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فخري كريم ي�ستقبل ال�سفير الياباني

ت�سريع �إجالء القوات من العراق � 3أ�شهر عن الموعد ال�سابق

االن�سحاب الأمريكي الثاني ينذر بالم�أزق
اليمني �أو عودة «داع�ش»
مراقب ��ون واطراف �سيا�سية ،حذرت من وقوع العراق -
 بغداد /متيم احل�سن
بعد االن�سح ��اب -حتت �سطوة الف�صائل او عودة تنظيم
خ ��روج الق ��وات االمريكي ��ة من الع ��راق �سي�ض ��ع البالد «داع�ش» الذي بد�أ يت�صاعد ن�شاطه.
امام «�سيناريوهني» اثن�ي�ن حمتملني :احلالة اليمنية او وهن ��اك اك�ث�ر من � 100أل ��ف م�سلح يف الب�ل�اد ين�ضوون
حت ��ت ا�س ��م احل�ش ��د ال�شعب ��ي ،فيم ��ا «داع� ��ش» كاد قب ��ل
االفغانية ،بح�سب بع�ض القراءات.
واعلنت بغداد ان القوات الأمريكية �ستغادر نهاية ايلول ا�سبوع ان ي�سيطر على قريتني �شمال بغداد.
القي ��ادة الع�سكري ��ة بدوره ��ا اعرتف ��ت ب ��ان الق ��وات
احلايل ،وهو قبل � 3أ�شهر من املوعد ال�سابق.

االمريكي ��ة املتواجدة يف البالد من ��ذ اكرث � 7سنوات هي
«قتالي ��ة» ولي�ست «ا�ست�شارية» كم ��ا كان يروج خالل تلك
الأعوام.
مايعن ��ي ان ه ��ذه الق ��وات ط ��وال تل ��ك ال�سن ��وات كانت
«تقات ��ل» يف فر�ض االم ��ن ومالحقة «داع� ��ش» ،وحتولها
االن اىل «جمموعة خرباء» �سينهي ذلك الدور.
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�ستاني�سواف ليم

على الرغم من التحديات..
مئات الن�ساء العراقيات
يدخلن المناف�سة االنتخابية
 ترجمة  /حامد �أحمد
مزي ��ج قوي من غي ��اب الأم ��ن والنظرة
املجحف ��ة التقليدي ��ة �ضد طبق ��ة الن�ساء
ال�سيا�سيات الليرباليات جعل ،عواطف
ر�شي ��د ،تبتع ��د عن خو� ��ض االنتخابات
الربملاني ��ة عن ��د عودته ��ا للع ��راق ع ��ام
 2014بعد ق�ضاء �سنوات خارج البلد.
�أم ��ا الآن ،وبع ��د م ��رور �سب ��ع �سن ��وات
والع ��راق �أكرث ا�ستق ��رارا ،قررت ر�شيد
امل�شاركة يف التناف�س االنتخابي للفوز
مبقع ��د برمل ��اين حت ��ى ل ��و ان الإ�س ��اءة
والرتهي ��ب �ض ��د املر�شح ��ات م ��ا ي ��زال
متواجدا.
الآن ه ��ي م ��ن ب�ي�ن  951ام ��ر�أة ،ميثلن
م ��ا يق ��ارب م ��ن  30%من الع ��دد الكلي
للمر�شحني ،لدخ ��ول مناف�سة انتخابات
الع ��راق الربملاني ��ة ل�شغ ��ل  329مقع ��دا
برملانيا.
متري ��ر قان ��ون من ��ع العن ��ف الأ�س ��ري
ومتثي ��ل اك�ث�ر للعن�ص ��ر الن�س ��وي يف
اجلان ��ب التنفي ��ذي من احلكوم ��ة ،هو
من بني الأه ��داف التي ت�سعى لتحقيقها
الن�س ��اء عندم ��ا ي�صبحن ع�ض ��وات يف
جمل� ��س الن ��واب .بالن�سب ��ة للطبق ��ة
ال�سيا�سي ��ة م ��ن الن�س ��اء العراقيات فان
االنتخاب ��ات ميك ��ن ان متث ��ل جترب ��ة
معاناة �صعبة.
م ��ررت ر�شي ��د يدها على �شا�ش ��ة هاتفها
الذك ��ي م�ستعر�ض ��ة �ص ��ور بو�س�ت�رات
حملته ��ا االنتخابي ��ة الت ��ي تعر�ض ��ت
للتمزي ��ق ودم ��وع عينيه ��ا �سقطت على
وجنتها وهي تنظر على ال�صور.

 بغداد  /املدى

المفو�ض��ية ت�س��تعد لإج��راء �آخ��ر تجرب��ة
«حقيقية» لالنتخابات نهاية ال�شهر
 بغداد /فرا�س عدنان
�أكدت املفو�ضية العليا امل�ستقلة لالنتخابات،
�أم�س ال�سب ��ت ،و�ص ��ول ا�ستعداداتها ملرحلة
االقرتاع ،م�ش�ي�رة �إىل �أن املح ��اكاة الأخرية
�س ��وف جت ��ري يف نهاي ��ة ال�شه ��ر احل ��ايل،
م�ش ��ددة عل ��ى �أن العملي ��ة �ست�شه ��د ت�صويت ًا
حقيقي� � ًا ب�إ�ش ��راف املوظف�ي�ن بع ��د �إنه ��اء
تدريبهم.
وتق ��ول املتحدث ��ة با�س ��م املفو�ضي ��ة
جمان ��ة غ�ل�اي ،يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى)،
�إن «العم ��ل يج ��ري حالي� � ًا �ضم ��ن مرحل ��ة
االق�ت�راع ،وق ��د �أنهين ��ا جمي ��ع مفا�ص ��ل
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ه ��ذه العملي ��ة عل ��ى نح ��و تقريب ��ي».
وتابع ��ت غ�ل�اي� ،أن «املفو�ضي ��ة با�ش ��رت
بتدري ��ب موظف ��ي االق�ت�راع الذي ��ن مت
اختياره ��م م ��ن خ�ل�ال القرع ��ة االلكرتونية،
وهذه املهمة �سوف ت�ستمر لنحو �أ�سبوعني».
و�أ�ش ��ارت� ،إىل �أن «امل ��دة الت ��ي مت و�ضعه ��ا
لتدريب املوظفني كافية وفق جدول عملياتي
ومدد زمنية ،ولدينا جتارب �سابقة �أثبتت �أن
حتديد عملية التدري ��ب ب�أ�سبوعني يع ّد كافي ًا
للت�أهيل».
و�أو�ضح ��ت غ�ل�اي� ،أن «التدري ��ب يت ��واله
موظف ��ون �أكف ��اء بح�ض ��ور الوكال ��ة الدولية
للنظ ��م االنتخابية والأمم املتح ��دة ،وي�شمل

�أ�ش ��اد ال�س ��فري الياباين �س ��وزوكي كوت ��ارو بالعالقات
الت ��ي تربط بالده بالعراق والآف ��اق الواعدة لتطويرها
وتو�سيع ميادينها.
ج ��اء ذل ��ك �أثناء لقائ ��ه برئي�س م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى للإعالم
والثقافة والفنون فخري كرمي.
وج ��رى يف اللق ��اء ،تب ��ادل الآراء ح ��ول االو�ض ��اع
ال�سيا�سي ��ة الراهن ��ة واحل ��راك االنتخابي ال ��ذي ي�سود
امل�شهد ال�سيا�س ��ي ع�شية االنتخابات الت�شريعية املبكرة
يف العا�شر من ت�شرين االول القادم.
ويف معر� ��ض احلدي ��ث ع ��ن االنتخابات وما ق ��د ي�سفر
عنه ��ا م ��ن نتائ ��ج ،وم ��ا يرتب ��ط به ��ا م ��ن ا�ستحقاقات،
ج ��رى احلديث عن الق ��وى املحركة ملا ُيع ��رف بالعملية
ال�سيا�سي ��ة ،والفر� ��ص املتاح ��ة لإج ��راء انعطاف ��ة يف
االو�ض ��اع القائمة ،ل�صالح ما تطالب ب ��ه القوى الفاعلة
يف املجتمع ،وب�شكل خا� ��ص اجلموع املطالبة بالتغيري
واال�ص�ل�اح واحتم ��االت ح ��دوث اخ�ت�راق ل�صالح فوز
�شخ�صيات وطنية حتمل هَ م التغيري ،وحتويل الربملان
اىل �سلط ��ة ت�شريعي ��ة جت�س ��د ارادة العراقي�ي�ن وتع�ب�ر

�إج ��راءات االق�ت�راع العام واخلا� ��ص والعد
والفرز و�آلية ا�ستخدام الأجهزة االلكرتونية
اخلا�صة بالعملية االنتخابية».
و�ش� �دّدت ،عل ��ى �أن «ا�ستع ��دادات املفو�ضي ��ة
تن�ص ��ب حالي� � ًا على �إج ��راء عملي ��ة املحاكاة
الثالث ��ة والأخرية يف نهاي ��ة ال�شهر احلايل،
الت ��ي �ستكون ب�أي ��دي موظف ��ي االقرتاع يف
�أغلب مراكز الت�سجيل يف عموم املحافظات».
وبين ��ت غ�ل�اي� ،أن «مهامنا يف ه ��ذه املرحلة
ت�أت ��ي على حموري ��ن الأول تدري ��ب موظفي
االق�ت�راع ،الث ��اين ه ��و اال�ستع ��داد لإج ��راء
املحاكاة الأخرية».
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�أف���غ���ان�������س���ت���ان وال����ع����راق
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حممد حميد ر�شيد يكتب:

الإنتخابات القادمة ..معركة قادمة
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"الوزير العراقي" في الحكومة البريطانية

ناظم زهاوي� ..سليل المفتي
الأول للديار العراقية
 خا�ص /املدى

ينتظر رزقه يف حر الهب  ..عد�سة :حممود ر�ؤوف

ن ّواب يتحدثون عن م�صير جل�سة الغد :لن تنعقد ب�سبب الن�صاب
نواب �أن م�صري جل�سة الربملان ليوم
يج ��د ٌ
غد االثنني الت�أجيل لعدم اكتمال الن�صاب،
م�شريين �إىل عدة �أ�سب ��اب �أدت �إىل انتهاء
هذه الدورة م ��ن الناحية الواقعية �أبرزها
االن�شغال بالدعاي ��ة االنتخابية ،ف�ض ًال عن
عدم ت�ضمني جدول الأعمال قوانني تراها
الكتل ال�سيا�سية غري مهمة.
وكان جمل� ��س الن ��واب قد دخ ��ل يف عطلة
ت�شريعي ��ة امتدت ل�ست�ي�ن يوم ًا ،انتهت يف
الث ��اين م ��ن ال�شه ��ر احل ��ايل ومل ي�ستطع
بعدها م ��ن عقد جل�س ��ة رغم توجي ��ه �أكرث
م ��ن دع ��وة ،وكان ��ت �آخ ��ر الدع ��وات ق ��د
وجه ��ت لعق ��د جل�س ��ة ي ��وم غ ��د االثن�ي�ن،
م ��ع ق ��رب موع ��د االنتخاب ��ات املبك ��رة

ع ��ن طموحاته ��م وتطلعاته ��م ،وتفعيل دوره ��ا الرقابي
الوطني.
وع�ب�ر ال�سفري الذي رافق ��ه تريادا يو�سوك ��ه ال�سكرتري
الث ��اين يف الق�س ��م ال�سيا�س ��ي ،ع ��ن تقييم ��ه للخطوات
االنفراجي ��ة الت ��ي قام ��ت بها حكوم ��ة ال�سي ��د م�صطفى
الكاظم ��ي عل ��ى �صعي ��د العالق ��ات العربي ��ة واالقليمية
والدولي ��ة ،وتتويجها بامل�ؤمتر االقليمي وما مت فيه من
متهي ��دٍ لتطبي ��ع العالقات بني �أطراف عربي ��ة و�إقليمية،
�شهدت تعامالتهم يف ال�سن ��وات االخرية مظاهر �سلبية
و�شكوكا متبادلة.
ومت ��ت اال�ش ��ارة كذل ��ك اىل مظاه ��ر تخفي ��ف االحتقان
يف الو�ض ��ع ال�سيا�س ��ي العراق ��ي ،وتداب�ي�ر جي ��دة من
�ش� ��أن ا�ستمرارها واالرتقاء بها ا�شاع ��ة روح التفا�ؤل -
�ذر ،بانفتاح الب�ل�اد على اال�ستق ��رار ال�سيا�سي
ول ��و بح � ٍ
والتطور االقت�ص ��ادي ،واالقرتاب من طموح وتطلعات
العراقيني لتعزيز امل�سار الدميقراطي.
وق ��د �أكد فخري كرمي على �أن كل ما هو مرجتى عراقي ًا،
رهنٌ مبا قد ت�سفر عنه االنتخابات وما �سيتمخ�ض عنها
ات وا�صالح يتجاوز املنظومة الطائفية املغلقة
تغي ٍ
من رّ
على نف�سها.
د� .أثري ناظم اجلا�سور يكتب:

 التفا�صيل �ص3

 بغداد /نب�أ م�شرق

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

املق ��ررة يف العا�ش ��ر م ��ن ال�شه ��ر املقب ��ل.
ويق ��ول النائب عامر الفاي ��ز ،يف ت�صريح
�إىل (امل ��دى)� ،إن «فر� ��ص عق ��د جل�س ��ة
الربملان ليوم االثنني تبدو �ضعيفة للغاية؛
والنتيجة �ستكون عدم اكتمال الن�صاب».
وتاب ��ع الفاي ��ز� ،أن «امل ��دة الت ��ي ت�سب ��ق
االنتخاب ��ات يك ��ون فيه ��ا املر�شحون ويف
كل دورة برملاني ��ة من�شغل�ي�ن بحمالته ��م
االنتخابي ��ة بغي ��ة �ضم ��ان �أك�ب�ر ع ��دد من
الأ�صوات».
و�أ�شار� ،إىل �أن «ه�ؤالء املر�شحني يعتقدون
بع ��دم جدوى عقد اجلل�س ��ة ،لأنها تت�ضمن
ت�شري ��ع قوان�ي�ن من غري املمك ��ن اجنازها
خالل ما تبقى من عمر الدورة احلالية».
وب�ي�ن الفايز� ،أن «ج ��دول الأعمال خال من
الت�صوي ��ت عل ��ى قوان�ي�ن تع ّد مهم ��ة ولها

�أولوي ��ات ت�ستدع ��ي ح�ض ��ور الن ��واب».
و�شدد ،على �أن «اجلدول ت�ضمن الت�صويت
عل ��ى قوان�ي�ن منه ��ا ،الأندي ��ة الريا�ضي ��ة
واملوظف احلقوقي ونقابة املربجمني».
وم�ض ��ى الفاي ��ز� ،إىل �أن «عام�ل� ًا �آخر دخل
عل ��ى اخلط هو ق ��رب الزي ��ارة الأربعينية
ف�أغل ��ب الط ��رق متقطع ��ة والو�ص ��ول �إىل
بغداد �سيالقي فيه النائب م�شقة».
م ��ن جانبه� ،أف ��اد النائب �سلي ��م همزة ،يف
ت�صري ��ح �إىل (امل ��دى)� ،أن «جل�سة االثنني
�سيك ��ون م�صريها عدم اكتم ��ال الن�صاب؛
ب�سب ��ب ان�شغ ��ال  70%م ��ن الن ��واب
بالدعاية االنتخابية».
و�أ�ض ��اف هم ��زة� ،أن «ج ��دول الأعم ��ال
ال ��ذي و�ص ��ل �إلين ��ا مل يت�ضم ��ن بن ��ود ًا
�ضروري ��ة ت�ستدع ��ي احل�ض ��ور» ،متوقع ًا

«ت�أجي ��ل اجلل�س ��ة �إىل �إ�شع ��ار �آخ ��ر».
ولفت� ،إىل �أن «الربملان حاول عقد جل�سات
يف وق ��ت �ساب ��ق لكن ��ه ف�شل ،وق ��د و�صلنا
�إىل قناع ��ة كاملة ب� ��أن ال ��دورة احلالية قد
انتهت».
وانته ��ى هم ��زة� ،إىل �أن «الغر� ��ض م ��ن
الإع�ل�ان ع ��ن ه ��ذه اجلل�س ��ة ه ��و لغايات
�إعالمي ��ة و�إ�شعار الر�أي العام ب�أن جمل�س
الن ��واب م�ستمر يف الدوام الر�سمي لغاية
نهاية الدورة احلالية».
ومل يختل ��ف النائ ��ب م ��ازن الفيل ��ي ع ��ن
التوقع ب�أن «حظوظ عقد جل�سات الربملان
مل ��ا تبقى من ال ��دورة االنتخابي ��ة �ضعيفة
للغاية».
وذك ��ر الفيل ��ي� ،إىل (امل ��دى)� ،أن «الربملان
و�ص ��ل �إىل �أيام ��ه الأخ�ي�رة وجن ��د �أن

ج ��دول الأعم ��ال يت�ضم ��ن فق ��رات لي�ست
خالفية» ،مو�ضح� � ًا �أن «امل�صلحة تقت�ضي
ع ��دم مناق�شة الفقرات املهم ��ة واخلالفية،
يف �أوق ��ات ين�شغل فيها الن ��واب بالدعاية
االنتخابية».
ووف ��ق جدول الأعم ��ال ال ��ذي �أعلنت عنه
رئا�س ��ة جمل�س النواب ف�أن جل�سة االثنني
�س ��وف تت�ضم ��ن الت�صوي ��ت عل ��ى مقرتح
قانون الأندية الريا�ضية ،ومقرتح قانون
حماي ��ة املوظ ��ف احلقوق ��ي ،وم�ش ��روع
قان ��ون االن�ضم ��ام �إىل برتوك ��ول قم ��ع
الأعم ��ال غ�ي�ر امل�شروع ��ة املوجه ��ة �ض ��د
�سالم ��ة املن�ص ��ات الثابت ��ة يف اجل ��رف
الق ��اري ،والت�صويت عل ��ى مقرتح تعديل
قان ��ون �إقامة الأجان ��ب ،ف�ض ًال عن مقرتح
قانون نقابة املربجمني.

يف بغ ��داد ولندن ان�شغلت الكوالي� ��س واملنتديات ال�سيا�سية مببادرة رئي�س
احلكوم ��ة الربيطاني ��ة بوري� ��س جون�س ��ون باختي ��ار �شخ�صي ��ة م ��ن ا�صل
عراقي ،هو ناظم زه ��اوي ،لوزارة التعليم ،وهي الوزارة التي تقع يف قلب
التجاذب ��ات يف املجتمع الربيط ��اين وجماعاته ال�سيا�سي ��ة والرتبوية على
خلفية الآراء املت�ضاربة ب�صدد اجتاهات التعليم يف اململكة.
مل ي�ص ��ل اىل هذا املن�ص ��ب عبث ًا ،هو املهند�س الكيمي ��اوي و�سكرتري الدولة
الربيط ��اين للتعلي ��م ،ناظم حارث ناظم عبد اجللي ��ل حممد في�ضي الزهاوي
(�أول مفتٍ للديار العراقية).
ينح ��در م ��ن عائلة الزه ��اوي وهي جزء من قل ��ب االمارة الباباني ��ة الكردية
يف ال�سليماني ��ة ،ام ��ا والدت ��ه فه ��ي اال�ست ��اذة طبيب ��ة اال�سن ��ان املتخ�ص�صة
جن ��دة �سعد الدين العي�سى ،من عائلة العي�س ��ى العريقة يف حلب ،وامها من
عائل ��ة الزهري الت ��ي تنت�سب اىل اجلد عل ��ي با�شا الزهري م ��ن اعرق عائالت
الب�ص ��رة ،وجله ��ة الأب ف ��ان الوزي ��ر الربيط ��اين ناظ ��م زهاوي م ��ن �أعرق
العائ�ل�ات البغدادية الكردية املي�سورة الت ��ي �ساهمت ببناء العراق احلديث
باطبائه ��ا ومهند�سيها وقادتها الع�سكري�ي�ن والفال�سفة وال�شعراء واملحامني
وال�سيا�سي�ي�ن ،وم�شاه�ي�ر علم ��اء الدي ��ن ،حمم ��د في�ضي الزه ��اوي و�أجمد
الزه ��اوي ،كم ��ا كان لهم ح�ض ��ور يف (جمل�س املبعوث ��ان) يف ا�سطنبول يف
�شخ�ص ال�شاعر الكبري جميل �صدقي الزهاوي الذي دافع عن حقوق املر�أة.
ومل ي�صب ��ح ناظم الزهاوي احلفيد على ما هو عليه اليوم لوال الفر�ص التي
تتيحه ��ا اململكة املتحدة و�شفافية نظامه ��ا ال�سيا�سي الدميوقراطي وامللكي،
االقت�صادي واالجتماعي وم�ؤ�س�ساته ��ا العريقة العلمية والتعليمية ،وكذلك
لوال مواظبته امل�ستمرة ،وهو ما �أو�صل ناظم اىل مرتبته احلالية ،وذلك بعد
ان اكم ��ل درا�سته من جامع ��ة لندن والتدرج ال�سيا�س ��ي بت�شجيع من اللورد
(�آرت�ش ��ر) ويف ذات الوقت كان يوا�صل تدريبات ��ه الفرو�سية كركوب اخليل
ون�شاطات القفز امل�ضنية با�شراف مدربني معروفني ،كما كان ع�ضو منتخب
يف جمل� ��س وندزورث ،التي هي جزء كبري من حمافظة لندن الكربى ،وملدة
ارب ��ع ع�ش ��رة �سنة ،كم ��ا اثبت كفاءت ��ه التجاري ��ة يف الت�سوي ��ق وا�ستطالع
الر�أي.
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تقرتب من ح�سم مرحلة االقرتاع و�إكمال تدريب املوظفني

المفو�ض��ية ت�س��تعد لإجراء �آخر تجربة "حقيقية" لالنتخابات نهاية ال�شهر
 بغداد /فرا�س عدنان

�أكدت املفو�ضية العليا امل�ستقلة
لالنتخابات� ،أم�س ال�سبت ،و�صول
ا�ستعداداتها ملرحلة االقرتاع،
م�شرية �إىل �أن املحاكاة الأخرية
�سوف جتري يف نهاية ال�شهر
احلايل ،م�شددة على �أن العملية
�ست�شهد ت�صويت ًا حقيقي ًا ب�إ�شراف
املوظفني بعد �إنهاء تدريبهم.
وتقول املتحدثة با�سم املفو�ضية
جمانة غالي ،يف حديث �إىل
(املدى)� ،إن "العمل يجري حالياً
�ضمن مرحلة االقرتاع ،وقد �أنهينا
جميع مفا�صل هذه العملية على
نحو تقريبي".

وتابع ��ت غالي� ،أن "املفو�ضية با�شرت بتدريب
موظف ��ي االقرتاع الذين مت اختيارهم من خالل
القرعة االلكرتونية ،وهذه املهمة �سوف ت�ستمر
لنحو �أ�سبوعني".
و�أ�ش ��ارت� ،إىل �أن "امل ��دة الت ��ي مت و�ضعه ��ا
لتدري ��ب املوظفني كافية وفق ج ��دول عملياتي
ومدد زمني ��ة ،ولدينا جتارب �سابق ��ة �أثبتت �أن
حتدي ��د عملية التدري ��ب ب�أ�سبوعني يع� � ّد كافي ًا
للت�أهيل".
و�أو�ضح ��ت غ�ل�اي� ،أن "التدري ��ب يت ��واله
موظفون �أكفاء بح�ضور الوكالة الدولية للنظم
االنتخابية والأمم املتح ��دة ،وي�شمل �إجراءات
االق�ت�راع العام واخلا�ص والع ��د والفرز و�آلية
ا�ستخ ��دام الأجه ��زة االلكرتوني ��ة اخلا�ص ��ة

بالعملية االنتخابية".
و�ش� �دّدت ،عل ��ى �أن "ا�ستع ��دادات املفو�ضي ��ة
تن�ص ��ب حالي� � ًا عل ��ى �إج ��راء عملي ��ة املح ��اكاة
الثالث ��ة والأخ�ي�رة يف نهاي ��ة ال�شه ��ر احل ��ايل،
التي �ستكون ب�أيدي موظفي االقرتاع يف �أغلب
مراكز الت�سجيل يف عموم املحافظات".
وبينت غالي� ،أن "مهامنا يف هذه املرحلة ت�أتي
على حموري ��ن الأول تدريب موظفي االقرتاع،
الث ��اين ه ��و اال�ستع ��داد لإج ��راء املح ��اكاة
الأخرية".

وتوا�صل� ،أن "املحاكاة الأخرية �ستكون عملية
اق�ت�راع فعلية متهي ��د ًا لإج ��راء االنتخابات يف
موعده ��ا املق ��رر ،وذل ��ك يف العا�ش ��ر م ��ن �شهر
ت�شرين الأول".
و�أردف ��ت غالي� ،أن "�شركة كورية قامت ب�إعادة
وت�أهي ��ل و�صيانة �أجهزة ت�سري ��ع النتائج التي
ه ��ي موج ��ودة منذ وق ��ت �ساب ��ق� ،إ�ضاف ��ة �إىل
برجمة �أجه ��زة التحقق وهي جدي ��دة ت�سلمتها
املفو�ضية من هذه ال�شركة م�ؤخر ًا".
وذهبت� ،إىل �أن "الربجمة �ستف�ضي �إىل نتيجة

مفاده ��ا� ،أن الناخب الذي يجد ا�سمه يف حمطة
ما �سوف لن يج ��ده يف املحطات �أو املحافظات
الأخ ��رى ،كما �أن بطاقته �س ��وف ّ
تعطل مبا�شرة
بعد �إجراء عملية االقرتاع ملدة � 72ساعة".
ولفتت غ�ل�اي� ،إىل �أن "املواد اللوج�ستية ومن
�ضمنه ��ا احل�سا�سة وغري احل�سا�سة التي تدخل
يف عملية االقرتاع هي جاهزة حالي ًا ،وكل هذه
الو�سائ ��ل الفني ��ة �س ��وف تكون كفيل ��ة ب�ضمان
�سالمة عملية االنتخاب".
ونوه ��ت � ،إىل �أن "الذي ��ن ح ّدث ��وا بياناتهم من

مقرتح جديد من املنافذ ي�ضع املنتج
املحلي �أمام "ر�صا�صة الرحمة"

هل �ستنجح اللجنة التي �شكلها الكاظمي ب�إعادة جزء منها؟

"ا�سرتداد الأموال املنهوبة" ي�صطدم ب�أو�ساط �سيا�سية غري
م�شجعة :ا�سرتجاعها يبد�أ مبحاربة حيتان الف�ساد
 بغداد /ح�سني حامت
ي ��رى نواب وخمت�ص ��ون ،ان خطوة
رئي�س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظمي
خالل الأ�سبوع املا�ضي بعقد م�ؤمتر
دويل ال�س�ت�رداد الأم ��وال املنهوب ��ة
خ ��ارج العراق ج ��اءت مت�أخرة ،فيما
�أ�ش ��اروا اىل ان هن ��اك الكث�ي�ر م ��ن
الأم ��وال املنهوب ��ة داخ ��ل الع ��راق
يفرت� ��ض الب ��دء منه ��ا قب ��ل الذه ��اب
نحو اخل ��ارج .وت�ساءلوا :بقي على
موعد االنتخابات  20يوما وحكومة
الكاظم ��ي �ستكون حكوم ��ة ت�صريف
اعمال بع ��د االنتخابات من �سيتوىل
عم ��ل اللجن ��ة اخلا�ص ��ة مبكافح ��ة
الف�س ��اد؟ وتق ��ول ع�ض ��و جلن ��ة
االقت�ص ��اد واال�ستثمار النيابية ندى
�شاكر ج ��ودت يف حدي ��ث لـ(املدى)،
�إن "عق ��د م�ؤمت ��ر دويل ال�س�ت�رداد
�أموال منهوبة منذ �أكرث من  18عاما
يعد �ضحكا على الذقون" ،مت�سائلة،
"اين الأموال املنهوبة التي ال نعرف
م�صريها داخل العراق؟ ،حتى نتجه
بعده ��ا اىل الأم ��وال املنهوب ��ة اىل
خارج العراق".
وت�ضي ��ف جودت ،ان "هن ��اك الكثري
من الأم ��وال املنهوبة داخ ��ل العراق
متمثلة ب ��واردات املناف ��ذ احلدودية
وعدم معرفة م�صري �أموال امل�شتقات
النفطية وال�ضرائب (.")...
وانطل ��ق ي ��وم الأربع ��اء املا�ض ��ي،
امل�ؤمتر ال ��دويل ال�س�ت�رداد الأموال
املنهوب ��ة يف العا�صمة بغ ��داد ،و�أكد
رئي�س ال ��وزراء م�صطفى الكاظمي،
�ضرورة ا�سرتداد الأموال املنهوبة.
وو�صف الكاظمي الف�ساد والإرهاب
ب�أنهم ��ا "وجه ��ان لعمل ��ة واح ��دة"،
م�ش�ي�را �إىل �أن "الف�ساد كان حا�ضر ًا
عندما ُزج املجتمع يف قتال طائفي".
وح�سب الكاظمي �أن ��ه �شكلت "جلنة

خا�ص ��ة ملكافح ��ة الف�س ��اد قام ��ت
واجلهات
بواجبها مع هيئة النزاهة
ِ
والرقابة
الق�ضائي ��ة ووزارةِ الع ��دل
ِ
املالي ��ة" ،م�ؤك ��دا �أن "اللجنة ك�شفت
خ�ل�ال ع � ٍ�ام واح ��د ملف ��ات ف�س ��اد مل
ُتك�ش ��ف ط ��وال  17عام� � ًا وا�سرتدت
�أموا ًال منهوب ًة من اخلارج".
وتعر�ض ��ت اللجن ��ة وفق ��ا للكاظم ��ي
�إىل "هج ��وم واتهام ��ات باطل ��ة كان
اله ��دف �إحباطه ��ا و�إحب ��اط عملها"،
م�ش ��ددا عل ��ى �أنه "ال م ��كان للإحباط
والرتاجع" .من جانبه اعترب الأمني
الع ��ام جلامعة ال ��دول العربية �أحمد
�أبو الغي ��ط م�ؤمتر ا�سرتداد الأموال
املنهوب ��ة "فر�ص ��ة مهم ��ة ملكافح ��ة
الف�س ��اد" .وح�س ��ب �أب ��و الغي ��ط �أن
"�أهم �إجناز حتق ��ق يتمثل باتفاقية
عربية مبكافحة الف�ساد عام ،"2010
م�ضيف ��ا �أن ��ه "مت ت�شكي ��ل االتفاقي ��ة
العربي ��ة ملكافح ��ة الف�س ��اد تعزي ��ز ًا
التفاقية الأمم املتحدة".

ولفت �إىل �أن "مواجهة الف�ساد معقدة
للغاية ت�ستلزم تعاون ًا م�ستمر ًا".
�إىل ذل ��ك ع� � ّد رئي� ��س هيئ ��ة النزاهة
ورئي�س �صندوق ا�س�ت�رداد الأموال
املنهوبة عالء جواد امل�ؤمتر "خطوة
مهم ��ة ال�س�ت�رداد �أم ��وال الع ��راق"،
معربا عن �أمله يف �أن يف�ضي امل�ؤمتر
اىل "تو�صي ��ات لإع ��ادة الأم ��وال
املنهوبة".
واتهم ج ��واد �أن "بع� ��ض الدول تعد
حا�ضن ��ة وتق ��ف عائق� � ًا يف �إع ��ادة
الأم ��وال املنهوب ��ة" ،متابع ��ا �أن
"الع ��راق ما ي ��زال يع ��اين من عدم
تعاون الدول يف ا�سرتداد الأموال"،
معت�ب�را �أن "ازدواجي ��ة اجلن�سي ��ة
يلج� ��أ �إليه ��ا بع� ��ض امل�س�ؤول�ي�ن
باال�ستثمار والف�ساد".
وت�ش�ي�ر ع�ض ��وة جلن ��ة االقت�ص ��اد
النيابي ��ة اىل� ،أن "ال�سيا�سي الراحل
احم ��د اجللب ��ي ك�ش ��ف قب ��ل �سنوات
طويل ��ة مفا�ص ��ل تهري ��ب االم ��وال

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

العراقية بالأرقام وطرق ا�ستعادتها
وماهي احلل ��ول املطروحة ..لكن مل
يتم العم ��ل عليها من قبل احلكومات
املتعاقب ��ة" ،مبين ��ة ان "احلكوم ��ة
عاج ��زة عل ��ى مكافح ��ة الف�س ��اد او
اعتقال ر�ؤو�سه الكبرية".
وتلفت ع�ض ��وة جمل�س النواب اىل،
ان "معاجل ��ة الف�ساد تتطلب مكا�شفة
حقيقي ��ة وح�سم ��ا يف الق ��رارات
وان ي�سع ��ى رئي� ��س احلكوم ��ة اىل
فتح ح ��وار م ��ع املتهمني به ��در املال
الع ��ام م ��ن اج ��ل دفعه ��م للقب ��ول
ب�شروط اع ��ادة ما اخذوه من اموال
خلزين ��ة الدول ��ة" .وطالب ��ت جودت
بـ"ابع ��اد �سيط ��رة حيت ��ان الف�س ��اد
ع ��ن امل�ؤ�س�سات احلكومي ��ة ليت�سنى
اال�سه ��ام يف بناء حقيق ��ي من خالل
تخطيط ي�سه ��م يف تلبي ��ة متطلبات
االه ��ايل يف كل املحافظات من خالل
توف�ي�ر اخلدم ��ات وح ��ق االنتعا�ش
االقت�ص ��ادي" .وبين ��ت ع�ض ��و جلنة

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
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بداي ��ة العام احلايل لغاي ��ة  15ني�سان هم �أكرث
م ��ن ملي ��ون و� 700أل ��ف ناخب" ،م�ش ��ددة على
�أن "العملي ��ة �شمل ��ت ت�أ�ش�ي�ر ح ��االت الوفاة �أو
معاجل ��ة الأخط ��اء يف البيان ��ات� ،إ�ضاف ��ة �إىل
الذي ��ن ا�ستبدل ��وا بطاقته ��م ق�ص�ي�رة الأمد �إىل
بطاقات بايومرتية".
وا�ستط ��ردت غ�ل�اي� ،أن "ع ��دد الذي ��ن �سجل ��وا
بايومرتي� � ًا ل ��دى املفو�ضي ��ة ه ��م �أك�ث�ر م ��ن
 17ملي ��ون ناخ ��ب ،والذي ��ن لديه ��م بطاق ��ات
بايومرتية هم بنحو  14مليون ناخب".

و�أف ��ادت ،ب� ��أن "املفو�ضية ا�ستلمت م ��ن �شركة
�أن ��درا �أكرث م ��ن مليونني بطاق ��ة بايومرتية مت
تدقيقه ��ا و�إر�ساله ��ا �إىل املراك ��ز االنتخابية يف
عموم املحافظات".
وم�ض ��ت غ�ل�اي� ،إىل "توجي ��ه دع ��وة �إىل كل
من لدي ��ه بطاق ��ة بايومرتي ��ة ومل يت�سلمها �إىل
املراجع ��ة ال�ستكمال الإج ��راءات اخلا�صة بها؛
كون البطاقة متثل احلق يف الت�صويت".
من جانبه ،ذك ��ر النائب يونادم كنا يف ت�صريح
�إىل (امل ��دى)� ،أن "مو�ض ��وع االنتخاب ��ات وم ��ا
�ست�سف ��ر عنه من نتائج ،توج ��د ب�ش�أنه خماوف
على �أكرث من جانب".
وتابع كن ��ا� ،أن "مفو�ضي ��ة االنتخابات حتاول
�إىل تو�صل ر�سالة اطمئنان ب�أن الأو�ضاع جيدة
ولن حت�صل هناك عمليات تزوير ،لكن البع�ض
م ��ا زال ي�سج ��ل خماوف ��ه م ��ن بطاق ��ات �ضائعة
وغريها من الإجراءات".
ولف ��ت� ،إىل �أن "املو�ضوع الآخ ��ر مرتبط بعدم
امل�شارك ��ة يف االنتخاب ��ات ،وع ��زوف �شريح ��ة
كبرية م ��ن العراقيني ب�سبب حال ��ة الي�أ�س التي
و�صلوا �إليها".
و�ش ��دد كنا ،على �أن "جمي ��ع املعطيات تدل على
�أن �إجراء االنتخاب ��ات �سوف يكون يف موعده
وذلك يف العا�شر من ال�شهر املقبل ونحن نتطلع
لأن متر العملية ب�شفافية من دون معرقالت".
وم�ضى كنا� ،إىل �أن "املراقبني يرون �أن التغيري
قد يح�صل يف الوجوه فقط مع بقاء ال�سيا�سات
ذاته ��ا ،حت ��ى و�إن م ��رت االنتخاب ��ات عل ��ى �أمت
وجه ،ولكن التغيري الذي يطمح �إليه النا�س لن
يح�صل".
ي�ش ��ار �إىل �أن احلكوم ��ة �أك ��دت يف �أك�ث�ر م ��ن
منا�سب ��ة �أن عملي ��ة االنتخاب ��ات املبكرة �سوف
جت ��ري يف موعدها وذلك يف العا�شر من ال�شهر
املقب ��ل ،راف�ض ��ة حم ��اوالت الت�أجي ��ل ،و�س ��ط
ا�ستم ��رار مقاطعة بع�ض الق ��وى ال�سيا�سية يف
مقدمته ��ا املن�ب�ر العراق ��ي بزعامة �إي ��اد عالوي
وجبه ��ة احلوار الوطن ��ي بزعامة �صالح املطلك
واحل ��زب ال�شيوع ��ي العراق ��ي وع ��دد من قوى
ت�شرين.

 خا�ص /املدى

االقت�ص ��اد النيابي ��ة ،ان "احلكوم ��ة
املقبل ��ة رهينة �صنادي ��ق االقرتاع"،
متوقع ��ة "اذ انتف�ض ال�شعب وزحف
اىل �صنادي ��ق االق�ت�راع بوع ��ي
انتخاب ��ي واجتماع ��ي �سيتغ�ي�ر
الو�ض ��ع ام ��ا اذا بقي ال�شع ��ب عازفا
ومت�شائما م ��ن االنتخاب ��ات �سيبقى
الو�ض ��ع كم ��ا ه ��و علي ��ه ،و�ستك ��ون
فر�صة لأحزاب ال�سلطة للهيمنة على
البلد اكرث واكرث".
ب ��دوره يق ��ول املخت� ��ص بال�ش� ��أن
االقت�ص ��ادي �ضي ��اء املح�س ��ن يف
حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن "خط ��وة
رئي�س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظمي
با�س�ت�رداد الأم ��وال املهرب ��ة ج ��اءت
يف وق ��ت مت�أخ ��ر ج ��دا" ،مبين ��ا �أن
"الورق ��ة البي�ض ��اء الت ��ي و�ضع ��ت
العام املا�ضي كان م ��ن �ضمن مهامها
ا�س�ت�رداد الأم ��وال املهرب ��ة وم ��ن
مطالب ��ات ح ��راك ت�شري ��ن �أي�ضا هو
حمارب ��ة الف�س ��اد اال ان ذل ��ك مي يت ��م
ب�شكل فعلي فقط ح�ب�را على ورق"،
مت�سائ�ل�ا �أن "حكوم ��ة الكاظم ��ي
بع ��د االنتخاب ��ات �ستك ��ون حكوم ��ة
ت�صري ��ف اعم ��ال من �سي�ش ��رف على
اعمال اللجن ��ة؟" .وي�ضيف املخت�ص
بال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي ،ان "ا�سرتداد
الأم ��وال املهربة يتطل ��ب �إرادة قوية
ملحاربة احليتان الكبرية".
وتع ��د ق�ضي ��ة الف�س ��اد من ب�ي�ن �أكرب
التحدي ��ات الت ��ي واجهه ��ا الع ��راق
من ��ذ �أكرث م ��ن عق ��د ون�ص ��ف العقد،
ومل حتق ��ق احلكوم ��ات املتعاقب ��ة
و�أجهزته ��ا الرقابي ��ة النج ��اح
املطل ��وب يف �إيقاف عملي ��ات النهب
املنظ ��م لأم ��وال الدول ��ة نتيج ��ة
االنق�سام ��ات ال�سيا�سي ��ة والطائفية
والإثني ��ة احلادة و�شب ��كات امل�صالح
ذات النف ��وذ املدعوم ��ة م ��ن ق ��وى
و�شخ�صيات �سيا�سية.
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مقرتح مثري لال�ستغ ��راب ورمبا يكون بالغ اخلطورة
قدمت ��ه هيئة املنافذ احلدودية م�ؤخ ��را ،يتعلق بتقليل
ومراجعة اجلبايات املفرو�ضة على الب�ضائع وال�سلع
امل�ست ��وردة والداخلة اىل الع ��راق من الدول الأخرى،
الأم ��ر ال ��ذي يوحي بتهديد م ��زدوج الأول ه ��و تقليل
االي ��رادات املالية الت ��ي �ستدخل خلزين ��ة الدولة عرب
املناف ��ذ ،ف�ضلاً ع ��ن ما �سي� ��ؤدي اليه ه ��ذا االجراء من
انخفا� ��ض ا�سع ��ار ال�سل ��ع امل�ست ��وردة يف ال�س ��وق
وبالتايل �ضرب ال�سلع املحلية بالكامل ،كونها �ستكون
مرتفعة الثمن مقارنة بامل�ستورد.
رئي� ��س هيئة املنافذ عمر الوائلي ق ��ال يف ت�صريحات
تابعته ��ا (امل ��دى)� ،إن "اجلباي ��ة �أثقل ��ت كاه ��ل
امل�ستوردي ��ن قيا�سا مبنافذ �إقلي ��م كرد�ستان الذي يقل
في ��ه حج ��م اجلباية والروت�ي�ن" .واعت�ب�ر الوائلي �أن
"�أح ��د ا�سباب تف�ش ��ي الف�ساد بكافة املنافذ احلدودية
ه ��و ك�ث�رة اجلباي ��ات املفرو�ض ��ة عل ��ى الب�ضائ ��ع
امل�ست ��وردة للعراق" ،مبين� � ًا �أن "الهيئ ��ة بطور اعادة
النظر بالر�سوم الكمركية والعمل على تخفي�ضها".
ه ��ذا التوجه �أث ��ار املخاوف وطرح ت�س ��ا�ؤالت عما �إذا
كان �سيت�سب ��ب بتدم�ي�ر املنتجات املحلي ��ة وتكد�سها،
لك ��ون ال�سل ��ع امل�ست ��وردة وبع ��د تخفي� ��ض اجلبايات
املفرو�ض ��ة عليه ��ا� ،ستنخف� ��ض ا�سعاره ��ا ب�شكل اكرب
وتكون اقل ثم ًنا من ال�سلع املحلية ذات الكلفة العالية،
ممايت�سبب برتاكم الطلب على امل�ستورد فقط واهمال
املنتجات املحلية والعزوف عن �شرائها.
الدمار بعينه
تق ��ول ع�ض ��و جلن ��ة االقت�ص ��اد النيابي ��ة ن ��دى �شاكر
جودت يف حدي ��ث لـ(املدى)� ،إن "الب�ضائع امل�ستوردة
ع ��ادة ت�أتي وهي خالية من م�ش ��اكل الكهرباء او النقل
بالت ��ايل تك ��ون قيمتها اق ��ل مقارنة بال�سل ��ع املحلية"،
حيث �أن ��ه "من املمكن ا�سترياد �سلعة بـ� 10آالف دينار
فيم ��ا يتم انتاجها بالعراق بكلفة  15الف دينار ب�سبب
امل�ش ��اكل التي تواجهها ال�صناع ��ات املحلية ،مما يدفع
امل�ستهلكني ل�شراء ال�سلع الرخي�صة".
و�أك ��دت عل ��ى �أن "ال ��دول يج ��ب عليه ��ا �أن حتم ��ي
منتجاته ��ا املحلي ��ة م ��ن خالل �ض ��رب تعرف ��ة كمركية
عالية على املواد امل�ست ��وردة لغر�ض رفع قيمتها حتى
ال ت�صب ��ح مناف�س ��ة للمنت ��ج املحلي ،وجع ��ل الب�ضاعة
املحلي ��ة ارخ�ص م ��ن االجنبي ��ة فالتوجه يك ��ون نحو

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي
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ال�صناع ��ة املحلية وه ��ذا �سي�شج ��ع امل�ستثمر الداخلي
وي�شجع ال�صناعة املحلية وحتى الزراعة واخلدمات،
و�سيكون التوجه نحو املحلي".
واعت�ب�رت ج ��ودت� ،أن "التوجه نحو تقلي ��ل التعرفة
الكمركية على الب�ضائع امل�ستوردة هو الدمار بعينه"،
م�ش�ي�رة �إىل ان "امل�سيطري ��ن عل ��ى امل�شه ��د ال�سيا�سي
واقت�ص ��اد البالد ميتلك ��ون م�صان ��ع ومعامل يف دول
اجل ��وار وتتعام ��ل م ��ع الع ��راق ك�س ��وق ا�ستهالك ��ي
لت�صريف منتجاتهم".
قرار جيد ولكن لفرتة حمددة
وبالرغ ��م من اتف ��اق الباح ��ث يف ال�ش� ��أن االقت�صادي
احم ��د عيد ،عل ��ى �أن تقلي ��ل التعرف ��ة الكمركي ��ة ي�أتي
ب�ش ��كل عك�س ��ي م ��ع ت�شجي ��ع ال�صناع ��ات والب�ضائ ��ع
املحلية� ،إال �أنه اعترب �أن التوجه نحو تخفي�ضها مفيد
نوعا ما ،ولكن لفرتة حمددة وللوقت الراهن فقط.
ويو�ضح عيد يف حديث لـ(املدى)� ،أن "املقرتح مبحله
يف الوق ��ت الراه ��ن فق ��ط ،حي ��ث �أن ��ه مادام ��ت هناك
�صناع ��ة �ضعيف ��ة والقطاع ��ات اخلا�صة �شب ��ه متوقفة
يف الع ��راق ،ف�أن رفع الر�سوم الكمركية على الب�ضائع
امل�ستوردة التي ال يتواجد غريها يف ال�سوق العراقية
�سريف ��ع ا�سعاره ��ا ويثقل عل ��ى كاه ��ل املواطن و�سط
وجود طلب متزايد على هذه الب�ضائع".
وي�ست ��درك عيد �أن ��ه "يف حال تفعي ��ل واالعتماد على
ال�سلع ��ة الوطني ��ة هن ��ا الب ��د ان تك ��ون هن ��اك ر�سوم
مرتفع ��ة عل ��ى الب�ضائ ��ع لت�شجيع ال�صناع ��ات املحلية
وعدم تخفي�ض الر�سوم ،لكن مبا ان ال�صناعة متوقفة
ه ��ذا يعن ��ي ان ال�س ��وق املحلي ��ة بحاج ��ة اىل املوافقة
على ق ��رار تخفي� ��ض الت�سعرية الكمركي ��ة ولكن وفق
فرتة حم ��ددة وفق الوقت الراهن لك ��ن على احلكومة
ان ت�سع ��ى اىل تن�شي ��ط القطاع ��ات الوطني ��ة من اجل
اخلروج من م�شاكل كثرية ودع ��م وت�شجيع ال�صناعة
املحلية وت�شجيع احلرف".
� 3أ�ضرار حمتملة
من جانبها ،ترى اخلب�ي�رة االقت�صادية �سالم �سمي�سم
خ�ل�ال حديث لـ(املدى)� ،أن "اج ��راء تخفي�ض الر�سوم
الكمركي ��ة عل ��ى الب�ضائع امل�ستوردة �سي� ��ؤدي بال �شك
اىل انخفا� ��ض �سع ��ر ال�سل ��ع امل�ست ��وردة اوال ،واىل
انخفا�ض الإيرادات املالي ��ة املت�أتية من املنافذ ثانيا"،
معت�ب�رة �أن "االم ��ر الأخط ��ر ه ��و �ض ��رب للمنتج ��ات
العراقية بكل �أنواعها الزراعية وال�صناعية".
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ت�سريع �إجالء القوات من
العراق � 3أ�شهر عن الموعد
ال�سابق

االن�سحاب الأمريكي الثاني ينذر بالم�أزق اليمني
�أو عودة "داع�ش"

 بغداد /متيم احل�سن

الأمريكي ��ة يف قاعدت ��ي ع�ي�ن الأ�س ��د،
وحرير".
و�أ�ضافت اخللي ��ة �أن اجلانبني اتفقا على
عقد جل�سات منتظم ��ة ال�ستكمال مناق�شة
اخلط ��وات املتبقية لالنتقال �إىل دور غري
قت ��ايل لق ��وات التحالف ال ��دويل بحلول
الوقت املقرر لها نهاية هذا العام.

خ ��روج الق ��وات االمريكي ��ة م ��ن العراق
�سي�ضع البالد امام "�سيناريوهني" اثنني
حمتمل�ي�ن :احلالة اليمني ��ة او االفغانية،
بح�سب بع�ض الق ��راءات .واعلنت بغداد
ان الق ��وات الأمريكي ��ة �ستغ ��ادر نهاي ��ة
ايل ��ول احل ��ايل ،وه ��و قب ��ل � 3أ�ش ��هر من
املوع ��د ال�س ��ابق .مراقب ��ون واط ��راف
�سيا�سية ،حذرت من وقوع العراق  -بعد
االن�سح ��اب -حت ��ت �سط ��وة الف�صائل او
ع ��ودة تنظيم "داع�ش" الذي بد�أ يت�صاعد
ن�شاطه.
وهن ��اك اك�ث�ر م ��ن � 100أل ��ف م�سل ��ح يف
الب�ل�اد ين�ض ��وون حت ��ت ا�س ��م احل�ش ��د
ال�شعبي ،فيما "داع� ��ش" كاد قبل ا�سبوع
ان ي�سيطر على قريتني �شمال بغداد.
القي ��ادة الع�سكرية بدوره ��ا اعرتفت بان
الق ��وات االمريكية املتواج ��دة يف البالد
منذ اكرث � 7سنوات هي "قتالية" ولي�ست
"ا�ست�شاري ��ة" كم ��ا كان يروج خالل تلك
الأعوام.
مايعن ��ي ان ه ��ذه الق ��وات ط ��وال تل ��ك
ال�سن ��وات كانت "تقاتل" يف فر�ض االمن
ومالحق ��ة "داع� ��ش" ،وحتوله ��ا االن اىل
"جمموعة خرباء" �سينهي ذلك الدور.
بعد االن�سحاب الأول
يف نهاي ��ة  2011ح�ي�ن ق ��رر الرئي� ��س
الأمريك ��ي ال�سابق ب ��اراك اوباما� ،سحب
القوات االمريكية التي جاءت يف ،2003
ترك ب�ي�ن  400اىل  500م�ست�شار ،وظهر
بعدها "داع�ش".
اط ��راف �سيا�سي ��ة ،تذك ��ر يف حدي ��ث مع
(امل ��دى) بتلك الأج ��واء التي ج ��رت فيها
�سل�سل ��ة م ��ن "االعتق ��االت ال�سيا�سي ��ة"،
وت�صاع ��د غ�ضب املناطق ال�سنية وانتهت
بكارثة "داع�ش" يف .2014
تل ��ك الأط ��راف الت ��ي ف�ضل ��ت ع ��دم ذك ��ر
هويته ��ا ،ا�ش ��ارت اىل ان "احلوا�ض ��ن
االرهابي ��ة مازال ��ت موج ��ودة وداع� ��ش
يتحرك بناء على ذلك".
تقاري ��ر امنية اطلعت (امل ��دى) على جزء
منها قبل ايام ،اك ��دت ان "داع�ش يتحرك

ب�سرعة واعاد انت�شاره يف �شمال بغداد".
ووف ��ق ذل ��ك تلف ��ت االط ��راف ال�سيا�سية
اىل ان "غي ��اب الق ��وات القتالي ��ة
االمريكي ��ة يعن ��ي ان داع� ��ش �ستزي ��د من
هجماته ��ا ورمبا تكون م�ؤث ��رة اكرث وقد
ن�شه ��د �سيناري ��و قريب ��ا مم ��ا ج ��رى يف
�أفغان�ستان".
وبح�س ��ب م�ص ��ادر مطلع ��ة ان الق ��وات
الأمريكي ��ة �ستبق ��ي عل ��ى  2500عن�ص ��ر
ب�صف ��ة "ا�ست�ش ��اري" يف قاعدت ��ي ع�ي�ن
اال�س ��د ،غرب ��ي االنب ��ار ،واحلري ��ر يف
اربيل.

وكان بي ��ان للتحالف ال ��دويل يف العراق
قال �إن عمليات تبدي ��ل للقوات الأمريكية
�ستج ��ري ه ��ذا ال�شه ��ر (ايلول) ب ��دال من
كانون الثاين كما كان خمطط له �سابقا.
وا�ش ��ار التحالف �إىل �أن القوات اجلديدة
�ستتوىل �إجراءات احلماية ودعم عمليات
القواعد الع�سكرية.
ملاذا التعجيل ب�إجالء القوات؟
ويعتق ��د مث ��ال االلو�س ��ي ،وه ��و نائ ��ب
�ساب ��ق ،بان اخلارجي ��ة االمريكية ت�سعى
اىل التعجي ��ل ب�سح ��ب جمي ��ع التواج ��د

على الرغم من التحديات ..مئات الن�ساء
العراقيات يدخلن المناف�سة االنتخابية
 ترجمة  /حامد �أحمد
مزي ��ج ق ��وي م ��ن غي ��اب الأم ��ن والنظ ��رة املجحف ��ة
التقليدية �ضد طبق ��ة الن�ساء ال�سيا�سي ��ات الليرباليات
جع ��ل ،عواط ��ف ر�شيد ،تبتعد عن خو� ��ض االنتخابات
الربملاني ��ة عند عودته ��ا للعراق ع ��ام  2014بعد ق�ضاء
�سنوات خارج البلد.
�أم ��ا الآن ،وبع ��د م ��رور �سبع �سن ��وات والع ��راق �أكرث
ا�ستق ��رارا ،ق ��ررت ر�شي ��د امل�شارك ��ة يف التناف� ��س
االنتخاب ��ي للف ��وز مبقعد برملاين حتى ل ��و ان الإ�ساءة
والرتهيب �ضد املر�شحات ما يزال متواجدا.
الآن هي من بني  951امر�أة ،ميثلن ما يقارب من %30
من العدد الكلي للمر�شحني ،لدخول مناف�سة انتخابات
العراق الربملانية ل�شغل  329مقعدا برملانيا.
متري ��ر قان ��ون من ��ع العن ��ف الداخل ��ي ومتثي ��ل اك�ث�ر
للعن�صر الن�س ��وي يف اجلانب التنفيذي من احلكومة،
هو م ��ن بني الأه ��داف التي ت�سع ��ى لتحقيقه ��ا الن�ساء
عندم ��ا ي�صبح ��ن ع�ض ��وات يف جمل� ��س الن ��واب.
بالن�سب ��ة للطبقة ال�سيا�سية م ��ن الن�ساء العراقيات فان
االنتخابات ميكن ان متثل جتربة معاناة �صعبة.
مررت ر�شيد يدها على �شا�شة هاتفها الذكي م�ستعر�ضة
�ص ��ور بو�س�ت�رات حملته ��ا االنتخابية الت ��ي تعر�ضت
للتمزي ��ق ودم ��وع عينيه ��ا �سقطت عل ��ى وجنتها وهي
تنظر على ال�صور.
قال ��ت املر�شح ��ة ر�شي ��د "من ب�ي�ن  38لوح ��ة انتخابية
وزعناه ��ا يف مدين ��ة الب�ص ��رة الت ��ي ر�شح ��ت عنه ��ا،
تعر�ضت  28لوحة منها لأ�ضرار و�أربع منها اختفت".
رجوعا عند العام  2000غادرت ر�شيد العراق متوجهة
اىل كن ��دا حي ��ث ب ��د�أت لأول م ��رة م ��ن هن ��اك حملته ��ا
م ��ن اج ��ل و�ض ��ع امل ��ر�أة االجتماع ��ي وتعزي ��ز دورها
ال�سيا�س ��ي� .أدى ذلك اىل م�س ��ار مهني ا�ستمرت به بعد
رجوعها للعراق.
ولك ��ن يف حينه ��ا ،تق ��ول ر�شي ��د ،مل تتقب ��ل �أح ��زاب
�سيا�سية ب�سهولة ن�ساء عل ��ى حالتي لها نزعة دفاع عن
حق ��وق املر�أة ،م�ش�ي�رة اىل ان عائلتها كانت قلقة �أي�ضا
حول و�ضع العنف ال�سيا�سي يف العراق.
التميي ��ز على م�ست ��وى اجلن�س م ��ا زال متواجدا على
نحو كب�ي�ر ،رغم ان الع ��راق اتخذ خط ��وات هذا العام
حلماي ��ة املر�شح ��ات م ��ن الن�س ��اء .حي ��ث ان ب�إمكانهم
االخب ��ار عن �أي عن ��ف يتعر�ضن له للمحق ��ق الق�ضائي
ب ��دال م ��ن �ضرورة اب�ل�اغ ال�شرط ��ة �أوال .وم ��ن جانبها
خ�ص�صت وزارة الداخلية ارقام خطوط �ساخنة لتلقي
�شكاوى من مر�شحني ن�سوة.
هناء �أدور ،نا�شط ��ة يف جمال حقوق االن�سان والدفاع
ع ��ن حق ��وق امل ��ر�أة ،قال ��ت ان املر�شح ��ات م ��ن الن�ساء
يف انتخاب ��ات ع ��ام  2018تعر�ض ��ن لت�شوي ��ه ال�سمعة
والإ�س ��اءة والتهديدات مما ت�سبب ذل ��ك بردع بع�ضهن

من امل�شاركة يف انتخابات هذا العام.
عمل ��ت ادور على تق ��دم دور املر�أة يف جم ��ال ال�سيا�سة
بع ��د الغ ��زو الأمريك ��ي للع ��راق ع ��ام  ،2003وذلك يف
حمل ��ة �سعت خالله ��ا لتخ�صي� ��ص كوتا للم ��ر�أة بن�سبة
 %40يف الربملان واحلكومة .يف النهاية مت تخ�صي�ص
ن�سب ��ة ر�سمية للمر�أة �ضمن كوتا ت�ضمن لها �شغل %25
من مقاعد الربملان.
ن ��دى اجلب ��وري ،طبيب ��ة و�سيا�سي ��ة ،مت انتخابها يف
دورت�ي�ن ت�شريعيتني �ضمن الكوت ��ا الن�سائية وذلك منذ
الع ��ام  .2005وقال ��ت اجلبوري م ��ن مكتبها يف بغداد
"الدفاع عن ق�ضايا املر�أة مل يكن امرا �سهال ابدا".
و�أ�شارت اجلبوري اىل �سن ��وات من العنف وال�صراع
الطائف ��ي وال�ضغوطات الع�شائري ��ة كتحديات �إ�ضافية
للن�س ��اء الالئي يحاولن ط ��رح براجمهن امام الربملان.
وقالت ان الأحزاب ال�سيا�سية الدينية تتوقع ان تتبنى
ع�ضواتها من العنا�ص ��ر الن�سوية اجلانب املحافظ من
�آرائهم االجتماعية على نحو كبري.
عُال التميم ��ي 35 ،عاما ،مهند�س ��ة ومر�شحة عن حركة
�سيا�سي ��ة علماني ��ة ،هي م ��ن بني جيل جدي ��د من ن�ساء
يدخل ��ن امل�ضم ��ار ال�سيا�س ��ي لأول م ��رة .بالن�سبة لها،
مترير قانون جدي ��د يتناول العن ��ف اال�سري الداخلي
هو من بني �أكرث الق�ضايا احلاحا.
قال ��ت التميم ��ي "الن�س ��اء ما زل ��ن مهم�ش ��ات ومعدالت
العن ��ف الداخل ��ي اال�س ��ري يف العراق خط ��رة .مترير
قانون �ضد العنف الداخلي يعد امرا مهما جدا ويتطلب
بحق وحدة الن�ساء".
منا�صري حقوق الن�ساء الذين �شنوا حمالتهم لت�شريع
قانون العنف الأ�سري على مدى ع�شر �سنوات يريدون
االن ادخ ��ال مالجئ ل�ضحايا العن ��ف الأ�سري وعقوبة
اكرث �صرامة للمتورطني بجرائم ال�شرف بقتل الن�ساء.
ولك ��ن املعار�ضة ،التي غالبا م ��ا ت�أتي من �أحزاب دينية
�سيا�سي ��ة ،ادت اىل ان ��ه مل يت ��م تبن ��ي قان ��ون من هذا
النوع حلد االن.
م ��ا وراء الربمل ��ان ،فان اجلب ��وري تري ��د �أي�ضا متثيال
اف�ض ��ل للن�س ��اء يف اجلان ��ب احلكوم ��ي التنفيذي .يف
احلكوم ��ة احلالي ��ة هن ��اك ث�ل�اث ن�س ��اء فق ��ط ي�شغل ��ن
منا�صب وزارية.
ا�ستن ��ادا اىل اجلب ��وري ،فان ��ه من املفرت� ��ض ان تكون
هن ��اك مزي ��د م ��ن الن�س ��اء ي�شغل ��ن منا�ص ��ب عالية يف
م�ؤ�س�سات الدولة العام ��ة لتمكينهن من اكت�ساب مكانة
�سيا�سية وح�ضور مبرور الوقت.
وقال ��ت اجلب ��وري "�سيح�صل ��ن عل ��ى فر�ص ��ة ان يكن
معروف ��ات اك�ث�ر وان ت ��زداد موارده ��ن ،وهكذا �سوف
ل ��ن نك ��ون بحاج ��ة بع ��د ذل ��ك للكوت ��ا يف االنتخاب ��ات
امل�ستقبلية".
• عن موقع  Arab Weeklyالإخباري

الع�سكري والذي ميك ��ن ان يكون اهدافا
"للحر�س الثوري االيراين" او بالتعاون
م ��ع "ملي�شيات ��ه يف الع ��راق و�سوري ��ا
واليمن ولبنان".
االلو�سي ويف ات�صال مع (املدى) قال ان
ا�سباب التعجيل باالن�سحاب تعود اي�ضا
"لق ��رار وا�شنط ��ن بتقلي� ��ص اهتمامه ��ا
املبا�ش ��ر بال�شرق الأو�سط والرتكيز اكرث
عل ��ى ال�ش ��رق الأدين وال�ص�ي�ن" ،وق ��رب
امتالك �إيران للقنبلة الذرية.
ويفرت� ��ض االلو�س ��ي ان ذل ��ك �سينته ��ي
باحتم ��ال "توجي ��ه �ضرب ��ة ا�سرائيلي ��ة

الي ��ران ل�ضرب مركز القنبل ��ة الذرية وقد
يح ��دث قب ��ل نهاي ��ة  ،"2021وه ��و �سبب
الت�سري ��ع باالن�سح ��اب "الفو�ض ��وي"
م ��ن افغان�ست ��ان ،و�سح ��ب منظوم ��ة
"باتريوت" من ال�سعودية واملنطقة.
وي�ضيف النائب ال�سابق ":هذا الت�صعيد
�سيحرج �أمري ��كا داخليا وخارجيا ،وهي
تريد اخلروج باقل اخل�سائر".
واكد بيان قوات التحالف �أن احلرب �ضد
تنظي ��م "داع� ��ش مل تنت ��ه" ،و�أن الق ��وات
العراقي ��ة ه ��ي الت ��ي "تقود ه ��ذه احلرب
وحدها م ��ن دون م�شاركة قوات التحالف

ميدانيا".
و�أو�ض ��ح التحال ��ف �أن مهمت ��ه حتول ��ت
من القتال املبا�ش ��ر �إىل الدعم وامل�شورة،
بعيدا عن العمليات القتالية يف امليدان.
واتفق الع ��راق والوالي ��ات املتحدة على
تقلي�ص دور الوحدات القتالية الأمريكية
يف العراق بحلول نهاية ال�شهر اجلاري.
وقال ��ت خلية الإعالم الأمن ��ي يف العراق
يف بي ��ان �إن "اللجن ��ة الفني ��ة الع�سكرية
العراقي ��ة ونظريته ��ا الأمريكي ��ة اتفقت ��ا
خ�ل�ال اجتم ��اع عق ��د يف بغ ��داد -عل ��ىتقلي� ��ص الوح ��دات القتالي ��ة والق ��درات

الف�صائل والقواعد الأمريكية
وت�أتي هذه التطورات يف �أعقاب اقرتاب
االنتخاب ��ات الربملاني ��ة املبك ��رة ،املق ��رر
اجرا�ؤه ��ا يف العا�شر م ��ن ت�شرين االول
املقبل .ولذلك يعتق ��د علي البيدر الباحث
يف ال�ش� ��أن ال�سيا�س ��ي واالمن ��ي ،ان
احلديث عن االن�سحاب االمريكي "دعاية
انتخابية".
ويق ��ول البي ��در لـ(امل ��دى) ان "وا�شنطن
تنظ ��ر اىل الع ��راق ك�أحد اه ��م الدول يف
احلف ��اظ عل ��ى امنه ��ا القوم ��ي ،لذل ��ك لن
تن�سحب".
لكنه يف ا�سو�أ االحوال ،يفرت�ض البيدر،
ان االن�سحاب "يعن ��ي ان يتحول العراق
اىل احلال ��ة اليمني ��ة وتبتل ��ع الف�صائ ��ل
الدولة" .وكانت الف�صائل وبع�ض القوى
املقرب ��ة م ��ن تل ��ك اجلماع ��ات ق ��د تبن ��ت
موقف�ي�ن متناق�ض�ي�ن م ��ن �أنب ��اء تقلي�ص
القوات االمريكي ��ة .بع�ض املواقف كانت
مرحب ��ة ب�إع�ل�ان تخفي� ��ض ع ��دد القوات،
بينما قالت اخرى بانها �ستبقى ت�ستهدف
القوات االمركية حتى لو كانت موجودة
ب�صفة "ا�ست�شارية".
باملقاب ��ل يقلل غ ��ازي في�ص ��ل ،وهو مدير
مرك ��ز الدرا�س ��ات ال�سرتاتيجي ��ة ،م ��ن
خطورة ان�سحاب الق ��وات االمريكية من
البالد.
في�صل يقول لـ(املدى) ان "هذا االن�سحاب
اليعن ��ي ت ��رك الع ��راق ،لك ��ن الق ��وات
االمريكي ��ة �ستبقى تقدم ل ��ه الدعم االمني
وال�سيا�سي واالقت�صادي".
وي�ضيف ":هن ��اك  45قاعدة امريكية يف
املنطقة منها يف ال�سعودية وقطر ،تركيا،
والبحري ��ن ،وت�ضم نح ��و � 80ألف جندي
وه ��ي ميك ��ن ان ت�ساعد الع ��راق وحتمي
امنه".

ح�شود ع�شائرية تجبر منت�سبيها على انتخاب �شخ�صيات تدعمهم
 متابعة /املدى
طال ��ب برملاني ��ون رئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب
العراق ��ي ب�إحال ��ة �أم ��راء ح�ش ��ود ع�شائري ��ة يف
نينوى وحمافظ ��ات �أخرى �إىل التحقيق ب�سبب
�إجباره ��م منت�سب�ي�ن حت ��ت �إمرته ��م عل ��ى جمع
�أ�ص ��وات ملر�شح�ي�ن يف االنتخاب ��ات الربملاني ��ة
املزم ��ع �إجرا�ؤه ��ا يف ت�شري ��ن االول �أكتوب ��ر
 .2021وت�ضم ��ن الطل ��ب ال ��ذي وقع ��ه ع�شرون
نائب� � ًا ،رفع �أي ��دي �أربعة �أمراء ح�ش ��ود متهمني
با�ستقط ��اع مبال ��غ مالي ��ة م ��ن املنت�سبني ،حلني
اكم ��ال التحقيقات معه ��م يف وزارة الدفاع .يف
وق ��ت يتحدث ناخبون يف نين ��وى والأنبار عن
تعر� ��ض اقربائه ��م املنتم�ي�ن حل�ش ��ود ع�شائرية
ل�ضغ ��وط خمتلف ��ة الجباره ��م عل ��ى الت�صويت
لأ�شخا�ص حمددين.
وتنت�شر ميلي�شيات احل�شد الع�شائري يف عموم
�أق�ضي ��ة ونواح ��ي حمافظ ��ة نين ��وى املحيط ��ة
مبركزه ��ا مدين ��ة املو�ص ��ل (405ك ��م �شم ��ال
بغ ��داد) وقد �أ�س�سه ��ا �شيوخ ع�شائ ��ر من العرب
ال�سن ��ة و�أع�ض ��اء يف جمل� ��س الن ��واب العراقي
و�سيا�سي ��ون قبي ��ل ح ��رب حتري ��ر نين ��وى من
داع� ��ش  ،2017- 2016ومعظم ه�ؤالء موالون
لق ��وى �سيا�سي ��ة وف�صائ ��ل �شيعي ��ة .وكان ��ت
احل�شود الع�شائري ��ة قد �أبعدت عن نطاق نريان
ح ��رب حترير املو�صل ومل ي�سم ��ح لها بالدخول
�أو االنت�شار �إال بعد طرد داع�ش متام ًا .و�أ�سندت
�إليها مهمات ثانوي ��ة ك�إقامة حواجز تفتي�ش يف
مناط ��ق حم ��دودة داخ ��ل املو�ص ��ل وبل ��دات يف
نين ��وى ،يف ح�ي�ن �أن ال�سيط ��رة الفعلي ��ة بقيت
لف�صائ ��ل احل�ش ��د ال�شعب ��ي (ال�شيع ��ي) وقوات
ال�شرطة االحتادية (الفرقة اخلام�سة والثالثة).
وبقي ��ت هذه احل�شود حمافظ ��ة على ت�شكيالتها
حت ��ى بعد م ��رور �أربع �سنوات م ��ن طرد داع�ش
وانتفاء ال�سبب الرئي�س لإن�شائها ،فبقيت مت�سك
الأر� ��ض يف مناط ��ق حا�ضناته ��ا الع�شائري ��ة،
مانح ��ة �أمراءها �سلطات ونف ��وذا وا�سعني لي�س
فق ��ط عل ��ى املنت�سبني ب ��ل حتى على �س ��كان تلك
املناطق.
جاب ��ر( ،ا�س ��م م�ستع ��ار) ملنت�س ��ب يف احل�ش ��د
الع�شائ ��ري يف ناحي ��ة القي ��ارة ( 65ك ��م جنوب
املو�ص ��ل) ،ق ��ال �إن �آم ��ر احل�ش ��د ال ��ذي انت�سب
اليه �سنة  ،2016ه ��دده بالف�صل �إن مل يجمع له
�أ�صوات خم�س ��ة �أ�شخا�ص من �أقربائه يف الأقل
لري�شحونه يف االنتخابات الربملانية.
وقال جابر ب� ��أن كل �أمراء احل�ش ��ود الع�شائرية
ي�ضغط ��ون على منت�سبيهم بطريق ��ة مبا�شرة �أو
غ�ي�ر مبا�ش ��رة النتخابهم �أو انتخ ��اب مر�شحني
�آخرين قريبني منهم.
وا�ستدرك“ :لي�س �أمامنا خيار� ،إما �أن ننتخبهم

بقناع ��ة �أو متلق ًا �أو ننتخبه ��م مكرهني” .وتابع
م�ستهزء ًا�” :أية انتخابات هذه؟ وقادة الف�صائل
امل�سلح ��ة ير�شح ��ون انف�سه ��م ويجربون ��ك ان
ت�صوت لهم ..ب�أي قانون ومنطق ي�سمح له�ؤالء
بالرت�ش ��ح؟  ..كل الأم ��ور جت ��ري برتتيب ��ات
م�سبق ��ة ،واحلكوم ��ة ال ت ��رى وال ت�سمع وتقول
انه ��ا �ست�ضم ��ن نزاه ��ة االنتخاب ��ات” .جمل� ��س
الن ��واب العرق ��ي �أح ��ال طلب الن ��واب املوقعني
وكله ��م من نينوى اىل جمل� ��س الق�ضاء الأعلى-
رئا�س ��ة الإدع ��اء العام مبوج ��ب الكت ��اب املرقم
 7540يف � 31آب 2021وال ��ذي حم ��ل توقي ��ع
الأمني العام ملجل�س النواب د�.سريوان عبد الله
ا�سماعيل لفتح حتقيق عاجل وفوري.
وب ��د�أت احلمالت االنتخابية منذ ا�سابيع ،لكنها
مات ��زال ب ��اردة وتقت�ص ��ر على ن�ش ��ر بو�سرتات
بع� ��ض الكيان ��ات واملر�شح�ي�ن ،و�س ��ط ت�شكيك
معظ ��م الناخبني بجدوى اللج ��وء اىل �صناديق
االق�ت�راع لتغي�ي�ر واقع الب�ل�اد يف ظ ��ل انت�شار
ال�س�ل�اح وامللي�شيات وا�ستغالل امكانات الدولة
من قبل القوى النافذة.
علي ح�سني ،وه ��و احد الن�شطاء الذين �شاركوا
يف (ح ��راك ت�شري ��ن) ،وه ��و اال�سم ال ��ذي �أطلق
عل ��ى مظاه ��رات خرج ��ت يف بغ ��داد وم ��دن
�أخ ��رى يف ت�شري ��ن الأول � 2019ضد �سيا�سات
احلكومة العرقية.
يقول ب�أنه كان يناق�ش اىل ما قبل ا�شهر امكانية
تر�شي ��ح �شب ��اب ميثلونه ��م خلو� ��ض املناف�س ��ة
االنتخابي ��ة “ال ميك ��ن يف ه ��ذه االنتخابات ان
يح�صل تغيري ،الق ��وى الكبرية ت�سيطر على كل
�ش ��يء ،ومتلك ال�سالح وامل ��ال وت�ستغل نفوذها
يف الدول ��ة ب ��كل امكاناته ��ا لفر� ��ض مر�شحيها،

لذل ��ك �سنقاط ��ع م ��ع الأغلبي ��ة ال�ساحق ��ة ه ��ذه
االنتخابات”.
ويتابع”:لي� ��س يف احل�ش ��ود والأجهزة الأمنية
فقط يتم جم ��ع الأ�صوات بالتهديد ،فاالنتهاكات
حت ��دث يف كل م ��كان ،واجلمي ��ع يع ��رف كي ��ف
جرى التالعب بالأ�ص ��وات حتى يف املفو�ضية،
وكيف احرقت ال�صناديق ،وكيف ارتفعت ن�سبة
امل�شاركة الوهمية اىل ما فوق الـ.”%40
�صراع انتخابي وا�ستغالل ملوارد
الدولة
املحام ��ي ولي ��د مق ��دام خ�ض ��ر يعتقد ب� ��أن طلب
الن ��واب للتحقيق مع �آمري اف ��واج ،كان تنبغي
احالت ��ه �إىل وزارة الدف ��اع فق ��ط ولي� ��س اىل
جمل� ��س الق�ض ��اء الأعل ��ى و�أن توج ��ه عقوب ��ات
ع�سكري ��ة مبا�شرة اىل من تثب ��ت ادانته .ولي�س
كم ��ا يُف�س ُر بع� ��ض النواب الأمر عل ��ى �أنه جمرد
”ا�ستغالل وظيفة ملنفعة خا�صة”.
وي�ؤك ��د �ض ��رورة تدخ ��ل مفو�ضي ��ة االنتخابات
بنح ��و مبا�شر يف التهم التي وجهها النواب اىل
ق ��ادة احل�ش ��ود ،لأنها اكرث جه ��ة معنية ب�سالمة
ونزاهة العملية االنتخابية.
فيم ��ا ي�ش�ي�ر الباح ��ث املتخ�ص� ��ص بال�ش� ��أن
ال�سيا�س ��ي العراق ��ي �أي ��اد جمي ��ل ع ��زت �إىل �أن
مطالبات النواب مبحا�سبة �أمراء احل�شود تبدو
من الناحية النظرية حلماية العملية االنتخابية
و�ضم ��ان نزاهته ��ا ،لكنه ��ا يف احلقيق ��ة “جمرد
�ص ��راع �سيا�س ��ي ال �أك�ث�ر” فه� ��ؤالء يدعم ��ون
مر�شحني �آخرين.
ويو�ض ��ح“ :معظم النواب املوقع�ي�ن على طلب
التحقيق مع �أمراء احل�ش ��ود هم بدورهم �أمراء

يف ح�ش ��ود �أخ ��رى مناف�س ��ة �أو للأح ��زاب التي
ميثلونها ح�شود ع�شائرية”.
ويتاب ��ع ع ��زت ،ان النائ ��ب �أحم ��د اجلب ��وري
الع�ض ��و يف جلن ��ة النزاه ��ة الربملاني ��ة ،وورد
�أ�سم ��ه ب�ي�ن املوقعني عل ��ى الطلب ،يق ��ود ح�شد ًا
ع�شائري� � ًا يف ناحي ��ة القي ��ارة التابع ��ة ملحافظة
نينوى يطلق عليه (ح�شد فر�سان اجلبور).
النائ ��ب �أحمد اجلبوري ع ��زا توقيعه على طلب
التحقي ��ق م ��ع الأم ��راء �إىل �ش ��كاوى تق ��دم به ��ا
منت�سبون يف عدد من احل�شود دون �أن ي�سميها،
قال ��وا ب�أنه ��م يتعر�ضون اىل �ضغ ��وط النتخاب
مر�شح�ي�ن بعينه ��م و�سيتعر�ض ��ون للف�ص ��ل
وعقوب ��ات �أخ ��رى يف ح ��ال رف�ض ��وا الإذع ��ان.
وق ��ال موجها كالم ��ه اىل املنت�سب�ي�ن امل�شتكني:
“ماتتعر�ض ��ون الي ��ه جرمي ��ة يحا�س ��ب عليه ��ا
القان ��ون ال�ستغالل املوقع الوظيفي بال�سجن ما
ال يق ��ل عن خم� ��س �سنوات وقطعا ل ��ن ي�ستطيع
�أي �آم ��ر �أو م�س� ��ؤول ف�صلك ��م او معاقبتكم طاملا
انتم ملتزمون بالدوام والواجبات”.
ودع ��ا كل منت�س ��ب يف احل�ش ��ود الع�شائري ��ة
يتعر� ��ض �إىل �ضغ ��وط م�شابه ��ة للتوا�ص ��ل معه
مبا�شرة لغر� ��ض م�ساعدتهم يف تقدمي ال�شكوى
لالدع ��اء الع ��ام ومكت ��ب القائ ��د الع ��ام للق ��وات
امل�سلحة.
وبح�س ��ب املفو�ضي ��ة العلي ��ا لالنتخاب ��ات يف
الع ��راق ف�أن عدد املر�شحني قد بلغ  3249بينهم
 951امر�أة .منهم ممثلون عن  167حزب ًا ت�شكل
منه ��ا  58حتالف� � ًا والبقي ��ة �شخ�صي ��ات م�ستقلة
يتناف�سون جميع ًا ل�شغل  329مقعد ًا �إ�ضافة اىل
ت�سع مقاعد للكوتا.
الكثري م ��ن ه�ؤالء املر�شح�ي�ن وبح�سب النا�شط
ال�سيا�سي حازم كاظ ��م يقودون ف�صائل م�سلحة
وهم ن ��واب حاليون �أو �سابق ��ون �أو �سيا�سيون
يدخل ��ون املع�ت�رك االنتخابي م�ستغل�ي�ن موارد
الدول ��ة لتعزي ��ز حظوظه ��م ،كت�سخ�ي�ر م ��ن هم
حت ��ت امرته ��م للت�صوي ��ت �أو جم ��ع الأ�ص ��وات
له ��م ف�ضال ع ��ن امل�شاركة يف حمالته ��م الدعائية
من خالل ن�ش ��ر البو�س�ت�رات وال�صور اخلا�صة
بهم .ويقول حازم ب�أن هنالك من يقوم بحمالت
دعائية تتمثل بتنظيف وتبليط �شوارع وتزويد
ق ��رى باملي ��اه وغريها م ��ن الأعم ��ال با�ستخدام
�آلي ��ات الدول ��ة واجله ��د الوظيف ��ي احلكوم ��ي
املتمث ��ل بعم ��ال البلدي ��ة وغريه ��ا م ��ن الدوائر
احلكومية.
ً
ويتابع “وهن ��ا �أي�ضا جند ب� ��أن �أمراء احل�شود
م ��ن املر�شح�ي�ن لالنتخابات هم م ��ن يقوم بهكذا
�أم ��ور ،م�ستغل�ي�ن ال�سلط ��ات الأمني ��ة الت ��ي
ميتلكونه ��ا ،فيكف ��ي �أن ير�س ��ل الواح ��د منه ��م
جمموعة م ��ن عنا�صر احل�شد التاب ��ع له �إىل �أي
دائرة وي�أخذ منها ما يريد”.
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يف حال��ة ن��ادرة ..ذي قار ب�لا دعاي��ة �إنتخابية

 املدى /حممد ال�صاحلي
ت�ش ��هد حمافظة ذي قار غياب ��ا الفتا للدعاية
االنتخابي ��ة وباالخ� ��ص يف مركزه ��ا مدينة
النا�صري ��ة ،خالف ��ا لل ��دورات االنتخابي ��ة
ال�سابق ��ة عندم ��ا كان ��ت الدعاي ��ة تغط ��ي كل
املدينة.
ويق ��ول ع�ضو مكتب مفو�ضي ��ة االنتخابات
يف ذي ق ��ار ،قا�س ��م الربيع ��ي لـ(امل ��دى)،
�إن ��ه "عل ��ى الرغم م ��ن مرور نح ��و  60يوما
عل ��ى انط�ل�اق حم�ل�ات الدعاي ��ة االنتخابية

لالح ��زاب واملر�شح�ي�ن وفق ��ا للقان ��ون ،اال
انن ��ا ن�شاه ��د قل ��ة يف الدعاي ��ة االنتخابي ��ة
وخا�صة يف الدعاية االنتخابية للمطبوعات
والفلك�سات يف الطرقات وغريها".
ولف ��ت �إىل �أن "الدعاي ��ة يف االنتخاب ��ات
احلالي ��ة اقت�صرت عل ��ى و�سائ ��ل التوا�صل
االجتماع ��ي واالجتماع ��ات واللق ��اءات
املبا�شرة للمر�شحني باملواطنني".
وب�ي�ن� ،أن "ه ��ذا الأم ��ر يع ��ود اىل طبيع ��ة
الو�ض ��ع ال ��ذي م ��رت ب ��ه ذي ق ��ار خ�ل�ال
العام احل ��ايل واملا�ض ��ي من �أح ��داث �أمنية

متعددة".
م ��ن جانب ��ه� ،أك ��د املر�ش ��ح امل�ستق ��ل ،عل ��ي
اخلزاع ��ي لـ(امل ��دى)� ،أن "غالبية املر�شحني
امل�ستقلني يف املحافظة يخ�شون من الظهور
يف املي ��دان من خالل الدعاي ��ات االنتخابية
ب�سب ��ب اخل ��وف م ��ن تعر� ��ض الدعاي ��ة
االنتخابي ��ة اخلا�ص ��ة به ��م �إىل الهجوم من
قبل جماهري الأحزاب امل�سيطرة".
وا�ض ��اف ،ان "املر�ش ��ح امل�ستق ��ل اعتمد يف
دعايت ��ه لالنتخاب ��ات املقبلة عل ��ى اللقاءات
املبا�ش ��رة م ��ع املواطنني وا�ستغ�ل�ال مواقع

�أجرا�س الكنائ�س تبد�أ رحلة العودة
�إىل املو�صل
 متابعة/املدى
عاد جر� ��س (ناقو�س) كني�سة مار توم ��ا� ،أم�س ال�سبت،
لي�ص ��دح يف مدين ��ة املو�ص ��ل القدمي ��ة و�س ��ط زغاري ��د
امل�صلي ��ات ،وه ��و �أول ناقو�س كني�سة يع ��اد تركيبه يف
املو�صل ،منذ �سبع �سنوات.
وح�ض ��ر ع�ش ��رات الأ�شخا� ��ص� ،أغلبهم م ��ن امل�سيحيني
الذي ��ن قدموا من املناط ��ق املجاورة ،احتف ��اال قرع فيه
الأب بيو�س عفا�ص جر� ��س كني�سة ال�سريان الكاثوليك
التي ما زالت �أعمال الرتميم جارية فيها.
ومت تركي ��ب اجلر�س الذي يبلغ وزن ��ه  285كيلوغرام ًا
وامل�صن ��وع يف لبن ��ان ،بف�ض ��ل تربع ��ات م ��ن منظم ��ة
"الأخ ��وة" غ�ي�ر احلكومي ��ة الفرن�سي ��ة الت ��ي ت�ساعد
الأقلي ��ات الديني ��ة ،و ُنق ��ل م ��ن ب�ي�روت بالطائ ��رة ،ثم
بال�شاحنة �إىل املو�صل.
و�صفق احل�ض ��ور لدى قرع اجلر�س وزغ ��ردت الن�ساء
و ُرددت ال�صلوات.
وق ��ال الأب بيو�س عفا� ��ص يف كلمته "اخريا ،بعد �سبع
�سنني من ال�صمت قرع ناقو�س مار توما وللمرة االوىل
يف اجلانب االمين من املو�صل".
و�أعل ��ن عنا�ص ��ر تنظي ��م داع� ��ش االرهاب ��ي املو�ص ��ل
"عا�صمة" لهم يف العراق يف �صيف  ،2014قبل �أن يتم
طرده ��م على يد القوات العراقية والتحالف الدويل يف
عام .2017

وق ��ال الأب بيو� ��س عفا�ص "�إنه يوم فرح ��ة كبرية جد ًا
وامتن ��ى �أن تزداد الفرح ��ة �أكرث عندما تت ��م �إعادة بناء
لي�س جمي ��ع امل�ساج ��د والكنائ� ��س يف املو�صل فح�سب
بل املدين ��ة كلها مبواقعها التاريخي ��ة واحل�ضرية وكل
م�ساكنها".
وا�ضاف "ان ع ��ودة قرع الناقو�س هذا ي�ؤذن ب�أيام �أمل
ورج ��اء م�ستقبلي ��ة ويفت ��ح املج ��ال �أي�ضا ان �ش ��اء الله
لعودة امل�سيحيني اىل مدينتهم العريقة".
وح ��ول االرهابي ��ون كني�سة م ��ار توما الت ��ي تعود �إىل
الق ��رن التا�سع ع�شر �سجن ًا وحمكم ��ة .وما زالت �أعمال
الرتميم فيها م�ستمرة وقد مت تفكيك الأر�ضية الرخامية
لإعادة تركيبها بالكامل.
وقال ��ت نداء عبد الأح ��د ،وهي من �أبن ��اء املو�صل� ،إنها
ج ��اءت من �أربيل حي ��ث عا�شت عدة �سن ��وات لـ"�أ�شاهد
كني�ستي من جدي ��د ُتبنى وتتجدد وتنب�ض فيها احلياة
من جديد".
ً
وقال ��ت هذه املعلم ��ة التي تبلغ من العم ��ر  40عاما �إنها
"فرحة ال تو�صف� .أ�شعر ك�أن امل�سيحية تعود لتنب�ض
من جديد".
وا�ضط ��ر العدي ��د م ��ن م�سيحي ��ي الع ��راق �إىل الهجرة،
بفعل احل ��روب والنزاعات وتردي الأو�ضاع املعي�شية.
ومل َ
يبق يف العراق اليوم �سوى � 400ألف م�سيحي بني
�سكانه البالغ عددهم  40مليون ًا بعد �أن كان عددهم 1,5
مليون عام  2003قبل االجتياح الأمريكي.
جمهورية العراق  /وزارة الداخلية
مديرية الأحوال املدنية واجلوازات والإقامة
مديرية �أحوال بغداد  /الر�صافة
ق�سم �ش�ؤون �أحوال بغداد  /الر�صافة
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التوا�صل االجتماعي ،كونه يرى �أن �صرف
الأم ��وال عل ��ى الالفت ��ات ل ��ن يج ��دي نفعا،
كونه ��ا �ستتعر� ��ض للتمزي ��ق بع ��د �ساع ��ات
عل ��ى و�ضعه ��ا يف ال�ش ��ارع من قب ��ل تابعي
الأحزاب".
ويف وق ��ت �ساب ��ق ،ا�شتبكت ق ��وة �أمنية مع
�شب ��ان حاولوا رفع دعاي ��ات انتخابية قرب
تقاط ��ع البهو و�سط مدين ��ة النا�صرية مركز
حمافظ ��ة ذي ق ��ار واعتقل ��ت اثن�ي�ن منه ��م،
فيم ��ا الذ البقي ��ة بالف ��رار �إىل جه ��ة جمهولة
م�ستغلني فروع ال�شوارع يف الهرب.
وكان جمل� ��س الق�ض ��اء الأعل ��ى �أ�ص ��در يف
التا�س ��ع من �أيل ��ول احلايل ،ق ��رارا مبعاقبة
من يعتدي على �صور املر�شحني لالنتخابات
التي تنت�شر يف مدن البالد.
وذك ��ر املجل� ��س يف بي ��ان �صحف ��ي "بالنظر
لق ��رب موع ��د انتخاب ��ات جمل� ��س الن ��واب
وللح ��د م ��ن ظاه ��رة االعت ��داء عل ��ى �ص ��ور
املر�شح�ي�ن وبراجمه ��م االنتخابية ،اقت�ضى
توجيه حماك ��م التحقيق باتخاذ الإجراءات
القانونية بح ��ق كل من يخالف �أحكام املادة
( )35من قان ��ون االنتخابات رقم ( )9ل�سنة
."2020
و�أ�ض ��اف� ،أن "هذه املادة ن�صت علی معاقبة
من يتعمد االعتداء على �صور املر�شحني �أو
براجمهم املن�ش ��ورة يف الأماكن املخ�ص�صة
لها".
لك ��ن رغ ��م ه ��ذا البي ��ان ال�شديد م ��ن جمل�س
الق�ض ��اء الأعل ��ى ،اال ان حمافظ ��ة ذي ق ��ار
افتق ��رت �إىل �ص ��ور املر�شح�ي�ن والدعاي ��ة
االنتخابي ��ة يف غالبي ��ة �شوارعه ��ا للم ��رة
الأوىل.

طريقة جديدة ال�ستغالل دور
العبادة انتخابي ًا يف الأنبار
خا�ص/املدى
مينع قانون االنتخابات ا�ستغالل امل�ؤ�س�سات والدوائر
احلكومي ��ة يف الدعاي ��ة االنتخابي ��ة لك ��ن يف الدورات
االنتخابي ��ة ال�سابق ��ة كان ا�ستغ�ل�ال دور العب ��ادة يف
احلم�ل�ات االنتخابية يحدث ب�شكل مبا�شر اما بالدعاية
ملر�ش ��ح معني م ��ن قبل القائمني على ال ��دور او ان ينظم
املر�ش ��ح اجتماعات فيه ��ا وكذلك عرب ل�ص ��ق االعالنات
على جدرانها.
احلملة االنتخابي ��ة احلالية تعر�ض ��ت ملتغريات عديدة
يف مقدمته ��ا قان ��ون االنتخاب ��ات اجلدي ��د ال ��ذي قل�ص
الدوائر ،لذلك ابتكر بع�ض املر�شحني يف االنبار طريقة
جدي ��دة لإ�ستغ�ل�ال دور العب ��ادة انتخابيا ع�ب�ر التربع
باالجه ��زة واالث ��اث وكذل ��ك الرتمي ��م ،ومب ��ا �أن قانون
االنتخاب ��ات يعتم ��د الدوائ ��ر ال�صغ�ي�رة ف� ��إن املر�ش ��ح
يتوقع و�ص ��ول ر�سالته اىل اجلمهور �سريعا و�ستعرف
املنطق ��ة امل�ستهدف ��ة بالدعاية ما قام ب ��ه ،ح�سب ما قالت
م�صادر لـ(املدى) يف االنبار.
م ��ن جهت ��ه ،نف ��ى مدي ��ر مكت ��ب مفو�ضي ��ة االنتخابات
يف الأنب ��ار ،ن�صرت �أي ��اد "ت�سجي ��ل اي �شكوى تتعلق
با�ستغالل دور العبادة".
وقال �أياد لـ(امل ��دى) �إنه "�إذا كان املر�شح ينظم جمال�س
للرتوي ��ج حلملته الإنتخابية داخ ��ل دور العبادة ،ف�أننا
به ��ذه احلالة م ��ن ال�صعب علين ��ا كمفو�ضي ��ة �أن نعرف
ذلك ،وقد يعده البع�ض حالة طبيعية".
م�ضيف ��ا �أن "قوان�ي�ن وتعليمات مفو�ضي ��ة الإنتخابات
متن ��ع �إ�ستغالل دور العبادة ودوائر الدولة يف الدعاية
الإنتخابي ��ة ،و�أن �أي مر�ش ��ح ي�ض ��ع مل�صق ��ا او لوح ��ة
او فليك� ��س دعائي عل ��ى دار عبادة �أو دائ ��رة من دوائر

الدولة ،يرفع بحقه تقرير ويغرم على �إثره".
وخ�ل�ال حديثه لـ(املدى) �أكد �أي ��اد "�إننا لهذه اللحظة مل
ن�سج ��ل �أية خمالفة ،ومن تثبت علي ��ه خمالفة القوانني
وال�ش ��روط ف� ��أن املفو�ضي ��ة ترفع بحقه مذك ��رة ملجل�س
املفو�ضني ليتخذ بحقه القرار والإجراء املنا�سب".
وي ��رى املراق ��ب لل�ش� ��أن الإنتخاب ��ي مبحافظ ��ة االنبار
حممد حمم ��ود ،ان "ترويج بع� ��ض املر�شحني لأنف�سهم
يف دور العب ��ادة �أو الدوائ ��ر احلكومي ��ة� ،أم ��ر ين ��ايف
القان ��ون ،فالدوائر احلكومي ��ة وجدت خلدمة املواطن،
وكذلك احل ��ال لدور العبادة التي ت ��دار من قبل موظف
حكومي تابع لدائرة الوقف ال�سني وبالتايل تعد دائرة
حكومية".
وب�ي�ن �أن "الرتوي ��ج عرب دوائ ��ر الدول ��ة ودور العبادة
يخل ��ق فج ��وة وتفاوت ��ا يف الفر�ص ب�ي�ن املر�شحني� ،إذ
�أن املر�ش ��ح الذي ميتلك نفوذا �سيق ��وم بالرتوج لنف�سه
ع�ب�ر دوائ ��ر الدول ��ة ،بينم ��ا املر�ش ��ح امل�ستقل ل ��ن يجد
الفر�صة لذلك ،بل �أن دوائر الدولة حمرمة عليه من قبل
النافذين فيها ،لذا من يريد الرتويج لنف�سه فليذهب �إىل
ال�شوارع ويدع الدوائر احلكومية خلدمة املواطن".
ب ��دوره ،ق ��ال ال�شي ��خ عبداحلمي ��د ج ��دوع �إم ��ام جامع
الفلوج ��ة الكب�ي�ر "ق ��ال تع ��اىل( :و�إن امل�ساج ��د لله فال
تدعوا مع الله �أحدا)".
مبينا خ�ل�ال حديثه لـ(امل ��دى)� ،أنه "ال يج ��وز ت�سيي�س
امل�ساج ��د ودور العب ��ادة حت ��ت �أي عن ��وان و�أي ظرف
كان".
م�ضيف ًا ،بالق ��ول "الله �سبحانه وتع ��اىل جعل امل�ساجد
للذك ��ر وال�ص�ل�اة وتالوة الق ��ر�آن ،فال يج ��وز الرتويج
حلم�ل�ات �إنتخابي ��ة وق�ضايا �سيا�سية فيه ��ا ،فهذا حرام
ب�إتفاق كل املذاهب الإ�سالمية" ،بح�سب تعبريه.
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قمة ال�سوبر باردة وفيا�ض ميلأ ك�أ�س التعوي�ض!
ّ

الزوراء يربح ثقة اجلمهور ..واجلوية بانتظار ال�سالح الهجومي
 متابعة � -إياد ال�صاحلي
ّ
تو�ش ��ح فريق ال ��زوراء بك ��رة الق ��دم بلقب
ك�أ� ��س ال�س ��وبر للمرة اخلام�س ��ة يف تاريخ
م�ش ��اركاته ،ظاف ��ر ًا بالن�س ��خة العا�ش ��رة
�ض ��من �سل�س ��لة تنظيمها من ��ذ �أول م ّرة عام
1986حتت م�س� � ّمى (ك�أ� ��س املثابرة) بعدما
ح�س ��م مب ��اراة ملع ��ب ال�ش ��عب ال ��دويل مع
غرمي ��ه فري ��ق الق ��وة اجلوية �أم� ��س الأول
اجلمع ��ة بهدف واحد �س � ّ�جله اللع ��ب مازن
فيا�ض يف الدقيقة (.)52
مل ترت ��ق املب ��اراة اىل م�س ��توى طم ��وح
املتابعني الذين تر ّقبوا بداية ج ّيدة للمو�سم
الك ��روي  2022-2021امل�ؤ ّم ��ل افتت ��اح
م�ش ��واره غ ��د ًا الأثن�ي�ن ،و�إذا مبجري ��ات
خللوه ��ا
املب ��اراة تث�ي�ر املل ��ل واال�س ��تياء ّ
م ��ن �أي ��ة ملح ��ات تكتيكي ��ة ت�ؤ ّك ��د ا�س ��تعداد
الفريق�ي�ن له ��ذا احل ��دث الك ��روي ال ��ذي
ُي�ض ��اف اىل ثنائي ��ات التح� � ّدي بينهما على
�ص ��عيد بطولت ��ي ال ��دوري والك�أ� ��س اللتني
خطفهما "ال�صقور" املو�سم املا�ضي بقيادة
امل ��درب الك ��فء �أي ��وب �أودي�ش ��و املتواجد
يف العا�ص ��مة القطري ��ة الدوح ��ة لغر� ��ض
امل�ش ��اركة يف دورة تدريبية و�إجراء بع�ض
ال�صحي.
الفحو�صات الالزمة لو�ضعه
ّ
ما ُيحبط �آمال متابعي كرتنا ،مثلما �أطلعنا
عل ��ى وجهات النظ ��ر العربية قب ��ل املحلية،
�أن الالع ��ب العراق ��ي مل ي ��زل يع ��اين �أعباء
املو�س ��م املن�ص ��رم ال ��ذي �أنته ��ى م ��ع �آخ ��ر
مب ��اراة له يف الثامن والع�ش ��رين من متوز
 2021ب�ي�ن احلدود والق ��وة اجلوية،وهي
م ��دة زمني ��ة غ�ي�ر كافي ��ة ال�ست�ش ��فاء عديد
الالعب�ي�ن وخا�ص ��ة الدولي�ي�ن منه ��م قبي ��ل
تد�ش�ي�ن ال ��دوري املمت ��از ب�ش ��هر ون�ص ��ف!
تخ ّللتها امل�ش ��اركة يف مع�سكرين تدريبيني
يف �إ�س ��بانيا وتركي ��ا والتنق ��ل ب�ي�ن بغ ��داد
و�س ��يئول والدوح ��ة لأداء مبارات ��ي كوريا
اجلنوبي ��ة و�إي ��ران ،ومل تك � ِ�ف حت ��ى م� � ّدة
املع�س ��كرات التدريبي ��ة يف حمافظ ��ة
ال�سليمانية ب�إقليم كرد�ستان بالن�سبة للقوة
اجلوية و�أنطاليا الرتكية للزوراء.
حمد :التح�ضري مل يكن �سه ً
ال

ومل يخ � ِ
�ف م ��درب ال ��زوراء ع�ص ��ام حم ��د،
املت � ّ�وج لأول م ��رة يف م�ش ��واره التدريبي،
ما عاناه فريقه من م�ص ��اعب يف التح�ض�ي�ر
الذي مل ي�س ��تغرق �سوى خم�س ��ة وع�شرين
يوم� � ًا هي فرتة توليه م�س� ��ؤوليته اجلديدة

الن�ش ��اط الك ��روي قب ��ل ب ��دء ال ��دوري غد ًا
الأثنني".
اختبار ال�سالمة

م ��ع فريق ��ه (الأم) وق ��ال "حت ّق ��ق االجن ��از
بف�ضل تعاون الالعبني مع املالك التدريبي،
ومن دون �ش ��ك �سيع ّزز اللقب ثقة اجلماهري
بهم ،لكن حت�ضريهم مل يكن �سه ًال يف �ضوء
الفرتة احلرجة التي تط ّلبت م�ش ��اركتهم يف
املب ��اراة بجاهزي ��ة مقبولة ،وهناك ت�س ��عة
مل يلتحق ��وا به ��م الرتباطهم م ��ع املنتخبات
وق�س ��م منهم حمرتفني مل يكمل ��وا �أوراقهم
الر�سمية".
و�أك ��د حم ��د ":نتمن ��ى �أن يكون االن�س ��جام
يف �أعلى م�س ��توياته يف املباريات القادمة،
خ�ضري :اجلوية مازال الأقوى
فم ��ا �أفرحني كثري ًا �أن الأداء املتم ّيز لبع�ض
الالعبني مثل عبا�س قا�سم و�سعد عبدالأمري وعلى اجلهة االخ ��رى ،مل يق ّدم فريق القوة

يف املع�سكر هو نف�س ��ه يف مباراة ال�سوبر،
وهكذا بالن�س ��بة لآخري ��ن لديهم عطاء كبري
وننتظ ��ر منه ��م الأف�ض ��ل" م�ش�ي� ً
را اىل �أن
"اختي ��ار الالعب�ي�ن املحرتف�ي�ن ج ��اء وفق ًا
لقناع ��ة امل�ل�اك التدريب ��ي ،ولي� ��س الإدارة
بعدما �شاهدنا مبارياتهم يف املو�سم الأخري
م ��ع فريقه ��م ،ومت االختي ��ار ح�س ��ب حاجة
فريقن ��ا وق ��درة الالعب على النج ��اح معنا،
وكما �ش ��اهدمت الالعب اجلزائري الهواري
الطويل ت�أقلم خالل خم�سة �أيام فقط".

اجلوية امل�س ��توى ذاته ال ��ذي ظهر عليه يف
املو�س ��م املنته ��ي ،وكنا قد ات�ص ��لنا مبدربه
�أحم ��د خل ��ف ظه ��ر �أم� ��س ال�س ��بت �أكرث من
م� � ّرة ،وتركن ��ا له ر�س ��الة بهدف بي ��ان ر�أيه
حول م ��ا �آل ��ت اليه نتيج ��ة ك�أ�س ال�س ��وبر،
�إال �أن ��ه مل ي ��رد ،فحر�ص ��نا عل ��ى نق ��ل ر�أي
�أح ��د جن ��وم كتيب ��ة ال�ص ��قور يف العق ��د
الت�س ��عيني ،الدويل ال�س ��ابق ،املدرب �أحمد
خ�ض�ي�ر ،الذي �أكد �أن "فريق القوة اجلوية
يبق ��ى �أق ��وى فري ��ق يف ال ��دوري العراق ��ي
مل ��ا ميتلك من ن ��وع وكم لالعب�ي�ن مهاريني،
فجهة اليم�ي�ن هناك �أربع ��ة دوليني ،وكذلك
يف منطق ��ة الدف ��اع والو�س ��ط ،م ��ا يحتاجه
"الأزرق" عنا�ص ��ر هجومي ��ة بقيم ��ة �أمين
ح�س�ي�ن وحم ��ادي �أحمد ،فتواج ��د العب �أو
العبني �أف�ض ��ل من �أربعة بقيمة متو�سطة"،
الفت� � ًا اىل �أن ��ه �إذا ما �أراد اجلوية املناف�س ��ة
عل ��ى �ألقاب ال ��دوري والك�أ�س والآ�س ��يوية
االهتمام بال�شق الهجومي ،و�أعتقد �إن عالء
عبا�س والنيجريي ايدو موزي�س �س ��يكونا
جاهزي ��ن يف الف�ت�رة القادم ��ة ،ويرفعا من
�آمال زمالئهم بالبقاء يف الزعامة".
وع� � ّرج خ�ض�ي�ر اىل �أن ":ك�أ� ��س ال�س ��وبر
خ ّيب ��ت تو ّقع ��ات املح ّلل�ي�ن واملتابعني بعدم
االرتق ��اء اىل تاري ��خ الفريق�ي�ن ،لكن احلق
معهم ��ا ،ففرتة الإعداد قليل ��ة ومل يلتقيا مع
فرق قوية جتريبي ًا ،و�ألتحق ق�س ��م كبري من
العبيهما بوقت مت� ّأخر ومت انتظار ت�س ��مية
املدربني لفرتة �سبقت هذه املباراة بع�شرين
يوم� � ًا ،كل ذل ��ك �أ�س ��هم يف م ��رور  90دقيقة
من دون �إثارة فنية الفتة تليق با�س ��تهاللية

وبعي ��د ًا ع ��ن ر�أيي حم ��د وخ�ض�ي�ر ،اللذين
حت ّدث ��ا بواقعية عن بداية املو�س ��م الكروي
والق ّم ��ة "الب ��اردة" ب�ي�ن قطب ��ي التناف� ��س
التاريخ ��ي لل ��زوراء واجلوي ��ة ،كان الب ��د
الحتاد كرة القدم املُنتخب قبل �أيام من هذه
الق ّم ��ة� ،أن ي ��دع �أع ��داد حم ّددة م ��ن جمهور
الفريقني ال تتجاوز خم�س ��ة �آالف لكل فريق
لأجل اختبار �سالمة االجراءات املُتبعة بهذا
اخل�صو�ص وال�سماح الحق ًا  -وفق ًا للن�سبة
ذاتها  -جلمهور العا�صمة واملحافظات على
ت�ش ��جيع فرقهم فوق املدرجات ،مع تطبيق
الربوتوكول ال�ص � ّ�حي العاملي احرتاز ًا من
جائحة كورونا.
قوائم الأندية

مازال ��ت قوائ ��م عدي ��د الأندي ��ة مل ت�ش ��هر
ا�س ��ماء العبيها ومدربيها لو�س ��ائل الإعالم
حت ��ى الآن ،وه ��ي حال ��ة �س ��لبية مل ت�ألفه ��ا
املوا�س ��م ال�س ��ابقة الت ��ي كان ��ت �إعالمي ��ة
االحت ��اد ال�س ��ابق حري�ص ��ة عل ��ى و�ض ��ع
ت�ش ��كيالت الفرق وطواقمه ��ا التدريبية يف
املوقع الر�س ��مي لتكون يف تن ��اول اجلميع
قبي ��ل دخولها ال�ص ��راع ال�س ��اخن م ��ن �أجل
احل�ص ��ول عل ��ى مواق ��ع متق ّدم ��ة يف الئحة
امل�سابقة الأوىل يف العراق.
قرارات قا�سم

قد تك ��ون مباراة ال�س ��وبر مبثابة تعوي�ض
جله ��ود ن ��ادي ال ��زوراء الريا�ض ��ي �إدارة
ومدرب�ي�ن والعب�ي�ن ع ��ن املو�س ��م املا�ض ��ي
الذي مل يح�ص ��لوا فيه عل ��ى �أي من اللقبني
الدوري والك�أ�س ،لكن �سوبر � 2021أثبتت
متان ��ة العالقة التي ترب ��ط "النوار�س" مع
"ال�ص ��قور" الذين تق ّدموا بالتهنئة كمالك
تدريبي والعبني باعتزاز كبري ،ومل ت�ش ��هد
ح�سا�س ��ية �أو احتكاك ي�ض� � ّران
املباراة �أية ّ
بالأداء اجلماعي الف ّني للفريقني ،بدليل �أن
قرارات احلك ��م الدويل الكُفء مهند قا�س ��م
كانت طبيعية لتطبيق القانون ،ومل يواجه
�أي اعرتا�ض �س ��وى بع�ض حاالت االنفعال
م ��ن بع� ��ض الالعب�ي�ن الذي ��ن ندعوه ��م اىل
ّ
الكف عنها كونها ال ُتغيرّ يف قرار احلكم بل
جتعله ي�ش ��هر الكارت اال�ص ��فر يف وجه من
يتمادى يف رف�ض قراره.

�سماكة يطالب مجل�س الدولة ب�سقف زمني لتنفيذ قانون الأولمبية
 بغداد� /إياد ال�صاحلي
طالب الربوفي�س ��ور د.علي �س ��ماكة ،خبري
احلوكم ��ة والقان ��ون الريا�ض ��ي ،جمل� ��س
الدولة بتحديد �سقف زمني للجنة الأوملبية
الوطنية لتنفيذ ما جاء يف قانونها رقم 29
ل�س ��نة  ،2019وعدم ت�أخري ت�شكيل اللجان
املُق ّرة مبوجب القانون.
و�أ�ض ��اف د�.سماكة للمدى ّ ":
متت امل�صادقة
عل ��ى قان ��ون اللجن ��ة الأوملبي ��ة الوطني ��ة
العراقي ��ة من قبل جمل� ��س النواب ورئي�س
اجلمهورية ،و ُن ِ�ش ��ر يف اجلريدة الر�سمية
يف التا�س ��ع من كانون الأول ال�س ��نة ذاتها،
واملفرو� ��ض يك ��ون هناك اح�ت�رام لقوانني
الدول ��ة� ،س ��يما �أن املكت ��ب التنفيذي للجنة
الأوملبية املُنتخب بعد �صدور القانون يوم
ال�س ��اد�س والع�ش ��رين م ��ن �آذار  2021مل
يح�س ��م ت�شكيل (مركز الت�سوية والتحكيم
الريا�ض ��ي) و(جلن ��ة االخالقي ��ات) يف
امل�ؤمت ��ر اال�س ��تثنائي الذي ُعق ��د يف �أربيل

ب�إقلي ��م كرد�س ��تان ي ��وم احلادي ع�ش ��ر من
�أيلول اجلاري ،و�أنه �أرج�أ ذلك �إىل �إجتماع
مقبل لأ�سباب �إدارية" �أي م�ضت �ستة �أ�شهر
عل ��ى انتخاب التنفيذي ومل ي�ش� � ّكل اللجان
املُهمّة".
ّ
و�أو�ض ��ح ":يج ��ب �أن يتدخ ��ل امل�ش� � ِّرع،
ويُجرب اللجن ��ة الأوملبية الوطنية مبوجب
كت ��اب ر�س ��مي ُيح� �دّد في ��ه ف�ت�رة ال تتعدّى
الثالثني يوم ًا حل�سم ت�شكيل مركز الت�سوية
والتحكيم الريا�ضي وبقية اللجان الواردة
يف القان ��ون ،كون ت�ش ��كيلها ميثل قرارات
واجبة التنفيذ وال يجوز ت�أخريها".
ويرى ":لي�س بال�ض ��رورة �أن يكون ع�ضو
مركز الت�س ��وية والتحكيم الريا�ضي مقيم ًا
يف العراق ،لدين ��ا خربات مهمّة يف الدول
العربي ��ة والأوروبي ��ة ،ميتلك ��ون جتارب
كث�ي�رة يف جم ��ال التحكي ��م الريا�ض ��ي،
وميك ��ن �أن يقدّموا امل�ش ��ورة ،ويح�س ��موا
�أ�ص ��عب الق�ض ��ايا ،له ��ذا �أن�ص ��ح بتن ��وّ ع
ت�ش ��كيل املرك ��ز عل ��ى �أ�س ��ا�س احليادي ��ة

مدرب ت�شيل�سي يك�شف
حقيقة �صفقة كين
 متابعة  -املدى
ك�ش ��ف الأمل ��اين توما� ��س توخي ��ل ،م ��درب ت�شيل�س ��ي ،عن
موقف ناديه من التعاقد مع الإنكليزي هاري كني ،توتنهام
هوت�سبري ،خالل املريكاتو ال�صيفي املا�ضي.
وق ��ال توخي ��ل ،يف ت�ص ��ريح �أبرزت ��ه �ص ��فحة فابريزيو
رومانو ،خبري انتقاالت الالعبني واملدربني يف �أوروبا،
على تويرت "توقعت �أن مان�ش�س�ت�ر �س ��يتي �س ��ينجح يف
�ضم هاري كني".
و�أ�ض ��اف م ��درب ت�شيل�س ��ي "مل يك ��ن لدينا �أب ��د ًا قائمة
اهتمامات ت�ضم ا�سم كني ،البلوز فهم املوقف".
ونوّ ه "كانت لدينا بع�ض املعلومات عن الالعب ،لكننا مل
نكن قريبني لدرجة القول ب�إننا نناف�س على ال�صفقة".
وينته ��ي عق ��د كني م ��ع توتنه ��ام يف �ص ��يف  ،2024لك ��ن زعمت
العديد من التقارير �أن الالعب طلب الرحيل عن النادي اللندين يف
ال�صيف املقبل ،ب�سبب رغبته يف ح�صد الألقاب.
وطلب ��ت �إدارة توتنه ��ام ،احل�ص ��ول عل ��ى  150ملي ��ون جني ��ه
�إ�س�ت�رليني ،للموافق ��ة على رحيل ك�ي�ن خالل املريكاتو ال�ص ��يفي
املا�ضي.

والنزاه ��ة ،وع ��دم عمل ��ه حالي� � ًا يف احتا ٍد
�أو نا ٍد �أو �أية م� ّؤ�س�س ��ة ريا�ض ��ية وال يُلزم
بالتواج ��د يف بغداد ،للتخ ّل� ��ص من ت�أثري
العالق ��ات ال�شخ�ص ��ية لئ�ل�ا ت�س ��هم يف
�إ�ض ��عاف قرار ا ُ
حلكم يف ق�ض ��ية ما ،وهذا
ما يجري يف حمكمة كا� ��س الدولية التي

ال تعق ��د اجتماع ًا يومي ًا ،ب ��ل هناك جدولة
معلوم ��ة لأعم ��ال م�س� ��ؤوليها الذي ��ن ال
ينتمون لدولة واحدة".
و�أ�ش ��ار اىل ":يفرت� ��ض مبجل� ��س الدولة،
�أن يطال � َ�ب جلن ��ة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة
الربملانية ،بتحديد موع ��د نهائي للأوملبية

حل�س ��م مركز الت�س ��وية ،وت�سمية الأمينني
امل ��ايل والإداري واملُحا�س ��ب القان ��وين،
وكذل ��ك تنفي ��ذ امل ��ادة ( )33م ��ن قان ��ون
االحت ��ادات الريا�ض ��ية رق ��م ( )24ل�س ��نة
 2021الت ��ي تن�ص عل ��ى (ال يجوز اجلمع
ب�ي�ن ع�ض ��وية الهيئ ��ة التنفيذي ��ة لالحت ��اد
وع�ضوية �أي هيئة �إدارية ريا�ضية �أخرى)
فما زال ��ت هذه املادة غري مُن ّفذة وتخ�ض ��ع
ملزاجي ��ة البع�ض ،بينم ��ا يفرت�ض تنفيذها
من تاريخ الثالث ع�ش ��ر م ��ن كانون الثاين
ال�سنة نف�سها".
وخت ��م �س ��ماكة ":ورد يف تربي ��ر الأوملبية
�إرجاء ح�سم مركز الت�س ��وية �إىل (مفاحتة
جمل�س الق�ض ��اء الأعلى ب�صدد ذلك لأهمية
املو�ضوع) وال�ص ��حيح �أن ّ
يتدخل املجل�س
املذكور ب�ش ��كل مبا�ش ��ر ويوجّ ه ا�ستف�سار ًا
للأوملبية عن ا�سباب ت�أخري احل�سم للأ�شهر
املا�ض ��ية ،و�أن تك ��ون هن ��اك مُراقب ��ة من ��ه
ل ��كل القوان�ي�ن النافذة مب�ص ��ادقة الربملان
ورئا�سة اجلمهورية".

بإختصار ديمقراطي
 رعد العراقي

زبائن (كا�س)
يب ��دو �أن العملي ��ة االنتخابية ملفا�ص ��ل الريا�ض ��ة العراقية ال ُي ��راد لها �أن
مت�ض ��ي ب�سال�س ��ة وفق� � ًا ملبد�أ الرابح واخلا�س ��ر ب ��روح ريا�ض ��ية تامة ال
حتكمها االتهامات والت�شكيك وال تخ�ضع حل�سابات ث�أرية تدفع باخلا�سر
نحو الإح�س ��ا�س بالهزمية الت ��ي تفر�ض عليه الذهاب نحو رف�ض النتائج
والتلوي ��ح باملحاك ��م للتخفيف عن وط�أة ما ي�ش ��عر به من مرارة خ�س ��ارة
ال�سباق وك�أننا يف ميدان قتال ال حياة للخا�سر بعده!
احلدي ��ث ال يتع ّلق بح ��ق االعرتا�ض عل ��ى جمريات العملي ��ة االنتخابية
�إذا م ��ا ت�أكد وجود خروقات قانونية ُتف�ض ��ي اىل عدم د�س ��تورية العملية
االنتخابية ،فتلك من حقوق املت�ض� � ّرر �أو ًال مثلما هي �ضرورة لتنزيه تلك
العملي ��ة واملحافظة عليها من التالعب والإ�س ��اءة وبالتايل جتريدها من
امل�ص ��داقية ونوايا اجراءها� ،إال �أن ما نرمي �إليه هو ال�ص ��ورة ال�ضبابية
واخلط ��وات العرجاء التي �أ�ص ��بحت مالزم ��ة لأي عملي ��ة انتخابية قبل
و�أثن ��اء �إقامته ��ا هي م ��ن كانت تدفع باالط ��راف نحو املجاه ��رة بالنوايا
م�س ��بق ًا� ،أم ��ا الفوز �أو الطعن بالنتائج وهي حقيق ��ة ت�ؤكد غياب املعاجلة
والإرداة ع ��ن ت�س ��وية �أي خالف ��ات واالرتق ��اء باج ��راء االنتخابات بكل
�ش ��فافية قب ��ل �إقراره ��ا وطم�أنة ّ
املر�ش ��حني بتنظيمها حفاظ ًا على �سُ ��معة
ً
الريا�ضة وتفادي ًا لأية خالفات ميكن �أن تكون �سببا يف الطعن ب�شرعيتها
ميكن �أن ت�سبّب �إرباك ًا وتعطي ًال يف قيادة املفا�صل الريا�ضية.
قب ��ل �أيام ا�س ��دل ال�س ��تار على انتخاب ��ات املكتب التنفي ��ذي الحتاد الكرة
بعد �س ��جاالت ومنازالت وحتالفات علنية و�سرية �أف�ضت اىل فوز عدنان
درجال بكر�س ��ي الرئا�س ��ة وب�أغلبية � 48ص ��وت ًا مقابل � 16صوت ًا ملناف�سه
مم ��ا ي�ؤكد �أن ميزان التف�ض ��يل مييل بقوة نح ��و منح الثقة
�ش ��رار حيدر ّ
بق ��درة درجال على قي ��ادة الكرة العراقية لل�س ��نوات الأربع القادمة ،لكن
امل�ش ��هد مل ينت� � ِه كما هو متعارف علي ��ه يف �أغلب دول الع ��امل حني يتقبّل
اخلا�س ��ر النتيجة برحابة �ص ��در ويبادر اىل تهنئة الفائز ليعطي ت�صوّر ًا
�إيجابي� � ًا باح�ت�رام حُ ك ��م العملي ��ة الدميقراطي ��ة حت ��ى و�إن كان ��ت لدي ��ه
مالحظ ��ات �أو د ّو َن يف مفكرت ��ه خروق ��ات معين ��ة ،فما جرى ي ��كاد يكون
متو ّقع ًا بعد �أن لوّح �ش ��رار بتجهيز الئح ��ة االعرتا�ض والطعن حتى قبل
ي ��وم االنتخاب ب�أيام وخيار التوجّ ه نحو حمكمة كا�س الدولية ال منا�ص
منه!
مع�ض ��لة اللجوء نح ��و (كا�س) تكاد تكون متوارثة ونخ�ش ��ى �أن ت�ص ��بح
ج ��زء ًا من نتائ ��ج �أي انتخابات قادمة حتى و�إن كانت �ش ��فافة وقانونية،
فالتاري ��خ ي�ؤ ّكد ما نرمي اليه بعد �أن تك ّرر هذا امل�ش ��هد �أكرث من م ّرة بدء ًا
م ��ن انتخاب ��ات عام  2011التي ف ��از بها ناجح حمود ح�ي�ن ذهب حممود
ال�س ��عدي مم ّث ��ل ن ��ادي الطلب ��ة م ��ع جمموع ��ة م ��ن املعرت�ض�ي�ن وقدّموا
�ش ��كواهم ل ��دى (كا� ��س) للطعن يف تل ��ك االنتخاب ��ات عطف ًا على �إ�ض ��افة
ثالثة �أندية داخل امل�ؤمتر وما رافقها �أي�ض� � ًا من خروقات يف الإجراءات
لت�صدر املحكمة قرار ًا ببطالن االنتخابات عام .2013
ثم واجه احتاد عبد اخلالق م�سعود الفائز بانتخابات عام  2018املوقف
ذاته بعد �أن توجّ ه عدنان درجال مع ع�ش ��رة معرت�ض�ي�ن لل�ش ��كوى �أي�ض� � ًا
ل ��دى (كا�س) بداعي عدم ال�س ��ماح بقبول تر�ش ��يح درج ��ال وذلك لتقدميه
كتاب ًا مزوّر ًا من نادي الغرافة القطري ،واالعرتا�ض على �إحدى التثنيات
و َك�سَ ��بَ املعرت�ض ��ون القرار �أواخر ع ��ام � ،2020إال �أن االحت ��اد قدّم قبل
ذل ��ك ا�س ��تقالة جماعية يف ال�ش ��هر الأول من العام نف�س ��ه لتنتفي احلاجة
لالي�صاء ب�إقامة انتخابات جديدة.
والي ��وم كذل ��ك ت ّتجه كتلة املعرت�ض�ي�ن بقيادة �ش ��رار حي ��در نحو تدويل
االنتخابات عرب التوجّ ه نحو حمكمة كا�س التي يبدو �أنها وجدت زبائن
دائمي�ي�ن بع ��د كل انتخابات جت ��ري على ال�س ��احة الريا�ض ��ية العراقية،
لتجن ��ي الأم ��وال الطائلة من وراءه ��ا وتفعّل دور موظفيه ��ا الذين باتوا
ينتظرون ملف ��ات اخلالفات الريا�ض ��ية العراقية لأح ��د روّادها الدائمني
و�إيجاد م�ساحة عمل لهم.
ق ��د تك ��ون م�س� ��ألة التوجّ ه نح ��و (كا� ��س) معيب ًا بح ��ق الق�ض ��اء العراقي
وقدرته على ح�س ��م �أي خالف داخلي �ض ��من حدود الوطن الذي �سيكون
�س�ت� ً
را ودرع� � ًا للمحافظة على �أ�س ��رار �أي نزاع بني �أبن ��اءه مهما عظمت
اخلروقات والأ�سباب املوجبة لأي �شكوى.
ام ��ا امل�س� ��ؤولية ال ميك ��ن �أن نحمّلها ب�ش ��كل مطلق الآن ل�ش ��رار حيدر �أو
املعرت�ض�ي�ن معه طاملا �أنهم ي�شعرون بالغنب وواثقني من وجود خروقات
قانونية يف وقت مل يجدوا �س ��احة ق�ض ��اء خمت�ص ��ة للنظ ��ر يف طعونهم
التي طالبنا بها.
وت�أمّلن ��ا خري ًا يف اللجنة الأوملبية الوطني ��ة وانتظرنا منهم االنتهاء من
ت�س ��مية رئي�س و�أع�ض ��اء مركز الت�س ��وية والتحكيم من ��ذ � 26آذار 2021
�إال �أنها مل مت�ض ��ي على ت�ش ��كيلها حلد الآن لنخ�س ��ر فر�ص ��ة �إيجاد البديل
الق�ضائي الداخلي وندفع ب�إرادتنا نحو خيار اللجوء نحو حمكمة كا�س!
قبل �أيام ا�سدل ال�ستار على انتخابات المكتب
التنفيذي التحاد الكرة بعد �سجاالت ومنازالت
وتحالفات علنية و�سرية �أف�ضت الى فوز عدنان
درجال بكر�سي الرئا�سة وب�أغلبية � 48صوت ًا مقابل
مما ي�ؤكد �أن ميزان
� 16صوت ًا لمناف�سه �شرار حيدر ّ
التف�ضيل يميل بقوة نحو منح الثقة بقدرة
درجال على قيادة الكرة العراقية لل�سنوات
الأربع القادمة،

متخ�ص�صة لقادة ونجوم كرة القدم
مدريد ت�شهد  20جل�سة
ّ
 بغداد /املدى
ّ
تنظم العا�ص ��مة الإ�س ��بانية مدريد م�ؤمتر قمّة
كرة القدم العاملية يوم ��ي الأربعاء واخلمي�س
� ٢٣-٢٢أيلول اجلاري ،مب�شاركة نوعية لكبار
قادة االحتادات والنجوم ،بح�ضور وا�سع من
العُلماء والباحثني واملهتمّني بتطوير اللعبة.
وقال د.كاظ ��م العبادي ،الباح ��ث العلمي يف
كرة الق ��دم ،للمدى �":س� ��أتوجه غ ��د ًا الأثنني
اىل امل�ؤمت ��ر ال ��ذي ميث ��ل �أكرب جت ّم ��ع عاملي
متخ�ص�ص ��ة يف ك ��رة القدم
يُقي ��م  ٢٠جل�س ��ة
ّ
مب�ش ��اركة  ٢١٠٠م�ش ��ارك ،م ��ن  200دول ��ة،
كممثل�ي�ن الحت ��ادات ك ��رة الق ��دم ّ
ومنظم ��ات
تعمل يف اللعبة ،منهم � ٦٠٠شخ�ص يتواجد
فعل ّي� � ًا يف القاع ��ة ،والبقي ��ة يتفاعل ��ون عرب
(�أونالين)".
و�أ�ض ��اف ":هن ��اك �أكرث من  ١٠٠حما�ض ��رة
يقدّمه ��ا �أف�ض ��ل املحا�ض ��رين يف الع ��امل،
م ��ن بينهم خافي�ي�ر تيبا�س رئي� ��س ال ليغا،
والنج ��م �إيت ��و ،ويغيل انخيل غي ��ل مارين
رئي�س ن ��ادي اتلتيك ��و مدريد ،و�ألك�س ��ندر
ت�ش ��يفرين رئي� ��س االحت ��اد الأوروبي لكرة

القدم وغريهم".
وبينّ ":هذه امل�ش ��اركة الثالث ��ة يل يف امل�ؤمتر
بن�سخته الـ  ،٢١و�أرغب بالإطالع على جتارب
ك ��رة الق ��دم املختلف ��ة والناجح ��ة يف الع ��امل،
تو�ص ��ل له العِ ل ��م من خ�ل�ال باحثني كبار
وم ��ا ّ
رفدوا اللعبة ب�أعمال علمية م�ؤ ّثرة ،ف�ض�ل ً�ا عن
التع� � ّرف على �آلي ��ات عم ��ل �إدارات متميّزة يف
ك ��رة القدم مثل الفيفا ويويفا وال ليغا ورابطة

ال ��دوري االنكلي ��زي ،واالحت ��ادات املحلي ��ة
الأخ ��رى والأندي ��ة ،كل ه ��ذه تعطيني فر�ص ��ة
مو�س ��عة عمّا يجري يف عامل كرة
لتكوين فكرة ّ
القدم من حتليل وتدريب وحتكيم و�إدارة".
املخت�صني
وي�س ��تدرك ":هي فر�صة مهمّة للقاء
ّ
يف ك ��رة القدم العاملي ��ة من �أجل بن ��اء عالقات
ط ّيب ��ة معه ��م م ��ن �أجل التع ��اون م�س ��تقب ًال يف
جماالت خمتلفة� ،أو توطيد العالقات ال�سابقة،

واال�س ��تفادة م ��ن ا�ست�ش ��ارة امل�ش ��اركني يف
جماالتهم حالي ًا �أو املُعِ دّة ملرحلة قادمة خا�ص ��ة
ذات الطبيع ��ة التكنولوجي ��ة املرتبط ��ة بك ��رة
القدم".
ولفت اىل �":أهمية هكذا م�ؤمتر يف اال�س ��تفادة
م ��ن تواجد امل�ؤ�سّ �س ��ات الكروية التعليمية مثل
م�ؤ�سّ �س ��ة يوه ��ان كروي ��ف الهولندي ��ة التي لها
الدور الكب�ي�ر يف تطوير الك ��وادر الفنية بكرة
القدم ،وال نن�سى �أنها تع ّزز دوري كباحث علمي
من خالل التع� � ّرف على جتارب خمتلفة لإجراء
البح ��وث يف جماالت مل يتم بحثها يف املا�ض ��ي
تخ�ص�صات معينة".
�أو نظر ًا ل�شحّ تها يف ّ
وخت ��م العب ��ادي ":م�ؤمت ��ر مدري ��د عب ��ارة عن
م�س ��رح لك ��رة الق ��دم يف التحلي ��ل والتدري ��ب
واالدارةُ ،ت َ
ك�شف فيه �سيا�سات و�سرتاتيجيات
ك ��رة القدم وتطبيق احلوكم ��ة والقوانني ،وزد
عل ��ى ذل ��ك يُ�س� � ّلط امل�ؤمت ��ر ال�ض ��وء عل ��ى دور
�ش ��ركاء تطوي ��ر اللعب ��ة "ال�ش ��ركات التجارية"
كونه ��ا الداع ��م الأكرب ال ��ذي مي ّكنها م ��ن رعاية
ان�ش ��طتها واالهتم ��ام مب�س ��ابقاتها وحتدي ��ث
من�ش� ��آتها وزيادة �ش ��غف اجلمهور باحل�ض ��ور
�إىل بطوالتها �أينما جرت".
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من جعل �أفغان�ستان دولة �إ�سالمية؟
لم ي�أت الإ�سالميون لحكم �أفغان�ستان اليوم
مع ان�سحاب القوات الأمريكية ،وال حتى
في عام  1996عندما ا�ستولت طالبان على
كابول لأول مرة.

كان الطري ��ق جاري ًا يف �أفغان�ست ��ان بالتحول من
دولة �إ�سالمية تقليدي ��ة �إىل دولة علمانية منذ عام
 ،1926فعندم ��ا ب ��د�أ الأم�ي�ر �أمان الل ��ه بتحديث
الب�ل�اد� ،ألغ ��ى الإم ��ارة و�أعلن نف�سه مل ��ك ًا والبالد
ملكي ��ة .و�س ��اد القان ��ون العلماين عل ��ى ال�شريعة
الإ�سالمية يف عام  ،1973بعد الإطاحة بال�سلطة
امللكي ��ة و�إعالن جمهورية بقيادة حممد داود خان
ابن عم امللك .وت�أ�س�س حزب ال�شعب الدميقراطي
الأفغ ��اين( )PDPAيف منت�صف ال�ستينيات،
و�أعل ��ن تبن ��ي املب ��ادئ املارك�سي ��ة اللينيني ��ة،
و�أ�ضح ��ى �أب ��رز �أق ��وى يف الب�ل�اد .وبحل ��ول
ني�س ��ان  ،1978كان ع ��دد �أع�ضاء ح ��زب ال�شعب

الدميقراط ��ي الأفغ ��اين يق�ت�رب فلي�ل ً�ا م ��ن ع ��دد
�أع�ضاء احل ��زب البل�شفي يف بداي ��ة عام .1917
وكان ح ��زب ال�شعب الأفغاين يت�أل ��ف من املثقفني
املثقف�ي�ن واجلي�ش الذين ي�سيط ��رون على العديد
من وحدات اجلي�ش.
مل ي�ستط ��ع حممد داود خان التعامل مع م�ؤ�شرات
الأزمة االقت�صادي ��ة ،وبحلول بداية عام ،1978
كان التده ��ور يف م�ستوي ��ات املعي�ش ��ة لدرجة �أن
�أكرث من مليون �أفغاين هاجروا �إىل �إيران.
يف ال�سابع ع�شر من ني�سان عام ُ ،1978قتل رمياً
بالر�صا�ص �أكرب خيرب� ،أح ��د قادة كتلة “پرچم”(
الراية) يف ح ��زب ال�شع ��ب الدميقراطي .وحتول
ت�شيي ��ع جثمانه �إىل م�س�ي�رة مناه�ض ��ة للحكومة
واجتذب ��ت ع�ش ��رات الآالف م ��ن النا� ��س .و�إعتقل
حمم ��د داود خ ��ان ق ��ادة احل ��زب الدميقراط ��ي
ال�شعب ��ي الأفغ ��اين وه ��م كال م ��ن ن ��ور حمم ��د
ترق ��ي و�أمني (ق ��ادة كتلة “خلق” الأك�ث�ر تطرف ًا)
( ال�شع ��ب) وب�ب�رك كرم ��ل (كتلة “پرچ ��م” الأكرث
اعتدا ًال)(الراي ��ة) .و�أ�صبح احل ��زب مهدد ًا بالقمع
واحلظر .مما دفع قادة حزب ال�شعب الدميقراطي
�إىل �إ�صدار الأمر لأن�صارهم يف اجلي�ش بالإطاحة
بداود .كانت ثورة ني�س ��ان ح ًال طبيعي ًا يف �سياق
الأزمة املتفاقمة والن�ضال ال�سيا�سي املت�صاعد.
لقد كانت �أفغان�ستان جاه ��زة للإطاحة باحلكومة
ال�سابقة ،لكنها لي�ست نا�ضجة للتحوالت الثورية
الت ��ي �أراد نور حممد ترق ��ي �أن يخطو يف امل�سار
ال ��ذي ا�ستغرق �ستة عقود من االحتاد ال�سوفيتي.
وكلما كانت التحوالت �أكرث جذرية ،زادت �شرا�سة
املقاوم ��ة له ��ا .وكلم ��ا ا�شت ��دت معار�ض ��ي الثورة
املدعوم�ي�ن من اخل ��ارج ،كان رد فعل الثورة �أكرث
�ش ��دة .وي�ض ��اف �إىل ذل ��ك ال�صراع ب�ي�ن املعتدلني

�أفغان�ستان والعراق

 د� .أثري ناظم اجلا�سور
قد ن�ضطر يف الكثري من الأحيان ونحاول الو�صول �إىل نتائج نراها �ضرورية
من خالل املقارنة بني مناذج على ار�ض الواقع تتالقى وتختلف فيها الأهداف
وامل�صالح يف خمتلف االجتاهات ،قد تختلف ال�صور وامل�شاهد هنا وهناك من
حيث العوامل وال�سياقات التي ُت�سري االحداث مع الدفعات التي تتلقاها من قبل
القوى الفاعلة التي ترى يف هذه املنطقة او تلك وهذه الدولة وتلك من الأهمية
ان تعلب فيها الأدوار املنا�سبة التي حتدد درجات القوة وال�سيطرة واالنطالق
لتنفيذ امل�شاريع ،فمن بديهيات هذه القوى انها عملت على م�ساحات الفو�ضى
يف دول الأهمية اال�سرتاتيجية التي تتوافق مع ت�صوراتها وما يتطلبه التفكري
اال�سرتاتيجي للوحدة القرارية لهذه الدول بحجة التدخل حتت م�سميات خمتلفة
التي ت�ساعد على دعم عملية التدخل والتغيري ان تطلب االمر وهذا ما يدعو
�إىل مراقبة االحداث العاملية� ،سيما وانها باتت متغرية ب�سرعة مرعبة وعملية
ال�صعود والهبوط �أ�ضحت واحدة من بديهيات هذا النظام التي اعتمدت بالدرجة
الأ�سا�س على التغيري من الداخل �سواء بتغيري الدول �شك ًال وم�ضمون ًا او يف
التغيري احلا�صل يف تراتبية هذا النظام.
�أفغان�ستان والعراق كانا وال يزاالن �ضمن اال�سرتاتيجيات الإقليمية والدولية
كغريهم من الدول واملناطق املهمة يف هذا العامل قد تختلف االهتمامات واالوليات
ح�سب توجه كل قوة من القوى لكن يف النهاية الهدف واحد ،بني هذين البلدين
م�شرتكات يف التغري وعملية �إدارتهما بعد التغيري فكليهما مت احتالله من قبل
الواليات املتحدة االمريكية مع اختالف احلجج امل�سببة لالحتالل مما عزز
الفو�ضى ال�سيا�سية واالجتماعية يف كليهما ،بالإ�ضافة �إىل قيام الواليات املتحدة
داخلي ًا مب�ساعدة الطبقة احلاكمة اجلديدة يف ال�شروع بالعمل وفق قواعد غري
منطقية داخل كل منهما مما �ساعد على ان تكون هذه احلكومات منبع للف�ساد
املايل والإداري الذي �ساهم يف �ضعف م�ؤ�س�سات الدولة وترهلها جعلها دول ه�شة
غري قادرة على جماراة الأحداث والتحديات التي تلم بها ،اي�ض ًا �ساهم احتاللهما
على تعزيز وتقوية الهويات الفرعية التي تغلت بدورها ا�ضعفت الهوية الوطنية
بعد ان جعلت منها �أ�سا�س العمل يف امل�ؤ�س�سات احلكومية غري التق�سيمات القبلية
والعائلية ،اما امل�ؤثرات اخلارجية فجعلت كل منهما �ضحية التدخالت الإقليمية
التي �سيطرت على تفا�صيل �أ�سا�سية �سواء يف العمل على دعم م�سمى على االخر
او التدخل يف عملية �إدارة الدولة غري ا�ضمحالل ال�سيادة.
يف كال البلدين تلعب حمركاته االجتماعية دور كبري يف حركة التفاعل مع الق�ضايا
الأ�سا�سية قد تختلف بني البلدين تفا�صيل معينه لكنها مهمة ،لكن الت�شابه ان هذه
املحركات بدال من ان تقوي عمل الدولة �ساعدت على ا�ضعافها وفق ملتطلبات
م�صلحة هذه اجلماعة او تلك ،اي�ض ًا للبلدين مراكز قوى ت�ستمد قوتها من
هذه املحركات التي اي�ض ًا هي ت�ستمد قوتها من خارج احلدود مب�سميات الدين
والطائفة والقومية ،لكن هذا ال يعني ان فيهما حمركات وتوجهات تعمل على
�إزاحة جماميع الفكر ال�ضيق او بالأحرى من يحاول ان ي�سيطر على عمل الدولة
لكن هذا ال يعني ان الأ�صوات املعرت�ضة ال تلقي اهتمام لعدم قدرتها على جماراة
مال وقوة املهيمنني على احلكم.
ما حدث يف �أفغان�ستان اليوم هو نتيجة طبيعية لكل الأخطاء التي مور�ست �سواء
من قبل الواليات املتحدة او النظام احلاكم مما �أ�سهم يف تر�سيخ فكرة التغيري
لدى الأفغان بالإ�ضافة �إىل عدم قدرة امل�ؤ�س�سات الأمنية منها ان تقف بوجه
املتقدمني (طالبان) �إىل جانب �ضعف الدولة هناك االعتبارات القبلية والدينية
التي يح�سب لها ح�ساب يف املجتمع االفغاين ،بالرغم من الأفغان ال يحبذون
طالبان وطريقة حكمهم وتطرفهم �إال ان الأو�ضاع �ساهمت ان تكون �أفغان�ستان
على هذا احلال ،يف العراق وب�سب ال�سيا�سات املتبعة من قبل الواليات املتحدة
�سابق ًا واحلكومات احلالية ر�سخت اي�ض ًا فكرة التغيري يف العقلية العراقية قد
تكون الفكرة خمتلفة لكن النتيجة واحدة فالتزال امل�ؤ�س�سات العراقية تقع حتت
�سيطرة احلاكم وحزبه او القوى امل�سيطرة وهذا ما يجعل منها غري قادرة على
جماراة االحداث اخلطرة وليل ذلك ما ح�صل عام  ،2014ويف كل الأحوال جمرد
تر�سيخ فكرة التغيري او ال�شعور بعدم جدوى من يحكم ما هي �إال م�سالة وقت
وتنتهي مرحلة لتبد�أ مرحلة �أخرى.

� سريغيه جرينياخوف�سكي
ترجمة :عادل حبه

(الراي ��ة) والراديكاليني (ال�شعب) يف قيادة حزب
ال�شعب الدميقراطي الأفغاين ،الذي �إنتهى ب�إزالة
اجلناح املعتدل من قيادة احلزب والبلد.
بحل ��ول نهاية ع ��ام  ،1979بعد توجي ��ه ع�شرين
نداء ملو�سك ��و من قبل نور حمم ��د تراقي وحفيظ
�أمني ،وبعد الإطاحة برتقي وقتله ،دخلت القوات
ال�سوفيتية �أفغان�ستان .ومتت �إزاحة كتلة ال�شعب
من ال�سلط ��ة ،و�أ�صبح زعيم الراية ،بابرك كارمل،
رئي�س ًا لأفغان�ستان.
بنى كارم ��ل �سيا�سته على قاع ��دة احلفاظ الأبدي
لبقاء الوح ��دات الع�سكرية الحت ��اد اجلمهوريات
اال�شرتاكي ��ة ال�سوفياتي ��ة يف الب�ل�اد ،والقي ��ادة
امل�ستم ��رة للمدرب�ي�ن ال�سوفيي ��ت .لق ��د بن ��ى
الأخ�صائي ��ون ال�سوفيي ��ت املراف ��ق الإنتاجي ��ة
واالجتماعي ��ة؛ ومن جانب �آخ ��ر دعمت الواليات
املتح ��دة و�إي ��ران وباك�ست ��ان واململك ��ة العربي ��ة
ال�سعودي ��ة وال�صني القبائ ��ل التي حاربت الثورة
ومل تتعاط ��ف �أب ��د ًا م ��ع احلكوم ��ة املركزي ��ة ،ال
م ��ع الأم�ي�ر وال املل ��ك وال داود وال ح ��زب ال�شعب
الدميقراطي الأفغاين.

بري�سرتويكا غوربات�شوف

ث ��م ب ��د�أت “الربي�سرتوي ��كا” يف االحت ��اد
ال�سوفيات ��ي .و�شاع ��ت فكرة يف �أذه ��ان �أ�صحاب
البريي�سرتوي ��كا :مبا �أن القبائل حت ��ارب الثورة
الأفغاني ��ة حت ��ت راية الإ�س�ل�ام ،فم ��ن ال�ضروري
�إع�ل�ان �أفغان�ست ��ان دول ��ة �إ�سالمي ��ة ،و�إ�ستع ��ادة
الراية اخل�ضراء م ��ن املجاهدين ،و�إعالن �سيا�سة
امل�صاحل ��ة الوطنية ،والعفو عن ق ��ادة املجاهدين
ودعوتهم للم�شاركة يف احلكومة.
ومن �أجل دعم هذا املنعطف من خالل تغيري وجه
قي ��ادة الدول ��ة ،مت ا�ستب ��دال ب�ب�رك كارمل ،وهو
�أي�ض ًا من كتل ��ة الراية (پرچم)،بنجيب الله الأكرث
مرونة .ومن نف�س الكتلة.
�أعل ��ن جني ��ب الل ��ه وق ��ف �إط�ل�اق الن ��ار ،ودع ��ا
املجاهدي ��ن �إىل امل�شارك ��ة يف احلكوم ��ة ،و�أدرج
الإ�س�ل�ام يف الد�ست ��ور الأفغ ��اين كدي ��ن للدول ��ة،
و�ألغ ��ى ال�شع ��ارات اال�شرتاكي ��ة م ��ن برنام ��ج
احل ��زب .ومت تغيري ا�س ��م جمهوري ��ة �أفغان�ستان
الدميقراطي ��ة �إىل جمهوري ��ة �أفغان�ستان ،وحزب
ال�شع ��ب الدميقراط ��ي الأفغ ��اين �إىل حزب وطن

(الوط ��ن) .و�أعلن العف ��و عن �أحمد �ش ��اه م�سعود
وحق ��اين و�إ�سماعي ��ل خ ��ان ،وه ��م �أ�شه ��ر الق ��ادة
امليدانيني بني املجاهدين.
من ال�صعب القول ما �إذا كانت هذه هي فكرته ،لكنها
جاءت تتما�شي ًا مع عظة “البريي�سرتويكا»...
يف الواق ��ع ،مل تكن طالبان وال املجاهدون هم من
جعل �أفغان�ستان دولة �إ�سالمية ،بل جنيب الله هو
الذي جعلها على هذا النحو يف ،1987-1986
بن ��اء عل ��ى اق�ت�راح القي ��ادة ال�سوفيتي ��ة و�أولئك
الذين دفعوه �إىل القيام بذلك من مو�سكو.
الآن وبع ��د �أن ا�ست ��وىل الطالب ��ان عل ��ى كاب ��ول
و�أعلن ��وا ت�شكي ��ل حكومته ��م� ،أخ ��ذ الكث�ي�رون
يعي ��دون النظ ��ر يف ترتي ��ب الأم ��ور .وراح ��وا
يتحدثون �أن طالبان لي�ست حمظورة يف رو�سيا،
ب ��ل �أن احلظر على “القاع ��دة” .ويجب �أن مند يد
ال�صداق ��ة لطالب ��ان ،و�أنه ��م لن يتج ��اوزوا حدود
�أفغان�ستان يف ال�شم ��ال .يقولون �إنهم �إرهابيون،
لكن بع ��د ا�ستيالئهم عل ��ى ال�سلط ��ة �سي�ستقرون.
ولك ��ن يف مطل ��ع ع�شريني ��ات وثالثيني ��ات القرن
املا�ض ��ي ،ردد الكث�ي�رون يف الغ ��رب نف�س ال�شيء
عن اال�شرتاكيني القوميني الأملان(النازي).
ويف �أفغان�ست ��ان ،وعن ��د الإع�ل�ان ال�سخي ��ف يف
عه ��د غوربات�ش ��وف ع ��ن “�سيا�س ��ة امل�صاحل ��ة
الوطنية” ،ر�أى املجاه ��دون بحق �إنها اخلطوات
الأوىل لرتاجع جنيب الله واالحتاد ال�سوفياتي.
وه ��ذا اال�ست�س�ل�ام مل ي�سفر ع ��ن �أي نتائ ��ج� .أدى
وج ��ود اجلان ��ب ال�سوفيت ��ي �إىل تراج ��ع جزئ ��ي
ع ��ن ال�صراع بني كتلة “ال�شع ��ب” وكتلة “الراية.
ولكن عندم ��ا ان�سحب ��ت الق ��وات ال�سوفيتية ،بد�أ
هجوم مكثف م ��ن قبل املجاهدي ��ن .وردت هياكل
ح ��زب ال�شع ��ب الدميقراط ��ي الأفغ ��اين واجلي�ش

الأفغ ��اين ب�ضربات قوي ��ة ،وتراجع الإ�سالميون.
وكان ��ت كتل ��ة “ال�شع ��ب” عل ��ى ا�ستع ��داد للقتال،
ولك ��ن يف ربي ��ع ع ��ام  1990التايل ،ب ��د�أ جنيب
الل ��ه ،باالتفاق مع الكرمل�ي�ن ،ب�إعتقال الع�سكريني
املنتم�ي�ن �إىل كتل ��ة “ال�شع ��ب” الذين كان ��وا على
ا�ستعداد للقتال.
ونتيج ��ة لذل ��ك ،حلق ��ت الهزمي ��ة ب�أن�ص ��ار كتل ��ة
“ال�شع ��ب” ،لك ��ن جني ��ب الل ��ه فق ��د ثق ��ة ج ��زء
م ��ن احل ��زب واجلي� ��ش ،وب ��د�أوا بالتق ��دم �إىل
جان ��ب معار�ض ��ي جني ��ب الل ��ه .ورف�ض ��ت قيادة
غوربات�شوف ،التي كانت يف مراحل من الإختفاء
يف ط ��ي الن�سي ��ان ،تزوي ��د جنيب الل ��ه بالأ�سلحة
والذخرية والوقود وزيوت الت�شحيم.
بحل ��ول بداي ��ة ع ��ام  ،1992مل يك ��ن املجاهدون
وحده ��م م ��ن قاتل ��وا �ض ��د احلكوم ��ة ،ب ��ل تل ��ك
الوح ��دات واجلرناالت الذين هزم ��وا املجاهدين
يف عام  1989ومن خا�ضوا احلرب �ضدهم.
ا�ست ��وىل املجاه ��دون عل ��ى كاب ��ول ،و�أطاح ��وا
بنجي ��ب الله بق ��وات الق ��وات الأوزبكية للجرنال
دو�ست ��م ،الذي ذب ��ح قبل ذلك بعام عوائ ��ل �أن�صار
كتل ��ة “ال�شع ��ب” الذي ��ن ظل ��وا موال�ي�ن للث ��ورة.
ونف ��ذت امل�ؤامرة من قبل حليف جنيب الله ،وزير
اخلارجية عبد الوكيل.
كان م ��وت جني ��ب الل ��ه نف�س ��ه فظيع ًا :فق ��د ربطه
“حمارب ��و اجله ��اد” بحب ��ل يف �سي ��ارة جي ��ب
وج ��روه يف جمي ��ع �أنح ��اء كاب ��ول ،ومل تع ��د
جمهورية �أفغان�ستان قائمة .وبد ًال من ذلك ظهرت
دول ��ة �أفغان�ست ��ان الإ�سالمية ،الت ��ي �صمدت حتى
بع ��د انفجار الربجني التو�أم�ي�ن يف نيويورك ،ثم
احتلها الأمريكيون عقدين من الزمن.
امل�صدر�”:صندوق الثقافة ال�سرتاتيجية”

الإنتخابات القادمة ..معركة قادمة
الإنتخابات القادمة في ت�شرين الأول
القادم تمتلك الإمكانات لتكون مختلفة عن
انتخابات عام  ،2018للأ�سباب الآتية :

 حممد حميد ر�شيد
.1الإنتخاب ��ات القادم ��ة ج ��اءت بع ��د الإنتفا�ض ��ة
الت�شريني ��ة التي �ساهمت يف تعمي ��ق الوعي الوطني
و�سلط ��ت ال�ض ��وء عل ��ى حج ��م الف�س ��اد يف الأح ��زاب
الفا�سدة الت ��ي حتكم العراق و�أ�سقطته ��ا وكانت دلي ًال
ال يقبل ال�شك على �إره ��اب ال�سلطات وع�صابات القتل
واجلرمية التي تختفي يف زواياها ؛ و�أ�صبح ال�شعب
العراق ��ي �أك�ث�ر رف�ض ًا ل ��كل الأحزاب احلالي ��ة ويتطلع
�إىل التغي�ي�ر والتخل� ��ص من هذه الوج ��وه التي متثل
الإره ��اب والف�س ��اد جمتمع�ي�ن  .ل ��ذا فال�شع ��ب يبحث
فع�ل ً�ا عن (بدي ��ل) و(عله) يج ��د يف املر�شحني ال�شباب
للإنتخاب ��ات القادم ��ة هذا البديل �أو ن ��واة لهذا البديل
 .احل� ��س ال�شعبي العام يبح ��ث عن (�أمل) يف التغيري
من خالل الإنتخابات القادمة خ�صو�ص ًا بعد �أن قاطعها
يف املرة ال�سابقة (ن�سبة امل�شاركة ال تزيد عن  %20من
عدد امل�سموح لهم بالإنتخاب) ومل حتقق هذه املقاطعة
�سوى تغول الع�صابات �أكرث يف الف�ساد والإرهاب .
 .2هن ��اك رغب ��ة داخ ��ل احلكوم ��ة احلالي ��ة وبع� ��ض
الأطراف امل�شاركة يف العملي ��ة ال�سيا�سية احلالية يف
العراق يف �إحداث تغيري يف امل�شهد ال�سيا�سي (بغ�ض
النظر عن الدوافع) وهذا ي�ساهم يف احلد من التزوير
.
.3هن ��اك رغب ��ة ل ��دى الكث�ي�ر م ��ن الأط ��راف الدولي ��ة
والإقليمي ��ة يف �إحداث التغي�ي�ر ال�سيا�سي عرب الطرق
الدميقراطية على العك�س م ��ن رغبة الأطراف الدولية
يف الإنتخابات ال�سابقة يف �إبقاء الإ�ستقرار ال�سيا�سي
(�إدت �إىل فر� ��ض املالك ��ي وعدم توزير ع�ل�اوي خالف ًا
للأعراف والقوانني الدميقراطية) .
 .4الو�ض ��ع الإقت�صادي ال�صع ��ب وال�ضغط ال�سيا�سي
عل ��ى طه ��ران ي�ضع ��ف م ��ن �إمكاني ��ة الت�أث�ي�ر عل ��ى
الإنتخابات القادمة ويقل� ��ص الدعم الذي كانت تقدمه
يف الإنتخاب ��ات ال�سابقة للق ��وى الوالئية التي تتزعم
وترعى الف�ساد والإرهاب يف العراق.
� .5إعتم ��اد البطاق ��ة البارومرتي ��ة يف الإنتخاب ��ات
احلالية �سي�ساهم يف تقلي�ص حجم التزوير عن طريق
البطاق ��ات الإنتخابي ��ة ( %50م ��ن حج ��م التزوير عن
طريق �شراء وتزوير البطاقات الإنتخابية).
 .5امل�شارك ��ة الأممية والدولية يف مراقبة الإنتخابات
القادم ��ة (ع ��دد موظف ��ي الأمم املتح ��دة املنخرطني يف
االنتخاب ��ات حالي� � ًا ه ��و خم�س ��ة �أ�ضعاف الع ��دد الذي
عم ��ل يف انتخاب ��ات  100(2018مراق ��ب و 150
خب�ي�را) ومن بني ا�ستع ��دادات الأمم املتحدة للمراقبة
�إيف ��اد (فري ��ق التح�ض�ي�رات) و�سوف تتبعه ��م (الفرق
الإقليمي ��ة) والتي �ستمهد لو�ص ��ول (فريق اخلرباء) .
ويف م ��وازات ذلك �أعلنت الوالي ��ات املتحدة عن منحة
قدره ��ا ( )5.2مليون دوالر لفريق مراقبة االنتخابات
التابع لبعثة الأمم املتحدة يف العراق.
و�أم ��ا ع ��ن امل�شارك ��ة الدولي ��ة يف مراقب ��ة الإنتخابات
القادم ��ة �أك ��د البي ��ان اخلتام ��ي الجتماعات الق ��وى
ال�صناعي ��ة ال�سب ��ع الك�ب�رى يف الع ��امل ،دع ��م
�سيادة العراق وا�ستقالل ��ه ووح ��دة �أرا�ضيه ،وت�أييده

بالكام ��ل قرار جمل� ��س الأمن رق ��م  2576ودعوت ��ه
لإ�ش ��راك مراقبني لالنتخاب ��ات ،للم�ساعدة يف (�ضمان
�إج ��راء انتخابات ح ��رة ونزيهة يف �أكتوب ��ر) و�أدانت
كل حماوالت امللي�شيات الإرهابية لعرقلة الإنتخابات.
كم ��ا وقع العراق �صيغة الرتتي ��ب الإداري بني العراق
واالحتاد الأوروبي ملراقب ��ة االنتخابات املبكرة وهي
تق�ض ��ي بر�ص ��د البعثة ملجري ��ات العملي ��ة االنتخابية
بحي ��اد ت ��ام ومو�ضوع ��ي وا�ستق�ل�ال يف �أالداء
واحرتام الرا�صدين الح ��كام مدونة ال�سلوك اخلا�صة
بالرا�صدي ��ن وباملقاب ��ل توف ��ر امل�ؤ�س�س ��ات العراقي ��ة
للبعث ��ة �أي م�ساعدة مطلوبة لتنفي ��ذ التكليف اخلا�ص
للبعثة ؛ كما وق ��ع رئي�س املفو�ضية العليا لالنتخابات
العراقي ��ة (القا�ض ��ي جلي ��ل عدن ��ان خل ��ف) يف مق ��ر
اخلارجية عل ��ى مذكرة مماثلة مع االحت ��اد الأوروبي
حول م�شاركته يف املراقبة االنتخابية بعد �صدور قرار
جمل� ��س الأمن الدويل  2576ال ��ذي اعطى بعثة الأمم
املتحدة مل�ساعدة العراق (يونام ��ي) تفوي�ضا مبراقبة
االنتخاب ��ات ا�ستجابة لطل ��ب احلكومة العراقية حيث
�ستت ��وىل البعث ��ة التن�سي ��ق م ��ع املراقب�ي�ن الدولي�ي�ن
والإقليمي�ي�ن الذين �سينت�شرون يف املراكز االنتخابية
ومراك ��ز الع ��د والف ��رز لال�ص ��وات وتوف�ي�ر الدع ��م
اللوج�ستي والأمني لهم .وقال املدير العام للمفو�ضية
العليا امل�ستقلة لالنتخابات (عادل الالمى) فى بيان �أن
الفر�صة التزال متاحة �أمام اجلامعة العربية وم�ؤمتر
ال ��دول اال�سالمي ��ة واالحت ��اد االوروب ��ى ومنظم ��ات
املجتم ��ع املدن ��ى وال�سف ��ارات العربي ��ة واالجنبي ��ة
وغريها من املنظمات الدولية الر�سال فرق ل�ضمان �أن
عملية اال�ستفتاء جترى وفق املعايري الدولية وا�ضاف
�أن وج ��ود فرق املراقبة املحلي ��ة والدولية هو ل�ضمان
نزاهة عمليتى اال�ستفت ��اء واالنتخابات و�شفافيتيهما
كما ودعا الع ��راق  71دولة بني منظمة دولية و�سفارة
عربية و�أجنبية ملراقبة االنتخابات املبكرة ويقدر عدد
املراقب�ي�ن االجان ��ب باكرث من  600مراق ��ب حتى يوم
 .2021/9/12وهن ��اك دعم معلن م ��ن قبل ال�سفارات
الهولندي ��ة والفرن�سي ��ة والكندي ��ة والأ�سرتالي ��ة ؛
وهناك الكثري من املنظم ��ات الدولية احلكومية وغري
احلكومي ��ة �إ�ضاف ��ة �إىل املنظم ��ات الإقليمية وجميعها
�ست�ساه ��م يف الرقاب ��ة عل ��ى الإنتخاب ��ات املقبل ��ة يف
العراق والتي ينبغي التعاون والتن�سيق معها ل�ضبط
عملي ��ة الإنتخاب ��ات بق ��در الإمكان و�إ�ستثم ��ار ذلك يف
ر�ص ��د كل املخالفات املتوقع ��ة و�أعلن الأحتاد الأوربي
م�شارك ��ة  80خبري ًا يف مراقبة االنتخابات القادمة يف
العراق.
�أ .م�شاركة املنظمات والهيئات والنقابات واجلمعيات
الداخلية واملحلية العراقية ب�شكل �أكرب و�أكرث تنظيم ًا
وعلى �سبيل املثال فقد زجت نقابة املحامني ب (6000

حمامي) للم�شاركة يف الرقاب ��ة على الإنتخابات على
�صعي ��د املراك ��ز الإنتخابية يف الع ��راق وبتن�سيق مع
املفو�ضي ��ة وهن ��اك �سبعة منظم ��ات عراقي ��ة خمت�صة
بالرقاب ��ة عل ��ى الإنتخاب ��ات� .إ�ضاف ��ة �إىل العدي ��د من
منظم ��ات املجتمع املدين و ممثلي الأحزاب املخوليني
من قب ��ل املفو�ضية مبراقبة الإنتخابات و�سي�سمح لهم
بالتواج ��د داخ ��ل املرك ��ز االنتخاب ��ي ومتابع ��ة عملية
الف ��رز وكذلك يف كل مراحل العد والفرز وحلني �إعالن
نتائج الإنتخابات.
ب� .سقوط الكثري من رموز العملية ال�سيا�سية احلالية
و�أحزابها والذين كانوا يق ��ودون الربملان واحلكومة
طيل ��ة الفرتة ال�سابق ��ة التي �أمت ��ازت بالف�ساد والف�شل
الأ�سط ��وري وال�شع ��ب يبح ��ث الآن ع ��ن (البدائ ��ل)
و�س ��وف لن يت�أخ ��ر يف �إ�سقاط رموز الف�س ��اد هذه �إذا
م ��ا وج ��د (بدائ ��ل) ت�ستطيع �إقناع ��ه ب�أنه ��م �أف�ضل من
الفا�سدين الذين باعوا العراق .
ج.وهناك و�سائل �أخرى ميك ��ن للمر�شحني النزيهيني
�إتباعه ��ا ملراقب ��ة �س�ي�ر العملي ��ة الإنتخابي ��ة و ر�ص ��د
املخالف ��ات والتج ��اوزات عليه ��ا وتفعي ��ل الرقاب ��ة
ال�شعبية .
د .ر�صد املخالفات وعمليات التزوير بحد ذاته مك�سب
ي�ساهم يف نزع ال�شرعية عن املزورين .
و بع ��د فهل ت�ستطيع الإنتخابات القادمة تغيري الواقع
ال�سيا�سي العراقي وت�سقط الفا�سدين واملجرمني ؟
من اخلط�أ الكبري التعوي ��ل على دورة برملانية واحدة
يف تغي�ي�ر واق ��ع �سيا�س ��ي �ساهم ��ت دول يف فر�ض ��ه
وعم ��ره جتاوز الثمانية ع�شر عام� � ًا وميتلك ملي�شيات
وجيو�ش وبنوك ومليارات من الدوالرات جمعوها من
ال�سح ��ت احلرام بل هم �أع ��دوا العدة لعدم الإ�ست�سالم
للإنتخابات وال لنتائجه ��ا (�إعدوا لهذا الإحتمال عدته
وخططه) وب ��د�أوا ب�إنفاق املاليني على تزويرها ومن
ال�صعوب ��ة (بغ�ض النظر ع ��ن كل ما قدمنا) �أن نت�صور
�أن الإنتخاب ��ات �ستم ��ر دون حم ��اوالت التزوي ��ر فهي
بد�أت من ��ذ الآن وم�ستم ��رة و�سيك ��ون التزوير ب�شتى
الط ��رق (تزوير البطاق ��ات ؛ تزوير النتائ ��ج ؛ الهكرز
؛ فر� ��ض مر�شحني عل ��ى الناخبني يف بع� ��ض املناطق
الريفي ��ة على وج ��ه اخل�صو� ��ص؛ �إ�ستخ ��دام ال�سالح
؛ �إبط ��ال نتائ ��ج بع� ��ض ال�صنادي ��ق ؛ عرقل ��ة �إنتخاب
مر�شحني ؛ تزوي ��ر ومترير مر�شحني ؛ تعطيل �أجهزة
؛ حرق مراكز �إنتخابية �أو �صناديق �إنتخابية؛�إ�سقاط
الإنتخابات برمتها)...
�إن الإنتخاب ��ات بالن�سبة للكثري من الأطراف امل�شاركة
فيها م�شروع جتاري ال ميكن �أن يخ�سر �أو هو الو�سيلة
للحفاظ على املكا�سب امللياري ��ة التي ح�صلوها �سابق ًا
لذا ف�إن �إحتم ��االت تزوير الإنتخابات ب�أ�شكال خمتلفة
واردة ومتوقع ��ة ج ��د ًا لكنه ��ا لي�ست م�ب�رر ًا للأطراف

الوطني ��ة الإمتن ��اع ع ��ن امل�شارك ��ة فيه ��ا لأن املقاطعة
لي�س ��ت ا�سرتاتيجية فعالة ولن تقدم �أي حلول بل هي
من تكر�س �سيط ��رة الع�صابات على احلكم يف العراق
فحينما ال تديل ب�صوتك ف�إنك يف الواقع تهدي �صوتك
لأولئ ��ك الذين ق ��د تعار�ضهم .ولكن هن ��اك �شيء واحد
م�ؤك ��د :م ��ن خالل ع ��دم الت�صويت ،ف�إن ��ك ت�ضع نف�سك
خارج العملية االنتخابية .والأحداث التي ت�ؤثر عليك
ل ��ن يتم ر�سمها �إال من قب ��ل الآخرين .املقاطعة �ستكون
هدية لأولئك الذين قد تختلف معهم.
وهن ��اك حقيقة �أخ ��رى �أن هذه االنتخاب ��ات لن ت�ؤدي
�إىل معج ��زات فوري ��ة و�أن التغي�ي�ر الدراماتيكي غري
مت ��اح يف الوقت احلا�ضر وغري مقب ��ول دولي ًا وهناك
عوام ��ل عدي ��دة تق ��ف دون الأخ ��ذ ب ��ه وم ��ا ه ��و متاح
�إخ�ت�راق العملية ال�سيا�سي ��ة املري�ضة و�إع ��ادة بنائها
و�إ�صالحها من جديد عرب خطوات مت�سل�سة وطويلة .
�إن العراق بحاجة ما�سة �إىل �إ�صالحات هيكلية عميقة.
وتتطلب هذه الإ�صالحات ت�صميم ًا ال يتزعزع و�صرب ًا
هائ�ل ً�ا ووقت� � ًا طوي�ل ً�ا ودورات برملاني ��ة متع ��ددة يتم
خاللها تر�سيخ ال�شع ��ور الوطني وحماربة كل �أ�شكال
الطائفي ��ة ال�سيا�سية وك�شف وف�ض ��ح ف�ساد الع�صابات
احلاكم ��ة وتعزي ��ز قوان�ي�ن الت ��ي تغل� ��ض العقوب ��ات
عل ��ى املزوري ��ن وتطبيق قان ��ون الأح ��زاب ال�سيا�سية
املجم ��د وتغيري الد�ستور والغ ��اء القوانني العن�صرية
او الطائفي ��ة وتعزيز دور الدول ��ة والقانون وتقلي�ص
دور امللي�شي ��ات وت�شدي ��د وتنفي ��ذ العقوب ��ات عل ��ى
القتل ��ة واملجرم�ي�ن �أي ًا كان �إنتمائه ��م �إىل ما هنالك من
�إ�صالحات تهدف للو�صول �إىل فر�ض الإرادة الوطنية
عل ��ى امل�شه ��د ال�سيا�س ��ي وتلك عملي ��ة طويلة وحتتاج
�إىل دع ��م متن ��وع ؛ لكن ثمانية ع�شر �سن ��ة من املمانعة
مل تق ��دم لنا �ش ��يء �سوى الإنعزال �أك�ث�ر ودفع العراق
ثمن� � ًا باه�ض� � ًا ل�سيطرة ع�صاب ��ات اجلرمي ��ة والف�ساد
والإره ��اب عل ��ى امل�شهد ال�سيا�سي ولكن ��ه �سيدفع ثمن
باه ��ظ للغاي ��ة �إذا �سم ��ح لتل ��ك الع�صاب ��ات يف البق ��اء
مهيمنني على امل�شهد ال�سيا�سي بال منازع وال ح�سيب .
و�أخري ًا �أن املمانع�ي�ن للإنتخابات لي�سوا فاقدوا الثقة
باحلكوم ��ة وبالإنتخاب ��ات الت ��ي جتريها فق ��ط بل هم
فاقدي ��ن للثق ��ة بال�شع ��ب و�إمكانيته عل ��ى التغيري� .أن
 %80م ��ن ال�شعب ال ��ذي قاطع الإنتخاب ��ات ال�سابقة له
املقدرة الكامل ��ة يف �أحداث التغيري الإيجابي والدفاع
ع ��ن م�صلحة العراق والعراقيني �أن وجود ال�شعب يف
ال�ساح ��ة ال�سيا�سية هو �أكرب و�أقوى قوة وطنية متكن
املعار�ضة الوطنية يف فر�ض حقيقة امل�شاركة ال�شعبية
الفاعل ��ة والإرادة الوطني ��ة عل ��ى ع�صاب ��ات الإحزاب
الفا�س ��دة و�سيق ��ف كل الع ��امل معهم� .إنه ��ا معركة بني
احلق والباطل
�أم ��ا املقاطعة الع�شوائية بال تدب ��ر وتخطيط ودرا�سة
فه ��ي مث ��ل الدخ ��ول معرك ��ة الإنتخابات ب�ل�ا تخطيط
�سيا�س ��ي �سلي ��م ومرك ��ز خلو�ضه ��ا م ��ن قب ��ل الق ��وى
الوطنية احلقيقي ��ة بل �أن القوى الوطنية (ومن بينها
ث ��وار ت�شرين) منق�سمة فيما بينه ��م حول الدخول يف
االنتخاب ��ات م ��ن عدم ��ه ! ؛لذا ه ��ي مدع ��وة وب�سرعة
للملم ��ة ال�ص ��ف و�إع ��ادة احل�ساب ��ات والإبتع ��اد ع ��ن
الع�شوائية!
ورغ ��م �أن موق ��ف �أح ��زاب الف�س ��اد قد �أهت ��ز وهو يف
�أ�ضع ��ف حاالت ��ه لكنهم يواجهون بدائ ��ل �أ�ضعف منهم
م ��ع الأ�س ��ف و�ستك ��ون املعرك ��ة االنتخابي ��ة القادم ��ة
ل�صال ��ح ع�صاب ��ات الف�س ��اد احلاكم ��ة و�سيرتك ��ون
ي�س�ي�رون املعرك ��ة وي ��زورون عل ��ى هواهم م ��ن دون
مقاومة حقيقة موجهة ومن دون بدائل تذكر والرموز
الوطني ��ة م�شارك ��ون يف ه ��ذا التق�ص�ي�ر والب ��د م ��ن
�إ�ستع ��داد اجلميع لر�ص ��د التزوير املتوق ��ع وم�ساعدة
ف ��رق الرقابة على الإنتخاب ��ات يف عملها و�إعادة ر�ص
كل القوى الوطنية
لكن العراق �أقوى من هذا احلا�ضر وامل�ستقبل له..
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رواية (فوق ج�سر اجلمهورية)

قناديل

 لطفية الدليمي

عندما ينجذب الروائي حلوادث حياته كما وقعت
عالء املفرجي

ال �أدري بال�ضبط ال�سبب الذي يجعلني �أقرن رواية
�شهد الراوي (فوق ج�سر الجمهورية) بفيلم
(الأودي�سا العراقية)* ،لي�س النهما نو�ستالجيا
لزمن م�ضى م�شحون بالحروب والفقد والم�أ�ساة
والآالم ،بل لأن الفيلم والرواية ،وثقا انهيار
الطبقة الو�سطى في العراق ،هذه الطبقة التي
تحر�س القيم في المجتمعات ،وب�ضعفها �أو انهيارها
ُت�ضعف القيم وتنهار ،وتحافظ على ا�ستمرار القيم
وت�سعى �إلى تحديثها لتتنا�سب وم�ستجدات الزمن �أو
المتغيرات االقت�صادية.

يف (ف ��وق ج�س ��ر اجلمهورية) الأم ��ر كان ذلك وا�ض ��حا من
خ�ل�ال تناول الرواية حياة ثالث ��ة �أجيال متزامنة من عائلة
بغدادية ت�ش ��هد حلظة اجتي ��اح بغداد يف ني�س ��ان � ٢٠٠٣إذ
طفولة تت�ض ��وع بدخان احلروب ،ح ��روب جترب النوار�س
على الفرار ،وامر�أة مت�ش ��ي على النهر لتطمئن على ج�سور
بغ ��داد ،ثم ه ��روب العائلة اىل �أر�ض �أخ ��رى ،وغياب الأم،
التي مل حتتمل حياتها ار�ض ��ا جديدة لال�ستقرار ،و�صوتها
الوحيد املتبقي من وموتها وهي ت�سلط ال�ضوء على طفولة
مغادرة.
�سنتعرف على اخللفية االجتماعية للعائلة وا�ستقرارها يف
امل ��كان اجلديد ،املدر�س ��ة ،النهر ،اجل�س ��ر ودخان احلروب
الذي يعلوه ..كل ذلك من وجهة نظر ال�ساردة ،التي ت�ضعنا
يف قل ��ب افتتاحي ��ة مو�س ��يقية هادئ ��ة ،لت�س ��رد طفولتها

ي�صعب العثور يف اللغة العربية على ت�سمية
منا�سبة للتعبري عن تلك الفئة من املو�سيقيني
الذين يعملون بالتعاقد ،كرتجمة للم�ص ��طلح
الإنكلي ��زي  Freelancerامل�س ��تعمل يف
الكثري من جماالت احلياة ،كال�ص ��حافة مث ًال
عندم ��ا يكت ��ب ال�ص ��حفي كتاب ��ات ل�ص ��حيفة
�أو جمل ��ة دون �أن يك ��ون �ض ��من حم ��رري
ال�صحيفة.
املو�س ��يقيون الأح ��رار يف بريطاني ��ا
عل ��ى اخل�ص ��و�ص ه ��م �أح ��د �أعم ��دة احلياة
املو�س ��يقية ،فه ��م يتمي ��زون بق ��درات فني ��ة
عالي ��ة بالإ�ض ��افة �إىل امتالكه ��م قابلي ��ة على
�س ��رعة التعل ��م والت�أقل ��م م ��ع كل ت�ش ��كيلة
مو�س ��يقية جدي ��دة يعمل ��ون معه ��ا م ��ن فرق
مو�س ��يقى احلج ��رة الت ��ي تت�ألف من ب�ض ��عة
عازف�ي�ن حت ��ى العمل �ض ��من الأورك�س�ت�رات

مراهقتها التي �شوه بيا�ضها دخان احلروب،
تكت ��ب ا�س ��ئلتها امل ��رة ع ��ن امل ��وت وكي ��ف ينبث ��ق فيغت ��ال
�أحالمنا ،وكيف ت�صادر احلروب �أعمارنا ،وتلقي بذكرياتنا
يف �أتون الن�س ��يان ..ا�سئلة وا�سئلة ت�صدر من فتاة عا�شتها
بتفا�صيلها.
لي�س امله ��م ان حتتكم الرواية ،وبالذات الرواية ال�س�ي�رية،
للقواع ��د املتع ��ارف عليها ،ق ��در احتكامها لأهواء ال�س ��ارد،
متاما مثل االحتكام ملوج عارم ،ال يعرف اال�ستقرار.
*فيلم الأودي�سا العراقية �صدر عام  2017للمخرج
ال�سوي�سري العراقي �سمري جمال الدين

االحتفال بالمو�سيقيين الأحرار

موسيقى االحد
ثائر �صالح

و�س�ي�رة العائل ��ة ،قب ��ل ان حتت ��دم ه ��ذه احلي ��اة عل ��ى وقع
القناب ��ل واالنفجارات ،التي �ست�ض ��يئ ليايل بغداد ،و�س ��ط
رائحة املوت واخلراب ،حتى تط�أ �أرجل االغراب ار�ضها.
كتبت الرواية بنف�س ال�سرية الذاتية للم�ؤلفة ،و�إن حتايلت
ب�إ�ض ��افة �أحداث و�شخو�ص يف منت هذه ال�سرية .فالروائي
يعي� ��ش جتربته اخلا�ص ��ة واملختلف ��ة يف جوانبها عن باقي
التج ��ارب� .إذا ما �أهملنا هذه التجرب ��ة يتحول كل ما نكتبه
�إىل تنا� ��ص ب ��ارد مع م ��ا كتب قبلن ��ا .و�إن كان ق ��ول بيدرو
املودوف ��ار املخرج اال�س ��باين فيه مبالغة ولكن ��ه ينبهنا �إىل
�أن االختالف يف ما نكتب ،عندما يقول (كل ما لي�س �س�ي�رة
ذاتية �س ��رقة �أدبي ��ة ) ،فحياتنا اخلا�ص ��ة وجتاربنا يف هذه
احلالة تذهب يف املخيلة اىل م�ستوى الكتابة الأدبية الدالة.
فما يجذب الروائي للكتابة هي حوادث حياته مثلما وقعت،
وا�ستثمار هذه احلوادث بتحويلها اىل ن�ص روائي� ،سيفي
ب�شروط فن الرواية ،يف ابتكار مواقف وم�صائر ،مل حتدث
للروائ ��ي يف حيات ��ه ،ولكنها تنت ��زع من جتربته اخلا�ص ��ة
الداللة التي يتحم�س لها.
�أن م�سعى �شهد الراوي يف كل �شخ�صية كتبتها ،هو �أن تقدم
�شخ�ص ��يات روائية م�ستقلة عنها ،او عن جتربتها اخلا�صة،
ومتار� ��س حريته ��ا يف ف�ض ��ائها اخلا� ��ص ..فه ��ي تكتب من
وح ��ي جتربتها ،ولكن م ��ا �أن تذهب بعيدا يف الكتابة ،حتى
جت ��د نف�س ��ها ق ��د ابتعدت ع ��ن ه ��ذه التجربة ،وه ��ذا بر�أيي
ينطب ��ق عل ��ى الكثري م ��ن ال�شخ�ص ��يات التي تعاط ��ت معها
بخربتها.
فال�شخ�ص ��ية العراقي ��ة والت ��ي عانت �س ��نوات من امل�أ�س ��اة
واخلراب ،ا�ص ��بحت ال متثل نف�س ��ها وحدها فقد انح�س ��رت
تفا�صيل التجربة يف حكايته ،ف�صار ما متر به كل �شخ�صية
م�ش ��حونا بالكث�ي�ر من ال ��دالالت ،فه ��ذه ال�شخ�ص ��ية مل تعد
مراقبا للأحداث بل م�شاركا فيها.
العراقي ��ون الذين عا�ش ��وا م�أ�س ��اة احلروب الت ��ي مرت بهم
عرب ربع قرن ،وما تبعها من حرب �أهلية� ،س ��يغادرون حتما
ومل يتبق واحلال هذه �س ��وى ما يقولونه هم �أنف�س ��هم ،وما
ينقلوه هم من �صور عن هذه احلروب .ورواية (فوق ج�سر
اجلمهورية) تنفخ احلياة يف هذه ال�ص ��ور ،لت�ستدر عاطفة
من ال يعرف من هو �ص ��احب ال�ص ��ورة ،ويحاول بدوره ان

يتمثل م�أ�س ��اتها ..وهنا ف� ��أن جتربة الروائي
او حيات ��ه اخلا�ص ��ة ،مب ��ا فيها من تفا�ص ��يل
وحي ��وات و�أحداث هي البذرة التي تينع يف
خ�ضم ال�سرد.
فرواية ال�سرية الذاتية � ،أو الرواية الذاتية
 ،هي خي ��ال يدمج جتربة امل�ؤلف اخلا�ص ��ة
يف ال�س ��رد .ي�س ��مح للم�ؤلف�ي�ن بالرتحي ��ل
والتفكري يف جتربتهم اخلا�ص ��ة .ومع ذلك
 ،ال يل ��زم دائمًا ربط قراءة رواية ال�س�ي�رة
الذاتي ��ة بامل�ؤل ��ف .ميكن التعام ��ل مع هذه
الروايات على �أنها �أعمال خيالية متميزة.
يق ��ول ديفي ��د ل ��ودج يف كتاب ��ه (الف ��ن
الروائ ��ي) ترجم ��ة ه ��اين البطوطي عن
رواية ال�س�ي�رة الذاتي ��ة ”:الرواية التي
ت�أخذ ً
�شخ�صا حقيقيًا وتاريخه احلقيقي
كمو�ض ��وع لال�ستك�ش ��اف اخلي ��ايل ،
با�س ��تخدام تقني ��ات الرواي ��ة لتمثي ��ل
الذاتي ��ة بد ًال م ��ن اخلطاب املو�ض ��وعي
القائم على الأدلة يف ال�سرية الذاتية”.
فه ��ي ن ��وع �أدب ��ي �ش ��اع يف الآون ��ة
االخ�ي�رة ،و يزع ��م �أن ��ه تاري ��خ ولكنه
يف الوقت نف�س ��ه يلم ��ح �إىل قدر كبري
م ��ن االخ�ت�راع الت�أليف ��ي والتخم�ي�ن
يف ال�س ��رد .فيمك ��ن الق ��ول �أن رواية
ال�سرية الذاتية هي واحدة من �أ�صعب الأنواع ب�سبب كمية
البحث والإعداد .قبل �أن تتمكن من البدء يف الكتابة  ،يجب
عليك البحث يف املو�ضوع على نطاق وا�سع.
ولك ��ن يبقى هناك اختالف جوهري بني الرواية وال�س�ي�رة
الذاتي ��ة ،فال�س�ي�رة الذاتية انتقائية ولكنه ��ا مع ذلك حتاول
تغطي ��ة جميع الزوايا املعروفة يف حياة ال�ش ��خ�ص  ،فعاد ًة
م ��ا تخت ��ار رواي ��ة ال�س�ي�رة الذاتي ��ة ب�ض ��ع حلق ��ات مثرية
لالهتمام ب�شكل كبري وفرتة حمددة من حياة املو�ضوع.
تكتب �ش ��هد عن ال ��روح الهائم ��ة على �أر�ض الع ��راق تحُ رك
االالم ،متار� ��س مازو�ش ��يتها يف التل ��ذذ به ��ا ،ت�س ��تجلي
الأمكنة التي �ص ��اغت طفولتها و�أحالمها ،وت�ستدرج �أ�سرار

�ستاني�سواف ليم

ال�ضخمة .يتحدد م�صدر دخل ه�ؤالء بنوعية
وع ��دد العق ��ود الوقتي ��ة الت ��ي يح�ص ��لون
عليه ��ا بالطب ��ع ،دون �أن يك ��ون لديه ��م دخل
ثاب ��ت مث ��ل زمالئه ��م �أع�ض ��اء ت�ش ��كيالت
مو�س ��يقية دائم ��ة ،وه ��م موظف ��ون فيه ��ا.
ت�أث�ي�ر �إغ�ل�اق املجتمع ��ات ب�س ��بب وب ��اء
الكورون ��ا اختل ��ف ح�س ��ب املهن ��ة بالطب ��ع،

لك ��ن املو�س ��يقى وامل�س ��رح كانت ��ا ب�ي�ن �أكرب
املت�ض ��ررين ب�س ��بب �إلغ ��اء كل العرو� ��ض
مث�ل�ا .ويف ح�ي�ن ح�ص ��ل „املوظف ��ون” يف
امل�ؤ�س�س ��ات الفنية على دع ��م حكومي ،افتقد
املو�س ��يقيون „الأح ��رار” �أي دع ��م وكان ��وا
�أكرب املت�ض ��ررين من الإغ�ل�اق الذي دام لعام
ون�ص ��ف تقريب� � ًا .فف ��ي ظ ��ل اختف ��اء العقود

وت�أجي ��ل كل العرو�ض ،ا�ض ��طر الكثري منهم
اىل البح ��ث ع ��ن �أعمال م�ؤقتة كي يح�ص ��لوا
عل ��ى قوتهم اليوم ��ي ،على اخل�ص ��و�ص يف
اخلدمات ،تو�صيل الطعام اىل البيوت �أو ما
�ش ��ابه ،ومنهم من ترك العمل يف املو�س ��يقى
نهائي� � ًا �إن ح�ص ��ل على عمل ثاب ��ت خارجها.
يق ��ول �أحدهم �أن ��ه يتمرن كل يوم ل�س ��اعات،
لكن مع توقف احلفالت بات ذلك دون معنى.
هذا كان الدافع وراء تخ�صي�ص �أم�سية كاملة
يف مهرج ��ان الربوم ��ز اللندين ال�ش ��هري ليلة
الثامن من �أيلول لهذه الفئة الأكرب ت�ض ��رر ًا،
عندما قدمت �أورك�س�ت�را بروم ��ز االحتفالية
حف�ل� ًا نادر ًا ليل ��ة الثامن من �أيلول .ت�ش ��كلت
الأورك�سرتا خ�صي�ص� � ًا لتقدمي هذه الأم�سية
بعد اختيار نحو ت�سعني من �أهم املو�سيقيني
الأحرار يف لن ��دن ،قادها مارك ويغلزوورث
وقدم ��ت افتتاحي ��ة �شو�س ��تاكوفيت�ش
االحتفالية و�س ��يمفونية مالر اخلام�سة� .أول
حفلة لهذه الفرقة ورمبا الأخرية.
االفتتاحي ��ة االحتفالي ��ة ه ��ي م ��ن �أعم ��ال
�شو�س ��تاكوفيت�ش الق�ص�ي�رة ،وله ��ا ق�ص ��ة

مث�ي�رة ،فق ��د كتبها خ�ل�ال يوم�ي�ن لتقدم يف
البول�ش ��وي يوم  6ت�ش ��رين الث ��اين .1954
كان املرا�س ��لون ي�أخ ��ذون الورق ��ات املنجزة
من املدونة املو�س ��يقية الواحدة تلو الأخرى
بغر�ض نقل وتدوين وطبع الأجزاء املختلفة
للأورك�سرتا .ا�ستعملت االفتتاحية مو�سيقى
ر�سمية يف �أوملبياد مو�سكو .1980
�أما �سيمفونية مالر اخلام�سة فهي واحدة من
�أ�شهر �أعمال مالر ،وفيها الأداجييتو ال�شهري
(املدى � 21آذار املا�ض ��ي) ال ��ذي يعترب �أجمل
ر�سالة حب يف تاريخ املو�سيقى� .ألفها �صيف
 1901يف فرتة معقدة من حياته ،فمن جانب
مل مي�ض الكثري على ا�ستقالته من �إدارة فرقة
فيين ��ا الفيلهارمونية ب�س ��بب اجل ��و العدائي
امل�ش ��حون ال ��ذي جوبه به هن ��اك ،من جانب
�آخر التقى لتوه ب�آملا �شندلر التي �سيتزوجها
و�إليها كتب الأداجيتو.
�إداء الفرق ��ة امل�ؤقت ��ة كان رائع ًا ال يختلف عن
�إداء ف ��رق عريقة مترنت على العمل ل�س ��نني،
كل ذل ��ك مت يف �أجواء م�ش ��حونة بالعواطف
من البداية حتى النهاية.

ُ
اطلعت منذ �سنوات  -يف �سياق اهتمامي بالعلم والفل�سفة وعلوم امل�ستقبل
 على بع�ض م�ؤلفات الكاتب البولندي (�ستاني�سواف ليم ،)2006 1921-وه ��و كاتب مله ��م �أ�صدر عدد ًا كبري ًا م ��ن الأعمال التي تعن ��ى بامل�ستقبليات
والفل�سفة واخلي ��ال العلمي والنقد ،ومبنا�سبة مئوية ميالده قررت بولندا
ر�سمي� � ًا اعتبار ع ��ام  2021عام ًا خم�ص�ص ًا لالحتفاء مبجم ��ل �أعماله .متتاز
�أعم ��ال ليم بنظرة فل�سفية عميق ��ة ور�ؤى ت�سخر من بع�ض تفا�صيل التطور
العلمي اجلامح وحتذر من توظيفها بال�ضد من م�سعى خمرتعيها املب�شرين
بها لتح�س�ي�ن احلياة االن�س ��انية على كوكبنا ،و ُتع ُّد بع�ض رواياته حماكاة
هزلي ��ة حلاالت ب�ش ��رية مذموم ��ة كالبريوقراطية املفرطة وجن ��ون العظمة
ونزعة اال�س ��تبداد التي تخت�ص بها كثري من ال�س ��لطات يف عاملنا والت�س ��لم
منها بع�ض النظم التي تدعي الدميوقراطية.
من بني ق�ص ���ص ليم التي ال ُتن�س ��ى عن حت ّكم ال�سلطة امل�ستبدة بالب�شر ق�صة
�كون
«�س ��ماعات اليوراني ��وم « الت ��ي تدور حول حاكم ج�ش ��ع مت�س� � ّلط م�س � ٍ
بفك ��رة امل�ؤام ��رة الت ��ي تتحكم ب�س ��لوكه وتفا�ص ��يل حيات ��ه املجنونة ؛ فهو
يعي�ش يف ق�ص ��ر م�ش ��يد من معدن البالتينيوم الثمني ويج�ب�ر رعاياه على
ارتداء �س ��ماعات م�ص ��نوعة من اليوراني ��وم الكهرومغناطي�س ��ي للحيلولة
دون التوا�ص ��ل والتق ��ارب اجل�س ��دي و�إقام ��ة التجمع ��ات وبالتايل حتديد
م�س ��افة معين ��ة بني الب�ش ��ر �س ��يعجزون معه ��ا عن تب ��ادل الأفكار والع�ش ��ق
واللم�س احلنون والتوا�صل اجل�سدي والعناق؛ �إذ كان اقرتاب ال�سماعات
من بع�ضها يُحد ُِث �سل�سلة تفاعالت تنتهي بح�صول انفجار يفتك ب�أ�صحابها
وم َْن حولهم ،وهي فكرة جحيمية ّ
وظف فيها امل�ستبد اخرتاع ًا علمي ًا لإدامة
�سطوته والتحكم مبواطنيه.
�أبدى �ستاني�س ��واف ليم خماوف م�س ��تقبلية من هيمنة الآالت على م�ص ��ائر
الب�ش ��ر وانفالت الزمام من قب�ض ��ة العلم ��اء يف مرحلة و�ش ��يكة من مراحل
الث ��ورة العلمية املتفجّ رة بخا�ص ��ة عندم ��ا يهيمن الذكاء اال�ص ��طناعي على
كوك ��ب الأر� ��ض؛ فف ��ي ق�ص ��ة (�آل ��ة ت ��رورل) ثمة جه ��از كومبيوت ��ر عمالق
يع�ص ��ى خمرتعه ويرف�ض املعلومات ال�ص ��حيحة التي ُزوّد بها وي�صر على
تق ��دمي �إجاب ��ات خاطئ ��ة والي�س ��تجيب ملح ��اوالت خمرتعه لإع ��ادة تعبئته
بالإجابات ال�ص ��حيحة ،وعندما يكرر املخرتع حماوالته ي�صر اجلهاز على
�إع�ل�ان املعلوم ��ة اخلاطئ ��ة فيقول� :إن ن ��اجت جمع اثنني واثنني هو �س ��بعة
ويتم�س ��ك ب�إجابته وينتف�ض مه ��دد ًا بتدمري خمرتعه ،ويف الأخري يو�ش ��ك
الع ��امل ترورل على �إع ��ادة النظر يف احلقائق الريا�ض ��ياتية قب ��ل �أن ينهار
الكومبيوتر العمالق الغا�ضب ويد ّم ُر نف�سه.
ي ��روي �ستاني�س ��واف لي ��م يف مقال ��ة تخت�ص ب�س�ي�رته الذاتية عن هو�س ��ه
باخرتاع ��ات طفولية خمتلفة تخطت االلعاب العلمية �إىل ت�ص ��ميم جوازات
�س ��فر وهويات طبق الأ�ص ��ل من الوثائق الر�س ��مية ب�أختامه ��ا وتواقيعها،
وكان ي�س ��افر افرتا�ض ��ي ًا �إىل بلدان متخيلة ويدون معلومات عنها ،وتعدّت
لعبته الطفوليه هذه مهمتها اخليالية �إىل �أن ت�س ��تخدمها �أ�س ��رته وتفلت من
مالحقة ال�سلطات النازية يف فرتة االحتالل االملاين لبولندا.
رك ��ز �ستاني�س ��واف يف مقاالت ��ه الفل�س ��فية الأخ�ي�رة مطلع الق ��رن احلادي
والع�ش ��رين على ر�ؤيته املت�ش ��ائمة ب�ش� ��أن م�آل التقنية ،كم ��ا �أعلن عن خيبة
�أمل ��ه بتكنولوجي ��ا املعلوم ��ات الت ��ي تتحكم الي ��وم بعقول الب�ش ��ر وتغرق
الكوكب بطوفان من املعلومات ال�س ��طحية والتفاهة والأخبار املثرية �أكرث
مما تقدم من معلومات ر�ص ��ينة نافع ��ة ،و�إ ْن قدّمتها ف� ّإن ال�س ��يل العارم من
ال�ضخ اال�ستهالكي املغري ي�أخذ بخناق املتلقني وي�ستعبدهم.
البد يل �أخري ًا من اال�ش ��ارة �إىل رواية ليم ال�ش ��هرية (�س ��والري�س Solaris
) التي اق ُت ِب�سَ ��تْ ثالث مرات لل�س ��ينما كان �آخرها يف  ،2002ترجم الرواية
للعربي ��ة ال�ش ��اعر والكات ��ب العراق ��ي هات ��ف جناب ��ي .يطرح لي ��م يف هذه
الرواي ��ة حمدودية الوجود الب�ش ��ري �أمام قدرات كوكب �س ��والري�س الذي
ميلك وعي ًا ذاتي ًا بنف�س ��ه ويغري ت�ضاري�س ��ه وين�س ��خ االالت اال�ستك�ش ��افية
الهابطة عليه ويتحكم بذاكرة امل�ستك�ش ��فني ،ويف النهاية يتو�ص ��ل العلماء
�إىل حقيقة � ّأن كوكب �س ��والري�س  -ب�س ��بب طفرة تطورية فائقة � -إ�ستحال
عق ًال عمالق ًا يتحكم بنف�س ��ه وبكل ما يقرتب منه ليربهن الكاتب على عبثية
�سعيالأر�ضيني لغزو الف�ضاء.
يروي �ستاني�سواف ليم في مقالة تخت�ص ب�سيرته
الذاتية عن هو�سه باختراعات طفولية مختلفة
تخطت االلعاب العلمية �إلى ت�صميم جوازات �سفر
وهويات طبق الأ�صل من الوثائق الر�سمية ب�أختامها
وتواقيعها ،وكان ي�سافر افترا�ضي ًا �إلى بلدان متخيلة
ويدون معلومات عنها ،وتعدّ ت لعبته الطفوليه هذه
مهمتها الخيالية �إلى �أن ت�ستخدمها �أ�سرته وتفلت
من مالحقة ال�سلطات النازية في فترة االحتالل
االلماني لبولندا.

في التنظير للق�صة الق�صيرة الميتاتاريخية
د .نادية هناوي

الق�ص ��ة الق�ص�ي�رة جن�س �سردي ع�ص ��ي يف نظامه
االخت ��زايل ال ��ذي ب ��ه تتكث ��ف فاعلي ��ة عنا�ص ��ره،
مت�ش ��كلة يف �س ��رد يو�ص ��ف بالق�ص ��ر واالكتم ��ال
ومب�س ��رود واحد يو�ص ��ف باملركزي ��ة يف الأغلب.
وقد تبدو الق�ص ��ة الق�صرية ع�ص ��ية ب�سبب �سماتها
الت ��ي تت�ض ��اد فيما بينهم ��ا حيث االخت ��زال يقابله
التمثي ��ل والتكثيف يقابله الإيفاء والق�ص ��ر يقابله
االكتم ��ال .وهو ما يجعل كث�ي�ر ًا من ك ّتابنا يهابون
هذا اجلن�س وي�س�ت�رهبون اخلو�ض فيه مف�ض ��لني
عليه الرواية التي تتو�ض ��ح ظاه ��رة طغيانها على
الأجنا� ��س ال�س ��ردية الأخ ��رى يف �أوق ��ات ال�ش ��حة
الإبداعي ��ة و�أزمات الواقع احلياتية الطارئة وغري
االعتيادي ��ة .وه ��و م ��ا يح�ص ��ل بال�ض ��بط يف ظ ��ل
املرحلة الراهنة التي يعي�شها ال�سرد العراقي الذي
يغزوه االنتاج الروائي با�س ��تمرار بينما ينح�س ��ر
�إنتاج الق�ص ��ة الق�صرية فال ي�ش ��كل �إال ا�ستثناء من
ظاهرة .على خالف ما كانت عليه الق�صة الق�صرية
يف الن�ص ��ف الثاين من القرن املا�ض ��ي حني �شكلت
ظاه ��رة الفت ��ة للنظ ��ر يف امل�ش ��هد الثق ��ايف وكانت
الرواية هي اال�ستثناء.
وللأم ��ر بالطب ��ع عالق ��ة باملتغ�ي�رات احلياتية وما
يط ��ر�أ عل ��ى الواقع م ��ن تق ��دم �أو تراج ��ع فالعراق
م ��ن الن�ص ��ف الث ��اين للق ��رن املا�ض ��ي �إىل نهاياته
ي�ش ��هد �ص ��عودا حياتيا بغ�ض النظر عن �س ��لبياته
�أو ايجابياته ،لكن ��ه يف العقدين االولني من القرن
احل ��ادي والع�ش ��رين و�إىل الآن ي�ش ��هد حت ��والت
دراماتيكي ��ة يف كل املج ��االت م ��ن دون ا�س ��تثناء،

ف�أ�ص ��بحت الق�ص ��ة بتكثيفها واختزالها غري قادرة
على ا�ستيعاب مظاهر هذه التحوالت جميعها.
و�إذا كان الأمر بني ال�س ��رد واحلياة بهذه ال�صورة
وه ��ذا التواف ��ق �إيجاب ��ا و�س ��لبا ،فما حال الق�ص ��ة
الق�ص�ي�رة وهي تتخذ من التاريخ ثيمة هي مبثابة
و�سيلة فنية ،الق�صد منها التمثيل ال�سردي للوقائع
والأح ��داث ؟ وق ��د يكون ال�س� ��ؤال �أك�ث�ر تعقيدا �إذا
ا�ض ��فنا �إىل التمثي ��ل ال�س ��ردي ا�س ��تيعاب التحديد
املفهوماتي ما بعد احلداثي للتاريخ ؟
ال خ�ل�اف � ّأن تعام ��ل القا� ��ص مع التاري ��خ يتجاوز
النظ ��رة التقليدية ،فالتاريخ مل يعد �س ��ج ًال ن�ص ��ي ًا
لأحداث املا�ض ��ي؛ بل التاريخ اليوم هو عبارة عن
تواري ��خ ،فيها تتم حم ��اكاة الوقائع التي ح�ص ��لت
فعلي ًا ثم تناقلتها الأل�س ��ن �ش ��فاهي ًا لتوثقها الأيدي
بعد ذلك كتابي ًا يف ن�ص ��و�ص مدونة هي�ستوغرافية
 Historiographyك�س ��رود لق�ص ���ص
وحكاي ��ات ال متث ��ل التاري ��خ بكليت ��ه املمتدة وغري
النهائي ��ة و�إمنا متثل جزء ًا ي�س�ي�ر ًا منه .وال�س ��بب
وج ��ود جان ��ب �ش ��فاهي مل ي ��دون ووج ��ود جانب
م�س ��تقبلي مل يق ��ع بعد ،مما ي�س ��ميه هاي ��دن وايت
امليتاتاريخي ��ة  meta-historyبو�ص ��ف
التاريخ تركيب� � ًا عقلي ًا لكنه م�ؤد وظيفي ًا �إىل غايات
�شعرية.
والق�ص ��ة امليتاتاريخي ��ة ـ الت ��ي ه ��ي نوع �س ��ردي
ين�ض ��وي يف جن�س الق�صة الق�ص�ي�رة ـ تعني �سرد
حلظة زمنية من حلظات التاريخ �أو �شخ�ص ��ية من
�شخ�صياته �ضمن مكان و�سياق ال يف�صالن املا�ضي
ع ��ن احلا�ض ��ر ،ب ��ل يزحزح ��ان التاريخ الر�س ��مي
الع ��ام بتاري ��خ خا� ��ص ي�ص ��نعه القا� ��ص تخييلي ًا.
وباال�ستقالل الكلي م�س ��اءلة وتنا�صات وخطابات
تقوّ � ��ض الق�ص ��ة امليتاتاريخية مركزي ��ة التاريخ ال
الهي�ستوغرافية فقط ،مرجئة �صدقيتها.

والطريق ��ة التي به ��ا تزحزح هذه الق�ص ��ة التاريخ
ه ��ي حفره ��ا يف جينالوجيت ��ه الت ��ي به ��ا تتجل ��ى
كليته الزمنية ما�ض ��ي ًا وحا�ض ��ر ًا وم�ستقب ًال ،ومبا
مي ِّك ��ن القا� ��ص من القب� ��ض على التاري ��خ كخطاب
�س ��ردي ميتاـ تاريخي فيه ما هو متعدد يف املنظور
ومتفاوت يف الوعي.
ولو اقت�ص ��ر القا�ص على الهي�س ��توغرافية ملا �أنتج
ق�ص ��ة ميتاتاريخي ��ة لأن ��ه حينه ��ا �س ��يتعامل م ��ع
ن�ص ��و�ص مدون ��ة ع ��ن واقعة ح�ص ��لت فعال ومتت
حماكاته ��ا كتابي� � ًا ،ولي�س م ��ع الواقعة نف�س ��ها من
قب ��ل �أن ت ��دون وم ��ن بع ��د تدوينه ��ا ليك ��ون عمل ��ه
�إعادة متثيلها ق�ص�ص ��يا عرب التخييل ال�س ��ردي لها
يف ما�ض ��يها وما قد يكون عليه حا�ض ��رها من دون
�إهمال ملا قد ي�سفر عنه م�ستقبلها.
وطبيع ��ي �أن يك ��ون االخت�ل�اف كب�ي�ر ًا ب�ي�ن ق�ص ��ة
يريد كاتبها التاريخ نف�س ��ه وق�ص ��ة يتحرى كاتبها
فيه ��ا الكتاب ��ة التاريخي ��ة ح�س ��ب ،ذلك �أن الق�ص ��ة
الأوىل �ستكون ميتاتاريخية �أما الأخرى ف�ستكون
ميتاخراف ��ة ت�أريخي ��ة وفيه ��ا الواقع ��ة  factالتي
ه ��ي الالخراف ��ة يقابلها ح ��دث  eventهو خرافة
ما بع ��د حداثي ��ة .وه ��ذه اخلرافة ميك ��ن �أن تكون
�صادقة وكاذبة مثلما ميكن �أن تكون وقائع (كتابة)
التاري ��خ كذلك .بي ��د �أننا ن ��رى � ّأن وقائ ��ع التاريخ
نف�س ��ها ال �ص ��دق فيها وال كذب ،فالتاريخ واقتناعا
بنظري ��ة هاي ��دن واي ��ت يظل ه ��و املح ��رك للفعلي
للتخييل ال�سردي.
وم ��ن ث ��م تغ ��دو الق�ص ��ة امليتاتاريخي ��ة مفتوح ��ة
امل�س ��احات ح ��رة املديات وه ��ي تعار� ��ض التاريخ
وتفككه ،مت�ض ��ادة مع كليته ،قالبة �أ�سا�ساته ،بانية
على �أنقا�ضها �سرد ًا ميتاـتاريخي هو مبثابة تاريخ
خا�ص.
ولو كانت الكتابة الت�أريخية هي الأهم عند القا�ص

مل ��ا ا�س ��تطاع م�شاك�س ��ة امل�ؤرخ�ي�ن لأن عمله حينئذ
�س ��يدور يف ح ��دود ما كتب ��ه امل�ؤرخون غ�ي�ر ناظر
�إىل التاريخ ال�شفوي وال مهمالت التاريخ الر�سمي
التي هي م�ص ��در مهم للتخييل التاريخي ب�سبب ما
متنحه من اخل�صب والرثاء.
والق�ص ��ة امليتاتاريخي ��ة ال ت�أخ ��ذ بي ��د كاتبها ما مل
يكن الكاتب نف�سه ذا ملكة نا�ضجة لتح ِّلق به خارج
�أ�س ��وار التاري ��خ الع ��ام بحث ًا عن مناط ��ق تخييلية
جديدة مبتكرة و�أ�صيلة.
ك�أن ين�س ��اق وراء ر�ؤية واقعي ��ة �أو ما بعد واقعية
�أو يهت ��م بالبع ��د الكرونتوب ��ي للح ��دث �أو يوج ��ه
الق�ص ��ة توجيه ��ا يتع ��دى ال�س ��رد �إىل م ��ا بع ��ده،
اهتمام ��ا بت�ص ��وير اللحظ ��ة ال�س ��ردية الت ��ي فيه ��ا
يتالقي الفعالن الواقع ��ي والتاريخي ،ليتم قلبهما
واالقت�صا�ص منهما مع ًا.
وت�ش ��به بران ��دا مار�ش ��ال عملي ��ة كتاب ��ة الق�ص ��ة
امليتاتاريخي ��ة كم ��ن يكت ��ب عل ��ى ج ��دران التاريخ
وا�ض ��ع ًا امل�ؤرخ�ي�ن خلفه متح�ص�ل ً�ا عل ��ى التاريخ
ال ��ذي مل نق ��م بكتابته ق ��ط ،كتاريخ خا�ص �ص ��نعه
القا�ص بنف�س ��ه ،هو وح ��ده الذي يتحك ��م به .ولو
�أن وع ��ي القا� ��ص بالتاري ��خ اقت�ص ��ر عل ��ى الكتابة
الت�أريخي ��ة مل ��ا ا�س ��تطاع تق ��دمي تاري ��خ جديد هو
ن�سخة بديلة عن التاريخ الر�سمي املدون.
وه ��ذه ه ��ي انطولوجي ��ة التخيي ��ل التاريخ ��ي
الت ��ي ه ��ي خمتلفة متاما ع ��ن �إيديولوجي ��ة الق�ص
التاريخي التي ترى �أن التاريخ هو املا�ض ��ي نف�سه
بال حا�ضر �أو م�ستقبل.
وه ��ذا هو الت ��ورط الذي في ��ه لن جند يف الق�ص ��ة
ما ب ��ه تخربنا عن الكيفية الت ��ي نفكر بها يف حدث
معني بينما يف الق�صة امليتاـتاريخية يكون القا�ص
عل ��ى بين ��ة من وجه ��ة النظ ��ر التاريخي ��ة التي بها
�س ��ينحرف ع ��ن خط التاري ��خ العام بر�ؤي ��ة ما بعد

حداثية متنحه خط ًا خا�ص� � ًا ،منه ي�ش ��رع بق�ص ��دية
نح ��و جعل التاري ��خ حم ��رك ًا ملخيلته وهي تر�س ��م
دورة الزمان على م�س ��تويني جتاوري �سايكروين
وجت ��اوزي دياك ��روين مرك ��ز ًا وهام�ش� � ًا ،مذك ��ر ًا
وم�ؤنث ًا ،ت�شابه ًا واختالف ًا ،انت�صار ًا وخ�سار ًة.
ك�أن تك�ش ��ف الق�ص ��ة عن غياب ال�ص ��وت الن�س ��وي
والثقاف ��ة الأمومي ��ة يف التاري ��خ الب�ش ��ري الك�ث�ر
م ��ن �7000س ��نة م�ض ��ت �أو ت�ؤ�ش ��ر عل ��ى مناط ��ق
النق� ��ص التاريخ ��ي يف واقعة م ��ا� ،أهملها املجتمع
البطريرك ��ي �أو نظ ��ر �إليه ��ا ب�أ�ص ��ولية عرقي ��ة �أو
بطوباوية ميتافزيقية �أو ب�سحرية تهوميية.
من هنا ي�ص ��بح ممكن ًا لكاتب الق�صة امليتاتاريخية
�أن ي�أت ��ي ب�شخ�ص ��ية خمرتعة متثل هام�ش� � ًا �أهمله
التاري ��خ واج ��د ًا يف كوجيت ��و �ص ��ناعتها ما ميكنه
م ��ن ردم نق� ��ص و�إ�ض ��افة جديد �إىل ه ��ذا التاريخ.
وهو ما ال يتاح لكاتب الق�صة التاريخية لأنه ين�شد
�إىل �شخ�ص ��يات اهت ��م بها التاريخ .ول ��و حاول �أن
يتغلغل فيها مفت�ش� � ًا عما يقوله عنها فلن ي�س ��تطيع
�أن يك�ش ��ف لن ��ا م�س ��تور ًا لأن ق�ص ��ته مكتمل ��ة يف
الأ�ص ��ل ال حتتاج �إىل ا�س�ت�رداد كما �أن �أية �إ�ض ��افة
عليها �ستكون فائ�ضة �أو غري �ضرورية.
و�إذا كان ه ��دف الق�ص ��ة التاريخي ��ة كتاب ��ة ن� ��ص
�إبداعي عن ن�ص موجود يف بطون التاريخ العام؛
ف�إن الكتابة امليتاتاريخية ت�س ��عى �إىل ر�ص ��د ما هو
ب ��ريء ،مم ��ا ميكن البحث عن ��ه يف التاري ��خ العام
عرب توظيف ذاكرة م�ض ��ادة مت�ش ��كله ،وا�س ��تعمال
لغة مقوِّ �ضة متخيله.
و�إذا و�ض ��ع الكاتب هذا كله يف باله ف�س ��ينتج ق�صة
ميتاتاريخي ��ة ال يقف يف وجهه ��ا تاريخ عريق وال
ارث تليد كما لن ي�ستع�ص ��ى عليه ا�ستنفار الذاكرة
اجلماعية التي ه ��ي حية مبا حتفل به من حكايات
ومروي ��ات �ش ��فاهية .وم ��ا ذل ��ك �إال لأن التمثي ��ل

يتح ��دى الواقع ��ة تاريخي� � ًا حم ��او ًال �إع ��ادة �إنتاج
معطياته ��ا اخلام �س ��ردي ًا ،على �أ�س ��ا�س � ّأن التاريخ
هو يف الأ�س ��ا�س �أحداث �ص ��ارت وقائ ��ع وكالهما
يحتفظان بو�ضعيتهما خارج اللغة وداخلها.
والتمثيل التاريخ ��ي لواقعة ما هو جتريب يتخذه
القا� ��ص طريق ��ا لبل ��وغ م ��ا ه ��و غ�ي�ر متوق ��ع فيها
ميتاتاريخيا .و�ش ��تان ما بني متثيل تاريخي يبني
على ما و�ص ��ل �إلينا م ��ن الوقائ ��ع التاريخية وبني
متثي ��ل تاريخي يهدم املبن ��ي ويقيم على �أنقا�ض ��ه
تاريخ ًا خا�ص ًا للوقائع.
ومثل ذلك يقال مع التمثيل التاريخي لل�شخ�صيات
التاريخية فالقا�ص الذي يبني ق�صته على �شخ�صية
من �شخ�ص ��يات التاريخ هو غ�ي�ر ذلك الذي يخرتع
�شخ�صيته التاريخية .فالأول مهما حاول �أن يعمل
خميلته يبقى �س ��ائر ًا يف ركب التاريخ العام بينما
يبتدع الثاين ال�شخ�صية من خمياله الذاتي م�ضفي ًا
عليها مالمح �شخ�صية تاريخية هنا �أو نا�سب ًا �إليها
�أعم ��ال �شخ�ص ��ية �أخرى هن ��اك ،معي ��د ًا بنائها من
جدي ��د ظافر ًا بجدي ��د مل يقله التاري ��خ .وقد يحوّ ر
ا�س ��م ال�شخ�صية الأ�صل لي�ض ��عه على �شخ�صية من
مكان وزمان �آخر غري الذي ثبّته التاريخ لها.
وق ��د تعامل ��ت الق�ص ��ة العراقية من ��ذ بواكريها مع
التاري ��خ بالنهج نف�س ��ه ال ��ذي به تعامل ��ت الرواية
م ��ن ناحي ��ة االمتثال ملركزيت ��ه وتبجيل ر�س ��ميته،
بيد �أن قليال من الق�ص�ص اختارت طريق التجريب
التاريخي وال�س ��يما يف عقد ال�س ��تينيات الذي فيه
كان التجريب املن�ش� � ُّد �إىل الواق ��ع هو اخلط العام
عند �أكرث الق�صا�ص�ي�ن ..فما ال ��ذي دفع القا�ص �إىل
ه ��ذا الل ��ون من التجري ��ب التاريخ ��ي ؟ �أ هي رغبة
ذاتي ��ة خال�ص ��ة يف خمالف ��ة اخلط الع ��ام الواقعي
ومناف ��اة �أعراف ��ه �أم هي �ض ��رورة اقت�ض ��اها وعيه
بواقعه وم�آالت هذا الواقع امل�ستقبلية �أي�ضا ؟!!
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الكوميديا الإله ّية

�ص ��درت عن دار امل ��دى الطبعة العربية م ��ن "الكوميديا الإلهيّة"
لل�شاع ��ر الإيط ��ا ّ
يل ال�شهري "دانت ��ي �أليغيريي"� ،ضم ��ن �سل�سلة
�أعمال خالدة ،برتجمة الدكتور ح�سن عثمان ،ومراجعة املرتجم
"معاوي ��ة عبداملجيد" .وحول الكت ��اب يقول املرتجم "معاوية
عبداملجي ��د"" :تعترب "الكوميديا الإلهيّة" هي الق�صيدة الأعظم
أوروبي احلدي ��ثّ ،
املب�شرة بخروج �أوروبا
يف تاري ��خ الأدب ال
ّ
م ��ن ركود الع�صر الو�سيط ،والرابطة بني الأ�ساطري الإغريقيّة
القدمية باله ��وت الديانة امل�سيحيّة ،وامل� ّؤ�س�سة لثقافة ال�شعب
الإيطا ّ
يل ولغته وتقاليده الأدبيّة وال�سيا�سيّة ،ق�صيدة اخليال
ّ
امله ��ول وال�شع ��ر اجل ّب ��ار والفك ��ر املتم� � ّرد والزه ��د املرتفع"،
وت�ص ��در "الكوميدي ��ا الإله ّي ��ة" ع ��ن دار املدى بح ّل ��ة جديدة،
إخراج ع�صريّ  ،ومع �إ�ضافة املحذوف.
و� ٍ

ال يزال يحافظ على تراثه ..مقهى يف كربالء مينع الإنرتنت والأرجيلة
علي لفته �سعيد
مقه ��ى ال�سي ��د جميد و�س ��ط مدينة كربالء
جنوب بغ ��داد ،يقع يف منطق ��ة البارودي
الت ��ي تع � ّ�ج باملقاه ��ي واملطاع ��م ال�شعبية
والفن ��ادق ،ولك ��ن م ��ا ميي ��زه لي� ��س قدمه
�أو ال�ش ��اي ال ��ذي يقدمه فقط ،ب ��ل �إ�صرار
مالكي ��ه على من ��ع لعب الدومين ��و والرند
وحظر الأرجيلة ،كما ال يوفر الإنرتنت.
وميت ��از املقه ��ى بكونه ق ��دمي �أن�ش ��ئ قبل
�أكرث م ��ن  70عاما وال ي ��زال يحافظ حتى
الآن عل ��ى �شكل �أرائك ��ه اخل�شبية القدمية
ومل يتح ��وّ ل �إىل مقه ��ى عل ��ى الط ��راز
ح

ول العا

لم

احلدي ��ث ،وق ��د ح�صل على �شه ��ادة �أف�ضل
مقه ��ى تراثي يف الع ��راق .ويحر�ص كبار
ال�سن واملثقفون عل ��ى ارتياده ،كما ميتاز
برخ�ص �أ�سعار ما يقدمه.
يق ��ول الباح ��ث ح�س�ي�ن �أحم ��د الإم ��ارة
�إن مقه ��ى ال�سي ��د جمي ��د يعت�ب�ر �أح ��د �أهم
املقاه ��ي يف املدينة و�أح ��د  6مقاهي كانت
يف منطق ��ة العبا�سي ��ة الغربي ��ة (اال�س ��م
ال�ساب ��ق حل ��ي الب ��ارودي) ،وه ��ي "قهوة
جميد ،وقهوة عبد زيد ،وقهوة حممد علي
ك ��وكا ،وقهوة �أب ��و ح�سون ،وقه ��وة علي
الدا�ؤود ،وقه ��وة حجي غايب" .وي�ضيف
�إنه يعد من �أقدم املقاهي يف كربالء ،وكان
�صاحب ��ه ذا �شعبي ��ة كبرية ورائح ��ة �شايه
حتيط مبنطقة الب ��ارودي كلها .وعده من
املقاهي الرتاثية التي حافظ عليها الأبناء
لتك ��ون واجهة تراثي ��ة حتافظ على رونق

و�سمعة و�شاي املقهى.
مقه ��ى جمي ��د ح�صل عل ��ى جوائ ��ز عديدة
م ��ن خ�ل�ال م�شاركت ��ه يف مهرجان ��ات
تقيمه ��ا رابط ��ة املقاه ��ي الرتاثي ��ة ،ومنها
جائ ��زة تقديري ��ة م ��ن مهرج ��ان م�سابق ��ة
املقاه ��ي الرتاثي ��ة ال ��ذي �أقي ��م يف مدين ��ة
كف ��ري بال�سليماني ��ة يف �إقلي ��م كرد�ست ��ان
الع ��راق ،واجلائ ��زة الأوىل ك�أف�ضل مقهى
يف حمافظ ��ة كربالء يف مهرج ��ان الرتاث
العراق ��ي .يقول �أحمد جميد -ابن �صاحب
م�ؤ�س� ��س املقهى والذي ا�ستل ��م �إدارته بعد
رحي ��ل وال ��ده ع ��ام � -2007إن املقهى كان
عب ��ارة ع ��ن ج ��رداغ (امل ��كان امل�صنوع من
الق�ص ��ب) ويتكون من مقه ��ى ب�سيط يقدّم
ال�ش ��اي على الفح ��م ،وفيه حديق ��ة خلفية
تكون ال�سرتاحة الروّ اد ،ولكنها حتوّ لت
بع ��د ذل ��ك �إىل مقه ��ى ب�أرائ ��ك من

�أجنلينا جويل تدعم �ضحايا االعتداء اجلن�سي..

دعمت النجمة العاملية �أجنلينا جويل
ع ��ددا من العبات اجلمب ��از باملنتخب
الأمريك ��ي ،بع ��د الإدالء ب�شهادته ��ن
�أم ��ام جلن ��ة تابع ��ة ملجل� ��س ال�شيوخ
تق ��وم بتقييم الأخطاء الت ��ي ارتكبها
مكت ��ب التحقيق ��ات الفي ��درايل ل ��دى
التحقيق يف االعتداء اجلن�سي الذي

ار ُتكب م ��ن ِق َب ��ل الري ن�ص ��ار عندما
كان طبيب ��ا للفريق الوطني للجمباز،
ومنه ��ن الالعب ��ة �سيم ��ون بايل ��ز.
ون�ش ��رت �أجنلين ��ا ج ��ويل� ،صوره ��ا
مع العب ��ات اجلمب ��از ،ع�ب�ر ح�سابها
الر�سم ��ي مبوق ��ع "�إن�ستغ ��رام"،
م�صحوب ��ة بتعلي ��ق" :ت�شرف ��ت بلقاء

بع� ��ض العبات اجلمب ��از الأمريكيات
ال�شجاع ��ات اللوات ��ي مثل ��ن �أم ��ام
اللجنة الق�ضائية يف جمل�س ال�شيوخ
�أم�س� ..أ�شعر بالرهبة من �شجاعتهن
والتزامه ��ن مبن ��ع الإخفاق ��ات
امل�ستقبلية للتحقيق يف االنتهاكات".
وتابع ��ت" :كم ��ا قال ��ت ري�سم ��ان يف

�شهادته ��ا ،كان من املمك ��ن �أن ينجو
�أك�ث�ر م ��ن � 100ضحية م ��ن �سوء
املعامل ��ة ..كل م ��ا كن ��ا بحاج ��ة
�إليه ه ��و �أن يق ��وم �شخ�ص بالغ
بال�ش ��يء ال�صحي ��ح" ،و�أ�ضافت
"�أر�س ��ل الدعم واالح�ت�رام لهن،
ولكل من يعي�ش هذه ال�صدمة مرة
�أخ ��رى حت ��ى حت ��دث �إ�صالح ��ات
النظ ��ام" .و�أ�ضاف ��ت جنم ��ة
هولي ��وود" :كن ��ت ف ��ى مبن ��ى
الكابيت ��ول هي ��ل ه ��ذا الأ�سب ��وع،
و�شارك ��ت م ��ع �أع�ض ��اء جمل� ��س
ال�شي ��وخ ب�ش� ��أن �إع ��ادة تفوي� ��ض
قانون العنف �ضد املر�أة و�إ�صالحات
مكت ��ب التحقيق ��ات الفي ��درايل ،مب ��ا
يف ذل ��ك حماي ��ة �أف�ض ��ل للأطف ��ال
الذي ��ن تعر�ض ��وا ل�س ��وء املعاملة،
وجمع �أدل ��ة الطب ال�شرعي غري
املتحي ��زة ،ورعاية ال�صدمات،
والتدريب الق�ضائي".

����ش���اك�ي�را ت����وج����ه ر����س���ال���ة �إىل وال����ده����ا
بع ��د �أ�سبوع من توجي ��ه ر�سالة م�ؤث ��رة لوالدها
مبنا�سب ��ة عيد مي�ل�اده الت�سع�ي�ن� ،شاركت مغنية
الب ��وب �شاك�ي�را متابعيه ��ا ج ��زءا م ��ن االحتفال
بعي ��د مي�ل�اد والدها ،حي ��ث ن�ش ��رت فيديو وهي
ترق�ص معه بطريقة مرحة للغاية .ن�شرت الفنانة
الكولومبي ��ة �شاكريا مقطع فيدي ��و على ح�سابها
عل ��ى �إن�ستغرام ،ترق� ��ص فيه ب�سع ��ادة بالغة مع
والدها ،وكتب ��ت يف التعليق عليها" :عندما �أرى

كل هذا القدر من احلب واالحرتام والتقدير الذي
يحظ ��ى به من جميع من حول ��ه� ،أفكر يف حياتي
و�أت�ساءل عم ��ا �إذا كنت �س�أحظى مبثل هذا القدر
م ��ن احلب ال�صادق والتقدي ��ر ممن حويل عندما
�أك�ب�ر مثله و�أ�ص ��ل �إىل تل ��ك املرحل ��ة العمرية".
ويف �سي ��اق مت�ص ��ل ،ا�ستخدمت �شاك�ي�را �أي�ضا
مواقع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي الأ�سبوع املا�ضي
مل�شارك ��ة ر�سالة م�ؤثرة خم�ص�صة لوالدها ،حيث

رجل اليابان ال�ساهر ..
ال ينام �سوى دقائق

زع ��م �شاب ياباين ب�أن ��ه مل ينم لأكرث من 12
عام ��ا املا�ضية� ،س ��وى  30دقيقة فقط يف كل
ليلة.
ويق ��ول داي�سوكي ه ��وري ،البالغ من العمر
 36عام ��ا� ،إنه درب عقله وج�سده على العمل
ب�أق ��ل قدر ممكن من النوم ،وذلك دون �أن ي�شعر
بالتعب .وح�سبما نقلت �صحيفة "ذا �صن" الربيطانية
عن هوري ،ف�إنه ال يعاين من �أي �آثار جانبية من احلرمان
من الن ��وم .وحتدث هوري يف مقابلة تلفزيونية قائال �إنه
كان ي�شعر ب�أن ق�ضاء � 8ساعات يف النوم� ،سيجعل النهار
مقت�ص ��را عل ��ى � 16ساع ��ة فق ��ط ،وه ��ي مدة غ�ي�ر كافية
لإجناز الأعمال اليومية.
وادع ��ى �أنه متك ��ن من تقليل وقت نوم ��ه من � 8ساعات
�إىل  30دقيق ��ة بينما كان ال ي ��زال يتمتع ب�صحة جيدة
ون�شاط كبري.
ولإثب ��ات �صحة ادعائه ،ق ��رر برنام ��ج تلفزيوين �أن
يوث ��ق جتربت ��ه وذلك بالبق ��اء معه ملدة ثالث ��ة �أيام،
وت�صوير مدة نومه الق�صرية.
وبالفع ��ل فق ��د ن ��ام ه ��وري  30دقيق ��ة �أو �أقل من
ذل ��ك يف بع� ��ض الليايل ،طيلة هذه امل ��دة الزمنية
والبالغة ثالثة �أيام.

ف��ن��ان��ون وادب����اء ينعون ال��ف��ن��ان امل�سرحي قا�سم ال�سومري

 محمود �أبو العبا�س
الفنان القدير تم اختياره �ضمن لجنة
الم�ست�شاري ��ن ف ��ي وزارة الثقاف ��ة،
حيث تتولى اللجن ��ة متابعة الن�شاط
الثقاف ��ي بكاف ��ة اوجهه ،وت ��م اختيار
محمود اب ��و العبا�س والمخرج كاظم
الن�صار �ضمن لجنة الم�سرح.
 عماد جا�سم
وكي ��ل وزارة الثقاف ��ة افتتح معر�ض
"حكاي ��ا الطين" الذي اقامته جمعية
الفناني ��ن الت�شكيليين وال ��ذي �شارك
في ��ه �أكث ��ر م ��ن  ٤٥خزاف ��ا وخزاف ��ة،
م ��ن العراقيي ��ن من مختل ��ف الأجيال
ولجمي ��ع المحافظ ��ات وق ��ال جا�سم:
�شهدن ��ا معر�ض� � ًا فني� � ًا رائع� � ًا ،فيم ��ا
�أعطى تن ��وع الأعمال الم�شاركة قفزة
نوعية لفن الخزف العراقي الحديث،
و�أراه يرتقي ال ��ى م�ستوى العالمية،
من حيث التكوينات المده�شة وطراز
الألوان ذات البعد الجمالي.

هن� ��أت املغني ��ة الكولومبي ��ة والده ��ا،
ال ��ذي بلغ من العم ��ر  90عاما ،ب�صورة
جتمع بينه ��ا ووالدها ،وج ��اء يف ن�ص
ر�سالته ��ا" :لق ��د علمتن ��ي م ��ن خربات ��ك،
و�أ�ض� ��أت يل طريق ��ي ،لق ��د �أظه ��رت يل �أن
احلي ��اة متنوعة وعميقة مث ��ل البحر ،وبالتايل،
فق ��د �أعطيت حياتي نف�سه ��ا معنى �آخر من خالل
كرمك ،والفرحة والبهجة التي غمرتنا بها".

اخليزران ثم اخل�ش ��ب والتي ال تزال على
حالها ومل تتغيرّ .
وي�ؤك ��د �أحم ��د �أن املقهى يعد م ��ن املقاهي
الرتاثي ��ة ،حي ��ث مت احلف ��اظ عل ��ى بنائ ��ه
و�أدوات ��ه القدمي ��ة �إىل جان ��ب �أ�سلوب ��ه
الأ�صي ��ل يف طريق ��ة عم ��ل ال�ش ��اي ال ��ذي
تختل ��ف ع ��ن �أي �ش ��اي يق� �دّم يف �أماك ��ن
�أخ ��رى .وع ّم ��ا ميي ��ز املقه ��ى يف الزم ��ن
الراهن ،يقول �إن ��ه مت منع لعبة الدومينو
والطاول ��ة و�أيّة لعبة �أخ ��رى ،مثلما مينع
تق ��دمي الأرجيل ��ة� ،إىل جانب ع ��دم توفري
خدم ��ة الإنرتن ��ت ،معت�ب�را �أن اله ��دف من
ذل ��ك "�أن ال تك ��ون اجلل�سة للمجتمعني يف
املقه ��ى م ّيت ��ة" .وتاب ��ع �أن النقا�ش ��ات يف
املقهى ب�ي�ن الرواد ت�شم ��ل املوا�ضيع التي
تهم املجتمع ،م�ؤكدا على �أنه مينع التنابز
والطائفية والتفرقة وما ّ
يخل بالعادات.

يف خ�ضم الأخبار امل�ضحكة
للعديد من املر�شحني وو�سط
�شعار "نريد �إعادة الدولة" الذي
�أطلقته جهة �سيا�سية حكمت
ثمان �سنوات وال تزال تتحكم
مب�ؤ�س�سات الدولة ،ثمة �أفعال
و�أخبار تبدو �ساذجة� ،إال �أنها
تدعو �إىل ال�ضحك والرتفيه عن
النف�س ،على ر�أ�س هذه الأخبار
البهيجة الفيديو الذي ن�شره
"املنا�ضل" �أحمد اجلبوري
"�أبو مازن" والذي يدعونا فيه
جميع ًا �إىل انتخاب "خالته"
ومن امل�ؤمل �أن يجعلها تكت�سح
الربملان ،وقبل �أن يعلن "�أبو
مازن" تر�شيح خالته كانت
اجلماهري تغني "�أبو مازن
هيبه وحياك ..كل الدنيا ت�سولف
بيك" ..الفيديو الذي �شاهدته
لل�سيد "�أبو مازن" على مواقع
التوا�صل االجتماعي� ،أخرجني
من حالة الك�آبة التي �أعاين
منها منذ غياب �صاحب ال�سبع
�صنائع علي الدباغ ،وجعلني
�أعرتف ب�أن يف هذه البالد
ما ي�ضحك على طريقة عمنا
املتنبي ،فو�صف ال�ضحك الذي
�أثاره فيديو �أبو مازن "ب�أنه
�ضحك كالبكاء" ،وال �أدري �إن
كان املتنبي �سيقابلنا يف الآخرة
لي�ضحك ملء قلبه على ف�شلنا .
وقبل �أن �أترككم مع حديث
�أبو مازن الذي ب�شرنا فيه ب�أنه
�سيجعل نواب الربملان اجلديد
يبكون ندم ًا � ،أعلن توبتي عن
متابعة �سا�ستنا الأ�شاو�س،
و�أدعوا جميع العراقيني
للتوقف فور ًا عن قراءة ومتابعة
�أخبارهم ،كما �أعتذر لكل القراء
لأنني حاولت يوم ًا �أن �أوهمهم
ب�أن هناك يف العراق جتربة
دميقراطية متخ�ض عنها جمل�س
نواب منتخب ،و�أن هذا املجل�س
ميار�س دوره الرقابي بكل
الإخال�ص واملثابرة.
�أعود �إىل �أبو مازن و�صورته
مع "خالته " والتي نزلت برد ًا
و�سالم ًا على �أفئدة العراقيني،
التي ت�شبعت مبا يكفي من
�أ�سباب احلزن والأمل ،ذلك �أننا
جميعا مل نكن نعرف �أن هناك
من ي�صر على �أن يوا�صل الليل
بالنهار ليعمل من �أجل العراق،
حتى ك�شفت لنا املثابر "�أبو
مازن" هذا ال�سر اخلطري والذي
يقول �إن جهوده �أثمرت يف
النهاية ت�أ�سي�س احتاد انتخابي
ي�ضم "�أبو مازن واقاربه "
�سي�سطرون مع ًا ملحمة من
مالحم الكفاح والن�ضال يف
�سبيل �إنقاذ هذا ال�شعب،
من براثن التخلف واجلهل
والأمية وال�سري به نحو عراق
�أكرث متا�سك ًا واحتاد ًا بف�ضل
�شركة "�أبو مازن " املتحدة،
�صاحبة �آخر �صيحة يف حمالت
انتخابات جمل�س النواب ،التي
قرر �سا�ستنا �أن يجعلوها عائلية
خ�شية من دخول الغرباء و�إف�ساد
طعم التجربة الدميقراطية يف
العراق.
لي�س لنا اعرتا�ض على �أن
ترت�شح �إحدى قريبات �أبو مازن
يف انتخابات الربملان ،فهذا حق
كفله له الد�ستور ،لكن من غري
املعقول �أن تتحرك على اعتبارها
خالة الزعيم ،ويف الوقت
نف�سه يعتربها رقم ًا �صعب ًا يف
االنتخابات القادمة.
�شكر ًا لل�سيد �أبو مازن على هذه
الطرفة ،حيث �أمتعنا و�سط بحر
من اخلطب وال�شعارات ،التي
�أ�صابتنا بالك�آبة والوجوم ..

 عامر م�ؤيد

 ب�شتيوان عبداهلل
المخرج ال�سينمائي ورئي�س مهرجان
ال�سينم ��ا �ض ��د االره ��اب اعل ��ن ع ��ن
انطالق ال ��دورة ال�ساد�سة للمهرجات
تح ��ت �شع ��ار "�شب ��اب ال�سينم ��ا
ي�صنع ��ون الحياة والجمال بمحاربة
االره ��اب" ،ينطل ��ق بم�شارك ��ة 20
فيلما ق�صيرا تتناول ق�ضايا الإرهاب
والعنف الأ�سري واالجتماعي .حيث
�أكد ان المهرجان �سوف يعك�س روح
المحب ��ة بي ��ن الجمي ��ع والت�ضام ��ن
لمكافح ��ة الإره ��اب من خ�ل�ال ر�سالة
الفن.

ت ��ويف الفن ��ان واملخ ��رج قا�س ��م
ال�سوم ��ري ،اول ام� ��س ،يف �صدم ��ة
ال�صدقائ ��ه والقريبني منه الذين عربوا
عن حزنهم ال�ش ��ديد بع ��د معرفة رحيل
ال�س ��ومري الذي عرف بالهدوء العايل
والطيبة.
و نعى الكثري م ��ن املخرجني واملمثلني
وك ّت ��اب امل�س ��رح ،ال�س ��ومري عل ��ى
�ص ��فحاتهم يف من�ص ��ات التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي حي ��ث ع ��رف ع ��ن الراحل
ال�سومري العمل ب�صمت وهدوء بعيد ًا
عن الظهور الإعالمي ،لكن �أعماله التي
كان يق ّدمه ��ا ب�ي�ن احل�ي�ن والآخر كانت

الطقس

تنال الإعجاب.
وكتب �ص ��ديقه املخرج واالعالمي علي
ال�س ��ومري "�س� ��أفتقدك ما حيي ��ت �أيها
احلبيب ،و�أعلم �أن هذا الأمر لن يطول،
احلياة هنا ق�ص�ي�رة� ،س ��تفتقدك بغداد
وحمالته ��ا و�ش ��وارعها وج�س ��ورها
العتيقة".
وا�ضاف "�سيفتقدك امل�سرح الذي �آمنت
به كمخل�ص لروحك املُعذبة و�سيفتقدك
الأحب ��ة الذي ��ن يعرفونك ح ��ق معرفة،
لروحك النقية ،ال�سكين ��ة والطم�أنينة،
�أيه ��ا النبي ��ل الن ��ادر ،ال�صدي ��ق املُعلم،
احلبيب الطيب.
حزي ��نٌ لرحيل ��ك ،وعاج ��ز ع ��ن فعل �أي
�ش ��يء ،حزي ��نٌ وعاج ��ز ،ياله ��ذا الفق ��د

الفن ��ان ق ��ام ال�سوم ��ري ال ��ذي وافت ��ه
املني ��ة� ،سائلني املوىل عز وجل ان يلهم
حمبيه ال�صرب".
كما نعت دائرة ال�سينما وامل�سرح اي�ضا
رحي ��ل ال�سومري ،ذاكرة "تنعى دائرة
ال�سينم ��ا وامل�س ��رح متمثل ��ة مبديره ��ا
الع ��ام احم ��د ح�سن مو�س ��ى وكوادرها
كاف ��ة رحي ��ل الفن ��ان قا�س ��م ال�سومري
وال ��ذي ت ��ويف بعد تده ��ور مفاجئ يف
حالته ال�صحية".
بينما كتب ال�صحفي �شمخي جرب "
الذي �أ�صابني بال�شلل� ..أحبك �صديقي االك�ث�ر م ��ن اخ  ،االك�ث�ر م ��ن �صديق ،
ونع ��ت نقابة الفنانني رحيل ال�سومري وداعا ايها الراحل النبيل
 ،حيث ذك ��رت "ببالغ احل ��زن واال�سى بينما كتب ال�شاعر حميد قا�سم "
تنع ��ى نقابة الفنانيني العراقيني رحيل قا�س ��م ال�سوم ��ري ..ليتن ��ي مل � َ
أرك �أو

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الأحد) �أن درجات احلرارة �ستكون مقاربة ملعدالتها ليوم �أم�س ،و�أن اجلو
�سيكون م�شم�س ًا يف جميع مناطق البالد.

�أعرف ��ك يوم� � ًا م ��ا ..و�إال ما ج ��دوى �أن
�أراك و�أعرفك وتغمرين مبودتك ونبلك
وطيبت ��ك ،وجتعلني ا�ؤم ��ن ان احلياة
هن ��ا ممكن ��ة ،و�أن ثم ��ة م ��ا ي�ستح ��ق
العي�ش يف هذا البلد ..وترحل !؟".
املخرج ال�سينمائ ��ي مالك عبد علي قال
" ال�سومري اال�صيل رحيلك م�ؤمل ايها
النقي  ..ا�ستعجل ��ت الرحيل ياطيب ..
عزائي
ام ��ا ال�شاع ��ر ال�شعب ��ي حم ��زة احللفي
فذكر "لقد مات قا�سم ال�سومري ومات
مع ��ه الكث�ي�ر م ��ن ال�ص ��دق والطيب ��ة..
وداع� � ًا �صديق ��ي �س ��وف يك ��ون مكانك
�شاغ ��ر ًا يف القل ��وب الي�شغل ��ه الآ مثلك
والذين مثلك نادرون.
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