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املالكي �شكل نواة القوة من امل�ؤيدين حلزب الدعوة ..وحمتجون يدعون حللها

نا�شطون :زنازين م�ؤقتة الغت�صاب املراهقني قرب
التحرير حتت �أنظار "حفظ القانون "
 بغداد /املدى
اع ��ادت ق�ضي ��ة تعذي ��ب واهان ��ة
مراه ��ق مبحيط �ساح ��ة التحرير
على يد ق ��وات امنية ،احلديث عن انتهاكات
"غري معلنة" جرت يف �ساحات االحتجاج
من قبل جهات ر�سمي ��ة ،بالتزامن مع اعالن
احلكوم ��ة م�س�ؤولي ��ة  3عنا�ص ��ر امني ��ة عن
مقت ��ل متظاهرين يف موج ��ة االحتجاجات
االخرية.
وتدريجيا ب ��د�أت رواية "الطرف الثالث" -

املتهم بقت ��ل املتظاهرين والت ��ي روجت لها
احلكومة ال�سابق ��ة -يف الرتاجع مع ظهور
دالالت جدي ��دة ع�ب�ر التحقيق ��ات ولقط ��ات
م�صورة ،تتورط فيها قوات حفظ القانون،
الت ��ي �شكل ��ت نواته ��ا قبل نح ��و � 9سنوات،
واعيدت هيكلتها العام املا�ضي.
واعلن ��ت وزارة الداخلي ��ة ،ام� ��س ،القب�ض
عل ��ى العنا�ص ��ر املتورطة بتعذي ��ب ال�صبي
ال ��ذي ظهر يف مقطع م�ص ��ور وهو يتعر�ض
�إىل االعت ��داء م ��ن قب ��ل عنا�ص ��ر امني ��ة،
فيم ��ا ا�ش ��ارت اىل ان ه ��ذه العنا�ص ��ر �ستتم

حما�سبتها وفق القوانني النافذة.
وق ��ال مدي ��ر دائ ��رة العالق ��ات واالعالم يف
الوزارة اللواء �سع ��د معن للوكالة الر�سمية
انه "مت القاء القب�ض على الفاعلني الرئي�سني
الذين ظهروا يف مقطع فيديو وهم يقومون
بتعذيب اح ��د املواطنني ،والت ��زال اجلهود
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م�ستم ��رة اللق ��اء القب� ��ض عل ��ى املتورط�ي�ن
الآخرين".
وا�ض ��اف ان "العنا�ص ��ر الت ��ي ارتكبت هذا
الفع ��ل االجرام ��ي �ستت ��م حما�سبته ��م وفق
القوان�ي�ن النافذة �س ��واء قان ��ون العقوبات
او م ��ن خالل قانون اخلدمة والتقاعد لقوى

االمن الداخلي".
و�أعلن ��ت وزارة الداخلي ��ة ،يف وقت �سابق،
ا�ستمرار التحقي ��ق يف حادثة ال�صبي الذي
ظه ��ر يف مقطع م�ص ��ور وه ��و يتعر�ض �إىل
اعتداء.
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وا�شنطن ت�ستعد لإعادة � 8آالف قطعة �أثرية
م�سروقة �إىل العراق

مر�صد :تركيا نقلت
� 27ألف مرتزق
و�إرهابي �إىل ليبيا
 بغداد  /املدى
ك�ش ��ف املر�ص ��د ال�س ��وري
حلقوق الإن�سان (مقره لندن)
ع ��ن نقل تركي ��ا � 17ألف مرتزق �س ��وري
و� 10آالف �إرهاب ��ي �أجنب ��ي �إىل ليبي ��ا
حتى الآن ،لدعم امللي�شيات.
وذكر املر�ص ��د  -يف بيان � -أن احلكومة
الرتكيةتوا�صلنقلاملرتزقةوالإرهابيني
من خمتلف اجلن�س ��يات �إىل ليبيا ،حيث
ج ��رى ر�ص ��د و�ص ��ول دفعة جدي ��دة من
الف�صائ ��ل املوالي ��ة لأنقرة ،ت�ض ��م مئات
املرتزقة ال�سوري�ي�ن ،بالإ�ضافة لو�صول
عدد �آخر من الإرهابيني الأجانب.
و�أ�ش ��ار �إىل �أن �أع ��داد الذي ��ن ذهب ��وا
�إىل ليبي ��ا ،حت ��ى الآن ،ارتف ��ع �إىل نحو
� 17أل ��ف مرت ��زق �س ��وري ،بينه ��م 350
طف�ل�ا دون �سن الـ ،18يف ح�ي�ن بلغ عدد
الإرهابي�ي�ن الأجانب � 10آالف ،الفتا �إىل
�أن تركيا توا�صل جلب املزيد من عنا�صر
املرتزقة �إىل مع�سكراتها وتدريبهم.
ووثق املر�صد ال�سوري مزيدًا من القتلى
يف �صف ��وف املرتزق ��ة ،لتبل ��غ ح�صيل ��ة
القتل ��ى يف �صف ��وف الف�صائ ��ل املوالي ��ة
لرتكي ��ا ج ��راء العملي ��ات الع�سكرية يف
ليبي ��ا ،نح ��و  ،481بينه ��م  34طفال دون
�سن الـ  ،18وقادة جمموعات.
م ��ن جانب ��ه جدد قائ ��د اجلي� ��ش الوطني
الليب ��ي امل�ش�ي�ر خليف ��ة حف�ت�ر ،تعه ��ده
مبواجهة املرتزقة الذي ��ن تر�سلهم تركيا
�إىل ليبيا .و�أ�ضاف قائد اجلي�ش الوطني
الليبي� ،أن الليبيني لن يقبلوا باخل�ضوع
ال�ستعم ��ار ترك ��ي جدي ��د .و�أو�ضح قائد
اجلي� ��ش الوطني الليب ��ي :الأتراك بقوا
يف ليبيا  300عام ومل ير منهم الليبيون
�إال ال�شر.

ت�ستقبل القابلة الم�أذونة �أم مريم
�أعدادًا م�ضاعفة من الحوامل في
مدين ��ة الك ��وت (مرك ��ز محافظ ��ة وا�سط)،
�إذ �أ�صبح ��ت مق�صدًا للن�س ��اء الخائفات من
زي ��ارة الم�ست�شفي ��ات الحكومي ��ة ب�سب ��ب
فايرو�س كورونا.
وقال ��ت �أم مري ��م التي جه ��زت �إحدى غرف
منزله ��ا ب�سري ��ر طبي وم�ستلزم ��ات لرعاية
الحوام ��ل وم�ساعدته ��ن" :ب�سب ��ب الخوف
من كورون ��ا ،ت�ضاعف ع ��دد مراجعاتي من
الحوام ��ل من ث�ل�اث �إل ��ى ت�س ��ع وع�شر في
الي ��وم" ،و�أكدت ال�سي ��دة الخم�سينية التي
تملك خب ��رة في المجال لأكث ��ر من ع�شرين
عاما �أن "الزيادة �سببها الخوف من الإ�صابة
بالمر�ض عند مراجعة الم�ست�شفيات".
وبات ��ت الم�ست�شفي ��ات الخا�ص ��ة �أي�ض ��ا
له ��ذا ال�سب ��ب تناف� ��س الم�ست�شفي ��ات
الحكومي ��ة الت ��ي تعان ��ي �أي�ضا م ��ن نق�ص
ف ��ي البنى التحتية و�ضع ��ف التدريب وقلة
المخ�ص�صات المالية التي ال تتجاوز اثنين
ف ��ي المئة م ��ن الميزاني ��ة في �إح ��دى �أغنى
دول العالم بالنفط.
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ال�سلطة الت�شريعية
تتعهد للحكومة ب�إكمال
قانون االنتخابات قري ًبا
 بغداد  /املدى
ك�ش ��ف م�ست�شار رئي�س جمل�س ال ��وزراء لل�ش�ؤون االنتخابية
ح�س�ي�ن الهنداوي� ،أن رئي�س الربملان حممد احللبو�سي تعهد
لرئي�س جمل� ��س الوزراء م�صطفى الكاظمي ب�إكم ��ال قانون االنتخابات
الربملاني ��ة يف ف�ت�رة وجي ��زة بع ��د عطل ��ة العي ��د ،وار�سال ��ه اىل رئي�س
اجلمهورية برهم �صالح.
وطالب ��ت مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات من احلكوم ��ة بتوفري �أم ��وال ترتاوح
بني � 250إىل  300ملي ��ون دوالر الكمال م�ستلزمات االقرتاع املقرر يف
ال�ساد�س من �شهر حزيران .2021
ويق ��ول ح�س�ي�ن الهنداوي ،م�ست�ش ��ار رئي�س جمل�س ال ��وزراء لل�ش�ؤون
االنتخابي ��ة يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �إن "مواعي ��د �إج ��راء االنتخاب ��ات
الربملاني ��ة املبكرة ج ��اءت لثالثة عنا�صر �أ�سا�سي ��ة� ،أولها �أنها مثبتة يف
الربنامج احلكومي لرئي�س جمل�س الوزراء( ،االنتخابات املبكرة تعني
�إجراءه ��ا خالل فرتة معقول ��ة ال تزيد عن �سن ��ة) ،والعن�صر الثاين هو
مطال ��ب �شعبية وا�سعة ب�إجراء االنتخاب ��ات الربملانية ب�شرط �أن تكون
عادل ��ة ونزيه ��ة وح ��رة ،وبالت ��ايل ه ��ي ا�ستجاب ��ة ملطال ��ب املتظاهرين
وحلماية التوجه الدميقراطي االنتخابي املن�صو�ص عليه يف الد�ستور،
�أم ��ا العن�صر الثالث هو ما يتعلق بالظروف واملتمثلة بوجود مفو�ضية
انتخابات والتي عق ��دت اجتماعا مو�سعا قبل فرتة مع رئي�س احلكومة
وانته ��ت يف هذا االجتم ��اع حلل كل امل�ش ��اكل والتحدي ��ات واملتطلبات
وامل�ستلزمات لإجراء االنتخابات يف موعد مماثل ومقارب".
و�أك ��د الهن ��داوي ان "املفو�ضية �أعرب ��ت عن ا�ستعداده ��ا يف هذا اللقاء
لإجراء االنتخابات خالل فرتة زمنية تقارب الت�سعة �أ�شهر".
وحدد رئي�س جمل�س الوزراء م�صطفى الكاظمي يف كلمة متلفزة اجلمعة
ت�أري ��خ ال�ساد�س من حزيران  ٢٠٢١موعدًا لإجراء االنتخابات النيابية
املبك ��رة ،م�ؤكدا ان ��ه �سيعمل بكل اجلهود على �إجن ��اح هذه االنتخابات
وحمايتها وت�أمني م�ستلزماتها.
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الأو�ساط الثقافية والأكادميية
تنعى د .جنم عبد اهلل كاظم

عماد عبد اللطيف
�سامل يكتب�َ :س َن ْن َت ِخ ُب
ُ
يحدث ذلك
عندما

متنزه الزوراء خالٍ من املحتفلني بالعيد ( ..عد�سة :حممود ر�ؤوف)

عداد كورونا ..حاالت ال�شفاء تفوق الإ�صابات رغم ارتفاعها
 بغداد  /املدى
�أعلن ��ت وزارة ال�صح ��ة ،ام� ��س
الأح ��د ،ت�سجي ��ل � 2447إ�صابة
جدي ��دة ،و 63وف ��اة بفايرو� ��س كورون ��ا،
فيم ��ا بلغ ��ت �أعداد ح ��االت ال�شف ��اء 2611
�شخ�صا .وح�سب املوقف الوبائي اليومي
ً

ل ��وزارة ال�صحة �أنه مت فح� ��ص ()14399
منوذج ��ا يف كاف ��ة املخت�ب�رات املخت�ص ��ة
يف الع ��راق؛ وبذلك يك ��ون املجموع الكلي
للنم ��اذج املفحو�ص ��ة من ��ذ بداي ��ة ت�سجيل
املر�ض يف العراق (.)1029159
و�سجل ��ت وزارة ال�صح ��ة ( )2611حال ��ة
�شف ��اء يف الع ��راق توزع ��ت يف بغ ��داد /

الر�صاف ��ة  ،617بغ ��داد  /الك ��رخ  .31 ،384وبلغ ��ت �أع ��داد الإ�صاب ��ات اجلدي ��دة الديواني ��ة  ،5ذي ق ��ار  ،41الأنب ��ار ،28
مدينة الط ��ب  ،117النج ��ف اال�شرف  ،87بفايرو�س كورونا  2447حالة توزعت يف املثن ��ى  ،19نين ��وى  ،175و�ص�ل�اح الدين
ال�سليمانية  ،7اربيل  ،82دهوك  ،5كربالء بغ ��داد الر�صافة  ،222بغ ��داد الكرخ  .31 ،220وج ��اء يف املوق ��ف الوبائ ��ي ل ��وزارة
 ،126كرك ��وك  ،212دي ��اىل  ،162وا�سط مدينة الط ��ب  ،47النجف  ،56ال�سليمانية ال�صح ��ة �أن �أعداد وفي ��ات كورونا و�صلت
 ،72الب�صرة  ،151مي�سان  ،58بابل � ،26 ،163أربيل  ،202دهوك  ،49كربالء  ،294اليوم �إىل  63حالة وفاة توزعت يف بغداد
الديواني ��ة  ،34ذي ق ��ار  ،50االنب ��ار  ،18كرك ��وك  ،102دي ��اىل  ،108وا�س ��ط  ،84الر�صاف ��ة  ،7بغداد الك ��رخ  ،5مدينة الطب
املثن ��ى  ،215نين ��وى  ،20و�ص�ل�اح الدين الب�ص ��رة  ،472مي�س ��ان  ،55باب ��ل  ،3 ،211النج ��ف  ،3ال�سليماني ��ة  ،3اربي ��ل ،7

امل�ست�شفي��ات تنتظ��ر املر�ض��ى ..ال�صي��ديل ب��دل الطبي��ب يف زم��ن كورون��ا
 بغداد  /ا ف ب

ميكنكم متابعة املوقع االلكرتوين
من خالل قراءة :QR Code

وت�صاع ��د القل ��ق ل ��دى كثيرين بع ��د �أن بلغ
عدد الإ�صابات بالفايرو�س في العراق �أكثر
من � 126ألف ��ا و ،704بينها  4805وفيات،
كما تعر�ض �أكثر من ثالثة �آالف من الكوادر
الطبي ��ة ،للإ�صاب ��ة بالفايرو� ��س ،خ�ل�ال
جهودهم المتوا�صلة لإنقاذ الم�صابين.
وتقول مي�س ( 29عامًا) التي �سترزق بطفلها
الأول خ�ل�ال الأ�سابيع القليلة المقبلة ،فيما
يحرمه ��ا الخوف م ��ن الفايرو�س من رعاية

طبية �شبه مجانية ف ��ي م�ست�شفى حكومي،
لوكالة فران� ��س بر�س "خو ًفا م ��ن الإ�صابة
بكورون ��ا� ،س�أذه ��ب ال ��ى م�ست�شفى خا�ص
تحدده لي الطبيبة".
ورغ ��م تكاليف الإنج ��اب المرتفع ��ة ن�سبيا
ف ��ي الم�ست�شفي ��ات الخا�صة والت ��ي ال تقل
ع ��ن ملي ��ون و� 750أل ��ف دين ��ار (حوال ��ى
 1400دوالر) مقارن ��ة بمبال ��غ رمزي ��ة ف ��ي
الم�ست�شفي ��ات العام ��ة ،تق ��ول مي� ��س "كل

�صديقاتي �أنجبن في م�ست�شفيات خا�صة".
في محافظ ��ة وا�سط وكب ��رى مدنها الكوت
حي ��ث توج ��د ع ��دة م�ست�شفي ��ات حكومي ��ة
خ�ص�ص �أحدها لرعاية الم�صابين بكورونا،
ّ
انخف�ض عدد المر�ضى الم�صابين ب�أمرا�ض
مختلف ��ة مم ��ن يق�ص ��دون الم�ست�شفي ��ات
الحكومي ��ة ،مقارن ��ة بالفت ��رة الت ��ي �سبقت
انت�شار الفايرو�س.
وق ��ال نقيب الأطب ��اء ف ��ي المحافظة مهدي
ال�شويل ��ي" :انخف� ��ض ع ��دد مراجع ��ي
الم�ست�شفيات �إلى حوالي  %50بعد جائحة
كورون ��ا ب�سب ��ب الخوف من الع ��دوى .في
المقاب ��ل .هن ��اك تواف ��د متزاي ��د وب�ش ��كل
م�ضاع ��ف للع�ل�اج ف ��ي القط ��اع الخا� ��ص"،
وتو�سع ��ت الظاهرة لت�شمل مر�ضى بحاجة
لإجراء عمليات جراحية.
و�أ�ضاف طبيب يعمل في م�ست�شفى الكرامة
الحكوم ��ي ف ��ي و�س ��ط مدينة الك ��وت طلب
عدم ك�شف هويته" ،انخف�ض عدد العمليات
الجراحية التي نجريها في الم�ست�شفى من
حوالي  400خ�ل�ال الرب ��ع الأول من العام
الحال ��ي� ،إل ��ى  187خ�ل�ال الأ�شه ��ر الثالثة
الما�ضي ��ة" ،و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أن الف ��ارق ذهب
نحو الم�ست�شفيات الخا�صة ،قائال" :يق�صد

مئتا مري�ض يومي ��ا الم�ست�شفيات الخا�صة
لإجراء عمليات جراحية".
وف ��ي كرك ��وك �شم ��ال بغ ��داد ،يذك ��ر مدي ��ر
م�ست�شف ��ى �أزادي الطبي ��ب كيالن �أحمد� ،أن
"الم�صابي ��ن ب�أمرا� ��ض مزمن ��ة مثل القلب
وال�ضغ ��ط وال�سك ��ري ومن يحت ��اج لغ�سل
الكل ��ى ،يعان ��ون �ضع ًف ��ا ف ��ي المناع ��ة ،وال
يراجع ��ون الم�ست�شفيات العام ��ة خو ًفا من
الفايرو�س".
كم ��ا دفع ��ت ه ��ذه الظ ��روف االقت�صادي ��ة
الغالبي ��ة منهم �إل ��ى االعتماد عل ��ى �صيادلة
�أو عي ��ادات منزلي ��ة يديره ��ا ممر�ض ��ون
ف ��ي تحدي ��د ما يحتاج ��ون م ��ن دواء ،و�أكد
�صيدلي ف ��ي �أحد �أحياء بغ ��داد �أن " 90في
المئة من النا� ��س يطلبون دواء لتهدئة �آالم
ي�شع ��رون بها ،من دون مراجع ��ة طبيب �أو
م�ست�شفى".
وم ��ع هذا القلق المتوا�صل في بلد ال يتوفر
فيه ،وفق ��ا لمنظمة ال�صحة العالمية� ،سوى
� 14سري ��ر ع�ل�اج ل ��كل ع�ش ��رة �آالف ن�سمة،
لج�أت عائالت كثيرة �إلى جلب م�ستلزمات،
بينه ��ا عبوة �أوك�سجين طب ��ي� ،إلى المنزل،
ال�ستخدامها لمعالجة من ي�صاب من �أفرادها
بالفايرو�س بم�ساعدة كوادر طبية.

كرب�ل�اء  ،5كركوك  ،4دياىل  ،1الب�صرة ،7
باب ��ل  ،7الديوانية  ،2ذي قار  ،2املثنى ،3
نينوى  ،2و�صالح الدين .2
به ��ذا ي�صل جمم ��وع ح ��االت ال�شف ��اء منذ
بداي ��ة اجلائح ��ة اىل ( 91886بن�سب ��ة
 ،)%71وجمموع الإ�صابات �إىل ،129151
و 4868حالة وفاة.

جلنة املنافذ حتدد مكامن الف�ساد و"اخلطر"
و�إيرادات متوز بلغت  76مليار دينار
 بغداد  /المدى
اعلن ��ت هيئ ��ة الكم ��ارك،
�أم� ��س االحد ،ع ��ن تحقيق
اي ��راد �شهري بلغ �أكث ��ر من  ٧٦مليار
دين ��ار ،م�شي ��رة ال ��ى �أن ه ��ذا االيراد
رغم جائحة كورونا وقلة اال�ستيراد.
وقال ��ت الهيئة في بي ��ان �إن "�إجمالي
ايراداته ��ا المتحققة خالل �شهر تموز
بل ��غ �أكثر م ��ن  76مليار دين ��ار ،على
الرغم من ت�صفي ��ر الر�سوم الكمركية
عل ��ى الكثي ��ر م ��ن الب�ضائ ��ع وقل ��ة
اال�ستي ��رادات ب�سب ��ب �إغ�ل�اق �أغل ��ب
المناف ��ذ الحدودي ��ة ب�سب ��ب جائح ��ة
كورون ��ا  ".و�أو�ضحت �أن "كوادرها
العاملة في كافة المديريات والمراكز
الكمركية م�ستمرة بالم�ساهمة الفعالة
في الوق ��وف عونا لل�شع ��ب والوطن
متحدي ��ن كافة التحدي ��ات ومعوقات
العم ��ل لالرتق ��اء بعمله ��م وتحقي ��ق
اعلى االيرادات معززين بذلك خزينة
الدولة بملي ��ارات الدناني ��ر يوميا".

و�أ�ضافت ،انه ��ا "�ساهمت في ت�سهيل
دخ ��ول �آالف ال�شحن ��ات م ��ن االدوية
والم�ستلزم ��ات الطبي ��ة والم ��واد
الغذائي ��ة وعل ��ى م ��دار ال�ساع ��ة ليال
ونه ��ارا وبجه ��ود ومتابع ��ة مبا�شرة
من قبل الإدارة العليا في الهيئة بغية
ت�سهي ��ل ان�سيابية دخول الإر�ساليات
الى البلد للمواد الأ�سا�سية والغذائية
خ�صو�صا الأدوية الب�شرية لإي�صالها
ال ��ى الم�ستهل ��ك ف ��ي ظ ��ل الأزم ��ة
الحالية".
وف ��ي �سي ��اق �آخ ��ر� ،أك ��دت اللجن ��ة
التحقيقي ��ة الم�صغ ��رة والمكلف ��ة
بالتحقي ��ق ف ��ي المناف ��ذ الحدودي ��ة،
الأح ��د� ،أن نتائج تحقيق ه ��در المال
ف ��ي المنافذ �ستعلن بتقرير تف�صيلي.
و�أ�ض ��اف ع�ض ��و اللجن ��ة المالي ��ة
ورئي� ��س اللجن ��ة التحقيقي ��ة للمنافذ
الحدودية ناجي ال�سعيدي �إن اللجنة
حددت مكامن الف�ساد والخطر وهدر
ملي ��ارات ال ��دوالرات ف ��ي ال�سن ��وات
ال�سابقة".
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ال�سلطة الت�شريعية تعهدت للحكومة ب�إكمال قانون االنتخابات
و�إر�ساله لرئا�سة اجلمهورية قري ًبا

 بغداد  /املدى
ك�ش ��ف م�ست�شار رئي�س جمل� ��س الوزراء لل�ش�ؤون
االنتخابي ��ة ح�سني الهن ��داوي� ،أن رئي�س الربملان
حمم ��د احللبو�سي تعهد لرئي� ��س جمل�س الوزراء
م�صطف ��ى الكاظم ��ي ب�إكم ��ال قان ��ون االنتخابات
الربملاني ��ة يف ف�ت�رة وجي ��زة بع ��د عطل ��ة العي ��د،
وار�ساله اىل رئي�س اجلمهورية برهم �صالح.
وطالب ��ت مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات م ��ن احلكوم ��ة
بتوف�ي�ر �أموال ترتاوح بني � 250إىل  300مليون
دوالر الكم ��ال م�ستلزم ��ات االق�ت�راع املق ��رر يف
ال�ساد�س من �شهر حزيران .2021
ويق ��ول ح�س�ي�ن الهن ��داوي ،م�ست�ش ��ار رئي� ��س
جمل� ��س ال ��وزراء لل�ش� ��ؤون االنتخابي ��ة يف
ت�صريح لـ(املدى) �إن "مواعيد �إجراء االنتخابات
الربملانية املبكرة ج ��اءت لثالثة عنا�صر �أ�سا�سية،
�أوله ��ا �أنها مثبتة يف الربنام ��ج احلكومي لرئي�س
جمل� ��س ال ��وزراء( ،االنتخاب ��ات املبك ��رة تعن ��ي
�إجراءه ��ا خالل ف�ت�رة معقولة ال تزي ��د عن �سنة)،
والعن�ص ��ر الث ��اين ه ��و مطال ��ب �شعبي ��ة وا�سع ��ة
ب�إج ��راء االنتخاب ��ات الربملانية ب�ش ��رط �أن تكون
عادل ��ة ونزيه ��ة وح ��رة ،وبالت ��ايل ه ��ي ا�ستجابة
ملطالب املتظاهرين وحلماية التوجه الدميقراطي
االنتخاب ��ي املن�صو� ��ص علي ��ه يف الد�ست ��ور� ،أما
العن�صر الثالث هو ما يتعلق بالظروف واملتمثلة
بوجود مفو�ضية انتخابات والتي عقدت اجتماعا
مو�سع ��ا قب ��ل فرتة م ��ع رئي�س احلكوم ��ة وانتهت
يف ه ��ذا االجتماع حل ��ل كل امل�ش ��اكل والتحديات
واملتطلب ��ات وامل�ستلزمات لإجراء االنتخابات يف
موعد مماثل ومقارب".
و�أك ��د الهن ��داوي ان "املفو�ضي ��ة �أعرب ��ت ع ��ن
ا�ستعداده ��ا يف ه ��ذا اللق ��اء لإج ��راء االنتخابات
خالل فرتة زمنية تقارب الت�سعة �أ�شهر".
وحدد رئي�س جمل�س ال ��وزراء م�صطفى الكاظمي
يف كلم ��ة متلف ��زة اجلمع ��ة ت�أري ��خ ال�ساد� ��س من
حزي ��ران  ٢٠٢١موع� �دًا لإج ��راء االنتخاب ��ات
النيابي ��ة املبكرة ،م�ؤكدا ان ��ه �سيعمل بكل اجلهود
عل ��ى �إجناح ه ��ذه االنتخاب ��ات وحمايتها وت�أمني
م�ستلزماتها.
وجدد مطالبته �إىل جمل�س النواب ب�إر�سال قانون
االنتخابات لرئي�س اجلمهوري ��ة للم�صادقة عليه،
م�ش ��ددا عل ��ى �أن تتمت ��ع مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات
با�ستقاللي ��ة كامل ��ة ،وان جت ��ري االنتخاب ��ات
الربملانية املبكرة بوجود مراقبني دوليني.
وتعهد رئي�س احلكومة مبنح كل القوى املتناف�سة
احلماي ��ة والرعاية املت�ساوي ��ة خلو�ض انتخابات

الرئا�سات
الثالث خالل
اجتماع �سابق...
ار�شيف
ال ي�ؤث ��ر فيه ��ا �سالح منفلت ،وال ت ��زوّ ر فيها �إرادة
ال�شع ��ب ،وال ت�صن ��ع نتائجها �إال خي ��ارات �شعبنا
العراق ��ي احل ��رة ،داعي ��ا اىل �أن ينتظ ��م ال�شب ��اب
والأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة واملفك ��رون والوجه ��اء،
واال�ستعداد لإحداث نقلة نوعية وانت�شال العراق
م ��ن فو�ض ��ى ال�صراع ��ات �إىل الأم ��ن واالزده ��ار
والتناف�س ال�سيا�سي ال�شريف.
وب�ي�ن �أن "�إرادتك ��م �ستغري وجه الع ��راق وتزيل
عنه غبار �سنوات احلروب والدم والنزاعات".
ويكم ��ل الهن ��داوي حديث ��ه قائ�ل�ا ان "�إج ��راء
االنتخاب ��ات املبك ��رة �سيك ��ون بع ��د (� )11شه ��را
تقريب ��ا ،وبالت ��ايل الفرتة الزمني ��ة املتبقية جيدة
معتدل ��ة ومقبولة ،وتلب ��ي ال�ش ��روط واملتطلبات
كافة" ،منوها �إىل �أن "قانون االنتخابات يفرت�ض
�إكماله من قبل جمل�س النواب يف الفرتة املقبلة".

ويك�ش ��ف �أن "رئي�س جمل�س الن ��واب وعد وتعهد
لرئي�س جمل�س الوزراء ب�إكمال قانون االنتخابات
الربملاني ��ة بعد عطل ��ة العيد مبا�ش ��رة" ،م�ؤكدا ان
"االت�ص ��االت م�ستم ��رة مع جمي ��ع اجلهات على
امتام هذا القانون يف الفرتة املقبلة".
و�ص ��وّ ت جمل� ��س الن ��واب يف �شهر كان ��ون الأول
املا�ض ��ي عل ��ى قان ��ون االنتخاب ��ات الربملانية من
دون جدول ��ة �أو توزيع الدوائر االنتخابية والتي
ت َع� � ّد �أ�سا�سً ��ا لإجراء االنتخاب ،مم ��ا �أعاق �إر�سال
القان ��ون �إىل رئا�سة اجلمهوري ��ة للم�صادقة عليه،
ومل يح ��دد �إىل الآن موع� �دًا ال�ستكم ��ال �إقرار هذه
الدوائ ��ر .وترف�ض كت ��ل �سيا�سية متنف ��ذة �إجراء
االنتخابات الربملاني ��ة املبكرة متحججة بظروف
جائحة كورونا والأزمت�ي�ن االقت�صادية والأمنية
وت�أخري امل�صادقة على قانون االنتخابات وتعطيل

املحكمة االحتادية ،م�شرية �إىل ان هذه امل�شكالت
قد تدفعه ��ا لإكمال ال ��دورة الربملاني ��ة حتى العام
 .2022وي�ؤك ��د الهن ��داوي �أن "هن ��اك خالف ��ات
ب�ي�ن الكت ��ل ال�سيا�سية ب�ش� ��أن قان ��ون االنتخابات
الربملانية وه ��ذا �أمر مرتوك لل�سلط ��ة الت�شريعية
هي التي �ستح�سم هذا املو�ضوع".
واجتمعت الرئا�س ��ات الثالث (رئي�س اجلمهورية
برهم �صالح ،ورئي� ��س جمل�س الوزراء ،م�صطفى
الكاظم ��ي ،ورئي� ��س جمل� ��س الن ��واب ،حمم ��د
احللبو�س ��ي) ،اال�سب ��وع املا�ض ��ي ،يف بغ ��داد،
وبح ��ث االجتم ��اع �آخر نتائ ��ج الو�ض ��ع ال�صحي
يف ظ � ّ�ل جائحة كورونا ،و�ض ��رورة تهيئة �إجراء
االنتخاب ��ات املبك ��رة ،وحتدي ��د موع ��د �إجرائه ��ا،
و�سرع ��ة ا�ستكم ��ال تعدي�ل�ات القان ��ون ال�ل�ازم
لتحقيق انتخابات حرة وعادلة ونزيهة ت�ستجيب

معهد وا�شنطن :جماعات الكاتيو�شا تتق�صد حرف �صواريخها عن
قوات التحالف
 متابعة  /المدى
�سلط تقري ��ر لمعهد وا�شنط ��ن ل�سيا�سة
ال�شرق الأدن ��ى ،ال�ضوء على التكتيكات
الجدي ��دة للف�صائ ��ل الم�سلح ��ة ف ��ي
ا�سته ��داف الق ��وات الأميركي ��ة،
ً
م�ستعر�ضا خيارات
والمتعاقدين معها،
وا�شنطن للرد عل ��ى تلك العمليات ،فيما
ع ��د تلك الهجمات خط ًرا �أكبر على حياة
العراقيي ��ن ،خا�صة بع ��د �أن طاولت تلك
الهجمات القوات العراقية عدة مرات.
واعتب ��ر كاتب التقري ��ر ،مايكل نايت�س،
�أن "تل ��ك اال�ستهداف ��ات (الت ��ي ترم ��ى
في ملع ��ب جماع ��ات عرف ��ت بـجماعات
الكاتيو�ش ��ا لع ��دم تبنيها م ��ن الف�صائل
الم�سلحة)� ،أقرب �إلى هجمات ترويجية
دعائي ��ة ذات �أث ��ر مح ��دود �أو مزيف ��ة،
وتعتب ��ر نجاحً ا لل ��ردع ،حي ��ث تجنبت
�إ�صابة الأميركيين".
في  27تموز الما�ضي� ،أطلقت الف�صائل
المدعومة من �إيران بالتاجي في العراق
خم�سة �صواريخ على القاعدة الع�سكرية
المحلي ��ة ،الت ��ي ت�ض ��م وح ��دة �أمريكية
�صغي ��رة .وبالفع ��ل ،تق ��وم ف�صائ ��ل
م�سلحة بهجمات تدعي انها �ضد وجود
التحال ��ف بقي ��ادة الوالي ��ات المتح ��دة
با�ستخدامها مجموعة م ��ن التكتيكات:
ــ هجمات عل ��ى مواكب لوج�ستية .وف ًقا
لجهات االت�ص ��ال الع�سكرية الأمريكية،
�شن ��ت الف�صائ ��ل  51هجومًا ه ��ذا العام
على �شاحنات تنقل �إمدادات �إلى القوات
الأمريكي ��ة وقوات التحال ��ف والمواقع
الدبلوما�سي ��ة ف ��ي العراق .وت ��م تنفيذ
جمي ��ع تلك الهجم ��ات تقري ًب ��ا بوا�سطة

قناب ��ل يدوي ��ة �أو قناب ��ل "مولوتوف"،
عل ��ى الرغ ��م م ��ن �أن بع�ضه ��ا �شم ��ل
�إطالق المداف ��ع �أو الأجه ��زة المتفجّ رة
المرتجل ��ة المزروع ��ة عل ��ى جوان ��ب
الط ��رق .و�ألحق ��ت الهجم ��ات �أ�ض ��را ًرا
بال�شاحن ��ات والأعتدة الأمريكية ،لكنها
لم ت�شكل تهدي� �دًا على حياة الأمريكيين
هناك لأن ال�شاحن ��ات يقودها مقاولون
عراقي ��ون ترافقه ��م �ش ��ركات �أمني ��ة
عراقية .ومن غير الم�ستغرب �أن ي�صبح

العراقيون �أقل رغبة في العمل على مثل
هذه المواكب.
ــ هجم ��ات بال�صواريخ� .شنت الف�صائل
م ��ا ال يق ��ل ع ��ن  27هجو ًم ��ا �صاروخيًا
عل ��ى مواق ��ع �أمريكي ��ة في الع ��راق هذا
الع ��ام ،و�أطلقت ما يزي ��د قليلاً على 80
ً
�صاروخا وقذيفة هاون .و ُقتل جنديان
�أمريكيان وجندية بريطانية في هجوم
ُ�ش � ّ�ن ف ��ي � 11آذار عل ��ى التاج ��ي .وفي
الهجوم ال ��ذي ّ
�شن في  27تموز ،دمرت

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�صواريخ مروحية عراقية في القاعدة
و�ألحق ��ت �أ�ض ��را ًرا بموق ��ع ت�صني ��ع
ع�سكري عراقي.
ـ� �ـ تهدي ��دات بالطائ ��رات ب ��دون طي ��ار.
ف ��ي  22تم ��وز ،اكت�شف ��ت ق ��وات الأمن
طائ ��رة بدون طي ��ار رباعية ال ��دوارات
تحم ��ل قنبلة �صغيرة عل ��ى �سطح مبنى
ف ��ي الجادري ��ة ،عبر نهر دجل ��ة مبا�شرة
[عل ��ى الجان ��ب الثان ��ي] م ��ن ال�سف ��ارة
الأمريكي ��ة ومركز الحكوم ��ة العراقية.
وكانت طائ ��رات الف�صائل ب ��دون طيار
قد حلقت �ساب ًقا فوق ال�سفارة والقواعد
الأمريكية في عدد من المنا�سبات.
ـ� �ـ التهديدات للأ�سلح ��ة الجوية� .أطلقت
الف�صائ ��ل النار على مروحيات �أمريكية
تتنقل بي ��ن القواع ��د على غ ��رار قاعدة
"ك ��ي وان" ( )1-Kف ��ي كرك ��وك .كما
ن�شرت �ص ��و ًرا تدّعي �أنه ��ا ُتظهر عملية
(فا�شل ��ة) لإط�ل�اق "نظ ��ام دف ��اع ج ��وي
محم ��ول" عل ��ى مروحي ��ة �أمريكي ��ة من
ط ��راز "�شين ��وك" بالق ��رب م ��ن قاع ��دة
التدري ��ب ف ��ي ب�سماي ��ة .وف ��ي ح ��االت
�أخ ��رى ،عر�ض ق ��ادة الف�صائ ��ل خرائط
ادع ��وا �أنها تظه ��ر تتبع ال ��رادار لطرق
النقل الجوية [لقوات] التحالف.
ــ �أخذ الرهائنُ .تعتبر حادثة االختطاف
الأخي ��رة للنا�شط ��ة الثقافي ��ة الألماني ��ة
الفنانة هي�ل�ا موي�س الت ��ي دامت ثالثة
�أي ��ام ف ��ي بغ ��داد بمثاب ��ة تذكي ��ر ب� ��أن
الف�صائ ��ل المدعوم ��ة م ��ن �إي ��ران ق ��د
تحاول ال�ضغط على الواليات المتحدة
من خالل اختطاف مواطنين �أمريكيين،
بمن فيهم مواطنون عراقيون مزدوجو
الجن�سية.

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
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هاتف+ 9647706444490 :

ــ تحدي �سلطة الحكومة� .أظهرت بع�ض
الف�صائ ��ل تحديه ��ا م ��ن خ�ل�ال ن�شره ��ا
الم�ستم ��ر لر�سائل عب ��ر و�سائل الإعالم
والإنترن ��ت .وينتقد الم�س� ��ؤول الأمني
لـكتائ ��ب حزب الله �أبو عل ��ي الع�سكري
ويهدّد بانتظام رئي�س الوزراء م�صطفى
الكاظمي و�آخرين .وفي وقت �سابق من
هذا ال�شه ��ر ،ت ّم ت�صوير م�سلحي كتائب
ح ��زب الله ،وه ��م يدو�س ��ون على �صور
القائ ��د الع ��ام م�صطف ��ى الكاظمي .وفي
الوق ��ت نف�سه ،تتمتع مواك ��ب الف�صائل
الكبي ��رة بحري ��ة التج ��ول ف ��ي مرك ��ز
الحكومة وتهدّد م�س�ؤولين عراقيين.
بالمقاب ��ل ف ��ان الخي ��ارات الأمريكي ��ة
�أق ��ل و�ضوحً ��ا لل ��رد ،لذل ��ك م ��ن المه ��م
تقيي ��م �أن�شط ��ة الم�ضايق ��ة الت ��ي تقوم
بها الف�صائ ��ل وترتيبها ب�شكل �صحيح،
والتميي ��ز بين تلك الت ��ي تتطلب تحر ًكا
�أمريكيًا طار ًئا وتلك الأقل �أهمية .ويبدو
النم ��ط الحالي لهجمات الم�ضايقة التي
تق ��وم �ض ��د الجن ��ود الأمريكيي ��ن غي ��ر
ممي ��ت عن ق�ص ��د ،لدرج ��ة �أن الهجمات
ال�صاروخية على المجمّعات الع�سكرية
الكبي ��رة والت ��ي "ته ��دف �إل ��ى تجنب"
الإ�صاب ��ة ب�إهدافها ،لها �أم ��ل �ضئيل ب�أن
ت� ��ؤدي �إلى قتل �أمريكيي ��ن �أو �إ�صابتهم
بج ��روح خطي ��رة[ ،عل ًم ��ا ب�أن ��ه] ال
يوج ��د جن ��ود �أمريكيون ف ��ي المواكب
اللوج�ستية .ويمكن القول �إن جعل هذا
ال�ش ��كل الوا�ضح للخي ��ارات العملياتية
للميلي�شي ��ات مح�ص ��و ًرا بهجم ��ات غير
فتاك ��ة و�أقرب �إل ��ى هجم ��ات ترويجية
دعائي ��ة ذات �أث ��ر مح ��دود �أو مزيف ��ة،
يُعتبر نجاحً ا للردع.

للإرادة ال�شعبية الدميقراطية.
ويلف ��ت م�ست�ش ��ار احلكومة ل�ش� ��ؤون االنتخابات
�إىل �أن "هن ��اك كت�ل�ا برملاني ��ة تعتق ��د ب�ض ��رورة
تعدي ��ل قانون االنتخابات بل حتى تغيريه ،وهذا
املو�ضوع من اخت�صا�صات جمل�س النواب".
وتنق�سم الكتل ال�سيا�سية ب�ش�أن قانون االنتخابات
الربملانية بني من يدفع نحو �إجراء تعديالت على
بع�ض فقراته وبني من يطال ��ب بتق�سيم املحافظة
�إىل ع ��دة دوائ ��ر انتخابية (لكل مئة ال ��ف مقعد)،
وب�ي�ن من يريد ان تكون املحافظة دائرة انتخابية
واح ��دة .واجتمع ��ت رئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب،
اال�سب ��وع املا�ض ��ي م ��ع ر�ؤ�س ��اء الكت ��ل النيابي ��ة
واللجن ��ة القانوني ��ة لإكم ��ال الن�سخ ��ة النهائي ��ة
لقانون االنتخابات ،ال ��ذي �سبق و�أن �صوَّت عليه
املجل�س.

مكافحة الإرهاب� :شخ�صنا �أ�سلو ًبا
ً
جديدا لداع�ش و�سنطلق عمليات
كبرية قري ًبا

 بغداد  /المدى
ك�شف قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق �أول
رك ��ن عبد الوهاب ال�ساعدي� ،أم�س االحد ،عن
�إلق ��اء القب�ض على بع�ض خاليا تنظيم داع�ش
خ�ل�ال اليومي ��ن الما�ضيي ��ن ،فيما �أ�ش ��ار �إلى
عمليات كبرى في الأيام المقبلة.
وق ��ال ال�ساع ��دي �إن "جهاز مكافح ��ة الإرهاب
عمل ��ه ا�ستخب ��اري في جمي ��ع الق�ضاي ��ا التي
تتطل ��ب مكافح ��ة الإره ��اب ف ��ي ه ��ذا البلد"،
مبين ��ا �أن "الجه ��از عمليات ��ه م�ستم ��رة �ض ��د
بقاي ��ا ع�صابات داع�ش" .و�أ�ض ��اف �أن "جهاز
مكافح ��ة الإره ��اب ّ
�شخ�ص الأ�سل ��وب الجديد
ال ��ذي ا�ستخدمت ��ه ع�صاب ��ات داع� ��ش" ،مبينا
�أن "الأي ��ام المقبل ��ة �ست�شه ��د عملي ��ات كبرى
لمالحق ��ة بقاي ��ا ع�صاب ��ات داع� ��ش" .ولف ��ت
�إل ��ى "وج ��ود تن�سيق م ��ع جه ��از المخابرات
ووزارة الدف ��اع وال�شرط ��ة االتحادي ��ة ب�ش�أن

�سكرتري التحرير الفني
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واك ��د املجتمع ��ون عل ��ى تهيئ ��ة امل�ستلزم ��ات
والظروف الالزمة لإجراء االنتخابات ،و�ضرورة
قي ��ام احلكومة بتق ��دمي الدعم الكام ��ل للمفو�ضية
العلي ��ا امل�ستقل ��ة لالنتخاب ��ات ،م ��ن ِّ
كل النواح ��ي
املالية واللوج�ستية والأمنية؛ لتمكينها من �إجراء
انتخابات حرة وعادلة ونزيهة.
وي�شري الهن ��داوي اىل �أن "الأم ��وال التي طالبت
مفو�ضية االنتخابات بتوفريها من قبل احلكومة
ترتاوح بني � 250إىل  300مليون دوالر" ،م�ضيفا
�أن ��ه "بالإمكان تخفي�ض هذا املبل ��غ ب�سبب الأزمة
املالية املوجودة حاليا".
وين ��وه الهن ��داوي �إىل �أن "هن ��اك اتفاق ��ا �أي�ض ��ا
على �ضرورة الإ�س ��راع يف تعديل قانون املحكمة
االحتادي ��ة بع ��د متري ��ر قان ��ون االنتخاب ��ات
الربملانية".
اما ب�ش�أن �إمكانية تغيري مواعيد االنتخابات التي
�أعل ��ن عنها رئي� ��س احلكوم ��ة يو�ض ��ح امل�ست�شار
احلكوم ��ي �أنه "م ��ن الناحية املبدئي ��ة هذا املوعد
حم ��دد من قبل احلكومة ،ام ��ا اذا حدثت تغيريات
ق�ص ��وى كالظ ��روف الطبيعي ��ة مثل الك ��وارث او
املنا�سبات كتفاقم �أزم ��ة كورونا ،وهناك م�صلحة
عامة �سيكون لكل حادث حديث".
واق�ت�رح رئي� ��س حتالف الفت ��ح ه ��ادي العامري،
موع� �دًا جديدًا لإجراء االنتخاب ��ات املبكرة ،وذكر
العام ��ري يف بي ��ان مقت�ض ��ب "نرح ��بُ ب�إج ��راء
االنتخابات املبكرة ،ونعتق ُد �أن الوقتَ الأف�ضل لها
هو بداية �شهر ني�سان املقبل من العام ."2021
ويف �سياق مت�صل ،ك�شف النائب حممد البلداوي،
�أم� ��س االحد ،ع ��ن جمع تواقي ��ع ال�ستئن ��اف عقد
جل�سات جمل�س النواب.
وق ��ال البل ��داوي �إن "جمل� ��س الن ��واب مل يح ��دد
موع ��دا ال�ستئن ��اف جل�سات ��ه" ،م�ؤك ��دا "جم ��ع
تواقيع  83نائبا ال�ستئناف اجلل�سات بغية �إكمال
قانون االنتخاب ��ات والدوائ ��ر االنتخابية ،ف�ضال
عن تعدي ��ل فقرة  3من قان ��ون املحكمة االحتادية
و�إمتام هيكلية املفو�ضية العليا لالنتخابات".
ودع ��ا ع�ض ��و جمل�س الن ��واب �إىل "تق ��دمي الدعم
اللوج�ست ��ي الكامل ملفو�ضي ��ة االنتخابات بتهيئة
امل�ستلزم ��ات وحتقي ��ق انتخاب ��ات نزيه ��ة �شفافة
بعيدة عن ال�ضغ ��وط" ،مطالبا "املفو�ضية ب�إكمال
هيكليتها بعيدا ع ��ن ال�ضغوط والتدخالت خا�صة
يف املحافظ ��ات �إ�ضاف ��ة �إىل تدري ��ب العامل�ي�ن
وتوفري الأجهزة".
ولفت �إىل "�أهمية درا�سة الأمور الفنية قبل �إجراء
االنتخاب ��ات املبك ��رة ،ومنه ��ا التمثي ��ل ال�س ��كاين
للمحافظات وعدد النفو�س والناخبني".

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان /دم�شق/
بريوت /القاهرة /قرب�ص

عملي ��ات مالحق ��ة فل ��ول داع� ��ش" .وقب ��ل
�ساع ��ات م ��ن ت�صري ��ح ال�ساع ��دي ،ا�ستقب ��ل
رئي� ��س الجمهوري ��ة برهم �صال ��ح ،في مدينة
ال�سليماني ��ة ،وزير الدفاع جمع ��ة عناد .و�أكد
رئي�س الجمهورية ،بح�سب بيان :بحثنا خالل
اللقاء "�ضرورة تركي ��ز االهتمام على تطوير
ق ��درات القوات الأمنية م ��ن نواحي الت�سليح
والتدريب والتجهي ��ز لمواجهة تنظيم داع�ش
وبما يحفظ �أم ��ن وا�ستقرار الب�ل�اد" .و�أ�شاد
رئي�س الجمهورية بـ"الإنجازات التي تحققت
م�ؤخ ًرا في مختل ��ف قواطع العمليات" ،مثنيًا
عل ��ى "الدور ال ��ذي ت�ؤدي ��ه مختل ��ف �صنوف
الجي�ش في مقارعة الإرهاب و�إ�صرارهم على
دحر فلوله �أينما وج ��دت" .بدوره ثمّن وزير
الدفاع ،وف ��ق البيان" ،الدع ��م المتوا�صل من
الرئي� ��س في مج ��ال تطوير الجي� ��ش العراقي
ً
م�ستعر�ض ��ا خطط "الوزارة
بكافة �صنوفه"،
لالرتقاء بجهوزية القوات الم�سلحة".
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سياسة

زنازين م�ؤقتة الغت�صاب املراهقني قرب التحرير
حتت �أنظار "حفظ القانون "

اعادت ق�ضية تعذيب واهانة مراهق مبحيط �ساحة التحرير على يد قوات امنية ،احلديث عن انتهاكات "غري
معلن��ة" ج��رت يف �ساحات االحتجاج من قبل جهات ر�سمي��ة ،بالتزامن مع اعالن احلكوم��ة م�س�ؤولية  3عنا�صر
امنية عن مقتل متظاهرين يف موجة االحتجاجات االخرية.
 بغداد /املدى
وتدريجيا بد�أت رواية "الطرف الثالث"
 المتهم بقتل المتظاهرين والتي روجتلها الحكومة ال�س ��ابقة -ف ��ي التراجع مع
ظه ��ور دالالت جدي ��دة عب ��ر التحقيق ��ات
ولقط ��ات م�ص ��ورة ،تت ��ورط فيه ��ا قوات
حفظ القان ��ون ،التي �ش ��كلت نواتها قبل
نحو � 9س ��نوات ،واعيدت هيكلتها العام
الما�ضي.
واعلن ��ت وزارة الداخلية ،ام�س ،القب�ض
على العنا�صر المتورطة بتعذيب ال�صبي
الذي ظهر في مقطع م�صور وهو يتعر�ض
�إلى االعتداء من قبل عنا�صر امنية ،فيما
ا�ش ��ارت ال ��ى ان ه ��ذه العنا�ص ��ر �س ��تتم
محا�سبتها وفق القوانين النافذة.
وق ��ال مدي ��ر دائ ��رة العالق ��ات واالع�ل�ام
ف ��ي ال ��وزارة اللواء �س ��عد مع ��ن للوكالة
الر�س ��مية ان ��ه "ت ��م الق ��اء القب� ��ض عل ��ى
الفاعلي ��ن الرئي�س ��ين الذي ��ن ظه ��روا في
مقط ��ع فيدي ��و وه ��م يقوم ��ون بتعذي ��ب
اح ��د المواطني ��ن ،والت ��زال الجه ��ود
م�س ��تمرة اللقاء القب�ض على المتورطين
الآخرين".
وا�ض ��اف ان "العنا�صر التي ارتكبت هذا
الفعل االجرامي �س ��تتم محا�س ��بتهم وفق
القوانين النافذة �سواء قانون العقوبات
او م ��ن خ�ل�ال قان ��ون الخدم ��ة والتقاعد
لقوى االمن الداخلي".
و�أعلن ��ت وزارة الداخلي ��ة ،ف ��ي وق ��ت
�س ��ابق ،ا�س ��تمرار التحقي ��ق ف ��ي حادثة
ال�صبي الذي ظهر في مقطع م�صور وهو
يتعر�ض �إلى اعتداء.
وقال ��ت الوزارة ف ��ي بيان �إن ��ه "بمتابعة
وزير الداخلية ،تو�ص ��لت مكافحة اجرام
بغداد التابعة الى وكالة الوزارة ل�ش�ؤون
ال�ش ��رطة التحقي ��ق ف ��ي حادث ��ة ال�ص ��بي
ال ��ذي ظه ��ر ف ��ي �إح ��دى مقاط ��ع الفيديو
وه ��و يتعر�ض لالعتداء من قبل عنا�ص ��ر
م�سيئة ،وان الجهة الوحيدة التي تتبنى
عملي ��ة التحقي ��ق ه ��ي وزارة الداخلي ��ة
ح�ص ًرا".
واح�ص ��ت الحكوم ��ة �ض ��من قائم ��ة قالت
انه ��ا ق ��د اعدته ��ا ،مقت ��ل قراب ��ة  560من
المدنيي ��ن والع�س ��كريين "من ��ذ ان ��دالع
احتجاجات ت�شرين وحتى الآن" ،م�ؤكدة
�أن التظاهرات رافقه ��ا "عنف غير مبرر"
بحق المحتجين.
ووع ��دت الحكوم ��ة من ��ذ نحو  4ا�ش ��هر،
باجراء تحقيق �ش ��امل في االحداث التي
رافق ��ت االحتجاج ��ات من ��ذ اندالعها في
ت�شرين االول الما�ضي ،ووعدت م�ؤخرا،
بانه ��ا �س ��تعلن ع ��ن "الجه ��ات المتورطة
بالعنف �ض ��د المتظاهرين" للحفاظ على
"دول ��ة قان ��ون ذات هيب ��ة" ،و"محاولة
الحد من ظاهرة االختطاف والتغييب".
وي�ش ��كك نا�ش ��طون في امكانية ا�ستمرار
حي ��اد الحكوم ��ة ع ��ن نف ��وذ الجه ��ات
ال�سيا�سية والف�صائل الم�سلحة ،او حتى
بع�ض الت�ش ��كيالت االمني ��ة المحمية من

عن�صر امني يوجه
�سالحه �صوت
املحتجني يف �ساحة
التحرير
تلك الجهات ،للو�صول الى الجهات التي
قتلت المتظاهرين.
نا�ش ��ط ومتظاه ��ر م�س ��تمر ف ��ي التواجد
ف ��ي �س ��احة التحري ��ر ،عل ��ى الرغ ��م م ��ن
تقييد الحركة ب�س ��بب اجراءات مواجهة
فايرو� ��س كورون ��ا ،يق ��ول لـ(الم ��دى):
"الط ��رف الثال ��ث الم�س� ��ؤول ع ��ن قت ��ل
المتظاهري ��ن �ص ��ار الج ��زء االكب ��ر من ��ه
معروف ��ا االن ،بع ��د ان اتهم ��ت الحكومة
ق ��وات حف ��ظ النظ ��ام (وه ��ي ق ��وات
ر�س ��مية) مرتين بانتهاكات وجرائم �ضد
المحتجين".
و�أعلن ��ت وزارة الداخلي ��ة ،فج ��ر االحد،
�إحال ��ة قائد قوات حف ��ظ القانون ،اللواء
�سعد خلف� ،إلى الإمرة على خلفية اعتداء
عنا�صر القوة على المراهق الذي �ضجت
و�سائل التوا�صل بفيديو تعذيبه.
ويع ��ود وج ��ود "حف ��ظ القان ��ون" ،ال ��ى
عام  ،2011حيث �ش ��كل رئي� ��س الوزراء
ال�س ��ابق النواة االكبر من �ش ��كل القوات
االن ،والت ��ي كان ��ت تدع ��ى حت ��ى اواخر
العام الما�ضي "قوات ال�شغب".
وك�ش ��ف وزير الداخلية عثم ��ان الغانمي
ي ��وم الخمي�س الما�ض ��ي ،عن م�س� ��ؤولية
 3منت�س ��بين في "قوات حف ��ظ القانون"
ف ��ي ح ��ادث مقت ��ل متظاهري ��ن اثنين في
الم�ص ��ادمات االخي ��رة الت ��ي ج ��رت بين

الق ��وات االمنية والمحتجين في �س ��احة
التحرير و�سط بغداد.
وق ��ال الغانمي في م�ؤتمر �ص ��حفي عقده
في العا�ص ��مة ،ان المنت�سبين الذي قتلوا
المتظاهرين ببنادق �ص ��يد "�شخ�ص ��ية"،
ت ��م توقيفهم وفق الم ��ادة � /406أوال من
قانون العقوبات الخا�صة بـ"القتل العمد
مع �س ��بق الإ�صرار والتر�ص ��د وعقوبتها
الإعدام".
جرائم قرب التحرير
وا�ش ��ار النا�ش ��ط في بغ ��داد والذي طلب
عدم ن�ش ��ر ا�س ��مه خوفا من المالحقة من
قبل بع�ض الجهات الم�س ��لحة ،ان "قوات
حفظ النظام او ال�ش ��غب كانت ت�س ��تخدم
و�س ��ائل ب�ش ��عة ف ��ي تعذي ��ب واغت�ص ��اب
المراهقين في محيط �ساحة التحرير".
وا�ض ��اف" :كان ��ت هن ��اك غ ��رف ف ��ي
البنايات التجارية قرب �ساحة الخالني،
ت�س ��تخدمها تل ��ك الق ��وات وبم�ش ��اركة
ف�ص ��ائل م�س ��لحة لالحتج ��از الم�ؤق ��ت
للمتظاهري ��ن وتق ��وم فيه ��ا باغت�ص ��اب
وتعذيب االطفال والمراهقين".
وذك ��رت وزارة الداخلية ف ��ي بيان ،عقب
حادث ��ة تعذي ��ب المراه ��ق ق ��رب �س ��احة
الخالني ،انه تنفيذا لتوجيهات الكاظمي،
ال ��ذي �أم ��ر بتحقيق ف ��وري ودقيق ،تمت

المبا�ش ��رة بالتحقيقات الخا�صة بحادثة
االعتداء.
وا�ض ��افت ،انه بع ��د التحقيق ��ات الأولية
وجمع المعلومات والمعطيات تو�ص ��لت
اللجنة التحقيقية الى �أن ال�شخ�ص الذي
ظه ��ر في الفيدي ��و ووقع علي ��ه االعتداء،
"موق ��وف لدى مديري ��ة مكافحة اجرام
بغ ��داد ل�س ��رقته دراجة ناري ��ة وفق قرار
قا�ض ��ي تحقيق محكمة الر�صافة" ،مبينة
ان حادث االعتداء عليه من قبل منت�سبي
حفظ القانون "تمت قبل حوالي ع�شرين
يوما من تاريخ توقيفه".
وتابعت ال ��وزارة ،انه تم تدوي ��ن �أقوال
الم�ش ��تكي المجن ��ي علي ��ه ال ��ذي طال ��ب
بال�ش ��كوى وتوجيه االتهام �ض ��د من قام
بهذا الفع ��ل ،م�ؤكدة انه "تم التعرف على
هوي ��ة مرتكب ��ي ه ��ذا الفع ��ل االجرامي،
وبا�ش ��رت ف ��رق العم ��ل ب�إج ��راءات القاء
القب� ��ض عليه ��م واحتجازهم ال�س ��تكمال
التحقي ��ق معه ��م واتخ ��اذ الإج ��راءات
القانوني ��ة الالزم ��ة لإنج ��از التحقي ��ق
وعر�ض النتائج �أمام القائد العام للقوات
الم�سلحة".
وكانت �ص ��فحات التوا�ص ��ل االجتماعي،
ق ��د �ض ��جت ال�س ��بت ،بفيدي ��و يظه ��ر فيه
المراه ��ق وقد جرد من مالب�س ��ه بالكامل
بينما ي�س ��تجوبه �أف ��راد يرتدون مالب�س

تب ��دو ع�س ��كرية ،موجهين ل ��ه الإهانات،
بينم ��ا يقط ��ع �أحدهم �ش ��عره با�س ��تخدام
�آلة حادة .ويظه ��ر المراهق في الفيديو،
وهو يتو�س ��ل "الرجال" الذين حا�صروه
قائ�ًل�اً "والله بعد م ��ا �أجي �أب� �دًا" ،و�أبلغ
�أحد م�ستجوبيه ب�أن ا�سمه محمد.
واو�ض ��حت الوزارة ،ان ��ه لثبوت وجود
تق�ص ��ير في القي ��ادة وال�س ��يطرة من قبل
قائ ��د قوات حف ��ظ القانون "وج ��ه القائد
الع ��ام للق ��وات الم�س ��لحة ب�إحالت ��ه �إل ��ى
الإمرة و�إعادة النظر بهذا الت�شكيل الذي
م ��ن المفتر�ض �أنه تم ا�س ��تحداثه لتعزيز
�سيادة القانون وحفظ الكرامة الإن�سانية
ومحارب ��ة كل المظاهر غير القانونية ،ال
�أن يك ��ون هو نف�س ��ه �أداة خ ��رق للقانون
واالعت ��داء عل ��ى المواطني ��ن بال�ص ��ورة
الب�شعة".
قوات ال�شغب
و�ش ��اركت قوات ال�شغب في العنف الذي
وجه �ضد المتظاهرين في اعوام ،2011
 ،2018 ،2017 ،2015وفي احتجاجات
ت�ش ��رين االخي ��رة ،فيم ��ا ال يع ��رف حين
�ش ��كل المالكي تلك الق ��وات ،الى �أي جهة
امنية كانت تتبع.
وتقول م�ص ��ادر امنية لـ(المدى) ان "تلك
الق ��وات كان ��ت تتبع مكتب القائ ��د العام،

وتم ت�شكيل عنا�صرها من اقارب المالكي،
ومن مدن ومناطق تابعة للم�س�ؤولين في
حزب الدعوة – جناح المالكي".
طالبت المفو�ضية العليا لحقوق الإن�سان
في العراق ،ام�س ،بـ"الق�ص ��ا�ص العادل"
بحق الجناة في ق�ضية "الطفل".
وقال ع�ضو المفو�ض ��ية علي البياتي في
تغريدة له على من�ص ��ة التوا�ص ��ل تويتر
�إن "�س ��رعة ا�س ��تجابة وزارة الداخلي ��ة
والتحقي ��ق واع�ل�ان نتائ ��ج التحقيق في
حادث ��ة االعتداء المهين على ال�ش ��اب من
قبل ق ��وات حفظ النظام م�ؤ�ش ��ر ايجابي
في �سجل الوزارة المهني".
البيات ��ي �أ�ض ��اف �أن ��ه "ننتظ ��ر تطبي ��ق
الق�ص ��ا�ص العادل بحق الجناة وان�صاف
ال�ضحية ماديا ومعنويا".
حل "حفظ القانون"
ودعا نا�شطون عقب ذلك الحادث الى حل
تلك القوات ،فيما ت�ص ��در عل ��ى "توتير"
ها�ش ��تاك "ق ��وات حف ��ظ القان ��ون تنتهك
القان ��ون" ،وه ��و اال�س ��م ال ��ذي عرفت به
"ق ��وات ال�ش ��غب" بع ��د ان اع ��اد رئي�س
الوزراء ال�سابق عادل عبد المهدي ،عقب
احداث ت�شرين ،هيكلة تلك القوات.
وفي ت�شرين االول الما�ضي ،قال الناطق
با�س ��م وزارة الداخلية اللواء �س ��عد معن

ان "عم ��ل ق ��وات حفظ القانون �س ��يكون
حماي ��ة �أرواح المواطني ��ن والممتل ��كات
العام ��ة والخا�ص ��ة ،وه ��ي بحج ��م فرق ��ة
ع�س ��كرية ،مكون ��ة م ��ن منت�س ��بي ق ��وات
الداخلي ��ة من مكافحة ال�ش ��غب و�ش ��رطة
الطوارئ والرد ال�سريع".
و�أك ��د ان ه ��ذه "الق ��وات ل ��ن ت�س ��تقبل
متطوعي ��ن ج ��دد" .و�أ�ش ��ار مع ��ن الى ان
"ارتب ��اط قوات حفظ القانون �س ��يكون
بوزارة الداخلية ح�ص ًرا".
وكان مجل� ��س الأم ��ن الوطن ��ي برئا�س ��ة
رئي� ��س ال ��وزراء ال�س ��ابق ع ��ادل عب ��د
المهدي  ،قرر في اجتماع في  14ت�شرين
االول الما�ض ��ي ،عقب تورط "ال�ش ��غب"
بالعن ��ف ف ��ي التظاهرات ،ت�ش ��كيل قوات
�أمني ��ة جديدة ف ��ي العراق با�س ��م "قوات
حفظ القانون".
وذك ��ر بيان لمكتب رئي�س الوزراء حينها
"ت�ش ��كيل قي ��ادة ق ��وات حف ��ظ القان ��ون
لت�أدية مهام حماية الفعاليات االجتماعية
الكبرى والحفاظ عل ��ى القانون وتعزيز
حري ��ة التظاهر ال�س ��لمي وب�ش ��كل منظم
يكفل ��ه الد�س ��تور ،وحماي ��ة المتظاهرين
وحريته ��م ف ��ي التعبير عن الر�أي ب�ش ��كل
�س ��لمي وف ��ي جمي ��ع المحافظ ��ات ،م ��ع
مراع ��اة حقوق االن�س ��ان و�ض ��مان �س ��ير
المرافق العامة وان�سيابية حركة المرور
والطرق والحفاظ على الممتلكات العامة
والخا�صة و�سالمة المجتمع".
وتعد حادثة تعذيب المراهق في �س ��احة
الخالن ��ي ،ه ��ي الثاني ��ة الت ��ي رافق ��ت
تظاه ��رات ت�ش ��رين ،حي ��ث علق ��ت جث ��ة
مراه ��ق نهاي ��ة الع ��ام الما�ض ��ي ،ق ��رب
ال�س ��احة اي�ض ��ا ،بعل ��م الق ��وات االمنية،
وامام مئات المتظاهرين الذين تجمعوا
لم�شاهدة الحادث.
و�أ�ص ��در متظاه ��رو �س ��احة التحرير في
ذلك الوقت ،بيانا ا�ستنكروا فيه الحادث،
و�أعلن ��وا براءته ��م من �أي �أعم ��ال تخرج
عن "نطاق ال�سلمية".
و�أظه ��رت مقاطع فيديو و�ص ��ور ن�ش ��رت
على مواقع التوا�صل االجتماعي لقطات
لجث ��ة �ش ��خ�ص وه ��ي معلق ��ة عل ��ى �أحد
�أعم ��دة الكهرباء ف ��ي �س ��احة الوثبة قيل
�إنه ��ا ل�ش ��خ�ص كان قد فتح الن ��ار باتجاه
المحتجين.
و�أعلنت قيادة قوات حفظ القانون ،عقب
حادث االعتداء على المراهق ،ان واجبها
الرئي�س يتمث ��ل بـ"حماية المتظاهرين"،
و�أي فعل �سيئ هو "ت�صرف �شخ�صي".
وا�ض ��افت القوة في بيان م�س ��اء ال�سبت،
"نود �أن نبين لجميع المواطنين الكرام
�أن الواج ��ب الرئي� ��س لقيادتن ��ا يتمث ��ل
بحماية المتظاهرين وحماية الممتلكات
العامة والخا�صة وحفظ القانون".
وتاب ��ع البي ��ان ،و�أن "اي ت�ص ��رف بفعل
�س ��يئ ي�ص ��در من ت�ص ��رف �شخ�ص ��ي من
قب ��ل �أي �ش ��خ�ص يثب ��ت �إدانت ��ه ال يم�س
ه ��ذه القيادة وال ابط ��ال وزارة الداخلية
كافة".

م�ست�شار حكومي :عمليات ال�سرقة والنهب ما تزال قائمة

وا�ش��نطن ت�س��تعد لإع��ادة � 8آالف قطع��ة �أثري��ة م�س��روقة �إىل الع��راق
 ترجمة  /حامد احمد

ك�شف موقع  NPRاالخباري
االميركي بان متحف الكتاب
المقد�س الموجود في وا�شنطن
المعروف باقتنائه اعدادا
�ضخمة من القطع االثارية
الم�سروقة ،ي�ستعد لإعادة
قطع �أثرية م�سروقة للعراق
وان يعدل من �سيا�سة وا�سلوب
اقتنائه للتحف النادرة .
يذكر انه منذ افتتاح المتحف
في وا�شنطن قبل ثالث �سنوات
اثيرت حوله �شبهات في طريقة
ح�صوله على القطع االثرية
التي تعتبر اغلبها م�سروقة
وق�سم منها مزيفة .وقال
م�س�ؤولو المتحف انهم �سيقومون
با�صالح الخط�أ وانهم يخططون
االن لإعادة قطع اثرية للعراق
ال يعلمون بانها م�سروقة.

المتحف يعود ل�سل�سلة متاجر ،هوبي
لوبي ،المعروفة في الواليات المتحدة
للمقتنيات االث��ري��ة ،وك��ان��ت الحكومة
االميركية قد فر�ضت قبل ثالث �سنوات
غ��رام��ة عليهم ق��دره��ا  3م�ل�ي��ون دوالر
ل �ع��دم اج��رائ��ه��م ت�ح�ق�ي�ق��ات ح�سابية

لموجوداتهم .واعاد المتحف في حينها
�آالف م��ن االل � ��واح ال�ط�ي�ن�ي��ة وال�ق�ط��ع
االث��ري��ة االخ ��رى ل�ل�ع��راق ال�ت��ي ح�صل
عليها عن طريق بلدان اخرى .
�أما االن فان مدير �صالة متحف Bible
 ،جيف كلوها ،يقول انهم يقومون االن

بتعبئة مزيد من القطع االثرية العادتها
الى العراق ،م�شيرا الى انهم لم يكونوا
يعرفون بانها م�سروقة .
وقال كلوها ،ان المتحف ادرك ان �أكثر
من  8,000رقم طيني وقطع اثرية اخرى
ت��م الح�صول عليها م��ن �سما�سرة في

الواليات المتحدة وانكلترا وا�سرائيل
بانها قد تمت �سرقتها من العراق .واعلن
المتحف في �آذار انه ب�صدد اعادة �آالف
من القطع االثرية للعراق وم�صر النه ال
يمكنه اثبات انه قد تم الح�صول عليها
ب�شكل �شرعي  .ويذكر مدير المتحف انه
تم التحقق االن من وجود  2000قطعة
اث��ري��ة اخ ��رى ثبتت عائديتها للعراق
اي�ضا ،م�شيرا الى ان اغلب القطع هي
ع�ب��ارة ع��ن اخ�ت��ام ا�سطوانية واوان��ي
خ��زف�ي��ة ت �ع��ود ال ��ى �آالف ال�سنين من
ح�ضارة وادي الرافدين  .وفي رده على
ا�ستف�سار فيما اذا تمت �سرقة هذه القطع
االثرية من المتحف العراقي ،قال كلوها
"ال يمكننا التحقق من ذلك .في الواقع
هناك ع��دة م�صادر للح�صول على هذه
القطع م��ن ال�ع��راق على م��دى الثالثين
�سنة الما�ضية .ولهذا ال يمكننا ان نعرف
من اي مكان في العراق قد تم الح�صول
ع �ل��ى ه� ��ذه القطع" .وم �� �ض��ى ب�ق��ول��ه
"هناك وكيالن على االقل يعملون لدينا
ك�سما�سرة ل�شراء هذه القطع لنا وكان
هذا العمل يجري قبل ان نفتتح متحفنا

الجديد ".الخبيرة القانونية في التعامل
مع القطع الثرية ،باتي جير�ستنبلث ،من
جامعة ديبول لقانون االرث الثقافي في
�شيكاغو ،ح��ذرت متاجر هوبي لوبي،
من ان ا�ستيرادها الي قطعة اثرية ترجع
عائديتها للعراق �سيكونون معر�ضين
للم�ساءلة ط��ال�م��ا ان ه �ن��اك م��ا ي�ق��ارب
من ن�صف مليون قطعة اثرية م�سجلة
ع�ل��ى ان �ه��ا م���س��روق��ة م��ن ال��ع��راق منذ
حقبة الت�سعينيات  .م�ست�شار الحكومة
ال�ع��راق�ي��ة ه�شام داوود ،ذك��ر للموقع
االميركي ان العراق هو ال�ضحية دائما
في هذا الملف ،م�شيرا الى ان عمليات
�سرقة ونهب االث ��ار م��ن البلد م��ا ت��زال
قائمة .وق��ال ان��ه يعتقد ب��ان ق�سما من
ال �ق �ط��ع االث ��ري ��ة ال �ت��ي اق �ت �ن��اه��ا متجر
هوبي لوبي هي باال�سا�س م�سروقة من
المتحف العراقي في بغداد عام 2003
ع�ن��دم��ا اقتحمه ال �� �س��راق خ�ل�ال ال�غ��زو
االميركي  .وقال الم�ست�شار داوود "من
المحتمل جدا ان يكون ذلك .نحن نعرف
ان الق�سم االكبر من نهب الآث��ار ح�صل
عام  ،2003هذا ال يعني انه لم يحدث

هناك نهب قبل هذا التاريخ .ولكن بعد
العام  2003حدث كثير وكثير من النهب
للآثار  ".وكانت منظمة العالم اال�سالمي
للتربية والعلوم والثقافة ،االي�سي�سكو،
ق��د ع �ق��دت م ��ؤت �م��ره��ا ال��دول��ي االخ�ي��ر
اال��س�ب��وع الما�ضي ف��ي ال�ق��اه��رة تحت
�شعار ،مكافحة االتجار غير الم�شروع
بالممتلكات الثقافية وا�سترجاعها،
بم�شاركة وزراء ثقافة ع��دة دول من
بينهم وزير الثقافة وال�سياحة والآث��ار
العراقي ح�سن ناظم.
واك��د الم�شاركون ف��ي ال�م��ؤت�م��ر ال��ذي
اج��ري عبر دائ��رة تلفزيونية� ،ضرورة
ا�سترجاع الآث��ار الم�سروقة وتحديث
ال �ت �� �ش��ري �ع��ات ال��وط �ن �ي��ة ف ��ي ال� ��دول
واالت�ف��اق�ي��ات ال��دول�ي��ة التي تحكم هذا
المجال بما يتنا�سب مع التطور الذي
�شهدته جرائم �سرقة الممتلكات الثقافية
خ�لال ال�سنوات االخ�ي��رة وزي ��ادة هذه
ال���س��رق��ات ف��ي ظ��ل ال �ن��زاع��ات وف�ت��رات
عدم اال�ستقرار التي ت�شهدها بع�ض دول
العالم اال�سالمي والعربي .
 عن :موقع  NPRالإخباري
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�أكدوا �أن الأحزاب الفا�سدة نقلت الأمرا�ض احلزبية للم�ؤ�س�سات الأمنية

متظاهرو ذي قار يدينون انتهاك حقوق (الفتى الم�شتوم) ويدعون �إلى تطهير
الم�ؤ�س�ستين الأمنية والع�سكرية
 ذي قار  /ح�سني العامل

ادان متظاهرو حمافظة ذي قار ونا�شطوها
يوم االح ��د (� 2آب  )2020اعتداء قوة من
حفظ القانون على �أحد املتظاهرين ،و�إهانته
ع�ب�ر تعريته م ��ن مالب�س ��ه وت�صويره وهو
يتعر�ض لل�ضرب ،ويتلقى اً
�سيل من ال�سباب
والطع ��ن ب�شرف ��ه و�ش ��رف عائلت ��ه ،وفيم ��ا
دع ��وا اىل التعجي ��ل بتطه�ي�ر امل�ؤ�س�ست�ي�ن
االمني ��ة والع�سكري ��ة م ��ن اتب ��اع االح ��زاب
الفا�سدة والفا�شلة ،اكدوا ان االحزاب نقلت
االمرا� ��ض احلزبي ��ة للم�ؤ�س�ست�ي�ن عرب زج
مئ ��ات الآالف م ��ن اتباعه ��ا يف مفا�صل تلك
امل�ؤ�س�سات.
وذكر بي ��ان ملتظاهري النا�صري ��ة تاله احد
املتظاهري ��ن ليل ��ة ال�سب ��ت ام ��ام ح�ش ��د من
املعت�صم�ي�ن يف �ساح ��ة احلبوب ��ي وتابعته
(املدى) ان "ثوار �ساحة احلبوبي يرف�ضون
العم ��ل املنحط الال �أخالق ��ي ،الذي قامت به
�شرذمة من قوات حف ��ظ القانون ،بحق �أحد
املتظاهرين حي ��ث قامت بتعذيبه والت�شهري
ب ��ه دومن ��ا �إن�ساني ��ة �أو �ش ��رف" ،داعي ��ا
احلكومة اىل حما�سبة املنت�سبني فورًا ،و�إال
فهي �شريكة بهذا العمل اخل�سي�س".
ويف ذات ال�سياق دعا عدد من النا�شطني يف
جم ��ال التظاه ��رات اىل تطه�ي�ر امل�ؤ�س�ستني
االمني ��ة والع�سكري ��ة م ��ن اتب ��اع االح ��زاب
الفا�س ��دة والعنا�صر غ�ي�ر الكف�ؤة ،حمذرين
م ��ن �سط ��وة االح ��زاب وهيمنته ��ا عل ��ى
امل�ؤ�س�ستني وطغيان ارادة ما يعرف بالدولة
العميقة على عمل امل�ؤ�س�سات احلكومية.
وق ��ال النا�ش ��ط امل ��دين عدن ��ان عزي ��ز دفار
ال�سع ��داوي لـ(امل ��دى) ان "االجهزة االمنية
ومن ��ذ ت�أ�سي�سه ��ا بع ��د ع ��ام  2003مل يجر
ت�شكيلها على ا�سا� ��س مهني او علمي وامنا
جرى بنا�ؤه ��ا وتوزيع منا�صبها وفقا للثقل
احلزب ��ي بالعملية ال�سيا�سي ��ة" ،م�شريا اىل
ان "اح ��د املحافظني يف ذي ق ��ار زج وطوع

� 6آالف عن�صر م ��ن اتباع كيانه ال�سيا�سي
واملنظم ��ة التي تعمل ك ��ذراع ع�سكري لذلك
الكي ��ان� ،ضمن ق ��وات ال�شرطة يف املحافظة
عند ال�شروع بت�شكيلها".
وا�ض ��اف ال�سع ��داوي ال ��ذي ا�ست�شهد جنله
اثناء مواجهة القوات الع�سكرية لتنظيمات
داع�ش االرهاب ��ي يف الرمادي ان "االحزاب
الفا�شل ��ة والفا�سدة زجت مئ ��ات الآالف من
اتباعها غ�ي�ر الكفوئ�ي�ن �ضم ��ن امل�ؤ�س�ستني
االمني ��ة والع�سكري ��ة وف�صائل احل�شد ويف
جمي ��ع املحافظ ��ات وه ��و م ��ا ا�سه ��م بنق ��ل
االمرا� ��ض احلزبي ��ة اىل تل ��ك امل�ؤ�س�سات"،

مبينا ان "االحزاب واتباعها وعنا�صر الدمج واوامرها ومن هنا جاءت منطلقات ت�أ�سي�س ن�صابها املهني والوطني".
بات ��وا يع�ش�ش ��ون يف ت�شكي�ل�ات االجه ��زة ما عاد يعرف با�سم الدولة العميقة".
وب�ي�ن النا�شط امل ��دين ان "الكاظم ��ي ما ان
االمني ��ة والع�سكري ��ة واالجه ��زة اخلا�ص ��ة واك ��د ال�سع ��داوي ان "االجه ��زة االمني ��ة ي�صدر قرارا يتعار�ض مع توجهات االحزاب
ويفر�ضون �سطوة االحزاب عليها".
لي�س ��ت فق ��ط خمرتقة م ��ن االح ��زاب وامنا حت ��ى تق ��وم االح ��زاب بتحري ��ك عنا�صرها
وا�ش ��ار النا�ش ��ط امل ��دين اىل ان "ا�ص ��رار االحزاب واتباعها ي�شكلون معظم مفا�صلها لإف�شال تنفيذه ب�ص ��ورة �صحيحة" ،م�شددا
االح ��زاب عل ��ى زج عنا�صره ��ا يف االجهزة حتى ان اعداد امل�ستقلني يف تلك امل�ؤ�س�سات على ان "االمر ي�ستدع ��ي التعجيل ب�إ�صالح
وامل�ؤ�س�سات االمنية والع�سكرية هو للهيمنة بات ��وا اقلية مقارنة باملتحزب�ي�ن" ،الفتا اىل امل�ؤ�س�سات االمنية والع�سكرية والعمل على
عليها وجتيريها لتنفي ��ذ اجنداتها احلزبية ان "االجهزة االمني ��ة وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية تطهريه ��ا من عنا�صر االح ��زاب الفا�شلة مع
عل ��ى ح�س ��اب العم ��ل املهن ��ي وامل�صلح ��ة تعي� ��ش الي ��وم حال ��ة �ص ��راع ب�ي�ن ارادت�ي�ن ت�شدي ��د العقوب ��ات عل ��ى من يثب ��ت بالدليل
الوطني ��ة" ،مبين ��ا ان "العن�ص ��ر االمني او متناق�ضت�ي�ن ارادة االح ��زاب الفا�س ��دة ان�صياع ��ه للأوام ��ر احلزبي ��ة عل ��ى ح�ساب
الع�سك ��ري التابع للأح ��زاب غالبا ما ينحاز وارادة احلكومة اجلديدة برئا�سة م�صطفى الوالء الوطني والواجب املهني".
لوالءات ��ه احلزبي ��ة وين�ص ��اع لأجنداته ��ا الكاظم ��ي التي حت ��اول ان تعيد االمور اىل وح ��ذر ال�سع ��داوي م ��ن ان "م ��ا ح�صل من

مقاهي الكتاب في كرد�ستان متى ت�ستعيد
عافيتها؟

انته ��اكات (للفت ��ى امل�شتوم) م ��ن قبل قوات
حفظ القانون ميك ��ن ان يتكرر مئات املرات
يف اي مرك ��ز �شرط ��ة او وح ��دة ع�سكري ��ة
و�سيالق ��ي كل عراق ��ي امل�ص�ي�ر نف�س ��ه ما مل
يتم التعجي ��ل بتطهريها م ��ن العنا�صر غري
الكفوءة واحلزبي ��ة واملتذبذبة الوالءات"،
م�ؤك ��دا ان "اع ��ادة تقييم عم ��ل امل�ؤ�س�ستني
الع�سكري ��ة واالمني ��ة واخ�ض ��اع ادائها اىل
الرقاب ��ة واملتابع ��ة امل�ستم ��رة ومالحق ��ة
م ��ن يخرق ��ون حق ��وق االن�س ��ان يف تل ��ك
امل�ؤ�س�ست�ي�ن وت�شدي ��د العقوب ��ات عليهم من
�ش�أن ��ه ان ُيق ��وم عمله ��ا" .و�ش ��دد النا�ش ��ط
امل ��دين على "�ضرورة احال ��ة عنا�صر الدمج
التابع�ي�ن للأحزاب وامللي�شيات على التقاعد
او م�ؤ�س�سات مدنية".
فيم ��ا كتب نا�ش ��ط �آخ ��ر على �صفحت ��ه على
موق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي (في�س بوك)
قائال �إن ��ه "بعد الذي ح�ص ��ل للفتى امل�شتوم
جن ��دد الدع ��وة لتطه�ي�ر الق ��وات االمني ��ة
وامل�ؤ�س�س ��ة الع�سكري ��ة م ��ن اتب ��اع احزاب
الف�س ��اد" ،وا�ض ��اف ان "االجه ��زة الأمني ��ة
وامل�ؤ�س�س ��ة الع�سكري ��ة التي زج ��ت احزاب
الف�س ��اد الآالف م ��ن اتباعه ��ا ب�ي�ن �صفوفه ��ا
ويف مفا�صلها ال ن�ستبعد ان يبدر من بع�ض
عنا�صره ��ا م ��ا بدر م ��ن انته ��اكات بحق ذلك
الفتى املنتهكة حقوقه".
وا�ض ��اف متهكما ان "الفت ��ى جرى جتريده
م ��ن مالب�س ��ه وت�صوي ��ره و�ضرب ��ه و�شتمه
والطعن ب�شرفه و�شرف امه (وفقا للقانون)
وعرب قوة تدعي تطبيق القانون" ،م�ؤكدا ان
"االجهزة االمنية باتت خمرتقة وم�صادرة
من قبل االحزاب الفا�شلة واتباعها ".
واردف ان ��ه "من الطبيع ��ي ان تكون اخالق
اتباع االح ��زاب ك�أخالق احزابه ��م الفا�سدة
وت�صرفاته ��م ك�سلوكه ��ا امل�ش�ي�ن" ،مبينا ان
"االجهزة وامل�ؤ�س�سات املخرتقة واملخروقة
من قبل هك ��ذا احزاب وهكذا عنا�صر عدمية
اخللق والأخالق ،ال ميكن ان حتفظ �شيئا ال

�أمن وال امان ".
م�ؤك ��دا ان "املث ��ل ال�شعب ��ي يق ��ول (م ��ا
خ ��رت القرب ��ة �إال ه ��ي مزروف ��ة) واجهزتنا
وم�ؤ�س�ساتن ��ا لي�س ��ت فق ��ط مزروف ��ة و�إمنا
خمرتقة وخمروقة".
ي�ش ��ار اىل ان عددا م ��ن نا�شطي التظاهرات
يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار طرحوا ي ��وم االثنني
( 27متوز  )2020ورقة مقرتحة مبطالب
املتظاهري ��ن يف املرحل ��ة الراهن ��ة ت�ضمنت
يف جان ��ب منه ��ا "تطه�ي�ر امل�ؤ�س�ست�ي�ن
الع�سكري ��ة واالمني ��ة م ��ن اتب ��اع االح ��زاب
الفا�سدة وا�صالحهما و�إعادة النظر بالرتب
الع�سكري ��ة املمنوح ��ة التب ��اع االح ��زاب
(الدم ��ج) ،وحظ ��ر تدخل االح ��زاب يف عمل
امل�ؤ�س�سات احلكومية" ،ودعت اىل "تطهري
ال ��وزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات والدوائر
احلكومي ��ة م ��ن امل�س�ؤول�ي�ن احلكومي�ي�ن
الذي ��ن ج ��رى تعيينه ��م وتن�صيبه ��م وف ��ق
نظ ��ام املحا�ص�ص ��ة احلزبي ��ة وا�ستبداله ��م
مبوظفني كفوئني من ذوي اخلربة واالمانة
وال�سمع ��ة احل�سن ��ة" .كما ت�ضمن ��ت الورقة
املقرتحة "اعادة تقييم عم ��ل الق�ضاء وعزل
الق�ض ��اة املتورط�ي�ن بالف�س ��اد واملنحازي ��ن
�سيا�س ًي ��ا والت�شدي ��د عل ��ى ا�ستقاللي ��ة
الق�ضاء واالدع ��اء الع ��ام" ،داعية احلكومة
االحتادي ��ة اىل "التعهد بحماية املتظاهرين
وميادي ��ن التظاه ��ر وتوفري كل م ��ا مطلوب
لتحفي ��ز املواطنني للمطالب ��ة بحقوقهم عرب
التظاهرات املطلبية".
وح ��ذر النا�شط ��ون يف ورقته ��م املطلبي ��ة
املقرتح ��ة "م ��ن التم ��ادي يف ا�ستخ ��دام
العن ��ف �ض ��د امل�شارك�ي�ن بالتظاه ��رات كون
ذل ��ك �سيدفع باجتاه العن ��ف والعنف املقابل
ال ��ذي �سيغلق كل اب ��واب احلوار املثمر بني
املتظاهرين واحلكومة و�سيف�ضي يف نهاية
االم ��ر اىل بل ��وغ مرحلة ال�سح ��ل ال�سيا�سي
الت ��ي �ستطي ��ح مبجم ��ل الطبق ��ة ال�سيا�سية
وتدخل البالد يف نفق الفو�ضى".

الداخلية :اعتقلنا الفاعلني الرئي�سني يف فيديو التعذيب ..ونطارد البقية

�صورة "الفتى العاري" تطيح بقائد قوات "حفظ القانون"
 متابعة/املدى

 متني �أمني
مل ت�سل ��م مقاه ��ي الكتب واملكتب ��ات من الأ�ض ��رار التي ما زال
يخلفها انت�شار فايرو�س كورونا يف كرد�ستان العراق.
فن�سبة روادها انخف�ضت ب�شكل ملحوظ �إثر �إجراءات احلجر
ال�صح ��ي و�أ�صبحت تعتمد عل ��ى التعامل ع�ب�ر الإنرتنت فيما
ا�ضطر عدد من �أ�صحاب املقاهي �إىل �إغالقها.
ورغ ��م رفعه ��ا حظر التج ��وال داخل امل ��دن منذ منت�ص ��ف �أيار
� ،٢٠٢٠إال �أن التعليم ��ات ال�صادرة عن حكوم ��ة الإقليم �ضمن
�إج ��راءات احلد م ��ن انت�ش ��ار فايرو�س كورون ��ا ،والتي ت�شدد
على جتنب التجمعات وااللت ��زام بالتباعد االجتماعي ،حتول
دون ارتفاع �أعداد املجتمعني داخل هذه املقاهي.
وبع ��د �أن كان ��ت مكتظ ��ة بالق ��راء ورواد الكت ��ب واجلل�س ��ات
الثقافي ��ة �أ�صبح ��ت �أعداد املتواجدي ��ن فيها الي ��وم ال تتجاوز
ب�ضعة �أ�شخا�ص حاليا.
ومل مي�ض عل ��ى افتتاحها مقهاها الثق ��ايف "مقهى ببليو مانيا
الثق ��ايف" يف �أربيل �سوى � ٦أ�شهر حت ��ى ا�ضطرت الإعالمية،
ه ��دى العاين� ،إىل �إغالق ��ه نهائيا �إثر �إج ��راءات االغالق العام
ال ��ذي �شهدت ��ه �إقلي ��م كرد�ستان لأكرث م ��ن �شهري ��ن وا�ستمرار
�إغالق املقاهي لفرتة �أكرب.
تق ��ول العاين" ،الواقع الذي �شهدناه ب�سب ��ب الوباء كان �أكرب
م ��ن �أن ن�ستمر ،ف�أزمة كورونا ت�سببت يف �إغالق كافة املحالت
والأماك ��ن الت ��ي ت�شه ��د جتمع ��ات �أدت �إىل �إغ�ل�اق الكث�ي�ر من
املحالت نهائيا خالل فرتة احلظر".
وت�ضيف يف حديث ملوقع "ا�ضط ��ررت لإغالق م�شروع املقهى
لأن ��ه مل يعد ي ��در �أي دخ ��ل و�أ�صبح عبئ ��ا ماديا فق ��ط ،خا�صة
�أن ��ه كان م�شروعا مم ��وال مني فقط دون وج ��ود �أي دعم �آخر،
لذل ��ك كان ال بد من اتخاذ قرار ح ��ازم ومع الأ�سف قررت �إنهاء
م�شروع املقهى".
وكان ��ت مقاهي الكت ��اب ت�ستقبل خ�ل�ال الأع ��وام املا�ضية �إىل
جان ��ب رواد الكت ��ب والق ��راء واملثقفني عددا كب�ي�را من طالب
اجلامع ��ات ،لكن �إغ�ل�اق اجلامعات واعتماد نظ ��ام التعليم عن
بعد ت�سبب بفقدان ن�صف �أع ��داد زبائن هذه املقاهي حتى بعد

تخفيف �إجراءات احلجر ال�صحي وافتتاح املقاهي.
د�شت ��ي عبا�س ،طالب ��ة جامعية ،كان ��ت مت�ضي م ��ع �صديقاتها
قبل احلجر ال�صحي يومي ��ا �ساعتني يف �إحدى مقاهي الكتاب
مبحافظة ال�سليمانية ،تناق�ش خالل هذا الوقت بحث التخرج.
تو�ضح عبا�س "بعد �إعالن الإغالق العام نقلنا جل�سات مناق�شة
البح ��ث �إىل الإنرتن ��ت ،و�أ�صبحنا جنتمع خالل ��ه يوميا حتى
انتهاء البحث ،حقيقة الأمر كان �صعبا وحزينا جدا فاالجتماع
يف الواقع �أجمل بكثري من العامل االفرتا�ضي".
وع�ب�رت عن �أمنيتها بعودة احلياة �إىل طبيعتها كما كانت قبل
انت�ش ��ار الفايرو�س ،حتى ال يعاين الطلبة الآخرون مما عانته
هي و�صديقاتها هذا العام ب�سبب انت�شار كورونا والإجراءات
املرافقة له.
ام ��ا مكتب ��ة "�أم�ي�رة �شن ��كايل" يف خمي ��م "بري�سف ��ي الثاين"
اخلا� ��ص بالنازح�ي�ن الأيزيدي�ي�ن ،والواقع يف �شم ��ايل ق�ضاء
زاخ ��و مبحافظ ��ة ده ��وك ،فل ��م تغل ��ق �أبوابه ��ا خ�ل�ال احلظر
ال�صح ��ي لكنها مل ت�ستقبل �أي�ضا الق ��راء كما كانت قبل انت�شار
الفايرو�س.
تق ��ول �أمرية عت ��و ،م�ؤ�س�س ��ة املكتبة ومديرته ��ا" ،خالل فرتة
احلظر كنا نقدم اال�ستعارة اخلارجية للقراء ومدّدنا لهم فرتة
اال�ستعارة �إىل �شهرين وكن ��ا نو�صل لهم الكتب اىل كرفاناتهم
بح�سب ما لدينا من وقت".
وبع ��د تخفيف �إجراءات احلظر بد�أت �أمرية بفتح املكتبة �أمام
القراء يف املخيم لكن ب�ش ��روط االلتزام بالتعليمات ال�صحية،
م�ضيفة يف حديث ملوقع" ،بح�سب تعليمات وزارة ال�صحة يف
حكوم ��ة الإقليم ال ن�سم ��ح بتجمع �أكرث م ��ن � ٤أ�شخا�ص داخل
املكتبة حاليا مع االلتزام ب�ش ��روط الوقاية ال�صحية ،و�أوقفنا
التجمع ��ات واجلل�س ��ات الثقافي ��ة وجل�سات ق ��راءة الكتب يف
املكتبة".
ونقل ��ت �أم�ي�رة ن�شاط ��ات املكتب ��ة الثقافي ��ة وجل�ساته ��ا �إىل
الإنرتنت ،وتن�ش ��ر يوميا مقاالت ون�صائ ��ح وكتب �إلكرتونية
عل ��ى الفي�سبوك يف �صفحة املكتبة ،ف�ضال عن ا�ستمرار املكتبة
بتوزي ��ع الق�ص� ��ص عل ��ى الأطف ��ال يف املخي ��م ك ��ي ي�ستم ��روا
بالقراءة.

�أعلنت وزارة الداخلية ،االحد،
اعتقال "الفاعلني الرئي�سني"
يف فيديو تعذيب ال�صبي ب�شكل
"غري �أخالقي" .وقال مدير
دائرة العالقات والإعالم يف
الوزارة اللواء �سعد معن يف
ت�صريح للوكالة الر�سمية �إن
"الفاعلني الرئي�سني الذين
ظهروا يف مقطع فيديو وهم
يقومون بتعذيب �أحد املواطنني
قد اعتقلوا ،وما تزال اجلهود
م�ستمرة لإلقاء القب�ض على
املتورطني الآخرين" .و�أ�ضاف،
�أن "العنا�صر التي ارتكبت هذا
الفعل الإجرامي �ستتم حما�سبتهم
وفق القوانني النافذة �سواء
قانون العقوبات �أو من خالل
قانون اخلدمة والتقاعد لقوى
الأمن الداخلي".

وا�ص ��درت وزارة الداخلية بيا ًنا �أعلنت
فيه التعرف على هوية مرتكبي االنتهاك
بح ��ق الطف ��ل املتظاه ��ر ال ��ذي ظهر يف
فيديو مت تداوله على �أو�سع نطاق.
وج ��اء يف بيان الداخلي ��ة بعد منت�صف
ليل ال�سب ��ت على الأح ��د (� 2آب )2020
�إن "القائد الع ��ام للقوات امل�سلحة وجه
ب�إحال ��ة قائد ق ��وات حف ��ظ القانون �إىل
الإم ��رة ،و�إعادة النظ ��ر بالت�شكيل الذي
كان يق ��وده ،وال ��ذي م ��ن املفرت� ��ض �أن
ا�ستحداث ��ه مت لتعزي ��ز �سي ��ادة القانون
وحفظ الكرام ��ة الإن�سانية ،ال �أن يكون
هو نف�س ��ه �أداة لالعتداء على املواطنني
ب�صورة ب�شعة".
وق ��رر القائ ��د الع ��ام للق ��وات امل�سلح ��ة
م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،يف وق ��ت �سابق،
�إقالة قائ ��د قوات حفظ القان ��ون اللواء
الركن �سعد خلف بدر عواد ،من من�صبه
و�إحالته �إىل دائرة الإمرة.
وق ��ال م�ص ��در �أمن ��ي رفي ��ع يف وزارة
الداخلي ��ة �إن "القائ ��د الع ��ام للق ��وات
امل�سلحة م�صطفى الكاظمي� ،أحال عواد
�إىل دائرة الإمرة".
امل�ص ��در ق ��ال �إن "الكاظمي وج ��ه �أي�ضً ا

ب�إع ��ادة النظ ��ر به ��ذا الت�شكي ��ل م ��ن
الأ�سا� ��س ،ومراجع ��ة �سلوكيات ��ه و�آلية
اختي ��ار عنا�ص ��ره و�سريه ��م الذاتي ��ة،
ليك ��ون مالئ ًم ��ا للإ�س ��م ال ��ذي يحمل ��ه،
واملهم ��ة الت ��ي �أنيطت به عن ��د ت�شكيله،
وهي حماية املتظاهرين".
وي�أتي ذلك� ،إثر �ضج ��ة �شعبية وا�سعة،
على خلفي ��ة ن�شر مقطع مرئ ��ي العتداء
منت�سبني يف قوات حفظ القانون ،على
�أحد املتظاهرين ،و�إهانته.
بالتزام ��ن ،تداول ��ت �أو�س ��اط �صحافية
وثيق ��ة ت�ش�ي�ر �إىل كوالي� ��س ت�شكي ��ل
الق ��وة "�سيئ ��ة ال�صي ��ت" ،والت ��ي �أدين
بع�ض عنا�صره ��ا م�ؤخرًا بقتل و�إ�صابة
متظاهري ��ن ،حيث �أ�ص ��در رئي�س جهاز
الأم ��ن الوطن ��ي �آن ��ذاك فال ��ح الفيا�ض،
وال ��ذي يته ��م ه ��و الآخر بالت ��ورط يف
�أعم ��ال عنف �ضد املحتج�ي�ن ،توجيهات
ال�ستكم ��ال ت�أ�سي� ��س الق ��وة لف� ��ض
االحتجاج ��ات �إبان احلكوم ��ة ال�سابقة
برئا�سة عادل عبد املهدي.
واجتاح غ�ضب عارم الأو�ساط الر�سمية
وال�شعبي ��ة �إث ��ر انت�ش ��ار مقط ��ع فيديو
يوثق تعذي ��ب متظاهر ،على يد عنا�صر

يرتدون زي قوات �أمنية.
ويظه ��ر مقط ��ع الفيدي ��و ،ع ��ددًا م ��ن
العنا�ص ��ر يرت ��دون زي ق ��وات �أمني ��ة
"زيت ��وين" ،وه ��م يحا�ص ��رون فت ��ى،
ويجربون ��ه بال�ضرب على و�صف ج�سد
والدت ��ه ،ويه ��ددون باغت�صابه ��ا ،بينما
يق ��وم �أحدهم بحالق ��ة ر�أ�س ��ه ب�آلة قطع
"كرت" وهو عار متا ًما.
ويب�ّي�نّ الفيدي ��و ،ال ��ذي وثقت ��ه كامريا
�أح ��د عنا�صر الق ��وة ،ال�شاب وهو ينفي
مهاجم ��ة الق ��وة بالزجاج ��ات احلارق ��ة
ويتو�سل للإفراج عنه ،م�ؤكدًا �أنه "يتيم
الأب".
ومت ت ��داول املقط ��ع "الب�ش ��ع" ،بع ��د
�ساع ��ات فقط من �إعالن وزارة الداخلية
نتائ ��ج التحقي ��ق يف �أح ��داث العن ��ف
الأخ�ي�رة التي �شهدته ��ا �ساحة التحرير
يف بغ ��داد وراح �ضيحته ��ا اثن ��ان م ��ن
املتظاهرين.
وت�ص ��در و�س ��م "ق ��وات حف ��ظ القانون
تنتهك القانون" الرتند العراقي ب�سرعة
قيا�سي ��ة ،ملا ح�ص ��ده الفيديو من غ�ضب
وا�س ��ع تفاعل ��ت معه �شرائ ��ح كبرية من
ال�شعب.

وغرد نا�شطون و�صحافيون ومدونون
حت ��ت الو�سم ،مطالبني بعقوبات رادعة
بحق عنا�صر القوة املتورطني باالنتهاك
"غ�ي�ر الأخالق ��ي" ،فيما رب ��ط بع�ضهم
ب�ي�ن احلادث ��ة واملمار�س ��ات الت ��ي �أدت
�إىل �سق ��وط م ��دن يف الب�ل�اد بيد تنظيم
"داع�ش" ع ��ام � ،2014إثر "ممار�سات
تع�سفي ��ة" ارتكبته ��ا ق ��وات الأم ��ن �ضد
�أبناء تلك املدن �آنذاك.
وكت ��ب عدد م ��ن امل�س�ؤول�ي�ن واملدونني
والنا�شط�ي�ن والإعالم�ي�ن ، ،بغي� ��ض
�شدي ��د� ،ضد قوات حف ��ظ القانون ،التي
�شكله ��ا القائد ال�ساب ��ق للقوات امل�سلحة
عادل عب ��د املهدي ،خا�ص ��ة و�أن انت�شار
الفيديو تزامن مع �إعالن تورط عنا�صر
م ��ن الق ��وة ذاته ��ا يف �أح ��داث العن ��ف
الأخرية �ضد املتظاهري ��ن والتي �أودت
بحياة اثنني منهم قرب �ساحة التحرير،
الأ�سبوع املا�ضي.
وت�ص ��در و�س ��م "ق ��وات حف ��ظ القانون
تنتهك القانون" الرتند العراقي ب�سرعة
قيا�سي ��ة ،ملا ح�ص ��ده الفيديو من غ�ضب
وا�س ��ع تفاعل ��ت معه �شرائ ��ح كبرية من
ال�شعب.

العدد ( )4739ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -االثنني (� )3آب 2020
http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

رياضة

رئي�سة جلنة التحكيم الن�سائي يف االحتاد التون�سي � ..أ�سماء حميدي:

باختصار ديمقراطي

 ال���ك���رة ال��ع��راق��ي��ة رائ�����دة ب��م��ن��ج��زات الأ�����س����ود ..وت��ون�����س وراء ���ش��ع��ب��ي��ة (ال��م��ي��ن��ي ف���وت)

ليقل الوزير كلمته

 ال��ح��ك��م "الأفقر ماديًا" ف���ي ام��ب��راط��وري��ة ال��ف��ي��ف��ا ..واالت���ح���اد ال��ع��رب��ي �أه���م���ل ت��ط��وي��ره
 زي��ن��ل دع���ان���ي ل��م ��ؤت��م��ر ال��ن��خ��ب ف���ي �أرب����ي����ل ..وب��رن��ام��ج ك��وث��ر ي��ن��� ّ��ش��ط ال���ف���رق ال��ع��رب��ي��ة
 بغداد � /إياد ال�صاحلي
�أك ��دت �أ�سم ��اء حمي ��دي رئي�س ��ة
اللجن ��ة الوطني ��ة للتحكي ��م الن�سائ ��ي
يف االحت ��اد التون�س ��ي لك ��رة الق ��دم
امل�ص ّغ ��رة �سعيه ��ا اجل ��اد للتع ��اون مع
�أ�س ��رة التحكيم العراقي ��ة لتعزيز قدرة
طواق ��م �إدارة مباري ��ات (املين ��ي فوت
 )Minifootballحمل ًي ��ا وعرب ًي ��ا
مبا يع� � ّزز �سُ معة احلكم ��ات وكفاءتهن
ا�ستع ��دادًا للبط ��والت املرتقب ��ة عل ��ى
ال�صعيد ال ��دويل والقاري وخروجهن
بعالمات جناح باه ��رة .وقالت ا�سماء
يف حدي ��ث خ�ص ��ت ب ��ه (امل ��دى)�" :إن
الك ��رة العراقي ��ة رائ ��دة يف جم ��ال
اللعبة الرئي�سية الت ��ي تتكوّن من �أحد
ع�ش ��ر العبًا ،ولها ما� ٍ��ض عريق يعك�س
لوام ��ع الك�ؤو� ��س وامليدالي ��ات ،وكان
ِ
رقي لعبة
للح� � ّكام وم ��ا زال الف�ضل يف ّ
�أ�س ��ود الرافدين ،وبالت ��ايل نتم ّنى �أن
ي�سرع ��وا يف االهتم ��ام بلعب ��ة الك ��رة
امل�ص ّغ ��رة املكون ��ة م ��ن �ست ��ة العب�ي�ن
ب�ش ��كل �أو�سع ويطلق ��وا املواهب على
التخ�ص�ص ��ات" .و�أ�ضاف ��ت:
جمي ��ع
ّ
"ي�شرف عل ��ى ريا�ضة الكرة امل�ص ّغرة
االحتاد ال ��دويل لكرة الق ��دم امل�صغرة
( )WMFمن ��ذ ع ��ام  2013ب�ش ��كل
م�ستق ��ل ع ��ن �إدارة االحت ��اد ال ��دويل
(الفيف ��ا) وين�ضوي حت ��ت لوائه حتى
الآن �أكرث من  50احتادًا بينها االحتاد
التون�س ��ي بقي ��ادة �أ�شرف ب ��ن �صاحلة
ال ��ذي ت ��وىل مهام ��ه من ��ذ ع ��ام 2016
وح ��از يف الع ��ام ذات ��ه عل ��ى من�ص ��ب
رئي� ��س االحت ��اد الأفريق ��ي للعب ��ة".
و�أو�ضح ��ت" :انطلقت اللعبة �أول مرة
من تون�س ع ��ام  ،2016ونالت اهتمام
ال�شباب ب�شكل منقطع النظري ،و�آثرت
تون� ��س م�أ�س�س ��ة قوان�ي�ن االحت ��ادات
الدولي ��ة والقاري ��ة والعربي ��ة للك ��رة
امل�صغ ��رة لتك ��ون اللعب ��ة ال�شعبي ��ة
اجلارف ��ة خالل ال�سن ��وات املارة ،ومن
بع ��د ذل ��ك �سيت ��م ا�ستح�ص ��ال ال�ش ��ارة
الأوملبية ليت ��م اعتمادها �ضمن دورات
الألع ��اب الأوملبية املقبل ��ة بعدما جنح
احتاده ��ا ال ��دويل يف �إقام ��ة بطولتني
للعامل ،الأوىل �أواخر  2016يف مدينة
احلمام ��ات ال�سياحي ��ة يف تون� ��س،
والثانية عام  2019يف ا�سرتاليا".
قوانني خا�صة
و�أ�ش ��ارت ا�سم ��اء اىل �أن" :هن ��اك من
يعتق ��د �أن اللعب ��ة تتعار� ��ض مع لوائح
االحتاد الدويل الفيفا ،بينما ال�صحيح
�أن الأخ�ي�ر ميتل ��ك لوائ ��ح خا�ص ��ة وال
ميكن ��ه �أن يعرت�ض عل ��ى لعبة تختلف
كلي ��ة ع ��ن قوانين ��ه وع ��دد الالعب�ي�ن

وم�ساحة امللعب ،هناك �أحد ع�شر العبًا
وهن ��ا �ست ��ة العب�ي�ن ،وكذل ��ك قيا�سات
امللع ��ب الكب�ي�ر غ�ي�ر قيا�س ��ات ملع ��ب
اخلما�س ��ي ،وهك ��ذا بالن�سب ��ة ملرم ��ى
الك ��رة امل�صغرة وف ًق ��ا لقيا�سات مرمى
كرة الي ��د ،وال ميكن للفيف ��ا �أن يحتكر
الك ��رة كونها متار�س بالقدم ،لكل لعبة
قوانينها و�إن ت�شاب ��ه ا�ستخدام الكرة
ففي كرة ال�سلة � ً
أي�ضا يوجد تنوّع مثل
� 3ض ��د  ،3وهكذا بالن�سب ��ة لتن�س كرة
القدم".
ّ
حتدي  40حكمة
وبالن�سب ��ة للأم ��ور التحكيمي ��ة للعبة،
قال ��ت" :لدين ��ا يف اللجن ��ة التحكيمية
 40حكم ��ة معتم ��دة متار� ��س �إدارة
التحكيم يف املناف�سات الر�سمية مثلما
�أ�س ��دل ال�ستار م�س ��اء الأربعاء املا�ضي
عل ��ى فعالي ��ات بطول ��ة "�أرفي ��ا" لك ��رة
القدم الن�سائية امل�صغرة مب�شاركة 34
حكمة ،بع ��د مو�سم �صعب كنا على قدر
التحدّي وامل�س�ؤولية ب�شهادة املتابعني
والإعالم ،ف�ضلاً ع ��ن ت�شجيع العوائل
التون�سية لبناته ��ن يف ممار�سة اللعب
�أو التحكي ��م وه ��ي �أول جترب ��ة عربية
ت�شهده ��ا بالدن ��ا تتماه ��ى م ��ع حقوق
املر�أة املحفوظة يف الد�ستور".
تو�سعة القاعدة
ِ
وع ��ن قب ��ول الأندي ��ة امل�شارك ��ة يف
بط ��والت الك ��رة امل�صغ ��رة ذك ��رت �أن:
"احت ��اد الك ��رة امل�صغ ��رة د�أب عل ��ى
قب ��ول م�شاركة �ستة �أندي ��ة من �شمايل
اجلمهوري ��ة التون�سي ��ة وبالع ��دد
نف�سه م ��ن �أندية اجلنوب ،م ��ع ت�أكيده
عل ��ى ت�صني ��ف امل�شارك ��ة م�ستقب�ًل اً

وف ًق ��ا لرتخي� ��ص كل ن ��ا ٍد حي ��ث ت�شري
املعلوم ��ات اىل زي ��ادة �إقب ��ال الأندي ��ة
عل ��ى تكوين ف ��رق للرج ��ال وال�سيدات
ملختل ��ف االعمار ،وه ��ذا بالطبع ي�سهم
يف تو�سع ��ة قاع ��دة اللعب ��ة ،وي�شج ��ع
االحت ��اد عل ��ى تنظيم �أكرث م ��ن بطولة
للفئ ��ات مع �إط�ل�اق بطولتي الدرجتني
الأوىل والثانية".
جلان غري مفعّلة
وبخ�صو� ��ص تقييمه ��ا لواق ��ع حتكيم
ال�س ّي ��دات عربيًا� ،أكدت" :لدينا طاقات
ن�سائي ��ة يف التحكي ��م تف ��وق م ��ا لدى
الرجال من خ�ب�رة ودراية ،وهذا لي�س
انحي ��ا ًزا له � ّ�ن ،ب ��ل ي�ستحق � َ�ن ت�سليط
ال�ضوء ّ
عليهن ب�صورة �أكرب ممّا ن�شهده
اليوم من قبل الإعالم العربي بو�سائله
املكتوب ��ة واملرئي ��ة وامل�سموع ��ة ،لكن
م�شكل ��ة احلكم ��ات العربي ��ات انهن ما
زل ��ن حتت �سط ��وة املجتم ��ع الذكوري
ف�ل�ا توج ��د �إرادة وال منا�ص ��رة وال
ت�شجي ��ع وال مع�سك ��رات وال ور�ش يف
�إط ��ار تطوي ��ر �أداء احلكم ��ة العربي ��ة،

ورمب ��ا موقفن ��ا يف تون� ��س �أف�ضل من
كثري من االحتادات العربية التي لديها
جلان للكرة الن�سائية ،لكنها غري مفعّلة
بال�شكل املطلوب".
تقاع�س
وترى ا�سماء �أن" :وجود مقر االحتاد
العربي لكرة القدم يف ال�سعودية لي�س
�سببًا يف النظرة ال�ضيّقة للبع�ض بعدم
�إطالق الفعّاليات الداعمة لدور احلكمة
�أو الالعب ��ة �أو املدرب ��ة �أو الإعالمي ��ة
بالعك� ��س ل ��دى اململكة ان�شط ��ة كثرية
تعط ��ي للم ��ر�أة العربي ��ة حقوقه ��ا يف
ممار�سة الألعاب ،و�سبق يل �أن ح�ضرت
ان�شط ��ة دولي ��ة ع ��دة كان للريا�ضي ��ة
ال�سعودي ��ة �أو العربي ��ة عام ��ة دورهن
املميّز ب�سبب �إحاطته ��ن باالهتمام من
قبل االحتادات املعنية بفعالياتهن� ،أما
عن عزوف االحتاد العربي لكرة القدم
ع ��ن �إقام ��ة ور� ��ش تطوي ��ر احلكم ��ات
العربي ��ات فلي� ��س االحت ��اد وح ��ده مل
يق ��م بواجب ��ه هن ��اك احت ��ادات �أخرى
لألع ��اب �أخ ��رى يفتق ��د م�س�ؤولوه ��ا

ويحر�ص ��ان عل ��ى مراع ��اة م�صاحلهما
اخلا�ص ��ة ،بينم ��ا غالبي ��ة احل ��كام
امتهنوا التحكي ��م على ا�سا�س حت�سني
ف�صدم ��وا بق ّل ��ة املورد
الدخ ��ل امل ��ادي ُ
وف ًق ��ا لل�صالحي ��ات املح ��ددة ملجال� ��س
�إدارات االحت ��ادات ،وه ��ذا الأم ��ر
يتطل ��ب درا�ست ��ه من الفيف ��ا بالت�شاور
مع االحت ��ادات القارية للمحافظة على
نزاهة ال�صفارة" .وع ّرجت ا�سماء على
عالقتها م ��ع �أ�سرة التحكي ��م العراقية،
قائلة" :ل ��ديّ عالقات مهني ��ة مع حكام
وحكم ��ات عراقي�ي�ن وريا�ضي ��ات
عراقيات ،نتوا�صل بني احلني والآخر
ع�ب�ر (اونالي ��ن) لبح ��ث �سب ��ل تطوير
العم ��ل ،وكن ��ت ات�س ��اءل باهتم ��ام عن
�سبب انح�سار الكرة الن�سوية العراقية
يف ال�سنني الأربع املا�ضية مع معرفتي
التام ��ة عن ت�شكي ��ل منتخب ��ات عمرية
تباين ��ت نتائ ��ج م�شاركاته ��ا ،لك ��ن ال
ب� � ّد من موا�صل ��ة دعمها لإع ��ادة �شعاع
ال�سرتاتيجي ��ات الوا�ضحة التي ترفع اللعب ��ة بالن�سبة للحكم ��ات واملدربات
م�ستوي ��ات املنتخب ��ات العربي ��ة �أو والالعب ��ات لي�ش ��ار اليه ��ن بال َبن ��ان
ّ
التخ�ص�ص يف املجال الريا�ضي للرجل عربيًا".
وامل ��ر�أة ،وه ��ذا التقاع� ��س ال ينح�صر
م�ؤمتر ُ
عل ��ى ريا�ض ��ة املر�أة ،بل حت ��ى الرجل،
النخب
ه ��ل �سمعت ��م يو ًم ��ا عن ور�ش ��ة تطوير وك�شف ��ت" :كان ��ت هن ��اك فك ��رة �إلق ��اء
للحكم العربي؟" .وتابعت" :بكل روح حما�ضرة يف م�ؤمت ��ر ريا�ضي كان من
ريا�ضية� ،أحمّل م�س�ؤولية التقاع�س يف امل�ؤمل �أن يق ��ام برعاية منتدى ال ُنخب
االحت ��اد العربي لك ��رة القدم ملن اختار والكفاءات العراق ��ي يف مدينة �أربيل،
االع�ضاء واللجان وكذلك امل�ست�شارين ووجّ ��ه د.عب ��د الق ��ادر زين ��ل رئي� ��س
الذي ��ن يحومون حول االحتاد دون �أن جلن ��ة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة للمنت ��دى
يقدم ��وا خطة �شامل ��ة لتطوير مفا�صل دع ��وة ر�سمي ��ة يل يف ت�شري ��ن الأول
اللعب ��ة وخا�صة على م�ستوى التحكيم ع ��ام  2019للحدي ��ث ع ��ن التجرب ��ة
لكال اجلن�سني".
التون�سي ��ة يف الريا�ض ��ة الن�سوي ��ة
و�أب ��رز مق ّوم ��ات النج ��اح وعنا�ص ��ر
مورد احلكم
التكوين الأولي ��ة لقواعد الألعاب ،لكن
وع ��ن ا�سب ��اب �شح ��ة العوائ ��د املادية ظ ��روف التظاه ��رات يف م ��دن بغ ��داد
حلكام كرة القدم ،بينت�" :أن واقع كرة واملحافظ ��ات حينها حال ��ت دون �إقامة
الق ��دم يف العامل حتوّل منذ عام  2006امل�ؤمت ��ر ،وكذلك غ ��زو جائحة كورونا
تقري ًب ��ا اىل امرباطوري ��ة اقت�صادي ��ة العامل فيما بعد �أدّى اىل �إلغائه".
يف كل النواح ��ي مث ��ل اال�ستثم ��ار
والت�سوي ��ق وعق ��ود الالعب�ي�ن ونق ��ل
برنامج كوثر
املباريات وملي ��ارات تنظيم املونديال واختتم ��ت ا�سم ��اء حمي ��دي حديثه ��ا:
ودوري االبط ��ال وك�أ� ��س الق ��ارات "لدى االحتاد الدويل للكرة امل�صغرة
وغريه ��ا ،ويف املقاب ��ل ظل حك ��م كرة ممثلاً برئي�سة جلنة تطوير اللعبة فيه
الق ��دم يعتا� ��ش عل ��ى مورد حم ��دود ال كوثر باحل ��اج حممد التي مت انتخابها
يتع ��دى مكاف� ��أة �إدارة املب ��اراة �س ��واء يف  9ني�سان املا�ض ��ي� ،أفكار عدة منها
�ضم ��ن مناف�س ��ات ال ��دوري املحل ��ي �أم �إقام ��ة بطولة للف ��رق العربية ودورات
ال ��دويل ،برغ ��م كون ��ه الط ��رف الثالث تن�شيطي ��ة لالعب ��ات واملدرب�ي�ن،
قبل امل ��درب والالعب ال ��ذي ي�سهم يف واال�سه ��ام يف ن�ش ��ر اللعب ��ة مببادرات
جن ��اح املب ��اراة وله ما لهما م ��ن مكانة عل ��ى �أر�ض تون�س ،وتب ��ادل الزيارات
اجتماعي ��ة مرموقة كنج ��م ريا�ضي �إال للت�شجي ��ع عل ��ى تكوي ��ن منتخب ��ات
�أن ��ه الأفق ��ر ماديًا بينهم ��ا ،فهما لديهما وطني ��ة ن�سوي ��ة وجل ��ان حتكيمي ��ة
احل ��ق واحلرية الكاملة يف التنقل بني كف ��وءة ،ونتمن ��ى التعاون م ��ع اللجنة
الأندية واملنتخبات ملن يدفع �أكرث ومع الن�سوي ��ة يف االحت ��اد العراق ��ي للكرة
ذلك لي�س بال�ض ��رورة �أن يتف ّرغا للعبة امل�صغرة لتحقيق كل ذلك".

ف��اي��رو���س ك���ورون���ا ُي��ن��ه��ي ح��ي��اة م����درب ال��ب��ح��ري ب��ك��رة اليد
 بغداد  /املدى
ت ��ويف م ��درب فريق البحري لك ��رة اليد رعد
وادي يف حمافظة الب�صرة مت�أث ًرا مب�ضاعفات
ا�صابت ��ه بفايرو� ��س كورون ��ا امل�ستج ��د
(كوفي ��د )19-لريتف ��ع ع ��دد ال�شخ�صي ��ات
الريا�ضي ��ة العراقي ��ة الذي ��ن وافته ��م املني ��ة
يف العا�صم ��ة بغداد واملحافظ ��ات الو�سطى
واجلنوبي ��ة والغربي ��ة و�إقلي ��م كرد�ست ��ان
من ��ذ �شهر حزي ��ران املا�ضي بع ��د فالح عودة
نائب مدي ��ر عام دائ ��رة التن�سي ��ق واملتابعة

يف وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة و�أ�سط ��ورة
كرة الق ��دم العراقي ��ة �أحمد را�ض ��ي ومدرب
منتخ ��ب النا�شئني ال�سابق لك ��رة القدم علي
ه ��ادي واحلكم ال ��دويل بامل�صارعة عمر عبد
ال ��رزاق وكذل ��ك ال�صحف ��ي الريا�ض ��ي عل ��ي
عامر البياتي .
ويعترب املرحوم رع ��د وادي من �أبرز جنوم
ك ��رة الي ��د ال�سابق�ي�ن و�أ�شرف عل ��ى تدريب
العدي ��د من الفرق يف حمافظ ��ة الب�صرة بعد
اعتزاله وكان �آخرهم فريق البحري امل�شارك
يف الدوري املمت ��از ،و�أ�صبح �أول ريا�ضي

�أوباميانغ يخطف لقب الهدافني
من حممد �صالح
 بغداد  /املدى

خطف الغابوين بيري اميري ��ك �أوباميانغ لقب
الهداف�ي�ن يف امل�سابقات املحلية يف �إنكلرتا من
امل�صري حمم ��د �صالح مهاجم فري ��ق ليفربول
�إث ��ر رف ��ع ر�صيده م ��ن االه ��داف اىل  70هد ًفا
مع فري ��ق ار�سنال ال ��ذي حمل �إ�ش ��ارة القيادة
من ��ذ ان�ضمام ��ه الي ��ه خ�ل�ال ف�ت�رة االنتق ��االت
ال�شتوية يف ع ��ام  2018بع ��د ت�سجيله ثنائية
يف مرمى فري ��ق ت�شيل�سي يف املباراة النهائية
لك�أ� ��س االحت ��اد الإنكلي ��زي لك ��رة الق ��دم التي
جرت على ملعب وميبل ��ي بالعا�صمة لندن يف
خت ��ام مناف�س ��ات املو�س ��م الك ��روي املن�ص ��رم.
و�أ�صبح القائد �أوباميانغ �أول العب يف تاريخ
املدفعجي ��ة ي�سجل هدفني يف �أك�ث�ر من مباراة
على ملعب وميبلي اىل جانب �أنه �سجل هدفني
�أو �أك�ث�ر خالل مباراة واح ��دة يف  17منا�سبة
بجميع امل�سابقات املحلية منذ انتقاله قادمًا من
�صفوف فري ��ق بورو�سيا دورمتوند ف�ضلاً عن

�أن ��ه ثاين �أكرب العب �س ّنا ي�سجّ ل يف
نهائي ك�أ�س االحت ��اد الإنكليزي
لك ��رة الق ��دم وذل ��ك م ��ن عم ��ر
يناه ��ز  31عا ًم ��ا و 44يو ًم ��ا
من ��ذ النج ��م ال�ساب ��ق بوب
جون الذي ه ّز �شباك فريق
نيوكا�س ��ل وكان عم ��ره
يبلغ  33عا ًم ��ا و 80يومًا.
وتع ّر� ��ض �أوباميان ��غ اىل
موق ��ف غري ��ب مل مير بها
�ساب ًق ��ا يف مرا�س ��م التتويج
حيث توجّ ه حلم ��ل ك�أ�س االحتاد الإنكليزي
لك ��رة الق ��دم و�أثن ��اء توجّ ه ��ه نح ��و زمالئه
الالعبني وامل�ل�اك التدريبي لفريق ار�سنال
�سق ��ط من يده قبل رفع ��ه و�سط ابت�سامات
منهم مع ّ
حتطم قاع ��دة الك�أ�س وهو اللقب
الوحي ��د ال ��ذي ناله و�ضم ��ن ب ��ه امل�شاركة
يف الن�سخ ��ة املقبل ��ة من م�سابق ��ة الدوري
الأوروبي لكرة القدم .

يف اللعب ��ة يلبّي نداء ربه بعد ا�صابته بوباء
كورون ��ا ال ��ذي �ض ��رب العامل من ��ذ منت�صف
�شه ��ر �آذار املا�ض ��ي قادمًا م ��ن مدينة ووهان
ال�صيني ��ة وا�صاب عددًا كب�ي ً�را من الالعبني
واملدرب�ي�ن واحل ��كام ور�ؤ�س ��اء واع�ض ��اء
جمال� ��س االحت ��ادات الريا�ضي ��ة املركزي ��ة
والأندي ��ة الريا�ضي ��ة مبختل ��ف درجاته ��ا
وال�صحفي�ي�ن والإعالمي�ي�ن العراقي�ي�ن
العاملني يف القنوات الف�ضائية املحلية .
وبن ��اء عل ��ى توا�ص ��ل اال�صاب ��ات بجائح ��ة
كوفي ��د 19-الت ��ي و�صل ��ت اىل

 126704الت ��زم الريا�ضي ��ون العراقي ��ون
الذي ��ن وقعوا �ضحية له ��ذا املر�ض اخلطري،
ال ��ذي مت ت�صنيف ��ه م ��ن قبل منظم ��ة ال�صحة
العاملي ��ة كوباء ،احلجر ال�صحي يف منازلهم
بعد ظه ��ور ع ّين ��ة �إيجابي ��ة يف الفحو�صات
الطبي ��ة الت ��ي مت �إجر�ؤه ��ا يف املخت�ب�رات
احلكومي ��ة �أو الأهلية م ��ن �أجل تلقي العالج
ال�ل�ازم واتب ��اع الن�صائ ��ح من قب ��ل الأطباء
�أثن ��اء زيارتهم لهم �أم�ًل اً يف اكت�ساب ال�شفاء
الت ��ام يف النهاي ��ة التي تق ��ارب �أكرث من 14
يو ًم ��ا وكان �آخره ��م رئي� ��س ن ��ادي الك ��رخ

الريا�ض ��ي �ش ��رار حي ��در املر�ش ��ح ال�ساخ ��ن
لالنتخاب ��ات اجلدي ��دة الحت ��اد ك ��رة الق ��دم
وحازم ح�سني ع�ضو جلنة احلكام يف الهيئة
التطبيعية لالحتاد نتيجة النق�ص الكبري يف
املعدّات الالزم ��ة للمواجهة يف امل�ست�شفيات
الت ��ي ّ
مت تخ�صي�صه ��ا لرق ��ود امل�صاب�ي�ن يف
ظ� � ّل الأع ��داد املتزايدة ب�ش ��كل يومي نتيجة
عدم االلت ��زام التام من املواطنني يف تطبيق
التعليم ��ات والأوامر ال�صادرة من قبل خلية
الأزمة احلكومية كما هو م ّتبع ب�شكل خا�ص
يف معظم بلدان العامل .

 رعد العراقي

منذ �إع�ل�ان ا�ستقالة احتاد كرة القدم ال�سابق وتكليف الهيئة
التطبيعي ��ة برئا�سة �إياد بنيان م ��ن قبل االحتاد الدويل لكرة
الق ��دم مبه ��ام �إدارة �ش� ��ؤون االحت ��اد والعم ��ل عل ��ى اجن ��از
متط ّلب ��ات التح�ض�ي�ر لإج ��راءات انتخابات جدي ��دة على �أن
تنتهي م ��ن �إقرار النظام الأ�سا�سي وت�شكيل اللجان اخلا�صة
�ضم ��ن فرتة زمنية حدّدت لغاية  3ت�شرين الأول  2020وهو
موعد انتهاء والية الهيئ ��ة ،وال�ساحة الكروية ت�شهد �صراعً ا
وتناف�سا غري م�سبوق ب�ي�ن الهيئة العامة ومن ي�ؤ ّيدها وبني
ً
الهيئة التطبيعية ور�ؤيتها التي حتاول فر�ضها لرت�سم ال�شكل
النهائي للهي ��كل العام و�شخو�ص االحتاد اجلديد يدير �أمور
اللعبة لأربع �سنوات قادمات.
امل�س�ألة باخت�صار تتمح ��ور حول نقطة خالف رئي�سة تتم ّثل
بكر�س ��ي الرئا�سة الت ��ي كانت كل الدالئ ��ل وامل� ّؤ�شرات جتزم
ب� ��أن عدنان درجال �صاح ��ب الدور الأك�ب�ر وامل�ؤثر يف قيادة
عملي ��ة �إنهاء حقب ��ة جمل� ��س �إدارة االحتاد ال�ساب ��ق برئا�سة
عب ��د اخلال ��ق م�سع ��ود ب�إعالنه ��م اال�ستقال ��ة ،هو م ��ن ميتلك
اال�ستحق ��اق للجلو� ��س على كر�س ��ي رئا�سة االحت ��اد القادم،
بينم ��ا يف الط ��رف الآخ ��ر هن ��اك م ��ن ُيعار� ��ض تل ��ك الفكرة
ويحاول �أن ُيك ّيف النظام الأ�سا�سي مبا يح ّقق له القدرة على
فر�ض خي ��ارات بعيدًا عن تط ّلعات الهيئ ��ة التطبيعية ورمبا
�إعادة احلر�س القدمي اىل الواجهة.
بعد ت� �وليّ عدنان درج ��ال م�س�ؤولي ��ة قي ��ادة وزارة ال�شباب
تو�سع ��ت دائرة اخلالف ،وفتح ��ت الأبواب �أمام
والريا�ض ��ة ّ
�شخ�صي ��ات جدي ��دة تطم ��ح للمناف�س ��ة على رئا�س ��ة االحتاد
ُمراهن ��ة على ا�ستحال ��ة خو�ض درجال لالنتخاب ��ات القادمة
يف املوع ��د املفرت�ض وهو ي�شغل من�ص ًب ��ا حكوميًا رفيعًا يف
الدول ��ة ي�ستم ��ر حلني انتهاء ف�ت�رة والية احلكوم ��ة امل�ؤقتة،
م ��ا �س ّبب و�ضعًا محُ رجً ا �س ��واء لدرجال �أو الهيئة التطبيعية
متم�سك ��ة به وحت ��اول املن ��اورة للنفاذ من
الت ��ي يب ��دو �أنه ��ا ّ
الو�ضع احلرج من خالل حماولة ا�ستح�صال موافقة االحتاد
الدويل على متديد فرتة عملها ،وبالتايل ت�أجيل االنتخابات
عل ��ى �أمل �أن يكون درجال خ ��ارج وزارة ال�شباب والريا�ضة
بعد انتهاء عمل احلكومة امل�ؤقتة.
�إع�ل�ان رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي �إجراء
االنتخابات العامة يف البالد يف ال�ساد�س من حزيران 2021
ه ��و ت�أكي ��د عل ��ى بقاء حكومت ��ه امل�ؤقت ��ة حتى ذل ��ك التاريخ،
وبالت ��ايل ف�إنه لي�س من املنطق �أن تذه ��ب اللجنة التطبيعية
نحو ت�أجيل انتخابات احتاد الكرة ملا بعد االنتخابات العامة
التوجه �سي�شعل فتيل �ص ��راع ملتهب يثري
وخا�ص ��ة �أن ه ��ذا
ّ
حفيظ ��ة الهيئة العامة وندخل يف م�أزق �آخر لي�س فيه خا�سر
�سوى كرة القدم العراقية .
الب ��د �أن يك ��ون هن ��اك موق ��ف وا�ض ��ح و�صريح م ��ن الكابنت
عدنان درج ��ال ُينهي به اجلدل ويرف ��ع كل ال�ضغوط ،ويف ّند
االتهام ��ات التي بد�أت تتحدث عن حماولته احتكار املنا�صب
وال�سع ��ي نح ��و �ضمان ت�أجي ��ل �إجراء انتخاب ��ات احتاد كرة
الق ��دم حل�ي�ن انتهاء ف�ت�رة ا�ستي ��زاره منت�صف ع ��ام ،2021
وه ��ي ثلمة ال نتمناها لقامة كروية كانت ومازالت جتتهد يف
خدم ��ة الريا�ضة العراقية ،مع تقديرن ��ا جلهوده احلثيثة يف
تو�سعة عدد
تب ّن ��ي م�شروع �إ�صالح منظومة اللعبة من خالل ِ
اع�ض ��اء الهيئة العامة مل ��ا يقرب من  100ع�ضو وتغيري مواد
ا�سا�سي ��ة يف النظ ��ام كانت �سب ًب ��ا يف جميع امل�ش ��كالت التي
فجرتها انتخابات االحتاد يف � 31أيار  2018وكان �ضحيتها
ّ
�إبع ��اد درجال نف�س ��ه من م�ؤمترها بعقوب ��ة مل تزل حمل �شك
بدليل دخول اثنني من موظفي االحتاد ال�سجن هُ ما د�.صباح
ر�ضا و�ستار زوير عقب ف�ضيحة التالعب يف �أوراق العقوبة
قبل �شمولهما بعفو رئا�سي.
�أم ��ا الهيئ ��ة التطبيعي ��ة فه ��ي الأخرى �أم ��ام امتح ��ان �صدق
النوايا واالنحياز نحو م�صلح ��ة الكرة العراقية دون الت�أثر
التم�س ��ك باخلي ��ار الأوحد من خ�ل�ال التخ ّلي
بال�ضغ ��وط �أو
ّ
عن فك ��رة حماول ��ة احل�صول عل ��ى موافقة االحت ��اد الدويل
بتمدي ��د عملها والذهاب ب � اً
�دل من ذلك نح ��و الإ�سراع بدعوة
�أع�ضاء الهيئة العامة الـ  53ع�ضوً ا ملناق�شة النظام الأ�سا�سي
املخت�ص ��ة حت�ض�ي ً�را
و�إق ��راره ،وم ��ن ث ��م ت�شكي ��ل اللج ��ان
ّ
لالنتخاب ��ات وار�ساله ��ا اىل االحت ��اد الدويل ،وتك ��ون بذلك
ق ��د �أجنزت مهامها �ضمن املدّة القانوني ��ة املحدّدة لها وقادت
بحكم ��ة قارب احتاد الكرة اىل ب� � ّر الأمان بعيدًا عن الت�شكيك
والت�أويل!
�إعالن رئي�س مجل�س الوزراء م�صطفى
الكاظمي �إجراء االنتخابات العامة
في البالد في ال�ساد�س من حزيران
 2021هو ت�أكيد على بقاء حكومته
الم�ؤقتة حتى ذلك التاريخ

ك���رة ال��ن��ج��ف ت�����س��ت��ع�ين ب��امل��ح�ترف�ين ل��ت��ع��وي�����ض رح��ي��ل ال��ن��ج��وم
 بغداد /حيدر مدلول
ب ��ات فري ��ق النج ��ف لك ��رة القدم
�أول فري ��ق يف دوري الك ��رة
املمتاز باملو�س ��م اجلديد امل�ؤمّل
انطالق ��ه يف الع�ش ��رين م ��ن
�ش ��هر �أيلول املقب ��ل يقرتب من
�إكم ��ال تعاقداته م ��ع املحرتفني
الأجان ��ب ب�صورة مب ّك ��رة ل�سد
الفراغ الكبري الذي تركه رحيل
�أب ��رز جنوم ��ه الذي ��ن مثلوه يف
املو�س ��م الأخ�ي�ر �ص ��وب الف ��رق
البغدادي ��ة واملحافظاتي ��ة الأخ ��رى
م ��ن �أجل الدفاع عن �ألوانه والبقاء
حت ��ت �أنظ ��ار مدرب ��ي املنتخبات
الوطنية العراقية متهيدًا لتوجيه
الدعوة اليه يف ظ ّل اال�ستحقاقات
املقبلة التي تنتظرها خالل الفرتة
القادمة من العام اجلاري .
وجنح ��ت �إدارة ن ��ادي النج ��ف
الريا�ض ��ي يف التعاق ��د ب�ص ��ورة

ر�سمي ��ة م ��ع املهاج ��م ال�س ��وري �ش ��ادي
احلم ��وي الق ��ادم م ��ن فري ��ق املنام ��ة
البحريني ملدة مو�سم واحد ومع املحرتف
التوغ ��ويل ويل�س ��ون اكاكب ��و املنتق ��ل
م ��ن �صفوف فري ��ق االحت ��اد ال�سكندري
امل�صري وجتديد بق ��اء الكامريوين تاال
الع ��ب و�س ��ط االرت ��كاز ملو�س ��م ا�ضايف
واملهاج ��م عبي ��دة كاظم ه ��داف الدوري
املالديف ��ي لك ��رة القدم باملو�س ��م املا�ضي

م ��ن �أجل تدعي ��م �صفوف الفري ��ق الأول
لك ��رة القدم يف دوري الك ��رة املمتاز اىل
جان ��ب ان هن ��اك مفاو�ض ��ات ج ��ادة يف
خطواتها الأخرية م ��ع ال�سوري يو�سف
قلف ��ا الع ��ب فري ��ق الفحيحي ��ل الكويتي
لك ��رة القدم بنا ًء على رغبة املدرب ح�سن
�أحم ��د ومالكه امل�ساع ��د الذين مت جتديد
التعاقد معهم ملو�س ��م جديد بحكم املبالغ
اجلي ��دة الت ��ي ت�ضمنته ��ا عقوده ��م التي

ال تره ��ق م ��ن امليزانية الت ��ي مت و�ضعها
م ��ن �أج ��ل تكوين فري ��ق له الق ��درة على
�أن يك ��ون من الف ��رق املحافظاتي ��ة التي
ترغ ��ب ب�أن تكون مناف�س ��ة �شر�سة للفرق
اجلماهريي ��ة البغدادي ��ة ب�ش ��كل خا� ��ص
برغ ��م الظ ��روف ال�صعبة الت ��ي مير بها
جمل� ��س �إدارة مط ��ار النج ��ف ال ��دويل،
الراع ��ي الر�سم ��ي للن ��ادي ،خ�ل�ال ه ��ذه
الفرتة بعد توقف طويل حلركة الطريان
فيه الذي ا�ستم ��ر لأكرث من خم�سة �أ�شهر
مم ��ا جعله يتع ّر� ��ض اىل خ�سائ ��ر مادية
ّ
باهظ ��ة �ست�ؤثر كثريًا يف دع ��م امليزانية
املخ�ص�ص ��ة لت�سيري �ش� ��ؤون الألعاب يف
ّ
النادي  .ول�سد الفراغ الناجم عن مغادرة
 12العبا حملي ��ا �صوب الفرق البغدادية
امل�شارك ��ة يف دوري الكرة املمتاز ب�سبب
الرغب ��ة اجلاحمة يف ال�ب�روز معها ك ّثف
نائ ��ب ن ��ادي النج ��ف الدكت ��ور عبا� ��س
مهدي وزمالئ ��ه يف جمل�س الإدارة نحو
الدخول يف مفاو�ض ��ات حقيقية مع عدد
م ��ن الالعب�ي�ن املحلي�ي�ن م ��ن اخلي ��ارات
و�ضعه ��م امل ��درب اخلب�ي�ر ح�س ��ن �أحمد

الذين يتم ّتع ق�س ��م منهم باخلربة ويقف
عل ��ى ر�أ�سه ��م مداف ��ع فري ��ق ال ��زوراء
املخ�ضرم حمم ��د عبد الزهرة ،الذي وقع
عل ��ى الك�شوف ��ات الر�سمي ��ة ليع ��ود اىل
اح�ضان غزالن البادي ��ة من جديد ،حيث
�سب ��ق ل ��ه وان مثل ��ه يف مو�س ��م -2016
 ،2017وكذل ��ك م ��ع الع ��ب فري ��ق النفط
عماد عب ��د الزهرة وحار�س املرمى هاين
�شاك ��ر الق ��ادم من فريق زاخ ��و واملهاجم
�أركان عمار من فري ��ق �أربيل لكرة القدم
ومداف ��ع فري ��ق الكهرب ��اء �سع ��د جا�س ��م
والع ��ب فري ��ق نف ��ط اجلن ��وب فرا� ��س
زام ��ل والع ��ب فري ��ق الكرخ لك ��رة القدم
�أحم ��د لفت ��ة والع ��ب فريق الطلب ��ة لكرة
الق ��دم حيدر علي كاظ ��م والالعب حممد
عبد اجل ��واد املقي ��م يف جمهورية م�صر
العربي ��ة ف�ض�ًل�اً عن العبني جُ ��دد يجري
التوا�ص ��ل معه ��م �أملاً يف االتف ��اق معهم
يف النهاي ��ة بخ�صو�ص عقوده ��م املالية
قبل التوقي ��ع الر�سمي معه ��م اىل جانب
جتدي ��د الالعب حمم ��د مو�س ��ى للمو�سم
الثالث على التوايل .
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ن��ظ��ري��ة ال���دول���ة ب��ي��ن اب���ن خ��ل��دون وه��ي��غ��ل ()3
هل ّ
اطلع هيغل على "املقدمة"؟

بع��د كل م��ا تقدم ،يبدو م��ن املمكن ً
جدا� ،أن يك��ون هيغل قد �أطلع ،مبا�ش��رة ،على
عدد من الن�صو���ص اخللدونية املرتجمة� ،أو عر�ض للأف��كار النظرية اخللدونية
العام��ة ،حول علم التاريخ .ولإعطاء فك��رة خمت�صرة عن االهتمام الكبري ،الذي
�أويل الب��ن خلدون ،يف غ�ضون الفرتة التي كان هيغل فيه��ا ي�ضع مكونات فل�سفته
التاريخية ،من ال�ضروري �أن نورد ،هنا ،هذا الن�ص ،الذي ن�شره دي �سالن ،يف العام
ً
موج��زا بالأعمال التي ظه��رت يف �أوروبا
 1862يف باري���س ،وال��ذي يت�ضمن ج��ردًا
الغربية ،حول ابن خلدون ،خالل الفرتة عينها:
يف  1806ن�ش ��ر دو �سا�س ��ي ،يف كتاب ��ة
"خمتارات عربية" ،ف�صلاً عن "مقدمة"
ابن خلدون ،يتعلق مبفهوم "ال�سيادة".
ويف  ،1810ن�شر ف�صلاً �آخر ،يف كتابه
حول "العالق ��ات مع م�صر" ،مع مقاطع
من الف�صل الذي يتناول العلوم العقلية.
ويف  ،1818ن�ش ��ر هام ��ر بورغ�شت ��ال
الف�ص ��ل املتعلق باملو�سيق ��ى ،وذلك يف
جمل ��ة (كن ��وز ال�ش ��رق) .ويف ،1820
ن�ش ��ر الأب الن�س ��ي ،يف روم ��ا ،ن� ��ص
الف�صول املتعلقة بالكتابة .ويف ،1822
�أعط ��ى هام ��ر ،يف (املجل ��ة الآ�سيوية)،
قائم ��ة بالف�صول الت ��ي ت�ضمها الأق�سام
اخلم�س ��ة الأوىل م ��ن املقدم ��ة .ويف
 ،1823ن�ش ��ر غار�س ��ان دو تا�سي قائمة
بف�صول املقدمة .يف العام  ،1824ن�شر
كوكبري دومونربي ��ه الف�صول اخلا�صة
ب�أ�ص ��ول امل ��دن الأفريقي ��ة وال�ص ��روح
الإ�سالمي ��ة .ويف الع ��ام  ،1825ن�ش ��ر
�شول ��ز يف (املجل ��ة الآ�سيوي ��ة) ن� ��ص
وترجمة ع ��دة ف�ص ��ول م ��ن "املقدمة".
ويف  ،1827ن�ش ��ر كوكبري دومونربيه
� ً
أي�ضا ن�ص وترجمة ما يتعلق مبو�ضوع
العم ��ران .ويف  ،1826ن�شر دو �سا�سي
الن�صو�ص املتعلقة بعلم التاريخ.
عالوة على ذلك� ،إن �شهرة ابن خلدون،
يف الدوائ ��ر العلمي ��ة واال�ست�شراقي ��ة
الغربي ��ة ،يف العقدي ��ن الأخريي ��ن م ��ن
حي ��اة هيغ ��ل ،اقرتنت ب�ضج ��ة حقيقية
حوله ،دفع ��ت الكثري م ��ن الباحثني يف
�أملاني ��ا� ،إىل �إع ��ادة النظ ��ر يف نتائ ��ج

درا�ساته ��م ،حول الفكر الإ�سالمي .ففي
الع ��ام  ،1825ن�ش ��ر فريدري ��ك �شولتز،
�أ�ست ��اذ الفل�سف ��ة الأمل ��اين ،املعا�ص ��ر
لهيغ ��ل ،درا�س ��ة هاج ��م فيه ��ا ،بعن ��ف
�شدي ��د ،الرتكي ��ز عل ��ى درا�س ��ة ال�شعر،
لفه ��م ثقافات ال�ش ��رق ،مطالبًا بالتحول
عنه ��ا �إىل درا�س ��ة البح ��وث الفل�سفي ��ة
ال�شرقي ��ة الفري ��دة ،وعل ��ى ر�أ�سه ��ا
"مقدم ��ة" ابن خل ��دون ،التي يعتربها
مبثاب ��ة "البح ��ث الفل�سف ��ي احلق" يف
علم التاريخ .وق ��د انربى عدد من كبار
امل�ست�شرق�ي�ن ملناق�شة تل ��ك الدعوة ،يف
�سل�سل ��ة طويلة من الكتاب ��ات العميقة،
وال�سجالي ��ة �أحيا ًن ��ا ،جلب ��ت انتباه ،ال
الأو�س ��اط الفكري ��ة فح�س ��ب ،ب ��ل حتى
وزارات احلربي ��ة وامل�ستعم ��رات ،يف
�أوروبا الغربية .اذ وبتكليف من وزارة
احلربي ��ة الفرن�سي ��ة �ش ��رع دو�س�ل�ان
يف  1844ب�إجن ��از الرتجم ��ة الكامل ��ة
لـ"املقدم ��ة" ،حي ��ث يخربن ��ا بنف�س ��ه
ان ��ه ع�ي�ن مبن�ص ��ب رئي� ��س املرتجمني
يف الفيل ��ق االفريق ��ي التاب ��ع للجي� ��ش
الفرن�سي.
بع ��د كل م ��ا تق ��دم ،م ��ن ال�صع ��ب علينا
الت�ص ��ور �أن هيغ ��ل ،مل ينتب ��ه �إىل كل
هذا االهتمام بفيل�سوف للتاريخ ،مثله،
ال�سيم ��ا �أن ��ه كان عل ��ى اط�ل�اع م�ستم ��ر
عل ��ى كتاب ��ات معظ ��م ه� ��ؤالء امل�ؤلفني،
الفرن�سي�ي�ن والأمل ��ان ،الذي ��ن انهمكوا،
�آنئ ��ذٍ  ،يف الك�شف ع ��ن ابن خلدون ،كما
�أن جملت ��ي "كن ��وز ال�ش ��رق" الأملاني ��ة

و"املجلة الآ�سيوي ��ة" الفرن�سية ،اللتني
اهتمتا� ،أكرث من غريهما ،بابن خلدون،
هما م ��ن املطبوع ��ات الت ��ي يذكرها يف
ن�صو�صه ،حول فل�سفة التاريخ.
ن�ستطيع الزعم� ،إذن� ،أن هذه املعطيات
جمي ًع ��ا ،جتع ��ل م ��ن الواقع ��ي ج� �دًا
اعتقادن ��ا ب�إمكاني ��ة اط�ل�اع هيغل على
ن�صو�ص م ��ن "املقدمة" ،على الرغم من
�أنها تظل حم� ��ض ا�ستنتاج غري نهائي،
ويحت ��اج بال�ض ��رورة �إىل املزي ��د م ��ن
البح ��ث املو�ضوعي .وبانتظ ��ار اليقني
احلا�س ��م يف ه ��ذا الأمر ،ف� ��إن الفر�ضية
الثاني ��ة ،القائل ��ة ب� ��أن هيغ ��ل ،مل يت�أثر

ب�أف ��كار ابن خلدون مبا�ش ��رة� ،إمنا عرب
مفكري ��ن �أو ن�صو�ص و�سيط ��ة بينهما،
تبدو الفر�ضي ��ة املو�ضوعي ��ة الأخرى،
يف الوقت احلا�ضر ،على الرغم من �أننا
نرجح ال�سابقة عليها ب�شكل كبري.
ودون الدخول يف حيثي ��ات تف�صيلية،
ح ��ول هذا املو�ضوع ،ميكننا القول ب�أن
هناك من الأدلة ما يكفي لال�ستنتاج ب�أن
م�ؤلفات فكرية عدي ��دة ،حتمل ت�أثريات
اب ��ن خل ��دون ،كانت قد و�صل ��ت هيغل،
ودر�سها ع ��ن كثب كـ"مقاالت حول تيت
لي ��ف" و"الأمري" و"تاري ��خ فلورن�سا"
مليكاف ّلي ،و"روح القوانني"ملونت�سكيو،

و"رحلة �إىل م�صر و�سوريا" و"ت�أمالت
ح ��ول ث ��ورة الأمرباطوري ��ات"
لق�سطنط�ي�ن فولني ،و"ت�أث�ي�رات ديانة
حمم ��د" الول�س�ن�ر والع�ش ��رات غريه ��ا
مما ال جم ��ال لذك ��ره هن ��ا� .إال �أن كتاب
"العل ��م اجلدي ��د" للمفك ��ر االيط ��ايل
ج ��ان بابت�سي ��ت فيك ��و ،هو رمب ��ا �أبرز
الن�صو�ص الرئي�سة ،التي جعلت هيغل
عل ��ى �صل ��ة عميقة بجمل ��ة م ��ن الأفكار
اخللدوني ��ة الرئي�سة ح ��ول التاريخ� .إذ
م ��ن املعروف والثاب ��ت ،الآن� ،أن هيغل
قر�أ كتابات فيك ��و ،باهتمام خا�ص ،يف
الف�ت�رة التي �سبق ��ت انهماكه يف بلورة

ن�ستطيع الزعم� ،إذن� ،أن هذه املعطيات جمي ًعا ،جتعل من الواقعي ج ًدا
اعتقادنا ب�إمكانية اطالع هيغل على ن�صو�ص من "املقدمة" ،على الرغم
من �أنها تظل حم�ض ا�ستنتاج غري نهائي ،ويحتاج بال�ضرورة �إىل املزيد
من البحث املو�ضوعي .وبانتظار اليقني احلا�سم يف هذا الأمر ،ف�إن
الفر�ضية الثانية ،القائلة ب�أن هيغل ،مل يت�أثر ب�أفكار ابن خلدون مبا�شرة،
�إمنا عرب مفكرين �أو ن�صو�ص و�سيطة بينهما

نافذة من موسكو

عودة النعكا�سات زيارة الكاظمي لطهران على �آفاق العالقات الثنائية
تناول تقرير ملعهد ال�ش ��رق االو�س ��ط
يف مو�س ��كو ،خلفي ��ات الزي ��ارة
الت ��ي ق ��ام به ��ا رئي� ��س وزراء العراق
م�صطف ��ى الكاظمي يف متوز املا�ضي،
والتي انط ��وت نتائجه ��ا على دالالت
هام ��ة ،لي� ��س فقط يف �آف ��اق العالقات
م ��ع الدول ��ة اجل ��ارة ،و�إمن ��ا ر�سم ��ت
بع�ض م�ؤ�ش ��رات ال�سيا�سة اخلارجية
الت ��ي على ما يبدو �ستعتمدها حكومة
الكاظمي يف الفرتة القادمة ،والقائمة
كم ��ا تن ��م التح ��ركات الدبلوما�سي ��ة
للعراق ،على ح�سن اجلوار واالنفتاح
على كافة الدول التي تنوي التعاون،
واخ ��ذ الأط ��راف مب�صال ��ح بع�ضه ��ا
الآخر ،والتعامل على �أ�سا�س التكاف�ؤ
واالحرتام املتبادل ،وعدم التدخل يف
ال�ش�ؤون الداخلية.
وتع ��د هذه �أول زي ��ارة خارجية يقوم
به ��ا ال�سي ��د م�صطف ��ى الكاظم ��ي منذ
توليه من�صب رئي� ��س الوزراء .وكان
م ��ن املفرت� ��ض �أن يق ��وم ب� ��أول زيارة
خارجية له كرئي�س وزراء للعراق �إىل
ال�سعودية يف  20مت ��وز .ولكن تقرر
ت�أجي ��ل الزي ��ارة �إىل الريا� ��ض فق ��ط
ب�سب ��ب دخ ��ول املل ��ك �سلمان ب ��ن عبد
العزيز �آل �سعود �إىل امل�ست�شفى ،ولو
ان البع�ض ربطها ب�أ�سباب �أخرى.
وكان الرئي� ��س الإي ��راين ح�س ��ن
روح ��اين ق ��د ع�ب�ر ع ��ن �أمل ��ه يف �أن
ت�صبح زيارة رئي�س الوزراء العراقي
م�صطف ��ى الكاظم ��ي �إىل طه ��ران
نقطة حت ��ول يف العالق ��ات الإيرانية
العراقي ��ة .وق ��د ع�ب�ر روح ��اين ع ��ن
ه ��ذا ال ��ر�أي يف م�ؤمت ��ر �صحفي عقب
حمادثات مع رئي�س الوزراء العراقي.
وق ��ال "�أن ��ا واثق من �أن ه ��ذه الرحلة
�ست�ش ��كل نقط ��ة حت ��ول يف العالقات
الودية بني البلدين" .ومت بث امل�ؤمتر
ال�صحف ��ي من قبل اخلدم ��ة ال�صحفية
للرئي� ��س الإيراين .و�أ�ضاف روحاين
�أن "الأط ��راف حتدث ��ت ع ��ن [حتقيق]
اال�ستق ��رار يف املنطق ��ة ،وكيف ميكن
خا�صا يف ذلك
للعراق �أن يلع ��ب دو ًرا ً
كدولة عربية قوية".
وبح�س ��ب الرئي� ��س روح ��اين  ،فق ��د

 د .فالح الحمـراني

ناق� ��ش ال�سيا�سي ��ون � ً
أي�ض ��ا حالة نهر
�أرفان ��درود احلدودي (�ش ��ط العرب)
وعدد من الق�ضاي ��ا التي تهم البلدين.
و�أ�ضاف �أن "الدولتني حتدثتا ل�صالح
زي ��ادة حجم التبادل التجاري �إىل 20
مليار دوالر".
ب ��دوره �أك ��د الكاظم ��ي �أن الع ��راق ال
يعتزم �أن ت�صبح بالده "نقطة انطالق
لأي هج ��وم على �إي ��ران" .وهذا قليل
م ��ن الع ��زاء لطه ��ران ،بالنظ ��ر �إىل
الهجم ��ات الأخ�ي�رة عل ��ى الأه ��داف
الإيراني ��ة من املجال اجلوي العراقي
على خلفية افتقار البالد �إىل �أي �أنظمة
دف ��اع ج ��وي وا�ضح ��ة .و�أ�ش ��ار �إىل
اهتمام بغداد ببن ��اء عالقات متوازنة
م ��ع طه ��ران .وق ��ال رئي� ��س ال ��وزراء
"زيارتي اليوم هي ت�أكيد على �أهمية
العالق ��ات التاريخي ��ة القائم ��ة ب�ي�ن
العراق و�إيران" .واعترب ان "ال�شعب
العراقي ي�سعى لبناء عالقات مع ايران
وفق مب ��د�أ عدم التدخ ��ل يف ال�ش�ؤون
الداخلية" .م�ؤكدا "�إن بلداننا تواجه
حتديات اقت�صادية ،وتتوقع �شعوبنا
الكث�ي�ر من ��ا" .و�أ�ض ��اف الكاظمي �أنه
م ��ن امل�ستحي ��ل حتقي ��ق �أهدافنا دون
تعاون.
والحظ التقرير يف هذا ال�صدد ،نقطة
اعتربه ��ا "مثرية لالهتم ��ام" .م�شريا
اىل حدي ��ث روح ��اين ع ��ن "نقط ��ة
التح ��ول" يف العالق ��ات الإيراني ��ة

العراقي ��ة ،وبر�أي ��ه ان الرئي� ��س
الإي ��راين ح�س ��ن روح ��اين �أدرك "�أن
معظ ��م االتفاق ��ات املعلن ��ة م ��ع رئي�س
ال ��وزراء العراقي لن ُتنف ��ذ" .معتربا
"�إن االتف ��اق الوحي ��د عل ��ى �إمدادات
الكهرب ��اء ه ��و النتيج ��ة الإيجابي ��ة
الوحيدة له ��ذه الزيارة .لك ��ن طهران
ف�شل ��ت يف حتقي ��ق امله ��ام الأخ ��رى،
ال�سيا�سية بالدرجة الأوىل".
ً
وارتباط ��ا بخلفيات زي ��ارة الكاظمي
اعاد التقرير الأذهان اىل زيارة وزير
اخلارجي ��ة الإي ��راين حمم ��د ج ��واد
ظريف الر�سمية لبغداد يف  19متوز،
حيث �أج ��رى الدبلوما�س ��ي الإيراين
حمادثات مع عدد من كبار ال�سيا�سيني
العراقي�ي�ن مب ��ن فيه ��م م�صطف ��ى
الكاظم ��ي ووزي ��ر اخلارجي ��ة ف� ��ؤاد
ح�س�ي�ن وزعيم احل�ش ��د ال�شعبي فالح
الفيا�ض" .وكان هذا حت�ضريًا لزيارة
رئي� ��س ال ��وزراء العراق ��ي م ��ن حيث
التن�سي ��ق النهائ ��ي ملواق ��ف اجلانبني
ح ��ول ع ��دد م ��ن الق�ضاي ��ا الرئي�سة".
وا�ستنتج التقرير " لكن زيارة ظريف
لبغداد مل تكل ��ل بالنجاح .وعاد خايل
الوفا� ��ض" ،مو�ضح ��ا" :لأن رئي� ��س
ال ��وزراء العراق ��ي م�صطفى الكاظمي
مل يعجبه ما اقرتح ��ه على الإطالق".
و�أ�ض ��اف" :بادئ ذي ب ��دء ،كان الأمر
يتعل ��ق مبطالبة بغ ��داد بالعمل ب�شكل
�أكرث فاعلية يف طرد القوات الأمريكية

من الب�ل�اد ،ورد ال�سي ��د الكاظمي ب�أن
الع ��راق لديه وجه ��ة نظ ��ره اخلا�صة
ب�ش�أن هذه الق�ضي ��ة ،والتي �سيقدمها
يف املفاو�ض ��ات القادمة مع وا�شنطن،
و�أن ��ه يرف�ض قب ��ول �أي تدخل �إيراين
يف ال�ش� ��ؤون الداخلي ��ة للع ��راق".
وبعب ��ارة �أخرى "وال ��كالم للتقرير":
�أراد الكاظم ��ي �أن تع ��رف طه ��ران �أن
�سيطرتها ونفوذه ��ا على عملية �صنع
القرار العراقية قد ت�ضاءل ،و�أن بغداد
تري ��د "وجودًا �أمريك ًي ��ا" ب�شكل يتفق
عليه مع وا�شنطن .وينظر العراق �إىل
هذا الوجود على �أنه جت�سيد للتوازن
ال ��ذي ي�سع ��ى �إلي ��ه يف عالقات ��ه م ��ع
الواليات املتحدة و�إي ��ران .بالإ�ضافة
را�ض عن
�إىل ذل ��ك" ،كان ظري ��ف غري ٍ
ت�صري ��ح الكاظمي خ�ل�ال اجتماعهما
ح ��ول رغبة بغ ��داد يف �إن�ش ��اء العديد
م ��ن ال�شراكات االقت�صادي ��ة ،و�أق�صى
ق ��در م ��ن االنفت ��اح جلمي ��ع الأطراف
م ��ن �أج ��ل تنوي ��ع فر� ��ص اال�ستثم ��ار
(خا�صة دول اخلليج) يف بالده .ورد
ب�شكل دبلوما�سي على مطالبة طهران
ب ��ان تتمت ��ع بالأف�ضلي ��ات احل�صرية
واحل�ص ��ول عل ��ى �أك�ب�ر ح�ص ��ة يف
العالقات االقت�صادية مع بغداد".
وم�ض ��ى التقري ��ر بالق ��ول� :إن خط ��ة
الكاظم ��ي لفت ��ح الع ��راق �أم ��ام دول
�أخ ��رى ،وخا�صة يف الع ��امل العربي،
ق ��د حت ��رم طه ��ران م ��ن العدي ��د م ��ن
الفوائ ��د ،مب ��ا يف ذل ��ك تل ��ك املتعلق ��ة
بقطاع ��ي النف ��ط والكهرب ��اء .وعن ��د
ح�س ��اب الأرب ��اح واخل�سائ ��ر ،ف� ��إن
ال�سيا�س ��ة االقت�صادي ��ة اجلدي ��دة
الت ��ي يريد الكاظم ��ي اتباعها �ستعني
خ�سائر فادحة لطه ��ران املهتمة بتلقي
�أرب ��اح العم�ل�ات الأجنبي ��ة من خالل
القناة العراقية .لق ��د اعتمدت طهران
عل ��ى ه ��ذه القن ��اة خ�ل�ال ال�سن ��وات
القليلة املا�ضي ��ة ،مما �سمح لها بوقف
عواقب العقوب ��ات الأمريكية �إىل حد
م ��ا .ويف ه ��ذا ال�صدد" ،ثب ��ط موقف
بغ ��داد ه ��ذا ع ��زم طه ��ران ،و�ستزي ��د
ب�ل�ا �ش ��ك �ضغوطه ��ا عل ��ى بغ ��داد".
"كم ��ا ا�ست ��اء اجلانب الإي ��راين من

 د .ح�سني الهنداوي

املظاه ��رات اجلماهريي ��ة للعراقي�ي�ن
�أم ��ام وزارة اخلارجي ��ة ،حي ��ث
ا�ستقبل ��وا وزير اخلارجي ��ة الإيراين
ب�شعارات ال تعك� ��س الرتحيب بوزير
اخلارجي ��ة الإي ��راين" ،ال ��ذي ي�صفه
البع� ��ض يف الع ��راق "ط ��ارق عزي ��ز
الإي ��راين" ال�شخ�صي ��ة املعروف ��ة يف
عه ��د الدكتاتور �ص ��دام ح�سني ،ونظر
اجلانب الإيراين لتل ��ك االحتجاجات
عل ��ى �أنه ��ا "ا�ستف ��زازات متعم ��دة
لل�سلطات العراقي ��ة" .والكالم ما زال
للتقرير.
اال�ستنتاجات الت ��ي خرج بها التقرير
تتمح ��ور ح ��ول ان تل ��ك التط ��ورات
اجلدي ��دة التي الح ��ت م�ؤ�شراتها منذ
تعي�ي�ن الكاظم ��ي رئي�سً ��ا لل ��وزراء:
�ستج�ب�ر طه ��ران على زي ��ادة �ضغطها
عل ��ى الع ��راق با�ستخ ��دام الأ�سالي ��ب
التقليدي ��ة .م�ش�ي�را �إىل �أن :احل ��ادث
الذي لفت االنتباه خالل زيارة الوزير
الإي ��راين ،كان �إط�ل�اق �صواري ��خ
كاتيو�شا عل ��ى املنطقة اخل�ضراء فور
مغ ��ادرة ظريف .وكانت ه ��ذه ر�سالة
�إىل حكوم ��ة الكاظمي ،على الرغم من
�أن بع� ��ض امل�صادر تق ��ول �إن ظريف،
اكد خالل اجتماع مع هادي العامري،
�ض ��رورة التحل ��ي ب�ضب ��ط النف� ��س
وع ��دم ال�سم ��اح بت�صعي ��د املواجه ��ة
م ��ع الأمريكي�ي�ن قبل زي ��ارة خمططة
للكاظم ��ي للعا�صم ��ة الإيرانية .ولكن
حت ��ى قب ��ل �أن تنته ��ي ه ��ذه الزيارة،
كما هو متوقع ،ب ��د�أ تكثيف الهجمات
ال�صاروخية عل ��ى القواعد الأمريكية
يف الع ��راق .و�أ�صيب ��ت طائ ��رة
هليكوب�ت�ر من ط ��راز  17-Miتابعة
للجي� ��ش العراق ��ي ب�أ�ض ��رار نتيج ��ة
لإطالق �ص ��اروخ على قاعدة ع�سكرية
تقع يف منطقة التاج ��ي �شمال بغداد،
والتي ت�أوي � ً
أي�ضا القوات الأمريكية.
هذا ما �أعلنته قناة ال�سومرية يوم 27
مت ��وز  /يوليو يف �إ�شارة �إىل م�صادر
يف القوات امل�سلحة العراقية .وقالوا
�إن "ال�صواري ��خ الت ��ي �أطلق ��ت عل ��ى
مع�سك ��ر التاج ��ي �أ�صاب ��ت مروحي ��ة
عراقية من طراز ."17-Mi

فل�سفته اخلا�صة ،حول التاريخ.
�ص ��در كت ��اب "العل ��م اجلدي ��د" ،للم ��رة
الأوىل ،باللغ ��ة االيطالي ��ة ،يف الع ��ام
 ،1725حت ��ت عن ��وان "مب ��ادئ عل ��م
جديد ح ��ول الطبيعة امل�شرتكة للأمم".
وكان فيك ��و ،الذي ولد يف نابويل ،عام
 ،1668ق ��د در� ��س الاله ��وت والفل�سفة
والتاري ��خ ،وكانت لدي ��ه معرفة وا�سعة
بالأح ��داث التاريخية واحلي ��اة الأدبية
يف الأمرباطوري ��ة العثماني ��ة ،كما كان
يع ��رف الإ�س�ل�ام جي� �دًا ،ك�آخ ��ر الأديان
الت ��ي تق ��ول ب� ��أن "الل ��ه ه ��و روح ال
نهائية".
ال يذك ��ر فيك ��و اب ��ن خل ��دون �أب� �دًا ،هو
الآخ ��ر .اال �أن مفه ��وم "العلم اجلديد"،
ال ��ذي يطلق ��ه عل ��ى فل�سفت ��ه للتاري ��خ،
م�ستله ��م م ��ن "مقدم ��ة" اب ��ن خل ��دون
ا�ستلها ًم ��ا ذا مغزى بحد ذاته .ومن بني
�أف ��كار فيك ��و الفل�سفي ��ة ،ذات الأ�ص ��ول
اخللدوني ��ة ،اعتق ��اده ب� ��أن املي ��زة
الأ�سا�سية ،التي ت�ؤ�س�س عالقات الب�شر
ببع�ضهم ،هي طبيعي ��ة نزعة االجتماع
لديهم ،و�أن ما يخلق ��ه النا�س ب�أنف�سهم،
�سموا.
ه ��و مو�ض ��وع املعرف ��ة الأك�ث�ر ًّ
وكذلك �أخذه مبفه ��وم التعاقب الدوري
ملراحل التاريخ ،كما الحظ ذلك الباحث
الفرن�س ��ي �ش ��ي روي ،وان ب�ش ��كل
عاب ��ر ج� �دًا .فالتاريخ ،يف نظ ��ر فيكو،
�ص�ي�رورة م ��ن التط ��ور امل�ستم ��ر ،و�أن
كل �شع ��ب ،مي ��ر يف دورة تتعاقب فيها
ثالث ��ة �أط ��وار ،ه ��ي الت ّدي ��ن والبطولة

والإن�ساني ��ة ،و�أن كل دورة ،يعقبه ��ا،
بال�ضرورة� ،سقوط جديد يف الرببرية
وبداية لدورة ح�ضارية جديدة .وتلعب
الغزوات الكربى دور املحرك الأ�سا�سي
يف والدة الدول واحل�ض ��ارات ،كما �أن
فك ��رة الع ��دل ه ��ي غاي ��ة التاري ��خ ،يف
نظره.ويرى فيكو �أن حتليل ال�سريورة
التاريخي ��ة للب�شري ��ة ،ينبغ ��ي �أن ي�أخذ
يف نظ ��ر االعتب ��ار العالقة ب�ي�ن الإلهي
والإن�ساين .فالعناية الإلهية هي "ملكة
ال�ش� ��ؤون الب�شرية" ،التي تقود �أن�شطة
النا�س الفعلي�ي�ن ،يف ميادين االقت�صاد
والدول ��ة والقان ��ون والدي ��ن والعل ��وم
والفن ��ون ونتاجاته ��م الأخ ��رى .وم ��ن
ال�ض ��روري الربهن ��ة عل ��ى �أن العناي ��ة
الإلهي ��ة واق ��ع تاريخ ��ي ،و�أن جوه ��ر
التاري ��خ الك ��وين ه ��و الغاي ��ة الإلهي ��ة
املقد�س ��ة ،ولي� ��س الظواه ��ر ال�سطحية
والإرادات الإن�ساني ��ة ،الت ��ي تب ��دو
ك�أنه ��ا ه ��ي التي توج ��ه �أعم ��ال الأفراد
واجلماع ��ات .فهن ��اك وراء "غ ��رور
الأمم" ،وال�صراع العنيف الذي ن�شهده
يف العامل بينه ��ا ،قوانني حتدد م�سرية
الإن�سانية نحو احل�ض ��ارة .فالنتاجات
الب�شري ��ة ،ينبغ ��ي �أن تف�س ��ر م ��ن خالل
ال�ض ��رورة ،وم ��ن خالل م ��ا ي�شبه فكرة
"مكر العقل" .وهكذا ،يبدو فيكو متبنيًا
متا ًم ��ا ر�أي ابن خل ��دون يف �أن املبحث
احلقيق ��ي للعلم اجلديد ،هو "فهم باطن
التاريخ"� ،أي فهم تلك القوانني اخلفية
التي حتكم التاريخ الب�شري.

ُ
يحدث ذلك
َ�س َن ْن َت ِخ ُب عندما

 عماد عبد اللطيف �سالم

�ات " �أ ْب َك� � َر" منه ��ا ،والتهليل له ��ا ،وت�أييدها من
�ات " ُم َب ّك� � َر ٍة" � ،أو �إىل �إنتخاب � ٍ
الدع ��و ُة �إىل انتخاب � ٍ
ً
ُ
م�سكة بال�سلطة وال�ث�روة ،و بـ"النا�س" �أي�ضا يف هذا البل ��د امل�سكني ،يجعل هذه
قب ��ل "الق ��وى" املُ ِ
االنتخاباتَ مو�ض َع ٍّ
�شك �إعتياديٍّ
وطبيعي ،لي�س يف دوافع الدعوة �إليها فقط ،بل (وهو الأهمّ) يف
ّ
طبيعة النتائج التي �سترت ّتب عليها.
حقيقي يف"بُني ��ة" النظام
إحداث تغي�ي ٍ�ر
�ات تعم ُل عل ��ى � ِ
�شخ�ص ًّي ��ا� ..أحل� � ُم باملُ�شارك � ِ�ة يف انتخاب � ٍ
ّ
ال�سيا�سي القائم.
لي�س ��ت ه ��ذه "خيان� � ًة" ،وال "م�ؤام ��ر ًة" ،وال موق ًف ��ا "مُعاد ًي ��ا" للنظ ��ام ال�سيا�س ��ي ،وللتجرب ��ة
"الدميوقراطيّة" يف العراق.
ٌ
دميوقراطي".
"نظام
وب�سيط ،من حقوقي كـ"مواطن" ،يف
رئي�س،
هذا جز ُء ٌ
ّ
ٍ
َ
ُ
إنتخابات تعي ُد �إنتاجَ هذه
(كمواطن عاديّ ) يف �إج ��راء �
ٍ
ال �أُري� � ُد (م ��ن �أنا لكي ال �أري� �دُ؟) ..وال �أرغبُ
ٍ
"ال ُب ْنية" ،ب�أ�سما َء جديدة ،ووجوه جديدة.
ه ��ل "�أن ��تَ " ،و" �أنا" ،و ُ
َ
"�صوّ تَ " لهذه
"نحن" (مهم ��ا كان تو�صيفنا) ،ق �
�ادرون الآن على منع م ��ن َ
جوالت �سابقة ،من �أن ال ي َُ�صوّ تَ لها م ّر ًة خام�سة؟
أربع
ِ
"ال ُب ْنيَة" يف � ِ
أثري" ،الآن ،على � َ
ُ
َ
أولئك َ
الذين
�
"الت
على
قادرون
تو�صيفنا)،
كان
(مهما
"
و"نحن
أنا"،
هل "�أنتَ " ،و"�
ِ
ُ
ْ
بحيث مننعهم من الت�صويت لها م ّر ًة خام�سة؟
جوالت �سابقة،
أربع
�
يف
َة"
ي
ن
ب
"ال
لهذه
"�صوّ َتوا"
ُ
ِ
َ
ِ
مخُ
ّ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
اجلولة
ل�صالح" ِنظ � ٍ�ام ت ِلف" يف
للت�صويت
ه ��ل ن�ستطي� �عُ" ،نحن" كلنا الآن� ،أن ندف� � َع "ه�ؤالء"
ِ
ِ
ِ
اخلام�سة؟
قادرون على َ
ُ
َ
ذلك الآن.
وال"نحن"
ال "�أنتَ " ،وال " �أنا"،
" ُهم" ..لن ي�سمحوا لنا بذلك.
�راق الراه ��ن ،ب�أدواته ��ا و�أ�ساليبها و"منظوماتها" احلال ّي ��ةّ ،
مت تكري�سها
"االنتخاب ��اتُ " يف الع � ِ
لتكون هي ال�شكل واملحتوى الرئي�س لـ"الدميوقراطيّة العراقيّة".
ال�سيا�سي"
العراق مقبول ٌة ،و ُم َرحّ ٌب بها على الدوام ،لأ ّنها ُتعي ُد �إنتاجَ "النظام
"االنتخاباتُ " يف
ّ
ِ
"تدوير" وجوهه و"رموزه" الرا�سخ � ِ�ة يف "املُخي ِّلة" ال�شعبي ِّة ،ويف "الإدراكِ "
على
ذات ��ه ،وتعم ُل
ِ
املُ
جتمعي على ح ٍّد �سواء .
ّ
َ
(�شئنا ذل ��ك �أ ْم �أبينا) ..وال
االنتخاب ��ات هي م ��ن �سيجُ ّد ُد "ال�شرع ّي ��ة" الد�ستوريّة للحاكم�ي�ن ذاتهم ِ
معن ��ى بعد َ
ذلك ،وال ج ��دوى ،من الت�شه�ي ِ�ر بهذا "النظام" ،و�شت � ِ�م رموزه ،و"التظا ُه ��ر" �ضدّهم..
ُ
ُ
�صاح � ِ�ب ملمار�ساته
إعالمي وال�شعبي ،حت ��تَ �أطالل
اخلراب امل ِ
وال فائ ��د َة بالطب � ِ�ع من "العوي ��ل" ال ّ
ِ
�شينة يف الإدارةِ وا ُ
حلكم.
و�أ�ساليبه املُ ِ
العرب ُة يف من �سيرُ َّ�شح لهذه االنتخابات.
لي�ست ِ
العرب ُة مبن �سيفوز .
ِ
من تعت ِقدْ� ..سيفوز؟
النتخابات "م�ؤجّ لة"� ،أو
النتخابات يف موعدها� ،أو
م ��ا دام ��ت "قواعد اللعبة" هي ذاتها ،فال معنى
ٍ
ٍ
النتخابات "�أ ْب َك َر" منها.
النتخابات " ُم َب ّكرة"� ،أو
ٍ
ٍ
ُ
ّ
ُ
عندما تتغيرّ ُ قواعد هذه اللعبة املميتة� ..سيتغيرّ ُ كل �شيء.
عندها �سنذهبُ �إىل �صناديق االقرتاع ،ونن َت ِخ ْب من يمُ َ ِّثلُنا فيها ح ًّقا.
ال َآن ..ال .
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ثقافة
باليت المدى

الأو�ساط الثقافية والأكادميية تنعى د .جنم عبد اهلل كاظم:
�ستبقى كتبه م�صد ًرا مه ًما للباحثني
عالء املفرجي

رحل عن عاملنا اول ام�س
الناقد واالكادميي د .جنم
عبد اهلل كاظم ال�صابته
ب�سكتة دماغية وبعد غيبوية
ا�ستمرت الكثـر من خم�سني
يوما .والراحل ا�سم له ح�ضور
فاعل يف امل�شهد الثقايف
العراقي والعربي ،وقد عد
رحيله خ�سارة حقيقية
للثقافة العراقية والعربية.
والراحل يحمل �شهادة
الدكتوراه يف الأدب املقارن من
جامعة �إك�سرت يف بريطانيا
عام .1984
وعمل �أ�س � ً
�تاذا يف جامعات العراق وليبيا
ً
والأردن و�سلطنة عمان و�أ�ستاذا زائرًا يف
جامعة �إك�س�ت�ر .وهو �أ�ستاذ النقد والأدب
املقارن واحلديث يف كلية الآداب بجامعة
معني مبو�ضوعة (الآخر) يف الأدب
بغدادٌّ .
العربي احلديث .من م�ؤلفاته" :الآخر يف
ال�ش ��عر العرب ��ي احلديث" احلا�ص ��ل على
جائ ��زة كان ��و يف البحري ��ن ،و"�أيقون ��ات
الوهم ..الناقد العربي و�إ�ش ��كاليات النقد
احلديث" ،و"الرواي ��ة العربية والآخر"،
و"الرواي ��ة يف الع ��راق وت�أث�ي�ر الرواي ��ة
الأمريكي ��ة فيه ��ا" ،و"م�ش ��كلة احلوار يف
الرواي ��ة العربية" احلا�ص ��ل عل ��ى جائزة
را�ش ��د ب ��ن حُ مي ��د يف الإم ��ارات العربية،
و"نح ��ن والآخ ��ر يف الرواي ��ة العربي ��ة
املعا�ص ��رة" احلائز على جائزة م�ؤ�س�س ��ة
الفكر العرب ��ي للإبداع الأدب ��ي يف لبنان،
و"رواي ��ة الفتي ��ان ،خ�صو�ص ��ية الف ��ن
واملو�ضوعات" احلائز على جائزة خليفة
الرتبوي ��ة يف الإم ��ارات العربي ��ة ،ل�س ��نة
 ،2015و"فهر�س ��ت الرواي ��ة العراقي ��ة
."2014-1919
ول ��د الدكت ��ور جن ��م عبد الل ��ه كاظ ��م عام
 1951يف بلدة بهرز من حمافظة دياىل
بالعراق عام  .1951ومع �أنه ينحدر من
عائل ��ة فالحي ��ة ،ف� ��إن بيئة به ��رز ،كما هو
مع ��روف للكث�ي�ر من مثقفي دي ��اىل ،كانت
بيئ ��ة ثقافي ��ة ي�ش ��كل الكت ��اب فيه ��ا جزءًا
م ��ن هوي ��ة ال�ش ��باب ،كم ��ا كان �أب ��وه عبد
الل ��ه كاظم م�ص ��درًا لتع ّلمه وت�ش ��كل وعيه
املبكر .ويف بهرز �أكمل درا�سته االبتدائية
واملتو�س ��طة� ،أما املرحلة الثانوية ف�أكملها
يف بعقوب ��ة عا�ص ��مة املحافظ ��ة التي تقع
على بعد �ستني كيلوم ًرتا من بغداد ،ومنها

انتق ��ل �إىل العا�ص ��مة نهاي ��ة ع ��ام 1969
ليكمل درا�س ��ته للغة العربي ��ة و�آدابها يف
كلية الآداب بجامعة بغداد .ومنها ح�ص ��ل
عل ��ى �ش ��هادة البكالوريو� ��س يف اللغ ��ة
العربي ��ة و�آدابها عام  ،1973ثم ح�ص ��ل
عل ��ى الدبل ��وم الع ��ايل يف الرتبية وطرق
التدري� ��س م ��ن كلية الرتبي ��ة يف اجلامعة
نف�سها عام .1974
يف الع ��ام  1980ت ��زوج م ��ن الروائي ��ة
العراقي ��ة املعروف ��ة مي�س ��لون ه ��ادي،
وح�ص ��ل على �إجازة درا�س ��ية لنيل �شهادة
الدكت ��وراه ،ف�س ��افرا �إىل مدين ��ة �إك�س�ت�ر
بربيطاني ��ا ،وهن ��اك انت�س ��ب �إىل ق�س ��م
الدرا�سات العربية والإ�سالمية يف جامعة
�أك�سرت.
عاد بعدها �إىل الوطن ،وبد�أ عمله حما�ضرًا
يف جامعت ��ي بغ ��داد وامل�ستن�ص ��رية،
ف�أ�س � ً
�تاذا يف كلي ��ة الآداب بجامعة بغداد.
يف ع ��ام  ،1997غ ��ادر الع ��راق لريتب ��ط
بعقد م ��ع جامعة (عمر املخت ��ار) يف ليبيا
الت ��ي ق�ض ��ى فيها �س ��نة درا�س ��ية واحدة،
ث ��م انتقل بعده ��ا �إىل الأردن وق�ضّ ��ى فيه
ثالث �س ��نوات �أ�س � ً
�تاذا يف جامعة (م�ؤتة)
فجامع ��ة (احل�س�ي�ن ب ��ن ط�ل�ال) ،ث ��م �إىل
�س ��لطنة ُعمان عام  ،2001ليق�ض ��ي فيها
� ً
أي�ض ��ا ث�ل�اث �س ��نوات �أ�س � ً
�تاذا يف كلي ��ة
الرتبي ��ة ب�ص ��حار .ع ��اد �إىل الوط ��ن ع ��ام
 2004ليلتحق من جديد بكليته نف�سها،
الآداب بجامعة بغداد.
ب ��د�أ م�س�ي�رة الكتاب ��ة يف كتاب ��ة املق ��االت
الأدبي ��ة والنقدي ��ة والق�ص ���ص الق�ص�ي�رة
ْ
ون�ش ِرها يف جمالت و�صحف خمتلفة .ومع
�أنه ن�شر بع�ض املقاالت والدرا�سات املهمة
والت�أ�سي�س ��ية له نهاية ال�س ��بعينيات ،ف�إنه
ُيع� � ّد بدايته احلقيقية واجلادة ،وال�س ��يما
من ناحية اخل�ص ��ائ�ص الأكادميية ،كانت
بع ��د نيله �ش ��هادة الدكت ��وراه عام 1984
وعودت ��ه �إىل الع ��راق .ف�إىل جانب ن�ش ��ره
�أول كتابني له وهم ��ا" :التجربة الروائية
يف العراق" ع ��ام  ،1986و"الرواية يف
الع ��راق  1980-1965وت�أثري الرواية
الأمريكي ��ة فيه ��ا" ع ��ام  ،1987الذي هو
ترجم ��ة اطروح ��ة الدكت ��وراه املكتوب ��ة
�أ�ص�ًل اً باللغ ��ة الإنكليزي ��ة� ،أخ ��ذ ين�ش ��ر
البح ��وث العلمية والدرا�س ��ات والبحوث
الأخ ��رى واملق ��االت املختلف ��ة يف املجالت
وال�ص ��حف العراقي ��ة غالبًا ،ومنه ��ا� :آفاق
عربي ��ة ،والأق�ل�ام ،والطليع ��ة الأدبي ��ة،
والث ��ورة ،واجلمهوري ��ة ،والقاد�س ��ية،
والثقاف ��ة الأجنبي ��ة؛ وبع� ��ض الدوريات
العربية مثل :الد�ستور ،والر�أي ،و�أفكار،
و�أخبار الأدب ،واملوقف الأدبي.

خالل درا�سته اجلامعية ،وما بعدها ،ت�أثر
الناق ��د مبجموعة من الأ�س ��اتذة ،منهم :د.
فا�ضل ال�سامرائي ،ود .خديجة احلديثي،
ود .ابت�س ��ام مره ��ون ال�ص ��فار ،ود.
�ص�ل�اح خال�ص ،والأه ��م والأك�ث�ر ت�أثريًا
يف تخ�ص�ص ��اته الأكادميي ��ة :د .ن ��وري
القي�س ��ي ،ود .عبد الإل ��ه �أحمد ،ثم د .علي
جواد الطاهر ،الذي �سمّاه يف �إهداء كتابه
الأول ل ��ه معلم ��ه الث ��اين ،بع ��د �أن كان قد
�أهدى كتابه الأول �إىل والده الذي �س ��ماه
معلم ��ه الأول .وم ��ع �ش ��مول تخ�ص�ص ��ات
الدكتور جن ��م عبد الله كاظم واهتماماته،
ت� ً
أليف ��ا وكتاب � ً�ة وتدري�سً ��ا وحما�ض ��رات،
جمي ��ع ميادي ��ن الأدب والنق ��د احلديث�ي�ن
واملعا�ص ��رين ،ف�إنه ��ا تركزت ،ال�س ��يما يف
العقدي ��ن الأخريي ��ن على جم ��االت الأدب
املق ��ارن والدرا�س ��ات الأدبي ��ة املقارن ��ة.
والرواي ��ة نق� � ًدا ودرا�س � ً�ة ،ومعه ��ا رواية
الفتيان �أو النا�شئة.
نال العديد من اجلوائ ��ز االدبية العراقية
والعربي ��ة ،وترك درا�س ��ات وم�ؤلفات يف
النق ��د االدبي والفهر�س ��ة ،قاربت الثالثني
م� ًؤلفا ،منها:
فهر�س ��ت الرواي ��ة العراقي ��ة -1919
 ،2014نح ��ن والآخ ��ر يف الرواي ��ة
العربية ،مالمح الت�أثري الغربي يف الأدب
العربي احلديث ،الآخر يف ال�شعر العربي
احلدي ��ثُّ ..
متث ��ل وتوظي ��ف وت�أثري ،هذا
اجلان ��ب م ��ن م ��كان �ص ��اخب ..اجلوه ��ر

املتكرر يف الرواية العربية ...وغريها.
وق ��د رث ��اه ع ��دد م ��ن االدب ��اء العراقي�ي�ن
والعرب يف مواقع التوا�ص ��ل االجتماعي
حال �س ��ماع نب�أ وفاته ،فق ��د كتب الدكتور
ح�سن ناظم وزير الثقافة على �صفحتة يف
موقع التوا�ص ��ل االجتماعي " في�سبوك":
"رحم الله �ص ��ديقي الكاتب د .جنم عبد
الل ��ه كاظ ��م� ..أعم ��ال د .جن ��م يف الرواية
العراقي ��ة والعربي ��ة �أعمال ج ��ادة وقيّمة،
و�س ��تبقىم�ص ��ادرمهمةللباحثني".
فيما ق ��دم وزي ��ر التعليم الع ��ايل الدكتور
د .نبي ��ل كاظ ��م عبد ال�ص ��احب تعازيه اىل
اال�سرة اجلامعية والأكادميية والثقافية
برحي ��ل �أ�س ��تاذ الأدب املق ��ارن الدكت ��ور
جن ��م كاظ ��م عبد الل ��ه بعد مر� ��ض مفاجئ
مل ميهله طويال ،وبهذه املنا�س ��بة احلزينة
التي فقدنا فيها ً
باحثا و�أ�س � ً
�تاذا متمر�سً ��ا
يف جامعة بغ ��داد �س ��طر يف �أثناء خدمته
اجلامعي ��ة وبعده ��ا ع�ش ��رات الت�ص ��انيف
يف جم ��ال الأدب والنق ��د وال�س ��رد وحقق
ا�ش � اً
�تغال ثقافيًا نال على �إث ��ره العديد من
اجلوائز العربية والعراقية.
زوجت ��ه القا�ص ��ة والروائي ��ة مي�س ��لون
ه ��ادي كتب ��ت كلم ��ات م�ؤثرة" :لن �أ�ض ��ع
ال�شريط الأ�سود على �صورتك ،لأن قو�س
قزح من خلفك قد ر�سم ً
خطا للحياة ..ولو
يعتذر امل ��وت مليون مرة عم ��ا حدث ،فلن
يجرب قهرتي عليك".
خال ��د ال�س ��يد مدي ��ر ال�ش� ��ؤون الثقافي ��ة

والفعالي ��ات– كتارا ،املدير امل�س� ��ؤول عن
دار كتارا للن�ش ��ر كتب :كم انا حزين اليوم
عل ��ى وط ��ن ،والدكتور جنم ه ��و الوطن.
هو امل ��وت وح ��ده احلقيقة الت ��ي الميكن
جتاوزه ��ا .ال�ص ��ديق ال ��ذي �أوج ��ع قلبي
و�أحزنني� ،ص ��دمني ذاك اخل�ب�ر الذي ه ّز
روحي ،كيف لقلبي �أن يحتمل موت الناقد
الكب�ي�ر الدكتور جنم عب ��د الله كاظم الذي
له ب�ص ��مات يف حياة الرواية التي ن�سعى
لها ،هو احلزن وحده يجعلنا ن�صمت حني
ي�أتي الق ��در ،رحمه الله وغفر له .الدكتور
جنم ،يرح ��ل �ص ��امتا دون �أي ث ��ورة لأنه
كبري ج ��دا ويحب �أن يرحل دون �أن يزعج
�أحد .ن�س� ��أل الله ال�ص�ب�ر لأهل ��ه وزوجته
الروائية مي�سلون واوالده ...رحمه الله،
و�صربنا على ذاك الفقدان الكبري.
وكت ��ب الروائ ��ي عبد ال�س ��تار البي�ض ��اين
حتت عن ��وان جنم ..النجم الذي �ش ��ع يف
�س ��ماء الروح :فق ��دت االو�س ��اط الثقافية
واالكادميية العراقية والعربية يوم ام�س
�أح ��د �أه ��م رموزها املخل�ص�ي�ن ه ��و الناقد
الدكت ��ور جن ��م عبد الله كاظم بعد �ص ��راع
مرير مع املر�ض .وفقدت �أنا �شخ�صيًا � ًأخا
و�ص � ً
�ديقا نادرًا ج ًدا ،و�أقول ( نادر) لي�س
حت ��ت ت�أث�ي�ر �ش ��عور الفق ��دان ،و�إمنا عن
معاي�شة عن قرب.
تعرفت على فقيدنا الدكتور جنم يف العام
 1985عندم ��ا كان يعم ��ل يف مديري ��ة
الت�ألي ��ف والرتجم ��ة والن�ش ��ر يف وزارة
الثقافة وهو العام نف�س ��ه الذي تعرفت فيه
على زوجته ال�ص ��ديقة الروائية مي�سلون
ه ��ادي ،وكان ��ا قد ع ��ادا توا م ��ن بريطانيا
بع ��د ح�ص ��وله على �ش ��هادة الدكتوراه من
جامعة �أك�س�ت�را ،وتعمقت عالقتنا بعد �أن
عملنا انا ومي�س ��لون يف جمل ��ة (الف باء)
و�ص ��ارت عالق ��ة عائلي ��ة حميم ��ة تعززت
باملواقف واللم�سات االن�سانية العظيمة.
وط ��وال ه ��ذه ال�س ��نوات كان جن ��م يعزز
يف داخلي �ص ��ورة االن�س ��ان ورب الأ�سرة
واملبدع املخل�ص النبيل الذي مل ا�ص ��ادف
مثل ��ه يف حيات ��ي وانا ال ��ذي اقرتبت منه
كث�ي�را يف خمتل ��ف الظ ��روف واالحوال،
فبالق ��در ال ��ذي احاط فيه حيات ��ه باجلدية
واالنت ��اج الثقايف املتوا�ص ��ل متتع بروح
مرحة ونبل �إن�س ��اين متازج ��ت فيه طيبة
الريف التي حملها معه من عائلته الكرمية
يف به ��رز وال�س ��لوك احل�ض ��اري ال ��ذي
انعك� ��س على طباعه من جتربته الرثة يف
العوا�صم العربية واالجنبية.
ومثلم ��ا كان الفقيد خمل�ص ��ا لعائلته ،كان
خمل�صا مل�ش ��روعه الثقايف ،وعندما �أقول
(م�ش ��روعه) ف�أنني اعنيها ،فنجم عبد الله

� ستار كاوو�ش

�أمنا العظيمة لطفية الدليمي

كاظم مل يكن ناقدا �أو باحثا تقليديا ،و�إمنا
كان �صاحب م�ش ��روع نقدي وبحثي كبري
خلدمة النق ��د وال�س ��رد العراقيني ،متمثال
بار�ش ��فة النت ��اج الروائ ��ي والق�ص�ص ��ي
العراق ��ي وال ��ذي وج ��دت في ��ه امت ��دادا
للم�ش ��روع ال ��ذي بد�أ ب ��ه ا�س ��تاذه الراحل
الدكتور عب ��د الآله �أحمد .وبقي حري�ص ��ا
عل ��ى امت ��ام م�ش ��روعه ه ��ذا بالرغ ��م م ��ن
تقلبات احلي ��اة العراقية منذ الثمانينيات
وحتى الآن ،اتذكر يف �س ��نوات احل�ص ��ار
كنت يف زيارة اىل بيتهم وكنا نتحدث �أنا
ومي�سلون عن ا�شتداد قب�ضة احل�صار على
رقابنا ،دعاين هو لالطالع على م�ش ��روعه
حيث خ�ص�ص غرفة كاملة من بيته زودها
بع ��دد كب�ي�ر م ��ن الرف ��وف واخلزان ��ات
احلديدية �ص ��فت على نحو ح ��ول الغرفة
اىل ممرات �ض ��يقة ت�ش ��اهد عل ��ى جانبيها
مئات او �آالف االعمال ال�سردية العراقية،
وكان يحدثن ��ي ب�س ��عادة عن انه �س ��ينهي
قريبا ار�ش ��فة جميع النتاجات الق�ص�صية
والروائية العراقية.
وقال ��ت االكادميي ��ة د� .س ��عاد العن ��زي:
خرب �ص ��ادم رحيل الدكتور العراقي جنم
عبد الل ��ه كاظم ،تعاملت مع هذا االن�س ��ان
الأ�صيل يف �أكرث من �ش�أن وكان من القالئل
الذين يلتزم ��ون مبادئهم وقناعاتهم .خرب
حمزن .الله يرحم ��ه ويلهم ذويه وحمبيه
ال�صرب وال�سلوان.
فيما كتب الدكتور عقيل عبد احل�سني مقاال
بعن ��وان "الدكت ��ور جنم البغ ��دادي" جاء
فيه :دكتور جنم عبد الله ظاهرة �أكادميية
عربي ��ة عراقي ��ة ،فه ��و تاريخ ��ي النه ��ج،
ينتم ��ي بالتلمذة �إىل �أب ��رز رموز االجتاه
التاريخ ��ي العراقي يف الدرا�س ��ة الأدبية،
وه ��و الدكتور عبد الإله احمد .وقد يفوقه
يف مت�س ��كه بحرفية املنه ��ج التاريخي يف
الفهر�س ��ة ،فهو يثب ��ت معلوم ��ات الرواية
من دون عناية مبحتواها وقيمتها الفنية.
ويظه ��ر �أن البع ��د العراق ��ي البغدادي يف
�شخ�ص ��ية الدكتور جنم �أهدى �إليه الطبع
اله ��ادئ احل ��ذر يف التقيي ��م واحلك ��م،
واملي ��ل �إىل املتابع ��ة التاريخي ��ة للظواهر
والأعم ��ال الأدبي ��ة ،وجعل ��ه ي�ض ��يف �إىل
املدر�س ��ة التاريخية يف نق ��د الأدب عندنا،
وهي مدر�سة م�صرية �أ�صولها عند جرجي
زيدان ومتامها عند �ش ��وقي �ض ��يف� ،سمة
اال�ستق�صاء ،ويجردها� ،إىل حد بعيد ،من
�صرامة احلكم الذي امتازت به ،وظهر عند
نقاد مثل زكي مب ��ارك وحممد �أحمد خلف
الله وغريهم ،فجعلها تغفل �أعماال كثرية،
وجع ��ل النق ��د يتحك ��م بالتاري ��خ وبالفن،
ويقلل من احتماالت تطور الأدب.

"كتاب باذبني" ..جديد علي حممود خ�ضري
�ص ��در ع ��ن دار الرافدين للن�ش ��ر والتوزيع،
خ�ضي،
كت ��اب جدي ��د لل�شاعر علي حمم ��ود رّ
بعن ��وان "كت ��اب باذب�ي�ن" ،بواق ��ع ()104
�صفحات من القطع املتو�سط.
ن�صو�ص ��ا جتمع ال�ش ��عر مع
ي�ض ��م الكت ��اب
ً
ال�س ��رد يف �إط ��ار فن ��ي يفت ��ح احل ��دود بني
الأجنا� ��س الأدبي ��ة ،وي�س ��تثمر ال�س�ي�رة
ال�شخ�ص ��ية وجمالي ��ات امل ��كان وال ��روي
التاريخي ،لتدوين ن�ص ��و�ص تروي �س�ي�رة
�شخ�ص� �يّة ملدينة هي ق�ضاء علي الغربي يف
حمافظة مي�سان ،كان ال�شاعر قد ق�ضى فيها
طفولته.
و�أثار �صدور "كتاب باذبني" ردود �أفعال يف
مواقع التوا�ص ��ل االجتماعي ،حيث و�صف
القا� ��ص حمم ��د خ�ض�ي�ر الكتاب ب�أن ��ه "نقلة
كبرية يف مربع عامل ال�شاعر .وجتربة واعية
ت�ضاف �إىل جتارب �شعرائنا ال�شباب" ،فيما

كتب ال�ش ��اعر �أحمد عبد احل�س�ي�ن" :فرحتُ
علي،
للفرح الذي ت�ش ��عر به اللغ ��ة يف كتاب ّ
واحتفل ��ت مع عافية اخليال فيه ،قر�أته و�أنا
�أتنعّم بر�ؤية �ص ��ديقي ال�شاعر الذي ينت�صر
ملدينة �ص ��غرى انت�صاره ل�ص ��وته اخلا�ص،
ولطريق� � ٍة يف الكتاب ��ة �أحبه ��ا� .أطل ��ق عل � ّ�ي
ال�ش ��عر يف غري مظا ّنه ليخت�ب�ر قدرتنا على
الإم�س ��اك به" ،من جانبه كتب ال�ش ��اعر علي
عبد الأمري عجام" :ي�ستحق ال�شاعر املثابر
علي كل حمبة وثناء ل�صدقه العايل ونربته
املختلف ��ةوع ًي ��اولغ ��ة"..
ويلقي الكتاب عرب ن�صو�ص ��ه ،ال�ضوء على
طبيع ��ة حي ��اة امل ��دن ذات احلي ��ز املح ��دود،
والبنية البكر واخلالي ��ة من مظاهر احلياة
احلديث ��ة واملعق ��دة ،ويرى امل�ؤل ��ف �أن هذه
امل ��دن ظ ّل ��ت بعيدة ع ��ن مدون ��ات الأدب يف
مقابل اهتمام وا�س ��ع باحلوا�ض ��ر الكربى.
يكت ��ب ال�ش ��اعر يف مقدّمة العمل" :ي�س ��مح
احليز ال�ص ��غري والذي ال يت�سع ل�شخ�صيات
كثرية وتاريخ معقد ،ل�صوت ال�شاعر املفرد،

�أن يظهر �ص ��افيًا وجوهر ًي ��ا ،على النقي�ض
من امل ��دن الكب�ي�رة ،حيث ت�ش ��تبك الأل�س ��ن
وتطي�ش الرغب ��ات وتتعقد النوازع .فيبهت
ال�صّ ��وت ب�ي�ن غاب ��ات �أ�ص ��واتها املتداخلة،

����ك
������������س�
ٌ
����ل�����ام ع�����ل�����ي� ِ
حيدرعبداملح�سن
(("�س� ُ
أموت عند الفجر"
قالتْ
واختفتْ يف ورد ٍة جوري ٍة حمراء))
يك ��ون ال�ش ��عر طريقة حياة عندم ��ا ال يعي�ش
ال�ش ��اعر مع نف�س ��ه .لو �س ��معتَ عب ��د الكرمي
كا�صد وهو يذكر ا�سم زوجته ،وكيف ت�شرق
عيناها مثل طف ��ل ،لعرفتَ مكان ��ة هذه املر�أة
يف قلب ��ه .يق ��ول (حَ ��ذام) بفتح احل ��اء ،ك�أنه
يق ��ول (حَ ياة) .حيا ُت ُه ،وحيا ُة ولديه� ،س ��ارة
وزياد ،وحيا ُة ِ�شعره .رحلتْ (حَ ذام) و:
((تركتنا ثالثة:
غ�صنان �أخ�ضران
وجذع ياب�س))
ً
يبقى ال�شعر يقظا ،يت�أمل املوت عندما ير�سم
لن ��ا هذه ال�ش ��جرة العجيبة ،حي ��ث جذورها
متت� � ّد هن ��ا ،ويف الع ��امل الآخ ��ر .يف �س ��تني
ق�صيدة ،هي جمموعته ال�شعرية التي حتمل
ا�س ��م زوجت ��ه ،يح ��اول عب ��د الكرمي كا�ص ��د
ت�ص ��وير هذه ال�ش ��جرة م ��ن زواي ��ا متعددة،

ك�أنه ير�س ��م لوحة جتريدية حلالة �ش ��عورية
�أملّت به منذ اللحظة التي فارقت فيها زوجته
احلي ��اة .ق�ص ��ائد ق�ص�ي�رة يغل ��ب اخلي ��ال
فيه ��ا على الواق ��ع ،ورغم ذلك فهي ب�س ��يطة،
ووا�ض ��حة ،كل ق�صيدة تختلف عن الأخرى،
لكنها ت�ش ��بهها يف نف�س الوق ��ت .الأمر الأهم
ه ��و غياب ح� � ّ�س الفجيع ��ة وم ��رارة املحنة،
رغ ��م الأ�س ��ى واحل ��زن اللذين ير�ش ��حان من
�صفحات الكتاب:
((ك ّل �شيء على حا ِله
املدينة والنا�س
�أ�سواقها وال�ضجيج
كنت يومًا هنا
ك�أ ّن ِك ما ِ
تذرعني ال�شوارع
م�شغوف ًة باملدينة والنا�س
كنت يومًا))...
ما ِ
وهكذا ي�أخذ ال�شاعر ترتيب حياته اجلديدة؛
مي� � ّر يف �ش ��وارع �أخ ��رى ،ويرت ��اد حم�ل�ات
و�أمكن ��ة غريبة عنه ،وال يع ��رف كيف تقوده
خطوات ��ه امل�ض ��طربة �أخ�ي ً�را �إىل البا� ��ص
الذاه ��ب �إىل املق�ب�رة .ال ي�ص� �دّق �أن رفيق ��ة
عم ��ره مدفونة هنا .يحاول �أن يرجع بالزمن

�إىل ال ��وراء ،ويع ��ود بخط ��ى م�س ��رعة �إىل
البي ��ت ،ويف الطريق يوهم نف�س ��ه ب�إمكانية
�أن يلتق ��ي بـ"ن�ص ��ف ج�س ��ده ال ��ذي من حلم
ودم" .املدين ��ة برمّتها ت�س ��تكني ،الوقت كان
الأ�صيل ،ورائحة املطر تعمّ ،وحدث ما ي�شبه
االختالج يف �ضوء النهار:
((ها �أنا الآن
إليك...
�آتي � ِ
وقد م ّر عامان
بيت
بابٌ وال ِ
وال ُ
أر�ض
ال � َ
أر�ض �أب�ص ُر))
�إن مهم ��ة ال�ش ��اعر يف النظ ��م ال تنته ��ي ،فقد
يداهم ��ه ال�ش ��عر يف �أيّ وقت ،و�أن ك ّل �ش ��يء
يف البي ��ت ،ويف خ ��ارج البي ��ت لي�س �س ��وى
ت ��ذكارات م ��ن رفيق ��ة عم ��ره الت ��ي غيّبه ��ا
املوت" .م ��ر ًة قال يل الطبيب �إنها �س ��تعي�ش
ع�ش ��رين �س ��نة قادم ��ة �أو �أك�ث�ر ،و�أن ��ا الآن
ال �أريده ��ا �إال حلظ ��ة ..حلظ ��ة واح ��دة ،ال
لتبكي عل � ّ�ي ،ب ��ل لأحت�سّ �س ��ها ،لأ�ش� �مّها."..
�أثن ��اء عملي كنت �أعاي ��ن ام ��ر�أة تكابد نوبة
رب ��و �ش ��ديدة .فج� ��أة ،ت�س ��ارعت �أنفا�س ��ها،

وتنكف ��ئ الق�صّ ��ة يف ا�ض ��طراب تاريخه ��ا
امللتب� ��س وتداخ ��ل امل�ؤثرات التي تفر�ض ��ها
طبيعةال�س ��عة".
وت�شكل م�ضامني الن�صو�ص منا�سبة حيوية
ملقارب ��ة الأدب م ��ن ق�ض ��ايا وتاري ��خ البيئة
العراقي ��ة الغنية ،واق ًع ��ا ً
معي�ش ��ا �أو تنوعً ا
جغرافيًا ،والتي حتتاج جهودا كثرية لإبراز
جمالياته ��ا .ه ��ذا ما نطالعه يف الن�ص ��و�ص
الت ��ي قارب ��ت مو�ض ��وعات واقع امل ��ر�أة يف
املزارع والبيوت ،ت�أثري احلرب واحل�صار،
موج ��ة الت�س ��فريات ،الك ��وارث وال�س ��يول،
حي ��اة الغجر ال ّرح ��ل� ،أو �أ�ص ��حاب احلرف
واملهن ،ف�ض�ًل اً�ا عن ت�ص ��وير التنوع البيئي
واجلغ ��رايف ومظاه ��ر احلي ��اة يف الق ��رى
�شخو�ص ��ا
البعي ��دة ،كم ��ا �أن الكت ��اب تاب ��ع
ً
�ش� � ّكلوا عالم ��ات فارق ��ة يف تاري ��خ املدينة
على م ّر مراحلها ،كمحمد مهدي اجلواهري
وقحطان ّ
العط ��ار وغريهما ،والذين وردوا
يف حكاي ��ات ون�ص ��و�ص الكت ��اب ،مع طيف
وا�س ��ع من الق�ص ���ص والأ�س ��اطري والرتاث

وت�س ��ارعت ،وتوق ّفت ،و�سكت قلبها .مل يكن
الأم ��ر وا�ض ��حً ا بالن�س ��بة لزوجه ��ا الواق ��ف
عند ر�أ�س ��ها ،ملت�ص ًقا ب�س ��رير الفح�ص ،وهو
مي�سح بد�شدا�شته العرق عن وجهها .ثم خلع
كوفيت ��ه وعقاله وجعلهما لها و�س ��ادة .لكنها
كان ��ت ميتة ،وق ��د ت�أكدت من ذل ��ك بكل طرق
الفح�ص .ملّا علم الرجل مبوت زوجته ،جتمد
�صوته ،وظ ّل يرمقني بوجهه ك ّله.
"و�أين �أ�أخذها الآن؟".
�س� ��ألني .و�أجبته ،وحاولت �أن تكون كلماتي
لطيف ��ة .ظ ّلت عيناه تنظران بثبات �إىل نقطة
يف الغرف ��ة كان ��ت خل ��وً ا م ��ن �أي �ش ��يء .مل
ي�ص� �دّق �أن امر�أته الغائبة يف غاللة جمالها،
املنت�ش ��ية بنوره ��ا الأع ��ذب� ،س ��وف يك ��ون
م�ص�ي�رها حف ��رة يطمرها الرتاب .ب ��دا عليه
�أول الأم ��ر كما لو كان م�س ��تغر ًقا يف حلم من
�أحالم اليقظة .ثم راح يه ّزها برفق ،ويناديها
با�سمها:
�ماه ْن!ا�س ��تيقظي!".
"�سَ ��ماْ ِه ْن!�سَ � ِ
كان يح� �دّث غالئ ��ل روحها ،والت ��ي هي حيّة
حتمًا ،وكان �ص ��وته ي�ش ��به ال�صمت العميق،
البعيد ،البعيد جدًا .ثم فاج�أين عندما راحت

احلكائ ��ي لطبق ��ات متنوّ ع ��ة م ��ن املجتم ��ع
العراقي يف تلك الأرجاء.
يذكر �أن "باذبني" هو اال�سم القدمي للمدينة،
وتعن ��ي "ت ��ل البي ��ادر" ،فيما كان الق�ض ��اء
ي�سمى بـ"املن�صورة" �أيام الع�صر العبا�سي،
لي�ستقر الح ًقا على ا�سم علي الغربي.
م ��ن �أج ��واء الكت ��اب نق ��ر�أ" :الب ��ابُ رجاءٌ،
عقل
�أزرا ُر ُق َ
�ان املح�ل�ات ،تف�ص ��ي ٌل من ِ
م�ص � ِ
�صاحبها .البابُ �س� ��ؤا ٌل�ِ ،ستا ُر خاالتي ِح َ
ني
ثان ّ
ي ََّط َ
لل�شغف ولونه
فلن على املا ّرة ،ا�س� � ٌم ٍ
باب يُط َرق و َف ْر ٍد ينه�ضُ
كح ُل الدّرابني .بني ٍ
م ��ن داخل البي � ِ�ت ليفتح مي� � ُّر ُعم� � ٌر ب�أكمله.
�ارق �ش ��ري ٌك ،جنم� � ٌة يف لي ��ل العائلة.
ك ُّل ط � ٍ
الباب قادم ��ة لنا ولو بعد
ُك ُّل خط ��وةٍ خارجَ ِ
حني.
يف حمل � ِ�ة القلعة� ،أبواب َ
اخل�ش ��ب ممهورة
ب�أرق � ٍ�ام ورم ��وز ال ت ��كاد ت ��رى ك�أن الزم ��ن
خد� � َ�ش كربياءه ��ا .يفتحه ��ا ال ّنه ��ار ،يغلقها
اللي ��ل ،يف باذب�ي�ن الأبواب م ��ن دون �أقفال
ومفاتي ��ح".

�أ�ص ��ابعه تتلم�س �ش ��فتيها ،وخديه ��ا ،ومتتد
لعينيه ��ا املغم�ض ��تني ،تفتحانهم ��ا .عين ��ان
�س ��وداوان وا�س ��عتان حت ّدق ��ان الآن يف الال
�ش ��يء .عندما ينتهي �شيء ما فعلينا �أن نفكر
�أن �شي ًئا ما �سيبد�أ ،لكن الزهو باحلبّ العظيم
الذي ال ينتهي يقدّم � اً
أفعال عظيمة.
"ه ��ي �أم �أوالدي ي ��ا دكت ��ور .دخيل ��ك،
�ساعدين!".
قال الرجل بتو�س � ٍ�ل ،وكانت يف عينيه نظرةً
وله ��ى ،وانتبهت �إىل �أن ال�ش ��يب غزا يف تلك
اللحظ ��ة حليته ،كم ��ا �أن �أ�ض ��واء النيون يف
غرف ��ة الفح�ص خفتت ب�س ��بب الن ��ور الباهر
ال ��ذي كان م�ص ��دره وج ��ه (�س ��ماهن) .كان
الف�ص ��ل هو �آخر اخلري ��ف ،ورائحة الأمطار
املبك ��رة متلأ امل ��كان ،تخالطه ��ا رائحة الدمع
حزن
وال َع� � َرق� .أ�س ��تعري هن ��ا ،للتعبري ع ��ن ِ
الرجل ،ما يقوله عبد الكرمي كا�ص ��د يف رثاء
زوجته:
((�ست�أتيك �أمي بالنائحات
بالتعازمي والأدعية
�سي�أتني يف الريح كال�ساحرات
ُرجعن ما �ضاع م ّني �إ ّ
وي َ
يل))

يقول ��ون خري الكالم م ��ا قل ودل ،وهذا ما ي�ش ��كل يل الآن
حمنة ،ب�س ��بب �ص ��عوبة االحاط ��ة مبا اري ��د قوله يف هذه
ال�س ��طور القليل ��ة .ومبا ان املو�ض ��وع يتعلق ب�أ�س ��تاذتنا
اال�س ��تثنائية لطفية الدليمي ،لذا لي�س من ال�سهل اخت�صار
ال ��كالم وايجاز العبارات التي ميك ��ن �أن تفيها حقها علينا
وعل ��ى ثقافتن ��ا وابداعن ��ا .قليلة ه ��ي ال�شخ�ص ��يات التي
بهرتني كما فعلت �ص ��احبة �سيدات زحل ،وكثريًا ما فكرتُ
�بع �أي ��ا ٍد متنحنا
بيديه ��ا ال�س ��خيتني ،وق ��د حتولتا اىل �س � ِ
ابداع ��ات خمتلفة ،وك�أنه ��ا �إيقونة مقد�س ��ة تمَ َ َّث َل ��تْ الرقم
�س ��بعة الذي ي�ش�ي�ر اىل الكمال يف الكثري من احل�ضارات
والثقاف ��ات القدمية .فه ��ي متنحنا رواياته ��ا الرائعة بيد،
وبيد اخرى تزودنا بق�ص�ص ��ها الق�ص�ي�رة� ،أم ��ا ترجماتها
املذهل ��ة فتهبن ��ا اياها بيده ��ا الثالثة ،ويف الرابعة ت�ض ��ع
بني �أيدينا مقاالتها املهمة� ،أما يدها اخلام�س ��ة فرتفدنا من
خالله ��ا بعمودها اال�س ��بوعي الذي ميدن ��ا بطاقة ايجابية
للم�ض ��ي يف هذا العامل ،بينما تب�سط يدها ال�ساد�سة نحو
�آخر تطورات العلم الذي تهتم به ب�ش ��كل يوازي اهتمامها
بالأدب� ،إ�ض ��افة اىل كل ذلك تفر�ش لنا ا�ستاذتنا يد �سابعة
مليئة بورد الأمل وحمبة االن�س ��ان وروح التفا�ؤل وفطنة
الأم التي تعطي ومتنح وتهدي ب�سخاء (وت�ضيء العتمة)
دون النظر جلائزة عابرة �أو �س ��لطان واهم ،ول�سان حالها
يق ��ول ان الأيدي مل ُتخ َلق للت�ص ��فيق ،ب ��ل لرتك �أثر جميل
يف هذا العامل.
َيدَّعي الكثريون ان ممار�س ��ة �إبداعات خمتلفة ،غالبًا ي�أكل
من جرفه ��ا جميعًا وي�ؤثر على قيمته ��ا ،لكن هذه النظرية
�س ��رعان ما ت�ص ��بح مدعاة لل�ش ��ك حني تغمره ��ا مياه هذه
امل ��ر�أة اجلميل ��ة التي �أثبت ��ت ان غزارة االب ��داع دليل على
خ�ص ��وبة �أكي ��دة .فه ��ي �أر� ��ض خ�ص ��بة �ص ��احلة لزراع ��ة
خمتلف االبداعات ،تربتها ت�ش ��به تربة العراق التي ُج ِب َلتْ
منها ،وهي �ش ��جرة متعددة الثمار ،وارفة الظالل وجميلة
املنظر ،متنح ب�س ��تان حياتنا الكث�ي�ر من العطر والعذوبة
واحل�ضور املحبب للنف�س.
مل اتعلم يف حياتي ب�ش ��كل باهر �س ��وى من �شخ�ص ��يتني،
هم ��ا بيكا�س ��و ال ��ذي عرف ��تُ وفهم ��تُ م ��ن خ�ل�ال �أعمال ��ه
وعبقريته ،كيف �أجعل الر�س ��م فرديًا ويعك�س �شخ�ص ��يتي
وك�أن ��ه كتاب مذكراتي الذي تغفو علي ��ه �أيامي ،وطفولتي
الت ��ي ا�س ��تعيدها عل ��ى �س ��طوح ه ��ذه القما�ش ��ات امللونة،
وال�شخ�ص ��ية الثاني ��ة ه ��ي لطفي ��ة الدليمي الت ��ي علمتني
ان الي ��د التي تر�س ��م اجلم ��ال ميكن ان تكت ��ب حني تتوفر
عل ��ى احل�سا�س ��ية املنا�س ��بة وروح التطل ��ع واملطاولة يف
املح ��اوالت الت ��ي ال تتوق ��ف .ه ��ذه امل ��ر�أة علمتن ��ي كيف
�أ�ص ��يغ عباراتي وانا اتاب ��ع كتاباتها بلهف ��ة .لهفة احاول
ان ال اجعلها بادية على مالحمي ،لي�س ترفعًا بل ان�س ��يابًا
و�إنغم ��ا ًرا يف ذروة التعل ��م واملطاول ��ة يف الفه ��م .ه ��ي
�ص ��ديقتي و�أ�س ��تاذتي و�إحدى نخالت الع ��راق ،امر�أة من
ذهب وعطر ،وكتبها هي ال�شاهد وهي النتيجة.
�أتذك� � ُر حني بد�أتُ برتجمة ر�س ��ائل فن�س ��نت فان غوخ اىل
العربية ،كانت هي الوحيدة التي �أر�س ��لتُ لها اول ر�س ��الة
ترجم ُته ��ا ،لتق ��ول يل ر�أيه ��ا .وعندم ��ا و�ص ��لني ر�أيها مع
علي
بع� ��ض الهوام� ��ش ،عرف ��تُ ان طريق ��ي �س ��الكة ،وم ��ا َّ
بيدي وامل�ضي بنظرة ثاقبة كنظرة
�سوى و�ضع القفازات َّ
وليم تل .فحني تقول لطفية الدليمي ر�أيًا ي�شري اىل بع�ض
اجلودة فيما �أكتب ،فهذه هي �شهادتي وهذا هو مرادي.
عادة ما متنح البلدان جوائز ملبدعيها الكبار لالحتفاء بهم
ومبنجزهم ،لكن لطفية الدليمي عك�س ��ت ال�ص ��ورة ب�شكل
ا�ستثنائي ومرهف ،بعد �أن ح�صل العراق كله على جائزة
ا�س ��مها لطفية الدليمي ،جائزة فر�شتها لطفية بني ب�ساتني
ونخيل بالد مابني النهرين ،وهي تنادي باملحبة وال�سالم
والع ��دل واحرتام االن�س ��ان ،فمنذ كتابه ��ا الأول (ممر اىل
�أح ��زان الرج ��ال) وحت ��ى ه ��ذه اللحظ ��ة ،مازال ��ت لطفية
الدليم ��ي و�س ��تبقى تنقلن ��ا عرب مم ��رات يغمره ��ا اجلمال
واملعرفة والهداية والأمل.
�أم ��ي العظيمة لطفية ،لك مني �س�ل�ام عراق ��ي يليق بك ،لك
ب�ستان حمبتي وورد روحي.
لم اتعلم في حياتي ب�شكل باهر �سوى
من �شخ�صيتين ،هما بيكا�سو الذي
ُ
ُ
وفهمت من خالل �أعماله
عرفت
وعبقريته ،كيف �أجعل الر�سم فرديًا
ويعك�س �شخ�صيتي وك�أنه كتاب
مذكراتي الذي تغفو عليه �أيامي

يف جمموعت ��ه ال�ش ��عرية يب ��دو كا�ص ��د
متو ّل ًه ��ا ب�أم زي ��اد ح ّد الوله� .ش� �بّهها بالوردة
واحلديق ��ة والفرا�ش ��ة واله ��واء وال�س ��ماء
والأمرية والغزال ��ة والظ ّل والطري واحلجر
الذي ال يغادر �ضفته� ،أبدًا .كما �أنها �ضل ٌع من
�ضلوعه ،وهي �أهله كلهم:
أنت �أهلي
((� ِ
�أبي
ُ
والعزيزة �أمي
ومن غادروين من الأ�صدقاء))
انته ��ى كا�ص ��د م ��ن ت�ألي ��ف (ح ��ذام) يف
( ،)2006لك ��ن الزم ��ن ال ��ذي ي�ش ��في �أعمق
اجل ��روح مل يك ��ن ذا فائدة لل�ش ��اعر .يف هذا
الع ��ام ،)2020( ،طل ��ع علين ��ا عب ��د الكرمي
كا�ص ��د يف ذك ��رى وف ��اة ح ��ذام بق�ص ��يدتني
ن�شرهما على �صفحته يف الفي�س بوك:
((ت�س�ألني
حني �أ�ض ُع الأزهار على القرب،
و�أُ ُ
طرق:
"هل �آتي معك؟"
عندئذ �أم�سك ك ّفيها الناحلتني
ُ
ونهبط منحدرًا،

�أخ�ض َر،
فرحَ ني
مقهى
�إىل ً
))...
ه ��و م�ص� � ّم ٌم على بع ��ث حَ ذام حيّة بوا�س ��طة
ال�ش ��عر� .إنه ي�ستح�ض ��ر الأم�س عندما كانت
حبيبته معه ،وي�ستح�ضر اليوم ،وال�شروق،
والغ ��روب ،والنج ��وم ،والن ��وم ،واحلل ��م،
والذكري ��ات ،واحلي ��اة كله ��ا� .إنه ��ا احلي ��اة
البديل ��ة الت ��ي ن�ش�ت�رك م ��ع ال�ش ��اعر جميعًا
ونحن نحياها بوا�سطة ال�شعر:
عليك
((�سال ٌم ِ
الغروب
يف
ر
�شج
انحنى
�إذا ما
ٌ
ِ
وهبّتْ جنوبٌ
وناحتْ مطوّقة
واجنلى مط ٌر
واعتلى اللي َل دي ُك ال�صباح
ليوقظ ك ّفيك
تفتتحان النهار
عليك
�سال ٌم ِ
عليك
�سال ٌم ِ
�سالمٌ))
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اقــــرأ
موت عذب ً
جدا

�صدرت عن دار املدى الرتجمة العربية لكتاب "موت عذب
ج� �دًا" للكاتبة الفرن�س ��ية ال�ش ��هرية �س ��يمون دي بوفوار،
الرفيق ��ة ال�ش ��هرية للمفك ��ر الفرن�س ��ي ج ��ان بول �س ��ارتر.
والكتاب مبثابة �س ��رد ق�ص�ص ��ي ل�س�ي�رة الكاتبة الفرن�سية
�سيمون دي بوفوار ت�صف فيه �آخر اللحظات التى عا�شتها
م ��ع والدتها عند احت�ضاره ��ا ،هذا الكتاب ،وف ًق ��ا ل�سارتر،
�أف�ض ��ل ما كتبته "�سيمون" على الإط�ل�اق .والكتاب يروي
اللحظات االخرية من حياة والدة �سيمون دي بوفوار التي
اكت�شفت �إ�صابتها ب�سرطان الأمعاء الدقيقة وانت�شاره فيها،
فتم�ضي �سيمون و�أختها بوبيت مدة ثالثة �أ�شهر تتناوبان
�إىل جانب والدتهما وت�شهدان حلظاتها الأخرية.

ح

ول العا

لم

املوت يغيب عادل كاظم �شيخ كتاب امل�سرح والدراما يف العراق
نعت االو�ساط الثقافية رحيل الكاتب امل�سرحي الكبري عادل كاظم،
الذي تويف ام�س االحد عن  81عامًا بعد �صراع مع املر�ض الذي حا�صره
خالل ال�سنوات االخرية .ولد (عادل كاظم جواد) يف بغداد عام
 ،1939ثم نزحت عائلته اىل مدينة الب�صرة حيث عمل والده عامال

يف مينائها وهناك تعلم وانهى درا�سته االعدادية ،ثم عاد اىل بغداد
والتحق باكادميية الفنون اجلميلة عام  ،1967وبعد تخرجه عمل يف
وزارة ال�شباب عام  .1971مار�س الكتابة للم�سرح خالل �سني درا�سته
يف االكادميية وبعد تخرجه.

 قحطان جا�سم جواد
وكانت (الطحلب)  1962و(الكاع)
اوىل م�سرحيات ��ه التي ظهرت على
خ�شب ��ة امل�س ��رح عندم ��ا اخرجه ��ا
بنف�س ��ه ملجموع ��ة م ��ن منت�سب ��ي
وزارة ال�شب ��اب ع ��ام .1971
وتن ��اول يف هذه امل�سرحية الثانية
عالقة الفالح ب�أر�ضه التي يزرعها،
وبالإقطاعي ال ��ذي ميتلكها ،وفيها
يظه ��ر ميله للدفاع ع ��ن حق الفالح
�ض ��د املغت�ص ��ب .وكت ��ب م�سرحية
(الطوف ��ان) ع ��ام  .1966اعتم ��ادًا
على (ملحمة كلكام� ��ش) و�أخرجها
ل ��ه (ابراهي ��م ج�ل�ال) لطلب ��ة ف ��رع
التمثي ��ل مبعه ��د الفن ��ون اجلميلة
عام .1966
وبا�سل ��وب ادب ��ي متق ��دم تن ��اول
اال�سط ��ورة بر�ؤي ��ة تق�ت�رب م ��ن
الفل�سف ��ة الوجودي ��ة ومق�سم ��ا
املجتم ��ع الق ��دمي اىل �س ��ادة وه ��م
الكهن ��ة ،وعبيد وهم ابناء ال�شعب،
وم�ؤك ��دا عل ��ى ال�ص ��راع ب�ي�ن
الفئت�ي�ن م ��ن اجل تثبي ��ت احلقوق
والواجب ��ات والتزام ��ا باملثل التي
ثبته ��ا الآلهة ومنها م�س�ألة اخللود.
كان بن ��اء امل�سرحي ��ة تقليديًا بخط
مت�صاع ��د ،ور�س ��م �شخو�صه ��ا
ومالحمه ��م ودواخله ��م وعالقاتهم
باتقان .وبعد ذل ��ك كتب م�سرحيته
الثاني ��ة اعتم ��ادا عل ��ى ا�سط ��ورة
قدمي ��ة ،وه ��ي م�سرحي ��ة (مت ��وز
يق ��رع الناقو� ��س) الت ��ي اخرجه ��ا
(�سامي عبد احلميد) لفرقة امل�سرح
الفن ��ي احلديث اواخر عام ،1968
وفيه ��ا جم ��ع امل�ؤل ��ف ب�ي�ن احلدث
اال�سط ��وري واحل ��دث التاريخي،
فم ��ن جه ��ة ي ��دور �صراع ب�ي�ن ملك
باب ��ل واعوان ��ه م ��ن اليه ��ود وبني
الكهنة الذي ��ن امتع�ضوا من تدخل
االجنبي يف �ش� ��ؤون الدولة ،ومن
جه ��ة اخ ��رى يتهي� ��أ ابن ��اء ال�شعب
لث ��ورة يقوده ��ا والد مت ��وز ووالد
حبيبته ارنيني �ضد ال�سلطة �إذا ما
قرع الناقو�س امل�صنوع من املعدن
ال ��ذي ي�صه ��ر في ��ه قل ��ب (ارنيني)
لتل ��ك الث ��ورة .ويف النهاية ي�صنع
الناقو� ��س ويق ��رع ويهج ��م الثوار

من م�سرحية عقدة حمار
عل ��ى ق�صر املل ��ك وتنت�صر الثورة.
�شخو� ��ص امل�سرحي ��ة وا�ضح ��ة
املعامل وااله ��داف واحداثها تدعو
لالث ��ارة وبنا�ؤه ��ا تقلي ��دي ،لغتها
عال.
مب�ستوى ادبي وبالغي ٍ
كانت (اخليط) هي م�سرحية عادل
الثانية التي اخرجه ��ا (�سامي عبد
احلمي ��د) لفرق ��ة (الف ��ن احلدي ��ث)
وقدم ��ت عل ��ى م�س ��رح بغ ��داد عام
 1970وفيه ��ا يتن ��اول مو�ضوع ��ة
(الال�أبالي ��ة) يف املجتم ��ع املتخلف
وما ت�ؤديه من فو�ضى وارباك.
كتبه ��ا امل�ؤل ��ف با�سل ��وب يت�ص ��ف
بالطراف ��ة وم�شح ��ون ب ��روح
الكوميدي ��ا وال�سخري ��ة .ويف
م�سرحي ��ة (عق ��دة حم ��ار) 1967
الت ��ي اخرجه ��ا (ابراهي ��م ج�ل�ال)
لفرقة (احلديث) وقدمت يف بغداد
والكويت ع ��ام  1967يلج�أ امل�ؤلف
اىل اال�سل ��وب الكومي ��دي ال�ساخر

متعر�ض ��ا مل ��ا يالقي ��ه ابن ��اء الريف
الب�سط ��اء م ��ن ا�ستغ�ل�ال واهان ��ة
م ��ن قب ��ل ذوي ال�ضمائ ��ر امليت ��ة.
ويتعر�ض يف م�سرحية (احل�صار)
التي اخرجها (بدري ح�سون فريد)
للفرق ��ة القومي ��ة ع ��ام  ،1968اىل
ح�ص ��ار بغداد من قب ��ل احد الوالة

العثماني�ي�ن يف �صراع ��ه م ��ن اجل
ال�سلطة مع وايل بغداد.
وي�ستعر� ��ض امل�ؤل ��ف م ��ا يعاني ��ه
ابناء ال�شعب يف بغ ��داد جراء ذلك
احل�صار ،كتبت امل�سرحية با�سلوب
ادب ��ي متق ��دم ور�س ��م �شخو�صه ��ا
جيدا واحكم بن ��اء احداثها وعمق

ال�ص ��راع فيه ��ا حم ��اوال التح ��ول
م ��ن اخل�صو�صي ��ة اىل ال�شمولية.
وجل�أ (ع ��ادل كاظ ��م) يف م�سرحية
(مقام ��ات ابي ال ��ورد) اىل ا�سلوب
امل�س ��رح امللحم ��ي م�ستفي ��دا م ��ن
م�ص ��ادر ال�ت�راث االدب ��ي العرب ��ي
ملمحً ��ا اىل االو�ض ��اع ال�سيا�سي ��ة
املعا�صرة .وقام باخراج امل�سرحية
(ابراهي ��م ج�ل�ال) للفرق ��ة القومية
ع ��ام  .1977ويف (املتنب ��ي) التي
اخرجه ��ا (ابراهي ��م ج�ل�ال) اي�ضا
للفرق ��ة القومي ��ة تن ��اول م�ؤلفه ��ا
جانبًا من ال�س�ي�رة الذاتية لل�شاعر
العرب ��ي وتنقل ��ه بني الب�ل�اد بعيدًا
ع ��ن موطن ��ه (الكوف ��ة) .بحث ��ا عن
م ��ا ي�شفي غليل طموح ��ه� ،إذ يلتقي
(باالمري �سي ��ف الدولة احلمداين)
ويختل ��ف مع ��ه ويلتق ��ي (كاف ��ور
االخ�شي ��دي) ويختلف مع ��ه اي�ضا
وعندما يك ��ون يف طريقه اىل بلده
يت�صدى له اعدا�ؤه ويغتالونه.
اعتمد (عادل كاظم) يف ت�أليفه هذه
امل�سرحي ��ة على امل�صادر التاريخية
م ��ن جه ��ة وعل ��ى ق�صائ ��د ال�شاعر
م ��ن جهة اخ ��رى وكتبه ��ا با�سلوب
امل�س ��رح امللحم ��ي حي ��ث ا�ستحدث
�شخ�صية (املع ��ري) كراوية قدمي،
و�شخ�صي ��ة( ،املعا�ص ��ر) كراوي ��ة
حدي ��ث ،يقوم ��ان برب ��ط االحداث
والتعليق عليها وا�ستخدم امل�شاهد
الق�ص�ي�رة وال ��ذروات واالماك ��ن
واالزمنة املتع ��ددة .ويف (ندميكم
هذا امل�ساء) التي اخرجها (حم�سن
الع ��زاوي) للفرق ��ة القومي ��ة ع ��ام
 .1982ح ��اول (ع ��ادل كاظ ��م) مرة

الذئب وعيون املدينة

الطقس
�أعلن ��ت الهيئة العامة للأنواء اجلوية
العراقي ��ة حال ��ة الطق� ��س له ��ذا اليوم
(الأثنث ��ن) �أن درج ��ات احل ��رارة
�ستحاف ��ظ على معدالته ��ا ليوم ام�س،
م�شم�سا.
وان اجلو �سيكون
ً
بغداد C° 29 - C° 46 /الب�صرة C° 30 -C° 50 /
�أربيل C° 27 - C° 43 /النجف C° 29 -C° 46 /
املو�صل C° 28 - C° 44 /الرمادي C° 28 -C° 45 /

اخرى اللج ��وء اىل م�سرح ال�سرية
الذاتي ��ة ،عندم ��ا تن ��اول �شخ�صية
املمثل الهزيل العراقي (جعفر لقلق
زاده) والذي اعتاد ان يقدم عرو�ضه
الهزلي ��ة يف املنتديات الليلية حيث
مل يحظ باحترام النا�س يف وقتها.
بينم ��ا ق ��ام (ع ��ادل كاظ ��م) بقل ��ب
الآي ��ة وجعل من ��ه ا�ضافة اىل عمله
امل�سرحي منا�ض�ل�ا �ضد اال�ستعمار
وقوى القهر واال�ستبداد .واقرتب
يف ا�سل ��وب كتاب ��ة امل�سرحي ��ة من
ا�سل ��وب امل�س ��رح امللحم ��ي اي�ضا.
وا�ستخ ��دم اللهج ��ة الدارج ��ة
والف�صح ��ى يف حوارات ��ه .ن�شرت

امل�سرحية عام  .1969وكتب (عادل
كاظ ��م) م�سرحي ��ات اخ ��رى منه ��ا
ما ن�ش ��ر (املوت والق�ضي ��ة) ومنها
مل ين�ش ��ر ب ��ل قدم عل ��ى امل�سرح يف
مراحل الحقة نذكر منها (املومياء)
و(لي� ��س �إال) و(الرج ��ال اجل ��وف)
و(الن�ساء اجلوف).
كم ��ا ق ��دم ع ��ادل كاظ ��م للتلفزيون
م�سل�س�ل�ات الت ��زال يف ذاك ��رة
امل�شاه ��د ابرزه ��ا "الن�س ��ر والذئب
وعيون املدينة" وم�سل�سل "االيام
الع�صيب ��ة" وم�سل�س ��ل "حكاي ��ات
امل ��دن الث�ل�اث" وم�سل�س ��ل "بن ��ت
املعيدي".

الن�سر وعيون املدينة

�شكرا يا
�آديل ل�صديقتها بيون�سيه:
ً
ملكة ..ن�شعر باحلب من خالل فنك
تبح ��ث النجم ��ة العاملي ��ة �آدي ��ل خ�ل�ال ه ��ذه الف�ت�رة عن ط ��رق جدي ��دة ال�ستعادة
الأ�ض ��واء من جدي ��د نحوها ،فبعد �أن �أث ��ارت �ضجة بفقدانه ��ا الكثري من الوزن
وهو ما جعلها تت�صدر عناوين �أهم و�أ�شهر ال�صحف واملجالت واملواقع الفنية
ك ��ون �آديل عٌرفت منذ ظهوره ��ا الأول على ال�ساحة �أنها من �أكرث جنمات العامل
بدان ��ة  .وفاج� ��أت �آدي ��ل حمبيه ��ا وع�شاقها �أم� ��س بن�شرها �ص ��ورة جديدة على
�صفحته ��ا ال�شخ�صية مبوق ��ع التوا�صل االجتماعي ال�شه�ي�ر " �إن�ستغرام" والتي
ت�ضم �أكرث م ��ن  38.1مليون �شخ� ��ص ،ظهرت �آديل
يف ال�ص ��ورة اجلديدة ب� �ـ  LOOKمبهر من جديد
حي ��ث تخل ��ت ع ��ن الظه ��ور بال�شعر الناع ��م وجل�أت
لل�شع ��ر الـ"ويف ��ي" ،كما حر�صت عل ��ى و�ضع القليل
من املاكياج لتظهر اكرث جماال وجاذبية .
وم ��ا لف ��ت الأنظ ��ار �أن �آدي ��ل التقطت ه ��ذه ال�صورة
بجان ��ب �ص ��ورة م ��ن كلي ��ب " Black is King
" للنجم ��ة العاملي ��ة بيون�سي ��ه وكان ��ت �آديل ترتدي
ز ًي ��ا م�شابهًا ملا ارتدت ��ه بيون�سيه ،وعلق ��ت �آديل على
ال�صورة فكتبت�" :شك ��را لك يا ملكة على جعلنا دائما
ن�شعر باحل ��ب ال�شديد من خالل فنك" ،وقد ح�صدت �صورة
�آدي ��ل الت ��ي ن�شرته ��ا عل ��ى �أن�ستغ ��رام �أكرث م ��ن  3.2مليون
 LIKESخالل � 10ساعات فقط من ن�شرها .

انتفا�ضة احللبو�سي
و�صمت الرئا�سات
كنت �أنوي �أن �أخ�ص�ص عمود
اليوم للحديث عن الراحل عادل
كاظم �سيد الدراما العراقية بال
منازع ،وهي دراما ذات �أهداف
�إن�سانية ووطنية ،ال ت�شبه
الدراما ال�سيا�سية الزائفة التي
نعي�شها منذ �سنوات.
رحل عادل كاظم بعد ثالث
�سنوات من املعاناة مع املر�ض
دون �أن تكلف اجلهات امل�س�ؤولة
نف�سها وت�س�أل عنه ..بل �إن
حكومتنا وجدت �أن �إ�صدار
تعزية لكاتب كبري لي�ست من
�أولوياتها ،ورئي�س الربملان
من�شغل البال باالنتخابات
ويبحث مع �أبو مازن عن ال�سعر
اجلديد لكر�سي رئا�سة الربملان،
اما رئي�س اجلمهورية فرمبا فاته
�أن عادل كاظم مواطن عراقي
مات قه ًرا لأن بالده تنكرت له.
ولهذا �إ�سمحوا يل �أن احتدث
عن البيان الثوري الذي �أ�صدره
حممد احللبو�سي ،والذي يحذر
فيه ال�شعب من الت�صيد يف املاء
العكر ،وحماولة حتديد موعد
لالنتخابات ،فهذه قلعة الربملان
احل�صينة التي �ساهمت برغم
احل�ساد يف �إنقاذ العراق
ح�سد ّ
من ال�ضياع وامل�ضي يف حتقيق
التنمية واالزدهار اللذان بد�أت
ب�شائرهما بقتل املتظاهرين
وقن�صهم وال�سخرية منهم علنا .
�إذن لي�س علينا � اّإل �أن ن�سمع
ونطيع ،فقد ت�صوّ َر "جهابذة"
الربملان� ،أن العراقيني جمموعة
من ال�سبايا والعبيد يف
مملكتهم ،لي�س مطلوبًا منهم
�سوى اال�ستماع �إىل تعليمات
احللبو�سي الذي ال يريد عقد
جل�سة طارئة ملناق�شة ما يجري
يف بالد ا�سمها العراق.
عندما يف�شل من يطلقون على
�أنف�سهم نواب يف �صياغة
م�شروع وطني لدولة م�ؤ�س�سات
يف العراق ،نراهم ال يجدون
�سوى طري ًقا واحدًا خلو�ض
املعركة ال�سهلة ،وهو طريق
املنا�صب واملغامن ،اعتقادًا منهم
�أن العراق جمرد كعكة لذيذة
ود�سمة ،تعرف النا�س جيدًا
�أنها كانت ال�سبب وراء حروب
ال�سا�سة من �أجل البقاء �أطول
مدة ممكنة على �أنفا�س الوطن.
يك�شف لنا غياب الربملان
و"نومه" �أن �أحزابه ال جتيد
�سوى ن�شر الإحباط وقتل
الأمل يف النفو�س ،وحتويل
البلدان التي انتظرت ال�سعادة
�إىل بلدان ير�ضى �أهلها مبا
هو مق�سوم لهم يف ظل �سا�سة
وم�س�ؤولني مهمتهم الأوىل
تعبيد طرق الآخرة �أمام النا�س
وطرق ال�سعادة والرفاهية �أمام
عوائلهم .
�أن يحتفظ الربملان ب�صمته
وهدوئه ،بينما النار ت�شتعل
يف كل مكان ،فهذا ما ال ي�صدقه
عاقل� ،إال �إذا كان يعتقد �أن وجود
قتيبة اجلبوري على ر�أ�س جلنة
ال�صحة يف الربملان �سيق�ضي
على فايرو�س كورونا.
كان عادل كاظم مغرما بالعراق
مغرم ًا بالعراق الذي يع�شقهح ّد
الوله ،ويعتقد �أن الفن والثقافة
�سي�صنعان بلد ًا يكون ملك ًا
للجميع ،و جمتمع ًا �آمن ًا ال تقيد
حركته خطب و�شعارات ثورية،
وال يحر�س ا�ستقراره �سا�سة
يرتب�صون به كل ليلة من على
�شا�شات الف�ضائيات ..وال يحلق
به را�س املواطن بـ " الكرت " .

�إي�شواريا راي ملعجبيها� :أعترب نف�سي مديونة
لكم للأبد

بع ��د ع�ل�اج مل ��دة �أ�سب ��وع واح ��د يف م�ست�شف ��ى
"نانافات ��ي" مبومب ��اي ،خرجت ملك ��ة جمال العامل
ال�سابقة وجنم ��ة بوليوود �إي�شواري ��ا راي ،وابنتها

�أراديا من امل�ست�شفى يوم االثنني للعزل املنزيل بعد
�شفائهما م ��ن فايرو�س كورونا .ويف �أول تعليق لها
بع ��د مرور ي ��وم واحد فقط عل ��ى �شفائها وخروجها
م ��ن امل�ست�شفى ه ��ي وابنته ��ا �أراديا م ��ن "فايرو�س
كورون ��ا" ال ��ذي �أ�صيبتا به م�ؤخ� � ًرا� ،أعربت النجمة
الهندي ��ة �إي�شواري ��ا راي " 46عا ًم ��ا" ع ��ن �شكره ��ا
وامتنانها لكل من دعمها ومتن ��ى لها والبنتها �أراديا
"� 8سنوات" ال�شفاء.
ون�شرت عرب ح�سابه ��ا اخلا�ص على موقع التوا�صل
الإجتماع ��ي "�إن�ستغرام" ال ��ذي يتابعها فيه �أكرث من
" "9مالي�ي�ن متاب ��ع ومتابعة حول الع ��امل� ،صورة
ليديه ��ا وي ��دي ابنته ��ا تعرب ع ��ن احل ��ب واالمتنان،
وع ّلق ��ت بالقول�" :أ�شكركم كث�ي�رًا جدًا على دعواتكم
و�صلواتكم وقلقكم و�أمنياتكم وحبكم ملالكي ال�صغري
�أراديا ووالدي �أميتاب و�أبهي�شيك و�أنا ".
م�ضيفة�" :أعت�ب�ر نف�سي مديونة لكم للأبد ،بارك الله
فيك ��م جميعًا ،لك ��م دائمًا حب ��ي و�صلوات ��ي لتكونوا
يف �أف�ضل حال ومن حولك ��م ،كونوا جيدين و�آمنني
وليبارككم الله� ،أحبكم جميعا".

