدوء على الفرق
الأخ ��رى م ��ن العا�صمة بغ ��داد واملحافظات
بانتظ ��ار معرف ��ة املبال ��غ املتوف ��رة لدعهم ��ا
�سواء كانت من قبل الوزارات وامل�ؤ�س�سات
احلكومي ��ة وجمال� ��س املحافظ ��ات الراعية
الر�سمي ��ة لها قب ��ل و�ضع ّ
خطة م ��ع مدربيها
الذي ��ن مت توقي ��ع معهام لتكوي ��ن فرقها بعد
معرفة الالعبني امل�ستم ّرين واملغادرين برغم
الأزم ��ة اخلانقة التي مي ّر بها العراق نتيجة
انخفا�ض ا�سعار النف ��ط العاملية وا�ستمرار
ّ
تف�شي فريو�س كورونا امل�ستجد .

كورونا يهاجم الم�ست�شار الريا�ضي لرئي�س مجل�س الوزراء
 بغداد  /املدى
تع ّر�ضت الريا�ضة العراقية اىل �صدمة
جدي ��دة ب�إ�صاب ��ة م�ست�ش ��ار رئي� ��س
جمل�س الوزراء ل�ش�ؤون الريا�ضة �إياد
بني ��ان رئي� ��س الهيئ ��ة التطبيعي ��ة يف
احت ��اد كرة الق ��دم بفايرو� ��س كورونا
امل�ستج ��د (كوفي ��د )19 -عل ��ى �أث ��ر
الفحو�ص ��ات الطبية الت ��ي �أجراها يف
�إح ��دى م�ست�شفي ��ات العا�صم ��ة بغداد
وظهرت وجود ع ّين ��ة �إيجابية تط ّلبت
خ�ضوعه اىل احلجز ال�صحي من �أجل
تل ّقي العالج الالزم الذي ّ
مت تخ�صي�صه

من قبل الأطباء حت ��ى يكت�سب ال�شفاء
التام بعون من الله تعاىل .
و�أ�صب ��ح �إي ��اد بنيان �أح ��دث �شخ�صية
ريا�ضي ��ة عراقي ��ة ت�ص ��اب بوب ��اء
كورون ��ا الذي �ض ��رب العا�صمة بغداد
واملحافظ ��ات الو�سط ��ى واجلنوبي ��ة
والغربي ��ة و�إقليم كرد�ست ��ان منذ �شهر
�آذار املا�ض ��ي وت�س ّب ��ب يف وف ��اة كال
م ��ن فالح ع ��ودة نائب مدي ��ر التن�سيق
واملتابع ��ة يف وزارة ال�شب ��اب
والريا�ضة وم ��درب منتخب النا�شئني
ال�سابق لكرة القدم علي هادي و�ساحر
الك ��رة العراقية �أحم ��د را�ضي ّ
املر�شح

ملن�ص ��ب الرئا�س ��ة يف االنتخاب ��ات
اجلديدة املُزمع �إقامتها يف نهاية العام
اجلاري الحت ��اد كرة القدم وال�صحفي
الريا�ضي علي عامر البياتي .
وب ّد َد �إياد بنيان ال ��ذي ظهر ب�صورة،
وهو يلوّ ح بعالمة الن�صر بابت�سامته
املعروف عنها يف ال�ش ��ارع الريا�ضي
مرتدي� � ًا مالب� ��س احلج ��ر ال�صح ��ي
بع ��د �ساع ��ات قليل ��ة م ��ن �إع�ل�ان خرب
�إ�صابت ��ه بجائح ��ة كورون ��ا لري�س ��ل
ر�سالة مطمئِنة اىل �أ�صدقائه وحم ّبيه
ب�أن ��ه قادر على مواجه ��ة كوفيد 19 -
واالنت�صار علي ��ه يف النهاية من �أجل

هدف ل�ؤي �صالح ثالث ًا بني �أجمل �أهداف �آ�سيا "على الطاير"
الع ��ب فريق ال�شرطة يف مرم ��ى فريق ت�شونبوري
 بغداد  /املدى
التايالندي يف رب ��ع نهائي ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي
حاف ��ظ اله ��دف ال ��ذي �أح ��رزه قائ ��د فري ��ق �أربي ��ل لكرة القدم يوم � 18أيلول  2012باملركز الثاين �إثر
لك ��رة القدم ل�ؤي �صالح يف مرم ��ى فريق القاد�سية نيله ن�سبة  16%من جمموع الأ�صوات ،وتقا�سم
الكويت ��ي يوم � 13أي ��ار  2015على املرك ��ز الثالث املرك ��ز الرابع والأخ�ي�ر بعد ح�صوله ��ا على ن�سبة
للي ��وم ال�ساد�س على التوايل �ضمن ا�ستفتاء �أجمل
�أه ��داف يف تاري ��خ ك�أ� ��س االحتاد الآ�سي ��وي لكرة
الق ��دم ع�ب�ر ت�سديدات "عل ��ى الطاير" ال ��ذي �أطلقه
املوق ��ع الألك�ت�روين يف االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة
القدم منذ ي ��وم اخلمي�س املا�ضي املوافق اخلام�س
والع�شرين من �شهر حزيران اجلاري.
وح�صل هدف ل�ؤي �ص�ل�اح على ن�سبة بلغت %14
من جمموع �أ�ص ��وات امل�صوّ تني التي بلغت 6211
حتى م�ساء يوم �أم� ��س الثالثاء حيث مازال الهدف
الذي �سجّ له بواز �سولو�سا العب فريق بري �سيبورا
جايا بورا يف مرمى وويرز �ضمن دور املجموعات
ي ��وم الراب ��ع ع�شر م ��ن �شباط  2015يحت ��ل املركز
الأول بالرتتي ��ب بع ��د ح�صوله عل ��ى ن�سبة و�صلت
اىل  ، % 68يلي ��ه ه ��دف ال�س ��وري ع ��دي جف ��ال

 % 1كال م ��ن هدف مايك �أوت الع ��ب فريق �سرييز
نيغرو� ��س يف مرم ��ى ب�ي�ر �سيجا جاكرت ��ا يوم 23
ني�س ��ان  2019وه ��دف خ�ي�رول نظ ��ام العب هوم
يونايتد مبرمى ثان كوانغ يوم  5ني�سان .2017
وكان مهاجم فريق �أربيل لكرة القدم ل�ؤي �صالح قد
ا�ستقب ��ل متريرة نبيل �صباح على �صدره وا�ستدار
قبل �أن يُ�س� �دّد على الطاير يف زاوية املرمى لفريق
القاد�سي ��ة الكويتي ليحق ��ق لفريقه ف ��وز ًا تاريخي ًا
بنتيجة ( )1-2حيث �ساهم يف االنتقال اىل الأدوار
الإق�صائي ��ة لبطول ��ة ك�أ�س االحت ��اد الآ�سيوي لكرة
الق ��دم  ، 2015ومن امل�ؤمّل �أن ت�ستمر امل�شاركة يف
اختيار �أجمل الأه ��داف لغاية ال�ساعة  11ظهر غد ًا
اخلمي� ��س بتوقي ��ت بغداد الرابعة ع�ص ��ر ًا بتوقيت
ماليزيا.
يذك ��ر �أن املهاج ��م ل� ��ؤي �ص�ل�اح لع ��ب دور ًا م�ؤثراً
وراء ح�ص ��ول فريق �أربيل على مركز الو�صافة يف
ن�سخت ��ي  2012و 2014من بطول ��ة ك�أ�س االحتاد
الآ�سيوي لكرة القدم وهو �أف�ضل �إجناز يحققه يف
تاريخ م�شاركاته فيها منذ عام . 2003

الع ��ودة م�شاف ��ى منه بالتم ��ام �سريع ًا
ملزاولة عمله يف مكتب رئي�س جمل�س
ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظمي واحتاد
كرة الق ��دم باعتباره ي�شغل م�س�ؤولية
رئا�س ��ة الهيئ ��ة التطبيعي ��ة الت ��ي ّ
مت
ت�شكيلها من قبل االحتاد الدويل لكرة
الق ��دم ي ��وم الثالث م ��ن �شه ��ر ني�سان
اجلاري وال�سيما بعد �سماعه الأخبار
ال�س ��ارة م ��ن مدير الدائ ��رة الإعالمية
يف احت ��اد الك ��رة الزمي ��ل يو�س ��ف
فعل �ضم ��د ب�أنه ا�ستط ��اع ان ي�ستعيد
عافيته وينجح يف االنت�صار على هذا
املر�ض .

معالي الكلمة
 عمــار �ســاطع

ّ
تحديات رابطة الدوري
لي� ��س م ��ن ال�سهل �أب ��د ًا �أن يت ّم احلديث ع ��ن ت�أ�سي�س رابط ��ة �أندية
ال ��دوري العراقي لك ��رة الق ��دم يف الوقت الراهن ،مثلم ��ا لي�س من
املنطق ��ي حماولة البع� ��ض القفز باجتاه ال�صع ��ود واالرتقاء ،دون
اخلو�ض بتج ��ارب مت�سل�سل ��ة وخطوات �سابقة ،قب ��ل الدخول يف
نق ��اط مهم ��ة ُتعنى بنج ��اح رابطة حت�ت�رف العمل بال�ش ��كل الأمثل
والأن�سب ،ومبا يتالءم مع الواقع الذي نعي�شه اليوم!
�أدرك جيد ًا �أن �أحالم و�أمني ��ات البع�ض و�صلت حلدود االحرتافية
التي من �ش�أنها �أن ت�سهم يف حتقيق جناحات مهمة وم�ؤثرة �ست�أتي
م�ستقب ًال بنتائج مهمة جد ًا ت�صبُ يف م�صلحة م�شاركات منتخباتنا
الوطني ��ة يف املحاف ��ل املختلف ��ة ،وف ��رق �أنديتن ��ا عل ��ى ال�صعيدين
القاري والعربي!
ال �أري ��د من خالل هذه الزاوية� ،أن �أ�ض ��ع الع�صا �أمام عجلة دوران
حماوالت البع�ض التي يروم �أن ي�سجلها يف هذا الظرف الع�صيب،
لك ��ن للحقيقة وجه واحد ،ه ��ذا الوجه بحاجة �إىل �أن يظهر ب�أن�سب
ال�ص ��ورة و�أف�ض ��ل الأ�ش ��كال ،بي ��د �أن كل ذلك بحاج ��ة ملتطلبات لو
حتققت بن�س � ٍ�ب عالي ٍة لو�صلنا اىل منعطف مه ��م يف تاريخ م�سرية
كرة القدم العراقية!
�أق ��ول� ..إن من بني �أه ��م متط ّلبات جناح رابط ��ة �أندية الدوري هو
خمت�صني يتج ّردون من االنتماء اىل (الناديوية)
وج ��ود ا�شخا�ص
ّ
ويعمل ��ون من �أج ��ل �ضمان �إقرار نق ��اط مهمّة ترك ��ز على اجلميع،
بعي ��د ًا ع ��ن الت�أث�ي�رات اجلماهريي ��ة للأندية التي متل ��ك قاعدة من
امل�شجع�ي�ن ،ويق� � ّرون كل ذلك بنظ ��رة مت�ساوية م ��ع اجلميع واىل
اجلميع!
نع ��م ..ما ذكرته يف املقطع ال�سابق ،ه ��و من بني �أهم عوامل جناح
رابط ��ة �أندية ال ��دوري وعملها وت�أثريها ،مثلم ��ا يفرت�ض �أن يكون
عمله ��م وفق� � ًا للجان تعم ��ل على ت�أ�سي� ��س قاعدة بيان ��ات ُت�سهل كل
�ش ��يء وت�ضمن كل �شيء ليكون خزين ًا ثري� � ًا بكل ما يُعنى يف عمل
ك ��رة القدم العراقية املتعلق بالأندية من دوري املتقدمني وال�شباب
والنا�شئ�ي�ن وحت ��ى اال�شب ��ال ،وكذل ��ك احل ��ال للدرج ��ات املختلفة
املمتازة والأوىل والثانية والثالثة!
يفرت�ض �أن تتج ّرد الرابطة من الأرباك �أو االرتباط بكل ما من �ش�أنه
�أن ي�ضعهم �أمام موقع املُتهم �أو املُدان �أو من التقارب �أو الت�أثريات
م ��ن الأندية الريا�ضية ب�إدارييها وكذلك روابط امل�شجعني ،من �أجل
�إبعادها عن ال�شكوك ،وعليه يجب �أن يكون ارتباط الرابطة بلجنة
امل�سابق ��ات يف احت ��اد الكرة وجلان �أخ ��رى تتع ّلق بعم ��ل الرابطة
كلجنة احلكام وجلنة االن�ضباط و�ش�ؤون الالعبني!
�إن الهدف الرئي�س من ت�أ�سي�س رابطة �أندية الدوري هو االحرتافية
الت ��ي نن�ش ��د �إليه ��ا� ،شريط ��ة �أن ت�ضع لذل ��ك بنود ًا ،ح�ي�ن ا�ستكمال
متطلباتها ،نك ��ون قد قطعنا �شوط ًا مهما باجت ��اه الت�أ�سي�س الأمثل
لرابط ��ة حيادي ��ة يتواجد فيه ��ا �أنا�س �أكادمييني وخ�ب�راء لديهم ما
ي�شف ��ع له ��م باجتاه �ضم ��ان تنظي ��م م�سابق ��ة كروية ر�صين ��ة وفق ًا
لأجندة ترتبط مع الأندية وت�ضمن حقوقهم!
ويف ت�ص ��وّ ري �إن ن ��واة ت�أ�سي� ��س الرابط ��ة يجب �أن تك ��ون م�ؤ ّلفة
خليط �أ�شبه بفري ��ق عمل فيه من الالعب�ي�ن الدوليني ال�سابقني
م ��ن ٍ
من غ�ي�ر املرتبطني بالعمل احلايل �إداري� � ًا �أو فني ًا ،ومن ح ّكام غري
م�شارك�ي�ن يف عم ��ل دائرة احل ّكام وعدد م ��ن العاملني ال�سابقني يف
جلن ��ة امل�سابق ��ات وكذلك من الأكادمييني �إ�ضاف ��ة اىل �أ�شخا�ص من
الإداريني الكفوئني وال�صحفيني النقاد مبا يتالءم مع طبيعة �إ�شهار
هذه الرابطة و�أهدافها!
اعتق ��د ان ا�ستقاللية الرابطة� ،سيك ��ون من بني �أهم خطوات جناح
عمله ��ا ،مثلما يجب �أن يكون التطوير عنوان ًا �أبرز لنوعية وطبيعة
عمله ��ا ،برغم ان الظ ��رف االقت�ص ��ادي الراهن و�ضع ��ف الإيرادات
التخ�صي�ص ��ات املالية �سيواجه فكرة ت�أ�سي� ��س الرابطة بالكثري من
املن ّغ�ص ��ات واالرها�صات ،مثلم ��ا �سيكون و�ض ��ع البلد من خمتلف
النواحي رهني امل�شكلة اال�ستثنائية يف تبديد الفكرة ا�ص ًال ،ب�سبب
انعدام االحرتافية!
�أق ��ول� ..إن جن ��اح فك ��رة رابط ��ة اندي ��ة دوري ،يرتب ��ط بتفا�صيل
نوعي ��ة مت�شعّبة و�أمور خارجة عن �إرادته ��ا ،ف�إذا جتاوزت كل تلك
العراقي ��ل�َ ،ستنج ��ح يف حتقيق (الإعجاز) ال ��ذي ف�شل يف حتقيقه
الكثري �أو جتاوزه ،من الذين عملوا طيلة عقود ما�ضية يف حماولة
تطوير كرة القدم العراقية!
�أخ�ي�ر ًا ..ف�إن الرابطة بحاج ��ة لتحدّيات وحتدي ��دات ،منها مهامّها
و�أهدافه ��ا �إىل جان ��ب تنمي ��ة املدار� ��س والأكادميي ��ات يف الأندية
والبح ��ث عن املواهب والإ�شراف واملراقب ��ة والتن�سيق مع الأندية
ودور م�ؤث ��ر بدرجة حرفية عالي ��ة يف �صناعة القرار مع احتاد كرة
القدم.
�إن الهدف الرئي�س من ت�أ�سي�س
رابطة �أندية الدوري هو
االحترافية التي نن�شد �إليها،
�شريطة �أن ت�ضع لذلك بنوداً ،حين
ا�ستكمال متطلباتها ،نكون قد
قطعنا �شوط ًا مهما باتجاه الت�أ�سي�س

كافاين ي ّ
ُخطط للعودة �إىل مناف�سات الكالت�شيو
 بغداد  /املدى
يُخط ��ط الأوروغوي ��اين ايدن�سون
كاف ��اين للع ��ودة باللع ��ب يف دوري
الدرجة الأوىل الإيطايل لكرة القدم
باملو�س ��م املقبل بعد انتهاء عقده مع
فري ��ق باري� ��س �سان جريم ��ان بطل
الدوري الفرن�سي لكرة القدم .
ويدر� ��س كاف ��اين بعناية م ��ع وكيل
�أعمال ��ه العر�ض ال ��ذي ّ
مت تقدميه له
م ��ن قبل جمل� ��س �إدارة ن ��ادي روما
الإيطايل ل�ضمّه اىل �صفوف فريقها رحلة دام ��ت عدة �سنوات حقق فيها على دكة االحتياط مع فريق باري�س اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن جمل� ��س �إدارة
الك ��روي ملدة ثالث ��ة موا�س ��م خالل الألقاب املحلية .
�س ��ان جريم ��ان ،ويتم ّت ��ع ب�شعبي ��ة ن ��ادي باري� ��س �س ��ان جريم ��ان
ف�ت�رة االنتق ��االت ال�صيفي ��ة املقب ��ل و�ستكون الأ�سابي ��ع املقبلة حا�سمة كبرية ل ��دى اجلماهري يف العا�صمة الفرن�س ��ي ّ
ف�ضل ��ت التعاق ��د م ��ع
الت ��ي �سيتم فتحه ��ا مبج ��رد انتهاء ل ��ه يف م�ستقب ��ل كاف ��اين الك ��روي روم ��ا لكون ��ه ق ��د خا� ��ض جتربتني الأرجنتين ��ي اي ��كاردي ب�ص ��ورة
املو�س ��م احلايل وال�سيم ��ا �أنه حالي ًا يف التعاق ��د الر�سمي مع فريق روما احرتافيت�ي�ن م ��ع فري ��ق بالريم ��و ،ر�سمي ��ة عل ��ى �أثر قدومه م ��ن فريق
الع ��ب حُ � � ّر ويحم ��ل مع ��ه بطاقت ��ه الإيطايل من �أج ��ل ا�سرتداد �شهرته وكذل ��ك فريق نابويل خ�ل�ال الفرتة ان�ت�ر مي�ل�ان الإيط ��ايل عل ��ى �سبيل
الدولية بعد ختام م�شواره مع فريق وحا�سّ ت ��ه التهديفي ��ة الت ��ي فقده ��ا الذهبي ��ة الت ��ي عا�شه ��ا يف الق ��ارة الإع ��ارة ب ��د ًال م ��ن االوروغوياين
باري�س �سان جريمان الفرن�سي بعد خالل املو�سم الأخري لكرثة جلو�سه الأوروبية .
ايدن�سون كافاين .
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مئة عام على انطالقها

الثورة الوطنية الكربى وت�أ�سي�س الدولة
العراقية احلديثة
حلت �أم�س الذكرى ال�سنوية
على مرور مائة عام النطالق
الثورة الوطنية العراقية
الكبرى التي يطلق عليها
البع�ض (ثورة الع�شرين)
والتي مهدت و�أدت الى البدء
بت�أ�سي�س الدولة العراقية
الحديثة .

ورغم تن ��اول واهتمام العديد من الدرا�س ��ات
واملق ��االت الت ��ي كتب ��ت ع ��ن ه ��ذه الث ��ورة
وم�سارها و�إ�ش ��كاالتها وعن ت�أ�س ��ي�س الدولة
العراقية وتعقد الق�ض ��ايا التي واجهتها خالل
ف�ت�رة الب ��دء ببن ��اء م�ؤ�س�س ��اتها  ،لك ��ن معظم
تل ��ك الدرا�س ��ات مل تف بالغر� ��ض املطلوب �أو
املفرت� ��ض منه ��ا وهو حتلي ��ل معم ��ق ونقدي
لتلك اال�ش ��كاالت والق�ض ��ايا واملعوق ��ات التي
واجهتها  ،وا�س ��تخال�ص الدرو�س والعرب من
النجاحات واالخفاقات التي مرت بها .
ومن ��ذ الب ��دء كان التباي ��ن �أو االخت�ل�اف يف
تو�ص ��يف الث ��ورة الت ��ي �ش ��اعت ت�س ��ميتها بـ
(ث ��ورة الع�ش ��رين) وذل ��ك ن�س ��بة للع ��ام الذي
وقع ��ت في ��ه وه ��و الع ��ام  1920الذي ي�س ��بغ
عليها �ص ��فة زمنية فح�سب دون داللة �سيا�سية
�أو وطني ��ة  ،يف ح�ي�ن اطل ��ق عليه ��ا كث�ي�ر من
امل�ؤرخني والكتاب ت�س ��مية (الث ��ورة الوطنية
العراقية الكربى) وهي الت�س ��مية التي ت�سبغ
عليها ال�ص ��فة ال�سيا�س ��ية والوطنية احلقيقية
املع�ب�رة فع�ل ً�ا ع ��ن م�ض ��مونها ودالالته ��ا ،
ولعل �أب ��رز من اطلق هذه الت�س ��مية عليها هم
امل�ؤرخ ��ون عب ��د ال ��رزاق احل�س ��ني وعبدالله
فيا� ��ض وفاروق �ص ��الح العم ��ر  ،وحممد علي
كمال الدين والكاتب الرو�سي ن  .ل كوتولوف
 ...وغريهم .
لق ��د اندلعت الثورة يف الثالث�ي�ن من حزيران
ع ��ام  1920وه ��و الي ��وم ال ��ذي مه ��دت ل ��ه
املواجهات الع�س ��كرية املتوا�ص ��لة �ضد قوات
االحت�ل�ال الربيط ��اين من ��ذ دخولها الب�ص ��رة
يف ت�ش ��رين الثاين عام  1914مرور ًا مبعركة
ال�ش ��عيبة ومعركة ح�صار الكوت العام 1917
ث ��م انتفا�ض ��ة النج ��ف الع ��ام  1918وغريه ��ا
م ��ن مواجه ��ات ع�س ��كرية ترافق ��ت �أي�ض� � ًا
مبواقف �سيا�س ��ية اتخذتها القي ��ادات الدينية
والع�ش ��ائرية يف منطق ��ة الف ��رات الأو�س ��ط
والقي ��ادات ال�سيا�س ��ية من املثقف�ي�ن والكتاب
يف بغداد �أزاء املخطط ��ات الربيطانية لتهنيد
الع ��راق �أو تق�س ��يمه �أو فر� ��ض الو�ص ��ايات
الدولية عليه بال�ضد من �أرادة �شعبه .
وبينما �أظهرت املواجهات ال�ش ��عبية امل�سلحة
لق ��وات االحت�ل�ال الربيط ��اين بط ��والت
وت�ض ��حيات ن ��ادرة للث ��وار فق ��د رافقه ��ا جهد
�سيا�سي وثقايف و�إعالمي وا�سع النطاق كانت
توجه ��ه قي ��ادات الثورة من النج ��ف والفرات

 عبد احلليم الرهيمي

الأو�سط والعا�صمة بغداد  ،متثل ذلك ب�إ�صدار
جريدت ��ي (اال�س ��تقالل) و (الف ��رات) ويف
الن ��دوات واالجتماع ��ات الثقافية وال�ش ��عائر
الديني ��ة  ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن املواجه ��ات ال�سيا�س ��ية
برف� ��ض حماوالت �س ��لطات االحت�ل�ال تزوير
عمليات اال�ستفتاء ( )1919-1918التي كانت
تقوم بناء على مطالبات الهيئات الدولية .
وخالل �ش ��هر �آب – �أغ�س ��ط�س  1920و�صلت
الث ��ورة اىل ذروة قوته ��ا ومواجهتها للقوات
الربيطاني ��ة  ،الأم ��ر الذي دف ��ع �أو �أرغم نائب
احلاك ��م امل ��دين (�أرنولد ول�س ��ون) يف �أواخر
ه ��ذا ال�ش ��هر على توجي ��ه ر�س ��الة اىل املرجع
اال�س�ل�امي ال�ش ��يعي يف النجف الإمام �ش ��يخ
ال�شريعة (الذي توىل املرجعية وقيادة الثورة
بعد وفاة �سلفه الإمام ال�شريازي) يقرتح فيها
التفاو� ��ض عربه مع قي ��ادة الثورة  .وبد ًال من
التق ��اط قادة الث ��ورة واملرجعي ��ة الدينية هذا
العر� ��ض – االقرتاح والثورة يف ذروة قوتها
 ،ومبا ميكنها من فر�ض معظم �شروطها  ،غري
�أن ذلك مل يح�ص ��ل �إمنا �أدى هذا االقرتاح اىل
ح ��دوث انق�س ��ام داخل قي ��ادة الث ��ورة وحتى
داخ ��ل �ص ��فوف ال ��ر�أي العام املتعاط ��ف معها
حيث برز موقفان �أحدهم ��ا يرف�ض التفاو�ض
العتق ��اده ب�أن ��ه ي� ��ؤدي لنتائج غ�ي�ر حممودة
والث ��اين موقف واقع ��ي ي�ؤي ��د التفاو�ض مع
�س ��لطات االحتالل م�س ��تفيد ًا من عر�ضها ومن
ق ��وة الث ��ورة يف حتقي ��ق العديد م ��ن �أهدافها
كخط ��وة �أوىل نح ��و حتقي ��ق بقي ��ة الأهداف
 ،وق ��د مث ��ل االجت ��اه االول �أكرثي ��ة �أع�ض ��اء
(الهيئ ��ة العلمية) للث ��ورة امل�ؤلفة من خم�س ��ة
ع�شر ع�ض ��و ًا ايد اقرتح التفاو�ض ثالثة منهم
وكذلك عار� ��ض التفاو� ��ض (املجل�س احلربي
الأعل ��ى) � ،أما املرجع الديني �ش ��يخ ال�ش ��ريعة
ال ��ذي يو�ص ��ف بتمتع ��ه باحل�ص ��افة ورجاحة
ال ��ر�أي وبع ��د النظ ��ر فق ��د وق ��ع حتت �ض ��غط
املوقفني ال�س ��يما املوقف الراف� ��ض للتفاو�ض
 ،لكنه بعد �ص ��مت وتردد دام نحو �أ�س ��بوعني
رد على الر�س ��الة املطولة لنائب احلاكم املدين
بر�سالة يف  15ايلول �أو�ضح فيها كل امل�ساوئ
واالجراءات القمعية لالحتالل �ضد العراقيني
وخت ��م ر�س ��الته اجلوابي ��ة بالق ��ول �( :أما �أمر
املفاو�ضة فلم تت�ضح يل غايته ومل �أثق بح�سن
نهايت ��ه  ،وعلى كل فهو �أم ��ر دقيق يحتاج اىل
جالء فكر وت�أمل  ، ) ..ويبدد وا�ضح ًا من هذه

الكلم ��ات �أن املرج ��ع الدين ��ي والقائ ��د الفعلي
للث ��ورة قد ترك الب ��اب مفتوح ًا �أم ��ام �إمكانية
التفاو�ض واملي ��ل اىل هذا املوقف  ،كما �أنه مل
يعار�ض بقوة موقف الراف�ض�ي�ن له وا�ستبعاد
احتم ��االت الت�ص ��ادم معه ��م  ،وب�س ��بب ه ��ذا
الرف�ض وا�ستمرار املواجهات الع�سكرية قامت
القوات الربيطانية بدء ًا من  12ت�شرين االول
 1920ب�ش ��ن حملة ع�س ��كرية وا�س ��عة النطاق
�ض ��د �أهم مراك ��ز ومواقع الثورة �أ�س ��فرت عن
هزميته ��ا وفر� ��ض اال�ست�س�ل�ام عليه ��ا يف 20
ت�ش ��رين الث ��اين ومت اعتق ��ال و�إبع ��اد العديد
من قياداتها الدينية والع�ش ��ائرية وال�سيا�سية
املهمة اىل خارج العراق .
ا�س ��تمرت الثورة  ،كمواجهة ع�سكرية وا�سعة
�ض ��د قوات االحتالل الربيطاين نحو خم�س ��ة
�أ�ش ��هر (م ��ن  30حزي ��ران حت ��ى  20ت�ش ��رين
الث ��اين – نوفم�ب�ر  )1920انته ��ت بفر� ��ض
الهزمي ��ة واال�ست�س�ل�ام عليه ��ا دون �أن حتقق
�أهدافه ��ا املعلن ��ة (بجالء االحت�ل�ال ) وب�أقامة
(حكوم ��ة �إ�س�ل�امية) الت ��ي بقيت جم ��رد فكرة
مبدئية دون �أن تعطى �ش ��روح ًا وا�ض ��حة لهذا
املبد�أ – ال�شعار و�أمكانية حتقيقه.
كان �أح ��د الدرو� ��س الفرعي ��ة املهم ��ة للث ��ورة
ه ��و خط� ��أ ع ��دم �إلتقاطه ��ا الق�ت�راح احلاك ��م
امل ��دين للتفاو� ��ض والث ��ورة يف موق ��ع القوة
� ،أم ��ا الدر� ��س الآخر  ،فه ��و املعاجلة احلكيمة
واملرتوي ��ة للخ�ل�اف ال ��ذي حدث ب�ي�ن قيادات
الثورة وال ��ر�أي العام حول اقرتاح التفاو�ض
�أو رف�ض ��ه مع �سلطات االحتالل  ،حيث عمدت
القي ��ادات الديني ��ة وال�سيا�س ��ية م ��ن النج ��ف
وبغ ��داد امل�ؤي ��دة للتفاو� ��ض اىل التحاور مع
القي ��ادات الراف�ض ��ة ل ��ه ب�ش ��كل ودي ووطني
م�س� ��ؤول دون �إدانة �أو تخوي ��ن من �أي طرف
للطرف الآخر .
�أما الدر�س الكب�ي�ر والأهم للثورة فهو دورها
يف تعطي ��ل معظ ��م امل�ش ��اريع الربيطاني ��ة
والدولية التي كانت تر�س ��م لتهنيد العراق �أو
تق�سيمه �أو فر�ض الو�صاية عليه وكذلك دورها
يف �أرغام �س ��لطات االحتالل طل ��ب التفاو�ض
معه ��ا  ،غري �أن رف�ض ه ��ذا التفاو�ض وهزمية
الث ��ورة مل يل ��غ دوره ��ا الكب�ي�ر يف التمهي ��د
وتوف�ي�ر مقدم ��ات ت�أ�س ��ي�س الدول ��ة احلديثة
مل�صلحة العراقيني والربيطانيني �آنذاك .
لقد �أعقب هزمية الثورة البدء بت�أ�سي�س الدولة
العراقية احلديثة واملبا�شرة ببناء م�ؤ�س�ساتها
لأقتن ��اع �س ��لطات االحت�ل�ال ا�س ��تحالة حك ��م
العراق بغري العراقيني وبغري طريقة ت�أ�سي�س
الدولة والتي ابتد�أت بت�شكيل حكومة وطنية
(حملية) برئا�سة عبد الرحمن الكيالين نقيب
�أ�ش ��راف بغداد والإعالن عنها يف  25ت�شرين
الثاين  1920والتي �ضمت وزراء من خمتلف
التكونيات والعوائل العراقية املعروفة ثم تال
ذلك الإعالن عن ت�أ�س ��ي�س اجلي�ش العراقي يف
 6كانون الثاين – يناير  ، 1921ثم تن�ص ��يب
الأمري في�ص ��ل ملك ًا على العراق يف � 23آب من
العام نف�س ��ه تال ذلك عق ��د االتفاقي ��ة العراقية
– الربيطانية عام  1922ثم اقرار الد�س ��تور
(القانون الأ�سا�س) عام  1925والبدء باجراء
�أول انتخابات ت�ش ��ريعية يف العراق  ...وهذا
مه ��د ال�س ��تكمال بن ��اء م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة يف
ال�سنوات والعقود التالية حتى  14متوز عام
. 1958
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"ثورة" الع�شرين ..مائة عام وال َّزمن في مكانه

ح�صرت مفردة ال َّثورة بين
ُ
فل�ست باحث ًا في
قو�سين،
الفروق بين م�صطلحات:
ال َّثورة واالنتفا�ضة واالنقالب
وال ّتمرد ،وقد بُذل جهدٌ في
النقا�ش فيها .وهل "ثورة
الع�شرين" ثورة �شعب عراقي
�أم تمرد ع�شائر بم�ساندة
رجال الدِّ ين؟! هل كانت ثورة
عراقية �أم خا�صة بمذهب
معين؟! هل �أهل العراق كافة
كانوا �ضد البريطانيين� ،أم
هناك ع�شائر ورجال دين
كانوا معهم؟! هل كان الدافع
الح�صول على اال�ستقالل� ،أم
م�صالح �ضيقة قادت �إلى تبني
هذا الموقف.

لع َّل هذه الأ�سئلة ما كانت ُتطرح ب�صراحة
جتاه ما ح�ص ��ل يف ال َّثالثني ِم ��ن حزيران
(يوني ��و)  ،1920فعندم ��ا كنا نق ��ر�أ عنها،
يف مث ��ل هذا الي ��وم يف ال�صحف العراقية
نتخيله ��ا بداي ��ة بن ��اء الع ��راق وازدهاره،
وا�ضعني لها �أكالي ��ل االنت�صار والتمجيد،
وعلى وجه اخل�صو�ص الطرب للأهازيج،
الت ��ي ملأت امل�ؤلفات الكث�ي�رة عن ال َّثورة؟
فلرب ��ا لي�س هن ��اك حدث عراق ��ي �صنفت
مَّ
فيه الكتب ون�شرت عنه البحوث واملقاالت
كث ��ورة الع�ش ��رين ،مل تب ��ق كب�ي�رة وال
�ص ��غرية مل ينله ��ا الدار�س ��ون ،ومل يب ��ق
امل�ش�ت�ركون فيها ،وال�ش ��هود الذين وقفوا
على ال َّتل خالل احلدث ،زاوية �أو ا�س ��م ًا مل
يكت�ش ��فوهِ ،من خالل املقابالت واللقاءات
معهم.
�أكرث ِمن هذا ،تو�س ��ع اخليال ،لي�ص ��بح كل
رئي�س قبيلة �أو ع�ش�ي�رة ،كتب ذووه �صل ًة
ل ��ه بهذه الثورة وبطوالتها ،مع �أنه مل يكن
له ا�س ��م وال فعل فيها ،و َم ��ن قادته عجرفة
ال�ضباط الربيطانيني �إىل تبني الوقوف مع
ال َّثورة ،ف�ضامن �أمن الطريق للربيطانيني
�صار �أحد �أعالم ال َّثورة ،و�أن ابن مرجع له
غاية داخل �إيران �صار ثوري ًا ،كل هذا كتبه
مَن �أرخوا لهذا احلدث .نقول ذلك ِمن دون
ومن
التقلي ��ل ِمن �أهمية احل ��دث يف وقتهِ ،
بط ��والت عراقي�ي�ن كانوا بالفع ��ل يفكرون
بع ��راق جدي ��د ،جت ��اوزوا ،يف الإع ��داد
للحدث ،النعرات الدينية والطائفية ،التي
تركه ��ا العثماني ��ون وخلف ��اء ال�ص ��فويني
والقاجاريني.
عندم ��ا يُكتب ع ��ن حدث ما بع ��د مائة عام،
البد من ال َّنظر مبا ح�ص ��ل خالل هذا القرن
ِمن حوادث ج�سام� ،أعادت العراق م�ؤخر ًا،
�إىل م ��ا ي�س ��مى يف ال�سيا�س ��ة بـ"املرب ��ع
الأول" ،وك�أن ال َّزم ��ن ظ ��ل يراوح مكانه مل
يتح ��رك� .أما مَن كتب عن ثورة الع�ش ��رين
ب�أنه ��ا انتفا�ض ��ة مذهب ،وبقي ��ة العراقيني

 ر�شيد اخليون
كانوا م�ست�سلمني ،فهذا مل يتحرك ِمن �إطار
ذلك املربع ،ويبحث يف بناء املذهب ال بناء
الوطن ،ويحمل ال�سيا�س ��ة التي جاءت �إثر
ه ��ذا احل ��دث ب�أنه ��ا خل ��ق الطائفي ��ةِ ،م ��ن
دون فح� ��ص عل ��ى م ��ا كان علي ��ه الع ��راق
�أي ��ام العثمانيني ،ومل ي�أخ ��ذ فتاوى رجال
الدي ��ن ومنعه ��م لأتباعه ��م م ��ن اال�ش�ت�راك
يف االنتخاب ��ات ،وبالت ��ايل اال�ش�ت�راك يف
الوظيفة احلكومية.
بعد قرن ِم ��ن ال َّزمان عاد العراق وانق�س ��م
ب�ي�ن مق ��اوم للأجنب ��ي ،لك ��ن ه ��ذه امل ��رة
الأمري ��كان ،ومتف ��ق مع ��ه ،ع ��اد رج ��ال
الدي ��ن يفتون �ض ��د الد�س ��تور واملنا�ص ��ب
احلكومي ��ة ،لكن ه ��ذه املرة فقه ��اء املذهب
الآخر ،احلدث واح ��د فقط اختلفت مواقع
ال�شخو�ص والعناوين.
لع ��ل ِم ��ن الكت ��ب الر�ص ��ينة الت ��ي �أ ّرخ ��ت
له ��ذا احل ��دث ه ��و كت ��اب الأكادمي ��ي عب ��د
الل ��ه الفيا�ض (ت � ،)1983أ�س ��تاذ التاريخ
الإ�س�ل�امي يف كلية الآداب -جامعة بغداد
"ال َّث ��ورة العراقي ��ة الكربى"(مطبع ��ة دار
ال�س�ل�ام  ،)1975وال نغف ��ل الرواية احليَّة
َّ
الت ��ي قدمه ��ا حمم ��د مه ��دي الب�ص�ي�ر (ت
 ،)1974يف كتاب ��ه "الق�ض ��ية العراقي ��ة".
�أم ��ا َم ��ن جت ��ر�أ و�أعط ��ى ر�أي� � ًا خمالف� � ًا
للجمه ��ور العري�ض من ال ُكت ��اب املمجدين
واملجامل�ي�ن فه ��و �أ�س ��تاذ عل ��م االجتم ��اع
عل ��ي ال ��وردي (ت� )1995ض ��من "ملح ��ات
اجتماعي ��ة م ��ن تاري ��خ الع ��راق" ،فعل ��ي
الوردي ِم ��ن خالل مقوالته �ش ��كك بوجود
فت ��وى �ص ��ريحة ب�إع�ل�ان الث ��ورة ،والذي
�أ�ش ��ار للذين اجتمع ��وا مع املرج ��ع حينها
حمم ��د تق ��ي ال�ش�ي�رازي (ت )1920ه ��و
جنل ��ه ،لأن املرج ��ع كان يهم ��ه التكاف�ؤ بني
�سالح الع�ش ��ائر ورجالهم و�سالح الإنكليز
وع�س ��اكرهم ،ومعل ��وم ان يعت�ب�ر �أبن ��اء
املراجع حُ جاب لآبائهم.
على �أية ح ��ال ،مل يكن توقيت احلرب على
الإنكليز منا�س ��ب ًا ،ال ِمن حيث عدم التكاف�ؤ
وال ِم ��ن حي ��ث اال�س ��تعداد لبن ��اء دولة بال
حا�ض ��نة خارجية ،فالعثمانيون مل يرتكوا
داخ ��ل الع ��راق غ�ي�ر اجله ��ل واخل ��راب،
وه ��م مل تربطهم بالعراقي�ي�ن غري الرابطة
الديني ��ة ،وق ��د ا�س ��تغلوها ب�ش ��كل فظي ��ع،
كامت ��داد للخالف ��ة الإ�س�ل�امية ،وكان ��وا
مينح ��ون �ش ��يخ القبيل ��ة ال�س ��لطة املطلقة
عل ��ى منطقت ��ه ،طامل ��ا يدف ��ع اخل ��راج لهم،
ويُجند �أع�ض ��اء قبيلته مت ��ى ما احتاج �إىل
ذل ��ك اجلي�ش العثماين .ولي�س �أق�س ��ى ِمن
حم�ل�ات "ال�س ��فربرلك" �أي النف�ي�ر العام،
باحلرب م ��ع دولة �أو حل ��رب داخلية .فهل
كان ال َّث ��وار� ،أعن ��ي ث ��وار الع�ش ��رين ،ق ��د
ثاروا بداف ��ع العاطف ��ة للعثمانيني والكره
للإنكلي ��ز ،لأنهم �أخذوا يب�س ��طون نفوذهم

ب�إزاحة �ش ��يوخ القبائل عن م�س� ��ؤولياتهم
املطلقة ،وي�ضعفوا دور رجل الدين؟! على
اعتبار �أنهم مع بناء دولة مدنية.
كان الع ��راق بحاج ��ة �إىل دع ��م خارج ��ي
لبن ��اء دول ��ة حديث ��ة ،ه ��ذا ُيق ��ال يف حالة
التج ��رد ِم ��ن العواط ��ف ،فالث ��ورة لي�س ��ت
دائم� � ًا �إ�س ��قاط عرو�ش �أو �إخ ��راج حمتل،
الثورة هي �أي�ض� � ًا ،كم ت�س ��تفيد ِمن املحتل
لبن ��اء بلدك .نق ��ول هذا ،مثلم ��ا تقدم ،بعد
م ��رور الع ��راق بالنك�س ��ات الك�ب�رى خالل
املائة عام املا�ض ��ية .فه ��ل الدولة العراقية،
يف العه ��د امللك ��ي ،ا�س ��تطاعت بن ��اء املدن
وت�أ�س ��ي�س البني ��ة التحتي ��ة ،املفق ��ودة يف
العهد العثماين متام ًاِ ،من دون التعامل مع
الربيطانيني؟! يُنفى هذا ب�س ��هولة �إذا كان
اخلطاب تع�س ��في ًا ،ولي�س بحث� � ًا دقيق ًا يف
طفرة العراق خالل الثالثني عام ًا (-1921
 ،)1958من دون �أي ت�س�ت�ر على �س ��لبيات
ذلك النظام ،وطموحات الربيطانيني.
بع ��د مائ ��ة ع ��امِ ،م ��ن ث ��ورة الع�ش ��رين،
ي�س ��حبنا احلديث عمّا ح�ص ��ل بعد ،2003
كي ��ف ا�س ��تفادت املعار�ض ��ة ال�س ��ابقة ِم ��ن
�إ�س ��قاط النظام ال�س ��ابق ،وحلت حمله يف
ال�س ��لطة ،وكان ر�أي بع� ��ض وجهائه ��ا �أن
نطل ��ب ِمن الأمريكان اخلروج من العراق،
مع اال�س ��تفادة ِم ��ن وجودهم لإع ��ادة بناء
الدَّولة .وانطلقت املقاومة وكلفت ما كلفته
من الدماءْ .
لكن هل فكر �أحد �أن التعامل يف
املعار�ضة مع الأمريكان �سيمتد ب�شكل �آيل
�إىل التعام ��ل مع ال�س ��لطة ،ف�ل�ا �أمريكا وال
بريطاني ��ا جمعيات خريي ��ة ،وال هما بهذه
النقاوة �أن ي�سقطوا لك النظام ،ليُ�سلم �إىل
بلد �آخر؟!
ه ��ذا ما ح�ص ��ل قب ��ل مائ ��ة ع ��ام� ،أن رجا ًال
تعاملوا مع الإنكليز ،ولكن بعد �أن اهتزت
تل ��ك املعاملة ثاروا عليهم ،مع �أن بريطانيا
كم ��ا هي �أمريكا � 2003ش ��قت املجتمع �إىل
م�ؤي ��د وخمال ��ف ،وامل�ص ��الح ه ��ي الالعب
الأول والأخ�ي�ر .انظ ��روا يف خطاب ��ات
ووج ��وه الع ��دد الأكرب م ��ن ال�سيا�س ��يني،
داخل الربملان وخارجه ،هل جتدون منهم
حري�ص� � ًا على بناء العراق كحر�ص "امل�س
بيل" مث�ل� ًا؟! الإجابة بنعم ،تف�س ��ر الكثري
م ��ن ده�ش ��تنا وحريتن ��ا عل ��ى ر�أ� ��س املائة
عام ،ويغل ��ب على الظن كانت خمتلفة كلي ًا
عن ب ��ول برمير ،الذي عمل على ت�أ�س ��ي�س
الف�س ��اد بتوزيع املاليني من املال العراقي
ليعمي ب ��ه مَن تولوا احلكم ،حتى اندفعوا
�إىل ت�س ��ليم منوذج �سيف ذي الفقار لوزير
الدفاع الأمريكي.
عموم� � ًاِ ،م ��ن �إيجابي ��ات التح ��رك �ض ��د
املحت ��ل ُقبي ��ل �إ�ش ��عال الث ��ورة م ��ن ِقب ��ل
ع�ش ��ائر الرميثة� ،أن ح�ص ��ل تقارب مل يكن
ي�ألفه العراقيون ب�ش ��كل وا�ض ��ح يف العهد

العثم ��اين ،م ��ا ب�ي�ن الطوائ ��ف والأديان،
فاالحتف ��ال �ص ��ار متب ��اد ًال بني عا�ش ��وراء
واملنقبة النبوية ،والوفود تتبادل بني �أهل
الأديانِ .م ��ن جانب �آخر �أعط ��ت بريطانيا
الفر�ص ��ة للدول ��ة العراقي ��ة ممثل ��ة باملل ��ك
في�صل الأول (ت� )1933أن ت�شرع بالبناء،
و�إلغ ��اء االنت ��داب ( )1932واخلال�ص من
امل�ست�ش ��ارين الربيطانيني املبا�شرين على
ال ��وزارات ،والبن ��اء االقت�ص ��ادي واملايل
والذي �أ�س ���س له بحكم ��ة �أول وزير مالية
�سا�س ��ون ح�س ��قيل(ت ،)1932وفتح ��ت
كوة للعم ��ل الفك ��ري وال�سيا�س ��ي اجلديد
وربا ر�أي �آخرين،
بالعراق ،ومن ر�أي ��ي ،مَّ
�أن وج ��ود املل ��ك في�ص ��ل الأول كان يعطي
الأمل بقفزات نه�ضوية ،ولكن وفاته مبكر ًا
انعك�ست �سلب ًا على احلياة ال�سيا�سية.
كي ��ف ال َّزمن يدور ،بعد مائ ��ة عام ،مل يجد
�سا�س ��ة العراق اليوم غري تاريخ ()1932
ليكون عيد ًا وطني ًا ،مل تكن هناك معار�ضة
ح ��ادة الختياره ،بع ��د االختالف على بقية
املنا�سبات الوطنية ،وهذا لي�س من ثمرات
ث ��ورة الع�ش ��رين ،وال ِمن ثم ��رات احلركة
الوطني ��ة العراقي ��ة ،ف�آن ��ذاك مل يك ��ن لهذه
احلركة ِمن فعل� ،إمنا من ثمرات �أن الدولة
العراقية ،خالل عقد ِمن الزمان ،ا�ستطاعت
�أن تقف على �أقدامها.
�أمل جنده ��ا مفارق ��ة ب�ي�ن الأزمن ��ة� ،أن
يُ�س ��تجار بالأمريكان �ض ��د الإنكليزُ ،قبيل
وبعد ثورة الع�ش ��رين ،ثم مت�ض ��ي العقود
وت�صبح �أمريكا وبريطانيا ُقبلة للمعار�ضة
العراقية .قد ين�س ��ى ال َّنا�س لكن مَن يجهل
ق�ص ��يدة حممد باقر ال�ش ��بيبي (ت،)1960
يف تك ��رمي املبع ��وث الأمريك ��ي امل�س�ت�ر
كراين ،ومنها البيت امل�ش ��هور" :امل�ست�شار
هو الذي �شرب الطال/فعالم يا هذا الوزير
تعربدُ" ،الذي و�ص ��ل العراق بعد حني ِمن
و�ص ��ول ر�س ��ائل اال�س ��تنجاد ِمن قبل كبار
رجال الدي ��ن بالرئي� ��س الأمريكي وودرو
ول�سون (ت ،)1924الذي �أعلن مبادئ حق
تقرير امل�ص�ي�ر ،قبل اال�ستقواء الأمريكي،
وتق ��ادم ال َّزم ��ن عل ��ى ال َّث ��ورة الأمريكي ��ة
( ،)1783-1765ون�س ��يان لوعة االحتالل
الربيط ��اين ،عنده ��ا تقدم ��ت ال َّزعام ��ات
ال�ش ��يعية طالبة العون �ض ��د الربيطانيني.
فف ��ي ( )1919/2/13كت ��ب املرجع ��ان
حممد تق ��ي ِ ّ
ال�ش�ي�رازي (ت ،)1920وفتح
الل ��ه الأ�ص ��فهاين (ت )1920ر�س ��الة �إىل
ول�س ��ون« :ابتهج ��ت ُّ
ال�ش ��عوب جميعه ��ا
بالغاي ��ة املق�ص ��ودة ِم ��ن اال�ش�ت�راك يف
هذه احل ��روب الأوروبيةِ ،م ��ن منح الأمم
املظلوم ��ة حقوقه ��ا ،و�إف�س ��اح املج ��ال
ال�س ��تمتاعها باال�ستقالل ح�س ��ب ُّ
ال�شروط
املذاع ��ة عندكم ،ومب ��ا �إنكم كنتم �ص ��احب
املبد�أ يف هذا امل�ش ��روع ،م�شروع ال�سعادة
وال�س�ل�ام الع ��ام ،فال بد �أن تكون ��وا امللج�أ
َّ
يف رف ��ع املوان ��ع عنه»(ال ��وردي ،ملح ��ات
اجتماعية) .
بع ��د مائة ع ��ام ،على ثورة الع�ش ��رين ،عاد
التاري ��خ عل ��ى الع ��راق ،ولك ��ن ه ��ذه املرة
بكوميديا فج ��ة ،طبع ًا ويف زم ��ن �أمريكي
�آخر ،زم ��ن االنق�ض ��ا�ض .يق ��ول �أبو متام
حبيب ب ��ن �أو� ��س (ت231هـ)َ " :عل ��ى �أَ َّنها
الأَيّا ُم َقد ِ�ص � َ
ي�س
�رن ُك َّلها /عَجا ِئ ��بَ حَ ّتى َل َ
فيه ��ا عَجائِبُ " ،وهل هنك �أعجب ِمن عودة
ال َّزم ��ن �إىل ال ��وراء ،ببالد ال ينق�ص ��ها غري
التحكم بالزمن نف�سه ل�صالح انطالقها ،مع
�أنه املنطلق �إىل الأمام دائم ًا.

مئوية ثورة  ..1920ماذا لو نجحت الثورة العراقية الكبرى ؟
قبل مئة عام وفي مثل هذه الأيام ،
وقعت الثورة العراقية الكبرى �سنة
 ، 1920الحدث المف�صلي الكبير في
تاريخنا ال�سيا�سي الحديث  ،الذي كان
له الأثر الكبير في تكوين الدولة
العراقية الحديثة بعد قرون طويلة
من �سل�سلة احتالالت وغزوات �أجنبية
مختلفة عقب ال�سقوط المدوي للدولة
العبا�سية على يد المغول �سنة 1258م .

كتب عن الثورة و�أحداثها ورجالها ال�ش ��يء الكثري
 ،ولعل هذا احلدث هو الأكرث فيما كتب عنه توثيق ًا
وحتلي�ل ً�ا وم�ش ��اهدات وذكري ��ات  ،حت ��ى �أن كتاب ًا
كب�ي�ر ًا ت�ض ��من ثبت ًا مبا كت ��ب عن الثورة قد �ص ��در
قبل �س ��نوات  ،و�أقيم لها متح ��ف يف مدينة النجف
�إح ��دى معاق ��ل الث ��ورة  ،ال �أعرف م ��اذا حل به يف
ال�س ��نوات الأخرية  ،وتنوعت الكتاب ��ات عنها بني
االن�ص ��اف والتحي ��ز واالختالق  ،بل بل ��غ الأمر �أن
جعل البع� ��ض من هذه الثورة التي وقعت �أحداثها
يف �أغل ��ب مناط ��ق العراق �ش ��ما ًال وجنوب� � ًا  ،حدث
خا�ص بع�شرية واحدة من ع�شائر الفرات الأو�سط
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 ،مما ا�ستدعى للرد عليه من الكثريين .
وعل ��ى الرغم من ك�ث�رة الكتابات  ،ف� ��إن العديد من
�أحداث الثورة ونتائجها  ،مل تزل حتن اىل البحث
احلقيق ��ي اجل ��اد  .والب ��د م ��ن الق ��ول �إن الث ��ورة
يف �ص ��فحتها الع�س ��كرية ب ��د�أت بالتقهقر والف�ش ��ل
املي ��داين  ،مما مكن الربيطانيني م ��ن �إعادة تنظيم
احتاللهم للعراق وف ��ق املعطيات التي �أدركوها مع
�أحداث الثورة  ،ولكن يف الوقت نف�سه �أدرك �صناع
الق ��رار الإنكلي ��ز ب�أن االحت�ل�ال املبا�ش ��ر للعراق ال
ميكن جناحه ول ��ه عواقب وخيمة  ،وال ميكن حكم
العراق ب�شكل مبا�شر كما هو احلال يف الهند ،فكان
التفكري ب�أن�ش ��اء كيان �سيا�س ��ي جديد يف العراق ال
يتعار�ض مع نظام االنتداب ميهد للنهو�ض بالدولة
اجلديدة وامل�ضي نحو ا�ستقاللها الناجز .
الث ��ورة العراقي ��ة �س ��نة  1920حقق ��ت بع� ��ض ما

كان ي�ص ��بو �إليه رجال الثورة  ،وهو ال�ضغط على
بريطانيا بتغيري �سيا�س ��تها اال�ستعمارية بت�أ�سي�س
حك ��م وطني  ،وه ��ذه حقيقة يج ��ب �أن ال تغرب عن
اجلميع  ..ولكن يف الوقت نف�س ��ه يجب �أن نعرتف
�أن الث ��ورة يف �ص ��فحتها الع�س ��كرية ق ��د ف�ش ��لت
وتراجع ��ت االنت�ص ��ارات التي وقعت هن ��ا وهناك
اىل �أن مت �إخماد الثورة ومطاردة رجالها .
�إن امل� ��ؤرخ املن�ص ��ف ال ميك ��ن �أن يبخ� ��س رج ��ال
الث ��ورة م ��ن زعماء ديني�ي�ن وع�ش ��ائريني ومثقفني
جهادهم وما بذلوه يف �س ��بيل اال�ستقالل واحلرية
و�إقامة دول ��ة جديدة بعد انق�ض ��اء العهد العثماين
الذي ا�س ��تمر نحو �أربعة ق ��رون  .لقد خرج العراق
من احلرب العاملية الأوىل طاحم ًا اىل �آمال وا�سعة
وفق ًا لتطلعات ال�ش ��عوب نح ��و النهو�ض والتقدم .
وقبل �أن نلج اىل تف�صيل الت�سا�ؤل  ،البد من تقدير

جهود امللك في�ص ��ل الأول ورجال حكمه امل�ؤ�س�سني
للدولة العراقية النا�ش ��ئة يف �س ��بيل توطيد الكيان
اجلديد وت�أمني حدوده  ،واجلهود الكبرية للحفاظ
عل ��ى املو�ص ��ل  ،واحل�ص ��ول على اع�ت�راف الدول
الك�ب�رى والدول املج ��اورة وال�س ��يما تركيا وبالد
جند ( ال�سعودية) و�إيران التي مل تعرتف بالعراق
�إال بعد ثماين �س ��نوات من ت�أ�سي�سه  ،ثم �إدخاله يف
ع�ص ��بة الأمم ليكون العراق بلد ًا كامل اال�س ��تقالل
باعرتاف دويل كامل .
�أ�س ��باب الث ��ورة العراقي ��ة الك�ب�رى �س ��نة 1920
كث�ي�رة ومتنوعة  ،ولع ��ل الدكتور علي الوردي يف
اجل ��زء اخلام�س م ��ن كتابه ( ملح ��ات اجتماعية من
تاريخ العراق احلديث ) كان الأكرث حتري ًا للحقيقة
عند حديثه عن �أ�س ��باب اندالع الث ��ورة بال مواراة
�أو حماباة  ،و�إن ( الوطنية ) لي�س ��ت وحدها كافية
لتف�س�ي�ر قي ��ام الث ��ورة  .ومهما يكن من �ش ��يء ف�إن
الث ��ورة قامت بع ��د �أحداث ممهدة له ��ا  ،ثم اندلعت
ع�س ��كري ًا يف الثالث�ي�ن م ��ن حزي ��ران  1920على
النحو املعروف .
ولكن  ،يخامرين كلما ق ��ر�أت عن الثورة و�أحداثها
و�أعالمها �س� ��ؤال بريء  ،و�أنا م ��درك بعمق وطنية
الكثري ممن �شارك بالثورة :
ماذا لو جنحت ثورة الع�ش ��رين ع�سكري ًا و�أخرجت
بريطانيا من العراق يف تلك الفرتة احلرجة ؟
اعتقد �أنه لو قدر للثورة العراقية النجاح الع�سكري
اىل النهاية ب�إخراج القوات الربيطانية من العراق
و�إنه ��اء الدور الربيط ��اين  ..مل يكن من ال�س ��هولة
تكوي ��ن كي ��ان �سيا�س ��ي معرتف ب ��ه وقي ��ام الدولة
العراقية اجلديدة .

و�أود �أن �أقدم ما يُربر اعتقادي باحلقائق التالية :
 .1كان ��ت مطالب ��ة تركي ��ا بوالي ��ة املو�ص ��ل ب ��كل
انحائه ��ا ( ومنه ��ا منطق ��ة كرد�س ��تان) ق ��د ب ��د�أت ،
و�أ�ص ��بح م�س ��تقبل املو�ص ��ل وم�ص�ي�رها غام�ض ًا ،
وذل ��ك �إن االتراك تركوا املو�ص ��ل بعد عق ��د الهدنة
�س ��نة  1918و�إن بع� ��ض العراقي�ي�ن يف كرك ��وك
واملو�صل يف�ضلون االلتحاق برتكيا .
 .2كان ع ��دد كب�ي�ر م ��ن �أب ��رز وجه ��اء الب�ص ��رة
يطالب ��ون باالنف�ص ��ال واالن�ض ��مام اىل حكوم ��ة
الهن ��د الربيطاني ��ة كما فعل �ش ��يوخ منطقة اخلليج
العربي لأ�سباب جتارية و�أمنية .
 .3كان ال�ص ��راع الها�ش ��مي ال�س ��عودي قد احتدم
وكان ��ت نظ ��رة عاه ��ل ال�س ��عودية نح ��و احلك ��م
الها�ش ��مي يف الع ��راق نظ ��رة ال تخل ��و م ��ن العداء
 ،والغ ��ارات عل ��ى ح ��دود الع ��راق مل تتوق ��ف ،
ومل تتمك ��ن احلكوم ��ة العراقي ��ة من رده ��ا �إال بعد
اال�س ��تعانة بالربيطانيني وذلك بع ��د انعقاد م�ؤمتر
كربالء يف ني�سان . 1922
 .4كان ��ت املنطق ��ة الكردي ��ة ت�ش ��هد ث ��ورة تطالب
باال�س ��تقالل بقيادة ال�ش ��يخ حمم ��ود احلفيد الذي
�س ��مى نف�س ��ه ملك كرد�س ��تان  ،وقد جدد ثورته بعد
ت�أ�سي�س الدولة العراقية �سنة . 1921
 .5كان ع ��دد م ��ن كب ��ار زعم ��اء املنطق ��ة الغربية
يف�ض ��لون بق ��اء احلك ��م االنكليزي املبا�ش ��ر  ،وهذا
ما اف�صحت عنه امل�س بيل يف ر�سائلها .
 .6بعد �أن �أخرج الفرن�س ��يون الأمري في�ص ��ل من
�س ��وريا و�أ�ص ��بحت بالد ال�ش ��ام املج ��اورة للعراق
حتت حكمهم املبا�شر � ،أ�ص ��بحوا ي�ضمرون العداء
لفي�صل وحكومته عندما �أ�صبح ملك ًا يف العراق .

� .7إي ��ران وكعادته ��ا من ��ذ ق ��رون كان ��ت ترى يف
بع� ��ض مناط ��ق الع ��راق تابع ��ة له ��ا وله ��ا قيمومة
عليه ��ا  ،وال تعرتف بحدود الع ��راق معها وتطالب
بتعدي ��ل معاهدته ��ا م ��ع الدول ��ة العثماني ��ة ح ��ول
احلدود مع العراق  ،وهذا ما يف�سر ت�أخر االعرتاف
الإيراين بالدولة العراقية اىل �سنة . 1929
� .8أما بالن�سبة لزعماء العراق ومنهم ممن �ساهم
بالث ��ورة العراقي ��ة فقد كان ��ت �آرا�ؤه ��م متنافرة ال
يجمعه ��م جامع �س ��وى العب ��ارات الرنان ��ة  ،يقول
مري ب�ص ��ري  :ل ��و ق ��در للث ��ورة العراقي ��ة النجاح
اللف ��ت يف بغ ��داد و�ألوي ��ة العراق حكوم ��ة حملية
يحكمه ��ا خلي ��ط متنافر م ��ن الوطني�ي�ن وجمتهدي
النجف وكربالء والكاظمية و�ش ��يوخ الع�ش ��ائر يف
الف ��رات ودياىل  .ومن الأمثلة ميكن �أن ن�ش�ي�ر اىل
موق ��ف نقيب بغداد عب ��د الرحمن الكي�ل�اين الق ِلق
ومواقف طالب النقيب الطموح لل�سلطة .
 .9كان ��ت مواق ��ف الكثري من املثقف�ي�ن العراقيني
غ�ي�ر وا�ض ��حة من الث ��ورة نف�س ��ها �أو م ��ن النتائج
الت ��ي متخ�ض ��ت عنه ��ا  ،وبع�ض ��هم كان ي ��رى يف
بريطاني ��ا الأم ��ل الوحي ��د يف عودة املج ��د العربي
وت�أ�س ��ي�س الدول ��ة العربي ��ة ا�س ��وة بالدول ��ة التي
ن�ش�أت بعد احلرب .
 .10لقد تبني ال�ص ��راع حول ال�س ��لطة وامل�صالح
املختلف ��ة عندم ��ا ب ��رزت ق�ض ��ية عر� ��ش الع ��راق ،
ول ��وال التدخ ��ل الربيط ��اين ال ��ذي اعتم ��د عل ��ى
مطال ��ب احلرك ��ة الوطني ��ة بتوجيه زعام ��ة الدولة
العراقية النا�ش ��ئة اىل �أحد �أجنال ال�شريف ح�سني
وهو في�ص ��ل لأ�صبح �أمر م�س ��تقبل العراق جمهو ًال
وخطري ًا .
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ثقافة

المغامرة المده�شة ..حوار مع الفيزيائي ِجم الخليلي
�ستخت��ار الدرا�س��ة ذاته��ا  -الفيزي��اء  -بع��د ّ
كل
ُ
التطور والإرتقاء اللذيْن ح�صال في تفكيرك ؟
ّ

ترجمة وتقدمي  :لطفية الدليمي

 در�س ��تُ الفيزياء  ،وماكن ��تُ لأختار �سواها يفّ
كل مراحلي ال ُع ْمرية .
الق�سم ال ّأول

ّ
تذك��ر �أح��د �أ�سات��ذة الفيزياء
* ه��ل ت�ستطي��عُ
إلهام
�
م�ص��در
وكان
الجامع��ة
في
در�س��وك
الذي��ن ّ
ٍ
حقيقي لك ؟

� ّ
أقدم �أدناه ترجمة للق�سم الأوّ ل من
الحوار المن�شور في موقع TFT ( THE
 ) FREETHINK TANKمع الفيزيائي
البريطاني ( عراقي الأ�صل ) ِجم الخليلي
 . Jim Al-Khaliliالحوار من�شور بت�أريخ 6
كانون ثاني ( يناير )  ، 2017ويمكن للقارئ
ال�شغوف الإ�ستعانة بالرابط الألكتروني
التالي �إذا ما�شاء الرجوع �إلى الن�ص الأ�صلي .
http://www.thefreethinktank.com/
/interview-professor-jim-al-khalili
البروف�سور جم الخليلي فيزيائي ذائع
ال�صيت  ،وقد �سبق لي �أن ن�شرت مواد عنه
يمكن مراجعتها عن طريق البحث في
ال�شبكة العالمية .
المترجمة

ِج ��م اخلليلي  ،ه ��و بروف�سور الفيزي ��اء و�أ�ستاذ
كر�س ��ي الفه ��م اجلمعي للعل ��م يف جامع ��ة �س ّري ،
وف�ض�ل ً�ا عن هذا فهو حا�ص ٌل عل ��ى ميدالية (مايكل
فارادي ) التي متنحها اجلمعية امللكية  ،وميدالية
( كلف ��ن ) التي مينحها املعهد الربيطاين للفيزياء ،
�إىل جانب العديد من �شهادات الدكتوراه الفخرية
من جامعات مرموقة عديدة يف العامل  .يُع َر ُف عن
الربوف�س ��ور اخلليلي كونه مق ّدم� � ًا حاذق ًا للربامج
العلمي ��ة �إىل جانب كونه م�ؤلف� � ًا للعديد من الكتب
الت ��ي الق ��ت رواج ًا وا�سع� � ًا  ،وهو الينف � ّ�ك يتح ُفنا
بالعدي ��د من الوثائقيات العلمي ��ة املبهّرة يف �شتى
�صنوف املعرفة العلمية .
�إجتهدنا يف هذه احلوارية املو�سّ عة مع الدكتور
نالم�س طيف ًا وا�سع ًا من املو�ضوعات :
اخلليلي �أن ِ
من ن�ش�أته يف العراق �إىل الكتب ّ
املف�ضلة التي يحب
( ومنها التحف ��ة الفريدة  :حما�ضرات فاينمان يف
الفيزي ��اء ) � .إنها لمَ ُتع ٌة عظيم ٌة �أن نحاو َر �شخ�صية
رفيع ��ة على �شاكلة ِج ْم  ،ون�أم ُل �أن القارئ �سيُ�س َع ُد
بقراءة �شيء من مغامراته الرائعة .
مقدّ مة

يباد ُر َ
ُ
ك
* ماالذي
تقوله في حفلة ع�ش��اء عندما ِ
�أحدهم بالقول " ماالذي تعمله في حياتك؟ " في

�سياق ال�شروع ببدء حوار معك ؟

 يعتم ُد الأم ُر كثري ًا على ك ّم املعلومات التي �أرى� ّأن حماوري يحتاجها ف� ً
ضال عن خلفيته الثقافية .
يختزن جوابي على مثل هذا ال�س�ؤال  -يف العادة
 الكث�ي�ر م ��ن الأم ��ور ؛ لك ��ن التعري ��ف املخت�صرب ��ي عندما يت� � ّم تقدميي للحدي ��ث يف لقاءات عامة
ه ��و ( فيزيائ ��ي  ،م�ؤ ّلف  ،ومق� �دّم برامج علمية ) ؛
لك ��ن الكيفي ��ة الت ��ي �أرى نف�سي به ��ا و�أراها �أقرب
ل�شخ�صيت ��ي م ��ن غريه ��ا ه ��ي ك ��وين بروف�سور ًا
جامعي ًا �أو فيزيائي ًا كمومي ًا � ،أما ب�ش�أن تو�صيفاتي
اخلا�ص ��ة بعمل ��ي يف منا�ش ��ط �أخ ��رى ( الكتابة ،
العمل يف احلقل الإذاعي والتلفازي ) ف�أراها �أكرب
من �أن تكون حم� ��ض تو�صيفات ب�سيطة عابرة يل
؛ لكنه ��ا تبقى �أق ّل م ��ن �أن تكون ق ��ادرة على دفعي
للت�صري ��ح ب�أنه ��ا مت ّث ُل " عمل ��ي اليومي "  .عملي
اليوم ��ي ه ��و ما�أفعله يف ق�س ��م الفيزي ��اء بجامعة
�س ّري . Surrey
بواكير الحياة

* ه� اّّل� �أخبرتنا �ش��يئ ًا ع��ن مكان ن�ش���أتك الأولى ،
وه��ل َ
كنت مقيم ًا في منطقة ريفية �أم في مدينة
ح�ضرية ؟

 و ِلدتُ مبدينة بغداد يف بواكري �ستينيات القرنالع�شري ��ن لأ ّم بريطاني ��ة و�أب عراق ��ي  .در�س �أبي
الهند�سة يف اململكة املتحدة يف خم�سينيات القرن
املا�ض ��ي  ،وهن ��اك �إلتق ��ى بوالدت ��ي وتزوّ ج ��ا  ،ث ّم
عزما على الإ�ستقرار يف العراق حيث �أ�صبح �أبي
�ضابط ًا يف القوة اجلوية العراقية  ،وقد عنى هذا
الأم ��ر  -بني �أ�شياء كث�ي�رة � -أن �أتن ّق ��ل بني �أماكن
عدي ��دة خالل طفولتي  :بغ ��داد  ،كركوك  ،املو�صل
 ،ث ��م قفلنا عائدي ��ن لبغداد ثاني ًة  ،حت ��ى �إنتهى بنا
املق ��ام يف مدين ��ة تدعى ( �سدّة الهندي ��ة ) تقع على

ُ
ال�صامت ْة
�صوت المر� ِأة ّ
�صادق الطريحي
ل�صوتِ كِ ترني َم ُة ال ّرافدين
ُرب الإلهِ ..
نِدا ُء ال َيمامةِ ق َ
َ
ببابل ،يف َديرِ َع�شتا َر..
ّات
حيثُ تقي ُم ُ
اللغات َ�سوا�سي ًة ُمطمئن ْ
تنوح ال َيمامةُ..
وحيثُ ُ
ـ �أختا ُه� ..أختا ُه� ..أختا ْه
ر�أيتُكِ قائم ًة تُ�صلّني
تقول َني� " :صلّو" لِر ّد الغزاة.
ين َه ْ�س َه َ�س ُة اللغةِ الغائب ْة
لتنّوركِ ال ّرافدا ّ
الكتاب
�سمعتُكِ �إ ْذ تَقرئ َني َ
مرتّل ًة ُ�سور َة الع ّمةِ ّ
الط ّيبةْ.
َمح..
ل�صوتِ كِ رائِح ُة الق ِ
َخبزين
ت
الذي
غيف
حب ال ّر
َ
ْ
� ّإن الإل َه ُي ّ
غيف الذي..
و�إنيّ �أح ّبكِ ِ � ،أنت ال ّر ُ
أمان
ّا�س َطع َم ال ْ
مَين َُح الن َ
أمان.
و�إنيّ �أح ّبكِ ِ � ،أنت ال ْ
ل�صوتِ كِ ُلثْغ ُة قارئةٍ لل ّرقي ْم
تقول َني " تالو" وتعن َني نَخْ ل
ال�سد ْمي
ّى
ت
ح
�سيمت ُّد ،ميت ُّد من نقطةِ
البحرِ
ّ
أكل هذا الن َ
احلرب ت� ُ
ّخيل
ولكنّما
ُ
َبطرفةِ ع ْني،
ولن تَعلمي.
ْ
َ�سمعون،
ت
الذي
د
ّ�شي
ن
ال
ني
وتعن
"
�شريو
تقول َني "
َ
َ
َ
�أال فان�صتوا!!

ال�سواد
ل�صوتِ كِ ُلثغ ُة �س ّيدةٍ يف ّ
تقول َني " �شَ ْيقلْ "
ال�سوارِ الذي..
وتعن َني َو َ
زن ّ
ُ
توح.
َ
�سوف ي�سر ُق ُه اجلن ُد منكِ
َ
�صباح الفِ ْ
تقول َني " دقرو"
وتعن َني قِ ْد َر ّ
عام الذي..
الط ِ
ي� ُ
ّا�س من ُه رّ
الثي َد غدا َة الوبا ْء.
أكل الن ُ
تقولني " َر ْق َر ْق "
وتعن َني ط ًريا ُي َع�شْ ُ
ع�ش فوقَ املَنارةِ ..
طارت،
� ّإن اللقالقَ ْ
وطارت،
ْ
وطارت.
ْ
ل�صوتِ كِ ُلثغ ُة اّفلحةٍ يف حقولِ ال�شّ ل ِْب
أكتب " قيمو"
تقول َني " قمحو " و� ُ
ال�سوادِ الذي..
وتعن َني َ
قمح ّ
ال�سوا َد
َ
كان يكفي ّ
فال ن�شرتي.
تقول َني " �سوقو " و " �سيال "
وتعن َني �سوقَ املدينةِ ..
أبيع البواطي جلمهرةِ العارفني.
حيثُ � ُ
ل�صوتِ كِ ُلثغ ُة راهبةٍ (�أ َمةٍ ) ..
إنقالبي
ُ
تعزف ال ُعو َد يف ُثكْنةِ ال َع َ�س ِ�س ال ْ
أمريات..
تقول َني "�صربا " وتعن َني �ص َرب ال ِ
يف َديرِ بغدا َد ،يف الليلةِ القاتلةْ.
ل�صوتِ كِ ُبح ُة راهبةٍ جُمهد ْة
َ
َكريت..
تقول َني "برتو " وتعن َني قلعة ت َ
البابوي،
جمع
واملَ َ
ّ
َ
ال�سال ْم.
اهبات
ِ
و�سل�سلة ال ّر ِ
اجلميالت يقر� َأن ِ�سف َر ّ
ل�صوتِ كِ �أجنح ُة الو ّز..
� ّإن الإو َّز
العراقي عالٍ
َّ
ُ
يحاول قه َر الغزا ْة
ُ
حتاول �أ ّمكِ � ْأن تختفي
ُ
يحاول طف ُلكِ � ْأن يختفي
ال�صامت ْة
�أحاول � ْأن � َ
أكتب املر�أ َة ّ
� ُ
وت..
أكتب
أحاول � ْأن �
ال�ص َ
َ
ّ
َ
َ
بكلّ
اللغات
� ّإن الكتابة تعني القبول
ِ
أمان.
و� ّإن الكتاب َة تعني ال ْ
مفردات من اللغتني:
املن�ص�ص ُة هي
•
ُ
ٌ
الكلمات ّ
ال�سومرية ،و (البابل ّية ـ الآ�شور ّية)
ّ
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مبع ��دة �ساع ��ة بال�سي ��ارة جن ��وب بغ ��داد  .غادرنا
العراق بال �أي تفك�ي�ر بعودة مرتقبة بعد �أن �أم�سك
�ص� �دّام بزم ��ام ال�سلط ��ة ع ��ام  ، 1979و�أقمنا يف
مدين ��ة ( بورت�سم ��اوث )  -التي تتح ّد ُر منها �أمي -
يف اململكة املتحدة .
ق��ا ب ّي ً
تفو ً
َ
ن��ا في
* �أي المو�ضوع��ات �
أبدي��ت فيه��ا ّ
ً
المدر�سة  ،و�أيّها ر� َ
أيت فيه ّ
تحديا �أعظم لقدراتك
من �سواه ؟

 الريا�ضي ��ات والعل ��وم كان ��ت  ،ب�ش ��كل وا�ض ��حاليرق ��ى �إليه ال�شك  ،درو�س ��ي ّ
املف�ضلة دون �سواها
؛ لك ّن ��ي وجدتُ متع ��ة كذلك يف درو� ��س املو�سيقى
والريا�ض ��ة البدني ��ة  ،و�أظ � ّ�ن ل ��و كان ثم ��ة در� � ٌ�س
وجد ُتني متوا�ض ��ع امل�ستوى فيه �آن ��ذاك ف�سيكون
الت�أري ��خ ؛ �إذ مل تك ��ن يل رغب ٌة يف تع ّلم وا�ستظهار
ك ّل تل ��ك الأ�سم ��اء والتواري ��خ والوقائ ��ع  .تب� �دّل
احل ��ال مع ��ي ب�ش ��كل دراماتيك ��ي يف �أيام ��ي ه ��ذه
؛ فق ��د غدوتُ عا�شق� � ًا للت�أري ��خ وبخا�ص ��ة الت�أريخ
الق ��دمي  ،ورمبا تك ��ون ن�ش�أتي ومرياث ��ي العراقي
ق ��د لعبت ��ا دور ًا ممي ��ز ًا يف �إع ��ادة ت�شكي ��ل نظرتي
للت�أري ��خ  ،ولطاملا �إ�ستطبتُ  -و�أنا طف ٌل �صغري بع ُد
 النزهات اليومي ��ة وال�سفرات بني حني لآخر �إىلموق ��ع اجلنائ ��ن املع ّلقة يف مدينة باب ��ل الت�أريخية
العظيمة .
ً
�شيئا من العبارات التي
* هل ت�ستطيعُ �أن ت�ستذكر
تكررت في تقارير نتائجك المدر�سية ؟
لطالما ّ

 دعني �أ ُق ْل بهذا ال�ش�أن �أنني كنتُ طالب ًا حملق ًا يف�أدائ ��ي الأكادميي  ،وكن ��تُ �أح�صل على ك ّل �أ�صناف
الإط ��راء املعروف ��ة ؛ لك � ّ�ن ك ّل ذلك الإط ��راء مل يكن
ق ��ادر ًا على جعل ��ي �أبال ُغ يف تعظي ��م قدراتي �أو �أي
�شيء �آخر من هذا القبيل .

ً
َ
يوما بلحظة �إنعطافي��ة في حياتك
م��ررت
* ه��ل
َ
خاطب��ت نف�س��ك  " :ه��ذا ه��و المو�ض��وع
عندم��ا
أرغب في درا�سته " ؟
الدرا�سي الذي � ُ

 نع ��م ح�ص ��ل هذا الأم ��ر  .عندما كن ��تُ يف الثالثةع�ش ��رة ج ��اء �أدائ ��ي يف �أح ��د �إختب ��ارات الفيزياء
متفوّ ق� � ًا بطريقة ممتازة للغاي ��ة يف حني � ّأن العديد
م ��ن زمالئ ��ي الذين كن ��تُ �أتناف� � ُ�س معه ��م �أكادميي ًا
�أخفق ��وا يف ني ��ل مرتب ��ة عالي ��ة يف الإختب ��ار ذاته
 ،ومل �أزل حت ��ى يومن ��ا ه ��ذا كي ��ف �أف ��ردين �أ�ستاذ
الفيزياء امل�س�ؤول عن الإختبار و�سحبني من يدي
و�أوقفني �أمام طلبة الف�صل الدرا�سي ثم راح ير ّبتُ
برف ��ق عل ��ى ر�أ�س ��ي  ،ويف الوق ��ت ذات ��ه راح يكي ُل
كلمات التوبيخ للطلبة لإخفاقهم يف احل�صول على
مرتبة مكافئة يل  .قد َ
تظن �أ ّنني يف ذلك العمر رمبا
�أردتُ للأر� ��ض �أن تن�ش � ّ�ق وتبتلعني ب�سبب خجلي
املف ��رط ؛ لكن ��ي  ،وعل ��ى العك�س من ه ��ذا الت�صوّ ر
ال�سائ ��د � ،أدرك ��تُ يف تلك اللحظ ��ة الفارقة �أنني مل
�أكن �أ�ؤدي �أدا ًء جي ��د ًا يف الفيزياء فح�سب بل كنتُ
�أ�ؤدي ادا ًء �أك�ث�ر م ��ن جي ��د  -جيد للغاي ��ة �إذا �شئنا
الدق ��ة يف التو�صيف  .وج ��دتُ الفيزياء مادة �سهلة
مطواع ��ة يل ؛ فقد ب ��دت يل �أقرب �إىل البداهة التي
تعتم ��د مقارب ��ة قائمة على ح ّل امل�ش ��كالت  ،وف� ً
ضال
عن ذل ��ك فهي تتناول �أك�ث�ر الأ�سئل ��ة �إمتاع ًا والتي
�شرعتُ يف �س�ؤالها والتف ّكر ب�ش�أنها �آنذاك  ،ودعونا
نتذ ّك ْر دوم ًا � ّأن هذا الأمر ح�صل يف العراق حيث مل
يكن يف مقدرتي بلوغ �آفاق علمية ب�أكرث ممّا تتيحه
كتبي املدر�سية �أو الوثائقيات العلمية  -التي كانت
ُتع َر� � ُ�ض يف التلف ��از العراق ��ي �آن ��ذاك � -أو ك ّل م ��ن
ً
وت�شاركت مع ��ه  -الولع وال�شغف
تو�سّ م ��تُ في ��ه -
 ،ور�أي ��تُ فيه املقدرة عل ��ى الإ�ستجابة ( مهما كانت
ب�سيطة متوا�ضعة ) لت�سا�ؤالتي العميقة التي كانت
على �شاكلة  :ماالزم ��ن ؟ هلى �سي�ستم ّر الكون على
ماهو عليه �إىل الأبد ؟ � ،،،،،،إلخ .

* ه��ل ت�ستطي��ع ّ
تذكر تل��ك البره��ة المف�صلية
ً
َ
توهج��ت فيها ع�شقا لمو�ضوع��ك الأكاديمي
التي
الأقرب �إلى عقلك وروحك ( الفيزياء ) ؟

طالب ياف ٌع بع ُد
 �إذا مل نعترب حلظة وقويف  -و�أنا ٌ �أمام طلبة �صفي يف در�س الفيزياء وفق ًا للواقعةالتي حتدّثتُ عنه ��ا �سابق ًا هي تلك الربهة ملف�صلية
ف�ستك ��ون بال�ض ��رورة � ،إذن  ،ه ��ي الربه ��ة الت ��ي
ع�شتها خالل �سن ��وات درا�ستي اجلامعية الأولية
عندم ��ا �إنغم�ستُ يف قراءة الكتب اخلا�صة بال�سّ يرَ
 Biographiesاملمي ��زة للفيزيائي�ي�ن الأك�ث�ر
�شه ��رة يف الع ��امل  ،مث ��ل � :آين�شتاي ��ن و فاينمان .
�أدركتُ حينه ��ا رغبتي اجلارفة يف تكري�س حياتي
بك ّليتها لفهم الآليات التي جتعل الكون يعمل بهذه
الدقة العجيبة .
التعليم الأكاديمي

يخ���ص درا�سات��ك الجامعي��ة الأول��ى ،
* فيم��ا
ّ
َ
در�ست فيه��ا  ،وهل كانت خيارك
ماالجامعة التي
الأوّ ل ؟

 در�س ��تُ يف جامعة �س� � ّري ( يف منطقة غيلفوردجن ��وب لن ��دن ) يف درا�ست ��ي اجلامعي ��ة الأولي ��ة
 .نع ��م  ،كانت جامع ��ة �س ّري خي ��اري الأوّ ل لأنني
 بب�ساط ��ة  -مل �أك ��ن �أرغ ��بُ يف مغ ��ادرة مدينتيبعي ��د ًا حتى �أبقى ق ��ادر ًا على الإلتق ��اء ب�صديقتي
ج ��ويل بانتظ ��ام ( هي اليوم زوجت ��ي منذ ثالثني
�سن ��ة ) التي كانت تقي� � ُم يف بورت�سماوث �آنذاك ،
درا�ستي يف جامعة �س� � ّري عنت يل حينذاك �أنني
�س�أكون قادر ًا على العي�ش يف منزل �أبويّ و�إدامة
�صداقات ��ي القدمي ��ة يف الوق ��ت ذات ��ه  .الي ��وم �أنا
بروف�سور يف اجلامعة ذاتها .
َ
در�ست لأجل نيلها
* م��ا ال�شهادة الدرا�سية الت��ي
ف��ي الجامع��ة  ،ول��و ع��اد ب��ك الزم��ن فه��ل كنتً

 نع ��م � .إن ��ه الربوف�س ��ور رون جون�سون Ron Johnsonال ��ذي يبل ��غ الآن �سبع�ي�ن ونيف ًا من
ال�سن ��وات ( يق ��اربُ الثمان�ي�ن ) وي�شغ � ً�ل من�صب
�أ�ست ��اذ متم ّر�س يف جامع ��ة �س ّري  ،وق ��د د ّر�سني
م ��ادة ( امليكاني ��ك الكموم ��ي Quantum
 ) Mechanicsيف �سنت ��ي اجلامعية الأخرية
يف الدرا�س ��ة الأولية � .أذك ��ر معاناتي وت�شظياتي
الفكري ��ة و�أن ��ا �أكاف ��حُ يف حماولة فهم ه ��ذه املادة
الدرا�سي ��ة الت ��ي تتقاطع مع ت�صوراتن ��ا البديهية
عن العامل  ،واعتزمتُ حينها على �إمتام م�شروعي
البحث ��ي لل�سن ��ة الدرا�سي ��ة الأخرية م ��ع رون يف
مو�ضوع ( فيزياء اجل�سيمات الأولية النظرية ) ،
ومن ��ذ ذلك احلني و�أنا واق ٌع يف �شباك هذا املبحث
الفيزيائ ��ي الفريد يف نوعه  ،بع ��د �إمتام الدرا�سة
الأولي ��ة وتخ ّرج ��ي م ��ن اجلامع ��ة قبل ��تُ منح� � ًة
م ��ن الربوف�س ��ور رون للبق ��اء يف جامع ��ة �س� � ّري
والإنخ ��راط يف درا�س ��ة علي ��ا يف نظرية التفاعل
الن ��ووي  ،واتخذتُ من الربوف�س ��ور رون م�شرف ًا
على �شهادة الدكتوراه  Ph.Dالتي عملتُ عليها
يف اجلامعة .
يخ���ص درا�سات��ك العلي��ا ف��ي الفيزياء ،
* فيم��ا
ُّ
َ
دفعك و� ّأجج فيك الرغبة للإنخراط في
ماالذي
وظيفة �أكاديمية ؟

 البح ��ث ال ��ذي عمل ��تُ عليه يف �سنت ��ي الأخريةلدرا�ستي الأولية  ،ث ّم املنحة الالحقة لدرا�ستي يف
الدكتوراه التي مل �أك ��ن معها يف حاجة للت�سجيل
عل ��ى برنام ��ج درا�س ��ة الدكت ��وراه ب ��ل الإكتف ��اء
بق ��ول ( نع ��م � ،أنا �أقب ��ل هذه املنح ��ة )  .حتى ذلك
احل�ي�ن كنتُ ق ��د ّ
خططتُ للعم ��ل يف خمترب بحثي
تاب ��ع للحكوم ��ة الربيطانية ( املخت�ب�ر الفيزيائي
الوطن ��ي ) ؛ �إذ كن ��تُ قد ح�صلتُ عل ��ى وظيفة فيه
 .كنتُ � ّ
أخط ُط �أي�ض ًا للم�ضي يف �إمتام زواجي من
ج ��ويل  ،وعلمتُ بحاجتي املا�س ��ة لعمل منا�سب ؛
لك ��ن عندما ُم ِنحتُ منح ًة كاملة لدرا�سة الدكتوراه
�أ�ش ��ارت يل ج ��ويل ب� ّأن ه ��ذه المنح ��ة �ستفتح يل
مغالي ��ق الأب ��واب نح ��و ما� ُ
أتوق للعمل في ��ه حق ًا ،
وق ��د كانت �سعي ��دة للغاية للدعم ال ��ذي د�أبت على
توف�ي�ره يل خالل عملي عل ��ى �شه ��ادة الدكتوراه
�وات كث�ي�رة بعده ��ا ّ � .إن معون ��ة جويل يل
ول�سن � ٍ
ودعمها املواظب ال ��ذي مل يخفت يوم ًا هو حقيقةٌ
�أراين ممتن� � ًا جل ��ويل ب�سببه ��ا  ،و�س�أحم� � ُل ه ��ذا
الإمتنان بني جوانحي طيلة حياتي .

علم الإن�سان العراقي :كتاب علي كرمي ال�سيد �أمنوذج ًا
د .يا�سر عبد احل�سني

في مجال تخ�ص�ص علم ال�سيا�سة الزلت
م�ؤمن ًا بخ�صو�صية ال�سيا�سة العراقية وكل
تفا�صيلها ،فال�سيا�سة في العراق تعي�ش في
مقا�سات خا�صة لن ينفع في فك �شفرتها
كل نظريات العلوم ال�سيا�سية ،ال تطابق
فكر الدولة لأر�سطو �أو �أفالطون ،ولي�س
فيها ما جاء في العقديات االجتماعية
لجان جاك رو�سو� ،أو هوبز� ،أو جون لوك،
وغير خا�ضعة لمنطق نظريات الحكم كما
كتبها هيغل ،وال مفا�صل مونت�سيكيو في
تق�سيماته وال براغماتيات ميكافليلي في
الدهاء الواقعي وال قواعد ماك�س فيبر
في البناء ال�سيا�سي� ،إنها خارج مقا�سات
النظريات في النظم ال�سيا�سية بكل
تجلياتها النظرية والتطبيقية ،

ق�ص ��ة تعج ��ز كل رواي ��ات ق�ص ��ة احل�ض ��ارة �أن حتاكي
جتربته ��ا  ،و م�صادي ��ق مل تعي�شها نظ ��م �سيا�سية حلت
بع ��امل ذات ي ��وم رغ ��م �أنه ��ا ت�صاح ��ب التح ��ول احلاد،
تداخ�ل�ات ورم ��وز ومع ��ادالت مل ت�سج ��ل يف ذاك ��رة
الريا�ضي ��ات ال�سيا�سي ��ة ،هند�س ��ة اجتماعي ��ة مثبة على
براه�ي�ن ذات طبيع ��ة مقلوب ��ة ،لك ��ن م ��ا زال �أم ��ل يف
ا�ستكمال التمرين الدميقراطي من قبل النخب الواعية،
يف مواجهة ت�سونامي التحديات ،ويبدو ما ينطبق على
التو�صيف �أعاله ناجت من خ�صو�صية املجتمع العراقي
وفق زوايا علم االجتماع اخلا�صة ونظرياتها.
م ��ع كل م ��ا قدمه علم ��اء االجتم ��اع يف درا�ساته ��م (علي
ال ��وردي ،وعبد اجلليل الطاه ��ر� ،شاكر م�صطفى �سليم)
ُ
بخ ُ�صو�ص ّي ��ة عراقيّته ��م ،ودرا�س ��ات (ماك� ��س في�ب�ر،
و�سيغمون ��د فروي ��د ،وغو�ست ��اف لوب ��ون) بعامليّته ��م،
مازال ��ت الظاه ��رة العراقي ��ة بحاج ��ة اىل مزي ��د م ��ن
الدرا�س ��ات العميق ��ة والب�سيطة يف � ٍآن واح ��د لت�أ�سي�س
الإط ��ار اجلدي ��د لعلم الإن�س ��ان العراق ��ي ،وللإجابة عن
ال�س� ��ؤال الهوية الهنتغتوين (من نحن؟) من �أجل �إعادة
بناء ت�أ�سي�س الذات الثقافية االجتماعية العراقية والتي
�سب ��ق �أن تط ��رق لها علم ��اء اجتم ��اع كرث ،ولك ��ن كانت

مبنهجي ��ات خمتلف ��ة ،فال ��وردي اعتم ��د على
التو�صيف وامل�شاهدة وم�صطفى �شاكر �سليم
اعتمد على املنطق احل�سابي وهكذا كان لكل
عامل منهجيته يف التو�صيف اخلا�ص للحالة
العراقية.
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن الثواب ��ت التقليدي ��ة
وال�سم ��ات يف املخي ��ال االجتماع ��ي
لل�شخ�صية العراقي ��ة ،كانت هناك حلظات
متغ�ي�رة وبيئة تختل ��ف ب�إرها�صاتها على
املجتم ��ع العراقي ال ��ذي �أ�صبح يف �سياق
مع ��ومل كان ال م ��ن ب ��د من ظه ��ور حتليل
جديد يقر�أ هذه التح ��والت (العراقوية)
بعم ��ق متعاي� ��ش مع رهان ه ��ذا املجتمع
وحتوالته.
لف ��ت اىل �أذهاين منذ وق ��ت مبكر �شاب
ب�شع ��ر (�أبي� ��ض) ،باحث يف علم االجتم ��اع ،وكاتب يف
�ش� ��ؤون املجتمع العراقي م ��ن مواليد  ،1988وهو علي
ك ��رمي ال�سي ��د ال ��ذي مل يح�صل فقط عل ��ى ماج�ستري يف
عل ��م االجتماع م ��ن جامعة بغداد ،بل عم ��ل على جت�سيد
م ��ا در�سه علمي� � ًا عرب كتاب ��ه الأول (جائع ��ون للج�سد..
درا�س ��ة يف �سو�سيولوجيا البغاء واالجتار بالن�ساء يف
العراق) يف حماولة جريئة لباحث هميم �أراد �أن يجعل
الدرا�سة مو�ضع التنفيذ.
وكان �إ�صداره الثاين الالفت للنظر بلغة �سل�سة وعلمية
دقيقة ه ��و كتاب ��ه (�سو�سيولوجيا املجتم ��ع العراقي ما
بعد  )2003ال�صادر ع ��ن دار الرافدين للطباعة والن�شر
والتوزيع ،وفيه ي�شري اىل ه ��ذه احلقيقة بطبيعة العلم
اخلا�ص بال�شخ�صية العراقية.
ع� �رّج عل ��ي ال�سي ��د يف كتاب ��ه اىل تو�صي ��ف املتغريات
اجلدي ��دة القدمية يف �سم ��ات ال�شخ�صي ��ة العراقية ومل
تع ��د تقت�صر عل ��ى ثنائي ��ة املدنية والب ��داوة اىل �سمات
�أ�صبح ��ت فيها �أكرث قلق ًا ب�سب العج ��ز املكت�سب من �آثار
ال�صدم ��ة الت ��ي خلفته ��ا �سل�سل ��ة ح ��روب الديكتاتورية
وح ��روب الإره ��اب وف�ش ��ل م�شروع الدول ��ة يف حتقيق
املعجزات االقت�صادية.
وق ��دم ال�سيد يف كتاب ��ه ر�ؤية جمهرية مقرب ��ة للمجتمع
العراق ��ي ب ��كل م ��ا يتعل ��ق باحلرم ��ان العاطف ��ي وكذلك
ظاهرة الك ��رم وم�ساع ��دة الغرباء وحال ��ة ترييف املدن
وانت�ص ��ار قي ��م البداوة عل ��ى القيم احل�ضري ��ة ،وناق�ش
تفا�صي ��ل تلك الق�ضاي ��ا ب�شكل مف�ص ��ل ل�شخ�صية معقدة
ومنفعلة ،ويتطرق امل�ؤلف لتل ��ك الر�ؤية بعيد ًا عن حالة
جلد الذات.
قدم الباحث الت�شخي�ص االجتماعي عرب حتليل الأ�سباب
االجتماعية وال�سيا�سية والبيئة العراقية التي �ساهمت
فيم ��ا ا�سم ��اه ب�صناع ��ة العج ��ز املكت�س ��ب ب�س ��ب غياب

دولة القان ��ون وانعدام
معاي�ي�ر العدال ��ة الت ��ي
ت�ساهم يف تعزيز البيئة
العنيفة املجتمعية والتي
�ساهم ��ت يف ح�ص ��ول
ظاه ��رة الفو�ض ��ى وعدم
اال�ستق ��رار ال�سيا�س ��ي
واالجتماع ��ي وع ��دم
وج ��ود معاي�ي�ر وا�ضح ��ة
لل�سلوك الف ��ردي ملا يعرف
باالزدواجية يف ال�شخ�صية
التي تدفع الأفراد اىل تبني
مواق ��ف متغ�ي�رة م ��ن �أج ��ل
احلفاظ عل ��ى املكت�سبات �أو
التكيف م ��ع البيئة اجلديدة،
بحك ��م ممار�س ��ات النظ ��ام البعث ��ي م ��ن م�شاكل
ع�سكرة املجتمع و�أثرها على التن�شئة االجتماعية ً
ف�ضال
عن ت�أثري احلروب والعن ��ف يف �صناعة املزاج العراقي
املف ��رط يف الع�صبي ��ة التي كت ��ب عنها اب ��ن خلدون يف
مقدمت ��ه ً
ف�ضال عن حالة اجله ��ل والأ ّم ّي ��ة املعرفية التي
�ساهمت يف م ��ا ا�سماه ال�سيد بتعزيز العقل الأ�سطوري
على ح�ساب العقل النقدي وفق املدر�سة التجريبية.
يح�س ��ب لل�سي ��د يف كتاب ��ه تل ��ك الإط�ل�االت العملية يف
فه ��م امل�ش ��كالت االجتماعي ��ة العراقية من خ�ل�ال قراءة
بنيوية تعالج الأزمات بلغة وا�ضحة و�سل�سة فهو كتاب
متخ�ص�ص وعميق وبنف� ��س الوقت مكتوب بلغة �سل�سة
تعال ��ج م�شكالت املجتمع اخلط�ي�رة والتي بد�أت تتزايد
مث ��ل م�شكلة الطالق �أو البطال ��ة �أو امل�شاكل االقت�صادية
و�أثره ��ا عل ��ى ن ��واة املجتم ��ع وه ��ي الأ�س ��رة العراقية،
ويدخ ��ل ع ��امل الطع ��ام واحل ��ب واملر� ��ض والكراهي ��ة
والت�شجيع والفي�س بوك ،وهذه زوايا قلما باحث دخل
يف تفا�صيلها.
ً
ً
والباح ��ث ال�ش ��اب يق ��دم حتلي�ل�ا عميقا حلال ��ة ال�شباب
الأكرثي ��ة الدميغرافي ��ة يف العراق وف ��ق قاعدة اجلن�س
جلن�سه اميل ،فق ��د حاول تف�سري حال ��ة ال�شاب العراقي
يف مواجه ��ة جيو� ��ش البطال ��ة والف�س ��اد املجتمع ��ي
واال�ستبع ��اد ع ��ن تق ��دمي �أي دور ب ��ارز و�ص � ً
�وال اىل
�أمرا�ض خطرية ب ��د�أت تتزايد ،ويكفي مراجعة ق�صرية
لبيانات املحاكم ال�شخ�صية يف العراق لكي نكت�شف تلك
العلل التي بد�أت تتزايد ،وهو يراجع تلك امل�شاكل وفق
نظري ��ات علماء االجتماع مثل دوركه ��امي وماك�س فيرب
و�آخرين.
ودرا�س ��ة ظاهرة االنغ�ل�اق االجتماع ��ي� ،أو عدم وجود
مناف ��ذ ترفي ��ه للفرد وخ�صو�ص� � ًا يف قطاع ��ات الريا�ضة
�أو الثقافة حتت وط� ��أة املثلث الرتبوي العيب واحلرام

واملمنوع.
ويفت ��ح الكت ��اب �شرح� � ًا وافي� � ًا لتف�صي�ل�ات احلي ��اة
املجتمعية العراقية ،ما بني �إطالالت متنوعة تبد�أ باللغة
واحل ��ب والريا�ضة وال تنتهي عن ��د املظاهرات ووقفات
االحتج ��اج ،ويدر� ��س ت�أث�ي�ر التدوي ��ن االلكرتوين يف
حي ��اة ال�شب ��اب العراق ��ي وك�أن ��ه يتفق مع م ��ا كتبه عامل
ال�سيا�س ��ة الكندي نظام التفاه ��ة �أو امليديقراطية ،وهي
نظرية فل�سفية �سيا�سية جديدة ،تنب�أ بها باكر ًا فيل�سوف
العل ��وم ال�سيا�سي ��ة الكندي املعا�ص ��ر� ،أالن دونو بنظام
التفاه ��ة املجتمع ��ي والتي ي�شري لها ال�سي ��د بقوله (كان
الفنان ي�شقى عمر ًا قبل �أن ي�صبح جنم ًا :يتعلم ويتدرب،
ً
و�صوال �إىل انتزاع االعرتاف
يجرّب ،ويتعر�ض للف�شل،
ب�شرعي ��ة جنوميته� ،أمّا حالي ًا فلقد �صارت ال�شهرة ت�أتي
يف ملح الب�صر) ،عرب ظاه ��رة النجومية املتخيلة والتي
يلهث ورائها ال�شباب وفق املخيال االجتماعي.
ث ��م يدخ ��ل ع ��امل الثالثي ��ة (الدي ��ن ،الدول ��ة ،الع�شرية)
�دال يف الذهنية العراقي ��ةً ،
�أك�ث�ر املو�ضوع ��ات ج � ً
ف�ضال
عن الدور الهام�شي للمثق ��ف وال�سلطة ،ودور املكونات
االجتماعي ��ة يف ظ ��ل ع ��امل ي�صف في ��ه ب ��ان التنوع يف
خط ��ر عرب جمموعة م ��ن الت�صورات اخلاطئ ��ة الذهنية
امل�سبقة والناجمة عن جهل وعدم فهم الهويات العراقية
وتفرعاته ��ا والتي متث ��ل املقدمة الأ�سا� ��س لفهم بو�صلة
الهوية الوطنية و�صناعة الأمة العراقية.
�أتذك ��ر عندم ��ا كن ��ت �أق ّل ��ب بع� ��ض الكت ��ب القدمي ��ة
والدرا�سات التي �صدرت �أيام حزب البعث ،وخ�صو�ص ًا
تل ��ك الت ��ي �ص ��درت ع�ب�ر مرك ��ز البح ��وث واملعلوم ��ات
التابعة للرئا�سة ،كنت �أجد درا�سات تف�صيلية عن عيون
االكراد ،و�أن ��وف االيزيدين ،عن مظاهرهم وعن �سمات
ال�شيع ��ة يف اجلنوب وع ��ن �أكالت الع�شائر يف الغربية
ورق�صاته ��م ،يف درا�س ��ات مف�صلة عجيب ��ة تقدم ل�صانع
القرار ال�سيا�س ��ي �آنذاك ،فلماذا اختف ��ت تلك الدرا�سات
املهمة عن ذهنية �صانع الق ��رار احلايل ،وملاذا �أ�صبحت
مطرب ��ة احل ��ي ال تط ��رب �أب ��د ًا ،رغ ��م �أن اخل�صو�صي ��ة
العراقـي ��ة يف كل جتلياته ��ا الإبداعية ،واملحفزة للبحث
مل متن ��ح ذل ��ك االهتم ��ام ،والتفك�ي�ر ،واملناق�ش ��ة ،مث ��ل
قي ��ام (مركز الدرا�سات االجتماعي ��ة) يقوم بهذه املهمة،
ويو�ض ��ع عل ��ى ر�أ�سه �أمثال عل ��ي كرمي ال�سي ��د و�شباب
�آخ ��رون مبدع ��ون كان ��ت له ��م �صول ��ة يف ع ��امل البحث
االجتماع ��ي مث ��ل الدكتور ع�ل�اء حمي ��د و الدكتور علي
طاهر و�آخرين.
الب ��د للرثوة املفقودة من �أن تـُ�ستعاد يف زوايا الن�سيان
املظلمة ،هن ��اك جزيرة من الكن ��وز العراقية مل َ
تكت�شف
بع ��د ،ومنظوم ��ة البح ��ث العلم � ِّ�ي الأكادمي � ّ�ي يجب �أن
تبح ��ث عن هذا النتاج الرث الذي ي�سج ��ل لدار الرافدين
انها تقوم بدعم ا�صداراتهم ونتاجاتهم.
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اقــــرأ

�إ�ضاءة العتمة � -أفكار ور�ؤى
ع ��ن دار امل ��دى �صدر كتاب (�إ�ض ��اءة العتمة � -أف ��كار ور�ؤى)
للروائية واملرتجمة القدي ��رة لطفية الدليمي .والكتاب ي�ضم
منتخب ��ات من بع�ض مق ��االت الكاتبة لطفي ��ة الدليمي والتي
تنط ��وي على �أف ��كار ور�ؤى ومواقف وبع�ض اخلال�صات من
واقعنا ته ��م القارئ العراق ��ي والعربي يف حلظتن ��ا الراهنة
ه ��ذه ورمبا لأوق ��ات قادمة ..وقد عمدت امل�ؤلف ��ة �إىل تبويب
املقاالت ب�ص ��يغة حماور رئي�سة حيث ق�سمت ف�صول الكتاب
�إىل ثمانية ف�ص ��ول ،احلب ،ال�سعادة ،الأدب ،الفل�سفة ،العلم
والتقني ��ة ،الثقاف ��ة ،التعلي ��م ،الرتجم ��ة ،والف�ص ��ل الأخري
خ�ص�ص ال�ستذكار �شخ�صيات ثقافية عراقية.

ح

ول العا

لم

�أول تعليق من �إح�سان دعدو�ش بعد �إ�صابته بـ"كورونا"

ف��اج ��أ ال�ف�ن��ان� ،إح���س��ان دع��دو���ش،
جمهوره بالظهور للمرة الأوىل،
برفقة الطاقم الطبي املعالج له،
وذل � ��ك ب �ع��د �إ� �ص��اب �ت��ه ب �ف�يرو���س
كورونا امل�ستجد.
وق��ال دع��دو���ش ،يف الفيديو الذي

مت ت ��داول ��ه ب���ش�ك��ل وا�� �س ��ع على ال �ف �ن��ان ال �ع��راق��ي "�أنا م��ا �أمت�ن��ى
م ��واق ��ع ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي ت�شوفوين بهذه احلالة ،ولكن �أمر
"�شكرا مل�ل�اك اجل�ي����ش الأب�ي����ض ال �ل��ه ،و�إن ��ش��اء ال�ل��ه �أمت ال�شفاء
لإن�ق��اذ �أرواح النا�س من هذا بدعائكم و�س�ؤالكم عني".
الفريو�س".
وظهر دعدو�ش برفقة الطاقم الطبي
و�أ�� � � �ض � � ��اف
يف منزله مرتديا الكمامة ،وذلك

وكتبت عليها" :قابلوا لينني من
�ستاربك�س ،ال��ذي رف�ض خدمتي
لأن�ن��ي ال �أرت ��دي ق�ن��اعً ��ا .يف امل��رة
ال�ق��ادم��ة �س�أنتظر رج��ال ال�شرطة
و�أقدم �إعفاء طبيا".
وعلى عك�س ما كانت تتوقعه،

للمرة الأوىل ك�شفت املغنية العاملية كايتي برييعن حماولتها حيال التحليق عاليًا من الرقم القيا�سي التايل .لكنني مل �أ�ستطع
االنتحار يف ال�ع��ام  ،2017ل�سببني ،الأول يتعلق بحياتها حتقيق ذلك ،ولذا حتطمت" .وك�شفت �أن �إميانها �ساعدها على
ال�شخ�صية والثاين بحياتها املهنية ،حيث انف�صلت يف ذلك ال�شفاء مع مرور الوقت ،فقالت يف مُقابلة �إذاعية مع برنامج:
ال�ع��ام ع��ن خطيبها احل��ايل ،املمثل العاملي �أورالن� ��دو بلوم SiriusXM CBC ،كان من املهم جدًا �أن �أحتطم حتى
وعدم ا�ستطاعة �ألبومها  Witnessمن املناف�سة يف لوائح �أجد النواق�ص لدي بطريقة خمتلفة متامًا .و�أن �أكون �أكرث
الغناء العاملية .وقالت" :كانت مهنتي على هذا امل�سار عندما بُعدًا من جمرد �أن �أعي�ش حياتي كنجمة البوب العط�شى
كانت ترتفع ،وترتفع ثم ترتفع ثم ح�صل �أ�صغر حتول ،مل يكن طوال الوقت .االمتنان هو على الأرجح ال�شيء الذي �أنقذ
بتلك ال�ضخامة من منظور خارجي ،ولكن بالن�سبة يل كان حياتي ،لأنني �إذا مل �أجده ،لكنت �س�أتخبط يف حزين ورمبا
كالزلزال .لقد �أعطيت الكثري ،وك�سرين حرفيًا �إىل ن�صفني .انتحرت ،لكنني وجدت طر ًقا لأكون ممتنة� .إذا كان الأمر
لقد انف�صلت عن حبيبي ،ال��ذي �أ�صبح الآن وال��د طفلي �صعبًا ح ًقا ،ف�إنني �أجتول و�أق��ول� :أنا ممتنة� ،أنا ممتنة؛
املنتظر" .وا�ستطردت بريي قائلة" :ثم �شعرت بالإثارة على الرغم من �أنني يف مزاج �سيئ".

ته ّربت النجمة الرتكية بريين �سات
من الإجابة على �أ�سئلة ال�صحفيني
وحتديدا حول التعليقات ال�سلبية
ال�ت��ي تلقتها ب�سبب م�شاهدها
اجلريئة يف م�سل�سلها الأخري
"الهدية" ال��ذي عر�ض على
اح���دى م�ن���ص��ات االن�ترن��ت
والقى ن�سب م�شاهدة عالية،
كما ان بريين رف�ضت اي�ضا
ان ي �ل �ت �ق��ط امل� ��� �ص ��ورون
�صورا لها ،اال انها عاملتهم
بلطف واح �ت�رام .وكانت
ق���د ا ُت� �ه� �م ��ت ب �ي��رن � �س��ات
م�ؤخرا بال�شذوذ ،وتع ّر�ضت
الن� �ت� �ق ��ادات الذع�� ��ة و� �ص��ل
ب�ع���ض�ه��ا حل ��د ال �� �ش �ت��ائ��م ،بعد
�إعالنها دعم املثليني .ون�شرت
بريين عرب �صفحتها اخلا�صة
ع �ل��م ق��و���س ال� �ق ��زح ،ال��ذي
يرمز للمثليني ومليولهم،
وط��ال��ب��ت م ��ن اجل�م�ي��ع
احرتامهم.

ن�صيحة من حا�صل على نوبل بالطب حتميك من "كورونا" بثانية
طريقة جديدة حتميك من "كورونا"
بثانية واح��دة تقريبا ،ين�صحك بها
ع��امل ��ش�ه�ير ،ح��ا��ص��ل يف  1998على
ج��ائ��زة نوبل بالطب ،وه��و الأم�يرك��ي
لوي�س �إغنار ،وجتدها يف تقرير ن�شرته
جملة علمية متخ�ص�صة.
القيام بالن�صيحة من �أب�سط ما يكون:
�إغالق الفم وا�ستن�شاق الهواء من الأنف
فقط� .أم��ا �إخ��راج��ه بعدها ،فمن الفم،
وبذلك يتم �إغالق واحد من نفقني يدخل
بهما امل�ستجد �إىل اجل�ه��از التنف�سي،
وفقا للتقرير املن�شور ،وامل�شري �إىل �أن
ال�ف�يرو���س "الكوروين" ي�شق طريقه
عادة عرب باب الأنف �أو الفم� ،أو االثنني
معا �إىل خاليا الرئتني ب�شكل خا�ص،
ل�ي�ت�ك��اث��ر ف�ي�ه��ا ب�لا ت��وق��ف ح�ت��ى يلفظ

 علي ال�سباعي
القا� ��ص والروائي ف ��از بجائزة ناجي
نعم ��ان الأدبي ��ة لع ��ام  ،2020وج ��اء
هذا الفوز عــــــن جمموعته الق�ص�صية
(احلبّوب � ُّ�ي ينظ� � ُر مريدي ��ه) ،التي مت
اختياره ��ا من ب�ي�ن ( )1034جمموعة
ق�ص�ص ��ية �ش ��اركت يف املنــــاف�س ��ة
ه ��ذا الع ��ام .وكان موق ��ع اجلائ ��زة
ق ��د �أعل ��ن ،ع ��ن الفائزي ��ن يف خمتلف
فروع اجلائزة ،ليتوّ ج ال�س ��باعي بهذا
اال�س ��تحقاق الذي يناله للمرة الثانية،
حيث �سبق له ان فاز باجلائزة.

في زمن الكورونا...

 طه وهيب
النحات ق ��ال ان فرتة احلظ ��ر املنزيل
�س ��اعدته كثريا يف التح�ضري ملعر�ضه
ال�شخ�صي وا�ض ��اف "ا�ستثمرت حظر
التج ��وال ،خ�ل�ال جائح ��ة "كورونا"
بالتح ��رك ب�ي�ن اال�س ��توديو النحت ��ي
واملكتب ال�شخ�صي ،يف بيتنا ،منجزًا
�س ��بعًا وع�ش ��رين منحوت ��ة جدي ��دة
عل ��ي �شخ�ص� �يًا وعل ��ى الف ��ن العراقي
مب�ضومنها و�إيحائها.

ح �� �ص��ل ع ��ام ��ل يف �أح � ��د م�ت��اج��ر
"�ستاربك�س" ،يف كاليفورنيا،
على بقي�ش قيمته � 80أل��ف دوالر
عرب حملة �إلكرتونية ،بعد تداول
من�شور ينتقده على نطاق وا�سع.
وبح�سب �شبكة "�سي �إن �إن" ،قال
لينني جوترييز� 24 ،سنة� ،إنه كان
يعمل يف نوبته املعتادة يف متجر
"�ستاربك�س" يف ��س��ان دييغو،
�صباح يوم االثنني ،عندما دخلت
�سيدة ال ترتدي قناع وجه و�شرعت
يف ت�سجيل طلبها.
و�س�ألها جوترييز عما �إذا كان لديها
قناع وج��ه ،ولكن قبل �أن يتمكن
حتى م��ن الإ� �ش��ارة �إىل تعليمات
ال�شركة التي تلزم العمالء بارتداء
الكمامات ،فاج�أته العميلة مبوجة
غ�ضب و�شتائم.
ث���م ال �ت �ق �ط��ت ال �ع �م �ي �ل��ة ���ص��ورة
للعامل ،ون�شرتها عرب "في�سبوك"

خ�ل��ق امل�ن���ش��ور امل��زي��د م��ن ردود
ال�ف�ع��ل امل�ت�ع��اط�ف��ة م��ع ج��وت�يري��ز،
حيث �أع��رب الكثريون عن دعمهم
ل�ل�ع��ام��ل ع �ل��ى امل �ن �� �ش��ور ،و�أب� ��دى
البع�ض رغبته يف زي ��ارة املقهى
لإعطائه البق�شي�ش.
و�أط��ل��ق امل�ت�ع��اط�ف��ون ح�م�ل��ة عرب
من�صة "جو فاند مي" للتمويل،
جلمع البق�شي�ش ل�صالح جوترييز
ً
وعو�ضا عن التنمر
تقديرًا ملوقفه
ال� ��ذي ت �ع��ر���ض ل� ��ه .ك� ��ان ال �ه��دف
الأويل للحملة جمع �أل��ف دوالر،
لكن بعد �أقل من �أ�سبوع تربع �آالف
الأ�شخا�ص بنحو � 80ألف دوالر.

كايتي بريي تك�شف عن حماولتها االنتحار

بريين �سات
تتهرب من
ّ
ال�صحافة..

 ر�ضا اخلياط
الفنان الرائد اعلن عن ت�أ�سي�س رابطة
غنائ َّي ��ة ومو�س ��يقيَّة جدي ��دة حمل ��ت
ا�س ��م "رابطة الغناء الأ�ص ��يل" ،ت�ضم
ع ��ددًا كب�ي�رًا من مطربي ومو�س ��يقيي
ال�س ��بعينيات والثمانينيات ،و�ستقدم
الرابط ��ة خ�ل�ال الأيام املقبل ��ة حفلتها
الأوىل وفق نظام "الأون الين" .وقال
ان هدف الرابطة احلفاظ على الرتاث
الغنائي العراقي واحيائه بعد ان �شهد
تراجعا يف ال�سنوات االخرية.

بعدما رف�ض الذهاب للم�ست�شفى،
عقب ظهور �أعرا�ض الفريو�س عليه
م�ساء �أم�س االثنني.
وك��ان نقيب الفنانني العراقيني،
جبار جودي ،قد اعلن ام�س االول
االثنني� ،إ�صابة الفنان الكوميدي
ال� �ع ��راق ��ي امل� � �ع � ��روف� ،إح�����س��ان
دع��دو���ش ،بكورونا .و�أك��د جودي
يف ب�ي��ان مقت�ضب �أن "دعدو�ش
�أ�صيب بالفريو�س ومت نقله �إىل
م�ست�شفى النعمانية".
�إىل ذل��ك �شهدت مواقع التوا�صل
ال �ع��راق �ي��ة اه �ت �م��ا ًم��ا ك �ب�يرًا بخرب
�إ� �ص��اب��ة دع���دو����ش ،ال� ��ذي اع �ت��اد
العراقيون متابعة �أعماله يف �شهر
رم���ض��ان م��ن ك��ل ع ��ام ،وه��و فنان
حمبوب من قبل قطاعات وا�سعة
من العراقيني.

عامل مقهى يح�صل على بق�شي�ش بقيمة � 80ألف دوالر

امل�صاب �أنفا�سه الأخرية .وي�شرح العامل
ال�شهري ن�صيحته مبا قل ودل ،فيقول
�إن التنف�س من الأنف ي�ساعد جتاويفه
على �إنتاج جزيء معروف علميا با�سم
 Nitric Oxideاملولد عرب الرئتني
مزيدا من الأوك�سيجني ي�صل �إىل الدم،

ث��م ي���س��اع��د وج� ��وده يف ال��رئ�ت�ين
ع�ل��ى م�ك��اف�ح��ة ال �ف�يرو���س ومنعه
م��ن التكاثر والت�سبب بااللتهابات
ال �ف �ت��اك��ة ،مم ��ا ي �ع��زز ج �ه��از امل �ن��اع��ة،
وه��و ال�سالح الأه��م يف احل��رب على
الفريو�س القاتل.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

اجلميع �أبرياء..
وماذا عن مازن
وتوفيق؟!!

حاولتُ �أن �أفهم و�أنا �أ�شاهد
ال�صور التي التقطت ملجموعة
تقول �إنها تنتمي �إىل احل�شد
ال�شعبي وهم يدو�سون بالأقدام
على �صور رئي�س الوزراء
م�صطفى الكاظمي بعد �أن مت
�إطالق �سراحهم ،كيف يتحدى
البع�ض �سلطة الدولة ،ويتمنى
الق�ضاء عليها ،يف الوقت الذي
يتمتع بكل خرياتها ورواتبها
وامتيازاتها؟ ،مثلما حاولت �أن
�أفهم ملاذا ت�صمت الدولة حتى
هذه اللحظة على اختطاف مازن
لطيف وتوفيق التميمي اللذان
جرميتهما الوحيدة �أنهما يحبان
العراق ،فال بد �أن يتم اختطافهما
يف و�ضح النهار  ،ومل ترث ثائرة
الأجهزة الر�سمية؟ ،ولهذا ال ت�س�أل
عزيزي القارئ عن القرارت التي
ي�صدرها الق�ضاء ،فمرة يخربنا
�أن رافع العي�ساوي ال يقل �إجراما
عن دراكوال ،ومرة �أخرى يقرر �أن
العي�ساوي بريء  ،و�أن ما �صدر
عن الق�ضاء ممكن �أن ي�صنف يف
خانة "الأخطاء املطبعية".
هل ت�صدقون اً
مثل � ّأن الق�ضاء
العراقي الذي غ ّرم جواد ال�شهيلي
" "200دينار عدًا ونقدًا،
ورف�ض �أن يفتح ّ
ملف �صالح
عبد الرزاقّ ،
وغ�ض الب�صر عن
ماجد الن�صراوي ،و�أجرب رئي�س
جمل�س النواب حممد احللبو�سي،
الذي مل ينم ليله وال نهاره ،لأن
�أبو مازن اعتقل وو�ضع يف
م�ضيف مركز �شرطة كرادة مرمي،
حيث �أ�صر احللبو�سي على �أن
ينام يف املركز �إىل جانب �صاحب
الف�ضل الأول يف و�ضعه على
كر�سي رئا�سة الربملان ..وقبل
هذا �أر�سل رئي�س جمل�سنا املوقر
كتابًا �إىل الق�ضاء ،يطالبه ب�إطالق
�سراح �أبو مازن ،فاالقرتاب منه
"جرمية ال ُتغتفر" ،ولهذا ّ
ب�شرنا
جمل�س الق�ضاء م�شكورًا ب� ّأن
رافع العي�ساوي �أُفرج عنه ،بقرار
ق�ضائي لأنه مواطن ميتاز بدرجة
عالية من النزاهة.
منذ �سنوات وهذا ال�شعب
اجلاحد ،يعتدي على حقوق
نوري املالكي يف البقاء على
كر�سي ال�سلطة �إىل �أبد الآبدين،
ويرف�ض �أن يمُ نح �أ�سامة النجيفي
و�سام الرافدين جلهوده يف
حترير املو�صل ،وي�سخر من
اال�ستعانة بحنان الفتالوي
لت�شكيل حتالف عراقيون ،
وجتده ،و�أعني ال�شعب ،يولول
ويتربّم كلما قيل له �إن ح�سني
ال�شهر�ستاين و�ضع العراق يف
م�صاف الدول الأوىل يف �إنتاج
الطاقة ،و�أن اخلطط الأمنية التي
كان ي�ضعها عدنان الأ�سدي تد ّر�س
اليوم يف �أكادميية �ساندهري�ست
الع�سكرية الربيطانية.
هل تدرون �أنه يف كل ق�ضايا
القتل واالختطاف ..مل يُحا�سب
املت�سبّبون ،لأن التقارير
الر�سمية ،تنكر كل ما يقال عن
هذا املو�ضوع وت�شتم من يتحدث
عنه؟!
تتذكرون كيف ان�شغلت الدولة
و�أحزابها ومعها الق�ضاء ب�سالمة
عزة ال�شابندرلأنه ت�أخر يومني
يف الإمارات ،ومل تن�شغل كل
هذه الأجهزة والأحزاب مب�صري
توفيق التميمي ومازن لطيف
اللذين ارتكبا جرمية كبرية لأنهما
�شاركا يف االحتجاجات!!
التعليق على ما �أ�صدره الق�ضاء
من قررات � ،سوى �أنني �أمتنى
�أن ت�سعى الدولة لإعادة �إبراهيم
اجلعفري ،لأنه حتمًا �سيُذهب
عنا امللل ،ويحول حياتنا �إىل
م�سخرة.

د.ع���ل���ي ح������داد :ذاه����ب����ون �إىل م���ا ي�����س��م��ى ط��ب��يً��ا م��ن��اع��ة ال��ق��ط��ي��ع
قحطان جا�سم جواد
الدكت ��ور عل ��ي ح ��داد اكادمي ��ي و�ش ��اعر
وباح ��ث تراث ��ي ورئي� ��س حتري ��ر جمل ��ة
امل ��ورد .ح ��داد ح ��ل �ض ��يفا عل ��ى زاويتنا
فطرحنا عليه بع�ض اال�سئلة-:
 م ��ا ال ��ذي يج ��ب �أن نتعلم ��ه م ��ن �أزم ��ة
كورونا؟
ـ يبقى الوجود الب�ش ��ري املكابر ه�شً ا �أمام
�أحوال و�أهوال حتيق به وترتكه يف جلة
ال�س�ؤال عن كنهها.
 م ��ا الربامج التي ت�ص ��ر عل ��ى متابعتها
خالل احلظر املنزيل؟
ـ منذ زمن ال �أ�شاهد التلفزيون وبراجمه.
 كيف تق�ضي يومك؟
ـ بالق ��راءة والكتاب ��ة ومهاتف ��ة الأ�ص ��دقاء

الطقس

والأقارب.
 ماذا تقر�أ خالل احلظر املنزيل؟
ـ ع ��دد كب�ي�ر م ��ن الكت ��ب املتعلق ��ة ب�أبحاث
�أ�شتغل عليها.
 هل تعتقد ان احلظر املنزيل �سي�ساعدنا
يف تخطي �أزمة كورونا؟
ـ وه ��ل يعي� ��ش العراقي ��ون حظ� �رًا منزليًا
حقيقيًا؟
 ب�ي�ن الكت ��اب والتلفزي ��ون ومواق ��ع
التوا�صل االجتماعي �أيهما كان اقرب �إليك
يف فرتة احلظر؟
ـ الكت ��اب ث ��م مواق ��ع التوا�ص ��ل ،الت ��ي
عو�ضتني عن التلفزيون.
 م ��ا ال ��ذي تتمن ��ى ان تفعل ��ه احلكوم ��ة
ملواجهة هذا الفايرو�س؟.
ـ �أن متتل ��ك حر�صً ��ا �أبو ًي ��ا عل ��ى �ش ��عبها

فتوفر له ما يعينه ماديًا وطبيًا ،و�إال تكون
�إجراءاتها يف ال�شارع �شكلية.
 ه ��ل متار� ��س الريا�ض ��ة اثن ��اء ف�ت�رة
احلظر؟
ـ متارين �س ��ويدية ،وامل�شي لن�صف �ساعة
داخل البيت ،و(من الباب لل�شباك) على ما

تقوله �أغنية لفائزة �أحمد.
 م ��ا ه ��ي الن�ص ��يحة ملواجه ��ة ه ��ذا
الفايرو�س؟
ـ ال�ص�ب�ر والتحم ��ل والعناي ��ة بال�ص ��حة
ال�شخ�ص ��ية التي تتطلب �شي ًئا من الأنانية
املحمودة.
� آخ ��ر كتاب قر�أته و�آخر فيلم �س ��ينمائي
�شاهدته؟
ـ الفتن ��ة الكربى للدكتور طه ح�س�ي�ن .وال
�أملك وق ًتا مل�شاهدة الأفالم.
 اىل مت ��ى �سي�س ��تمر احلظ ��ر ح�س ��ب
اعتق ��ادك اذا و�ض ��عنا يف االعتبار ت�ض ��رر
بع�ض ال�شرائح منه؟
ـ �إنن ��ا ذاهبون �إىل ما ي�س ��مى طبيًا (مناعة
القطيع) رغمًا عنا.
 كيف �سيكون العامل بعد كورونا؟

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االربع ��اء) �أن درج ��ات احل ��رارة مقارب ��ة ملعدالته ��ا ليوم ام� ��س ،وان اجلو
�سيكون م�شم�سا.

ـ �ست�ض ��ع ال�ش ��عوب م ��ا ح�ص ��ل �ض ��من
ا�ش ��تغاالت م�ؤ�س�س ��اتها العلمي ��ة
واالقت�ص ��ادية والثقافي ��ة لتدر�س وقائعه،
�أما عندنا ف�سنن�س ��اه بعد وقت ق�ص�ي�ر من
منطلق �أن الن�سيان نعمة!!
 هل ي�سبب احلظر تذمرًا لك ولعائلتك؟
ـ ان ��ا عن ��دي الكث�ي�ر ال ��ذي ي�ش ��غلني� ،أما
العائلة فبدرجات خمتلفة.
 ه ��ل حاول ��ت خرق احلظر وم ��اذا فعلت
اً
مثل؟
ـ حتى لو حاولت فاالماكن املف�ض ��لة مقفرة
ممن �أو ّد جمال�سته.
 اكرث �ص ��ديق او �ص ��ديقة توا�صلت معه
او معها خالل احلظر؟
ـ �أ�ص ��دقاء ك�ث�ر م ��ن عراقي ��ي الداخ ��ل
واخلارج.
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