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م�ؤ�س�سة املدى للإعالم والثقافة والفنون

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

العدد ( )4738ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -الأحد (� )2آب 2020

جريدة سياسية يومية

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

ف�صيل م�سلح يجدد مهاجمة رئي�س الوزراء بعد حتديد موعد االقرتاع

الكاظمي يحرج الكتل بتثبيت موعد االنتخابات املبكرة ..ترحيب
فـي العلن ورف�ض يف الكوالي�س
 بغداد  /املدى
مل مت ��ر دقائق قليلة عل ��ى �إعالن رئي�س
ال ��وزراء م�ص ��طفى الكاظم ��ي ،حتديد
ال�ساد�س من �شهر حزيران من العام املقبل موعدًا
لإج ��راء االنتخاب ��ات املبك ��رة ،والت ��ي كان ��ت من
�أب ��رز مطالب املتظاهرين يف الب�ل�اد� ،إال وتوالت

ردود الأفع ��ال من خمتل ��ف الكيان ��ات والأحزاب
ال�سيا�سية ،حول املوعد املذكور.
واح ��رج الكاظم ��ي الق ��وى ال�سيا�س ��ية بتحدي ��د
املوعد ،كون ان بع�ض ��ها (الكتل) ال ترغب باجراء
االنتخاب ��ات يف الوق ��ت ال ��ذي ي�ش ��هد ال�ش ��ارع
احتجاج ��ات �ض ��دها ،لكنه ��ا يف نف� ��س الوق ��ت ال
تق ��وى عل ��ى رف� ��ض املوع ��د ال ��ذي الق ��ى ترحيبا

�شعبيا.
وقال ��ب مراقب ��ون ان الكث�ي�ر من الكت ��ل ال ترغب
باج ��راء االنتخاب ��ات بوقت قري ��ب حلاجتها اىل
ترتي ��ب او�ض ��اعها ،لكنها جمربة عل ��ى الرتحيب
بقرار الكاظمي.
وي ��رى متظاه ��رون �أن "الوف ��اء" ل�ض ��حايا
"احتجاجات ت�شرين" هو انبثاق جمل�س نواب

جديد يكون نواة حقيقية حلكومة متثل تطلعات
ال�ش ��عب ،ولي�س تكرا ًرا لتواجد الأحزاب نف�س ��ها
حتت قبة الربملان املقبل ،بالنمط والعقلية ذاتها،
م ��ع تغيري الوجوه واالتيان ب�سيا�س ��يني �ش ��باب
ميثلون نهج وطريقة هذه الأحزاب.
وق ��ال النائب ع ��ن �س ��ائرون ريا�ض امل�س ��عودي،
�أم� ��س �إن "هن ��اك تباي ًن ��ا واختال ًف ��ا يف وجه ��ات

تهيئ ��ة قواعدها ال�ش ��عبية" ،الف ًت ��ا �إىل �أن "نظام
احلكم يف العراق نيابي ،بالتايل فان ال�صراع يف
االنتخابات �س ��يكون حا�س� �مًا ،وال ترغب �أية قوة
�سيا�س ��ية ب�إجراء االنتخابات قبل تهيئة قواعدها
بال�شكل ال�ص ��حيح الذي ي�ضمن لها حتقيق نتائج
�إيجابية".
 التفا�صيل �ص3

النظ ��ر بني الق ��وى ال�سيا�س ��ية ح ��ول رغبتها يف
�إج ��راء انتخاب ��ات مبك ��رة م ��ن عدمه ��ا لظ ��روف
خا�ص ��ة بكل جهة" ،مبي ًنا �أننا "يف �سائرون ندعم
وبق ��وة اج ��راء االنتخاب ��ات املبك ��رة و�أن تك ��ون
�شفافة وبن�سبة م�شاركة عالية".
و�أ�ض ��اف� ،أن "بع� ��ض اجلهات ال ترغ ��ب ب�إجراء
االنتخاب ��ات بوق ��ت قري ��ب ،ب�س ��بب حاجتها �إىل
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العراق بـ "الأ�سود والأبي�ض"..
م�شاهد "ال ت�صدق" بكامريا العاين

تظاهرات يف حمافظات و�سط وجنوبي
العراق احتجاجً ا على انقطاع الكهرباء
 بغداد  /املدى

اجلوامع مغلقة يف �أول �أيام عيد الأ�ضحى املبارك ( ..عد�سة :حممود ر�ؤوف)

النفط تعلن ارتفاع �إيرادات متوز رغم
انخفا�ض ال�صادرات
 بغداد  /املدى
�أعلنت وزارة النفط� ،أم�س
ال�س ��بت ،ارتفاع االيرادات
ل�ش ��هر مت ��وز املا�ض ��ي رغ ��م انخفا�ض
ال�صادرات التزاما بتو�صيات �أوبك.+
وقال املتحدث با�س ��م الوزارة عا�ص ��م
جهاد يف بيان� ،أم�س� ،إنه "بلغت كمية
ال�ص ��ادرات م ��ن النف ��ط اخل ��ام ()85
مليون ��ا ( )663الف ��ا و( )290برمي�ل�ا
(خم�س ��ة وثمان ��ون مليونا و�س ��تمائة
وثالثة و�ستون الفا ومئتان وت�سعون
برمي ًال) ،بايرادات بلغت اكرث من ()3
ملي ��ارات و( )487مليون ��ا و()139

الف دوالر (ثالثة مليارات واربعمائة
و�س ��بعة وثمان ��ون مليون ��ا ومائ ��ة
وت�سعة وثالثون الف دوالر)".
و�أ�ض ��اف �أنه "برغم تخفي�ض معدالت
االنت ��اج والت�ص ��دير التزا ًم ��ا ب�إتف ��اق
اوب ��ك بال� ��س ف� ��إن االي ��رادات املالي ��ة
�ش ��هدت �إرتفا ًع ��ا مقارن ��ة بالأ�ش ��هر
املا�ض ��ية� ،أم ��ا جمم ��وع الكمي ��ات
امل�ص ��درة من النفط اخلام ل�شهر متوز
املا�ضي من احلقول النفطية يف و�سط
وجنوب ��ي الع ��راق فق ��د بلغ ��ت ()82
مليونا و( )700الفا و( )381برميال،
�أم ��ا م ��ن حق ��ول كرك ��وك ع�ب�ر مين ��اء
جيه ��ان بلغ ��ت الكميات امل�ص ��درة ()2
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مليون ��ا و( )701الف ��ا و( )15برميال،
فيم ��ا كان ��ت الكمي ��ات امل�ص ��درة اىل
االردن اكرث م ��ن ( )261الف و()894
برميال".
و�أ�ش ��ار جه ��اد �إىل �أن "املعدل اليومي
الكل ��ي لل�ص ��ادرات بل ��غ ( )2مليون ��ا
و( )763الف برميل ،حيث كان املعدل
اليومي للت�ص ��دير من موانئ الب�صرة
( )2مليون ��ا و( )668ال ��ف برمي ��ل،
وم ��ن جيهان كان املعدل اليومي ()87
ال ��ف برميل ،فيم ��ا كان املعدل اليومي
للت�ص ��دير اىل االردن ( )8الف برميل،
وان معدل �س ��عر الربمي ��ل الواحد بلغ
( )40.708دوالرا".

من ��ذ اي ��ام يوا�ص ��ل حمتج ��ون يف
حمافظ ��ات و�س ��ط وجنوب ��ي الع ��راق
احتجاجاته ��م ب�س ��بب انقطاع التي ��ار الكهربائي
يف ظل ارتفاع درجات احلرارة.
وق ��ام املحتج ��ون ،بقط ��ع الط ��رق ،وح ��رق
االطارات.
وي�ش ��هد الع ��راق �س ��نويًا احتجاج ��ات عارم ��ة
وخا�ص ��ة يف حمافظات الو�س ��ط واجلنوب على
تردي اخلدم ��ات ومنها الكهرب ��اء ،وتطورت يف
ت�ش ��رين الأول املا�ض ��ي �إىل تظاه ��رات كب�ي�رة،
�س ��قط خاللها مئات القتلى و�آالف اجلرحى ،كما
�أجربت حكومة عادل عبد املهدي على اال�ستقالة.
وكان ��ت وزارة الكهرباء ،قد �أعلنت قبل ا�س ��بوع،
ا�س ��تكمال  %80م ��ن التزامات العراق مب�ش ��روع
الرب ��ط اخلليج ��ي ،عازي ��ة �س ��بب ت�أخ ��ر اجل ��زء
املتعل ��ق باجلانب اخلليج ��ي� ،إىل الأحداث التي
�ش ��هدها الع ��امل مثل جائح ��ة كورون ��ا وتداعيات
الو�ضع االقت�صادي.
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م وزارة الكهرب ��اء �أحم ��د
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نادية هناوي تكتب :دعوة �إىل
�إعمال العقل بالتفكر

ال�شرطة والزوراء واجلوية ممثلونا
يف دوري الأبطال 2021

�شخ�صا مازالوا خمتطفني ب�سبب االحتجاجات
متظاهرون :نحو 60
ً

نا�ش��طون :مل��ف �ش��هداء ت�ش��رين تعرقل��ه جه��ات �سيا�س��ية

 بغداد /املدى
توق ��ع نا�ش ��طون ومتظاه ��رون ان
تواج ��ه احلكوم ��ة �ص ��عوبات يف
ك�ش ��ف هوية باقي قتل ��ة املحتج�ي�ن يف اعقاب
احداث ت�ش ��رين ،بع ��د �أن ك�ش ��فت االخرية عن
املتورط�ي�ن يف مقت ��ل متظاهري ��ن يف املوج ��ة
اجلدي ��دة لالحتجاج ��ات .ويعتق ��د معني ��ون
باحل ��راك ال�ش ��عبي ،ان العن ��ف ال ��ذي راف ��ق

االحتج ��اج من ��ذ اندالعه قب ��ل  10ا�ش ��هر ،كان
موج ًها من قبل �ضباط كبار يف االجهزة االمنية
وف�صائل م�س ��لحة مرتبطة بزعامات �سيا�سية.
و�أك ��د رئي� ��س احلكوم ��ة م�ص ��طفى الكاظم ��ي،
اخلمي� ��س املا�ض ��ي" ،وفاء" حكومت ��ه بوعدها
يف الك�شف عن قتلة متظاهري �ساحة التحرير
يوم االثنني املا�ض ��ي خالل � 72ساعة .وقال يف
تغريدة على ح�سابه يف تويرت" :وعدنا �شعبنا
بك�ش ��ف احلقائق حول �أحداث �ساحة التحرير

خالل � 72س ��اعة ،وفعلنا ،ونحن ما�ض ��ون �إىل
فت ��ح التحقيق ب ��كل املتورطني بال ��دم العراقي
بع ��د �أن �أعلنا قوائم ال�ش ��هداء" .و�أ�ض ��اف� ،أن
"ق ��وى الأم ��ن البطل ��ة هدفه ��ا حماي ��ة �أرواح
العراقيني .املتجاوزون ال ميثلون م�ؤ�س�س ��اتنا
الأمنية� ،شعبنا هو ثروتنا ور�صيدنا" .واعلن
وزي ��ر الداخلي ��ة ،عثم ��ان الغامن ��ي ،اخلمي�س
املا�ض ��ي ،نتائج جلنة تق�صي احلقائق ب�أحداث
�س ��احتي التحري ��ر والط�ي�ران يف بغ ��داد ليلة

�سجلت � 2095إ�صابة جديدة مقابل  1841حالة �شفاء

ال�����ص��ح��ة :والئ����م ال��ع��ي��د ت��ن��ذر ب��ارت��ف��اع �أع�����داد الإ����ص���اب���ات ب��ك��ورون��ا
 بغداد  /املدى
�أعلنت وزارة ال�ص ��حة� ،أم�س ال�سبت،
ت�س ��جيل � 2095إ�ص ��ابة جديدة ،و64
وف ��اة بفايرو�س كورونا يف عم ��وم البالد خالل
� 24ساعة املا�ضية.
وج ��اء يف بي ��ان �ص ��ادر ع ��ن ال ��وزارة تلق ��ت
(امل ��دى) ن�سخ ��ة منه �أن ��ه مت فح� ��ص ()13791
من ��وذج يف كاف ��ة املخت�ب�رات املخت�ص ��ة يف
الع ��راق؛ وبذل ��ك يكون املجموع الكل ��ي للنماذج
املفحو�صة منذ بداية ت�سجيل املر�ض يف العراق
(.")1014760
و�سجل ��ت ال ��وزارة ح�سب بيانه ��ا ( )1841حالة

�ش ��فاء يف عم ��وم الع ��راق توزع ��ت يف بغ ��داد /
الر�ص ��افة  ،302بغ ��داد  /الك ��رخ  ،308مدين ��ة
الطب  ،100النجف الأ�ش ��رف  ،201ال�سليمانية
� ،6أربي ��ل  ،93ده ��وك  ،10كربالء  ،101كركوك
 ،91دي ��اىل  ،43وا�س ��ط  ،40الب�ص ��رة ،194
مي�س ��ان  ،37بابل  ،114الديواني ��ة  ،83ذي قار
 ،40الأنبار  ،27نينوى ،28و�صالح الدين .23
فيم ��ا بلغت �أعداد الإ�ص ��ابات اجلديدة يف البالد
 2095حال ��ة توزعت يف بغداد الر�ص ��افة ،214
بغ ��داد الك ��رخ  ،168مدين ��ة الط ��ب  ،40النجف
 ،67ال�س ��ليمانية � ،27أربي ��ل  ،195ده ��وك ،21
كرب�ل�اء  ،264كركوك  ،45دياىل  ،138وا�س ��ط
 ،143الب�ص ��رة  ،295مي�س ��ان  ،34باب ��ل ،111

مو�س ��ى �إن املرحل ��ة الأوىل م ��ن االتفاقي ��ة الت ��ي
وقعه ��ا العراق مع هيئة الرب ��ط اخلليجية تن�ص
على تزويد حمافظة الب�ص ��رة بـ( )500ميغاواط
من خ�ل�ال خطي نقل الطاقة ،وهم ��ا حمطة الفاو
القدمي والفاو اجلديد ،ف�ض�ًل�ااً عن �إن�ش ��اء حمطة
الف ��او التحويلي ��ة ( )400ك ��ي يف ،م�ش�ي ً�را �إىل
�أن االتفاقي ��ة ن�ص ��ت عل ��ى جملة م ��ن االلتزامات
تق ��ع على عات ��ق اجلانب العراق ��ي ،و�أخرى على
اجلان ��ب اخلليج ��ي ،و�أن الع ��راق �أكمل  %80من
هذه االلتزامات.
و�أبرمت احلكومة العراقية العام املا�ض ��ي ،عقدًا
بقيم ��ة تتج ��اوز  15.68ملي ��ار دوالر مع �ش ��ركة
�سيمنز الأملانية لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية
يف البالد.
ويحتاج العراق �إىل �أكرث من � 23ألف ميغاواط/
�س ��اعة من الطاقة الكهربائي ��ة ،لتلبية احتياجات
ال�س ��كان وامل�ؤ�س�س ��ات دون انقط ��اع ،بينما يبلغ
�إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية وفقا لوزارة
الكهرب ��اء  13500ميغ ��اواط ،ويخطط لإ�ض ��افة
 3500ميغاواط خالل العام احلايل ،عرب �إدخال
وحدات توليد جديدة �إىل اخلدمة.

الديواني ��ة  ،94ذي ق ��ار  ،24الأنب ��ار  ،53املثنى
 ،62نينوى  ،1و�صالح الدين .99
و�س ��جلت  64حال ��ة وف ��اة توزع ��ت يف بغ ��داد
الر�ص ��افة  ،9بغ ��داد الك ��رخ  ،3النج ��ف ،2
ال�س ��ليمانية � ،9أربي ��ل  ،4كرب�ل�اء  ،3كرك ��وك
 ،3دي ��اىل  ،1وا�س ��ط  ،2الب�ص ��رة  ،5باب ��ل ،13
الديواني ��ة  ،3ذي ق ��ار  ،3املثن ��ى  ،1نين ��وى ،2
و�صالح الدين .1
بهذا ي�س ��جل الع ��راق منذ بداي ��ة اجلائحة و�إىل
اليوم  89275حالة �ش ��فاء ،و� 126704إ�ص ��ابة
بفايرو�س كورونا ،مبجموع وفيات و�ص ��ل �إىل
�شخ�صا.
4805
ً
ويف �س ��ياق مت�ص ��ل ،رجح ��ت وزارة ال�ص ��حة

انت�ش ��ار فايرو�س كورونا بن�س ��بة كبرية ب�سبب
ع ��دم الت ��زام املواطن�ي�ن بالتعليمات وا�س ��تمرار
التجمعات والوالئم خالل عيد الأ�ضحى.
وقال ��ت ال ��وزارة يف بي ��ان �إنها �س ��بق وان حثت
املواطن�ي�ن عل ��ى االلت ��زام بالتعليمات ال�ص ��حية
من حيث ارت ��داء الكمامات والتباعد االجتماعي
ومن ��ع التجمع ��ات الع�ش ��ائرية واالجتماعي ��ة
والديني ��ة ً
حفاظ ��ا على �س�ل�امتهم وملنع انت�ش ��ار
الفايرو�س ولتقليل اال�صابات.
و�أ�شارت ال�صحة �إىل امكانية انت�شار الفايرو�س
بن�سبة كبرية جدًا ب�س ��بب عدم التزام املواطنني
بالتعليمات التي ت�ص ��درها وزارة ال�صحة وهي
م�س ��تقاة م ��ن تعليم ��ات منظمة ال�ص ��حة العاملية

وكذلك ع ��دم تطبيق االج ��راءات القانونية بحق
املخالف�ي�ن ادى �إىل التم ��ادي يف ع ��دم االلت ��زام
بهذه التو�صيات.
وم�ض ��ت ال ��وزارة بالقول" :من خ�ل�ال متابعتنا
اليومية الحظنا ان اغلب املواطنني غري ملتزمني
به ��ذه التعليم ��ات وذل ��ك م ��ن خ�ل�ال التجمع ��ات
والتوا�صل بني العوائل لتبادل التهاين مبنا�سبة
العي ��د وكذلك اقامة الوالئم والتجمعات املختلفة
مم ��ا ينذر بزي ��ادة عدد اال�ص ��ابات نتيج ��ة لعدم
االكرتاث للتعليمات ال�صادرة من الوزارة".
وطالبت كافة املواطنني واجلهات املعنية وخاليا
االزم ��ة يف املحافظات القيام بدورهم وت�ش ��ديد
االجراءات للحد من انت�شار اال�صابات.

 27/26مت ��وز اجل ��اري والت ��ي �أ�س ��فرت ع ��ن
مقت ��ل اثن�ي�ن م ��ن املتظاهرين .وق ��ال الغامني
يف م�ؤمت ��ر �ص ��حفي �إن "التحقيق ��ات �أثبت ��ت
ب�أن ال�ش ��هيدين من املتظاهرين �أ�ص ��يبا ببنادق
�ص ��يد" .و�أ�ض ��اف �أن بنادق ال�صيد ا�ستخدمت
من قبل  3منت�سبني ب�ش ��كل �شخ�صي ،مبي ًنا �أن
قا�ضي التحقيق قرر �إيقاف املنت�سبني املتهمني
ب�إطالق النار على املتظاهرين.
 التفا�صيل �ص2
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نا�شطون يرحبون بك�شف قتلة االحتجاجات الأخرية:
ملف �شهداء ت�شرين تعرقله جهات �سيا�سية

 ليلة االعرتافات :الداخلية فندت روايتها وت�صريح "مال طالل" حول التحرير
 بغداد /املدى
توقع نا�ش ��طون ومتظاه ��رون ان تواج ��ه احلكومة
�صعوب ��ات يف ك�شف هوية باق ��ي قتلة املحتجني يف
اعقاب اح ��داث ت�شرين ،بع ��د �أن ك�شفت االخرية عن
املتورط�ي�ن يف مقتل متظاهرين يف املوجة اجلديدة
لالحتجاجات.
ويعتقد معنيون باحل ��راك ال�شعبي ،ان العنف الذي
راف ��ق االحتجاج من ��ذ اندالع ��ه قبل  10ا�شه ��ر ،كان
موج ًه ��ا من قب ��ل �ضباط كب ��ار يف االجه ��زة االمنية
وف�صائل م�س ��لحة مرتبطة بزعامات �سيا�سية .و�أكد
رئي� ��س احلكوم ��ة م�ص ��طفى الكاظم ��ي ،اخلمي� ��س
املا�ض ��ي" ،وف ��اء" حكومته بوعدها يف الك�ش ��ف عن
قتلة متظاهري �س ��احة التحرير يوم االثنني املا�ضي
خالل � 72ساعة.
وق ��ال يف تغريدة على ح�س ��ابه يف توي�ت�ر" :وعدنا
�شعبنا بك�شف احلقائق حول �أحداث �ساحة التحرير
خ�ل�ال � 72س ��اعة ،وفعلنا ،ونحن ما�ض ��ون �إىل فتح
التحقيق بكل املتورطني بالدم العراقي بعد �أن �أعلنا
قوائم ال�شهداء".
و�أ�ض ��اف� ،أن "ق ��وى الأم ��ن البطل ��ة هدفه ��ا حماي ��ة
�أرواح العراقي�ي�ن .املتج ��اوزون ال ميثل ��ون
م�ؤ�س�ساتنا الأمنية� ،ش ��عبنا هو ثروتنا ور�صيدنا".
واعل ��ن وزي ��ر الداخلية ،عثمان الغامن ��ي ،اخلمي�س
املا�ض ��ي ،نتائ ��ج جلن ��ة تق�ص ��ي احلقائ ��ق ب�أح ��داث
�س ��احتي التحرير والط�ي�ران يف بغداد ليلة 27/26
مت ��وز اجل ��اري والتي �أ�س ��فرت عن مقت ��ل اثنني من
املتظاهري ��ن .وق ��ال الغامني يف م�ؤمتر �ص ��حفي �إن
"التحقيقات �أثبتت ب�أن ال�ش ��هيدين من املتظاهرين
�أ�ص ��يبا ببنادق �ص ��يد" .و�أ�ض ��اف �أن بنادق ال�ص ��يد
ا�س ��تخدمت من قبل  3منت�س ��بني ب�ش ��كل �شخ�ص ��ي،
مبي ًن ��ا �أن قا�ض ��ي التحقي ��ق ق ��رر �إيقاف املنت�س ��بني
املتهمني ب�إطالق النار عل ��ى املتظاهرين .وي�أتي هذا
االعرتاف متناق�ضا مع ت�ص ��ريحات وزارة الداخلية
الت ��ي قالت يف وقت �س ��ابق ،بانها كانت قد ر�ص ��دت
"ع�صابات" و"جمرمني" يف داخل �ساحة التحرير،
ته ��دف اىل تخريب التظاه ��رات .واملتهمون الثالثة
بقت ��ل املتظاهرين ،كما �أعلنهم وزير الداخلية عثمان
الغامن ��ي ه ��م كل م ��ن الرائ ��د �أحمد �س�ل�ام غ�ض ��يب،
مع ��اون �آمر الفوج الرابع م ��ن اللواء الثاين يف قوة
حفظ القانون ،واعرتف �صراحة با�ستخدامه �سالحه
ال�شخ�ص ��ي ومت العث ��ور علي ��ه يف �س ��يارته مع 143
خرطو�ش ��ة ،واملالزم ح�سني جبار جهاد� ،آمر ال�سرية
الثاني ��ة ،واع�ت�رف با�س ��تخدامه بندقي ��ة ال�ص ��يد،
واملنت�س ��ب عالء فا�ض ��ل من قوة حفظ القانون ،وقد

والقاد�س ��ية وذي ق ��ار ووا�س ��ط ومي�س ��ان وبغ ��داد،
وقائ ��د عمليات ذي ق ��ار (عمليات الرافدي ��ن) ،وقائد
عملي ��ات بغداد ،وقائ ��د الفرقة  11باجلي� ��ش ،وقائد
الفرقة الأوىل بال�شرطة ،وقائد اللواء  45باجلي�ش،
�إ�ض ��افة اىل �إحال ��ة �ض ��باط وعنا�ص ��ر �أم ��ن �آخري ��ن
للق�ضاء لتورطهم املبا�شر بقتل متظاهرين.

تظاهرات �سابقة
يف �ساحة
التحرير
�ص ��دقت �أقواله ��م �أم ��ام قا�ض ��ي التحقي ��ق املخت�ص،
وق ��رر توقيفهم وفق املادة  406من قانون العقوبات
العراق ��ي .وكان الناط ��ق با�س ��م احلكوم ��ة احمد مال
ط�ل�ال ،ق ��ال يف وق ��ت �س ��ابق ان نتائ ��ج التحقيقات
اظهرت مقتل متظاهر بـ"الر�صا�ص احلي بر�صا�صة
قريب ��ة ،رغ ��م ان الق ��وات االمنية تبع ��د  45مرتا عن
املتظاهري ��ن" ،وه ��ي رواي ��ة تناق� ��ض ت�ص ��ريحات
الداخلية .و�أ�ش ��ار الغامن ��ي يف امل�ؤمتر االخري� ،إىل
ت�ش ��كيل جمل�س حتقيق يف وزارة الداخلية ملحا�سبة
املق�ص ��رين ،داعيًا املتظاهرين ال�سلميني �إىل احلفاظ
على �سلمية التظاهر.
من ي�صدر الأوامر؟
مو�س ��ى ر�ض ��ا ،نا�ش ��ط يف بغ ��داد يق ��ول لـ(امل ��دى):

"خطوة جيدة من احلكومة انها ك�شفت ا�سماء القتلة،
لكنن ��ا غري مقتنعني ان تل ��ك اجلرائم جاءت بقرارات
�شخ�ص ��ية ولي�س ��ت وراءها جهات اخ ��رى" .وكانت
نتائج حتقيق اللجنة التي �شكلتها حكومة عادل عبد
امله ��دي ،باحداث اول  10اي ��ام من االحتجاجات يف
ت�ش ��رين االول املا�ض ��ي ،غطت على "اوامر" �ض ��رب
املتظاهرين و"هوية القنا�ص�ي�ن" .وي�ض ��يف ر�ض ��ا:
"مل نفارق �ساحات االحتجاجات ،ونعرف ان ف�صائل
م�سلحة و�ضابط كبار متورطني يف قتل املتظاهرين،
لكن يتم الت�سرت عليهم حل�سابات �سيا�سية".
واو�صت جلنة حتقيق عبد املهدي يف حينها ،ب�إحالة
ع ��دد كبري من كب ��ار قادة اجلي�ش والأجه ��زة الأمنية
للق�ضاء على خلفية مقتل متظاهرين.
وق ��ال تقري ��ر اللجن ��ة �إن  149مدني ��ا و 8م ��ن قوات

الأمن ُقتلوا يف تلك اال�ضطرابات.
ويتابع النا�ش ��ط يف بغداد قائال" :مل ن�س ��مع باحكام
�صدرت عن تلك اجلهات االمنية ،كما ان قائد عمليات
ذي ق ��ار املته ��م بقت ��ل املتظاهري ��ن ،مت ��ت مكاف�أت ��ه
باحالته اىل التقاعد!".
ويف مت ��وز املا�ض ��ي ،نقل ��ت وكالة الأنباء الر�س ��مية
خربا مفاده ب�أن الدفاع �أ�ص ��درت قرارًا بنقل الفريق
الركن جميل ال�ش ��مري �إىل امرة الوزارة ،فيما كلفت
الفريق الركن �س ��عد العالق برئا�س ��ة جامعة الدفاع.
يذك ��ر �أن الفري ��ق جمي ��ل ال�ش ��مري كان يدي ��ر قيادة
عمليات حمافظة ذي قار وت�ش�ي�ر �أ�صابع االتهام �إىل
�أنه امل�س� ��ؤول ع ��ن مقتل  30متظاهرًا يف النا�ص ��رية
وج ��رح � 250آخري ��ن يف �أح ��داث التظاه ��رات
الأخرية.

لكن وزارة الدفاع رف�ض ��ت اتهام ال�ش ��مري وو�صفته
بـ"الهجم ��ة ال�شر�س ��ة" بحق ��ه ،وحتميله م�س� ��ؤولية
دم ��اء ال�ض ��حايا م ��ن املتظاهري ��ن يف حمافظ ��ة ذي
قار .وظهر ال�ش ��مري مطلع العام احلايل ،يف جامعة
الدف ��اع الوطني للدرا�س ��ات الع�س ��كرية برفقة وزير
اخلارجية ال�سابق حممد احلكيم وعدد من ال�ضباط،
عل ��ى الرغ ��م من �ص ��دور مذك ��رة قب�ض بحق ��ه منذ 1
كانون الأول .2019
واكد تقرير احلكومة ال�سابقة ،انه مل يثبت وجود �أي
توجيهات ر�سمية من احلكومة يف قمع التظاهرات،
�أو ا�س ��تخدام العن ��ف �ض ��د املتظاهري ��ن ،فيما بينت
تعر� ��ض متظاهري ��ن اىل نريان "قنا�ص�ي�ن" لكنها مل
تك�شف عن هوية القنا�صني.
و�أو�ص ��ت اللجن ��ة �آنذاك ب�إعفاء قادة �ش ��رطة النجف

قائد عمليات نينوى يف  2014يغادر ال�سجن
 بغداد  /المدى
�أفاد م�ص ��در �أمني مطلع �أم�س ال�س ��بت ،بالإفراج
عن قائد عمليات نينوى الأ�س ��بق مهدي الغراوي
المته ��م ب�س ��قوط محافظة نينوى تحت ت�ص ��رف
عنا�ص ��ر داع�ش في  .2014وقال الم�ص ��در �إنه تم
الإفراج ع ��ن الغراوي بعد ق�ض ��اء محكوميته في
ق�ض ��ية �سقوط مدينة المو�ص ��ل ،والبالغة �سنتين
من ال�س ��جن .وكانت لجن ��ة تحقيقية في البرلمان

عملت على مدار ثمانية �أ�شهر ا�ستجوبت ما يقارب
عن � 90شخ�صية �سيا�سية و�أمنية ووجهت �إدانات
في � ،2015إلى � 35شخ�صية �سيا�سية وامنية في
مقدمته ��م رئي�س الوزراء اال�س ��بق نوري المالكي
ومن �ض ��منهم الغراوي بتهمة �س ��قوط المو�صل.
وقب ��ل ا�س ��بوعين اف ��ادت ت�س ��ريبات ان محكم ��ة
ال�ش ��رطة ف ��ي بغ ��داد �أ�ص ��درت حكم ��ا "يق�ض ��ي
بحب� ��س قائ ��د عملي ��ات نين ��وى الأ�س ��بق الفريق
الرك ��ن مه ��دي الغ ��راوي ،وقائ ��د �ش ��رطة نينوى

الأ�س ��بق الل ��واء خال ��د الحمداني لم ��دة عامين".
الالفت �أن ال�ض ��ابطين الحمدان ��ي والغراوي؛ قد
�أم�ض ��يا تقريب ��ا كل م ��دة الحك ��م خ�ل�ال توقيفهما
ف ��ي وزارة الداخلية؛ لذا فلم َ
يتبق من مدة الحكم
عامان� -س ��وى ايام حتى يتم �إطالق �سراحهما.وكان الغراوي قد �ص ��در بحقه حك ��م الإعدام قبل
نح ��و �أكث ��ر من عامي ��ن� ،إذ تناقلت و�س ��ائل �إعالم
عراقية وثيقة �ص ��ادرة عن رئا�سة �أركان الجي�ش،
ك�ش ��فت في حينها عن "�صدور حكم بالإعدام رميا

تعـزيـــة

بالر�ص ��ا�ص بحق الفريق الرك ��ن مهدي الغراوي
ال ��ذي كان ي�ش ��غل من�ص ��ب قائد عملي ��ات نينوى،
على خلفية ق�ض ��ية �س ��قوط المو�ص ��ل" ولم ت�صل
(الم ��دى) لحقيق ��ة الت�س ��ريبات .ال ��ى ذل ��ك قال ��ت
م�صادر في داخل المو�صل لـ(المدى) ان "ال�سكان
ف ��ي المدين ��ة �ش ��عروا بالخيب ��ة بعد تل ��ك االنباء،
خ�صو�ص ��ا وان قائد ال�ش ��رطة االتحادية في فترة
�س ��قوط المو�ص ��ل ،العميد كفاح مزهر ،قد ح�صل
على �سجن لمدة عام واحد فقط".

تتقدم م�ؤ�س�سة املدى
أحر التعازي
للإعالم والثقافة والفنون ب� ِّ

رايت�س ووت�ش :اللجان ال�سابقة لم تجلب المت�سببين

للروائية والقا�صة ال�سيدة مي�سلون هادي
لوفاة زوجها الناقد واالكادميي

حقوقيون ي�شككون بفعالية التحقيق :يجب م�ساءلة املق�صرين
 ترجمة  /حامد احمد

كان الع ��راق قد �ص ��دم با�ض ��طرابات على مدى
�أ�ش ��هر من احتجاجات عمت الب�ل�اد بعد ان نزل
�آالف م ��ن �ش ��باب العراق الى ال�ش ��وارع لرف�ض
وا�س ��تهجان ف�س ��اد متف� ��ش وخدم ��ات �س ��يئة
وبطالة .بينما ا�س ��تخدمت قوات امنية ذخيرة
حي ��ة وقذائف م�س ��يلة للدموع لتفريق ح�ش ��ود
المتظاهري ��ن مت�س ��ببين بقتل وج ��رح الآالف .
ه�ش ��ام داوود ،الم�ست�ش ��ار ال�سيا�س ��ي لرئي� ��س
ال ��وزراء م�ص ��طفى الكاظم ��ي ،اعل ��ن الخمي�س
ان مئ ��ات قتلوا في اال�ش ��تباكات دون ان يدخل
في تفا�ص ��يل  .قال ان الحكومة �ست�ش ��كل لجنة
تق�ص ��ي حقائ ��ق للتحقي ��ق في مالب�س ��ات مقتل
المتظاهري ��ن ،م�ض ��يفا ان ال�س ��لطات "تعتب ��ر
جميع �ضحايا االحتجاجات �شهداء ".
من جانب �آخر �ش ��ككت مجاميع حقوقية بمدى
فعالي ��ة مثل هكذا لجان  .في ه ��ذه االثناء تعهد
محتجون باال�ستمرار في تظاهراتهم ،كا�شفين
ل�ص ��حيفة االندبندنت ان اجراء تحقيق باعمال

عنف لن يحل م�ش ��اكل العراق المتعددة  .وزير
الداخلي ��ة عثم ��ان الغانم ��ي ،ق ��ال ان محتج ��ان
قت�ل�ا ف ��ي بغ ��داد اال�س ��بوع الما�ض ��ي م ��ن قبل
�ض ��باط م�س ��تخدمين بن ��ادق �ص ��يد �شخ�ص ��ية.
وكان المتظاه ��ران ق ��د قتال خ�ل�ال احتجاجات
انطلق ��ت ي ��وم االثني ��ن �ض ��د انقطاع ��ات التيار
الكهربائي ،في وقت و�ص ��ل فيه ارتفاع درجات
الحرارة لمعدل قيا�س ��ي .تم تعليق مهام �ضباط
ال�شرطة بينما اخذت التحقيقات مجراها  .احد
المحتجي ��ن الذي ت ��م احتج ��ازه لفت ��رة م�ؤقتة
العام الما�ض ��ي واطلق �س ��راحه لم�ش ��اركته في
المظاه ��رات ،ق ��ال ل�ص ��حيفة االندبندن ��ت ان ��ه
في الوق ��ت الذي كان فيه اعالن ي ��وم الخمي�س
�ش ��يئا ايجابيا ،فان اغلب ال�ش ��باب م ��ا يزالون
ممتع�ض ��ين ومثبط ��ي االم ��ل  .وق ��ال المحت ��ج
ال ��ذي طلب ع ��دم ذكر ا�س ��مه "الكثي ��ر منهم فقد
ثقت ��ه بال�س ��لطات .الغالبية تعتق ��د ان الحكومة
غي ��ر ق ��ادرة على ب�س ��ط نفوذها على الف�ص ��ائل
الم�سلحة .كل �شيء باق على ما هو عليه ،الف�ساد
يتمث ��ل بانقطاع ��ات وا�س ��عة للكهرب ��اء .اغل ��ب

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

ال�شباب ما يزالون غير قادرين بالح�صول على
فر�ص عمل ،انهم ي�ش ��عرون بالي�أ�س واالحباط،
الخدمات �ض ��عيفة� ،ش ��بكة االنترنيت �ض ��عيفة،
وال�ش ��وارع و�ض ��عيتها �س ��يئة وكثير منها غير
مبل ��ط  ".بلقي� ��س ويل ��ي ،م ��ن منظم ��ة هيومن
رايت� ��س ووت� ��ش ،قال ��ت ان اج ��راء تحقيق هو
اق ��رار ايجابي بارتكاب الق ��وات االمنية خط�أ،
ولكنه ��ا قال ��ت ان لجان تق�ص ��ي حقائ ��ق عديدة
قد ت ��م ت�ش ��كيلها في ال�س ��ابق ولم تجل ��ب احدا
للم�س ��اءلة  .وتع ��رب منظم ��ة هيوم ��ن رايت�س
ووت�ش عن قلقها اي�ض ��ا من انه في الوقت الذي
تك ��رر فيه الحكومة تو�ص ��ياتها لل�ض ��باط بعدم
الرم ��ي على المتظاهري ��ن ،لكن رغم ذلك حاالت
اط�ل�اق ن ��ار تح ��دث دائم ��ا اثن ��اء التظاهرات.
وقال ��ت ويل ��ي "�أم ��ا ان م�س� ��ؤولي الحكوم ��ة
لي�س ��ت لديهم �س ��يطرة على الق ��وات االمنية �أو
ان الم�س�ؤولين الكبار يقدمون تعهدات ولكن ال
يتخذون اجراءات ل�ضمان تطبيق هذه االوامر
 ".وكان ��ت االحتجاج ��ات ق ��د ب ��د�أت بالتراجع
م ��ع بداية ه ��ذا العام عق ��ب اج ��راءات تقييدية

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
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الحت ��واء تف�ش ��ي فايرو� ��س كورون ��ا الوبائ ��ي
ال ��ذي يق ��ول م�س� ��ؤولون ان ��ه ا�ص ��اب اكثر من
� 120,000ش ��خ�ص وقتل ما ال يقل عن 4,600
�آخري ��ن  .ولك ��ن خ�ل�ال االي ��ام االخي ��رة عادت
االحتجاج ��ات لت ��زداد حدة مرة اخرى ب�س ��بب
االنقطاع ��ات المطول ��ة للتي ��ار الكهربائ ��ي ف ��ي
وق ��ت تجاوزت فيه درج ��ات الحرارة  50درجة
مئوية  .الم�ست�ش ��ار ال�سيا�س ��ي داوود ،لم يعط
تفا�ص ��يل اخرى ع ��ن عدد القتل ��ى البالغ عددهم
� 560شخ�ص ��ا ،ولك ��ن ف ��ي �ش ��هر �ش ��باط اعل ��ن
مر�صد حقوق االن�سان العراقي عن عدد م�شابه
للقتلى ،م�ش ��يرا الى ان � 556شخ�ص ��ا ب�ضمنهم
 17رجل �أمن قد ت ��م قتلهم خالل االحتجاجات.
ووع ��د الم�ست�ش ��ار بتقديم تعوي�ض ��ات لعوائل
القتل ��ى بمن ��ح  10ملي ��ون دينار ل ��كل واحد مع
قطع ��ة ار�ض .ولكن ن�ش ��طاء بحقوق االن�س ��ان
ي�صرون على ان التعوي�ضات يجب ان ال ت�ؤدي
الى تجاهل م�س�ألة اخ�ضاع القتلة للمحا�سبة .
عن� :صحيفة الإندبندنت
البريطانية

رئي�س التحرير التنفيذي
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بانتظار النتائج الكبرية
م ��ن جهت ��ه قال النا�ش ��ط مهن ��د البغ ��دادي لـ(املدى):
"نح ��ن بانتظار نتائ ��ج حتقيق ��ات احلكومة مبقتل
اخلبري االمني ه�ش ��ام الها�ش ��مي ،واجمد الدهامات،
ومئ ��ات ال�ش ��باب الذي ��ن ذهب ��وا �ض ��حية القنا�ص ��ة،
وع�شرات املفقودين الآخرين".
واعلن ��ت احلكومة ،اخلمي�س� ،أن ح�ص ��يلة �ض ��حايا
احلراك ال�ش ��عبي الذي �ش ��هدته البالد من ��ذ نحو 10
�أ�ش ��هر بلغ ��ت  560قتي�ل�ا .ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال م�ؤمتر
�صحايف عقده ه�ش ��ام داود م�ست�شار رئي�س الوزراء
يف بغداد ،يف �أول ت�صريح ر�سمي بح�صيلة �ضحايا
االحتجاجات التي �ش ��هدتها البالد منذ ت�شرين الأول
املا�ضي.
وق ��ال داود �إن "جمموع ال�ش ��هداء من ��ذ اندالع ثورة
ت�ش ��رين الأول وحتى الآن بلغ قرابة � 560شهيدا من
املدنيني والع�س ��كريني ،املظاه ��رات رافقها عنف غري
مربر بحق ال�شباب (املحتجني)".
و�أعلن داود "ت�شكيل احلكومة العراقية جلنة تق�صي
حقائق لك�شف مالب�س ��ات الأحداث ،و�إعالن اجلهات
املتورطة يف العنف �ضد املتظاهرين".
و�أك ��د �أن "احلكوم ��ة ت�س ��عى �إىل احل ��د م ��ن ظاهرة
االختطاف والتغييب الق�س ��ري ،هدفن ��ا دولة قانون
ذات هيبة" .ومل ي�شر داوود يف الإح�صائية �إىل عدد
امل�صابني او املفقودين.
وكان مكت ��ب الكاظم ��ي ق ��ال يف ليل ��ة االعرتاف ��ات
الكبرية ،يوم اخلمي�س املا�ضي ،بعدم وجود �سجناء
من املتظاهرين و�أ�صحاب الر�أي.
واكد املكتب يف بيان �ص ��حفي� ،إن "الكاظمي �أجرى
زيارة ليلية تفقدية �إىل �س ��جن التحقيق املركزي يف
مطار املثنى ببغداد".
و�أ�ض ��اف� ،أن "رئي� ��س احلكومة اطلع على �أو�ض ��اع
ال�س ��جناء وت�أكد بنف�س ��ه من عدم وجود �سجناء من
املتظاهرين ،و�أ�صحاب الر�أي".
باملقابل يق ��ول البغدادي وعدد من املحامني املعنيني
مبتابع ��ة مل ��ف املتظاهري ��ن ان "هن ��اك نح ��و 60
�ص ��حفيا ونا�ش ��طا وحمامي ��ا يف ع ��داد املفقودي ��ن"
ابرزه ��م توفي ��ق التميم ��ي ،مازن لطي ��ف ،واملحامي
علي جا�سب.
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سياسة

الكاظمي يحرج الكتل ال�سيا�سية بتثبيت موعد االنتخابات
املبكرة :ترحيب يف العلن ورف�ض يف الكوالي�س

ً
موع��دا لإجراء
مل مت��ر دقائ��ق قليل��ة على �إعالن رئي�س الوزراء م�ص��طفى الكاظمي ،حتديد ال�س��اد�س من �ش��هر حزي��ران من العام املقبل
االنتخابات املبكرة ،والتي كانت من �أبرز مطالب املتظاهرين يف البالد� ،إال وتوالت ردود الأفعال من خمتلف الكيانات والأحزاب ال�سيا�سية،
ح��ول املوع��د املذكور .واحرج الكاظمي القوى ال�سيا�سي��ة بتحديد املوعد ،كون ان بع�ضها (الكتل) ال ترغ��ب باجراء االنتخابات يف الوقت
الذي ي�شهد ال�شارع احتجاجات �ضدها ،لكنها يف نف�س الوقت ال تقوى على رف�ض املوعد الذي القى ترحيبا �شعبيا.
 بغداد  /المدى
وق ��ال مراقب ��ون ان الكثي ��ر م ��ن الكتل ال
ترغب باجراء االنتخاب ��ات بوقت قريب
لحاجته ��ا الى ترتي ��ب او�ضاعه ��ا ،لكنها
مجبرة على الترحيب بقرار الكاظمي.
وي ��رى متظاهرون �أن "الوفاء" ل�ضحايا
"احتجاج ��ات ت�ش ��رين" ه ��و انبث ��اق
مجل�س نواب جدي ��د يكون نواة حقيقية
لحكوم ��ة تمثل تطلعات ال�ش ��عب ،ولي�س
تك ��را ًرا لتواج ��د الأحزاب نف�س ��ها تحت
قب ��ة البرلمان المقبل ،بالنم ��ط والعقلية
ذاته ��ا ،م ��ع تغيي ��ر الوج ��وه واالتي ��ان
ب�سيا�سيين �ش ��باب يمثلون نهج وطريقة
هذه الأحزاب.
وق ��ال النائ ��ب ع ��ن �س ��ائرون ريا� ��ض
الم�س ��عودي� ،أم� ��س �إن "هن ��اك تباي ًن ��ا
واختال ًفا في وجه ��ات النظر بين القوى
ال�سيا�س ��ية ح ��ول رغبته ��ا ف ��ي �إج ��راء
انتخاب ��ات مبك ��رة م ��ن عدمه ��ا لظروف
خا�ص ��ة ب ��كل جه ��ة" ،مبي ًن ��ا �أنن ��ا "ف ��ي
�سائرون ندعم وبقوة اجراء االنتخابات
المبك ��رة و�أن تك ��ون �شفاف ��ة وبن�سب ��ة
م�شاركة عالية".
و�أ�ض ��اف� ،أن "بع� ��ض الجه ��ات ال ترغب
ب�إج ��راء االنتخاب ��ات بوق ��ت قري ��ب،
ب�سب ��ب حاجته ��ا �إل ��ى تهيئ ��ة قواعده ��ا
ال�شعبية" ،الف ًتا �إلى �أن "نظام الحكم في
العراق نيابي ،بالتال ��ي فان ال�صراع في
االنتخابات �سيك ��ون حا�سمًا ،وال ترغب
�أية قوة �سيا�سية ب�إجراء االنتخابات قبل
تهيئ ��ة قواعدها بال�ش ��كل ال�صحيح الذي
ي�ضمن لها تحقيق نتائج �إيجابية".
وتاب ��ع� ،أن "العقب ��ة الحقيقي ��ة حال ًي ��ا
بقان ��ون االنتخاب ��ات تنح�ص ��ر ف ��ي
الم ��ادة  15والمرتبط ��ة بع ��دد الدوائ ��ر
االنتخابي ��ة ،وحج ��م كل دائرة وتحديث
�سج�ل�ات الناخبي ��ن ،حي ��ث تنح�ص ��ر
الم�شكلة الأ�سا�سية في ملحق هذه المادة
المتعلق ��ة بالج ��داول" ،م�شي ��ر ًا �إل ��ى �أن
"رئا�سة البرلمان عقدت عدة اجتماعات
م ��ع ر�ؤ�س ��اء الكتل بغي ��ة الو�ص ��ول الى
نتائج ت�سمح بعقد جل�سة الت�صويت على
ا�ستكمال القانون".
وجرت االنتخاب ��ات البرلمانية االخيرة
في �شهر �أيار عام  2018و�شهدت م�شاكل
كثيرة ،رغم اعتماد الفرز الإلكتروني قبل
اللج ��وء �إلى الفرز اليدوي الح ًقا ،ب�سبب
�شبه ��ات التزوير ،كما نال ��ت االنتخابات
المذكورة ن�صيبها من االنتقادات ،جراء
قل ��ة ن�سبة الم�شاركة فيه ��ا من الناخبين،
رغ ��م �إ�ص ��دار �أرق ��ام مختلف ��ة ع ��ن ن�سب
الم�شاركة ،غير �أن مفو�ضية االنتخابات
ح�سم ��ت الج ��دل وقالت حينه ��ا �إن ن�سبة
الم�شارك ��ة ف ��ي االنتخاب ��ات الت�شريعية
بلغ ��ت  44,52في المائة م ��ن الناخبين،
لتكون �أعلى ن�سبة عزوف عن الت�صويت
من ��ذ �أول انتخابات متعددة الأحزاب في
العراق عام .2005
وي�شه ��د العراق منذ �شه ��ر ت�شرين الأول
الما�ض ��ي ،احتجاجات م�ستمرة ،نجحت
في الإطاح ��ة بالحكومة ال�سابقة برئا�سة
ع ��ادل عب ��د المه ��دي ،وتخللته ��ا �أعم ��ال
عنف �أ�سفرت عن مقت ��ل المئات و�إ�صابة
الآالف ،والتي تع ��د االنتخابات المبكرة
�أبرز المطال ��ب في االحتجاجات� ،إ�ضافة
�إلى رحيل الأح ��زاب الحاكمة ،والق�ضاء
عل ��ى الف�س ��اد الم�ست�ش ��ري ف ��ي مفا�صل
الدولة المختلفة ،وايجاد حلول حقيقية
للبطال ��ة وارتف ��اع ن�س ��ب الفق ��ر وتردي
الخدمات وغيرها.
وحدد رئي�س مجل�س ال ��وزراء م�صطفى
الكاظمي في كلمة متلفزة الجمعة ت�أريخ
ال�ساد� ��س م ��ن حزي ��ران  ٢٠٢١موع� �دًا
لإج ��راء االنتخاب ��ات النيابي ��ة المبكرة،
م�ؤك ��دا ان ��ه �سيعم ��ل ب ��كل الجه ��ود على
�إنج ��اح ه ��ذه االنتخاب ��ات وحمايته ��ا
وت�أمين م�ستلزماتها.
وج ��دد مطالبت ��ه �إل ��ى مجل� ��س الن ��واب
ب�إر�س ��ال قان ��ون االنتخاب ��ات لرئي� ��س
الجمهوري ��ة للم�صادق ��ة علي ��ه ،م�ش ��ددا
عل ��ى �أن تتمت ��ع مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات
با�ستقاللي ��ة كامل ��ة ،وان تج ��ري
االنتخابات البرلماني ��ة المبكرة بوجود
مراقبين دوليين.
وتعه ��د بمن ��ح كل الق ��وى المتناف�س ��ة
الحماي ��ة والرعاي ��ة المت�ساوية لخو�ض
االنتخاب ��ات ،ال ي�ؤث ��ر فيه ��ا �س�ل�اح
منفل ��ت ،وال ت ��زوّ ر فيه ��ا �إرادة ال�شع ��ب،
وال ت�صن ��ع نتائجه ��ا �إال خي ��ارات �شعبنا
العراقي الحرة ،داعيا �أن ينتظم ال�شباب

الكاظمي خالل لقائه
رئي�س و�أع�ضاء
مفو�ضية االنتخابات
والأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة والمفك ��رون
والوجه ��اء ،واال�ستع ��داد لإح ��داث نقلة
نوعي ��ة وانت�ش ��ال الع ��راق م ��ن فو�ض ��ى
ال�صراع ��ات �إل ��ى الأم ��ن واالزده ��ار
والتناف�س ال�سيا�سي ال�شريف.
وبين �أن "�إرادتك ��م �ستغير وجه العراق
وتزيل عنه غبار �سنوات الحروب والدم
والنزاعات".
وقبل يوم من اعالن الموعد االنتخابي،
التقى رئي� ��س مجل�س الوزراء ،م�صطفى
الكاظم ��ي ،رئي� ��س و�أع�ض ��اء مفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات ،وج ��رى خ�ل�ال اللق ��اء
بحث االنتخاب ��ات المبك ��رة والتح�ضير
له ��ا ،وتوفي ��ر الم�ستلزم ��ات الخا�ص ��ة
ب�إجرائها.
و�أك ��د الكاظم ��ي �أن الحكوم ��ة ما�ضي ��ة
ب�إج ��راء االنتخاب ��ات المبك ��رة الت ��ي
تع ��د �أح ��د �أه ��م الأه ��داف الرئي�س ��ة ف ��ي
المنهاج الحكومي .و�شدد على ا�ستعداد
الحكوم ��ة لتوفي ��ر كل المتطلب ��ات الت ��ي
تقع على عاتقها ،فيما يتعلق بتخ�صي�ص
الأم ��وال للمفو�ضي ��ة وتوفي ��ر الأج ��واء
الآمن ��ة لإج ��راء انتخاب ��ات نزيه ��ة تلبي
المعايير الدولية.
من جانبه ،ق ��دم رئي�س مجل�س مفو�ضية
االنتخاب ��ات جليل عدنان خل ��ف ،تقري ًرا
مف�ص�ل�ا ع ��ن ا�ستع ��دادات المفو�ضي ��ة
لإجراء االنتخاب ��ات البرلمانية المبكرة،
وم�ستلزمات نجاحها.
ب ��دوره ،دعا محم ��د الحلبو�س ��ي رئي�س
مجل�س النواب� ،إلى تعجيل االنتخابات
النيابي ��ة و�إجرائه ��ا في موع ��د �أقرب من
الموعد ال ��ذي حدده م�صطف ��ى الكاظمي
رئي� ��س ال ��وزراء ،مطالبا بـ"عق ��د جل�سة
برلمانية طارئة".
وذك ��ر الحلبو�س ��ي ف ��ي تغري ��دة� ،إن
"الحكومات المتعاقبة لم تنفذ برنامجها
الحكوم ��ي ومنهجه ��ا الوزاري ل ��م يتعد
ال�سط ��ور الت ��ي كتب ��ت ب ��ه ،مم ��ا �أدى
�إل ��ى ا�ستم ��رار االحتجاج ��ات ال�شعبي ��ة
ب�سبب قل ��ة الخدمات وانع ��دام مقومات
الحياة الكريم ��ة" ،داعيا �إلى "انتخابات
(�أبك ��ر) ،وعق ��د جل�س ��ة طارئ ��ة مفتوحة
علني ��ة بح�ض ��ور الرئا�س ��ات الث�ل�اث
والق ��وى ال�سيا�سية للم�ضي بالإجراءات
الد�ستوري ��ة وفق ��ا للم ��ادة ( )64م ��ن
الد�ست ��ور فه ��ي الم�سار الوحي ��د الجراء
االنتخابات المبكرة".
وتن� ��ص المادة ( )64م ��ن الد�ستور على
�أن ��ه " ُيح ��ل مجل� ��س الن ��واب بالأغلبي ��ة
المطلقة لعدد �أع�ضائه ،بناء على طلب من
ثل ��ث �أع�ضائه �أو طلب من رئي�س مجل�س
ال ��وزراء وبموافقة رئي� ��س الجمهورية
وال يج ��وز ح ��ل المجل�س ف ��ي �أثناء مدة
ا�ستج ��واب رئي� ��س مجل� ��س ال ��وزراء..
ويدع ��و رئي� ��س الجمهوري ��ة عن ��د ح ��ل
انتخابات عامة في
مجل� ��س النواب �إل ��ى
ٍ
البالد خالل مدةٍ �أق�صاها �ستون يومًا من
تاريخ الح ��ل ويعد مجل�س ال ��وزراء في

هذه الحالة مُ�ستقيلاً  ،ويوا�صل ت�صريف
الأمور اليومية".
من جانبها عبرت جبهة الإنقاذ والتنمية
ف ��ي بي ��ان له ��ا ع ��ن دعمه ��ا وم�ساندته ��ا
لرئي� ��س مجل� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظم ��ي في تحديد موع ��د لالنتخابات
المبكرة ،م�شددة عل ��ى مواقفها المبدئية
الثابت ��ة ف ��ي �أن تج ��رى االنتخابات على
وف ��ق ال�ش ��روط والمعايير الت ��ي ت�ضمن
�شفافية العملي ��ة االنتخابية ،وتقود �إلى
تمثيل حقيق ��ي عن �إرادة ال�شعب ،وبغير
ذلك ف�إن �أخطاء االنتخابات ال�سابقة وما
�أفرزت ��ه م ��ن نتائ ��ج �ستالحق �أي ��ة عملية
جدي ��دة م ��ا ل ��م يت ��م اعتم ��اد الخط ��وات
الآتية:
1ـ ا�صدار قان ��ون ي�ستلهم �إرادة ال�شعب،
ومطالب ثوار ت�شرين باعتماد االنتخاب
الفردي والدوائ ��ر المتعددة ،وا�ستخدام
البطاق ��ة البايومتري ��ة ح�ص ��را لتفوي ��ت
الفر�صة على المزورين والمتاجرين.
2ـ �إع ��ادة هيبة الدول ��ة ،وح�صر ال�سالح
المنفلت ،وتوفي ��ر الأجواء الديمقراطية
ال�سليمة الم�ؤهلة لممار�سة المواطن حقه
ال�شرعي في اختيار ممثليه دون �ضغوط
�أو تهدي ��دات تمار�سه ��ا الميلي�شي ��ات
ب�صورة بعيدة عن القانون.
3ـ تهيئة م�ستلزمات العملية االنتخابية،
والحر�ص على �إبعاد التدخالت التي من
�ش�أنه ��ا �أن تطع ��ن النتائج ،عب ��ر والءات
وانحيازات غير �شرعية.
4ـ �ضمان �أن تكون الأمم المتحدة م�شاركة
وم�شرف ��ة عل ��ى العملي ��ة االنتخابية ،مع
ف�س ��ح المج ��ال للمراقبي ��ن وال�صحفيين
لمتابعة مجرياتها.
5ـ ت�ؤكد جبهة الإنقاذ والتنمية دعمها لكل
هذه االجراءات ،وتعاونها التام في حل

مجل� ��س النواب �ضمن الفت ��رة القانونية
التي تتطلبها االنتخابات المبكرة.
و�أخي ��را �إن القيم ��ة الحقيقي ��ة للعملي ��ة
االنتخابية تكمن في الو�صول �إلى نتائج
معبرة عن �إرادة ال�شعب ،وتحظى بثقته،
وتحفزه على الم�شاركة الوا�سعة ،بعيدا
عما ح�صل في انتخابات عام  2018وما
�شابها من خروقات ،ف�ضال عن الم�ساهمة
الجماهيرية المتوا�ضعة .
كما رحبت بعثة الأمم المتحدة لم�ساعدة
العراق (يونامي) بدعوة رئي�س الوزراء
م�صطفى الكاظمي �إلى انتخابات مبكرة،
معتب ��رة �أن االنتخاب ��ات المبك ��رة تلبي
مطلبًا �شعبيًا رئي�سيًا على طريق تحقيق
المزيد م ��ن اال�ستقرار والديمقراطية في
العراق .والأمم المتحدة م�ستعدة لتقديم
الدع ��م والم�ش ��ورة الفني ��ة عل ��ى النحو
ال ��ذي يطلب ��ه العراق ل�ضم ��ان انتخابات
حرة ونزيهة وذات م�صداقية تك�سب ثقة
الجمهور.
وقال ��ت الممثل ��ة الخا�صة للأمي ��ن العام
للأم ��م المتح ��دة ف ��ي الع ��راق جيني ��ن
هيني�س-بال�سخ ��ارت في بي ��ان لها "�إن
�إج ��راء انتخاب ��ات ذات م�صداقية وحرة
ونزيه ��ة و�شامل ��ة ب�شكل �صحي ��ح يمكن
�أن يعي ��د تن�شي ��ط النظ ��ام ال�سيا�س ��ي
ويبن ��ي ثقة الجمه ��ور ،ويمن ��ح ال�شعب
�صو ًت ��ا ويحق ��ق تطلعاته ��م �إل ��ى تمثي ��ل
�سيا�س ��ي �أف�ض ��ل" .وا�ضاف ��ت "تقع على
عات ��ق الحكوم ��ة والبرلم ��ان والأحزاب
ال�سيا�سي ��ة و�أ�صح ��اب ال�ش� ��أن الآخرين
م�س�ؤولية �ضم ��ان �إجراء انتخابات حرة
ونزيهة وذات م�صداقية في بيئة مواتية
ت�ضع م�صالح البالد فوق كل االعتبارات
الأُخرى".
وتابعت "نحن على ثقة ب�أن جميع القوى

ال�سيا�سية ترغب في ر�ؤية العراق يخرج
م ��ن �أزمات ��ه ويزده ��ر .وكما ه ��و الحال
دائ ًم ��ا� ،ستكون ه ��ذه االنتخابات بقيادة
عراقية وملكية عراقية .و�ستوا�صل الأمم
المتح ��دة تقدي ��م كل الم�ش ��ورة والدع ��م
الفني الذي تطلب ��ه الحكومة ومفو�ضية
االنتخابات ،وف ًقا لتفوي�ضها".
وي ��رى ن ��وري المالك ��ي رئي� ��س ائتالف
دول ��ة القان ��ون �أن ح ��ل مجل� ��س النواب
يعتم ��د عل ��ى مرحلتين ،االول ��ى الجهات
التي لها ح ��ق طلب الحل والثانية الجهة
التي بيدها قرار الحل ،ويكون بت�صويت
المجل� ��س على ح ��ل نف�س ��ه وال �صالحية
الي جه ��ة بح ��ل المجل� ��س دون موافق ��ة
المجل�س على حل نف�سه.
ال ��ى ذل ��ك �أب ��دى رئي� ��س تي ��ار الحكم ��ة
عم ��ار الحكيم في بي ��ان ت�أييده "لإجراء
انتخاب ��ات برلماني ��ة مبك ��رة" ،معتب ��را
�أن "تحدي ��د موع ��د لإج ��راء االنتخابات
المبكرة من قبل رئي� ��س الوزراء خطوة
موفق ��ة وباالتجاه ال�صحيح وهو م�ؤ�شر
لعزم الحكومة على الإيفاء بوعودها".
و�أ�ض ��اف "نطال ��ب الجه ��ات الت�شريعية
بم�ساندته ��ا وا�ستكم ��ال تمري ��ر قان ��ون
انتخابي ر�صين ي�ضمن اجراءها ب�صورة
�شفافة وعادلة ومعبرة عن �إرادة ال�شعب
وبعيدا عن ال�ضغوط والت�سيي�س".
ال ��ى ذل ��ك ،يعتق ��د به ��اء االعرج ��ي نائب
رئي� ��س ال ��وزراء ال�ساب ��ق� ،أن الكت ��ل
ال�سيا�سي ��ة �ستلج�أ للمزاي ��دة ال�سيا�سية
والإعالمي ��ة ك ��ي ال تك ��ون هن ��اك �أي ��ة
انتخاب ��ات .وقال االعرجي ف ��ي تدوينة
ل ��ه على (تويتر) بعد �أن �أعلنت الحكومة
ا�ستعدادها لإج ��راء االنتخابات ِ ّ
المبكرة
بالت�أري ��خ ال ��ذي حدّدت ��ه ،ف� ��إن "غالبي ��ة
الكت ��ل ال�سيا�سية �ست�ستغل ذلك للمزايدة

ال�سيا�سية والإعالمية كي ال تكون هناك
�أية انتخابات ال ِ ّ
مبكرة وال وف ًقا لتوقيتها
الد�ست ��وري!" .ب ��دوره ي�أم ��ل ائت�ل�اف
الن�ص ��ر ال ��ذي يق ��وده حي ��در العب ��ادي
م ��ن الق ��وى ال�سيا�سي ��ة الفاعل ��ة العم ��ل
عل ��ى تذلي ��ل كل العقبات الكم ��ال قانون
االنتخابات البرلمانية.
وق ��ال االئتالف ف ��ي بيان �إن ��ه "ي�أمل من
جمي ��ع الم�ؤ�س�سات والق ��وى ال�سيا�سية
الت�ضام ��ن لتذلي ��ل العقب ��ات المت�صل ��ة
بقان ��ون االنتخاب ��ات و�أداء المفو�ضي ��ة
والإج ��راءات الحكومي ��ة ال�ضامن ��ة
النتخاب ��ات نزيه ��ة وح ��رة ،بعي� �دًا ع ��ن
الو�صاية والهيمنة والتزوير".
و�ش ��دد االئت�ل�اف عل ��ى ّ
ان "م�صداقي ��ة
النظ ��ام ال�سيا�س ��ي برمت ��ه تتوق ��ف على
العملي ��ة االنتخابي ��ة القادم ��ة ومدي ��ات
نزاهته ��ا وتعبيره ��ا ع ��ن ق ��وى ال�شعب
وتطلعات ��ه ،وت�شكي ��ل حكوم ��ة وطني ��ة
فعّالة ق ��ادرة على ر�سم م�س ��ارات نوعية
لخدمة ال�شعب والدولة".
م ��ن جهت ��ه ،اك ��د محم ��د الغب ��ان رئي� ��س
كتلة الفتح في البرلم ��ان في تغريدة� ،إن
"تحال ��ف الفتح مع �إج ��راء االنتخابات
المبك ��رة ،التي �سبق و�أن حددت وبطلب
م ��ن الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة ،وف ��ي مقدمته ��ا
تحال ��ف الفت ��ح ،عل ��ى �أن تك ��ون م ��ن
�أولويات البرنام ��ج الحكومي للحكومة
الحالية" ،الف ًتا �إل ��ى �أن تحالفه "�سيعمل
م ��ع باق ��ي الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة ال�ستكمال
ت�شري ��ع قان ��ون االنتخاب ��ات والمحكمة
االتحادي ��ة ،تمهيدًا لإج ��راء االنتخابات
المبكرة في موعدها المقرر".
و�أ�ضاف الغبان �أن "الفتح دائمًا ما يدعو
�إل ��ى �إج ��راء انتخاب ��ات مبك ��رة وتحديد
موع ��د له ��ا" ،مبي ًن ��ا �أن تحالف ��ه "اقترح
موع� �دًا في �شه ��ر ني�سان المقب ��ل ليكون
الطق�س �أف�ضل وقبل �شهر رم�ضان".
م ��ن جانبها ،اك ��دت بهار محم ��ود ع�ضو
اللجن ��ة القانوني ��ة النيابي ��ة ان ��ه لي� ��س
م ��ن �صالحي ��ة رئي� ��س ال ��وزراء تحدي ��د
موع ��د لالنتخابات المبك ��رة ،مبينة انها
م ��ن الم�ؤيدين الجراء ه ��ذه االنتخابات
ال�سيم ��ا مع نتائج التزوي ��ر الذي �شهدته
هذه الدورة االنتخابية الحالية.
وقال ��ت محم ��ود ف ��ي بي ��ان" :نح ��ن م ��ع
اج ��راء انتخاب ��ات مبك ��رة خا�ص ��ة وان
نتائ ��ج التزوي ��ر في ه ��ذه ال ��دورة كانت
مرتفع ��ة ،لك ��ن هن ��اك تو�ضي ��ح قانوني
ب�ش� ��أن الموع ��د ال ��ذي ح ��دده الكاظم ��ي
لالنتخابات المبكرة".
وا�ضافت "هنالك نوعان من االنتخابات،
الأول ��ى االنتخاب ��ات االعتيادي ��ة او
الدوري ��ة والت ��ي تج ��ري عن ��د انته ��اء
ال ��دورة االنتخابية خ�ل�ال اربع �سنوات
ف ��ي ه ��ذه الحالة يك ��ون م ��ن �صالحيات
رئي� ��س مجل�س ال ��وزراء ان يحدد موعد
االنتخاب ��ات بالتن�سي ��ق م ��ع المفو�ضية
العليا".

وتابع ��ت" :الن ��وع الثان ��ي وه ��ي
االنتخاب ��ات المبكرة ف�إنه ��ا حالة خا�صة
تحكمه ��ا المادة  ٦٤م ��ن الد�ستور والتي
تو�ضح كيفية اج ��راء االنتخابات والتي
تب ��د�أ بح ��ل البرلم ��ان بطلب م ��ن رئي�س
ال ��وزراء وموافق ��ة رئي� ��س الجمهورية
وبعدها يجب �أن ي�صادق عليه باالغلبية
المطلق ��ة لع ��دد �أع�ض ��اء مجل� ��س النواب
ليتم عندئذ حله".
وبين ��ت محم ��ود ان االج ��راء الثان ��ي
لالنتخاب ��ات المبك ��رة هو دع ��وة رئي�س
الجمهورية الى هذا الإجراء وفي حينها
يح ��دد رئي� ��س ال ��وزراء الموع ��د والذي
يك ��ون خ�ل�ال  ٦٠يوم ��ا فق ��ط م ��ن ح ��ل
البرلمان ،ويبقى ال�س�ؤال هل المفو�ضية
جاهزة الجراء انتخابات مبكرة؟.
وقال القيادي في كتلة �صادق البرلمانية
نعي ��م العب ��ودي ف ��ي تدوين ��ة�" :ستكون
االنتخاب ��ات المبك ��رة خط ��وة جي ��دة
وفعالة ،لأ ّنها �ستحدد الثقل الحقيقي لكل
من الأحزاب والكتل ،وتبدّد وهم مواقع
التوا�صل االجتماعي".
وا�ض ��اف العب ��ودي" ،ل ��ذا ندع ��و �إل ��ى
الم�شاركة الفعالة لكل من يريد الإ�صالح
والتغيي ��ر للأف�ض ��ل ،كذلك ال ب� � ّد من ّ
حل
مو�ضوع الكتل ��ة الأكبر قبل االنتخابات،
تج ّنبًا لتكرار الم�شاكل نف�سها".
وبعد �ساعات من اع�ل�ان رئي�س الوزراء
تحديد موع ��د االنتخابات ،ج ��دد ف�صيل
كتائب حزب الله مهاجمة الكاظمي.
واتهم ��ت كتائ ��ب ح ��زب الل ��ه ،رئي� ��س
ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي بت�سهي ��ل
اغتي ��ال قائ ��د فيل ��ق القد� ��س الإيران ��ي
التاب ��ع للحر�س الثوري الجن ��رال قا�سم
�سليماني ،والقيادي في الح�شد ال�شعبي
�أب ��و مه ��دي المهند�س ف ��ي ق�صف جوي
بمطار بغداد.
وقال الم�س� ��ؤول الأمني في كتائب حزب
الل ��ه� ،أبو علي الع�سكري ،ف ��ي بيان عبر
(تويت ��ر)� ،إن "الكاظم ��ي عندم ��ا كان
ي�شغل من�صب رئي�س المخابرات العامة
العراقي ��ة ،ق ��ام بت�سهي ��ل قت ��ل �سليماني
والمهند�س".
و�أ�ضاف الع�سكري" :لن يكون عيدنا في
هذا المقطع الزمني عيدا� ،إال ب�أخذ الث�أر
الذي يليق حجما ،وم�ضمونا ب�سليماني،
والمهند� ��س ،و�شه ��داء مدين ��ة القائ ��م
م ��ن قاتليه ��م" ،وق ��ال �إن "الم�شاركي ��ن
المحليي ��ن ابت ��داء م ��ن كاظم ��ي الغادر،
�إل ��ى �أدنى الرتب الت ��ي �ساهمت بت�سهيل
ه ��ذه الجرائم التاريخية ،ل ��ن يفلتوا من
العقاب مهما كان الثمن وطال الزمن".
و�سبق �أن اتهم الع�سكري ،الكاظمي حين
كان رئي�سا لجه ��از المخابرات العراقية،
بت�سهي ��ل عملي ��ة اغتي ��ال �سليمان ��ي
والمهند� ��س ،معتبرا وقته ��ا �أن "تر�شيح
الكاظم ��ي لرئا�س ��ة مجل� ��س ال ��وزراء،
بمثابة �إع�ل�ان حرب عل ��ى ال�شعب ،و�أنه
�سيحرق ما تبقى من �أمن البالد".
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الحظر الوقائي يحرم العراقيين من ممار�سة طقو�س عيد الأ�ضحى

ال�ص��حة تح��ذر :م�ؤ�ش��رات غي��ر جي��دة وخطي��رة �س��ببها ع��دم االلت��زام!

 متابعة املدى
و�صف ��ت وزارة ال�صح ��ة ،ام� ��س ال�سب ��ت،
زي ��ادة ع ��دد الإ�صاب ��ات بكورون ��ا بع ��د
ت�سجي ��ل اعل ��ى ح�صيلة وبائي ��ة جتاوزت
� 3000إ�صاب ��ة ،ب�أنه ��ا "جر� ��س انذار"،
داعي ��ة �إىل حما�سب ��ة خمالف ��ي �إج ��راءات
ال�سالمة.
وقال وكيل ال ��وزارة ح ��ازم اجلميلي� ،إن
"زي ��ادة �أع ��داد الإ�صابات ه ��ي عك�س ما
مطل ��وب ومتوقع ب� ��أن تكون هن ��اك بداية
انخفا� ��ض لأع ��داد الإ�صاب ��ات ،بالرغم من
�أن �أعداد الوفيات قد انخف�ضت" ،الف ًتا �إىل
�أن "زي ��ادة �أع ��داد الإ�صاب ��ات م�ؤ�شر غري
جي ��د ،وه ��ي نتيجة ع ��دم الت ��زام املواطن
ب�إجراءات ال�سالمة".
و�أ�ض ��اف �أن "الوزارة ح ��ذرت يف الفرتة
ال�سابق ��ة عدة م ��رات من �أن ع ��دم االلتزام
�سي� ��ؤدي �إىل زيادة الأع ��داد" ،م�شريًا �إىل
�أن "�أع ��داد الإ�صابات الت ��ي ُ�سجلت �أم�س
اجلمعة ،وجت ��اوزت الثالثة �آالف �إ�صابة،
تع ُّد جر�س انذار لكل �شخ�ص ،ولكل جهة،
ولكل �صاحب ت�أثري يف تطبيق الإجراءات
ال�صحية الوقائية".
وتابع اجلميلي �أن "اجلهات الأمنية تقوم
بواجباته ��ا ،وله ��ا دور كب�ي�ر يف املتابعة،
ولك � ّ�ن هن ��اك �ضع ًفا يف تنفي ��ذ الإجراءات
الق�ضائي ��ة اخلا�ص ��ة باملخالف�ي�ن" ،داع ًي ��ا
�إىل "�ضرورة اتخاذ �إجراءات �صارمة يف
تطبيق القانون بحق املخالفني لإجراءات
أ�شخا�صا
الوقاية وال�سالمة� ،سواء كانوا �
ً
�أو جمموعات �أو حمالت �أو �سيارات".
و�أو�ض ��ح �أن "�إمكاني ��ات وزارة ال�صح ��ة
الآن �أف�ض ��ل بكث�ي�ر م ��ن الف�ت�رة ال�سابق ��ة
ب�إ�ضاف ��ة الكث�ي�ر من الأ�س� � َّرة يف كثري من
امل�ست�شفيات ،ومت توف�ي�ر �أجهزة التنف�س
بكميات جيدة ج� �دًا الآن ،وجميع الأدوية
الت ��ي يحتاجه ��ا امل�صاب متوف ��رة � ً
أي�ضا"،
م�ؤك� �دًا �أن "الت ��زام املواط ��ن ب�إج ��راءات
الوقائي ��ة ه ��و الأهم م ��ن �أج ��ل تقليل عدد
الإ�صابات".
ق ��ال مدير �صحة الكرخ جا�سب احلجامي،
اجلمعة� ،إن �أعداد الإ�صابات املعلنة يوميًا

هي نتائج فحو�ص ��ات اليومني ال�سابقني،
ولي�س فحو�صات اليوم ذاته.
وذك ��ر احلجام ��ي يف تدوين ��ة تابعته ��ا
(امل ��دى)� ،أن "الأع ��داد املعلن ��ة الي ��وم هي
نتائ ��ج فحو�ص ��ات ي ��وم االربع ��اء ولي�س
الي ��وم كم ��ا يت�ص ��ور البع� ��ض ،حي ��ث �أن
الفحو�ص ��ات التي جترىٰ ي ��وم الأربعاء
عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال تظه ��ر نتائجه ��ا ي ��وم
اخلمي�س وجتمع لغاي ��ة ال�ساعة العا�شرة
م ��ن م�س ��اء اخلمي� ��س ويت ��م �إعالنه ��ا يوم
اجلمع ��ة ،وهكذا لباق ��ي االي ��ام" ،م�ضي ًفا
�أن "ال�شفاء والوفيات فهي ليوم اخلمي�س
� ً
أي�ضا لغاية ال�ساعة العا�شرة ليل".
ولف ��ت �إىل �أن "جمي ��ع املراك ��ز ال�صحي ��ة
وامل�ست�شفيات ت�ستقبل امل�شتبه ب�إ�صابتهم
بفايرو� ��س كورون ��ا طيل ��ة اي ��ام العي ��د

والعطل ��ة والفحو�ص ��ات متوف ��رة ب�أعداد
كافي ��ة ونهي ��ب ب ��كل م ��ن تظه ��ر لدي ��ه �أي
م ��ن االعرا�ض حت ��ى لو كان ��ت ب�سيطة �أن
يراج ��ع اق ��رب مركز �صح ��ي �أو م�ست�شفى
لإجراء الفح�ص".
م ��ن جهة اخ ��رى ال ي�شعر �أح ��د بالعيد يف
بل ��د �أودى فيه فايرو� ��س كورونا امل�ستج ّد
بحي ��اة قراب ��ة � 4700شخ� ��ص و�أ�ص ��اب
�أك�ث�ر من � 115أل ًفا .وفاق ��م تف�شي الوباء
الأزم ��ة االقت�صادي ��ة الناجم ��ة ع ��ن انهيار
�أ�سع ��ار النف ��ط ،م�ص ��در العائ ��دات �شب ��ه
الوحيد يف العراق.
يق ��ول �أحم ��د عب ��د احل�سني وه ��و موظف
حكوم ��ي يف الب�صرة يف جنوب ��ي البالد:
"ب�سبب جائحة كورونا �صارت الظروف
االقت�صادي ��ة �صعب ��ة ...حت ��ى املوظف�ي�ن،

و�أنا واحد منهم ،ت�أخ ��رت رواتبهم ،ل�ست
وح ��دي �إمن ��ا هن ��اك الكث�ي�ر م ��ن النا� ��س
مثلي".
وي�ؤك ��د يف �أول �أي ��ام عي ��د الأ�ضحى الذي
يُحتف ��ى ب ��ه و�س ��ط حظ ��ر جت ��وّ ل كام ��ل
مفرو� ��ض يف جمم ��ل �أرا�ض ��ي الب�ل�اد ملدة
ع�ش ��رة �أي ��ام� ،أن ��ه يف ّك ��ر بالأطف ��ال الذين
"�سيُظلم ��ون" لأنه ��م ل ��ن يح�صل ��وا على
"عيدية" هذه ال�سنة.
من جهته يقول فالح وهو موظف حكومي
( 35عام ��ا) ي�سكن يف من ��زل م�ست�أجر يف
غربي العا�صمة بغ ��داد ويحمل م�س�ؤولية
عائل ��ة م ��ن �أربع ��ة �أ�شخا� ��ص ووالدت ��ه
امل�سن ��ة� ،إن "�أي ��ام العي ��د و ّل ��ت من ��ذ زمن
و�أ�صبح العيد الآن حملاً ثقيلاً  ،بعدما كان
�أجم ��ل الأيام عندما كان ��ت احلياة ب�سيطة

وكل �ش ��يء �سهل" .وي�ضيف فالح الذي مل واحلال ��ة االقت�صادي ��ة �صعب ��ة �إذ �أن ق�سمًا
يت�سلم راتب ��ه ال�شهري رغم حل ��ول العيد ،من النا� ��س مل يت�سلم ��وا رواتبهم والق�سم
"زيارة الأقرباء والأهل �صعبة جدًا ب�سبب الآخ ��ر لي�س لديه املال" م�شريًا �إىل ارتفاع
الظروف االقت�صادية و�أ�صبحت م�ستحيلة �أ�سع ��ار الأغن ��ام "ب�سبب �صعوب ��ة التنقل
لأن ال�شوارع مغلقة ب�سبب حظر التجوّ ل ،بوجود احلظر".
واجلي ��ب فارغ والطق� ��س احلار ال يُحتمل وبح�سب ا�ستطالع لل ��ر�أي �أجرته م�ؤخ ًرا
والتيار الكهربائي مقطوع".
جلن ��ة الإنق ��اذ الدولية وه ��ي منظمة غري
وكذل ��ك ،ت�سبب ��ت الأزم ��ة ب�أ�ض ��رار كبرية حكومية ،ف� ��إن  73يف املئة من العراقيني
بالن�سب ��ة للتجّ ��ار الذي ��ن يحقق ��ون ع ��اد ًة الذي ��ن �شارك ��وا يف اال�ستط�ل�اع ي�ؤكدون
�أرباحً ا كبرية يف فرتة عيد الأ�ضحى.
�أنه ��م تناول ��وا كمي ��ات �أق � ّ�ل م ��ن الطع ��ام
و�سجّ ��ل �أب ��و ح�سن الب ��زوين وهو راعي لتوفري املال ،فيما يقول  61يف املئة منهم
ما�شي ��ة يف الب�صرة ،تراج ًع ��ا يف مبيعات �إنهم بد�أوا ي�ستدينون لتلبية حاجاتهم.
الأغنام.
ي�ؤكد �سعيد عطية وهو �صاحب حمل لبيع
وي�ش ��رح �أن "هذه ال�سنة بيع الأغنام لي�س الألب�س ��ة تنفد ع ��اد ًة ب�ضائع ��ه خالل فرتة
مث ��ل كل �سنة فقد �أثر علين ��ا تف�شي الوباء عي ��د الأ�ضحى� ،أنه خ�س ��ر " 95يف املئة"
وتع ��ذر التنق ��ل م ��ن حمافظ ��ة �إىل �أخرى م ��ن �إيرادات ��ه ب�سب ��ب تف�ش ��ي الوباء .يف

�أكدوا �أن ال ح�صانة لقتلة املتظاهرين و�إن كانوا من كبار ال�ضباط وامل�س�ؤولني

�آالف المتظاهرين يجددون العهد ل�شهداء التظاهرات
واالقت�صا�ص لهم
 ذي قار  /ح�سني العامل
ج ��دد الأالف م ��ن املتظاهري ��ن وا�س ��ر �شه ��داء
التظاه ��رات يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار يف اول اي ��ام
عي ��د اال�ضحى يوم اجلمع ��ة ( 31متوز 2020
) تظاهراته ��م ال�ست ��ذكار �شه ��داء جم ��زرة ج�سر
الزيت ��ون الت ��ي راح �ضحيته ��ا � 145شهي� �دًا
وجريحً ��ا خ�ل�ال يوم ��ي ( 28و )29ت�شري ��ن
الث ��اين  ،2019وفيم ��ا طالب ��وا الكاظمي برفع
احل�صان ��ة احلكومي ��ة ع ��ن املتهمني بقت ��ل وقمع
املتظاهري ��ن م ��ن الذين �ص ��درت بحقهم مذكرات
قب� ��ض ق�ضائية� ،شددوا عل ��ى الق�صا�ص من قتلة
املتظاهرين ال�سلميني .
ويف حدي ��ث لـ(املدى) ق ��ال النا�شط املدين �أحمد
عل ��ي التميمي خ�ل�ال م�شاركت ��ه بالتظاهرة التي
انطلق ��ت م ��ن مي ��دان التظاه ��رات يف �ساح ��ة
احلبوب ��ي وطافت ع ��ددا من �ش ��وارع النا�صرية
و�ص ��وال اىل ج�س ��ر الزيت ��ون ال ��ذي �شه ��د قب ��ل
 8ا�شه ��ر جم ��زرة دموي ��ة بح ��ق املتظاهري ��ن
على ي ��د الق ��وات الت ��ي يقوده ��ا الفري ��ق جميل
ال�شم ��ري �إن "�آالف املتظاهري ��ن م ��ن اه ��ايل
النا�صري ��ة واالق�ضي ��ة والنواح ��ي ف�ض�ل�ا ع ��ن
ا�س ��ر ال�شهداء ج ��ددوا تظاهراته ��م يف اول ايام
عي ��د اال�ضح ��ى لتجدي ��د عه ��د الوف ��اء ل�شه ��داء
التظاه ��رات وموا�صلة دربه ��م لتحقيق املطالب
ال�شعبي ��ة امل�شروعة وا�ستعادة الوطن من قب�ضة
الفا�سدي ��ن" ،واردف ان "املتظاهري ��ن �ش ��ددوا
على الق�صا�ص م ��ن املتورطني بقمع املتظاهرين
ال�سلميني ورفع احل�صانة احلكومية عن املتهمني

م ��ن كبار امل�س�ؤولني وال�ضب ��اط املتورطني بقمع
التظاهرات".
وا�ش ��ار التميمي ال ��ذي فقد الع�ش ��رات من رفاقه
املتظاهري ��ن وم ��ن بينهم ع ��دد م ��ن اقاربه خالل
عملي ��ات قم ��ع التظاه ��رات ان "ا�س ��ر ال�شه ��داء
واملتظاهري ��ن ي ��رون ان احلكوم ��ة احلالي ��ة
اخ ��ذت تلج� ��أ للت�سوي ��ف ك�سابقته ��ا يف تق ��دمي
القتل ��ة اىل املحاكم املخت�ص ��ة" ،مبينا ان "هناك
ع�شرات مذك ��رات القب�ض واال�ستح�ضار �صادرة
م ��ن املحاك ��م املخت�ص ��ة بح ��ق كب ��ار ال�ضب ��اط
وامل�س�ؤول�ي�ن ومل يج ��ر تنفيذه ��ا ،ال ل�ش ��يء اال
لكونه ��م يتمتع ��ون بح�صان ��ة حكومي ��ة يتطل ��ب
رفعه ��ا موافقة رئي�س جمل� ��س الوزراء م�صطفى
الكاظم ��ي وهذا االخري لالن يب ��دو وك�أنه حمرج
يف التعاطي مع هذا امللف".
وك�ش ��ف النا�ش ��ط امل ��دين ان "ع�ش ��رات املتهمني
بقم ��ع التظاه ��رات م ��ن كب ��ار ال�ضباط م ��ا زالوا
ي�سرح ��ون وميرح ��ون ب ��ل وح�ص ��ل ع ��دد منهم
م�ؤخ ��را على ترفي ��ع لرتب ��ة اعلى فيما م ��ا زالت
ق�ضاي ��ا قت ��ل وقم ��ع املتظاهري ��ن مل حت�سم حتى
االن رغم م ��رور اكرث من  10ا�شهر على انطالق
تظاه ��رات االول م ��ن ت�شري ��ن االول" ،مبينا ان
"الفريق جميل ال�شمري رغم انه املتهم الرئي�س
يف ارت ��كاب جم ��زرة ج�س ��ر الزيت ��ون و�صدرت
بحق ��ه اوامر قب� ��ض ق�ضائية منذ ع ��دة ا�شهر اال
ان ��ه مل ميثل ام ��ام الق�ضاء وم ��ا زال ي�شغل �أعلى
املنا�ص ��ب الع�سكري ��ة و�آخرها نقل ��ه اىل مديرية
االم ��رة" .وتاب ��ع التميم ��ي ان "م ��ن املفرو� ��ض
�سح ��ب ي ��د ال�شم ��ري وغريه م ��ن املتهم�ي�ن حال

اتهامه ��م بقمع املتظاهري ��ن وان تتخذ احلكومة
ال�سابق ��ة او احلكوم ��ة احلالية كاف ��ة االجراءات
لتقدميه ��م للق�ض ��اء" ،م�ش ��ددا عل ��ى "�ض ��رورة
رف ��ع احل�صان ��ة احلكومي ��ة عن ال�ضب ��اط وكبار
امل�س�ؤول�ي�ن وا�ص ��دار املوافق ��ات الر�سمية التي
ت�سمح مبثولهم ام ��ام الق�ضاء حيث يتعذر تنفيذ
اوام ��ر القب� ��ض الق�ضائي ��ة عل ��ى كب ��ار ال�ضباط
م ��ن دون ح�ص ��ول موافق ��ة القائد الع ��ام للقوات
امل�سلح ��ة" .و�شدد التميمي على ان "املتظاهرين
وبع ��د ما مل�س ��وه م ��ن ت�سوي ��ف وحماي ��ة للقتلة
�سيلج� ��أون للت�صعي ��د امل�ستم ��ر حت ��ى حتقي ��ق
العدال ��ة وان�صاف ال�ضحاي ��ا وا�سرهم" ،م�شريا
اىل ان "املتظاهري ��ن قاموا ي ��وم اخلمي�س (30
مت ��وز  )2020بقط ��ع ج�س ��ر فه ��د عل ��ى طريق
امل ��رور ال�سري ��ع ال ��دويل الراب ��ط ب�ي�ن الب�صرة
وبغ ��داد لب�ضع �ساعات احتجاجا على الت�سويف
يف ملف حماكمة قتلة املتظاهرين وذلك الي�صال
ر�سالة للحكومة بان املتظاهرين لن يفرطوا بدم
اخوته ��م وان الت�صعي ��د قادم م ��امل يتم التعجيل
بح�س ��م ذلك امللف" .و�ش ��ارك يف تظاهرة جتديد
الوف ��اء ل�شه ��داء التظاه ��رات والق�صا� ��ص م ��ن
قتلته ��م اكرث م ��ن ثالثة �آالف متظاه ��ر من اهايل
النا�صري ��ة واق�ضي ��ة ال�شطرة و�س ��وق ال�شيوخ
واال�ص�ل�اح والغ ��راف ونواح ��ي الفه ��ود و�سيد
دخيل والبطح ��اء والفجر وغريها من الوحدات
االدارية التابعة ملحافظة ذي قار .
وردد املتظاهرون العديد من الهتافات التي تدين
القتلة والقامع�ي�ن للتظاهرات ال�سلمية من بينها
(�إقمعوا بين ��ه� ،إقمعوا بينه� ،إ�شما �إقمعتوا بينه

نزي ��د ،هاي ث ��ورة وبعد ثورة ،واحن ��ه واحدنه
حدي ��د) و(خ ��اف كـالول ��ك عل ��ى الث ��ورة انتهت،
ثابتني وغرين ��ه اللي تيهت ،لو ردت ت�س�أل عليه،
هاي هاي النا�صري ��ة ،ماحله وبيها ال�سوالف ما
فهت) و(�شلع قل ��ع والـكالها وياهم) واملق�صود بـ
(الـكـاله ��ا وياهم) زعيم التي ��ار ال�صدري مقتدى
ال�صدر الذي كان اول من اطلق �شعار (�شلع قلع)
عن ��د التلويح برغبته يف تغي�ي�ر حكومة املالكي
وازاح ��ة الطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة املتورط ��ة بالف�ساد
فيم ��ا ردد متظاه ��رو ال�شط ��رة (منك ��م ملين ��ه
ال�شط ��رة �إطك وتع ��ور) يف ا�ش ��ارة اىل عنفوان
الث ��ورة وع ��زم الثوار عل ��ى تغي�ي�ر ال�سيا�سيني
الذي ��ن طفح الكيل من ف�سادهم وف�شلهم يف ادارة
�ش� ��ؤون الب�ل�اد  .ي�ش ��ار اىل ان املئ ��ات م ��ن ا�سر
�شه ��داء تظاهرات حمافظة ذي ق ��ار وا�صدقائهم
�أم�ضوا االيام االوىل م ��ن عيد الفطر املبارك يف
مق�ب�رة وادي ال�س�ل�ام بالنج ��ف اال�ش ��رف ،فيما
رددوا وه ��م يتظاه ��رون ي ��وم االح ��د ( 24ايار
 )2020عن ��د مدخل مدينة النجف وقرب مقام
عل ��ي (ع) ،هتاف ��ات تطالب بالق�صا� ��ص من قتلة
ابنائهم وت�شكو ظلم القتلة لإمام الفقراء.
وك�شف ��ت احلكوم ��ة املحلي ��ة يف ذي ق ��ار ي ��وم
االربع ��اء ( 10حزي ��ران  )2020ان تنفي ��ذ
مذك ��رة الق ��اء القب� ��ض ال�ص ��ادرة بح ��ق الفريق
جمي ��ل ال�شم ��ري املته ��م بارتكاب جم ��زرة ج�سر
الزيت ��ون بالنا�صري ��ة الت ��ي راح �ضحيته ��ا 45
�شهيدًا واكرث من  100جريح خالل يومي (28
و  )29ت�شري ��ن الث ��اين  2019تتطلب موافقة
القائ ��د العام للقوات امل�سلحة ،وفيما اكدت تعذر
تنفيذ املذكرة او اتخ ��اذ اي اجراء ق�ضائي بحق
ال�شمري م ��ن دون ا�ستح�صال موافقة الكاظمي،
ام�ضت ا�س ��ر �شهداء التظاه ��رات �شهرها الثامن
وه ��ي ترابط وتتظاه ��ر امام حمكم ��ة ا�ستئناف
ذي قار للمطالبة بالق�صا�ص من املتورطني بقمع
التظاهرات ال�سلمية.
وكانت ا�س ��ر �شهداء التظاهرات يف حمافظة ذي
ق ��ار اكدت يوم الثالث ��اء ( 28متوز  )2020ان
اولويات ا�س ��ر ال�شهداء ه ��ي الق�صا�ص من قتلة
ابنائه ��م وال�سيم ��ا كب ��ار ال�ضب ��اط وامل�س�ؤولني
وعنا�ص ��ر امللي�شي ��ات ،وفيم ��ا ا�ش ��اروا اىل ان
اج ��راءات احلكوم ��ة االحتادي ��ة وحديثه ��ا ع ��ن
ان�شاء متح ��ف وجداريات واط�ل�اق امل�ستحقات
املادي ��ة ه ��و حدي ��ث حمفز لكن ��ه لي� ��س جوهريا
كتق ��دمي القتل ��ة للمحاك ��م املخت�ص ��ة ،ك�شفوا عن
ترفي ��ع ع ��دد م ��ن ال�ضب ��اط املتهمني بقت ��ل وقمع
املتظاهرين اىل رتب اعلى.

العام املا�ضيّ ،
وظف �سعيد الذي يقطن يف
الب�ص ��رة ،ثمانية عمال يف فرتة العيد لكن
اليوم ال يفتح حمله �إال خلم�س �ساعات يف
اليوم ويعمل مبفرده.
ويق ��ول �سعي ��د �إن كثريي ��ن مثل ��ه �أغلق ��وا
حمالته ��م "لأنه مل يع ��د بامكانهم ا�سترياد
الب�ضائ ��ع وكث�ي�رون عج ��زوا ع ��ن دف ��ع
الإيجارات".
وت�سب ��ب العزل � ً
أي�ضا مبن ��ع الو�صول �إىل
امل�ساجد والأماكن املقد�سة يف العراق.
وللم ��رة الأوىل من ��ذ وق ��ت طوي ��ل يف بلد
�شهد الكثري من النزاعات� ،ألغت ال�سلطات
الديني ��ة ل ��دى الطائف ��ة ال�شيعي ��ة �ص�ل�اة
العي ��د .وبقي ��ت املواق ��ع الديني ��ة املقد�سة
لدى ال�شيع ��ة يف مدينتي النجف وكربالء
خالية.
ي ��رى �أحمد جن ��م �أن ��ه ي�صع ��ب البقاء يف
املن ��ازل خ�ل�ال العي ��د ،ال ��ذي ي ّت�س ��م عاد ًة
بزي ��ارات عائلي ��ة .ويق ��ول "ه ��ذا العام ال
نخرج حتى �أنه ال ميكننا �إعطاء العيديات"
للأطفال.
وب�سب ��ب عدم الق ��درة على زي ��ارة العائلة
الكبرية ،تب ��ادل �أغل ��ب العراقيني التهاين
مبنا�سب ��ة العي ��د ع�ب�ر �شب ��كات التوا�صل
خ�صو�ص ��ا ع�ب�ر
االجتماع ��ي ه ��ذا الع ��ام
ً
تطبيق وات�ساب وموقع في�سبوك.
وانت�ش ��رت ر�سائ ��ل تهنئ ��ة بالعي ��د ت�ض� � ّم
�ص ��ور �أقنع ��ة طبي ��ة مزين ��ة بالأمني ��ات
ومقاط ��ع فيدي ��و و�ص ��ور �أخ ��رى خلراف
ت�ضع كمام ��ات �إذ �إن اجلميع يحاول خلق
املرح رغم تكدر الأجواء.
وتناقل م�ستخدمون على مواقع التوا�صل
االجتماعي فيديو يظهر خرو ًفا على �شكل
�شخ�صي ��ة كرتوني ��ة يرق� ��ص ويغني قائلاً
"اج ��ا العيد ونعيّد بكمام ��ة ...اجا العيد
وكف ��وف الب� ��س �أين ...اجا العي ��د ما حد
يبو�س الثاين".
وعر�ض مئ ��ات التج ��ار ب�ضائعهم املتعلقة
بالأعي ��اد عل ��ى �أب ��واب املح ��ال وعل ��ى
الطرق ��ات ،ال �سيما يف الأ�سواق امل�شهورة
مبناط ��ق الك ��رادة واملن�ص ��ور واحلارثية
يف بغ ��داد� ،إال �أن حرك ��ة املواطن�ي�ن تبدو
�ضعيفة جدًا.

العراق بـ "الأ�سود والأبي�ض"..
م�شاهد "ال ت�صدق" بكاميرا العاني

 متابعة املدى
يحن الكثري من العراقيني �إىل احلقبة التي قد تكون
الأكرث ا�ستقرا ًرا يف تاريخ البالد ،والتي امتدت على
مدى �أقل من عقدين يف �ستينيات و�سبعينيات القرن
املا�ض ��ي ،حي ��ث �شهد الع ��راق منوً ا هائ�ًل�ااً وتطو ًرا
مت�سارعً ا .عد�سة امل�ص ��ور العراقي املحرتف لطيف
العاين كانت �شاهدًا على تلك احلقبة ووثقت بع�ض
جوانبه ��ا بـ"الأبي�ض والأ�س ��ود" ،لكنها تبدو �أجمل
بكث�ي�ر يف نظر الكثريي ��ن من ال�ص ��ور امللونة التي
النقط ��ت الح ًق ��ا ووثقت جوانب احل ��روب والدمار
واحل�صار واحلرمان.
يق ��ول العاين يف مقابلة �صحافي ��ة مع حمطة "�سي
�أن �أن" الأمريكي ��ة" ،احلا�ض ��ر �شيء م� ��ؤمل و�صادم
جليلن ��ا ال ��ذي �شاه ��د واخت�ب�ر معاي�ي�ر احلياة يف
ال�ستينيات وال�سبعينيات".
وي�ضي ��ف" ،لق ��د كان الأ�شخا� ��ص يتفاج� ��أون متامًا
عندم ��ا ي�شاه ��دون اجلوان ��ب الفني ��ة ،وال�صحي ��ة،
والريا�ضي ��ة ،و� ً
أي�ض ��ا بع� ��ض ال�ص ��ور الت ��ي توثق
القف ��زة االقت�صادي ��ة والنواحي الإنتاجي ��ة للعراق

كبلد منتج يف ال�ستينيات وال�سبعينيات".
وث ��ق العاين ملحة م ��ن التطور املعم ��اري يف البالد
وجوان ��ب اجتماعي ��ة من بينه ��ا �ص ��ور لفتيات يف
املدر�س ��ة و�أخ ��رى تعزف املو�سيقى ،فيم ��ا يقول �إن
"�أغلب ال ��زوار يف�ضلون �ص ��ورة الفتاة ال�صغرية
الت ��ي حتمل قنينة احلليب ،و�صورة فتيات الرتبية
الريا�ضي ��ة" .ي�ؤكد امل�صور الذي التقط �آخر �صورة
احرتافية ع ��ام � ،1977أن "ال�صورة الفوتوغرافية
ه ��ي خ ��ارج ال�صراعات ،وه ��ي هوي ��ة �شخ�صية ملا
حدث ويحدث" ،ويرى �أن اجليل الرقمي قد "خ ّرب
كل �ش ��يء تقري ًب ��ا" ،م�ش�ي ً�را �إىل �أن التح ��دي الذي
يواج ��ه اجليل الرقمي هو خلق �ص ��ورة فنية بعيدًا
ع ��ن ا�ستخ ��دام الكمبيوت ��ر .وعل ��ى الرغ ��م من عدم
حما�ست ��ه اللتقاط ال�صور الآن� ،إال �أن العاين �أ ّكد �أن
لقطت ��ه يف حال �أم�سك كامريته جم ��ددًا �ستكون عن
"احلما� ��س والوعي املدين املوجود لدى ال�شباب،
وامل�ساهمة بالتغيري بعيدًا عن ال�صراعات الطائفية
التي �أنتجتها الأعوام املا�ضية" .وقال العاين�" :إذا
كانت لدي رغب ��ة� ،س�أقوم بالتق ��اط �صورة جماعية
واحدة للأمل القادم".
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رياضة

ال�ش��رطة والزوراء والجوية ممثلونا ف��ي دوري الأبطال 2021
 ت���ط���ب���ي���ق ال����م����ع����اي����ي����ر ال���������ص����ح����ي����ة ب���ت���ج���م���ع ال�������دوح�������ة الآ������س�����ي�����وي
 بغداد  /حيدر مدلول
�سيك ��ون للع ��راق ثالث ��ة مقاع ��د يف الن�سخ ��ة
املقبل ��ة من دوري �أبط ��ال �آ�سيا لكرة القدم الذي
�سينطل ��ق دوره التمهيدي يوم الثاين ع�شر من
�شهر كانون الثاين من عام  2021بعد �أن ح�سم
االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة القدم م�ص�ي�ر مقاعد
الدول امل�شارك ��ة على �إثر قرار املكتب التنفيذي
لالحت ��اد يف فيتن ��ام ي ��وم ال�ساب ��ع والع�شرين
م ��ن �شه ��ر ت�شرين الث ��اين املا�ضي بزي ��ادة عدد
الف ��رق امل�شارك ��ة يف ال ��دور الأول اىل 40
فري ًق ��ا مبنطقتي ال�ش ��رق والغرب بواقع خم�س
جمموعات يف كليهما .
و�ست�ش ��ارك الف ��رق العراقي ��ة بفري ��ق واح ��د
مبا�ش ��رة يف دور املجموع ��ات وفريق�ي�ن
بالت�صفي ��ات بع ��د حل ��ول ال ��دوري العراق ��ي
املمت ��از لكرة القدم باملرك ��ز التا�سع بر�صيد 48
 993.نقط ��ة يف ت�صني ��ف الدوري ��ات امل�شاركة
من قب ��ل االحتاد الآ�سيوي لك ��رة القدم اعتمادًا
على تقييمه لنتائج الأندية يف منطقتي ال�شرق
والغرب يف بط ��والت ال�سنوات الأربع املا�ضية
بعد ال�ص�ي�ن املت�صدر بر�صي ��د  100نقطة الذي
�ستك ��ون له ثالثة فرق يف ال ��دور الأول وفريق
واح ��د بالت�صفيات ،وي�سري احل ��ال كذلك على
قطر الو�صيف بر�صيد  97.644نقطة واليابان
�صاح ��ب املرك ��ز الثالث وميل ��ك  93.321نقطة
وال�سعودي ��ة الراب ��ع بر�صي ��د  449 . 88نقطة
وكوري ��ا اجلنوبي ��ة بر�صي ��د  979. 85نقط ��ة
التي �ستلعب بفريقني يف الدور الأول وفريقني
بالت�صفيات وكذلك احل ��ال على �إيران ال�ساد�س
بر�صي ��د  724. 81نقط ��ة والإم ��ارات ال�ساب ��ع
وتايالن ��د الثامن
بر�صيد  87. 61نقطة
�سي�ص ��ل
 51.189نقطة حيث
عدد الفرق امل�شاركة
اىل  54فري ًقا وهو
رق ��م لأول م ��رة

يح�ص ��ل من ��ذ انط�ل�اق البطول ��ة ع ��ام 2003
ب�صيغته ��ا اجلدي ��دة حي ��ث �ستك ��ون بواقع 27
فري ًق ��ا يف الغ ��رب ومثله ��ا يف ال�ش ��رق و�سيتم
ت�صفيتها لي�صبح عددها  40فري ًقا بالدور الأول
يف كلتي املنطقتني .
مواعيد الت�صفيات
وت�صب ��ح مبوج ��ب �سح ��ب القرع ��ة مك ّون ��ة من
ع�ش ��رة جمموع ��ات خ�ل�ال مناف�س ��ات ال ��دور
الأول ت�ض ��م كل واحدة منها �أربع ��ة فرق تلعب
بطريق ��ة ال ��دوري العام م ��ن مرحلت ��ي الذهاب
والإي ��اب ح�سب املواعي ��د املتوقعة له ��ا �سنويًا
من قبل جلنة امل�سابق ��ات يف االحتاد الآ�سيوي
لك ��رة الق ��دم حي ��ث �ستج ��ري �أدوار الت�صفيات
خالل الفرتة من الث ��اين ع�شر ولغاية اخلام�س
والع�شري ��ن م ��ن �شهر كان ��ون الث ��اين يف حني
�سيق ��ام دور املجموعات خ�ل�ال املدة من الثامن
من �شه ��ر �شباط ولغاية الثام ��ن والع�شرين من
�شه ��ر ني�سان والدور ثم ��ن النهائي بني ال�سابع
ع�ش ��ر وال�ساد�س والع�شرين ب�شهر �أيار والدور
ربع النهائي من الثال ��ث والع�شرين ب�شهر �آب
ولغاية اخلام�س ع�شر ب�شهر �أيلول والدور
ن�صف النهائي بني ال�ساد�س والع�شرين
ب�شه ��ر �أيل ��ول وال�ساب ��ع والع�شرين
ب�شه ��ر ت�شري ��ن الأول وال ��دور
النهائي خ�ل�ال الفرتة من احلادي
والع�شري ��ن ولغاي ��ة ال�ساب ��ع
والع�شري ��ن ب�شهر ت�شرين لتحديد
البطل والو�صيف لدوري �أبطال لكرة القدم .
مبد�أ ال�سالمة
و�سيت ��م اعتم ��اد م�شاركة الف ��رق العراقية يف

الن�سخ ��ة املقبل ��ة من دوري ابط ��ال �آ�سيا لكرة
القدم ح�سب ترتيب الفرق امل�شاركة يف دوري
الك ��رة املمتاز وبطولة ك�أ� ��س العراق باملو�سم
 2019-2018حيث �سيح�صل فريق ال�شرطة
حامل لقب الدوري على مقعد مبا�شرة ي�شارك
به �ضمن دور املجموعات مبنطقة غرب القارة
يف ح�ي�ن �سيح�صل كل من فريق الزوراء بطل
م�سابقة الك�أ�س وفريق القوة اجلوية و�صيف
حام ��ل اللقب عل ��ى ن�صفي مقعد ي�ش ��اركان به
�ضم ��ن الأدوار الت�أهيلية للدور الأول على �إثر
�إلغ ��اء مناف�سات دوري الك ��رة املمتاز باملو�سم
 2020-2019م ��ن قب ��ل الهيئ ��ة التطبيعي ��ة
يف احت ��اد ك ��رة الق ��دم نتيجة ع ��دم احل�صول
عل ��ى ال�ض ��وء الأخ�ضر من قب ��ل اللجنة العليا
لل�صح ��ة وال�سالمة الوطنية مبجل�س الوزراء
ملكافحة جائحة كورونا امل�ستجد يف ا�ستكمال
الن�ش ��اط الكروي ال ��ذي توق ��ف يف �شهر �آذار
املا�ضي ب�سبب توا�صل ّ
تف�شي املر�ض اخلطري
ال ��ذي مت ت�صنيف ��ه م ��ن قب ��ل منظم ��ة ال�صحة
العاملية كوباء واملحافظة على �صحة و�سالمة
الالعب�ي�ن وامل�ل�اكات التدريبي ��ة والإداري ��ة
واحلكام واجلماهري.
ور�شة الإجراء الوقائي
وم ��ن جه ��ة �أخ ��رى �أبل ��غ االحت ��اد الآ�سي ��وي
لك ��رة القدم املك ّلفني مبراقب ��ة مباريات دوري
�أبطال �آ�سيا ملنطقة غرب القارة التي ت�ضييفها
العا�صم ��ة القطرية الدوحة خ�ل�ال الفرتة من
الراب ��ع ع�شر من �شه ��ر �أيلول ولغاي ��ة الثالث
من �شهر ت�شري ��ن الأول املقبلني با�ستبعاد �أي
الع ��ب ت�صل درج ��ة حرارت ��ه اىل  37.5درجة
مئوي ��ة �ضمن الإج ��راءات الوقائي ��ة للح ّد من

انت�ش ��ار فايرو� ��س كورون ��ا امل�ستج ��د حي ��ث
�سيك ��ون مع ّر ً�ض ��ا للعزل حتى تخ ��رج نتيجته
�سلبية.
جاء ذلك عرب ور�شة العمل التي �أقامها االحتاد
الآ�سي ��وي لك ��رة القدم ع�ب�ر تقني ��ة التوا�صل
املرئ ��ي املتعلق ��ة بكيفي ��ة تنظي ��م املباري ��ات
وتطبي ��ق املعاي�ي�ر ال�صحي ��ة الت ��ي ت�ضمنه ��ا
الدلي ��ل الإر�ش ��ادي والربوتوك ��ول ال�صحّ ��ي
ال�شامل الذي مت ار�ساله اىل جميع االحتادات
الوطنية االع�ضاء امل�شاركة فرقها يف الن�سخة
احلالية من البطولة حي ��ث �سيجري الفح�ص
يوم ًي ��ا ل ��كل فريق خ�ل�ال مدة ت�ت�راوح ما بني
�ست ��ة اىل ثمانية �ساع ��ات ا�ضافة اىل الفح�ص
الروتين ��ي عند كل النق ��اط اخلا�صة بالبطولة
(مق ��ر ال�سك ��ن ومالع ��ب التدري ��ب ومالع ��ب
املباريات ) وت�أكيده �أن �أي نتيجة م�سحة لأي
فرد �ستظهر خالل � 24ساعة من �إجرائها .
ال �إعفاء من الفح�ص
وت�ض ّمن ��ت تعليم ��ات االحت ��اد الآ�سيوي لكرة
الق ��دم للمراقب�ي�ن �أنه ل ��ن ي�سمح بدخ ��ول �أي
ف ��رد مالعب املباريات �أ ّي� � ًا كانت �صفته �إال بعد
ن�صت الفقرة (ال يجوز
�إجرائه الفح�ص حيث ّ
�إعفاء �أي فرد م ��ن �إجراءات االختبار) مطالبا
م ��ن الف ��رق امل�شاركة ب�إبالغ امل�س� ��ؤول الطبي
يف البطول ��ة يف حال ارتفاع درجة حرارة �أي
فرد وظهور االعرا�ض للح�صول على امل�شورة
والتعام ��ل م ��ع احلال ��ة ومل ي�ش�ت�رط �ضرورة
�أن يك ��ون الفرد �صائ ًم ��ا �أو قد تن ��اول وجبته
لتطبيق الفحو�صات الطبية عليه .
ومت من ��ح الفر�صة ل ��كل فريق م�ش ��ارك �سواء
يف اجل ��والت املتبقي ��ة م ��ن ال ��دور الأول �أو

دور ثم ��ن النهائ ��ي �أو دور ربع النهائي ودور
ن�ص ��ف النهائي بتغيري �أي فرد من �أفراده غري
الالعب�ي�ن من الذي ��ن ظهرت نتيجت ��ه �إيجابية
بزمي ��ل �آخر يقوم بعمله ب�ش ��رط �أن يكون من
ب�ي�ن اال�سم ��اء امل�سجّ لة �ضمن الوف ��د كما �شدّد
عل ��ى �أنه ق ��ام بالتوا�صل مع اجله ��ات الطبية
يف البل ��د امل�ض ّي ��ف لتوفري الرعاي ��ة ال�صحية
جما ًن ��ا ملن ظهرت نتيجته �إيجابية على ح�سب
احلالة ميكن �أن يكون العزل يف الفندق �أو يف
املرافق الطبية املحلية .
برنامج الوات�ساب
ون ّب ��ه االحتاد الآ�سي ��وي لكرة الق ��دم مديري
الف ��رق ال�ستة ع�ش ��رة يف املجموع ��ات الأربع
مبنطق ��ة الغرب الت ��ي �ستتواجد يف العا�صمة
القطري ��ة اعتب ��ارًا م ��ن ي ��وم الث ��اين ع�شر من
�شهر �أيلول املقبل اىل �ضرورة وجود برنامج
(الوات�ساب) كون التعليمات العاجلة �ست�صل
ع�ب�ره �أو تزويد اللجن ��ة املنظمة برقم الهاتف
لإر�س ��ال التعليم ��ات ع�ب�ر الر�سائ ��ل الن�صي ��ة
 smsل�ضم ��ان �سرع ��ة و�صوله ��ا طيلة فرتة
�إقامة الأدوار املذكورة �أعاله .
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن فري ��ق ال�شرط ��ة حام ��ل
لق ��ب دوري الك ��رة املمت ��از �سيخو� ��ض �أرب ��ع
مواجه ��ات يف اجل ��والت الأرب ��ع املتبقي ��ة
حل�ساب املجموعة الأوىل بالعا�صمة القطرية
الدوح ��ة بنظام التجمع حي ��ث �سيواجه فريق
�أهل ��ي ج ��دة ال�سع ��ودي يف مبارات�ي�ن يوم ��ي
الرابع ع�شر وال�ساب ��ع ع�شر ويلعب مع فريق
ا�ستقالل طهران الإيراين يوم الع�شرين ،فيما
�سيلتق ��ي م ��ع فري ��ق الوح ��دة الإماراتي يوم
الثالث والع�شرين من �شهر �أيلول املقبل.

درج�������ال ي��ت��ع��هّ��د ب��ت�����س��ري��ع الإج�����������راءات الإداري����������ة ل��ل��م��غ��ت��رب��ي��ن
 بغداد  /املدى
تعهّد وزير ال�شباب والريا�ضة عدنان درجال
بت�سريع جميع الإجراءات االدارية املتعلقة
با�ستدع ��اء الالعب�ي�ن املغرتب�ي�ن للمنتخ ��ب
الوطن ��ي لكرة القدم امل�شارك يف الت�صفيات
امل�شرتك ��ة الآ�سيوية لنهائي ��ات ك�أ�س العامل
لك ��رة الق ��دم  2022بقطر ونهائي ��ات ك�أ�س
�آ�سيا  2023بال�صني .
وذك ��ر الوزي ��ر درج ��ال يف تغري ��ده له عرب
ح�ساب ��ه الر�سم ��ي عل ��ى موق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي (الفي�سب ��وك) :توا�صلن ��ا م ��ع
الهيئة التطبيعية يف احتاد كرة القدم ب�ش�أن
مو�ضوع الالعب�ي�ن املغرتب�ي�ن كوننا ندرك

جي� �دًا �أهمي ��ة م�ستقبل كل ريا�ض ��ي عراقي
وحاجة املنتخبات الوطنية خلدماته .
و�أ�ض ��اف� :سنعم ��ل على حل جمي ��ع الأمور
اخلا�ص ��ة بالإج ��راءات الإدارية ق ��در تعلق
الأم ��ر بنا بعد عطلة عي ��د الأ�ضحى املبارك،
ول ��ن ندّخر جهدًا يف �إب ��داء امل�ساعدة خدمة
للريا�ضة ولأبنائها داخل وخارج العراق .
وم ��ن جه ��ة �أخ ��رى التق ��ى وزي ��ر ال�شب ��اب
والريا�ض ��ة عدن ��ان درج ��ال وزي ��ر الثقاف ��ة
والريا�ض ��ة القطرية �ص�ل�اح بن غامن العلي
بح�ضور �سف�ي�ر العراق عمر الربزجني يف
مق ��ر وزارة الثقاف ��ة والريا�ض ��ة بالعا�صمة
الدوح ��ة  .وق ��ال ق�س ��م االت�ص ��ال والإعالم
احلكوم ��ي يف وزارة ال�شب ��اب والريا�ضة:

�إن ��ه جرى خالل اللقاء بح ��ث �آفاق التعاون
امل�شرتك يف املجال�ي�ن ال�شبابي والريا�ضي
م ��ع مناق�ش ��ة �آلي ��ة تفعي ��ل مذك ��رة التعاون
بني �أكادميية �سباي ��ر بدولة قطر مع وزارة
ال�شب ��اب والريا�ض ��ة  .ورحّ ��ب الوزي ��ر
القط ��ري بطروح ��ات الوزي ��ر درج ��ال،
مُعر ًب ��ا ع ��ن ا�ستع ��داد دولة قطر فت ��ح �آفاق
رحب ��ة للتع ��اون يف جم ��ال تنمي ��ة ال�شباب
والريا�ض ��ة والتفاه ��م ب�ش� ��أن �سب ��ل تفعيل
االتفاقي ��ة امل�شرتك ��ة املوقعة بينهم ��ا ف�ضلاً
عن تبادل اخلربات والكفاءات وم ّلفات عدّة
تهم البلدين ال�شقيقني وتعمل على االرتقاء
مب�ست ��وى الريا�ض ��ة وتوف�ي�ر الفر� ��ص
املختلفة �أمام ال�شباب .

�أوالبي "عميد املحرتفني" يجهّز طاقته مع نفط مي�سان
 بغداد  /املدى
دخل املهاجم النيجريي رحيم �أوالبي مو�سوعة
غيني�س للأرقام القيا�سي ��ة بدوري الكرة املمتاز
بعمادته الالعب�ي�ن الأجان ��ب املخ�ضرمني الذين
لعبوا للفرق بالعا�صمة بغداد واملحافظات التي
داف ��ع ع ��ن �ألوانها من ��ذ الأول من �شه ��ر ت�شرين
الأول ع ��ام  2013بع ��د ان�ضمام ��ه اىل �صف ��وف
فري ��ق نف ��ط مي�سان لتمثيل ��ه يف املو�س ��م املقبل
امل�ؤم ��ل انطالقه ي ��وم الع�شرين م ��ن �شهر �أيلول
املقب ��ل قاد ًم ��ا من فري ��ق ال�صناع ��ات الكهربائية
.و�أ�صبح فريق نف ��ط مي�سان لكرة القدم الفريق
العراق ��ي ال�سابع الذي ي�ش ��ارك يف دوري الكرة
املمت ��از الذي يلعب له النيج�ي�ري رحيم �أوالبي
حي ��ث كان فري ��ق النج ��ف �أول م ��ن جن ��ح يف
ا�ستقطاب ��ه قبل �أن ي�ش ��د الرح ��ال اىل العا�صمة
بغ ��داد ليوقع على ك�شوفات فري ��ق الزوراء ملدة
مو�سم واحد �سرعان ما غادره يوم الثالث ع�شر
م ��ن �شهر �آب  2014اىل �صف ��وف فريق م�صايف
الو�س ��ط ال ��ذي هب ��ط اىل دوري الدرجة الأوىل

لينتقل يوم الث ��اين والع�شرين من �شهر �آب عام
 2015اىل �صف ��وف فري ��ق النج ��ف لك ��رة القدم
للدف ��اع عن �ألوانه من جدي ��د قبل �أن يغيرّ بولته
بع ��د مو�سم واحد اىل فريق كرب�ل�اء لكرة القدم
ليوقع على ك�شوفاته ي ��وم ال�ساد�س والع�شرين
من �شهر متوز عام  2016حيث تع ّر�ض اىل حالة

بل ��ع ل�سان ��ه كاد فيه ��ا �أن يلقي حتف ��ه يف مباراة
النف ��ط يوم اخلام�س من �شهر كانون الثاين عام
 2017ومت نقله اىل م�ست�شفى اجلملة الع�صبية
بالعا�صم ��ة بغداد رقد على �إثره ��ا لإجراء املزيد
م ��ن الفحو�صات الطبية من قب ��ل الأطباء و�سط
رعاية وعناية من قب ��ل املالكات الطبية �ساهمت
حت�س ��ن حالت ��ه ال�صحي ��ة قبل املغ ��ادرة اىل
يف ّ
نيجرييا بنا ًء على طلب عائلته املقيمة هناك.
و�شه ��د الي ��وم الأول م ��ن �شهر �آذار ع ��ام 2018
ع ��ودة املهاج ��م النيج�ي�ري رحي ��م �أوالب ��ي اىل
العا�صم ��ة بغ ��داد ليوق ��ع عل ��ى ك�شوف ��ات فريق
احلدود خ�ل�ال فرتة االنتقاالت ال�شتوية ويلعب
يف ت�شكيلت ��ه �ضمن دوري الك ��رة املمتاز قبل �أن
يرتك ��ه ي ��وم التا�سع من �شه ��ر �آذار ع ��ام 2019
من�ض ّم� � ًا اىل فريق ال�صناع ��ات الكهربائية للعب
يف �صفوف ��ه حت ��ى نهاية عقده وتوجّ ��ه بعد ذلك
اىل مدين ��ة العم ��ارة يف اجلن ��وب وم ّث ��ل ي ��وم
الثام ��ن والع�شرين من �شهر متوز املا�ضي فريق
نف ��ط مي�سان لك ��رة القدم ليك ��ون �أول حمرتفيه
الأجانب يف املو�سم اجلديد.

مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

هدف �سفاح كارنو
والعربة ،قبل ثالث ��ة ع�شر عامًاّ ،
زف
م ��ا �أجمل ُه م ��ن موقف يف الذكرى ِ
احلك ��م اال�سرتايل مارك �شيلد �أ�سود الرافدين �أبطالاً لآ�سيا يف ملحمة
(غيل ��ورا بون ��غ كارن ��و) بجاكرت ��ا  29مت ��وز ع ��ام  2007وحلظتها
�ص ��رخ العراقيون ب�صوت واحد كفى قتلاً و�سيلاً للدماء �إكرامًا لدموع
رف ��اق يون�س حممود يف غم ��رة فرحهم بانت�صار ق ��ا ّري ا�ستقتلوا فيه
م ��ن �أج ��ل حماي ��ة وطننا م ��ن ال�ضياع ،وبع ��د ثالثة ع�ش ��ر عامًا يخرج
يون� ��س م�صارحً ��ا الزمي ��ل طه اب ��و رغي ��ف يف (�صوت املالع ��ب) ليلة
املنا�سبة ذاتها (كفى احتقا ًن ��ا بعالقاتنا ..لنتما�سك بلعبتنا كي نحافظ
عليه ��ا) ك�أين ب ��ه يقول مع اخت�ل�اف الزمن�ي�ن  2007و� 2020أن كل
الت�ضحي ��ات تهون �أمام مهابة فوز كبرينا الع ��راق ب�شجاعة �أبنائه يف
ملعبي الكرة والإدارة.
هكذا التجارب مدار�سُ ،تع ّلم االن�سان معنى التخ ّلي عن �أنانيته �إذا ما
تع ّر�ض ��ت امل�صلحة العليا لل�ضرر ،ويون� ��س حممود (ا�ستاذ فن الكرة)
مل يك ��ن طالب فل�سفة بق ��در �سعيه اجلاد لإكمال تعليمه ،لكن �صوته يف
ً
ومعار�ضا� ،أن دعمه لتغيري
�ستوديو ابو رغي ��ف �أ�سمَع اجلميع م�ؤ ّيدًا
نه ��ج احتاد الكرة لي�س ُ�شبهة ناجمة ع ��ن تبعيته لأفكار الكابنت عدنان
ّ
ا�صطف معه �ساب ًقا يف حمكم ��ة كا�س ،بل �إميا ًنا منه ب�أن
درج ��ال كونه
املنا�صب ينبغي �أن ُت�سهم يف تفعيل دور االحتاد للتماهي مع واجباته
الرئي�سية ،و�أن ال تقت�صر االنتخابات على ا�ستبدال �شخو�ص ب�آخرين
وهكذا دواليك ُته ��در خاللها مليارات احلكومة ومثلها ُم َنح االحتادين
الدويل والآ�سيوي على الرواتب وامل�ست�شارين يف م�شاريع خا�سرة!
لع� � ّل املتغيرّ الأه ��م يف ثقافة (ال�سفاح) لرتجم ��ة طموحه الرئا�سي يف
قي ��ادة نادي الطلبة واحتاد ك ��رة القدم بدعم جماهريي منقطع النظري
اىل واق ��ع و�أجن ��دة و�سيناريوه ��ات حملي ��ة ودولية� ،أن ��ه تخ ّلى عنها
جمي ًع ��ا وراح ي�ؤكد �إم ��ا �أن �أكون يف الت�شكيلة االحتادي ��ة املقبلة ك�أي
ع�ضو �أو �أبقى يف بيتي! و�سواء تو ّلدت قناعته هذه حتت ت�أثري �شرط
ال�شه ��ادة اجلامعية �أو ق ّلة اخل�ب�رة الإدارية �أو رغبته يف ولوج ميدان
�آخر ميكن من خالله فر� ��ض ا�سمه الإداري ولي�س النجم امل�شهور �أمال
بنجاح ��ه م�ستقب�ل�ا يف و�ضع كرتنا على الطريق امل� ��ؤدّي اىل ّ
حمطات
االجناز بعد انقالبها غري م ّرة وف�شل و�صولها اىل الأهداف النهائية.
ويف معر� ��ض احلديث ع ��ن ال�شهادة و�أهمية تواجد نخب ��ة من الأكفاء
يف ال ��دورة االنتخابي ��ة املقبلة الحت ��اد الكرة بدال م ��ن بع�ض الوجوه
ال�سابق ��ة الت ��ي كان ��ت م�ل��أت �شا�شة التلف ��از زعيق ��ا ومل تفقه م ��ن ِعلم
الإدارة غ�ي�ر الوعيد لكل من يختلف يف الر�أي معها� ،أن الكابنت عدنان
درج ��ال مل ي�ضع تقيي ًم ��ا جُماملاً ملن ي�ستهوي ��ه الرت�شيح لالحتاد مبن
فيه ��م يون�س حمم ��ود � -أب ��رز املطالب�ي�ن با�ستقالة جمل� ��س �إدارة عبد
اخلال ��ق م�سعود -وه ��ذا ما جت ّل ��ى يف  23كان ��ون الأول عام 2017
حي ��ث كان الكابنت كعادته ي�ستق ��رئ واقع الريا�ض ��ة العراقية عن بُعد
م ��ن م�ستق� � ّره العائلي يف العا�صم ��ة القطرية الدوح ��ة ،وجتاذبت يف
�إحدى مكاملاته املطوّلة عن �أبرز نقاط الإ�صالح يف منظومة الريا�ضة،
وع ّرجنا على واحدة منها عندما �س�ألته هل ترى موافقة جلنة ال�شباب
والريا�ض ��ة الربملاني ��ة على منح الريا�ضي البط ��ل اال�ستثناء من �شرط
ال�شهادة �أمرًا من�ص ًف ��ا بالرغم من �أن اال�ستثناء لي�س مطل ًقا ،بل حم ّددًا
بح�ص ��ول الريا�ضي عل ��ى �إجنازات قارية حم�ص ��ورة باملراكز الأربعة
الأوىل؟ ف�أجاب ،ال عالقة للإجنازات بالعمل الإداري مهما كانت غالية،
فنج ��اح الريا�ض ��ي يف م�شواره كالعب ال يعن ��ي امتالكه احل�صانة من
الف�ش ��ل حينما يت�س ّنم من�صبًا �إداريًا ،وهنا �أنا�شد جمل�س النواب بعدم
املوافقة عل ��ى ا�ستثناء �أي ريا�ضي من �شرط ال�شهادة ،وعليه �أن ينظر
مل�صلحة البلد العليا وال يرتك نافذة �ضيّقة تتيح الفر�صة ملن مل يت�س ّلح
درا�س ًي ��ا ويفتقر للحد الأدنى من اخلربة الإدارية مبدة خم�س �سنوات
�أن يل ��جَ منها ،ويعتلي قمّة امل�س�ؤولي ��ة يف جميع املنا�صب ،فالبلدان ال
ُتبنى باملجامالت!
وكان ال ب� � ّد يف خ�ض ��م قناع ��ة درجال ه ��ذه ب�أهمية ال�شه ��ادة للمرحلة
الراهن ��ة التي مت ّر بها الريا�ضة العراقية� ،أن ا�ستط ِلع ر�أيه بخ�صو�ص
م ��دى �أحقية الكابنت يون�س حممود يف الرت�شيح لرئا�سة نادي الطلبة
وم ��ن بعده ��ا احتاد كرة القدم �إذا ما جرى تعدي ��ل �شرط ال�شهادة وف ًقا
مل ��ا يتط ّلع ،ف�أكد درجال �أنه من حق يون�س و�أي ريا�ضي �آخر �أن يتب ّو�أ
املن�ص ��ب ال ��ذي يتواءم م ��ع تط ّلعاته ،لكن ق ��رار يون� ��س بالتوجّ ه اىل
ق ّم ��ة امل�س�ؤولي ��ة ورئا�س ��ة واحد م ��ن �أكرب �أندي ��ة العراق �أج ��ده قرارًا
م�ستعج�ًل�ااً وغ�ي�ر �صائب ،فمن ال�ض ��روري �أن يت ��د ّرج �ضمن املنا�صب
الإداري ��ة للنادي كي ال يقع ب�أخطاء كبرية ورمبا مُكلفة ،ون�صيحتي له
�أن ال يت ��و ّرط يف م�شروعه االنتخاب ��ي نحو الرئا�سة ،بل يُكمل تعليمه
الدرا�سي ويزداد خربة يف ال�سنني الأوىل من العمل.
انته ��ت ن�صيحة عدن ��ان لأخي ��ه الأ�صغر يون� ��س وكالهما ي ��دركان �أن
ماك ��رة ،و�سبق �أن �أف�س ��دت م�شاريع ج ��ادّة للخال�ص من
االنتخاب ��ات ِ
هدف
�سطوة ُط َم َع ��ا ُء املنا�صب ،ومع ذلك تبقى حماول ��ة الو�صول اىل ٍ
بتوطئة
م ��ا �أ�سم ��ى �شر ًفا ونزاه ��ة من اال�ستح ��واذ على الهدف نف�س ��ه ِ
فا�سدة!
في معر�ض الحديث عن ال�شهادة
و�أهمية تواجد نخبة من الأكفاء في
الدورة االنتخابية المقبلة التحاد
الكرة بدال من بع�ض الوجوه ال�سابقة
التي كانت ملأت �شا�شة التلفاز زعيقا
ولم تفقه من ِعلم الإدارة غير الوعيد
لكل من يختلف في الر�أي معها

لقب فرن�سي تا�سع لباري�س �سان جريمان بك�أ�س الرابطة
 بغداد  /املدى
ظفر فري ��ق باري� ��س �س ��ان جريمان
بلقب ك�أ�س الرابطة الفرن�سية للمرة
التا�سع ��ة يف تاري ��خ م�شاركات ��ه �إثر
ف ��وزه عل ��ى فري ��ق لي ��ون ب ��ركالت
الرتجي ��ح ( )5-6بعد تعادلهما �سلبًا
يف الوقت�ي�ن الأ�صل ��ي والإ�ض ��ايف
باملب ��اراة النهائي ��ة الت ��ي جرت على
ملع ��ب دوفران� ��س يف العا�صم ��ة
باري�س ليكمل �سيطرته على الألقاب
املحلية يف املو�سم احلايل بعد لقبي
ال ��دوري الفرن�س ��ي املمت ��از وك�أ� ��س
فرن�سا .
و�سيط ��ر التع ��ادل ال�سلب ��ي عل ��ى
جمريات املباراة يف الوقتني الأ�صلي
والإ�ضايف بني الفريقني التي �شهدت
الدقيق ��ة  119ط ��رد مداف ��ع لي ��ون
رافاييل لإعاقته العب و�سط باري�س

�سان جريم ��ان انخ ��ل دي ماريا قبل
دخوله منطقة اجل ��زاء ليعلن احلكم
ج�ي�روم بري�س ��ارد االحت ��كام اىل
ال ��ركالت الرتجيحية حيث جنح كل
من �أنخيل دي ماريا وماركو فرياتي

ولياندروباريدي� ��س واندير هرييرا
ونيم ��ار دا �سيلف ��ا وبابل ��و �سارابيا
العب ��ي فريق باري� ��س �سان جريمان
يف ت�سجيل الأه ��داف ال�ستة ،بينما
�أحرز لفريق ليون كل من اندر�سون

وكاكريي ��ت
وتوكوايكامب ��ي
وميندي�س وع ��وار و�أ�ضاع برتراند
ت ��راوري الركل ��ة الأخ�ي�رة ليت ��وّ ج
فري ��ق باري� ��س �سان جريم ��ان بطال
لك�أ�س الرابطة الفرن�سية لكرة القدم
باملو�سم . 2020-2019
و�ضرب ��ت �سل�سل ��ة م ��ن اال�صاب ��ات
اجلديدة فريق باري�س �سان جريمان
�إث ��ر تع ّر�ض كل م ��ن ماوروايكاردي
وك ��ورزاوا وتياغ ��و �سيلف ��ا اىل
ا�صاب ��ات ع�ضلي ��ة �أج�ب�رت امل ��درب
توما�س دوخي ��ل اىل ا�ستبدالهم يف
املباراة �أمام فريق ليون ممّا �سيعقد
م ��ن مهم ��ة الفري ��ق ال ��ذي �سيواجه
فري ��ق اتالنتا االيط ��ايل يوم الثاين
ع�شر من �شه ��ر �آب املقبل بالعا�صمة
الربتغالية ل�شبونة �ضمن مناف�سات
الدور ربع النهائي من دوري �أبطال
�أوروبا لكرة القدم 2020
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وج�������ه �أم�����ري�����ك�����ا ال�����ش��ع��ب��ي

�أوجه اال�ستبداد

ا�ستط��اع المفك��ر اليمين��ي الأمريك��ي ” فران�سي���س فوكويام��ا ”
�أن ي�شغ��ل الحي��اة الفكري��ة وال�سيا�سية في �أمري��كا والعالم لمدة
عق��د من الزمان قبل ربع ق��رن  ،حين �أطلق نظريته عن ” نهاية
التاري��خ ”  ،وكانت منظومة البل��دان اال�شتراكية حينها تتداعي
نظام ًا بعد الآخر  ،وكانت نهاية التاريخ ـ في قوله ـ تعني انت�صار
الر�أ�سمالية الليبرالية �إلى الأبد  ،بل وخلودها باعتبارها النظام
الأمثل الذي ا�ستقرت عليه الب�شرية بعد ف�شل ع�شرات التجارب
التي حاولت تجاوزها .

د� .أثري ناظم اجلا�سور

قد تك ��ون ال�سجون واملعتقالت وتكميم االفواه وتغييب
كل من يعرت�ض على ال�سلطة يف �أي بقعة من الأر�ض هي
واحدة من �ص ��ور اال�ستبداد على اعتب ��ار ان املمار�سات
الق�سري ��ة �ض ��د املواطن�ي�ن واملعرت�ضني ه ��و انتهاك لكل
احلق ��وق ،ف ��كل ال�سري والكت ��ب التي حدثتن ��ا عن تاريخ
الأنظم ��ة �س ��واء الأوروبي ��ة او ال�ش ��رق �أو�سطية ..الخ،
م ��ن النم ��اذج م ��رت مبراح ��ل م ��ن اال�ستب ��داد ال ��ذي مل
يكت ��ف بال�سج ��ون ب ��ل راح يرتك ��ب اب�شع املج ��ازر �ضد
الإن�سانية اغلبها ان مل تكن كلها �سارت بتوجهات �سمتها
العن ��ف �ض ��د �شعوبها الت ��ي اعرت�ض ��ت عل ��ى �سيا�ساتها
او احت�ل�االت وا�شب ��اع الرغب ��ات الت�سلطي ��ة ،لك ��ن ه ��ذا
العن ��ف واالعمال الق�سرية وغريه ��ا مل تلغ على االطالق
ق�ضي ��ة بن ��اء الدول ��ة وم�ؤ�س�ساته ��ا على الرغم م ��ن انها
تعم ��ل وفق مزاج و�سلوك ال�سلطة فه ��ذه املمار�سات كان
امل�ستب ��د يراه ��ا تعزيزا لق ��وة الدول ��ة وم�ص ��در بقائها،
فاحل ��روب وال�صراعات الت ��ي مزقت الق ��ارة االوروبية
عل ��ى �سبيل املث ��ال جعلت م ��ن اال�ستب ��داد �سم ��ة ل�صيقة
باحلكم وال�سيطرة وبينت املمار�سات وح�شية القوانني
الت ��ي اتبع ��ت يف ذلك الوق ��ت ،وحتى بعد اع�ل�ان الدولة
القومية وحتديد الأ�س�س والقوانني التي ت�ؤكد وجودها
بقي اال�ستب ��داد حتت م�سميات الت ��وازن والقوة ظاهر ًا
لينت ��ج حروب ًا عاملية خلف ��ت املاليني م ��ن ال�ضحايا� ،إىل
جان ��ب ق�ضي ��ة دعم اال�ستب ��داد وامل�ستبد ال ��ذي يُعزز من
خ ��ارج ح ��دود ال ��دول لغر� ��ض متك�ي�ن جهة عل ��ى �أخرى
ودول ��ة على �أخرى يف �سبيل حتقي ��ق م�شروع او توجه
ي ��راد من ��ه ان يكون منوذج� � ًا فيما بع ��د ،ف ��دول �أوروبا
ال�شرقي ��ة مل ت�ستط ��ع ان تتعاي�ش مع واقعه ��ا الأوروبي
والعاملي �إال بعد ان تخل�صت من تلك الأنظمة التي كانت
ت ��رى االحداث من عني �أيديولوجيته ��ا فكان لها دور يف
افق ��ار وت�أخر هذه الدول و�سبب ًا يف معاناتها ،واحلديث
طويل عن دول ال�شرق الأو�سط والعربية التي عانت من
ا�ستبداد حركات التح ��رر ونرج�سية قياداتها التي كانت
مدعوم ��ة من قبل الدول الغربية ومازالت تعاين من ذلك
اال�ستبداد املدعوم م ��ن اخلارج وجتارب كثرية ما زالت
�شاخ�ص ��ة امامنا ،وبق ��ي اال�ستبداد ينه� ��ض هنا وهناك
ب�أوج ��ه خمتلف ��ة وب�أف ��كار متغ�ي�رة ال ميك ��ن زحزحته ��ا
العتب ��ارات الهوي ��ة والقناع ��ة والت�أث�ي�ر والدع ��م ،فق ��د
يمُ ار� ��س اال�ستبداد ال لكونه �سم ��ة من �سمات احلكم امنا
هي �أ�صبحت عادة ميار�سها كل من يريد ان يعاقب �شعبا
او جمموع ��ة او ملة قد تكون ه ��ذه بناء على عقدة داخل
احلاكم او جمموعة ال�سلطة.
ام ��ا يف العراق فكل �أن ��واع اال�ستبداد كانت حا�ضرة �أي
ان كل م ��ا يخط ��ر يف بال االن�س ��ان من عذاب ��ات وب�ؤ�س
و�ضي ��اع للآمال واالحالم ،فالعراقي يتدحرج بني احلني
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والآخر ب�ي�ن �أيديولوجيا قومي ��ة ومعتقدات دينية ويف
كل الأح ��وال هو يعاين وم�ص ��در معاناته �سلوك ومزاج
ال�سلط ��ة اما لإ�شباع غرور واما ع ��ن �سوء دراية وف�شل،
اليوم العراقي معاقب م ��ن قبل املا�سكني بال�سلطة الذين
باتوا يرون في ��ه حم ًال ثقي ًال فهو يعاقب يف تعليمه ويف
�صحت ��ه وم�ستقب ��ل �أوالده وق ��وت يوم ��ه ،والعقوب ��ات
مف�صل ��ة عل ��ى ف�ص ��ول ال�سنة هذا غ�ي�ر العق ��اب اليومي
ال ��ذي جن ��د تفا�صيل ��ه يف كل ركن م ��ن اركان الدولة يف
ف�ص ��ل ال�صي ��ف يج ��ب ان يعي� ��ش �ضم ��ن �أج ��واء حارة
ملتهب ��ة ال يتحملها ب�شر ووفق قيا�س ��ات الغليان ،وهذه
لي�س ��ت طقو�سا �سلطوية امنا تراكم الف�شل الذي �صاحب
الأح ��زاب طيل ��ة ال� �ـ( � 17سن ��ة) املا�ضي ��ة و�إذا م ��ا �أراد
االعرتا� ��ض فان ��ه يعاق ��ب بعقوب ��ات ا�شد ت�ص ��ل لفقدان
احلي ��اة ،ويف ال�شتاء يعي�ش فوق برك مياه االمطار بعد
ان جتت ��اح الفي�ضانات املنازل واملدار� ��س وكل ما ميكن
ان ت�صل اليه ،يعاقب يف امل�ست�شفيات من نق�ص االدوية
والإهمال واملتاجرة يف حياته بعد ان حول البع�ض هذه
املهن ��ة الإن�ساني ��ة �إىل جتارة ،يُعاق ��ب �إذا �صرح ب�صوت
�ال ان الطبقة احلاكم ��ة ال متثله وت ��واق حلياة كرمية
ع� ٍ
جتعل ��ه ي�شع ��ر ب�إن�سانيته وي�ضمن م ��ن خاللها م�ستقبال
اف�ضل لأوالده.
كل �ش ��يء يف الع ��راق ا�ستب ��داد ،كل خط ��وة يخطوه ��ا
املواط ��ن ت�صاحبه ��ا عذاب ��ات وعذابات ،كل فك ��رة يفكر
به ��ا املواط ��ن علي ��ه ان يح�س ��ب مق ��دار اخل�س ��ارة التي
�سيجنيه ��ا م ��ن نتائجه ��ا ،املعادل ��ة املرعب ��ة الي ��وم ه ��ي
معادل ��ة املوت واحلي ��اة ،امل ��وت للمواط ��ن واحلياة ملن
يف ال�سلط ��ة واملتنفذين ،معادلة تلغ ��ي كل احلقوق على
ح�س ��اب البقاء وال�سيط ��رة والتقا�س ��م والغنائم ،ا�صبح
اال�ستبداد يف العراق ثقاف ��ة �سلطة وبديهية اعتاد عليها
اجلمي ��ع ،فال�ش ��اذ عندما جت ��د ان�صافا وقوان�ي�ن تراعي
حي ��اة النا�س ،ان م�شكلة امل�ستب ��د يف العراق انه ال يريد
ان ي�ؤ�س� ��س لدولة لأنه يعتربها حم ��ددا ال بل �أكرب حت ٍد
لوجوده وا�ستمراريته ،وجود الدولة والقانون واحلق
واحلق ��وق ال يتنا�سب مع ما تطمح اليه �شريحة او طبقة
حت ��اول جاه ��دة جعل الدول ��ة ج�سر ًا لتحقي ��ق رغباتهم،
وكل ما مير به املواطن اليوم هو مرهون بقرار �سيا�سي
ام ��ا حتكمه مزاجية الأحزاب احلاكمة او قرار من خارج
احل ��دود فاحلي ��اة واملم ��ات واحلا�ض ��ر وامل�ستقب ��ل كلها
مرهون ��ة بر�ضا ه ��ذه ال�سل�سلة من العالق ��ات التي مثلت
طيلة هذه ال�سنوات �صورة من �صور اال�ستبداد ،بالتايل
لي�س بال�ضرورة ان يك ��ون اال�ستبداد �سجنا وتعذيبا او
اعتقال ��ك على تهم ��ة مل يكن لك فيها ال ناق ��ة وال جمل فقد
يك ��ون اال�ستب ��داد الأكرب ان م ��ن يف ال�سلط ��ة ال يعرتف
ً
وعط�شا.
ب�إن�سانيتك فيقتلك ح ًرا وجوعً ا

وم ��ا �أن هد�أت البلبلة الت ��ي واكبت االنهيار
املتوايل ال فح�س ��ب للمنظومة اال�شرتاكية،
و�إمنا �أي�ض� � ًا حلركة التحرر الوطني ودولة
الرف ��اة االجتماعي  ،وكان ��ت ال�صيغتان يف
بع� ��ض جتلياتهما � ،ص ��دى النت�صار الثورة
اال�شرتاكي ��ة يف رو�سي ��ا القي�صري ��ة جنب� � ًا
�إىل جنب �صعود حركة التحرر الوطني يف
�آ�سي ��ا و�إفريقيا و�أمري ��كا اجلنوبية وبروز
دول ��ة الرف ��اه االجتماع ��ي � ..أق ��ول وما �أن
هد�أت البلبلة  ،و�إن ��زاح الت�شوي�ش �إال وقام
” فران�سي� ��س فوكويام ��ا ” مبمار�سة النقد
الذات ��ي علنا ح�ي�ن وج ��د �أن ��ه كان خمطئ ًا ،
و�أن الفك ��رة التي روج لها ح ��ول ” خلود ”
الر�أ�سمالي ��ة الليربالي ��ة ت�آكلت �أمام موجات
االحتج ��اج واالنتفا�ض ��ات املختلف ��ة يف كل
�أرج ��اء الع ��امل تقريب ًا مب ��ا يف ذل ��ك البلدان
املتقدمة �صناعيا وع�سكريا .
ج ��اء ذل ��ك كل ��ه احتجاج� � ًا عل ��ى املظ ��امل
واالنته ��اكات حلي ��اة وحق ��وق املاليني  ،من
الكادحني والعاملني ب�أجر عامة وهي مظامل
وانتهاكات ت�صاعدت وتريتها مع الليربالية
اجلدي ��دة التي برز فيها توح�ش الر�أ�سمالية
وك�أننا نعود للوراء .
وقال املفك ��ر الي�ساري الربيط ��اين ” �إيريك
هوبزباوم” توقف ��ت الر�أ�سمالية واالغنياء
م�ؤخ ��ر ًا عن ال�شعور باخل ��وف لدى �سقوط
االحتاد ال�سوفييت ��ي  ،ولطاملا �شكل االحتاد
ال�سوفيت ��ي �سن ��د ًا لكل من ح ��ركات التحرر
ودول ��ة الرف ��اة االجتماع ��ي  ،وب ��دا ك�أن
الإن�سانية جت ��ري نحو بناء اليوتوبيا على
الأر� ��ض  .و�أظننا نخطئ كثريا لو ت�صورنا
�أن االحتجاج ��ات العارم ��ة الت ��ي �شهدته ��ا
غالبي ��ة امل ��دن الأمريكية ـ �أنه ��ا احتجاجات
�ض ��د عن�صري ��ة ال�شرط ��ة فح�س ��ب  ،خا�صة
و�أن الت�ضام ��ن العاملي الوا�س ��ع مع ال�شعب
الأمريك ��ي  ،وال ��ذي �إتخ ��ذ �أ�ش ��كاال مبتكرة
يدعون ��ا للبح ��ث ع ��ن امل�ش�ت�ركات  ،وع ��ن
الأفكار امل�ؤ�س�س ��ة ( بك�سر ال�سني )  ،والقيم
الت ��ي انتجت هذه الأفكار  ،وك�أن طه ح�سني
” يحدثن ��ا من جديد  ،ويدعونا لأن نعرف
جيدا ” �إىل �أين يتجه العامل.
وق ��د علمنا التاريخ �أن القي ��م العليا ال تنتج
�أفكارا كربى �إال ع�ب�ر الن�ضال وعرب الوعي
اجلمع ��ي للقطاعات الكربى م ��ن اجلماهري

الت ��ي تطل ��ق االحتجاج ��ات واالنتفا�ض ��ات
و�صوال �إىل الثورة � ،أم ًال يف الأف�ضل .
�س ��وف نالح ��ظ جمموع ��ة م ��ن اخل�صائ�ص
تت�شارك فيها غالبية �أ�شكال االحتجاج التي
جتت ��اج الع ��امل الآن � ،أولها �أن ��ه مت التوافق
الذي خل ��ق �إرادة جماعي ��ة �شعبية ووطنية
يف كل بل ��د على حدة على اطالق االنتفا�ضة
الت ��ي ت�سلح ��ت ” باجل ��ر�أة ث ��م اجل ��ر�أة ثم
املزيد م ��ن اجلر�أة ” وكانت ه ��ذه ” اجلر�أة
” املبه ��رة يف كل االحتجاج ��ات موجهة ال
فح�سب �ضد الظاملني من ال�شرطة وغريهم ،
و�إمن ��ا �أي�ض ًا كانت جر�أة يف مواجهة الوباء
جنب� � ًا �إىل جن ��ب م�ساءل ��ة �أ�س� ��س النظ ��ام
ال�سائد يف العامل  .ويظل الطابع الهجومي
لالحتجاج ��ات ممي ��ز ًا رغ ��م ما�ش ��اب حركة
اجلماه�ي�ر يف بع�ض الأحي ��ان ـ من عمليات
تخريب و�سلب ونهب ـ �إتخذت منها الرجعية
املهيمنة ذريعة للهجوم على االحتجاجات ،
و�إدانتها وو�صفها بـ” ال�شغب ” .
ت�ش ��كل االنتفا�ض ��ة نقل ��ة �أ�سا�سي ��ة يف وعي
الكادح�ي�ن الأمريكي�ي�ن الذي ��ن ت�سلح ��وا
بال ��روح الإيجابية وال�شجاع ��ة ال�ضرورية
للإنخ ��راط يف االنتفا�ض ��ة  ،وتربز هنا بكل
و�ض ��وح فكرة تق ��ول �أن ثمة ق ��درة �إن�سانية
هائلة وعميق ��ة لتجاوز امل�صال ��ح ال�صغرية
واملبا�ش ��رة  ،وال�ضيقة للأف ��راد � ،إذ يف قلب
اجلم ��وع يتج ��اوز ه� ��ؤالء الأف ��راد ذواتهم

فريدة النقا�ش

لينتج الوعي اجلمعي هذه الذات اجلماعية
التي تلهمه ��ا الأف ��كار الك�ب�رى واال�ستعداد
للت�ضحي ��ة يف �سبي ��ل الع ��امل الأجم ��ل الذي
ترف ��رف علي ��ه راي ��ات الع ��دل واال�ستن ��ارة
وال�ضمري واحلرية احلقيقية .
ول ��ن يك ��ون بو�سعن ��ا هن ��ا �أن نغف ��ل الدور
الرتب ��وي الذي تقوم ب ��ه االنتفا�ضة وك�أنها
” عي ��د املقهوري ��ن ”  ،وعالم ��ة ت�ضامنه ��م
و�سعيهم امل�شرتك .
وتك�شف االنتفا�ض ��ة يف حركتها �أين ياترى
تكم ��ن املظ ��امل امل�سك ��وت عنه ��ا  ،وهن ��ا لن
يفاجئن ��ا �إن�ضم ��ام بع� ��ض رج ��ال ال�شرط ��ة
يف �أمري ��كا � ،إىل املتظاهري ��ن املحتج�ي�ن ،
بينما رف�ض �آخ ��رون تنفيذ �أوامر ر�ؤ�سائهم
ب�إط�ل�اق الر�صا� ��ص املطاط ��ي وقنابل الغاز
على املحتجني .
كم ��ا �أ�ص ��در �أح ��د الق�ض ��اة حكم� � ًا بع ��دم
ا�ستخ ��دام قنابل الغاز والر�صا�ص املطاطي
�ض ��د املحتجني  ،وب ��رز وجه �أمري ��كا الآخر
 ،الوج ��ه ال�شعب ��ي االن�س ��اين يف مواجه ��ة
الأنانية والالمب ��االة وجتاهل �آالم املعذبني
يف الأر� ��ض  ،واجله ��ل املطب ��ق ب�أو�ض ��اع
ال�شع ��وب الت ��ي ا�ستنزف ��ت الأمربيالي ��ة
ثرواته ��ا و�أه ��درت كرام ��ة الإن�س ��ان فيها ،
وحجب ��ت لزمن طوي ��ل الوج ��ه الآخر الذي
يتجل ��ى للع ��امل الآن عل ��ى خ�ي�ر نح ��و � ،أنه
الوجه ال�شعبي لأمريكا .

وهذا ه ��و الوجه الذي حتتفى به كل القوى
التقدمية يف العامل والت ��ي ت�ؤكد يف �أ�شكال
االحتج ��اج �ض ��د العن�صري ��ة واال�ستغ�ل�ال
والتميي ��ز �أن ال�ص ��ورة الزائف ��ة  ،والوعي
الزائ ��ف ال ��ذي قدمت ��ه هولي ��ود للع ��امل مل
تنج ��ح يف حج ��ب حقيقة ال ��روح الأمريكية
ال�شعبية.
وجري ��ا عل ��ى ع ��ادة الرجعي ��ة واال�ستب ��داد
يف كل م ��كان جل� ��أ ” ترم ��ب ” يف مواجه ��ة
االحتجاج ��ات العارم ��ة واملتظاهرين الذين
�أحاطوا بالبيت الأبي� ��ض �إىل الدين  ،فزار ـ
ما�شي ��ا ـ كني�سة جماورة  ،وخرج منها رافع ًا
االجنيل .
ر�سالت ��ان كبريت ��ان تبثهم ��ا االحتجاج ��ات
الأمريكي ��ة  :الأوىل هي �إ�سقاط الوهم حول
النظ ��ام الر�أ�سم ��ايل ال�سائد فيه ��ا باعتباره
منوذجا عاملي ًا يف حتقيق الرخاء وال�سعادة
لكل املواطنني .
�أم ��ا الر�سالة الثانية فتقول �إن تراكم املظامل
واالنته ��اكات يف املجتم ��ع الطبق ��ي �أي ��ا ما
كان ثراء ه ��ذا املجتمع وقوت ��ه االقت�صادية
والع�سكرية البد �أن ي�أتي اليوم الذي تتفجر
فيه االحتجاج ��ات وتت�صاعد لأهون �سبب ،
ولو كان حادثة عن�صري ��ة مثل قتل املواطن
الأ�سود ” فلويد ”
�إن ��ه �إذن وج ��ه �أمري ��كا ال�شعب ��ي  ،روحه ��ا
احلقيقية

تك�شف االنتفا�ضة يف حركتها �أين ياترى تكمن املظامل امل�سكوت عنها  ،وهنا لن يفاجئنا
�إن�ضمام بع�ض رجال ال�شرطة يف �أمريكا � ،إىل املتظاهرين املحتجني  ،بينما رف�ض
�آخرون تنفيذ �أوامر ر�ؤ�سائهم ب�إطالق الر�صا�ص املطاطي وقنابل الغاز على املحتجني .

الرقاب��ة المجتمعي��ة عل��ى الجه��از االداري للدول��ة
ان الطبقة االدارية هي
�صاحبة االدوار االكثر
ح�سا�سية في الدولة ،ال
قيمة لأي قرار �سيا�سي ان
لم تكن القناة االدارية
قناته التنفيذية ،وهي
بذلك ت�ساهم ب�شكل فاعل
في �إنجاح خيار الدولة �أو
�إف�شاله� ،إن امر اقامة الدولة
وفر�ض هيبتها يتوقف على
مدى �أهلية هذا الجهاز في
اداء وظائفه ،فالدولة تنه�ض
بجناحين ،الجناح ال�سيا�سي
والجناح االداري ،ف�إذا كان
الجناح االداري �ضعيفا فال
ت�أثير لل�سيا�سي المنتج ،و�إذا
كان العقل ال�سيا�سي ذو عاهة
فانه �سينقل عدوى الترهل
والف�شل للجهاز االداري
للدولة ككل.

فال ي�صح ان تقت�ص ��ر الرقابة المجتمعية
عل ��ى العاملي ��ن ف ��ي الحق ��ل ال�سيا�س ��ي
واالح ��زاب ال�سيا�سي ��ة وانم ��ا يج ��ب ان
يمت ��د الفح�ص والتدقي ��ق المجتمعي الى
الجه ��از االداري للدول ��ة ،وه ��ذا نابع من
اهمية وخط ��ورة االعمال الت ��ي ي�ضطلع
به ��ا الموظ ��ف العام والت ��ي ال تقل اهمية
ع ��ن الدور ال ��ذي ي�ضطلع ب ��ه ال�سيا�سي.

فال�سيا�س ��ي ي�ض ��ع الخط ��ط وال�سيا�سات
العام ��ة للدول ��ة �ضم ��ن اروق ��ة ال�سلط ��ة
الت�شريعي ��ة ثم ي�أت ��ي دور االداري لي�ضع
هذه الخط ��ط وه ��ذه ال�سيا�س ��ات العامة
ال ��ى واق ��ع م ��ادي ملمو� ��س ف ��ي حي ��اة
المواط ��ن العراق ��ي ،فالو�سيل ��ة المادي ��ة
التي ت�ستخدمها الدولة للقيام بواجباتها
ازاء المواط ��ن ف ��ي تقدي ��م خدماته ��ا ل ��ه
وتوزيع الث ��روات انما هي االداري ،ف�إن
اح�سن االداري تطبي ��ق �سيا�سات الدولة
في ذلك ف ��ان المواطن �سينظر الى الدولة
بعي ��ن الر�ضا والمقبولية وانها قامت بما
ينبغي ازاءه واال ف ��ان ال�سخط لن يرتب
اث ��ره عل ��ى الموظ ��ف الع ��ام ال ��ذي ا�ساء
ادارة �ش� ��ؤون المواطن وانما �سين�صرف
هذا ال�شعور تجاه الدولة ككل.
وم ��ن هنا ،و من م�صدر االث ��ارة الخطرة
عل ��ى الدولة ،يج ��ب ان ال يقت�ص ��ر نطاق
التدقي ��ق عل ��ى االعم ��ال الوظيفي ��ة التي
تقوم به ��ا الطبقة االداري ��ة على االجهزة
الرقابية الر�سمية ،وانما يجب ان يخ�ضع
االداري في �أعمال ��ه الى مراقبة المواطن
العراقي مراقب ��ة مجتمعية محكمة فاعلة
لك�ش ��ف عيوب ��ه واالنحراف ��ات بال�سلط ��ة
االدارية عن غايتها اال�سا�سية في تحقيق
الم�صلح ��ة العامة وتقدي ��م الخدمات الن
ر�ض ��ا المواط ��ن هو غاي ��ة ه ��ذه ال�سلطة
االداري ��ة بل هو حجر الزاوية الي �سلطة
ف ��ي الدول ��ة ،وان المواط ��ن العراق ��ي �إذ
يق ��وم بواجب ��ه العظي ��م هذا ف ��ي مراقبة
وفح� ��ص وانتقاد االعم ��ال االدارية لهذه
ال�سلط ��ة �إنما يقوم باعتب ��اره اخت�صا�صا
ا�صيال معق ��ود له ،فالحكوم ��ة واجهزتها
االداري ��ة لي�س ��ت اكث ��ر م ��ن وكي ��ل ع ��ن
مواطنيها في ادارة �ش�ؤونهم ادارة فعّالة
وكف ��وءة ،فمال ��ك ال�سلط ��ة الرقابي ��ة على
الجه ��از االداري انما ه ��و المواطن الذي
يمكن ��ه ان ي�ستعملها اذا م ��ا ق�صر الوكيل
ف ��ي اداء وظيفت ��ه الموكل ��ة ل ��ه ،وبه ��ذا
المعنى الوا�ضح جاءت الفقرة (او ًال) من
المادة ( )27من الد�ستور العراقي والقت
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عل ��ى عات ��ق المواط ��ن العراق ��ي واج ��ب
حماي ��ة الم ��ال العام ،ومن اه ��م م�صاديق
حماي ��ة الم ��ال الع ��ام ه ��و مراقب ��ة ادارة
الم ��ال الع ��ام ومدى تحق ��ق الكف ��اءة في
ادارته م ��ن اجل تلبية حاج ��ات المواطن
المتعددة والمتج ��ددة والمتطورة وعلى
كاف ��ة اال�صعدة من تعليم وم ��اء وكهرباء
و�صحة وامن ...ال ��خ ،كل هذه الحاجات
المجتمعي ��ة ل ��ن ي�ستطي ��ع المواط ��ن
الو�ص ��ول له ��ا اال من خالل جه ��از اداري
كفوء قيادي نزيه خا�ضع لرقابة المواطن
نف�س ��ه �صاح ��ب الحاج ��ة اال�سا�س ��ي،

فالحاج ��ة والم�صلح ��ة �صاحبه ��ا اول ��ى
بالدفاع عنها واكثر فاعلية من غيره .واذا
ما قام به ��ا فانه �سي ��رى نتائجها المبهرة
ف ��ي ت�صاعد م�ستوى الخدمة التي تقدمها
الدولة له .وبهذا اال�سا�س الد�ستوري فان
المواطن هو �صاحب ال�سلطة الد�ستورية
في حماي ��ة الم ��ال العام من خ�ل�ال قيامه
بعن�ص ��ر الرقاب ��ة المجتمعية عل ��ى ادارة
المال الع ��ام من اجل ان يحق ��ق اغرا�ضه
واهداف ��ه في تحقيق رفاهي ��ة المواطنين
العراقيين بدال من ان يحقق رفاهية طبقة
معينة وت ��رك االغلبية ال�ساحقة للمجتمع

العراق ��ي بال خدم ��ات ا�سا�سية .بال رقابة
مجتمعي ��ة للمال العام ل ��ن يتحقق الخير
العام.
ان تمكي ��ن المواطن العراقي من ممار�سة
واجب ��ه الد�ست ��وري ف ��ي مراقب ��ة الجهاز
االداري وم�ساءلت ��ه وانتق ��اده ال يعن ��ي
اقام ��ة عالق ��ة متوت ��رة بي ��ن المجتم ��ع
والجه ��از االداري الذي يقدم له الخدمات
ويلب ��ي م�صالح ��ه القانوني ��ة ،وال يعن ��ي
كذلك معاقبة الموظف العام ،بل بالعك�س
�إن ��ه يعن ��ي اقام ��ة عالق ��ة تع ��اون جديدة
تت�سم بالميدانية للموظف العام وادارته
من خالل الوقوف الميداني على مواطن
الخل ��ل والتق�صير الذي يك ��ون المواطن
ت�شخي�ص ��ا ل ��ه م ��ن الموظ ��ف العام
اكث ��ر
ً
القاب ��ع وراء مكتب ��ه م�شغ� �ولاً بمهام ��ه
الورقية اكثر من الميدان والواقع ،فحتى
االجهزة الرقابية ال تدقق وال تحا�سب اال
بموج ��ب االوراق تارك� � ًة الواق ��ع وراء
ظهره ��ا مهملاً ب�ل�ا رقيب وب�ل�ا محا�سب،
وهذه المنطقة الفارغة من العمل الرقابي
الر�سم ��ي يجب عل ��ى المواط ��ن العراقي
ان يملأه ��ا م ��ن خ�ل�ال ممار�س ��ة واجب ��ه
الد�ستوري في رقابة الطبقة االدارية.
يبق ��ى �ش ��يء مه ��م ،وه ��و عل ��ى المواطن
العراق ��ي ان يتجاوز االزم ��ة المجتمعية

هنا مكان العقدة ومكان االزمة املجتمعية للمواطن العراقي ،فامل�شكلة
االدارية يف الدول التي حترتم نف�سها وحترتم املواطن حُتل وفق النظام
االداري احلاكم و�سياقه القائم على احدث النظريات االدارية وان املدير
ال يحتاج اىل تكوين �شبكة عالقات �سيا�سية مع ا�صحاب القرار لتنفيذ
يراجمه وخططه واهدافه

ف ��ي فهم اخالقيات العم ��ل االداري وان ال
يركز رقابت ��ه المجتمعية للجهاز االداري
عل ��ى الجان ��ب ال�شخ�ص ��ي ف ��ي االنتق ��اد
ويترك الجان ��ب المو�ضوعي ،فاالهم في
االدارة هو النظ ��ام وال�سياق الذي يحكم
الجه ��از االداري والذي يعم ��ل تحت ظله
الموظ ��ف الع ��ام واال ب ��ات المواط ��ن في
رقابت ��ه المجتمعي ��ة يتح ��رك ف ��ي دائ ��رة
مغلق ��ة م ��ن اال�ستمراري ��ة ف ��ي تبدي ��ل
وتغيير االداريي ��ن وا�ستهالكهم من دون
تحق ��ق نتائج مرجوة ف ��ي تح�سين االداء
الوظيف ��ي ال ��ذي يحكم تقدي ��م الخدمات،
حت ��ى ي�ص ��ل المجتم ��ع العراق ��ي ب�سبب
التركي ��ز عل ��ى الجان ��ب ال�شخ�ص ��ي دون
المو�ضوع ��ي ال ��ى حال ��ة م ��ن القناع ��ة
اليائ�سة ب ��ان مجتمعه فارغ من الكفاءات
والقي ��ادات االداري ��ة المن�صف ��ة والت ��ي
ت�ستطي ��ع النهو�ض به ��ذا الواقع البائ�س
الى واقع اكث ��ر تفا�ؤلاً وتقد ًم ��ا ،وي�أخذه
الي�أ�س الى الرك ��ون وال�سكوت والتخلي
ع ��ن واجب ��ه الد�ستوري والر�ض ��ا بجهاز
اداري غي ��ر منت ��ج للمواط ��ن العراق ��ي،
وان قيام ه ��ذه الحالة العام ��ة من الي�أ�س
ت�شج ��ع االح ��زاب ال�سيا�سي ��ة ف ��ي القف ��ز
ل�شغ ��ل مواق ��ع االدارة م ��ن قب ��ل اتباعها
الموالي ��ن له ��ا ولي� ��س للدول ��ة و�إقن ��اع
المواط ��ن العراقي ان ��ه االن�سب في �شغل
المواقع االدارية النه يملك �شبكة عالقات
م ��ع �صانعي القرار في مختلف القطاعات
ف ��ي حين االداري البح ��ت الذي ال ينتمي
لالح ��زاب ال�سيا�سي ��ة يواج ��ه �صعوبات
غفيرة في تنفيذ اهدافه لعدم تمتعه بهذه
العالق ��ات ال�سيا�سية فتذه ��ب كل جهوده
ادراج الت�سوي ��ف واالهم ��ال م ��ن قب ��ل
الجهات التي يحتاج اليها.
وهن ��ا م ��كان العق ��دة وم ��كان االزم ��ة
المجتمعية للمواطن العراقي ،فالم�شكلة
االداري ��ة في ال ��دول التي تحت ��رم نف�سها
وتحت ��رم المواط ��ن ُتح ��ل وف ��ق النظ ��ام
االداري الحاكم و�سياقه القائم على احدث
النظري ��ات االدارية وان المدير ال يحتاج

ال ��ى تكوين �شبك ��ة عالق ��ات �سيا�سية مع
ا�صحاب القرار لتنفي ��ذ يرامجه وخططه
واهداف ��ه ،فكل م ��ا عليه ان يتب ��ع النظام
االداري و�سيا�ست ��ه القانوني ��ة المق ��ررة
من قب ��ل الدول ��ة لتنفيذ مطالب ��ه من دون
اي و�ساط ��ة �سيا�سي ��ة ،به ��ذه الطريق ��ة
ت�سير االدارة في الدول المحترمة والتي
تحت ��رم �صك حق ��وق المواطن ��ة .فتقديم
الخدمات للمواطن ال يحتاج الى و�ساطة
�سيا�سي ��ة بل يحتاج ال ��ى رقابة مجتمعية
تفر�ض نف�سها في الدول الديمقراطية.
هذا النوع من التفكير في طريقة ممار�سة
الرقاب ��ة المجتمعي ��ة م ��ن قب ��ل المواطن
يكلف المواط ��ن الكثير ولن ينهي ازمته،
ومعانات ��ه ،ب ��ل يظ ��ل يط ��رق االب ��واب،
اب ��واب ال�سيا�سيي ��ن ال ��ى م ��اال نهاية اذا
تح ��ول ذلك ال ��ى نم ��ط �سل ��وك اجتماعي
عن ��د المواط ��ن ،فال ��ذي يج ��ب ان يك ��ون
منبوذا اجتماعي ��ا ا�صبح محال لالحترام
الن ��ه ي�ستغ ��ل الو�ساط ��ات ال�سيا�سية في
ح ��ل الم�شكالت ،ومما ال �ش ��ك فيه ان تلك
الو�ساط ��ات ل ��ن تك ��ون ب�ل�ا مقاب ��ل ومن
اج ��ل المواطن بل هي بمقاب ��ل من خالل
اال�ستح ��واذ عل ��ى العق ��ود والم�شتريات
له ��ذه االدارة ويتحول ه ��ذا االداري الى
�سيا�س ��ي يح ��ول االدارة لتك ��ون م�صدرا
للم ��ال ال�سيا�س ��ي� ،إذن عل ��ى المواط ��ن
العراقي وهو يق ��وم بواجبه الد�ستوري
ف ��ي الرقاب ��ة المجتمعي ��ة عل ��ى الطبق ��ة
االداري ��ة ان ي�شخ� ��ص الخل ��ل والتق�صير
في النظام االداري ال ��ذي يحكم الوظيفة
العام ��ة وي�سع ��ى لقلب ��ه واع ��ادة النظ ��ر
فيه وتغيي ��ره ب�شكل يتنا�س ��ب مع احدث
النظري ��ات االداري ��ة وهو اذ يق ��وم بذلك
فان ��ه يخت�صر الوق ��ت كثير ًا ف ��ي تحقيق
النتائج المرجوة من المراقبة المجتمعية
في تمتي ��ن الدول ��ة و�صيانته ��ا من خالل
ايج ��اد نظ ��ام اداري اكث ��ر فعالي ��ة واكثر
كف ��اءة ف ��ي ادارة م�صال ��ح الجمه ��ور وال
يحتاج ال ��ى الو�ساط ��ات ال�سيا�سية التي
لن ت�أتي ب�شيء.
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ثقافة

دع�����وة �إل�����ى �إع���م���ال ال��ع��ق��ل بالتفكر
د .نادية هناوي

ت�سا�ؤل م�شروع طرحته مقالة
الأ�ستاذ �سهيل كبة املعنونة (�أي
الف�ضائح ف�ضائح؟) واملن�شورة يف
ثقافة جريدة املدى يوم اجلمعة
 17متوز  2020نظرا حل�سا�سية
بدءا من
مو�ضوعة (الف�ضيحة) ً
وانتهاء بالتلذذ
الطعن الإخالقي،
ً
الالذوقي باملثالب والنقائ�ص التي
هي م�سائل �شخ�صية َتفقد بريقها
برحيل فاعلها �أو املُرمى بها وتغري
زمانها ومكانها .ومن ثم يغدو �أي
�أ�شهار لها �أو �إثارة ملو�ضوعها بال
قيمة وال فائدة؛ �إال �إذا �أُريد من
أمر) يتجاوز املف�ضوح
وراء �إثارتها(� ٌ
الذي غيبه املوت �إىل �ش�أن �آخر
غري ح�سن .ومن هنا ت�أتي خطورة
�إ�شهار الف�ضائح و�سايكولوجية
الذين يثريونها يف حياتنا
الفكريةّ � ،أما ً
بحثا عن احلظوة
باالنت�شار(الط�شاري) الذي ال
يجاريه انت�شار ،و�أما لأمر ال يعلمه
�إال اهلل.

والف�ضائ ��ح معروف ��ة و�أنواعه ��ا خمتلف ��ة
ول ��كل ن ��وع �أغرا�ض ��ه ،واملوقف منه ��ا حتدده
موا�ضعات املجتمعات بح�سب �أعرافها وقيمها
و�أنظمته ��ا وثقافاتها .ويحر� ��ص الذوق العام
عل ��ى �أن تظل (الف�ضائ ��ح) يف حدود ال�شخ�ص
الفاع ��ل �أو املرم ��ى به ��ا وبعيدة ع ��ن العموم.
�أما ال�سع ��ي �إىل ن�شرها وترويجها فهو م�سلك
رديء يعتم ��ده بع�ضه ��م لل�شه ��رة �أو الت�شهري
والتعري�ض والطع ��ن والتحري�ض وهذا لي�س
من الأخالق يف �شيء يف كل ال�سنن ال�سماوية
والو�ضعية.
لك ��ن ه ��ذا ح�ص ��ل للأ�س ��ف ب�شكل مفتع ��ل على
مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي يف الآون ��ة
االخ�ي�رة و�أث ��ار �ضجّ ��ة ال جدوى فيه ��ا البتة.
والنتيج ��ة زوبع ��ة يف فنج ��ان مل ت�ستط ��ع �أن
تزح ��زح حممود دروي�ش عن عر�شه ال�شعري؛

ب ��ل املالم ��ة وقع ��ت عل ��ى �سلي ��م ب ��ركات الذي
حت ��ى لو �ص ��دق يف م�سع ��اه ف�إنه �أف�ش ��ى �سر ًا
ا�س ُتو ِدعَه.
�أق ��ول ه ��ذا و�أن ��ا �أعق ��ب عل ��ى مقال ��ة الأ�ستاذ
�سهي ��ل كبة �آنفة الذك ��ر وفيه ��ا كان معقبًا على
مقال ��ة �سابق ��ة ن�ش ��رت يف ال�صفح ��ة ذاته ��ا مل
يذكر عنوانه ��ا وال ا�سم كاتبه ��ا ت�أدبًا وتلط ًفا،
غ�ي�ر �أن االهتداء برق ��م العدد وتاري ��خ الن�شر
�أع ��ادين �إىل ال�صفحة الت ��ي ن�شرت فيها املقالة
يف جري ��دة املدى وعنوانها (ف�ضائح ال�شعراء
لذة الأحاديث و�شهود ما بعد املوت) فوجدتها
لأح ��د تالمذت ��ي النابه�ي�ن �ساب ًق ��ا وزميلي يف
التدري� ��س الح ًق ��ا ،مم ��ا مينحن ��ي احلرية يف
الكالم (ميانة).
وال �ش ��ك �أن نق ��ل املعلومة الت ��ي تخ�ص �شاعر
الع ��رب الأك�ب�ر اجلواه ��ري م ��ن �سباته ��ا يف
مذك ��رات �شخ�صية �إىل �سياق نختار له عنوان
(الف�ضيحة) يحمّلنا م�س�ؤولية تبنيها على وفق
ال�سياق الذي �أُوردت فيه ،وما يرتتب على هذا
الورود من دالالت .وكذلك احلال مع املعلومة
(الف�ضيحة) الت ��ي ذكرها ال�شاعر �سليم بركات
ع ��ن ال�شاع ��ر الكبري حممود دروي� ��ش علما �أن
بركات مل ي�صفه ��ا بالف�ضيحة بل ذكرها �ضمن
�سياق له داللته �أي�ضا..
ومقال ��ة الزمي ��ل تواجهها جمل ��ة �أ�سئلة و�أول
م ��ا ن�ؤاخ ��ذه عليه ه ��و �س�ؤالن ��ا م ��ا الغاية من
برت �سي ��اق ب�سياق لتك ��ون املعلومة املك�شوفة
م�سوق ��ة يف معر�ض الإبانة عن ف�ضيحة ،وهو
القائ ��ل يف املقالة نف�سها (�أطرف الف�ضائح تلك
الت ��ي ت�أتي من الأبن ��اء ،فهي ف�ضائ ��ح ال تقبل
التكذي ��ب وفيها �ش ��ي ٌء من الطرف ��ة والغرابة،
وهذا م ��ا ك�شفه "فالح اجلواه ��ري" يف كتابه
ال�شي ��ق "ما ترك ال�شاع ��ر للريح" حيث يروي
�شي ًئا م ��ن عالقات اجلواهري بالن�ساء ،وكيف
�إ َّنه كان يف براغ.).....
فل َم ه ��ذا االقتنا�ص وذاك الإ�ش ��راك للمذكرات
اجلواهري ��ة؟ وه ��ي م ��ا ه ��ي عليه م ��ن الغنى
والغ ��زارة والعم ��ق وال�ش ��رف يف عالقاته ��ا
ومديات تفرعاتها و�آفاق تنوعاتها؟
وه ��ذا هو الت�سا�ؤل نف�سه ال ��ذي طرحته مقالة
الأ�ست ��اذ �سهي ��ل كبة لك ��ن بطريق ��ة تهكمية �أو
ا�ستنكاري ��ة ..وال �أك�ش ��ف �س� � ًرا �إذا قل ��ت � ّإن
الزمي ��ل يتق�صد مبنا�سبة �أو بدونها ويف �أكرث
من مو�ضع وموقف �أال يذكر اجلواهري بخري.
وال اعتق ��د �أن ال�سب ��ب وراء ذلك عقدة �إبداعية

موسيقى االحد
ثائر �صالح
ه ��و فريدري� ��ش الث ��اين مل ��ك برو�سي ��ا
( )1786 – 1712لق ��ب بالكب�ي�ر لأن ��ه
بن ��ى مملك ��ة قوي ��ة واحتف ��ظ مبقاطع ��ة
�سيليزي ��ا البولوني ��ة الغني ��ة باخلام ��ات
وثب ��ت �سيطرته عليه ��ا يف التق�سيم الأول
لبولونيا بينه وب�ي�ن النم�سا ورو�سيا .من
ال�شخ�صي ��ات املثرية يف التاريخ� ،إذ در�س
�أنواع الفنون يف طفولته ،منها املو�سيقى
وكان عاز ًف ��ا جي� �دًا عل ��ى الفل ��وت و�أل ��ف
ع ��ددًا من الأعم ��ال املو�سيقية ،ورعى الفن
والفنان�ي�ن ،خ ��دم عنده خ�ي�رة م�ؤلفي ذلك
الع�ص ��ر منه ��م كارل فيلي ��ب اميانويل باخ
االب ��ن الث ��اين لب ��اخ ()1788 – 1714
ويوهان كفانت�س �أ�ستاذ الفلوت ،بالإ�ضافة
اىل فران� ��س بن ��دا (من بوهيمي ��ا) ،وكارل
هايرني� ��ش غ ��راون .كان ��ت لفريدري� ��ش
مرا�سالت كثيف ��ة مع فولتري ط ��وال قرابة

قناديل

 لطفية الدليمي

دروي�ش

اجلواهري

�أو رغب ��ة ا�سقاطي ��ة �أو �ش ��ك بال�شاعرية و�إمنا
ال�سب ��ب هو بحث الزميل ع ��ن موا�ضيع يعتقد
�أنه ��ا م ��ن النق ��د الثقايف وه ��و يف ه ��ذا واه ٌم
ج� �دًا ،فهذا النقد لي� ��س ف�سحة بها نتخل�ص من
تعقيدات الأبني ��ة الن�صية وتراكيبها الداخلية
وال ه ��و ان�شغ ��ال بالبح ��ث يف ال�سياقات؛ بل
ه ��و التمكن من احلفر بح ًثا يف البنية الن�صية
وم ��ا حولها عن �أن�ساق خمفي ��ة ال تبدو للعيان
�إال مبع ��اول نقدي ��ة جتم ��ع الظاه ��ر بالباط ��ن
واحلا�ض ��ر باملغيب دايكروني ��ا و�سايكرونيا،
لتظهرها للقراء جلية وا�ضحة.
وه ��ذه الفاعلية كث�ي ً�را ما يُ�س ��اء فهمها فتكون
املراهن ��ة خاطئ ��ة عل ��ى ن�س ��ق ظاهر ع ��ادة ما
يك ��ون حبي ًب ��ا �إىل ذائقتن ��ا �أو مهيم ًن ��ا عل ��ى
ذاكرتنا حتى ال حفر وال اظهار وبال�شكل الذي
يُبقي عل ��ى ثوابتنا الفكرية كم ��ا هي .وهو ما
يتعار� ��ض متامًا م ��ع الر�ؤية ما بع ��د احلداثية
للنقد الثقايف والدرا�سات الثقافية التي ت�سعى
�إىل قلب الثوابت واملركزيات �أيًّا كانت ،ومهما
كان ر�سوخها يف عقلياتنا االتباعية.
وم ��ن ثم يك ��ون البح ��ث يف نقائ� ��ص املبدعني
ال�سيما الكب ��ار �أو اقتنا�ص زلله ��م و�سلبياتهم
غ�ي�ر ذي �صل ��ة بالنقد الثقايف و�إمن ��ا هو �سُ بة
قرائي ��ة نرج ��و �أال تك ��ون �سُ ن ��ة ،فنتدخ ��ل يف
خ�صو�صي ��ات الآخرين التي ه ��ي �ش�أن خا�ص
بهم.
ول ��و كن ��ا نتعام ��ل م ��ع املذك ��رات وال�س�ي�ر
واليومي ��ات واالعرتاف ��ات على �أنه ��ا تعر�ض
الأ�س ��رار ال�شخ�صي ��ة وتكا�ش ��ف النا� ��س بها،
مل ��ا َك َتب �أح ��د مذكرات ��ه خو ًفا م ��ن �أن يت�سقط

املت�سقط ��ون زالت �صاحبه ��ا احلياتي ��ة وال
يتعاملون معها بو�صفها نوعً ا �سرديًا و�إبداعً ا
�أدبيًا هو ح�صيلة فعلي الذاكرة والتخييل؛ ثم
�أن هذه الكتابات كما يقول فيليب لوجون هي
مبثاب ��ة مواثيق �أدبية فيها فع ��ل الذاكرة يظل
فع�ًل�اً �إبداعيًا حيث ال�سارد والكاتب ي�شرتكان
يف التوثي ��ق والتخيي ��ل .وا�شرتاكهم ��ا
ي�سق ��ط ع ��ن املذك ��رات وال�س�ي�ر واليومي ��ات
واالعرتاف ��ات البع ��د ال�شخ�ص ��اين وي�ؤك ��د
طبيعتها الأدبية كنوع كتابي وثائقي ين�ضوي
يف جن�س عابر على ال�سرية واملذكرات و�أعني
جن�س(الرواية).
وتظ ��ل الغاي ��ة م ��ن وراء نق ��د هذا الن ��وع من
الكتاب ��ات جمالي ��ة ال تتبع املثال ��ب وال تبحث
ع ��ن الف�ضائ ��ح؛ و�إمن ��ا تر�صد م�سال ��ك البوح
وت�شخ�ص حتوالت ال�س ��ارد وتف�سر الظواهر
والبواطن.
ونحن كقراء للمذكرات وال�سري ال منلك احلق
يف �أن نتعام ��ل معه ��ا خالف ذل ��ك �أي �أن نراها
ن�صو�ص ��ا �شخ�صي ��ة ال �أدبي ��ة قائم ��ة بذاته ��ا،
ً
متوهمني �أنها م�ستم�سكات هي مبثابة (عر�ض
حال ��ة �أو عر�ضحاجلي) ميك ��ن �أن نت�صيد فيها
الذي يغرينا بت�صيده.
وبالطب ��ع لو �أننا �أردنا �أن نقتن�ص (الف�ضائح)
يف حياة امل�شاهري ال�شخ�صية ف�سنملأ منها كتبًا
و�سنح�صل مقابل ذلك على ال�شهرة واالنت�شار
من لدن متلقني تثريهم املو�ضوعات ال�صفراء
وحتفز فيهم الده�شة واال�ستغراب .ويح�ضرنا
هنا قول امل�سيح (ع) "من كان منكم بال خطيئة
فلريمها بحجر".

ال �أود اال�ست ��زادة يف م ��ا ينبغ ��ي التعام ��ل
ب ��ه نقد ًي ��ا م ��ع اعرتاف ��ات الك ّت ��اب و�سريه ��م
ومذكراته ��م ولكن �أعجبني يف مق ��ال اال�ستاذ
�سهيل كبة طرحه املوفق الذي �ضرب فيه �أمثلة
ح ��ول الف�ضيح ��ة يف احلي ��اة الفكري ��ة لع ��زرا
باوند وغونرتغرا�س وبورخ�س وعبد الرزاق
عبد الواحد ول�ؤي حقي ورعد بندر وغريهم.
ولع ��ل الأهم يف مقالة �سهيل كبة ت�سا�ؤله وهو
يعرج على معلوم ��ة تراثية فيها �أخ ٌذ ور ٌّد (هل
نحت ��اج �إىل طه ح�سني �آخ ��ر؟ )..وهذه التفاتة
ج ��د كبرية و�أجابت ��ه عليها �أك�ب�ر (نعم نحتاج
�إىل �أك�ث�ر من ط ��ه ح�سني) وهي دع ��وة رائعة
�إىل �إعم ��ال العق ��ل باعتم ��اد النظ ��ر العق�ل�اين
واملنهج ��ي يف التعام ��ل م ��ع ال�ت�راث وه ��ذا
ه ��و �أ�سا�س ثورة ط ��ه ح�سني الت ��ي �سيم�ضي
عليه ��ا قرن قري ًب ��ا .فهل تنا�سينا ه ��ذه الثورة
بتقادم الزمان؟ �أم ��ا كان حريًا بالبحث الأدبي
العرب ��ي عام ��ة والأكادمي ��ي من ��ه خا�ص ��ة �أن
يوا�ص ��ل ما بد�أت ��ه ثورة طه ح�س�ي�ن ويحولها
�إىل عل ��م قائ ��م بذات ��ه جن ًب ��ا �إىل جن ��ب عل ��وم
الأدب واللغ ��ة؟ ومعل ��وم �أن الع ��رب الأقدمني
كانوا �أ�شجع منا وهم يبتكرون العلوم ح�سب
حاجات حياتهم العلمي ��ة واالجتماعية وحتى
الديني ��ة فابتك ��روا مث�ل�ا عل ��م احلدي ��ث لأنهم
كان ��وا بحاج ��ة اىل �ضب ��ط �أحادي ��ث الر�سول
الك ��رمي وقد �ص ��ار علما ل ��ه �أ�س�س ��ه وقواعده
و�أ�ساليب ��ه وله �أعالمه ومدار�س ��ه وله �أق�سامه
وتف�صيالت ��ه .وكذل ��ك ابتك ��روا عل ��وم القر�آن
كعل ��م التف�س�ي�ر وعل ��م التنزيل وعل ��م العقائد
واوجدوا عل ��م الرجال وهو الآخ ��ر له غاياته
و�أعالم ��ه و�أ�سانيده وم�ضام�ي�ره ..وغري ذلك
كثري ال جمال لذكره هنا .فما �أحوج حياتنا يف
مرحلته ��ا الراهنة �إىل �أن جنع ��ل من ثورة طه
ح�س�ي�ن علمًا �سن�سميه (عل ��م البحث احلفري)
ب ��ه نتعام ��ل جينالوجي ��ا م ��ع وقائ ��ع التاريخ
ووثائق ��ه �أو الإرث الإبداعي مبختلف �صوره
وتعدد م�صادره وتن ��وع مكوناته وعنا�صره.
وحتدي ��د �سم ��ات ه ��ذا العل ��م و�آفاق ��ه وو�ضع
القاع ��دة املعرفي ��ة له ��ا يتوق ��ف عل ��ى املعنيني
بدرا�س ��ة تاريخ �أدبنا العربي ومدى �شعورهم
ب�ض ��رورة �أن نع ��رف حقيق ��ة امل ��دون من هذا
الرتاث واحلف ��ر عما مل ي ��دون ،متجردين من
�أية �أهواء �أو �أغرا�ض او �آيديولوجيات ..وما
�أرجوه ه ��و �أن ت�صل الدع ��وة للذين تعنيهم..
و�أملي ب�أن ي�ستجيبوا لها كبري.

ف���ري���دري�������ش ال��ك��ب��ي��ر واح����ت��ل�ال ب��رل��ي��ن

� 50سن ��ة ،رغ ��م �أن العالقة بينهما فرتت
يف الأخري� .ألف كتبًا يف ال�سرتاتيجيا اىل
جان ��ب الفنون وت�ألي ��ف املو�سيقى وكتابة
ال�شعر ،وهو الذي ابتد�أ بتحديث برو�سيا
حي ��ث �أدخ ��ل �صناع ��ات جدي ��دة ونباتات
جديدة للزراعة.
لك ��ن فريدري�ش كان قائ� �دًا ع�سكريًا حمنكاً
يف الوق ��ت نف�سه .رب ��اه �أب ��وه فريدري�ش
الأول عل ��ى الق�سوة واالن�ضباط وكان هذا
يخال ��ف ن�ش�أته وميوله الفنية .ح�صل على
�سمع ��ة كقائد ع�سكري خ�ل�ال حروبه التي
خا�ضها و�أهمها حرب التوريث النم�ساوية
( )1748 – 1740وح ��رب ال�سن ��وات
ال�سب ��ع لالحتف ��اظ ب�سيليزي ��ا (– 1756
 )1763اللتان خرج منهما مبكا�سب.
عانى فريدري�ش من �ضربة معنوية قا�سية
و�إهان ��ة �شدي ��دة خ�ل�ال احل ��رب الأخ�ي�رة
ع�ب�ر احت�ل�ال عا�صمت ��ه برل�ي�ن م ��ن قب ��ل
 4320فار� ��س جم ��ري من جي� ��ش ماريا

ترييزي ��ا امرباط ��ورة النم�س ��ا يقوده ��م
اجلرنال املج ��ري �أندرا�ش هادِك (1710
–  ،)1790وكان فريدري� ��ش غائبًا عنها

يق ��ود جي�ش ��ه يف ناوم�ب�رغ القريب ��ة م ��ن
اليب ��زج .انطل ��ق الفر�س ��ان م ��ن �سيليزي ��ا
خري ��ف  1757وقطع ��وا  450ك ��م خالل
�ست ��ة �أي ��ام ،وكان ��وا ي�س�ي�رون يف اللي ��ل
ويتخف ��ون يف النه ��ار .رف�ض ��ت برل�ي�ن
با�ستهزاء اال�ست�سالم �أمام اجلي�ش املجري
ال�صغ�ي�ر ال ��ذي ظهر عند ا�سواره ��ا فج�أة،
فحط ��م املجريون بواب ��ة املدين ��ة باملدافع
ال�صغرية بغتة ودخلوا املدينة واحتلوها
دون مقاومة م ��ن حاميتها التي بلغ عددها
 5500رج ��ل .فر�ض ه ��ادِك جزية مالية
قدره ��ا � 215أل ��ف تال ��ر ف�ض ��ي وان�سحب
م ��ع رجال ��ه برفق ��ة � 450أ�س�ي�را قبل يوم
واحد من و�صول التعزيزات التي �أر�سلها
فريدري�ش والت ��ي الحقت اجلي�ش املجري
دون �أدن ��ى جن ��اح ،بل احتل ه ��ادِك مدينة
فرانكفورت عل ��ى الأودر يف طريق عودته
وفر�ض عليها غرام ��ة حربية .هذه املدينة
تقع يف ال�ش ��رق ،ولي�ست فرانفكورت على

املاي ��ن التي هي العا�صم ��ة املالية لأوروبا
الي ��وم .مل ي�أخذ هادِك وجي�ش ��ه �أية غنيمة
م ��ن برلني �سوى �سبعة �أزواج من الكفوف
احلريري ��ة التي �أمر بتطري ��ز �شعار برلني
عليه ��ا ليقدمه ��ا هدية للإمرباط ��ورة ماريا
ترييزيا.
زار ب ��اخ الأب ابن ��ه يف ق�ص ��ر فريدري� ��ش
يف بوت�س ��دام �سن ��ة ( 1747قب ��ل انتقاله
اىل ق�صره اجلدي ��د �سان�سو�سي يف برلني
يف نف� ��س الع ��ام) ،وهن ��اك ابت ��دع املل ��ك
جمل ��ة مو�سيقي ��ة (ي�سميه ��ا ب ��اخ "الثيمة
امللكي ��ة" وه ��ي قبيح ��ة يف نظ ��ري) ك�أنها
م�صي ��دة الختب ��ار قدرات ب ��اخ الكبري على
�صياغ ��ة مقطوع ��ات مو�سيقي ��ة جميلة يف
�ش ��كل الفوغا والكانون (م ��ن �أ�شكال ع�صر
الب ��اروك املعقدة) .فقام ب ��اخ بت�أليف عمله
ال�شه�ي�ر "التقدم ��ة املو�سيقية" (BWV
 )1079و�أه ��داه اىل فريدري�ش الذي مل
يجبه عند ا�ستالم املخطوطة.

ال�ضوء الكامن يف �أعماقنا
ك ��م �أ�ضاع علينا الدر� ��س البالغي من قيم ��ة جوهرية خمبوءة
ب�ي�ن ثنايا كلم ��ات وعبارات و�أبي ��ات �شعرية �إعتدن ��ا ترديدها
ملج ��رد تكري�س القيمة ال�شعرية دون القيم ��ة العملية!  .لنت�أ ّمل
الأبي ��ات التالي ��ة الت ��ي غال ًب ��ا ماتن�س � ُ�ب �إىل الإم ��ام حممد بن
�إدري�س ال�شافعي:
�أمطري ل�ؤل�ؤًا جبال (�سرنديب) وفي�ضي �آبار (تكرور) تربا
و�إذا متُّ ل�ستُ �أعـــ َد ُم قربا
�أنا �إن ع�شتُ ل�ستُ �أع َد ُم قوتـــــــًا
نف�س ح ّر ترى املذ ّلة كفرا
همّتي همّة امللـــــــــــــــــوك ونف�سي
ُ
�أت�س ��اء ُل ك ّلم ��ا قر�أتُ هذه الأبي ��ات ال�ساحرة :م ��ا ال�س ّر اخلفي
الذي يجعل املرء مّ ُ
يرتن به ��ذه الأبيات ويعي ُد تكرارها بن�شوة
طافحة؟ ال�سب ��ب  -كما �أرى  -هو �أنّ احلمولة البالغية فيها مل
تك ��ن مطلوبة كقيم ��ة لذاتها بل ج ��اءت �أداة �أو وا�سطة لتمرير
در� ��س �أخالق ��ي ونف�س ��ي �أراه �أمثولة كربى لن ��ا ولأمثالنا يف
احلياة.
الأم ��ر ذاته �أراه ي�صلح مع بيت �شع ��ري �آخر �صرنا لكرثة ما
الكته الأل�سن نردّده بطريقة ميكانيكية من غري تفكّر يف القيمة
الكربى املخبوءة فيه :
رب
�
أحت�سب �أ ّنك جر ٌم �صغري وفيك انطوى العامل الأك ُ
ُ
ه ��ذه الكلم ��ات القليلة ه ��ي ّ
ك�ش ٌ
اف رمزي ميث � ُ�ل جوهر اجلهد
الفيزيائ ��ي العظي ��م ال�ساع ��ي لتع�شي ��ق احل ��وادث يف الع ��امل
الكب�ي�ر (عل ��ى م�ستوى املج ��رات الكوني ��ة) م ��ع مثيالتها يف
العامل ال�صغري (على امل�ستوى دون الذري) يف �صيغة �إطارية
واح ��دة ،ويف الوق ��ت ذات ��ه فه ��ي ت�سب ُغ عل ��ى الإن�س ��ان قيمة
�ر �إىل (ال�ضوء املخبوء يف �أعماقه)
جوهري ��ة عليا عندما ت�ش�ي ُ
ُ
يعي�ش �أغلبنا ويغاد ُر هذه احلياة
– هذا الكنز الدفني الذي
غ�ي�ر م ��درك للمده�ش ��ات الكامنة في ��ه والتي تنتظر م ��ن يبلغ
مكامنها الدفينة.
ت�سود قناعة علمية بني دوائر املخت�صني مببحث علم النف�س
االختب ��اري اخلا� ��ص بدرا�سة ظاه ��رة الإب ��داع والأ�شخا�ص
اخللاّ ق�ي�ن مفادها �أنّ عدد االحتماالت املمكنة حل�صول ت�شبيك
ب�ي�ن خاليا املخ الع�صبية يفوق ع ��دد ذرات الكون!!  .مامعنى
ه ��ذا وما�أهميته العملية؟ تنب ُع �أهمية هذه النتيجة من مفهوم
اللدون ��ة الدماغي ��ة  : Cerebral Plasticityكل خ�ب�رة
ب�شري ��ة ه ��ي تخليق لنمط خا� ��ص من اال�شتب ��اكات الع�صبية
الدماغي ��ة وه ��ي يف النهاي ��ة اختي ��ار لواحد م ��ن االمكانيات
املحتملة للت�شبيك الع�صب ��ي الدماغي ،وهذه فاعلية �شخ�صية
تعتم ُد على رغبة املرء و�شغفه يف ولوج عوامل غري م�ستك�شفة
بالن�سبة ل ��ه �أو ل�سواه ،وقد ثبت بدالئ ��ل اختبارية م�ؤكدة �أنّ
ه ��ذه الفاعلية الترتب ��ط بعمر امل ��رء ،وهنا �سيك ��ون ت�سا�ؤلنا
التايل بالغ االهمي ��ة :كيف ال�سبيل لإدامة وتخليق ا�شتباكات
ع�صبي ��ة غري معهودة؟ هناك الكثري من الأم ��ور املتاحة :تع ّلم
لغ ��ات جديدة ،امل�شي مل�سافات طويل ��ة ،الإنكباب على الأنظمة
الرمزي ��ة (الريا�ضي ��ات املتق ّدم ��ة مث� �الاً ) ،الع ��زف عل ��ى �آل ��ة
كال�سيكية ،ولوج عوامل تخييلي ��ة (عندما نكتب رواية مثلاً )،
التمرين ��ات الت�أملية اخلا�صة بالزن والبوذية� ،إلخ .املو�ضوع
ممت ��ع ومهم من الناحيتني البحثي ��ة والإختبارية؛ فهنا يكمنُ
جوه ��ر العملية الإبداعية يف ّ
كل ميادينها ،ف�ضال عن �أننا ك ّلما
جنحن ��ا ك�أف ��راد يف تخليق ا�شتب ��اكات ع�صبي ��ة دماغية �أكرث
ف�سيكون بو�سعنا �إبعاد �شبح �ألزهامير عن حياتنا.
لي� ��س بعي� �دًا ذل ��ك الي ��وم ال ��ذي �سيك ��ون فيه احلف ��اظ على
م�ست ��وى عالٍ من اللدونة الدماغي ��ة للأ�شخا�ص واج ًبا حيو ًيا
م ��ن واجبات الدول ��ة جتاه مواطنيه ��ا لأ ّنه �سينعك� � ُ�س �إرتقا ًء
غري م�سب ��وق يف منط احلياة وجودتها؛ ولك ��نّ الأمر الأكرث
جوهري ��ة هو ثقة امل ��رء باالمكانيات ال�سحري ��ة لذلك (ال�ضوء
الكام ��ن يف �أعماق ��ه) ،و�أن يجته ��د لبلوغ ��ه ط ��وال �سن ��وات
حياته.
تل ��ك مه ّمة ت�ستح � ُّ�ق �شرف املحاولة لأنها حت � ّ�و ُل احلياة من
عبءٍ ال ُيطاق �إىل ده�شة يومية الحدود لك�شوفاتها املذهلة.
ت�سود قناعة علمية بين دوائر المخت�صين
بمبحث علم النف�س االختباري الخا�ص
بدرا�سة ظاهرة الإبداع والأ�شخا�ص
الخلاّ قين مفادها � ّأن عدد االحتماالت
الممكنة لح�صول ت�شبيك بين خاليا المخ
الع�صبية يفوق عدد ذرات الكون!!

غ���������ورك���������ي وي�������س���ي���ن�ي�ن
�أ.د� .ضياء نافع
عندم ��ا ولد �س�ي�رغي ي�س ��ينني الع ��ام ،1895
كان مك�س ��يم غورك ��ي اديب ��ا معروف ��ا يف
رو�س ��يا االمرباطوري ��ة ،اذ ان غورك ��ي اك�ب�ر
م ��ن ي�س ��ينني ب� �ـ(� )27س ��نة .وعندم ��ا ت ��ويف
ي�س ��ينني الع ��ام  1925كان غورك ��ي خ ��ارج
رو�سي ��ا ال�سوفيتية  -مرة اخ ��رى – م�ضط ّرا،
وذل ��ك نتيجة خلالفه م ��ع ال�سلط ��ة ال�سوفيتية
ه ��ذه امل� � ّرة (انظ ��ر مقالتنا بعن ��وان – غوركي
ولين�ي�ن) .وعندم ��ا ن�شر ي�سين�ي�ن اول ق�صيدة
له الع ��ام  1914يف اح ��دى املجالت اخلا�صة
ب ��ادب االطف ��ال ،كان غورك ��ي ال ي ��زال خ ��ارج
رو�سي ��ا هاربا من مطاردة ال�سلط ��ة القي�صرية
ل ��ه لن�شاط ��ه ال�سيا�س ��ي والفك ��ري املعار� ��ض
للنظ ��ام القي�ص ��ري الرو�س ��ي �آن ��ذاك ،وكان
يلتقي خارج رو�سيا القي�صرية مع لينني نف�سه
وي�ش ��ارك بن�شاطات حزبه املارك�سي املعروف،
الذي �سيحقق ث ��ورة اكتوبر  ،1917ويحوّ ل
دول ��ة رو�سيا االمرباطوري ��ة اىل دولة االحتاد
ال�سوفيت ��ي  .الكاتب ��ان غورك ��ي وي�سين�ي�ن –
باخت�ص ��ار  -عا�ش ��ا يف رو�سي ��ا القي�صري ��ة
ورو�سيا ال�سوفيتية ،ويف زمن واحد متقارب،
لكن م�سريتهما احلياتي ��ة كانت خمتلفة متاما،
ورغم كل هذا االختالف النوعي الكبري (�شكال
وم�ضمون ��ا) يف م�سريتيهم ��ا ونتاجاتهم ��ا،

وي�سينني
فانهم ��ا – م ��ع ذل ��ك – يع� �دّان االن ق ّمت�ي�ن من
�سل�سلة قم ��م االدب الرو�سي يف الن�صف االول
من القرن الع�شرين ،وانطالقا من هذه احلقيقة
ال�ساطعة والثابت ��ة يف تاريخ االدب الرو�سي،
تن ��اول الباحث ��ون الرو�س مو�ضوع ��ة املقارنة
بينهم ��ا ،اي العالقة ب�ي�ن عاملني اثنني خمتلفني
متاما يف زمن رو�س � ّ�ي واحد ،وهي مو�ضوعة
طريف ��ة فع�ل�ا ،وه ��ذا ما نح ��اول احلدي ��ث عنه
ب�شكل ع ��ام (اي عن اهم مالمح ه ��ذه املقارنة)
يف مقالتنا هذه.

املقارن ��ة تب ��د�أ بني الوقائ ��ع يف طفولة غوركي
وي�سينني ،اذ انها (اي الطفولة) تنعك�س الحقا
وحتم ��ا يف بل ��ورة خ�صائ� ��ص املبدع�ي�ن كافة.
طفولة غوركي كانت �صعبة وقا�سية جدا ،وهي
تذ ّك ��ر بجملة كتبها ت�شيخ ��وف م ّرة وا�صبحت
ق ��وال �شائع ��ا باللغ ��ة الرو�سية ،وه ��ذه اجلملة
ه ��ي– (يف طفولت ��ي مل تك ��ن عن ��دي طفولة).
طفول ��ة ال�صبي اليتيم غورك ��ي معروفة ب�شكل
ع ��ام للقارئ العرب ��ي ،اذ انه كتبه ��ا يف روايته
الثالثي ��ة املعروف ��ة واملرتجم ��ة اىل العربي ��ة

غوركي
(طفولتي  /بني النا�س  /جامعياتي) ،ويعرف
ه ��ذا القارئ ان غوركي ا�ضط ��ر يف طفولته ان
ميار�س خمتلف االعمال التي ي�ضطر االن�سان
ان ميتهنه ��ا وهو يف و�ضعه التعي�س هذا ،مهن
مث ��ل �صبغ جل ��ود االحذية وغريه ��ا من املهن،
وان غورك ��ي مل ي�ستطع  -نتيج ��ة هذا الظرف
ال�صعب  -ان يكمل �س ��وى مدر�سة مهنية لي�س
اال .طفولة ي�سينني تختلف متاما ،اذ انه ق�ضاها
يف قريت ��ه الرو�سية التي ولد فيها (وانعك�ست
مناظره ��ا الري ّفي ��ة اخل ّالبة الحق ��ا يف �شعره)،

وكان يدر� ��س يف املدر�س ��ة (ويلته ��م !) الكت ��ب
املوج ��ودة يف مكتبته ��ا العام ��ة ،وهناك تع ّرف
ي�سين�ي�ن على االدباء الرو� ��س ومنهم غوركي،
وال ��ذي كان يكنّ ل ��ه اعجابا متناهي ��ا كمنا�ضل
وك�أدي ��ب متم ّي ��ز يف م�س�ي�رة االدب الرو�س ��ي،
ولهذا ،وعندما �أ�صدر ي�سينني اول ديوان �شعر
ل ��ه ،فان ��ه اه ��داه اىل غوركي ،وح ��دث ذلك يف
بداي ��ة عام  ،1916عندم ��ا التقيا اول مرة يف
مدينة بيرتوغراد (وه ��ي املدينة التي حتولت
اىل لينينغراد ثم ع ��ادت اىل بطر�سبورغ وهو
ا�سمها اال�صلي) ،بعد عودة غوركي من ايطاليا
اىل رو�سي ��ا ،وقد كتب ي�سينني يف ذلك االهداء
على دي ��وان �شعره جملة تعبرّ ع ��ن موقفه هذا
جتاه غوركي ،وقد جاء يف ذلك االهداء – (اىل
مك�سي ��م غوركي كاتب االر� ��ض واالن�سان،)...
و ّ
مت عر� ��ض ه ��ذا الكت ��اب باه ��داء ي�سينني يف
معر� ��ض اقي ��م يف متح ��ف ي�سين�ي�ن مبو�سك ��و
ملنا�سبة م ��رور  150عاما عل ��ى ميالد غوركي
العام  2018مبو�سكو.
غوركي كان مراقبا ف ّذا مل�سرية االدب الرو�سي،
وكان يتاب ��ع بد ّقة كل اال�سماء اجلديدة يف هذا
االدب ،ويح ��اول ان يرعاه ��ا ح�سب امكانياته،
وق ��د الحظ غورك ��ي بالطب ��ع موهب ��ة ي�سينني
املتم ّي ��زة ر�أ�س ��ا ،ودع ��اه للم�شارك ��ة يف الن�شر
مبجل ��ة (ليتوبي� ��س) ،الت ��ي ب ��د�أت لتوّ ه ��ا،
وا�ستجاب ي�سينني لهذه الدعوة ،والتي جاءت
م ��ن قبل كات ��ب يعت ّز به مث ��ل غوركي ،وظهرت

فع�ل�ا يف العدد الثاين (�شباط  )1916للمجلة
ق�صي ��دة لي�سين�ي�ن ،ث ��م ن�ش ��ر غورك ��ي ق�صائد
لي�سين�ي�ن يف جريدته (احلي ��اة اجلديدة) التي
ب ��د�أ با�صداره ��ا �آن ��ذاك ،وه ��ي ال�صحيفة التي
لعب ��ت دورا كب�ي�را يف التعب�ي�ر ع ��ن خالف ��ات
غوركي مع ال�سلطة ال�سوفيتية .ومن الطريف
ان نذكر هنا ،ان اعجاب غوركي ب�شعر ي�سينني
ق ��د انعك� ��س حتى عل ��ى مرا�س�ل�ات غوركي مع
االدي ��ب الفرن�س ��ي روم ��ان روالن ،اذ وج ��د
الباحث ��ون جمل ��ة كتبه ��ا غورك ��ي اىل روالن،
يخربه فيها بظهور �شاعر رو�سي عبقري �شاب
يف رو�سي ��ا ال�سوفيتي ��ة ه ��و ي�سين�ي�ن .نختتم
مقالتن ��ا هذه مبقطع كتب ��ه غوركي عن ي�سينني
� ...( – ،أثارتن ��ي ق�صائ ��ده حت ��ى الدم ��وع...
اردت حت ��ى ان ابك ��ي ...ومل ا�ستط ��ع ان اقول
ل ��ه اي كلم ��ات مدي ��ح ،والت ��ي اعتقد ان ��ه لي�س
بحاج ��ة اليها ...ان تل ��ك الق�صائد جتعلك تف ّكر
وب�ل�ا ارادت ��ك ...ان الطبيعة ق ��د خلقته ليكون
ل�سان حالها ...وانها خلقته لل�شعر ..وللتعبري
عن حزن احلقول ..وعن احلب جتاه كل ما هو
حي يف العامل).
غورك ��ي وي�سينني مو�ضوعة جميلة يف تاريخ
االدب الرو�س ��ي ،وهي ت�ستحق – وبجدارة –
ان يوليه ��ا الباحث ��ون انتباهه ��م ،والتعمق يف
درا�س ��ة الآراء الت ��ي كتباه ��ا او ذكراها كالهما
ع ��ن بع�ضهم ��ا البع� ��ض ،والتوق ��ف عن ��د �آراء
الآخرين حول هذه العالقة وحتليلها...
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اقــــرأ
"عراقيون يف القلب"

ع ��ن دار امل ��دى �صدر حديثا كت ��اب "عراقي ��ون يف القلب"
للباحث والكاتب جلي ��ل العطية ،وفيه ي�سلط ال�ضوء على
عدد من ال�شخ�صيات العراقية التي عا�صرها وحاورها من
�أمثال حممد مهدي الب�صري و�شمران اليا�سري ،وال�سياب
وجالل احلنفي وكوركي�س عواد ومري ب�ص ��ري وغريهم،
ويذكر �أن العطية حقق الكثري من كتب الرتاث كما �ص ��در
له كتاب عن اجلواهري وكتاب بعنوان "فندق ال�س ��عادة"
ويعد من رواد العمل ال�ص ��حفي يف العراق وا�ش ��تهر يف
ال�س ��تينيات بزاويت ��ه اليومي ��ة يف ال�ص ��حافة بعن ��وان
"جهينة".

ح

ول العا

لم

رحيل الناقد الكبري جنم عبد اهلل كاظم

علماء يتوقعون انهيار احل�ضارة الإن�سانية خالل عقود
يزعم الفيزيائيون �أن احل�ضارة
الب�شرية لديها احتمال بن�سبة 90
يف املائة لـ"انهيار ال رجعة فيه"
يف غ�ضون ع �ق��ود ،وذل��ك نتيجة
لإزال���ة ال �غ��اب��ات ،وف � ًق��ا ل�صحيفة
"ديلي ميل" الربيطانية.
و ُي�ع�ت�ق��د �أن ��ه خ�ل�ال ال�ع�ق��دي��ن �أو
الأربعة عقود املقبلة ،قد ال تكون
الأر���ض ق��ادرة على احلفاظ على
عدد كبري من الب�شر ب�سبب تدمري
ال��غ��اب��ات ،وف�� ًق��ا ل��ورق��ة بحثية
ن�شرت يف "نيت�شر �ساينتيفيك
ريبورت�س" .وت�شري ال��درا��س��ة،
التي كتبها دكتور جرياردو �أكينو
والربوف�سور ماورو بولونيا� ،إىل
�أنه �إذا ا�ستمر معدل �إزالة الغابات
احلالية،
ب � ��ال � ��وت �ي��رة

"ف�ستختفي جميع الغابات تقريبًا
يف ن�ح��و � 100إىل  200عام".
وتقول" :من الوا�ضح �أنه من غري
ال��واق�ع��ي �أن نتخيل �أن املجتمع
الب�شري �سيبد�أ يف الت�أثر ب�إزالة
الغابات فقط عندما ُتقطع ال�شجرة

الأخرية" .و�سي�ؤدي ه��ذا امل�سار
�إىل ف �ق��دان �أن �ظ �م��ة دع ��م احل�ي��اة
الكوكبية الالزمة لبقاء الإن�سان،
مب ��ا يف ذل� ��ك ت �خ��زي��ن ال �ك��رب��ون
و�إنتاج الأوك�سجني واحلفاظ على
الرتبة وتنظيم دورة املياه.

ويُعتقد �أن هذا �سي�ؤدي يف النهاية
�إىل ان�ه�ي��ار احل �� �ض��ارة الب�شرية
ح�ي��ث �إن ��ه "من غ�ير امل��رج��ح �أن
نتخيل بقاء العديد من الأن��واع،
مبا يف ذل��ك الب�شر ،على الأر���ض
دون الغابات".

ت ��ويف ام ����س االول اجل�م�ع��ة ال�ن��اق��د
االدب��ي والثقايف الدكتور جن��م عبد
الله كاظم بعد ��ص��راع م��ع امل��ر���ض مل
ميهله طويال ،وقد قدم وزي��ر الثقافة
ال��دك �ت��ور ح���س��ن ن��اظ��م ت �ع��ازي��ه �إىل
الو�سط الأك��ادمي��ي والثقايف م�شريا
اىل ان ال��راح��ل ك��ان واح��دا من �أهم
النقاد يف ال�ع��راق وال��وط��ن العربي،
ق�دّم الع�شرات من امل�ؤلفات املتف ّردة
يف الثقافة العربية كما ُع��رف عنه
اخل �ل��ق ال �ع��ايل ،وال���س�ل��وك النبيل،
والعطاء غري املحدود.
ي��ذك��ر �أن ال �ن��اق��د ال ��راح ��ل ول ��د ع��ام
١٩٥١م .يحمل ��ش�ه��ادة ال��دك�ت��وراه
يف الأدب املقارن من جامعة �إك�سرت
يف ب��ري�ط��ان�ي��ا ع ��ام  ١٩٨٤م .عمل
�أ��س�ت��ا ًذا يف جامعات ال�ع��راق وليبيا
والأردن و�سلطنة ع�م��ان و�أ� �س �ت��ا ًذا
زائ �رًا يف جامعة �إك�سرت وهو �أ�ستاذ
ال �ن �ق��د والأدب امل� �ق ��ارن واحل��دي��ث
يف كلية الآداب بجامعة ب�غ��داد ،من

�إلي�سا تطالب رئي�س احلكومة اللبنانية مبغادرة من�صبه

م�ش ظابطة".
من ناحية �أخرى� ،أعلنت �شركة "تويرت"
عن حتويل غالف �ألبوم الفنانة اللبنانية
�إلي�سا اجل��دي��د �إىل "�إميوجي" يظهر
ع�ن��د ا� �س �ت �خ��دام امل �غ � ّردي��ن لها�شتاغ
"�صاحبة ر�أي" .و"�صاحبة ر�أي" هو
ا�سم الألبوم اجلديد للفنانة اللبنانية
�إلي�سا ،واحتل الرتند يف عدد من الدول
العربية لأك�ثر من م��رة بانتظار �إط�لاق
�أل�ب��وم�ه��ا املنتظر يف الأول م��ن �شهر
�آب�/أغ�سط�س اجل ��اري .وب��ذل��ك تكون
�إلي�سا �أول فنانة عربيّة حت�صل على
ه��ذه امليزة من موقع التوا�صل
االجتماعي "تويرت" ،بعدما
تخطت �أغنية "�صاحبة ر�أي"
يف ال�ساعات املا�ضية عتبة
املليوين م�شاهدة.

طلبت الفنانة اللبنانية� ،إلي�سا ،من رئي�س
احلكومة اللبنانية ،ح�سان دي ��اب ،يوم
اخلمي�س ،مغادرة من�صبه.
وغ � ��ردت ع�ب�ر ح���س��اب�ه��ا ع �ل��ى م��وق��ع
"تويرت" م��وج �ه��ة ح��دي �ث �ه��ا ل��ه:
"ح�سان دياب �أرجوك ارحل ،فقط
ارحل ،يا له من رئي�س وزراء" ،ثم
�أرفقت مع تغريدتها ها�شتاغ لكلمة
"عار".
و�سبق لإلي�سا �أن هاجمت حكومة
ح�سان دي��اب قبل �أن ي�شكلها� ،إذ
غ��ردت يف �شهر دي�سمرب /كانون
الأول  ،2019ع�ب�ر "تويرت":
"هيي ملا كانت احلكومة من كل
الأل ��وان م��ا م�شيت ،بدكن ياها
مت�شي ب �ل��ون واح� ��د؟ منحرتم
�شخ�صك ب�س من �أولها حكومتك

بيون�سيه تت�ألق ب�ألبوم "جاء يف وقته"
حظي الألبوم اجلديد للمغنية بيون�سيه ،الذي
يحتفي بثقافة �أ�صحاب الأ��ص��ول الأفريقية،
ب��إ��ش��ادة ك�ب�يرة ،اجلمعة ،خا�صة م��ع طرحه
يف خ�ضم زلزال ثقايف ب�ش�أن العرق والعدالة
االج�ت�م��اع�ي��ة .وق��ال��ت بيون�سيه يف ر�سالة
مبنا�سبة ط��رح �أل �ب��وم "(الأ�سود ملك) ال��ذي
يعيد ر�سم ق�صة فيلم "الين كينغ" (الأ�سد امللك)
باال�ستعانة بب�شر �إن الألبوم يهدف "لتغيري املفهوم
العاملي لكلمة �أ�سود" .وبد�أ العمل يف �إنتاج الألبوم

العام املا�ضي ،ويعر�ض مقاطع م�صورة حتتفل
بالبحث عن هوية وجمال ال�سود يف الع�صور
القدمية واملعا�صرة .وي�أتي طرح الألبوم عقب
ان��دالع احتجاجات ب�أنحاء ال�ع��امل �ضد التمييز
العن�صري ،جرى تنظيمها بعد مقتل رجال ون�ساء
��س��ود على �أي ��دي ال�شرطة الأم�يرك �ي��ة .وو�صفت
جملة "فاريتي" العمل اجلديد ب�أنه "تذكرة تنب�ض
ب��احل�ي��اة ل�ق��وة وعظمة ال���س��ود هنا يف ال��والي��ات
املتحدة و�أي�ضا يف �أفريقيا".

م�ؤلفاته" :الآخر يف ال�شعر العربي
احلديث" احلا�صل على جائزة كانو
يف البحرين ،و"�أيقونات ال��وه��م..
ال �ن��اق��د ال �ع��رب��ي و�إ� �ش �ك��ال �ي��ات النقد
احلديث" و"الرواية العربية والآخر"
و"الرواية يف العراق وت�أثري الرواية
الأمريكية فيها" و"م�شكلة احل��وار
يف الرواية العربية" ،احلا�صل على

جائزة را�شد بن حُ ميد يف الإم��ارات
العربية ،و"نحن والآخر يف الرواية
ال �ع��رب �ي��ة املعا�صرة" احل��ائ��ز على
جائزة م�ؤ�س�سة الفكر العربي للإبداع
الأدبي ،و"رواية الفتيان ،خ�صو�صية
ال �ف��ن واملو�ضوعات" احل��ائ��ز على
جائزة خليفة الرتبوية يف الإم��ارات
العربية ،ل�سنة ..٢٠١٥

ت�شارليز ثريون تعلن :ال
�أحتاج اً
رجل يف حياتي
ن �ق��ل م��وق��ع ج��ا� �س��ت ج�ي�رد ت���ص��ري�ح��ات النجمة
احلا�صلة على جائزة الأو�سكار ت�شارليز ثريون
حول احلب واملواعدة ،حيث قالت يف حوار �إذاعي
�إنها ال حتتاج �إىل رجل يف حياتها حاليا ،وال ترى
مغزى من دخولها يف عالقة حب جديدة .و�أ�ضافت
ث�يرون يف ت�صريحاتها �أنها كانت يف �سيارتها
مع ابنتيها وقالت لها �إحداهما" ،ماما انت
حت�ت��اج��ي �إىل ح�ب�ي��ب وان ت��دخ�ل��ي يف
ع�لاق��ة ح��ب م��ع �أحدهم"  ،ل�ترد عليها
ثريون ب�أنها ال حتتاج �إىل ذلك.
ووف� � ًق ��ا ل�ت�ق��ري��ر ن���ش��رت��ه �صحيفة
ف��اري�ت��ي ،ف ��إن هناك �أك�ثر م��ن 72
م �ل �ي��ون �أ�� �س ��رة � �ش��اه��دت فيلم
ت�شارليز ث�يرون The Old
 Guardخ�ل�ال الأ��س��اب�ي��ع
الأرب �ع��ة الأوىل م��ن طرحه
عرب نتفليك�س ،وهو ما يعد
جناحا كبريا للفيلم ال��ذي
مل يتم ال�تروي��ج ل��ه ب�شكل
ك ��اف ق�ب��ل ع��ر� �ض��ه .ونقلت
ال�صحيفة ت�صريحات النجمة
احلائزة على جائزة الأو�سكار ،والتي
�أك��دت فيها ان القائمني على �ألفيلم مل
ي�ح��ددوا حتى الآن م��ا �إذا ك��ان هناك
جزء ثان من الفيلم ام ال ،ولكنها ت�أمل
يف ج��زء جديد بعد النجاحات التي
حققها اجلزء الأول.

ال�سيد نوري املالكي كعادته
يحب م�شاهد "الأك�شن" ولهذا
جنده يكرث من الظهور ،مرة
�ضي ًفا على برنامج ي�صور يف
مكتبه ،ومرات يغرد على تويرت
ً
معرت�ضا وحمذرًا ،وكان �آخرها
�أم�س حني غرد على تويرت ب�أنه
"لي�س من حق �أحد حل الربملان
دون موافقة النواب" ،م�ضي ًفا �أن
"رئي�س جمل�س الوزراء ورئي�س
اجلمهورية لهما حق الطلب
فقط ولي�س قرار احلل" ..وهو
كالم جميل جدًا ،لوال امللعون
الإمربيايل "يوتيوب" الذي
يحتفظ لل�سيد املالكي نف�سه
بحوار مع قناة العراقية قبل
ثمان �سنوات بالتمام والكمال،
كان فيه منفعلاً وحذر من تدخل
الربملان يف �ش�ؤون احلكومة،
ومل ين�س املالكي �أن يذكرنا
بحقه يف "التجميد" ،ويعني به
جتميد عمل الربملان� ،إذا ما حاول
يومًا االعرتا�ض على �سيا�سات
احلكومة ،و�أطلق يف ذلك الوقت
نظرية تقول �إن الربملان ال ميلك
احلق يف ت�شريع القوانني ،و�إمنا
ميلك حق االقرتاح ،يف ذلك
الوقت كان ال�سيد املالكي ي�سعى
�إىل �إلغاء مهام جمل�س النواب
وحتويله �إىل جمل�س �صوري
مهمته �أن يرفع يديه مواف ًقا على
القوانني التي ي�صدرها مكتب
رئي�س الوزراء ،يف ذلك الوقت
كتبت اً
مقال بعنوان "القائد
الأوحد" قلت فيه �إن ما يجري
ميثل تراجعًا حقيقيًا يف التحول
الدميقراطي .وطرحت �س� اًؤال:
كيف ميكن مل�ؤ�س�سة ت�شريعية
كمجل�س النواب �أن متار�س
دورها يف ظل خطة جهنمية
يقودها البع�ض لتحييد املجل�س
وال�سعي لتحويله من جمل�س
�سيا�سي �إىل جمل�س ع�شائري؟.
يف تغريدته الأخرية ،التي
اعرت�ض فيها على �إجراء
انتخابات مبكرة ،يحاول ال�سيد
نوري املالكي �أن يعيد ترتيب
الأحداث ح�سب ما يريده هو
ولي�س ح�سب ذاكرة موقع
"اليوتيوب".
يجب �أن ن�سجّ ل للدميقراطية
العراقية ،امل�س ّلحة منها وغري
امل�س ّلحة� ،أولويات كثرية
و"مهمة" ،فهي �أول دولة متار�س
ال�سيا�سة من �أجل ال�ضحك على
النا�س ،واللعب على م�شاعرهم،
لأنهم يعتقدون � ّأن هذه البالد
منذورة ملهمة �أكرب ،وهي احلفاظ
على " �شذوذ " االجهزة االمنية
و�سيطرتها على ال�شارع ،و�إال ما
معنى �أن يُنت�شر ا�شاو�س القوات
االمنية فديو يُ�صور �شاب يتعر�ض
الهانه ال ميكن ان يتحملها
ان�سان  ،ون�سمع يف الفديو
الذي بث على اليوتيوب كلمات
ال ميكن ان تخرج من ان�سان
�سوي يف اخللق واالن�سانية ،
يف الوقت الذي مل تخرج علينا
وزارة الداخلية �سوى ببيان
عنوانه"�سنقت�ص من
ق�صري
ّ
اجلناة"من هم اجلناة؟ �أعتقد �أن
الوزارة تعرفهم،وتعرف اي�ضا،
�أنهم تعمدوا ن�شر الفديو من
�أجل �أن يقولوا للجميع  :نحن
لكم باملر�صاد .ولع ّل الأق�سى من
الطريقة الب�شعة التي عمل فيها
هذا الفتى � ،أننا من جديد نتج ّرع
احلقيقة مبذاق العلقم ،وهي � ّأن
املواطن العراقي بال ثمن ،ومن ثم
فال ت�س�ألوا عن"االقت�صا�ص من "
ال�شاذين " ان�سانيا وخلقيا .

فالح ح�سن اخلطاط :احلظر �إجراء احرتازي البد منه

الطقس
�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأن ��واء اجلوي ��ة
العراقي ��ة حالة الطق�س لهذا اليوم (الأحد)
�أن درج ��ات احلرارة �س ��تنخف�ض قليلاً عن
معدالته ��ا ليوم ام�س ،وان اجلو �س ��يكون
م�شم�سا.
ً
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قحطان جا�سم جواد
الدكتور فالح اخلطاط كفاءة
مهمة يف ت�صميم ال�صحف
والكتب وله باع طويل يف هذا
املجال ،هو تدري�سي يف كلية
الفنون اجلميلة .قلت له-:
 ماذا تعلمناه من �أزمة كورونا؟
 االنتب ��اه واليقظة يف تطبيق �ش ��روطالوقاية ..وال�صرب على جتاوزاملحنة.
 برامج تتابعها؟
 متابعات لي�س ��ت حم ��ددة لربامج غريحمددة..
 كيف تق�ضي يومك؟
 االن�ش ��غال باالمتحان ��ات النهائية عرب�أون الين والتوا�صل مع الطلبة.
 ماذا تقر�أ؟

كونه الغذاء الفكري.
 هل متار�س الريا�ضة؟
 امل�ش ��ي مل�س ��افات طويل ��ة وا�س ��تخدامالدراجة الهوائية للت�سوق والريا�ضة.
 ن�صيحة للآخرين؟
 اتب ��اع �ش ��روط الوقاي ��ة ال�ص ��حيةوالتباعد ،والتغذية اجليدة ..والتعقيم
الدائم.
� آخر كتاب و�آخر فيلم؟
 نظ ��ام التفاهة.للكات ��ب د.الآن دون ��و،ترجمة م�شاعل الهاجري..
 اىل متى �سي�ستمر احلظر؟
 �سي�س ��تمر جزئي ��ا ،وعلين ��ا التحم ��لوال�صرب.
 كيف �سيكون العامل بعد كورونا؟
 ل ��ن يعود مثلما كان قب ��ل كورونا ،اال كت ��ب االخت�ص ��ا�ص والدرا�س ��ات  -اجراء احرتازي البد منه. الكتاب والتلفزيون ومواقع التوا�صل بعد وقت طويل.
واملذكرات.
 ه ��ل تعتقد �أن احلظر �سي�س ��اعدنا يف االجتماعي �أيهم اقرب �إليك؟
 ه ��ل ي�س ��بب احلظ ��ر تذم ��را ل ��ك
 �شبكات التوا�صل اوال .والكتاب ثانيًا ولعائلتك؟تخطي الكورونا؟

 ت�أقلمنا وتطبعنا معه. ه ��ل تعتق ��د ان الكورون ��ا �س ��تغري
العامل؟
 �س ��يتغري العامل �سيا�س ��يا واقت�ص ��ادياوتظهر قوى مناف�س ��ة للقط ��ب الواحد.
وحدوث ا�ض ��طرابات ونزاع ��ات دولية
وازمات جديدة.
 هل حاولت خرق احلظر؟
 نع ��م ..غ�ي�ر م ��رة للت�س ��وق املن ��زيل،وم�شاوير العمل.
 بيت �شعري عن الكورونا اعجبك؟
 ق�ص ��يدة ال�ش ��اعر امل�ص ��ري مدح ��تالعدل:
كل يوم ال�شم�س تطلع
متلأ بالنور الوجود
كل حلظ ��ة خ�ي�ر يع ��دي يف القل ��وب وال
الورود
هي نور الإن�سانية اللي بيعدي احلدود
حتيا احلياة

