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قائد ف�صيل م�سلح يخير مقاتليه بين الت�صويت والطرد و�آخر افتتح "مع�سكراً وهمي ًا" للتدريب

مر�شح في نينوى يدفع �أموا ًال تعادل راتب
برلماني لـ  40عام ًا ل�شراء بطاقات الناخبين!

 بغداد /تميم الح�سن
يدف ��ع مر�ش ��ح يف املو�ص ��ل مبال ��غ تع ��ادل
رات ��ب برمل ��اين ل� �ـ 10دورات يف جمل� ��س
الن ��واب ،مقاب ��ل احل�ص ��ول عل ��ى �أ�صوات
الناخبني.
و ُيج�ب�ر مر�شح ��ون يف املدين ��ة عنا�ص ��ر
"احل�شد" على جلب عدد معني من بطاقات
الناخبني و�إال يتعر�ضون لعقوبة الطرد.

باملقاب ��ل يقي ��م مر�ش ��ح �آخ ��ر "مع�سك ��را
وهميا" يف جنوب �شرق املو�صل ،لتطويع
ال�شب ��اب عل ��ى "احل�شد" مقاب ��ل احل�صول
على �أ�صواتهم.
ويوج ��د الع�شرات م ��ن الف�صائ ��ل التابعة
للح�ش ��د ال�شعب ��ي والع�شائري يف املو�صل
والبلدات التابعة ملحافظة نينوى.
ويق�س ��م مر�شحون يف نينوى مبالغ �شراء
بطاق ��ات الناخب�ي�ن اىل دفعت�ي�ن تدفع قبل

وبع ��د االنتخابات ،وجم ��ع احد املر�شحني
حتى الآن اكرث من  20الف بطاقة.
ويق�ت�رب ع ��دد التي ��ارات امل�شارك ��ة يف
االنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة يف نين ��وى م ��ن
حاجز الـ 200كتلة وائتالف وفرد.
باملقاب ��ل يزيد ع ��دد املر�شحني ع ��ن الـ400
مر�شح ،يتناف�سون يف  8دوائر ،ل�شغل 34
مقعدا خم�ص�صا للمحافظة.
وبح�س ��ب ا�سم ��اء املر�شح�ي�ن ف ��ان نينوى

�ست�ستب ��دل نحو ثل ��ث الربملانيني املمثلني
للمحافظ ��ة ،حيث قرر  12نائب ��ا فقط عدم
الرت�شح من جديد.
ويظه ��ر من القوائ ��م تناف�س اك�ث�ر من 10
ن ��واب �سابقني عن نين ��وى ،و 7م�س�ؤولني
�سابق�ي�ن ،بينه ��م حمافظ ��ون �سابق ��ون،
ا�ضافة اىل زعماء ف�صائل م�سلحة.
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رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

� 37ألف عائلة ت�سكن المخيمات

مخاوف من ا�ستغالل ظروف النازحين انتخابي ًا

 خا�ص /المدى
ك�شفت وزارة الهجرة واملهجرين ،عن املراحل التي
و�صل �إليها ملف �إغالق املخيمات ،فيما حذر مراقبون
من ا�ستغالل هذا امللف مع قرب موعد االنتخابات
الربملانية املزمع اجرا�ؤها يف العا�شر من ت�شرين �أول
املقبل.
ويواجه النازحون جمموعة من التحديات ناجمة
عن انعدام اخلدمات العامة كالكهرباء واملاء والدور
املهدمة ،ويتخوف البع�ض من ا�ستغالل هذه الفئات
من قبل �أو�ساط �سيا�سية من خالل �شراء �أ�صواتهم
االنتخابية مقابل توفري خدمات وهمية.
ويقول وكيل وزارة الهجرة واملهجرين كرمي النوري،
يف حديث لـ(املدى)" ،با�شرنا ب�أعمال على �أر�ض الواقع
من �أجل غلق املخيمات رغم ال�صعوبات وامل�شاكل

الأمنية والع�شائرية لبع�ض النازحني والتي اعرت�ضت
طريق الوزارة ،ف�ض ًال عن وجود البيوت املهدمة"،
م�ستدركا" ،مب�ساعدة بع�ض املنظمات الدولية مت العمل
على حل تلك امل�شاكل".
وي�ضيف� ،أن "الوزارة و�ضعت �سقفا زمنيا لإعادة
النازحني ،لنهاية العام احلايل ،ولكن هناك �صعوبات،
ال�سيما �أن العودة طوعية ولي�ست ق�سرية ،الأمر الذي
جعل بع�ض النازحني يتم�سكون باملخيمات لعدم وجود
دور لهم والبع�ض منهم قد ال ميتلك الدار قبل نزوحه".
ويبني النوري ،ان "النازحني املتواجدين يف املخيمات
يبلغ عددهم نحو � 37ألف عائلة وجمموع املخيمات 28
خميم ًا ،وبواقع  26خميم ًا يف �إقليم كرد�ستان ،وخميم
واحد يف املو�صل (اجلدعة) ،وهناك خميم �آخر يف
عامرية الفلوجة ،وهو على و�شك االغالق".
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طالب عبد العزيز يكتب:

ال���ب�������ص���رة ت���ف���ق���د ذاك���رت���ه���ا

د .حممد الربيعي يكتب:

م�ش��اكل التعليم ف��ي الع��راق وحلولها

موقع �أميركي� :سيناريوهات ت�شكيل الحكومة بين
توافقية وتحالف قوى وطنية ت�سعى للإ�صالح
�سبعة �أحزاب على الأقل قد تتوافق فيما بينها لت�شكيل حكومة
 ترجمة  /حامد �أحمد
توقع تقرير اخباري �أمريكي ان ت�ستحوذ كتل احزاب
�سيا�سية كبرية يف البالد على العدد الأكرب من مقاعد
الربملان القادم املكون م ��ن  329مقعدا ،م�ؤكدا ان كل
كتل ��ة ال ميكن لها ان حت�صل عل ��ى �أكرث من  60مقعدا
وكل منه ��ا �سيح ��اول ت�شكي ��ل حكوم ��ة ،م ��ا يعني ان
�سبع ��ة �أحزاب عل ��ى الأقل �ست�ضط ��ر للتحالف �سوية
لت�شكي ��ل حكوم ��ة ائتالفي ��ة .يف هذه احلال ��ة ،ي�شري
التقري ��ر ،اىل ان ت�شكي ��ل حكوم ��ة جديدة ل ��ن يكون
�سريع ��ا مبا في ��ه الكفاية ملواجه ��ة التحديات الكثرية
الت ��ي تواجهه ��ا الب�ل�اد .يف ع ��ام  2018ا�ستغرق ��ت
الكت ��ل الفائ ��زة خم�سة �أ�شهر على الأق ��ل لالتفاق على
كابينة غ�ي�ر مكتملة لرئي� ��س ال ��وزراء ال�سابق عادل
عبد املهدي.

War On the Rocks

و�أ�ش ��ار موق ��ع
االخب ��اري الأمريك ��ي يف تقري ��ره اىل ان املن ��اورات
ال�سيا�سية احلتمي ��ة ملا بعد االنتخابات قد حتدث يف
ع ��دد من طرق خمتلفة .يب ��دو ان هناك عددا قليال من
�سيناريوه ��ات ت�شكيل احلكوم ��ة يكون اكرث احتماال
م ��ن الآخ ��ر ،ولك ��ن جميعه ��ا ت�ش�ي�ر اىل ان م�ش ��اكل
�ستك ��ون بانتظاره ��ا .بغ�ض النظر ع ��ن �أي حزب او
حتال ��ف �سيك ��ون يف مقع ��د القي ��ادة ،فان ��ه �سيواجه
حتم ��ا حتديات ت�شتم ��ل على ت�صويت ع ��دم منح ثقة
داخل الربملان واحتجاجات وحتى اعمال عنف.
م ��ن املمك ��ن ان ينج ��ح اح ��د التحالف ��ات االنتخابي ��ة
الرئي�س ��ة بت�شكيل وترقيع ائتالف م ��ن عدة �أحزاب،
ولكن ��ه �سيك ��ون ام ��را �صعب ��ا بالن�سب ��ة جلمي ��ع
املتناف�سني.

امانة بغداد ت�ؤكد عدم امل�سا�س بالباعة املتجولني (الب�سطيات) وعدم ازالة �سقف عن العوائل الفقرية وت�شجيع االزالة الطوعية ...عد�سة حممود ر�ؤوف
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تدريبات للتعامل مع الهجمات الإرهابية وال�سالح المنفلت

ثالثة �أطواق لحماية مراكز االقتراع مع قوة "ردع" احتياطية
 بغداد /نب�أ م�شرق
ك�شف ��ت اللجنة الأمنية لالنتخاب ��ات� ،أم�س الثالثاء،
ع ��ن �إخ�ض ��اع مراك ��ز االق�ت�راع �إىل ثالث ��ة �أط ��واق
حلمايته ��ا ،م�ش ��ددة على �إنه ��اء كام ��ل اال�ستعدادات
به ��ذا ال�ش� ��أن ،وفيم ��ا حتدثت ع ��ن �إج ��راء تدريبات
�شملت جميع �أنواع املخاطر املتوقعة منها الهجمات
الإرهابية �أو ا�ستخدام ال�سالح املنفلت� ،شددت على
تخ�صي� ��ص قوة ردع احتياط يت ��م اال�ستعانة بها يف
كل منطقة ب�أمر من القائد امليداين عند احلاجة.
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م اللجن ��ة غال ��ب العطي ��ة يف
ت�صري ��ح �إىل (امل ��دى)� ،إن "اللجن ��ة �أجن ��زت كاف ��ة
ا�ستعداداتها ،و�أ�صدرت توجيهاتها وت�صويتها �إىل
اللجان الفرعية يف املحافظات".

و�أ�ض ��اف العطي ��ة� ،أن "امل�س�ؤوليات قد مت توزيعها،
وكل قاط ��ع وم�ؤ�س�سة ووحدة �أمني ��ة �أ�صبحت تعلم
بواجبها ،وكذل ��ك الأفراد من جنود وعنا�صر �شرطة
الذين يتولون التفتي�ش �أو احلرا�سة �أو املتابعة".
ولف ��ت� ،إىل �أن "عدد ًا من املمار�س ��ات قد مت تنفيذها
خ�ل�ال امل ��دة املا�ضي ��ة؛ للتدريب على حماي ��ة مراكز
االقرتاع ،مع �إجراء عملية انتخابية افرتا�ضية لكي
نالم�س الواقع �أكرث ونعرف �أين تكمن الأخطار".
و�أك ��د العطي ��ة� ،أن "اللجن ��ة ب�صدد �إجن ��از ممار�سة
تدريبية ثانية قريب ًا؛ لكي تعرف كل القوات الأمنية
واجباته ��ا �ضم ��ن التوقيت ��ات املح ��ددة وحتقي ��ق
التكامل بينها".
وحت ��دث العطية ع ��ن "ثالثة �أطواق �سيت ��م و�ضعها
حلماي ��ة املراكز االنتخابية ،م ��ع قوة ردع احتياطية

يف كل منطق ��ة انتخابية على عموم املحافظات ،يتم
اال�ستعانة بها من قبل القائد امليداين عند احلاجة".
و�أف ��اد ،ب�أن "جميع الفر�ضي ��ات ب�ش�أن حدوث طارئ
مع�ي�ن ق ��د مت تدار�سها مع الق ��ادة الأمني�ي�ن وو�ضع
احللول لها و�إعمامها على املناطق االنتخابية".
وم�ض ��ى العطي ��ة� ،إىل �أن "ه ��ذه الفر�ضي ��ات �شملت
احتمال وقوع جرمية �إرهابية �أو ا�ستخدام لل�سالح
املنفلت �أو ن�شاطات لع�صابات منظمة ،مع اال�ستفادة
من الأخطاء التي وقعت خالل االنتخابات ال�سابقة".
م ��ن جانبه ،ذكر ع�ض ��و جلنة الأم ��ن النيابية عبا�س
�س ��روط ،يف ت�صري ��ح �إىل (امل ��دى)� ،أن "جلنة على
م�ستوى ع ��ال مت ت�شكيلها يف احلكومة ملتابعة ملف
االنتخابات".
وتاب ��ع �س ��روط� ،أن "اللجن ��ة �سيكون لديه ��ا وكالء
يف جميع املحافظات املمثل�ي�ن بقادة ال�شرطة �ضمن
مناطقهم اجلغرافية".
ولفت� ،إىل �أن "�إجراءات ت�أمني االنتخابات �ستكون
فعّال ��ة ،ولع ��ل الع ��راق لأول مرة ي�شه ��د ت�شكيل مثل
هكذا جلنة مب�ستوى عال".
وبني �س ��روط ،ان "عدد ًا م ��ن املخالفات مت ر�صدها،
و�أهمها مرافقة �ضباط ملر�شحني لالنتخابات".
وحت ��دث �سروط ع ��ن "ت�شكي ��ل جل ��ان وتخ�صي�ص
ق ��وات �أمني ��ة حلماي ��ة مراك ��ز و�صنادي ��ق االقرتاع
وج ��رت ممار�سات خ�ل�ال املدة املا�ضي ��ة على �صعيد
التدري ��ب والت�أهي ��ل وجميع هذه الإج ��راءات ت�أتي
ل�ضم ��ان �سري العملي ��ة االنتخابية ولي ��ديل املواطن
ب�صوته من دون ت�أثري".
ي�ش ��ار �إىل �أن القائ ��د العام للق ��وات امل�سلحة رئي�س
ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي كان ق ��د �ش� � ّكل جلن ��ة
�أمني ��ة لالنتخاب ��ات برئا�س ��ة عب ��د الأم�ي�ر ال�شمري
ال ��ذي �أجرى العديد من اللقاءات ومن �ضمنها زيارة
�إىل �إقلي ��م كرد�ست ��ان للتباحث حول ت�أم�ي�ن العملية
االنتخابية.

في وا�سط ..تحذير من ا�ستغالل المال العام
والوعود "الكاذبة"
 وا�سط  /جبار بچاي
�أعلن ��ت احلكوم ��ة املحلي ��ة يف حمافظ ��ة
وا�س ��ط ع ��ن اتخ ��اذ �سل�سلة م ��ن االجراءات
لإجن ��اح االنتخابات املقبلة وت�أمني االجواء
املنا�سب ��ة للناخب�ي�ن �أمني� � ًا ولوج�ستي� � ًا كي
يدلوا ب�أ�صواتهم بحري ��ة تامة بعيد ًا عن كل
ال�ضغوط ،وح ��ذرت املر�شحني من ا�ستغالل
امل ��ال الع ��ام وت�سخ�ي�ر م ��وارد الدول ��ة يف
دعايته ��م االنتخابي ��ة وعدم �إط�ل�اق الوعود
الكاذب ��ة م ��ن قبي ��ل التعيين ��ات وتوزي ��ع
االرا�ض ��ي ال�سكني ��ة وروات ��ب الرعاي ��ة �أو
توفري خدمات معينة.

و�أك ��دت �أنه ��ا �شكل ��ت جلانا يف عم ��وم مدن
املحافظة بالتن�سي ��ق مابني مكتب املفو�ضية
والدوائ ��ر البلدي ��ة واالجه ��زة الأمنية لرفع
التج ��اوزات االعالني ��ة م ��ن جان ��ب ور�ص ��د
مظاه ��ر �إت�ل�اف �ص ��ور املر�شح�ي�ن الت ��ي قد
حت�صل هنا �أو هناك.
وق ��ال النائ ��ب الأول ملحاف ��ظ وا�س ��ط عادل
ال ��زركاين �إن "اجتماع� � ًا مو�سع� � ًا عق ��د يف
املحافظ ��ة يتعل ��ق ب�إجن ��اح االنتخاب ��ات
وتوف�ي�ر متطلباته ��ا بح�ض ��ور امل�س�ؤول�ي�ن
التنفيذي ��ن ومدير مكت ��ب انتخابات وا�سط
وق ��ادة الأجهزة الأمني ��ة ور�ؤ�ساء الوحدات
االداري ��ة والدوائ ��ر اخلدمي ��ة والأمني ��ة

وال�ساندة".
و�أو�ض ��ح �أن "االجتم ��اع كان ملناق�شة ت�أمني
املتطلب ��ات اللوج�ستي ��ة واخلط ��ط الأمني ��ة
واخلدمي ��ة وكاف ��ة التح�ض�ي�رات اخلا�ص ��ة
باالنتخاب ��ات والعم ��ل عل ��ى �إجناحه ��ا م ��ن
خ�ل�ال توف�ي�ر الدع ��م الأمن ��ي واخلدم ��ي
واالداري واللوج�ست ��ي الكام ��ل ملفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات لإجن ��اح مهمته ��ا الوطني ��ة يف
العا�شر من ت�شرين االول املقبل حيث ينتظر
العراقي ��ون واحدة م ��ن املمار�سات الوطنية
الختي ��ار م ��ن ميثله ��م يف الربمل ��ان لل ��دورة
االنتخابية املقبلة".
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تجميد الرقابة على الحكومة قبل تحولها
�إلى "ت�صريف �أعمال"
 بغداد /فرا�س عدنان
رغم و�صول الربملان �إىل �أيامه الأخرية ،لكن نوابا حتدثوا عن
وجود �إرادة �سيا�سية كانت وراء تعطيله� ،إ�ضافة �إىل االن�شغال
بالدعاية االنتخابية ،م�ستندين �إىل "ِ �شبه اتفاق" على ترحيل
القوانني املهمة والتعديالت الد�ستورية �إىل الدورة املقبلة ،وجتميد
الرقابة على احلكومة ،وهي ت�ضع �أوزارها وتتحول �إىل ت�صريف
مهام يومية بعد نحو �أ�سبوعني.
ويقول النائب ريا�ض امل�سعودي يف ت�صريح �إىل (املدى)� ،إن "دور
جمل�س النواب وا�ضح مبوجب �أحكام الد�ستور العراقي ،وينق�سم
�إىل مهمتني رئي�ستني الأوىل ت�شريعية والثانية رقابية".

و�أ�ضاف امل�سعودي� ،أن "تعطي ًال ح�صل لأ�شهر طويلة يف �أعمال
الربملان يف �إجراء غري �صحيح ،وفقد مبوجب هذا التعطيل جزء ًا
كبري ًا من �أدواره املهمة".
و�أ�شار� ،إىل �أن "عدد ًا كبري ًا من النواب قد تر�شحوا �إىل االنتخابات،
وال ي�ستطيعون اليوم التوا�صل مع مهامهم الوظيفية؛ ب�سبب
االن�شغال بالدعاية".
وك�شف امل�سعودي ،عن "�شبه اتفاق بني القوى ال�سيا�سية على
ترحيل جميع القوانني املهمة واحلا�سمة وذات الأولوية واخلالفية
�إىل جمل�س النواب املقبل بعد االنتخابات املبكرة ،ف�ض ًال عن ترحيل
ق�ضايا �أخرى مهمة منها �سلة التعديالت الد�ستورية".
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� 37ألف عائلة ت�سكن المخيمات

م����خ����اوف م����ن ا����س���ت���غ�ل�ال ظ������روف ال���ن���ازح���ي���ن ان��ت��خ��اب��ي�� ًا

 خا�ص /المدى
ك�شفت وزارة الهجرة والمهجرين ،عن المراحل
التي و�ص ��ل �إليها مل ��ف �إغالق المخيم ��ات ،فيما
ح ��ذر مراقبون من ا�س ��تغالل هذا الملف مع قرب
موع ��د االنتخابات البرلماني ��ة المزمع اجرا�ؤها
في العا�شر من ت�شرين المقبل.
ويواج ��ه النازح ��ون مجموع ��ة م ��ن التحدي ��ات
ناجمة ع ��ن انعدام الخدم ��ات العام ��ة كالكهرباء
والم ��اء والدور المهدم ��ة ،ويتخوف البع�ض من
ا�س ��تغالل هذه الفئات من قبل �أو�س ��اط �سيا�سية
م ��ن خ�ل�ال �ش ��راء �أ�ص ��واتهم االنتخابي ��ة مقابل
توفير خدمات وهمية.
ويقول وكي ��ل وزارة الهج ��رة والمهجرين كريم
النوري ،في حديث لـ(المدى)" ،با�ش ��رنا ب�أعمال
على �أر�ض الواقع م ��ن �أجل غلق المخيمات رغم
ال�ص ��عوبات والم�ش ��اكل الأمني ��ة والع�ش ��ائرية
لبع� ��ض النازحي ��ن والت ��ي اعتر�ض ��ت طري ��ق
الوزارة ،ف�ض�ل ً�ا عن وج ��ود البي ��وت المهدمة"،
م�ستدركا" ،بم�س ��اعدة بع�ض المنظمات الدولية
تم العمل على حل تلك الم�شاكل".
وي�ض ��يف� ،أن "ال ��وزارة و�ض ��عت �س ��قفا زمني ��ا
لإع ��ادة النازحين ،لنهاي ��ة الع ��ام الحالي ،ولكن
هن ��اك �ص ��عوبات ،ال�س ��يما �أن الع ��ودة طوعي ��ة
ولي�س ��ت ق�س ��رية ،الأم ��ر ال ��ذي جع ��ل بع� ��ض
النازحي ��ن يتم�س ��كون بالمخيمات لع ��دم وجود
دور له ��م والبع� ��ض منه ��م ق ��د ال يمتل ��ك ال ��دار
قبل نزوح ��ه" .ويبي ��ن الن ��وري ،ان "النازحين
المتواجدي ��ن ف ��ي المخيمات يبل ��غ عددهم نحو
� 37ألف عائلة ومجم ��وع المخيمات  28مخيم ًا،
وبواق ��ع  26مخيم ًا في �إقليم كرد�س ��تان ،ومخيم
واحد في المو�صل (الجدعة) ،وهناك مخيم �آخر

في عامرية الفلوجة ،وهو على و�شك االغالق".
ويلف ��ت وكي ��ل وزارة الهج ��رة والمهجرين الى،
�أن "هن ��اك لجن ��ة �أمني ��ة مكون ��ة م ��ن العملي ��ات
الم�ش ��تركة وم�ست�ش ��ارية الأم ��ن القومي وجهاز

الأم ��ن الوطني والمخاب ��رات ،تبا�ش ��ر بعمليات
التدقي ��ق الأمن ��ي للنازحي ��ن في مخي ��م الهول"،
م�ض ��يفا "بعد �إنهاء عملي ��ات التدقيق الأمني ،تم
ا�س ��تقبال  94عائلة ،بواقع  384فرد ًا ،وبا�شرت

تعطيل البرلمان رافقه اتفاق بترحيل القوانين
المهمة والتعديالت الد�ستورية

تجميد الرقابة على الحكومة قبل تحولها
�إلى "ت�صريف �أعمال"
 بغداد /فرا�س عدنان
رغم و�ص ��ول البرلمان �إلى �أيامه الأخيرة ،لكن نوابا تحدثوا
عن وج ��ود �إرادة �سيا�س ��ية كانت وراء تعطيله� ،إ�ض ��افة �إلى
االن�ش ��غال بالدعاية االنتخابية ،م�ستندين �إلى ِ"�شبه اتفاق"
عل ��ى ترحيل القواني ��ن المهمة والتعديالت الد�س ��تورية �إلى
ال ��دورة المقبل ��ة ،وتجمي ��د الرقاب ��ة عل ��ى الحكوم ��ة ،وهي
ت�ض ��ع �أوزارها وتتحول �إلى ت�ص ��ريف مهام يومية بعد نحو
�أ�س ��بوعين .ويقول النائب ريا�ض الم�س ��عودي في ت�ص ��ريح
�إل ��ى (الم ��دى)� ،إن "دور مجل� ��س الن ��واب وا�ض ��ح بموجب
�أحكام الد�س ��تور العراقي ،وينق�س ��م �إلى مهمتين رئي�س ��تين
الأولى ت�شريعية والثانية رقابية".
و�أ�ضاف الم�س ��عودي� ،أن "تعطي ًال ح�ص ��ل لأ�شهر طويلة في
�أعم ��ال البرلمان في �إجراء غير �ص ��حيح ،وفقد بموجب هذا
التعطيل جزء ًا كبير ًا من �أدواره المهمة".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "ع ��دد ًا كبير ًا م ��ن النواب قد تر�ش ��حوا �إلى
االنتخاب ��ات ،وال ي�س ��تطيعون اليوم التوا�ص ��ل م ��ع مهامهم
الوظيفية؛ ب�سبب االن�شغال بالدعاية".
وك�ش ��ف الم�سعودي ،عن "�ش ��به اتفاق بين القوى ال�سيا�سية
عل ��ى ترحي ��ل جمي ��ع القواني ��ن المهم ��ة والحا�س ��مة وذات
الأولوي ��ة والخالفي ��ة �إل ��ى مجل� ��س الن ��واب المقب ��ل بع ��د
االنتخابات المبكرة ،ف�ض�ل ً�ا عن ترحيل ق�ض ��ايا �أخرى مهمة
منها �سلة التعديالت الد�ستورية".
و�أورد� ،أن "الجمي ��ع يعل ��م ب�أن الحكومة �س ��وف تتحول �إلى
ت�ص ��ريف مهام يومية بمجرد حل البرلمان نف�سه في ال�سابع
من ال�ش ��هر المقبل" .ويتحدث الم�س ��عودي ،عن عدم �إمكانية
"االندفاع في هذه المرحلة باتجاه المراقبة على الحكومة
وهي ت�ض ��ع �أوزارها الأخيرة ،و�أ�ص ��بحت بحكم المنتهية".
وفيم ��ا ر�أى� ،أن "تل ��ك الم�ؤ�ش ��رات غي ��ر �إيجابي ��ة لم ��ا تبقى
م ��ن عم ��ل مجل�س النواب له ��ذه الدورة الحالية"� ،ش� �دّد على
"�ض ��رورة �أن يمار� ��س البرلم ��ان مهامه بانتظ ��ام �إلى �آخر
يوم قب ��ل حله" .ونوه الم�س ��عودي� ،إلى �أن "الم ��ادة الأولى
من الد�س ��تور العراقي و�ص ��فت نظام الحكم ب�أنه جمهوري-
نيابي -برلماني� ،أي �أن ال�س ��لطة العليا هي لمجل�س النواب
في جميع الن�صو�ص الت�شريعية".
وا�س ��تطرد� ،أن "البع� ��ض من القوى ال�سيا�س ��ية يدرك �أهمية
دور مجل�س النواب طبق ًا للن�صو�ص الد�ستورية ،لذلك �سعت
�إلى تعطيله".
ويوا�ص ��ل الم�س ��عودي� ،أن "المراقبين والمتابعين لم�س ��وا
ذل ��ك ،م ��ن خ�ل�ال وق ��وف ق ��وى معين ��ة بوج ��ه العدي ��د م ��ن
الم�ش ��اريع التي تالم�س احتياج ��ات المواطن بطرق مختلفة
�أهمها ك�سر الن�صاب وتعمد الغياب".
و�أو�ض ��ح� ،أن "تلك الم�ؤ�ش ��رات �أظهرت لنا وجود �أيا ٍد خفية
ت�س ��عى �إلى تحيي ��د دورنا وعدم ا�ض ��طالعنا بمه ��ام حقيقية
�س ��واء على الجانبين الت�شريعي �أم الرقابي ،وهذا قادنا �إلى

�شبه تعطيل في �أعمال مجل�س النواب".
وم�ض ��ى الم�سعودي� ،إلى �أن "القوى ال�سيا�سية ال�سيما التي
�س ��تحقق نتائج ف ��ي االنتخاب ��ات المقبل ��ة ينبغ ��ي �أن تعتبر
نج ��اح مجل�س النواب هو ق ��وة للحكوم ��ة ،وال نك ّرر تجربة
التعطي ��ل" .وال يتوقع النائب بدر الزيادي� ،أن "يتم الإعالن
عن جل�س ��ة جديدة خالل م ��ا تبقى من عمر ال ��دورة الحالية،
وحت ��ى �إن تم ��ت الدعوة ف�أن م�ص ��يرها �س ��يكون الف�ش ��ل كما
ح�ص ��ل ف ��ي ال�س ��ابق" .وتاب ��ع الزي ��ادي ،ف ��ي ت�ص ��ريح �إلى
(المدى)� ،إن "رئا�سة المجل�س قد منعت منح الإجازات خالل
دعوتها الأخيرة ،لكن رغم ذلك لم تعقد الجل�سة".
ونوّ ه� ،إلى �أن "عددا غير قليل من القوانين و�صل �إلى مرحلة
الت�صويت وال يتطلب �سوى جل�سة واحدة من �أجل �إقرارها،
لكن ب�سبب التعطيل �سوف يتم ترحيلها �إلى الدورة المقبلة"،
منبه ًا �إلى �أن "الم�شاريع التي لم تنجز قراءتها الثانية �سوف
تعاد �إلى نقطة ال�صفر ،وللبرلمان المقبل �إعادة النظر فيها".
وبي ��ن الزي ��ادي� ،أن "�أه ��م القواني ��ن التي �س ��يعجز مجل�س
النواب على ت�ش ��ريعها ب�س ��بب هذا التعطي ��ل غير المبرر هو
الموازن ��ة للع ��ام المقبل ،التي كنا ننتظر م�ش ��روعها ي�ص ��لنا
خالل هذا العام ،وال نعتقد ب�أن الحكومة �س ��تكون قادرة على
انجازه قبل �أن تتحول �إلى ت�صريف المهام اليومية".
ويجد� ،أن "الدورة الحالية لم ت�شهد عم ًال نيابي ًا �سوى ل�سنة
واح ��دة وه ��ي  ،2019بالنظ ��ر لم ��ا راف ��ق البلد م ��ن ظروف
تتعلق با�ستبدال الحكومة ومن ثم جائحة كورونا والو�ضع
االقت�صادي".
وانتهى الزيادي� ،إلى "�أهمية �أن يتم التركيز على االنتخابات
و�ض ��رورة �أن يتولى المواط ��ن االختيار ال�ص ��حيح لممثليه
في مجل� ��س النواب المقبل ،ل�ض ��مان عدم تك ��رار االخفاقات
ال�سابقة".
ولم ي�س ��تغرب النائب مازن الفيلي من "تعمد تعطيل مجل�س
الن ��واب وع ��دم عق ��د جل�س ��اته ال�س ��يما بع ��د انته ��اء العطلة
الت�ش ��ريعية الأخي ��رة ،وه ��و �أم ��ر اعتدنا عليه ف ��ي كل دورة
برلماني ��ة" .و�أف ��اد الفيلي ،ب�أن "ان�ش ��غال الن ��واب بالدعاية
االنتخابية كان ال�س ��بب الرئي�س وراء عدم الح�ضور ،وكذلك
الحال بالن�س ��بة للظروف الأخرى ومنها الإرادة ال�سيا�س ��ية
الت ��ي ت�س ��عى لتجري ��د البرلم ��ان م ��ن �س ��لطته ف ��ي الرقابة،
والوقوف بوجه الت�شريعات التي تخدم المواطن العراقي".
وال ّ
يف�ض ��ل الفيلي� ،أن "تتم مناق�شة قوانين مهمة وم�صيرية
وخالفي ��ة بين الكتل ال�سيا�س ��ية مع الأي ��ام الأخيرة من عمر
ال ��دورة البرلماني ��ة" ،وب� � ّرر موقف ��ه بـ"حتى ال ت�س ��تغل تلك
الم�شاريع والمقترحات في الدعايات االنتخابية والح�صول
على الأ�صوات وا�ستمالة ال�شارع العراقي".
وم ��ن المق ّرر �أن يحل مجل�س النواب نف�س ��ه في ال�س ��ابع من
ال�ش ��هر المقبل ،وبموج ��ب هذا الإجراء �س ��تتحول الحكومة
�إلى ت�ص ��ريف المهام اليومية ،وذلك قبل ثالثة �أيام من موعد
االنتخابات المبكرة.
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الوزارة بعمليات الت�أهيل لهم بم�ساعدة منظمات
دولية".
وف ��ي �آب الما�ض ��ي ،ك�ش ��فت وزي ��رة الهج ��رة
والمهجري ��ن ،ع ��ن وج ��ود ع ��ودة "عك�س ��ية"

للنازحي ��ن العراقيي ��ن م ��ن مناطقه ��م �إل ��ى
المخيم ��ات ،عازي ��ة ذل ��ك ال ��ى انع ��دام الخدمات
والبنى التحتية في المناطق المحررة.
وذك ��رت الوزي ��رة في بي ��ان تلقته (الم ��دى)� ،أن

"ق�ض ��ية �إعمار المناطق المحررة من ع�صابات
داع� ��ش الإرهابي ��ة و�إع ��ادة ت�أهيلها تع ��د �إحدى
الملفات الرئي�س ��ة الأخرى التي توليها الحكومة
اهتمام� � ًا خا�ص� � ًا باعتبارها ال�س ��بيل االوحد الى
ع ��ودة العائ�ل�ات النازحة الى مناطقها اال�ص ��لية
وانهاء ملف النزوح".
وبين ��ت �أنه "رغ ��م ع ��ودة العديد م ��ن النازحين
�إلى ديارهم ،لكن هناك وللأ�س ��ف نزوح ًا عك�س ��ي ًا
م ��ن العائدين ال ��ى المخيمات ب�س ��بب التحديات
الناجم ��ة عن انعدام الخدم ��ات العامة كالكهرباء
والم ��اء وال ��دور المهدم ��ة� ،إلى جانب الم�ش ��اكل
الع�ش ��ائرية ،وهذه المخاوف تظل عقبة رئي�س ��ة
وعائق ًا �أمام عودة النازحين".
بالمقابل حذرت �أو�س ��اط �سيا�س ��ية من ا�ستغالل
�ض ��عف النازحي ��ن من خ�ل�ال �ش ��راء �أ�ص ��واتهم
االنتخابي ��ة .وق ��ال محمد البلداوي ع�ض ��و كتلة
�ص ��ادقون النيابي ��ة ،في ت�ص ��ريحات �ص ��حفية،
"عل ��ى الحكومة والجهات المعنية و�ض ��ع �آلية
ومراقبين ل�ض ��مان �إجراء الت�ص ��ويت ب�ش ��فافية
في المجمعات ال�س ��كنية �أو مخيمات النازحين"
داعي� � ًا مفو�ض ��ية االنتخابات� ،إلى "و�ض ��ع خطة
و�آلية ت�ض ��من عدم تزوير �أو ا�س ��تغالل مخيمات
النازحين في العملية االنتخابية".
م ��ن جهت ��ه ،اك ��د النائ ��ب ع ��ن تحال ��ف الق ��رار
العراقي م�ضر الكروي وجود مخاوف برلمانية
و�سيا�س ��ية م ��ن ا�س ��تغالل مخيم ��ات الن ��زوح
للح�ص ��ول على �أ�صوات الناخبين من قبل بع�ض
الجهات وال�شخ�ص ��يات ال�سيا�س ��ية المتنفذة في
بع� ��ض الم ��دن التي تمت ا�س ��تعادتها م ��ن تنظيم
داع� ��ش وغيره ��ا ،م�ش ��ددا عل ��ى �أن تك ��ون هناك
رقابة �ش ��ديدة على العملية االنتخابية وخا�ص ��ة
التي تجري داخل تلك المخيمات.

�إجراءات لدعم العملية االنتخابية في وا�سط وتحذير من ا�ستغالل
المال العام والوعود "الكاذبة"
 وا�سط  /جبار بچاي
�أعلن ��ت الحكوم ��ة المحلي ��ة ف ��ي محافظ ��ة
وا�س ��ط عن اتخاذ �سل�س ��لة م ��ن االجراءات
لإنج ��اح االنتخاب ��ات المقبل ��ة وت�أمي ��ن
االج ��واء المنا�س ��بة للناخبي ��ن �أمني� � ًا
ولوج�ستي� � ًا كي يدل ��وا ب�أ�صواته ��م بحرية
تام ��ة بعي ��د ًا ع ��ن كل ال�ضغ ��وط ،وح ��ذرت
المر�ش ��حين م ��ن ا�س ��تغالل الم ��ال الع ��ام
وت�س ��خير م ��وارد الدول ��ة ف ��ي دعايته ��م
االنتخابية وعدم �إطالق الوعود الكاذبة من
قبيل التعيينات وتوزيع االرا�ضي ال�سكنية
ورواتب الرعاية �أو توفير خدمات معينة.
و�أك ��دت �أنه ��ا �ش ��كلت لجان ��ا ف ��ي عم ��وم
م ��دن المحافظ ��ة بالتن�س ��يق مابي ��ن مكت ��ب
المفو�ض ��ية والدوائ ��ر البلدي ��ة واالجه ��زة
الأمني ��ة لرف ��ع التج ��اوزات االعالني ��ة
م ��ن جان ��ب ور�ص ��د مظاه ��ر �إتالف �ص ��ور
المر�شحين التي قد تح�صل هنا �أو هناك.
وق ��ال النائ ��ب الأول لمحافظ وا�س ��ط عادل
الزركان ��ي �إن "اجتماع� � ًا مو�س ��ع ًا عق ��د ف ��ي
المحافظ ��ة يتعل ��ق ب�إنج ��اح االنتخاب ��ات
وتوفير متطلباتها بح�ض ��ور الم�س� ��ؤولين
التنفيذي ��ن ومدير مكتب انتخابات وا�س ��ط
وقادة الأجهزة الأمنية ور�ؤ�س ��اء الوحدات
االداري ��ة والدوائ ��ر الخدمي ��ة والأمني ��ة
وال�ساندة".
و�أو�ضح �أن "االجتماع كان لمناق�شة ت�أمين
المتطلبات اللوج�س ��تية والخط ��ط الأمنية
والخدمي ��ة وكاف ��ة التح�ض ��يرات الخا�ص ��ة
باالنتخاب ��ات والعم ��ل عل ��ى �إنجاحه ��ا م ��ن
خ�ل�ال توفي ��ر الدع ��م الأمن ��ي والخدم ��ي
واالداري واللوج�س ��تي الكامل لمفو�ض ��ية
االنتخاب ��ات لإنج ��اح مهمته ��ا الوطني ��ة في
العا�ش ��ر م ��ن ت�ش ��رين االول المقب ��ل حي ��ث
ينتظ ��ر العراقيون واحدة من الممار�س ��ات
الوطنية الختي ��ار من يمثلهم ف ��ي البرلمان
للدورة االنتخابية المقبلة".
م�ش ��ير ًا ال ��ى �أن "�أه ��م الم�ؤ�ش ��رات التي تم
الت�أكي ��د عليه ��ا ،الجان ��ب االمن ��ي وتوفي ��ر
الأم ��ن االنتخاب ��ي والأج ��واء المالئم ��ة
للمواطني ��ن ك ��ي يدل ��وا ب�أ�ص ��واتهم بعي ��دا
ع ��ن كل ال�ض ��غوط والت�أثي ��رات المخالف ��ة
من خ�ل�ال م�ض ��اعفة الجه ��د اال�س ��تخباري
وتفعي ��ل دور الأجه ��زة اال�س ��تخبارية التي
�أثبت ��ت مهنيته ��ا العالي ��ة من خ�ل�ال تعاملها
بنجاح مع الأحداث والمنا�س ��بات والخطط
المو�ضوعة لكل حدث".
وق ��ال �إن "قي ��ادة ال�ش ��رطة ف ��ي المحافظ ��ة
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و�ض ��عت خطة �أمني ��ة محكمة ت�ش ��ترك فيها
كاف ��ة الت�ش ��كيالت الأمني ��ة بع ��د تق�س ��يم
المحافظة ال ��ى ثالثة قطاعات �أمنية موزعة
ح�س ��ب الدوائ ��ر االنتخابي ��ة و�أوكلت مهمة
كل قط ��اع منه ��ا ال ��ى قي ��ادة ميداني ��ة م ��ن
ال�ض ��باط الكفء و�س ��يتم توزيع العنا�ص ��ر
الأمني ��ة وف ��ق ثالث ��ة خط ��وط ح ��ول كل
مرك ��ز انتخاب ��ي م ��ع وج ��ود ق ��وة احتياط
مهي� ��أة للتدخل تحت �أي ظ ��رف طارئ ،فيما
�سيكون هناك تن�س ��يق عالي الم�ستوى بين
االجهزة االخرى ال�ساندة كالمرور والدفاع
المدن ��ي واال�س ��عاف الف ��وري وجميع هذه
الت�ش ��كيالت وزعت ب�شكل دقيق ومح�سوب
وفق الحاج ��ة الفعلية لكل منطق ��ة �أو مركز
انتخابي" .م�ؤكد ًا �أن "اللجنة الأمنية العليا
في المحافظة �أكدت على تركيز جهود دوائر
الدف ��اع المدن ��ي ومالكاتها لدعم مفو�ض ��ية
االنتخاب ��ات ومراكز الت�ص ��ويت والمخازن
ورف ��ع م�س ��تويات ال�س�ل�امة والأم ��ان فيها،
وتجهيزها بكامل عدد الوقاية من الحرائق
وغيره ��ا حي ��ث �س ��تكون تلك المخ ��ازن في
م�أمن بع ��د نقل ال�ص ��ناديق وكل المتطلبات
االنتخابية الى تلك المخازن مع وجود قوة
�أمنية كافية لحمايتها".
الفت ��ا الى �أن "الدوائ ��ر الخدمية من جانبها
�ستبا�شر بتنفيذ خطة خدمية لت�أهيل مراكز
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االقت ��راع وت�أهي ��ل الط ��رق الم�ؤدي ��ة له ��ا
خا�ص ��ة في المناط ��ق الريفي ��ة التي تتطلب
ت�سوية وتعديل بع�ض الطرق".
و�أ�ش ��ار نائب المحافظ الى "ت�ش ��كيل لجان
من المفو�ض ��ية ودوائ ��ر البلدي ��ة والقوات
الأمني ��ة لرف ��ع التج ��اوزات الإعالني ��ة على
الط ��رق والممتل ��كات العام ��ة والناتجة عن
قي ��ام بع�ض المر�ش ��حين بخ ��رق التعليمات
وال�ض ��وابط المتعلق ��ة بالدعاية االنتخابية
ك�أن يقوموا بتعليق �ص ��ور �أو �ش ��عارات �أو
�أي ��ة �أمور �أخ ��رى قرب المراك ��ز االنتخابية
�أو ف ��ي ال�ش ��وارع العام ��ة بحي ��ث ت� ��ؤدي
ال ��ى ارب ��اك حركة ال�س ��ير والم ��رور وكذلك
�أعمال حفر االر�ص ��فة وو�ضع قطع تعريفية
�إ�ض ��افة للخروق ��ات والمخالف ��ات االخ ��رى
المح ��ددة بموج ��ب �ض ��وابط وتعليم ��ات
الدعاية االنتخابية التي حددتها مفو�ض ��ية
االنتخابات".
وق ��ال "في مقابل ذلك �س ��يتم الت�ش ��ديد على
حماي ��ة اعالن ��ات المر�ش ��حين وبرامجه ��م
االنتخابية من حاالت التخريب والإ�ض ��رار
بهم ،وتوفير الفر�ص ��ة الكاملة لهم للترويج
القانون ��ي والم�ش ��روع ع ��ن �أنف�س ��هم
وبرامجه ��م وف ��ق التعليمات ال�ص ��ادرة من
مفو�ض ��ية االنتخاب ��ات ور�ص ��د �أي حاالت
ته ��دف ال ��ى تمزي ��ق �ص ��ور المر�ش ��حين �أو
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اال�س ��اءة الى دعايتهم االنتخابية ب�أي �شكل
من اال�شكال".
و�أ�ض ��اف "من بين االج ��راءات التي تهدف
ال ��ى �إنج ��اح االنتخاب ��ات الت ��ي ت ��م الت�أكيد
عليه ��ا ،اال�س ��تمرار بالتوعي ��ة وت�ش ��جيع
المواطني ��ن عل ��ى ممار�س ��تهم دوره ��م
االنتخاب ��ي ب ��كل حري ��ة وديمقراطي ��ة
الختي ��ار م ��ن يمثله ��م ف ��ي البرلم ��ان بعيد ًا
ع ��ن ال�ض ��غوط ،كذلك الت�ش ��ديد عل ��ى �إبعاد
امكانات الدولة ودوائرها الخدمية وغيرها
عن التناف� ��س االنتخابي ومنع ا�س ��تغاللها
من �أي مر�شح".
وق ��ال الزركان ��ي "من ال�ض ��روري ج ��دا �أن
نجدد ت�أكيدنا وتنبيهنا لكل �أبناء المحافظة
ب�ضرورة عدم ت�ص ��ديق الدعاية االنتخابية
الكاذبة لبع�ض المر�شحين ك�إطالقهم لوعود
التعيي ��ن وتوزي ��ع االرا�ض ��ي ال�س ��كنية
ورواتب الرعاي ��ة �أو توفير خدمات معينة،
�أو �إعطاء �أموال �أو هدايا �أو غيرها".
و�أ�ض ��اف "ن�ؤكد ان هذه الوعود كلها وعود
كاذبة ،الهدف منها الك�س ��ب غير الم�ش ��روع
للأ�ص ��وات والغ� ��ش لأبن ��اء المحافظ ��ة
ومحاول ��ة ل�ش ��راء ذم ��م البع� ��ض وه ��و �أمر
مرفو� ��ض قانون� � ًا و�ش ��رع ًا وف ��ي الع ��رف
االجتماعي �أي�ضا".
وبل ��غ ع ��دد المر�ش ��حين ف ��ي وا�س ��ط م ��ن
غي ��ر مر�ش ��حي كوتا الك ��رد الفيلي ��ة ()113
مر�ش ��ح ًا ،منه ��م ( )85رج�ل ً�ا و( )28ام ��ر�أة
يتناف�سون لإ�شغال ( )11مقعدا منها ثمانية
للرج ��ال وثالثة للن�س ��اء� ،إ�ض ��افة الى مقعد
كوت ��ا الك ��رد الفيلي ��ة ال ��ذي يتناف� ��س عليه
ع�شرة مر�شحين ،ويتوزع المر�شحون بين
 24حزب ًا و 11ائتالف ًا.
و�أع ��اد ع�ش ��رة ن ��واب �س ��ابقين في وا�س ��ط
تر�ش ��يحهم لالنتخاب ��ات المقبل ��ة� ،أحده ��م
ع ��ن كوتا الكرد الفيلية وبواقع �س ��تة رجال
و�أرب ��ع ن�س ��اء ،كما ر�ش ��ح من بين �أع�ض ��اء
مجل� ��س وا�س ��ط الحال ��ي خم�س ��ة �أع�ض ��اء
جميعه ��م ر�ش ��حوا �ض ��من الدائ ��رة الثالث ��ة
بينه ��م �أم ��ر�أة واح ��دة؛ وم ��ن المحافظي ��ن
الذي ��ن تعاقبوا على وا�س ��ط ر�ش ��ح محافظ
واحد فقط ،ور�ش ��ح م�س�ؤول تنفيذي واحد
في �إدارة المحافظة.
فيم ��ا ر�ش ��ح نائب ��ان �س ��ابقان م ��ن خ ��ارج
محافظ ��ة وا�س ��ط �ض ��من المحافظ ��ة هم ��ا،
�آرا� ��س حبيب عن قائمة كوت ��ا الكرد الفيلية
وندى �ش ��اكر جودت �ض ��من حرك ��ة الوفاء،
بزعام ��ة محاف ��ظ النج ��ف الأ�س ��بق النائب
عدنان الزرفي.
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قائد ف�صيل م�سلح يخري مقاتليه
بني الت�صويت والطرد و�آخر
ً
افتتح "مع�سكراً
وهميا" للتدريب

مر�شح يف نينوى يدفع �أموا ًال تعادل راتب برملاين
لـ  40عام ًا ل�شراء بطاقات الناخبني!

 جمع � 22ألف بطاقة ب�سعر  300دوالر والدفع على ق�سطني :قبل وبعد الت�صويت

االنتخابات منفردا ،الدائرة االنتخابية مع قائد
ف�صيل اخر قام ب�إن�شاء "مع�سكر".
الم�ص ��در ي�ص ��ف المع�سك ��ر بـ"الوهم ��ي" الن ��ه
�سينته ��ي مع نهاية االنتخاب ��ات .وبد�أ فعليا في
تدريب ال�شباب هناك.
وي�ضي ��ف الم�صدر ":قائ ��د الف�صيل وزع بدالت
ع�سكرية عل ��ى المتطوعي ��ن و� 150ألف رواتب
�أولى لحين زجهم بعد االنتخابات في الح�شد".
ويوج ��د ف ��ي نين ��وى قرابة ال� �ـ 40ح�ش ��دا بين
الح�شد الع�شائري من داخل المحافظة وح�شود
�شعبية جاءت من خارج نينوى.
وتق ��وم بع� ��ض الف�صائ ��ل القادم ��ة م ��ن خ ��ارج
نين ��وى ،بال�سيط ��رة عل ��ى الق ��رار الإداري
واال�ستح ��واذ عل ��ى الأرا�ض ��ي والعق ��ارات
الحكومية والمدنية.
وتنق�س ��م �أ�ش ��كال اال�ستح ��واذ الى ع ��دة طرق:
و�ض ��ع اليد� ،ش ��راء �أرا�ض ��ي حكومي ��ة ب�أ�سعار
ت�صل �إلى  %10من قيمتها الأ�سا�سية ،وتخويف
ال�سكان لبيع منازلهم بن�صف ال�سعر الحقيقي.
وتق ��وم ه ��ذه الجماع ��ات بفت ��ح �أحي ��اء �سكنية
جدي ��دة وجل ��ب �س ��كان م ��ن ق ��رى متناث ��رة في
محاول ��ة لتغيير ديموغراف ��ي ،بح�سب ما يقوله
�سيا�سي ��ون هناك ،وتنت�شر ف ��ي المحافظة نحو
�ألفي �صورة لزعامات �إيرانية.

يدفع مر�شح في المو�صل
مبالغ تعادل راتب برلماني
لـ 10دورات في مجل�س
النواب ،مقابل الح�صول
على �أ�صوات الناخبين.
ويُجبر مر�شحون في
المدينة عنا�صر "الح�شد"
على جلب عدد معين من
بطاقات الناخبين واال
يتعر�ضون لعقوبة الطرد.
بالمقابل يقيم مر�شح �آخر
"مع�سكرا وهميا" في جنوب
�شرق المو�صل ،لتطويع
ال�شباب على "الح�شد"
مقابل الح�صول على
�أ�صواتهم.

 بغداد /تميم الح�سن
ويوجد الع�شرات م ��ن الف�صائل التابعة للح�شد
ال�شعب ��ي والع�شائري ف ��ي المو�ص ��ل والبلدات
التابعة لمحافظة نينوى.
ويق�س ��م مر�شح ��ون ف ��ي نين ��وى مبال ��غ �ش ��راء
بطاق ��ات الناخبين الى دفعتي ��ن تدفع قبل وبعد
االنتخابات ،وجمع اح ��د المر�شحين حتى الآن
اكثر من  20الف بطاقة.
ويقترب عدد التيارات الم�شاركة في االنتخابات
الت�شريعي ��ة ف ��ي نينوى من حاجز ال� �ـ 200كتلة
وائتالف وف ��رد .بالمقابل يزيد عدد المر�شحين
ع ��ن ال� �ـ 400مر�ش ��ح ،يتناف�سون ف ��ي  8دوائر،
ل�شغل  34مقعدا مخ�ص�صا للمحافظة.
وبح�س ��ب ا�سم ��اء المر�شحي ��ن ف ��ان نين ��وى
�ست�ستب ��دل نح ��و ثل ��ث البرلمانيي ��ن الممثلي ��ن
للمحافظ ��ة ،حي ��ث ق ��رر  12نائب ��ا فق ��ط ع ��دم
التر�شح من جديد.
ويظهر م ��ن القوائم تناف�س اكث ��ر من  10نواب
�سابقي ��ن عن نين ��وى ،و 7م�س�ؤولي ��ن �سابقين،

بينهم محافظ ��ون �سابقون ،ا�ضاف ��ة الى زعماء
ف�صائل م�سلحة.
�شراء البطاقات
م�صدر مطلع في نينوى اكد ان احد المر�شحين
في احد م ��دن المحافظة وهو نائب حالي ،جمع
"� 22ألف بطاقة انتخابات".
و�سيق ��وم المر�ش ��ح ،بح�سب الم�ص ��در ،ب�إرجاع
تل ��ك البطاق ��ات ال ��ى ا�صحابه ��ا اال�صليي ��ن قبل
 5اي ��ام على االق ��ل ،من ي ��وم االقت ��راع على ان
يح�ضروا يوم الت�صويت مع البطاقات.
وي�ؤك ��د الم�ص ��در ال ��ذي طلب ع ��دم ن�ش ��ر ا�سمه
لـ(الم ��دى) ان "المر�شح لم يجمع هذه البطاقات
مجان ��ا ،فقد دفع نحو  6ملي ��ون دوالر (قرابة 9
مليار عراقي) ،بواقع  300دوالر لكل بطاقة".
وفي ح ��ال ف ��وز المر�ش ��ح فيح�صل عل ��ى راتب
نح ��و  7مليون دينار �شهري ��ا ،فيما تمتد الدورة
االنتخابية الواحدة لأربع �سنوات.
وتتحف ��ظ (الم ��دى) ع ��ن ذك ��ر ا�س ��م المر�ش ��ح
الذي ينتم ��ي �إلى احد التحالف ��ات التي تقودها

�شخ�صية �شيعية بارزة ،و�ش ��كل م�ؤخرا تحالفا
جديدا.
وك�شف ��ت مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات الثالث ��اء ،عن
ا�ستبع ��اد مر�شحي ��ن اثني ��ن لالنتخاب ��ات ،م ��ع
ت�سجي ��ل  100مخالف ��ة انتخابي ��ة قال ��ت �إنه ��ا
اتخذت �إجراءات ب�ش�أنها.
وف ��ي التحال ��ف ال�شيع ��ي نف�س ��ه يق ��وم مر�شح
�آخ ��ر يمتل ��ك ح�ش ��دا ف ��ي نين ��وى ي�ض ��م قراب ��ة
 2000عن�صر ،ب�إجباره ��م على جمع  5بطاقات
انتخابية على الأقل.
ويقول الم�ص ��در ان "المر�ش ��ح (تتحفظ المدى
ع ��ن ذك ��ر ا�سمه) هدد �أف ��راد الح�ش ��د بالطرد من
الف�صي ��ل ف ��ي حال ل ��م يجل ��ب كل عن�ص ��ر العدد
المطلوب من البطاقات".
الدفع بالتق�سيط
وف ��ي مرك ��ز المو�ص ��ل يق ��وم مر�شح ��ان اثنان،
احدهم ��ا كان م�س� ��ؤوال تنفيذي ��ا �سابق ��ا ف ��ي
المدين ��ة ،ب�ش ��راء بطاق ��ات الناخ ��ب ب�أ�سع ��ار
تتراوح بين  300و� 350ألف.

الم�صدر ي�شي ��ر �إلى ان المر�شح وهو الم�س�ؤول
ال�سابق يعطي  200الى �صاحب البطاقة "100
دوالر قبل الت�صويت و 100دوالر بعدها".
بالمقاب ��ل يقوم الثاني وه ��و رجل اعمال ،بمنح
بائع البطاق ��ة � 150ألف قب ��ل الت�صويت و200
الف اخرى بعد الت�صويت.
ووف ��ق الم�ص ��در ان المر�ش ��ح االخي ��ر "يخ ��دع
م ��ن باع ل ��ه البطاقة ،بان ��ه �سيتمكن م ��ن معرفة
حقيق ��ة ت�صويته ل ��ه او ال من خالل الدخول الى
الحا�سبة الرئي�سية لالنتخابات!".
وي ��وم ال�سب ��ت الما�ض ��ي ق ��ررت المفو�ضي ��ة
ا�ستبع ��اد المر�شح ��ة �أ�شواق الغري ��ري ،و�أكدت
حج ��ب الأ�ص ��وات الت ��ي �ستح�ص ��ل عليه ��ا ف ��ي
االنتخابات ب�سبب ثبوت قيامها ب�شراء بطاقات
ناخبين ل�صالحها.
والغريري هي مر�شحة عن المحمودية ،جنوبي
بغداد� ،ضمن تحالف ع ��زم الذي ير�أ�سه خمي�س
الخنج ��ر .وق ��ررت المفو�ضية في وق ��ت �سابق
�سحب الم�صادقة م ��ن �أي مر�شح �أو حزب يثبت
ر�سمي ��ا ح�صول ��ه عل ��ى بطاق ��ات ناخبين بطرق

موقع �أميركي� :سيناريوهات ت�شكيل الحكومة بين توافقية
وتحالف قوى وطنية ت�سعى للإ�صالح
� سبع��ة �أح��زاب عل��ى الأق��ل ق��د تتواف��ق فيم��ا بينه��ا لت�شكي��ل حكوم��ة
 ترجمة  /حامد �أحمد

توقع تقرير اخباري �أميركي ان
ت�ستحوذ كتل احزاب �سيا�سية
كبيرة في البالد على العدد الأكبر
من مقاعد البرلمان القادم المكون
من  329مقعدا ،م�ؤكدا ان كل كتلة
ال يمكن لها ان تح�صل على �أكثر من
 60مقعدا وكل منها �سيحاول ت�شكيل
حكومة ،ما يعني ان �سبعة �أحزاب
على الأقل �ست�ضطر للتحالف �سوية
لت�شكيل حكومة ائتالفية.

ف ��ي هذه الحالة ،ي�شير التقري ��ر ،الى ان ت�شكيل
حكوم ��ة جديدة لن يكون �سريعا بما فيه الكفاية
لمواجه ��ة التحدي ��ات الكثي ��رة الت ��ي تواجهه ��ا
الب�ل�اد .في عام  2018ا�ستغرق ��ت الكتل الفائزة
خم�س ��ة �أ�شهر عل ��ى الأق ��ل لالتفاق عل ��ى كابينة
غي ��ر مكتمل ��ة لرئي� ��س ال ��وزراء ال�ساب ��ق ع ��ادل
عب ��د المهدي.و�أ�ش ��ار موق ��ع War On the
 Rocksاالخب ��اري الأميرك ��ي ف ��ي تقري ��ره
ال ��ى ان المن ��اورات ال�سيا�سي ��ة الحتمي ��ة لم ��ا
بع ��د االنتخاب ��ات ق ��د تح ��دث ف ��ي ع ��دد م ��ن
ط ��رق مختلف ��ة .يب ��دو ان هن ��اك ع ��ددا قليال من
�سيناريوه ��ات ت�شكي ��ل الحكوم ��ة يك ��ون اكث ��ر
احتماال من الآخر ،ولك ��ن جميعها ت�شير الى ان
م�شاكل �ستكون بانتظارها .بغ�ض النظر عن �أي
ح ��زب او تحالف �سيكون في مقعد القيادة ،فانه
�سيواجه حتم ��ا تحديات ت�شتم ��ل على ت�صويت
ع ��دم من ��ح ثق ��ة داخ ��ل البرلم ��ان واحتجاجات

وحت ��ى اعمال عنف .من الممك ��ن ان ينجح احد
التحالفات االنتخابية الرئي�سة بت�شكيل وترقيع
ائت�ل�اف من ع ��دة �أح ��زاب ،ولكنه �سيك ��ون امرا
�صعب ��ا بالن�سب ��ة لجمي ��ع المتناف�سي ��ن .وي�شير
التقري ��ر الى ان كتل ��ة التيار ال�ص ��دري قد تفوز
بالع ��دد الأكبر من المقاعد ،ولكن مع ذلك فعليهم
ان يتج ��اوزوا فيتو �ضمن ��ي محتمل من تحالف
الفت ��ح وحلفائ ��ه ،فه ��م ي ��رون التي ��ار ال�صدري
كمناف� ��س له ��م .بالإ�ضاف ��ة ال ��ى ذلك ف ��ان التيار
ال�ص ��دري ومن ��ذ احتجاج ��ات ت�شري ��ن فقد عدة
حلف ��اء معه منه ��م �أح ��زاب الي�سار مث ��ل الحزب
ال�شيوع ��ي العراق ��ي ال ��ذي �ش ��ارك التي ��ار ف ��ي
تظاه ��رات وان�ض ��م معه ف ��ي تحال ��ف انتخابي.
نتيجة ذلك فان ال�صدريين قد يواجهون �صعوبة
في �إيجاد �شركاء حتى لو كانوا فازوا بعدد كبير
من المقاعد .واذا تمكن التيار من جمع عدد كاف
من الحلفاء ف�سيبقى علي ��ه �أي�ضا ان يتواجه مع
مناف�س ��ه تحال ��ف الفتح ال ��ذي م ��ن المحتمل ان
ي�ستمر بمحاولته في عرقلة ت�شكيل حكومة.
وذك ��ر التقرير ان تحالف الفتح قد يح�صل �أي�ضا
عل ��ى مقاع ��د كثي ��رة ويج ��رب حظه ف ��ي ت�شكيل
الحكوم ��ة القادمة ولكن ه ��ذه الحكومة �ستكون
ف ��ي مواجهة ع ��دد من التحدي ��ات والم�شاكل من
�ضمنه ��ا افتقاره ��ا ال ��ى قب ��ول وطن ��ي وعالمي،
وخالفات داخلي ��ة في التحالف م ��ا بين عنا�صر
محافظة متطرفة وعنا�صر براغماتية .احتمالية
زي ��ادة نفوذ اي ��ران تحت قيادة الفت ��ح او زيادة
الت�ضيي ��ق عل ��ى الحري ��ات� ،سيك ��ون ذل ��ك �سببا
لمواجهت ��ه اعترا�ض ��ات م ��ن التي ��ار ال�ص ��دري
واح ��زاب ا�صالحي ��ة واط ��راف �شعبي ��ة مناوئة
لإيران.
ام ��ا تحالف قوى الدول ��ة الوطني ��ة ف�ستكون له
عد فر�ص ممكنة ف ��ي محاولته لت�شكيل حكومة.
ولكنه ��م م ��ن غي ��ر المحتم ��ل ان يتمكن ��وا م ��ن

تحقيق ا�ص�ل�اح .كونهما معتدلين ،فان العبادي
والحكي ��م يحظيان بقبول وطن ��ي ودولي ،ومن
المتوق ��ع ان يح�صال على �شركاء في زمن اق�صر
ب�ضمنهم الأطراف الم�ؤيدة للإ�صالح .وكونهما
يتمتعان بعالقات �شخ�صية قائمة مع العديد من
الأح ��زاب الكبي ��رة ،فانه م ��ن غي ��ر المحتمل ان
يواجه العبادي والحكيم رف�ضا منهم .ولكن هذا
من �ش�أنه ان يخلق تناق�ضات يعجز الرجالن عن
حله ��ا ،وه ��ي ان الم�صوتين من دع ��اة الإ�صالح
�سيتوقع ��ون ا�صالحا منهم  ،ف ��ي حين �سيتوقع
حلفا�ؤهم م ��ن الأحزاب والكتل الكبيرة منهم ان
يبقوا على الو�ضع الراهن.
ويذك ��ر التقري ��ر ان افتق ��ار الكت ��ل التف ��اق على
�شخ�ص رئي� ��س الوزراء قد يجب ��ر قوى النخبة
عل ��ى جل ��ب مر�ش ��ح م ��ن خ ��ارج او�ساطه ��م كما
ح�ص ��ل م ��ع الكاظم ��ي .ه ��ذا ال�شخ� ��ص �سيكون
كم ��ا ي�صف ��ه العراقي ��ون "خال ��ي م ��ن تعقي ��دات
الما�ض ��ي" بمعنى �آخر رج ��ل براغماتي لي�س له
�أعداء تاريخيين م ��ن �شخ�صيات �سيا�سية فاعلة
ويتمت ��ع بقب ��ول دولي .ق ��وى النخب ��ة �ستبحث
ع ��ن مر�شح توافق ��ي ك�إنجاز له ��م .ولكن رئي�س
وزراء توافق ��ي غالب ��ا ما يكون �شخ� ��ص ت�سيير
اعم ��ال ب�صالحيات اقل في مواجه ��ة التحديات
او بتنفيذ �إجراءات �إ�صالحية.
�أم ��ا الح�صيل ��ة الأكث ��ر توقع ��ا فه ��ي اتف ��اق بين
التحالف ��ات المتناف�س ��ة الكب ��رى عل ��ى ت�شكي ��ل
حكوم ��ة اجماع توافقي .هذا كان الحل المف�ضل
بعد عدة انتخاب ��ات �سابقة ،و�سيك ��ون ت�صديقا
للو�ضع الراهن.
ويخل� ��ص التقري ��ر بتحليل ��ه ال ��ى ان النخ ��ب
الحاكم ��ة ال يجمعه ��ا �ش ��يء م�شت ��رك �س ��وى
رغبتهم بالحفاظ عل ��ى النظام ومنظومة الحكم
القائم ��ة .وانهم غي ��ر راغبين ب�إ�ص�ل�اح النظام،
عل ��ى الأق ��ل لح ��د له ��ذا الوق ��ت .م ��ن المتوق ��ع

ان ي�ستم ��ر البرلم ��ان الق ��ادم بت�سيي ��ر اعمال ��ه
بنف� ��س روح الما�ض ��ي وان الحكوم ��ة المنبثقة
من ��ه من غي ��ر المحتم ��ل ان تعمل عل ��ى معالجة
الإخفاق ��ات الكامنة التي تواجه البالد .وهذا ما
�سيدف ��ع بماليين من �أبن ��اء ال�شعب للرجوع الى
ال�ش ��وارع .م ��ن المحتمل ان يقود ح ��زب البيت
الوطني ،الذي انبثق من حركة االحتجاج وقرر
مقاطعة االنتخابات ،االحتجاجات الم�ستقبلية.
ان ��ه يتر�أ� ��س الآن ،م�ش ��روع المعار�ض ��ة
ال�سيا�سي ��ة ،الذي يدع ��و �صراح ��ة لإيجاد بديل
للنظ ��ام ال�سيا�سي من خالل جمل ��ة من الأن�شطة
خ�صو�صا االحتجاجات.
مع ذلك  ،ي�شير التقري ��ر ،الى ان هناك �سيناريو
�آخر محتمل لت�شكيل حكوم ��ة .و�أف�ضل ح�صيلة
له ��ذا ال�سيناري ��و �سيتمث ��ل بالتق ��اء ع ��دد م ��ن
الأح ��زاب الب ��ارزة �سوي ��ة لت�شكي ��ل حكوم ��ة
ببرنام ��ج عمل وا�ضح للتغيي ��ر .قد ي�شتمل ذلك،
على �سبي ��ل المث ��ال ،حزبين �شيعيي ��ن رئي�سين
برفق ��ة ح ��زب او حزبي ��ن �سني وك ��ردي وربما
بع� ��ض الم�ستقلي ��ن معهم �أي�ض ��ا والت�شرينيين.
مثل هكذا حكومة قد ت�ض ��م تحالف قوى الدولة
الوطنية وكذلك �أطرافا �أخرى بتوجهات وطنية
م�صممين عل ��ى الحد من التدخالت الخارجية ال
�سيما الإيرانية.
ويذك ��ر التقري ��ر انه طالم ��ا ان الكت ��ل النخب ما
تزال ت�شكك الواحدة بالأخ ��رى وتخ�شى فقدان
الغنائ ��م م ��ن خ�ل�ال كونه ��ا ف ��ي الحكوم ��ة ،فان
هذا ال�سيناري ��و من الم�ستبعد كثي ��را ح�صوله.
ولك ��ن عند ح ��د معين �ست ��درك ه ��ذه النخب انه
اذا لم يف�سحوا مج ��اال لأي ا�صالح ،فان ال�شعب
�سي�ستنت ��ج ان �أي تغيير ال ب ��د وان يح�صل عبر
احتجاجات وانتفا�ضة وعنف ،ومن االجدر بهم
ان يدركوا هذا قبل فوات الأوان.
• عن موقع War On the Rocks

غير �شرعية الى جانب احالته الى الق�ضاء.
وذكرت في بيان ان ��ه �ستتم "معاقبة �أي موظف
م ��ن موظفي المفو�ضي ��ة ومن �ضمنه ��م موظفو
مراك ��ز الت�سجيل ومراكز االقت ��راع والمحطات
بالف�صل" �إذا ثبت تعاونه بالتزوير.
و�شدد البيان على "احالة الناخبين الذين يثبت
تورطهم ببيع البطاقات االلكترونية االنتخابية
ال ��ى الق�ضاء" .عالوة عل ��ى "ت�سليم �أي �شخ�ص
يثب ��ت حمل ��ه بطاق ��ة الكتروني ��ة غي ��ر بطاقت ��ه
االنتخابي ��ة الخا�صة ب ��ه في ي ��وم االقتراع الى
الجهات االمنية الحالته الى الق�ضاء".
مع�سكرات الناخبين!
وفي بلدة اخرى قريبة من المو�صل ،يقوم قائد
ف�صيل تابع للح�ش ��د بـ"تهديد ال�سكان" في حال
عدم الت�صويت له.
وي�ؤكد الم�صدر ان "قائد الف�صيل يقول لل�سكان
بان ��ه �سيقوم ب�سجنه ��م او طردهم من البلدة اذا
ذهبت �أ�صواتهم لمر�شح �آخر".
ويتقا�س ��م ه ��ذا المر�ش ��ح ال ��ذي ي�ش ��ارك ف ��ي

بيئة االنتخابات
م ��ن جهت ��ه ي�صف اثي ��ل النجيفي وه ��و محافظ
نين ��وى ال�سابق ،البيئ ��ة االنتخابي ��ة في داخل
المو�ص ��ل ،بانه ��ا "تق ��ع تحت تناف� ��س المال" و
"النفوذ".
النجيف ��ي وف ��ي ات�ص ��ال م ��ع (الم ��دى) اك ��د ان
ف ��ي المدينة مر�شحي ��ن يقوم ��ون "ب�أخذ ملفات
للتعيي ��ن ويع ��دون �آخري ��ن بالوظائ ��ف مقاب ��ل
الت�صويت لهم".
بالمقاب ��ل ي�شي ��ر ال ��ى وج ��ود فئ ��ة اخ ��رى م ��ن
المر�شحين ،وه ��م بالع ��ادة م�س�ؤولين تنفيذين
بـ"افتعال ازمات" في المو�صل.
وي�ضي ��ف النجيف ��ي ":ه� ��ؤالء يخلق ��ون ازم ��ة
تعط ��ل رواتب او انقط ��اع امتيازات خالل فترة
الدعاية االنتخابية ث ��م يعلنون عن ايجاد الحل
كنوع من الترويج".
اما في �سنجار� ،شمال المو�صل ،في�ؤكد المحافظ
ال�سابق ان حزب العم ��ال الكرد�ستاني ")pkk
م�سيطر على كل �شي ومنها االنتخابات".
النجيف ��ي ي�ؤك ��د ان "ال�س ��كان ف ��ي �سنج ��ار
�سيكونون مجبري ��ن للت�صويت الى المر�شحين
الذين يوافق عليهم حزب العمال".
وفي جنوبي نينوى ،ي�صف النجيفي االو�ضاع
هن ��اك بانه ��ا "تقع تح ��ت �سط ��وة الع�شائر التي
ته ��دد الناخبي ��ن بف�صله ��م من الدوائ ��ر في حال
عدم الت�صويت لهم".

الوكالة التركية� :أجواء عدم اليقين
ت�سيطر على انتخابات العراق
 متابعة/املدى
�شككت وكالة االنب ��اء الر�سمية الرتكية يف قدرة العراق
عل ��ى �إج ��راء االنتخاب ��ات يف �أج ��واء �آمن ��ة ونزيه ��ة،
وو�صف ��ت الو�ض ��ع العراق ��ي بـ"احل ��ذر والقل ��ق" رغ ��م
الت�صريح ��ات املطمئن ��ة الت ��ي ادىل به ��ا امل�س�ؤول ��ون
العراقيون للوكالة.
وقال تقري ��ر ن�شرته وكال ��ة االنا�ض ��ول الر�سمية تابعته
(امل ��دى) ان "احلكومة العراقية تعهدت م ��رار ًا ،ب�إجراء
انتخاب ��ات ي�سودها الأم ��ن والنزاه ��ة� ،إال �أن �أجواء من
ع ��دم اليق�ي�ن تعرتي الكثريي ��ن يف الب�ل�اد ،لتخوفهم من
هجم ��ات لتنظي ��م “داع� ��ش” ق ��د ت�ش ��ن خالله ��ا� ،إ�ضافة
النت�شار ال�سالح غري املرخ�ص" ،بح�سب الوكالة.
وكان ��ت وزارة الدف ��اع العراقية اعلن ��ت يف وقت �سابق
�أن "اللجن ��ة الأمني ��ة العلي ��ا النتخابات جمل� ��س النواب
با�ش ��رت مبمار�س ��ة اخلط ��ة الأمني ��ة الفعلي ��ة امليداني ��ة
ال�شاملة يف بغداد واملحافظات".
ويف وق ��ت الحق من الي ��وم ذاته� ،أعل ��ن رئي�س الوزراء
م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،يف كلمة خ�ل�ال جل�س ��ة ا�ستثنائية
ملجل� ��س ال ��وزراء خا�صة باالنتخابات ،و�ض ��ع �إجراءات
�أمنية م�ش ��ددة ملنع حماولة التزوي ��ر ،وت�أمينها مبراقبة
�أممي ��ة دولي ��ة .و�ست�ش ��رف اللجن ��ة الأمني ��ة العلي ��ا
لالنتخابات على عملية ت�أمني االقرتاع ،ويرت�أ�سها نائب
قائد العملي ��ات امل�شرتكة يف اجلي�ش العراقي عبدالأمري
ال�شم ��ري ،وت�ضم قادة وم�س�ؤولني م ��ن الأجهزة الأمنية
املختلف ��ة .وق ��ال املتح ��دث با�س ��م اللجنة غال ��ب العطية
للوكال ��ة الرتكية� ،إن "اللجن ��ة الأمنية العلي ��ا ا�ستكملت
جمي ��ع ا�ستعداداته ��ا وتوزع ��ت عل ��ى مكات ��ب جمي ��ع
املحافظ ��ات يف عموم الع ��راق" ،و�أ�شار العطي ��ة �إىل �أن
"الق ��وات االمنية بكامل �صنوفه ��ا �ست�شارك يف عملية
ت�أمني االنتخابات ال�شهر املقبل".
و�أو�ض ��ح �أن "اخلط ��ة تت�ضم ��ن فر� ��ض � 3أط ��واق �أمنية
يف حمي ��ط مراك ��ز االقرتاع؛ الأول �سيك ��ون من عنا�صر
حماي ��ة املن�ش�آت ،والثاين م ��ن ال�شرطة املحلية والنجدة
وبع�ض ت�شكي�ل�ات وزارة الداخلية ،فيما يت�شكل الثالث
من اجلي�ش وال�شرطة االحتادية".
و�أردف العطي ��ة" :الق ��وات الأمني ��ة �ستتخ ��ذ �إج ��راءات

�أمني ��ة كب�ي�رة حلماية الناخب�ي�ن يف عم ��وم املحافظات،
ف�ض ًال عن ت�أمني مراكز حفظ �صناديق االقرتاع" ،منوه ًا
�إىل �أن "اخلط ��ة تت�ضم ��ن �أي�ض ��ا تخ�صي�ص ق ��وة �أمنية
لت�أم�ي�ن نقل �صناديق االقرتاع لغاية و�صولها �إىل مراكز
احلفظ" .واعت�ب�ر العطية �أن "القوات الأمنية واجلهات
امل�س�ؤول ��ة لديها الق ��درة الكافية لت�أم�ي�ن االنتخابات من
الناحي ��ة الأمنية" .لك ��ن الوكالة الرتكي ��ة الر�سمية قالت
�إن "الع ��راق ما يزال يواجه حتدي ��ات �أمنية حقيقية بعد
عق ��ود من احل ��روب املتعاقبة وع ��دم اال�ستق ��رار ،ورغم
�إع�ل�ان بغ ��داد هزمية تنظي ��م “داع�ش” ع ��ام  2017بعد
�أن اجتاح نحو ثل ��ث م�ساحة البالد �صيف � ،2014إال �أن
التنظيم يحتفظ بخاليا نائمة وي�شن هجمات مميتة بني
فرتات متباينة".
و�أ�ضاف ��ت الوكال ��ة "كم ��ا يع ��اين الع ��راق م ��ن انت�ش ��ار
ال�س�ل�اح غري املرخ�ص عل ��ى نطاق وا�س ��ع ،وخا�صة يف
ي ��د ف�صائل �شيعية مقربة من �إي ��ران وتتمرد على الدولة
ع�ب�ر �ش ��ن هجمات عل ��ى قواع ��د ع�سكرية عراقي ��ة ت�ضم
القوات الأمريكية ف�ضال عن �سفارة وا�شنطن يف بغداد"
بح�س ��ب تعبريه ��ا .وذك ��رت الوكال ��ة الرتكي ��ة باقتحام
بع�ض الف�صائل امل�سلحة للمنطقة اخل�ضراء و�سط بغداد
احتجاج ًا على اعتقال �أحد قادتها بتهمة الإرهاب ،كدليل
على �ضعف االجهزة االمنية العراقية.
يف املقاب ��ل �أكد املتحدث با�سم العمليات امل�شرتكة اللواء
حت�سني اخلفاجي لالنا�ضول� ،أن "اللجنة الأمنية العليا
لالنتخاب ��ات و�ضع ��ت خطط� � ًا حمكم ��ة ملنع ح ��دوث �أي
انتهاك �أمني".
بينم ��ا نقل ��ت الوكال ��ة الرتكي ��ة ع ��ن العمي ��د ال�سابق يف
اجلي�ش واخلبري الأمن ��ي عدنان الكناين� ،أن "احلكومة
احلالي ��ة غ�ي�ر ق ��ادرة عل ��ى ت�أم�ي�ن االنتخاب ��ات النيابية
املقبل ��ة؛ لأنه ��ا تفتق ��ر �إىل اخل�ب�رة الأمني ��ة يف و�ض ��ع
اخلطط" .وم ��ن جهتها ،قالت املتحدث ��ة با�سم املفو�ضية
جمان ��ة غ�ل�اي ،للأنا�ض ��ول� ،إن "هن ��اك تن�سيق� � ًا ب�ي�ن
املفو�ضي ��ة واللجن ��ة الأمنية العلي ��ا لالنتخاب ��ات ب�ش�أن
ت�أم�ي�ن االقرتاع عل ��ى كافة اال�صعدة الأمني ��ة" و�أ�ضافت
�أن "اللجنة العليا لديها خطط خا�صة لت�أمني االنتخابات
واملر�شح�ي�ن والناخب�ي�ن ،وجمي ��ع املعلوم ��ات اخلا�صة
بالعملية يف عموم البالد".
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منظمات جمتمعية تربط بني ارتفاع معدالت تعاطي املخدرات واالنتحار

م�صادر �أمنية ت�ؤكد حتول بع�ض املتعاطني �إىل مروجني للمخدرات
حتت �ضغط احلاجة والإدمان
 ارت�����ف�����اع ن�����س��ب��ة ج����رائ����م امل�����خ�����درات امل��ك��ت�����ش��ف��ة ب����واق����ع  40ب��امل��ئ��ة
 ذي قار  /ح�سني العامل
اعلنت قيادة �ش ��رطة ذي قار عن اعتقال
 7افراد م ��ن ع�صابة تتاج ��ر باملخدرات
م�ؤكدة �ضبط كميات من املواد واحلبوب
املخ ��درة ،وفيما ا�شارت بيانات امل�ؤمتر
االمن ��ي واجلنائ ��ي الثام ��ن اىل ارتفاع
ن�سب ��ة جرائ ��م املخ ��درات املكت�شف ��ة
بواق ��ع  40باملئة ،اكدت م�ص ��ادر امنية
اخ ��رى حت ��ول البع� ��ض م ��ن املتعاطني
اىل مروج�ي�ن للمخ ��درات حت ��ت �ضغط
احلاجة واالدمان.
وذك ��ر بي ��ان لقي ��ادة �شرط ��ة ذي ق ��ار
تابعته املدى ان ��ه :ب�إ�شراف قائد �شرطة
املحافظ ��ة الفري ��ق �سع ��د عل ��ي عات ��ي
احلربي ��ة وبناء عل ��ى معلوم ��ات دقيقة
متكن ق�سم �ش�ؤون املخدرات وامل�ؤثرات
العقلية � /شعبة خمدرات النا�صرية من
�إلق ��اء القب�ض عل ��ى  7متهمني من جتار
املخ ��درات ،م�ش�ي�را اىل "�ضبط اكيا�س
م ��ن م ��ادة الكري�ست ��ال املخ ��درة ب ��وزن
 2كيلوغ ��رام و 700غ ��رام وكمي ��ة م ��ن
الأقرا�ص املخدرة بحوزة املتهمني".
وا�شار البي ��ان اىل "اتخ ��اذ الإجراءات
القانوني ��ة الالزم ��ة بحقه ��م" ،داعي ��ا
املواطن�ي�ن �إىل "التع ��اون بثقة تامة مع
الق ��وات الأمنية والتبلي ��غ عن احلاالت
ال�سلبية املثرية لل�شك واال�شتباه بهدف
احل ��د م ��ن ظاه ��رة االجت ��ار والتعاطي
باملخ ��درات التي ت�سعى القوات االمنية
�إىل الق�ض ��اء عليه ��ا حفاظ ��ا على �سالمة
املجتمع".
وي ��رى نا�شط ��ون يف جم ��ال املجتم ��ع
امل ��دين ان "م ��ا تعلن ��ه الق ��وات االمنية
ب�ص ��ورة �شبه يومية ع ��ن اعتقال اعداد
م ��ن املتعاطني واملروج�ي�ن واملتاجرين
باملخ ��درات واملواد املخ ��درة ،وان كان
يعك� ��س حجم اجلهد االمني يف مكافحة

املخدرات ،اال انه يب�ي�ن يف الوقت ذاته
حج ��م م�شكل ��ة تعاط ��ي امل ��واد املخدرة
ومديات ات�ساعها يف ارجاء املحافظة"،
منوهني اىل ان "امل�شكلة �آخذة بالتزايد
خالل االعوام القليلة املا�ضية".
وي�ؤك ��د م�صدر امني مطلع ما ذهب اليه
النا�شط ��ون يف املنظم ��ات املجتمعي ��ة
اذ ي�ش�ي�ر اىل ان "املتهم�ي�ن بجرائ ��م
املخدرات بات ��وا ي�شكلون الق�سم االكرب
من اع ��داد املتهمني املوقوفني يف مراكز
ال�شرطة ،ففي املركز الواحد قد جتد 20
موقوفا بجرائم املخدرات مقابل خم�سة
اىل ع�شرة موقوفني بجرائم جنائية".

وع ��زا امل�ص ��در ال ��ذي �سبق ل ��ه ان �شغل
مرك ��زا قيادي ��ا يف قي ��ادة �شرط ��ة ذي
ق ��ار "ا�سب ��اب ارتف ��اع مع ��دالت جرائم
املخ ��درات اىل تف�ش ��ي البطال ��ة ب�ي�ن
او�ساط ال�شباب وامل�ش ��اكل االجتماعية
الناجم ��ة عنه ��ا" ،مبين ��ا ان "البطالة مل
تدفع ال�شباب اىل تعاطي املواد املخدرة
فقط وامنا حولت ع ��ددا غري قليل منهم
اىل مروجني لها وهذا ما فاقم امل�شكلة".
واو�ض ��ح امل�ص ��در ان "ال�ش ��اب العاطل
عن العمل الذي يت ��ورط بتعاطي املواد
املخ ��درة يف ب ��ادئ االمر ق ��د يعجز بعد
االدمان ع ��ن توفري املال الالزم ل�شرائها

حقول نفطية مرتوكة يف دياىل منذ
 :2003غازها ُمهمل ب�سبب "فيتو �سيا�سي"

 متابعة  /املدى
متتل ��ك حمافظ ��ة دي ��اىل حق ��و ًال نفطية واخ ��رى غازية
باحتياط ��ات هائل ��ة تنت�ش ��ر يف مناطق ع ��دة لكن املثري
ان �سكانه ��ا ه ��م االفق ��ر على م�ست ��وى املحافظ ��ة ،فيما
ي�ؤكد ن ��واب ب�أن فيتو �سيا�سي مزم ��ن كان وراء ت�أخري
ا�ستثم ��ار تلك احلق ��ول رغم اهميته ��ا يف خلق ايرادات
مالية كب�ي�رة للبالد ،يف حني �أ�ش ��اروا �إىل �أن املحافظة
متتلك �أكرب حقل غاز يف ال�شرق الأو�سط.
وق ��ال النائ ��ب م�ضر الك ��روي يف ت�صري ��ح �صحفي ان
"دياىل متتلك  5حقول نفطية واخرى ذات احتياطات
كب�ي�رة وهن ��اك �آب ��ار نفطي ��ة مكت�شف ��ة يف العدي ��د م ��ن
املناط ��ق خا�ص ��ة حمري ��ن والعظي ��م واملن�صوري ��ة لكن
املنتجة ه ��ي فقط حقول نفط خانة والتي اكت�شفت قبل
ق ��رن من الآن لكن انتاجها متوقف منذ �سنوات لأ�سباب
تتعلق ب�أمن االنابيب وفق املعلومات".
وا�ض ��اف الك ��روي ،ان "دي ��اىل حمافظ ��ة نفطي ��ة م ��ن
الط ��راز االول لو ا�ستثم ��رت احتياطاته ��ا لرمبا ت�شكل
مفاج� ��أة خا�صة وان التنقيب ��ات توقفت بعد  2003لكن
مت حف ��ر بئر يف اطراف قزانية قبل ا�شهر �ضمن الرقعة
اال�ستك�شافية الثامنة املمتدة بني دياىل ووا�سط والتي
اكدت وجود �آبار ذات احتياطات مهمة".
وا�ش ��ار اىل ان "حق ��ول دي ��اىل مل حت ��ظ باالهتمام بعد
ع ��ام  ،2003وحت ��ى م�شروع اعادة م�صف ��ى الوند قرب
حقول نفط خانة م�ؤجل من ��ذ عقود طويلة رغم اهميته
يف ت�أم�ي�ن املنتوجات النفطية ملحافظ ��ة تعداد نفو�سها
اكرث من مليون و 800الف ن�سمة".
ام ��ا النائ ��ب عب ��د اخلال ��ق الع ��زاوي ،فق ��د ا�ش ��ار يف
ت�صريح ��ه� ،إىل �أن "فيت ��و �سيا�سي مزم ��ن وراء ت�أخري
ح�س ��م ا�ستثمار حقول دياىل" ،الفت ��ا اىل انه "لي�س من

املعق ��ول ان منتل ��ك احلق ��ل الغ ��ازي االك�ب�ر يف ال�شرق
االو�س ��ط ون�ست ��ورد غ ��ازا م ��ن دول اجل ��وار لت�شغيل
حمط ��ات تولي ��د الكهرب ��اء" .و�أ�ض ��اف الع ��زاوي� ،أن
"دي ��اىل متتل ��ك مواقع نفطية كب�ي�رة بع�ضها مل يحدد
حج ��م االحتياط ��ات وهن ��اك �آب ��ار حف ��رت قب ��ل 2003
واخ ��رى بعده ��ا" ،الفت ��ا اىل ان "انت ��اج النف ��ط م ��ن
حق ��ول نفط خان ��ة اليزال حم ��دودا جدا وه ��و متوقف
ح�س ��ب املعلوم ��ات رغ ��م انه م ��ن اج ��ود ان ��واع النفط
العاملي ��ة" .فيما ا�ش ��ارت ع�ضوة جلنة الطاق ��ة النيابية
زه ��رة البج ��اري اىل "وجود خطط ل ��دى وزارة النفط
لتطوير وا�ستثمار احلقول النفطية والغازية يف دياىل
كونها هامة يف دع ��م االقت�صاد الوطني وخا�صة حقول
املن�صورية التي متثل بعدا �سرتاتيجيا يف دعم قدرات
الع ��راق يف ت�أم�ي�ن الغ ��از الطبيع ��ي لت�شغي ��ل حمطاته
لتولي ��د الكهرباء" .ام ��ا ع�ضوة جمل�س دي ��اىل ال�سابق
جن ��اة الطائ ��ي فق ��د ا�ش ��ارت اىل ان "من املفارق ��ات �أن
�س ��كان املناطق الت ��ي ت�ضم حق ��وال نفطي ��ة وغازية هم
االفقر على م�ستوى املحافظ ��ة رغم انهم ي�سكنون فوق
ارا� ��ض ت�ضم ث ��روات يف باطنها" .وا�ضاف ��ت الطائي،
�أن "�س ��وء التخطيط بالتعامل مع ال�ث�روات وفق اطار
�سيا�س ��ي وت�أث�ي�ر دول اجل ��وار ،كلها عوام ��ل �ساهمت
يف غ� ��ض النظ ��ر ع ��ن ا�ستثمار حق ��ول دي ��اىل النفطية
�اع ال�ستثمار حقول
والغازي ��ة" ،م�ؤكدة �أن "هنالك م�س � ٍ
املن�صوري ��ة وتطويرها ولكنها جت ��ري ب�صورة بطيئة
ج ��دا" .وا�ش ��ارت اىل ان "حقول املن�صوري ��ة لوحدها
قادرة على حتقيق االكتفاء الذاتي وتزويد كل حمطات
العراق بالغاز امل�ستورد الذي يكلف خزينة البالد مبالغ
مالية طائل ��ة �سنويا خا�صة مع جودت ��ه وقلة ال�شوائب
وميك ��ن ان يتح ��ول اىل اط ��ار للت�صدي ��ر ي�ؤم ��ن مبالغ
�ضخمة خلزينة البالد".

وه ��ذا ما ي�ضط ��ره اىل العم ��ل برتويج
املخدرات واملتاج ��رة فيها ليغطي بذلك
حاجته من امل ��واد املذكورة" ،م�ؤكدا ان
"تعاط ��ي امل ��واد املخدرة ب ��ات يت�سبب
بارت ��كاب جرائ ��م جنائية عدي ��دة بفعل
امل�ؤثرات العقلية".
وت�شري بيان ��ات م�ؤمت ��ر الواقع االمني
واجلنائ ��ي الثامن ال ��ذي عقدت ��ه قيادة
�شرطة ذي ق ��ار يوم اخلمي�س (� 4شباط
 )2021بالتع ��اون مع حمكمة ا�ستئناف
ذي ق ��ار ،ان جرائم املخ ��درات املكت�شفة
خالل عام � 2020سجلت ارتفاعا بن�سبة
 40باملئ ��ة عن العام ال�ساب ��ق ،مبينة ان

"اجم ��ايل امللقى القب� ��ض عليهم خالل
ع ��ام  2020يف جرائ ��م املخ ��درات بل ��غ
 468متهم ��ا ،م ��ن بينه ��م  305متهم�ي�ن
مت القب� ��ض عليهم باجلرم امل�شهود فيما
بلغ عدد امللق ��ى القب�ض عليهم بناء على
اعرتافات  163متهما" .
واو�ضحت ان " 458من اعداد املتهمني
ه ��م ا�شخا� ��ص بالغ ��ون فيم ��ا بل ��غ عدد
االحداث  10متهمني".
وعن م�صري املتهم�ي�ن بتجارة وتعاطي
املخ ��درات وعقوباته ��م ت�ش�ي�ر بيان ��ات
امل�ؤمتر اجلنائ ��ي اىل ان "عدد املحالني
اىل املحاكم خالل ع ��ام  2020بلغ 402

متهم ،وبلغ عدد املحكومني من  6ا�شهر فاعلة ملواجهة ارتفاع معدالت االنتحار
اىل خم� ��س �سن ��وات  195مدان ��ا وعدد واحلد من خماطرها على املجتمع.
املفرج عنه ��م  116متهما واملحالني اىل وحذر نا�شط ��ون وخمت�صون ،يف (23
املحاكم وغ�ي�ر املح�سومة ق�ضاياهم  92كان ��ون الث ��اين  )2017م ��ن انت�ش ��ار
وع ��دد املكفلني  90وره ��ن التحقيق  66ظاه ��رة تعاط ��ي و�إدم ��ان وتروي ��ج
متهما".
املخ ��درات يف املحافظ ��ات اجلنوبي ��ة
وك�شف ��ت بيان ��ات قي ��ادة ال�شرط ��ة ان م ��ن البالد ،عادي ��ن حظر الكح ��ول �أحد
"امل ��واد املخ ��درة امل�ضبوطة خالل عام �أ�سباب ا�ستفحال تلك الظاهرة.
 2020بلغ ��ت  43311قر�ص ��ا خم ��درا وكانت قي ��ادة �شرطة ذي قار ك�شفت يف
والكر�ست ��ال  6كيل ��و و 559غرام ��ا (التا�س ��ع م ��ن �آذار  )2019ع ��ن اعتقال
واحل�شي�شة  5كيلو و 570غراما" .
 429متاج ��ر ًا ومتعاطي خمدرات خالل
وت�ش�ي�ر تقاري ��ر دولي ��ة �ص ��درت خالل ع ��ام  ،2018وفيم ��ا �أكدت �ضب ��ط �أكرث
االع ��وام االخ�ي�رة ع ��ن مكت ��ب مكافحة م ��ن � 47ألف قر�ص خمدر و�أكرث من 15
املخ ��درات يف الأمم املتح ��دة �إىل �أن كيل ��و غرام من م ��ادة احل�شي�شة واملواد
الع ��راق حت ��ول �إىل حمط ��ة ترانزي ��ت املخدرة� ،أ�شارت اىل �أن حمكمة جنايات
لتهري ��ب املخ ��درات م ��ن �إي ��ران ذي قار �أ�صدرت  160حكم ًا على مدانني
و�أفغان�ستان نحو دول اخلليج العربي ،مبتاجرة وتعاطي املخدرات ،تراوحت
كم ��ا ح ��ذرت تل ��ك التقارير م ��ن احتمال �أحكامه ��م م ��ا ب�ي�ن �سن ��ة واح ��دة و15
حتول ��ه �إىل بل ��د م�ستهل ��ك لتل ��ك امل ��واد �سن ��ة �سجن وفر� ��ض غرامات بقيمة 10
وال�سيم ��ا م ��ع تنام ��ي ظاه ��رة االجتار ماليني دينار على كل مدان.
باحلب ��وب املخ ��درة ب�ي�ن الأو�س ��اط وت�ش�ي�ر وثائ ��ق امل�ؤمت ��ر ال�سن ��وي
ال�شبابي ��ة يف ال�سنوات الأخرية ب�سبب ال�ساد� ��س لتحلي ��ل الواق ��ع الأمن ��ي
فق ��دان ال�سيط ��رة على م�ص ��ادر ت�صنيع واجلنائ ��ي يف ذي قار ال ��ذي عقد مطلع
وتوريد الأدوية.
ع ��ام  2017اىل �أن جرائ ��م االدمان على
وم ��ن جانب ��ه ي ��رى رئي� ��س منظم ��ة املخ ��درات ارتفع ��ت بواق ��ع  14باملئ ��ة
التوا�صل والإخ ��اء االن�سانية علي عبد خ�ل�ال ع ��ام  2016مقارن ��ة مبعدالته ��ا
احل�س ��ن النا�ش ��ي �أن "تف�ش ��ي البطال ��ة خ�ل�ال  ،2015حمذرة م ��ن خماطر هدم
وانت�ش ��ار ظاه ��رة تعاط ��ي احلب ��وب �أركان املجتمع و�أ�س�سه من خالل تدمري
املخدرة ت ��كاد تكون من �أب ��رز الأ�سباب جيل ال�شباب.
الت ��ي تدف ��ع ال�شب ��اب واملراهق�ي�ن اىل يذك ��ر �أن ظاه ��رة االجت ��ار باحلب ��وب
االنتحار فيما ت�شكل ال�ضغوط النف�سية املخدرة ن�شط ��ت يف ال�سنوات الأخرية
والأ�سرية والف�ش ��ل الدرا�سي والإرغام يف العراق ب�سبب فقدان ال�سيطرة على
على ال ��زواج من �أبرز دواف ��ع االنتحار املناف ��ذ احلكومي ��ة وم�ص ��ادر ت�صني ��ع
لدى الن�ساء" ،مبين ًا �أن "مظاهر الي�أ�س وتوريد الأدوية ،ون�شطت الظاهرة بني
والإحباط عوامل رئي�سة تدفع بال�شباب الأو�س ��اط ال�شبابية الت ��ي �أدمن بع�ضها
اىل االنتحار".
على ا�ستخ ��دام تلك احلب ��وب التي يعد
ودعا النا�شي اجلهات احلكومية املعنية تداوله ��ا حمظور ًا يف الب�ل�اد ويحا�سب
اىل تبن ��ي برامج اقت�صادي ��ة وتوعوية عليه مبوجب القانون.

�أيام ذهبية ملهن كا�سدة ..و�شبان عاطلون ب�سبب االنتخابات
 متابعة  /املدى

تعي�ش بع�ض املهن �أياما ذهبية،
يف العراق ،ب�سبب احلمالت
االنتخابية التي حركت بع�ض
القطاعات الكا�سدة و�ساهمت
يف ت�شغيل اعداد من العاطلني
الذين تعج بهم البالد.
وانتفع من احلمالت
االنتخابية� ،أ�صحاب املطاعم
وور�ش احلدادة واملطابع
وقاعات ت�أجري احلفالت
وامل�ؤمترات والنوادي
االجتماعية و�سائقو �سيارات
الأجرة واحلافالت� ،إذ انتع�شت
�صناعة الالفتات وطباعة
املن�شورات وتنظيم و�إقامة
الوالئم واحلمالت التطوعية.
ويك�ش ��ف ع ��دد من ا�صح ��اب ه ��ذه املهن ،ان
الدعاية االنتخابية تخفي خلفها �إنفاق ًا هائلاً
غري متوق ��ع ،ويقول عل ��ي املر�سومي ،مدير
�أح ��د املطاب ��ع يف بغداد� ،إن "مهن ��ة الطباعة
انتع�ش ��ت ب�ش ��كل كب�ي�ر يف الأي ��ام الأخرية،
لدرج ��ة �أن العمل يف املطبعة م�ستمر وبدون
توق ��ف ملدة � 24ساع ��ة يومي ًا ،م ��ا دفعنا �إىل
زيادة ع ��دد الأي ��دي العاملة و�ش ��راء مطابع
�أخرى من �أجل االلتزام بت�سليم الطلبات يف
موعدها املحدد".
و�أ�ض ��اف املر�سوم ��ي �أن "�أ�سع ��ار امل ��واد
امل�ستخدمة يف الطباعة ارتفعت �أي�ضا ب�شكل
كب�ي�ر ،و�صل �إىل ال�ضع ��ف تقريبا يف بع�ض
اخلامات ،نتيجة زيادة الطلب عليها من قبل
�أ�صح ��اب املطاب ��ع" ،م�ش�ي�را �إىل �أن "بع�ض
املطاب ��ع مت حجزه ��ا والتعاقد معه ��ا من قبل
�أح ��زاب معين ��ة لتتكف ��ل بكام ��ل احلم�ل�ات
االنتخابي ��ة ملر�شحيه ��ا ،وبع� ��ض احلم�ل�ات
تتجاوز قيمتها املليون دوالر".
وم ��ن جهت ��ه ،ق ��ال �أحم ��د العلي ��اوي ،ال ��ذي
يعم ��ل م�صمم� � ًا يف مطبعة ال�ش ��روق ببغداد

�إنه "بالرغم من العم ��ل املتوا�صل على مدار
� 24ساع ��ة يف املطاب ��ع �إال �أنها مل تتمكن من
�إجن ��از بو�س�ت�رات الدعاي ��ة للمر�شحني يف
وقته ��ا املحدد ،ب�سبب كرثة الطلبات من قبل
الأحزاب واملر�شحني".
و�أ�ض ��اف العلي ��اوي" :كث�ي�ر م ��ن املطاب ��ع
يف بغ ��داد ومناط ��ق �أخ ��رى �أوقف ��ت طباعة
ال�صح ��ف اليومي ��ة والإعالن ��ات اخلا�ص ��ة
باملح�ل�ات التجاري ��ة وال�ش ��ركات ،وجل� ��أت
�إىل طباع ��ة البو�س�ت�رات (ال�صور) اخلا�صة
باملر�شحني ،وذلك مل ��ا تد ّره من �أموال طائلة
لأ�صحاب هذه املطابع والعاملني فيها".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "الأي ��ام الت ��ي ت�سب ��ق
االنتخاب ��ات ُتع ��د ف�ت�رة ذهبي ��ة لأ�صح ��اب
املطاب ��ع ،لذلك يب ��ذل �أ�صحابه ��ا والعاملون
فيه ��ا جه ��ود ًا جب ��ارة لك�س ��ب مزي ��د م ��ن
الأرب ��اح الت ��ي مل يح�صلوا عليه ��ا لأكرث من
� 4سن ��وات" ،الفت� � ًا �إىل �أن االنتخاب ��ات ُتعد
الفر�ص ��ة الأمث ��ل لك�س ��ب الأم ��وال يف ه ��ذه
الفرتة.
ب ��دوره ،ق ��ال ط ��ه الزي ��دي ،ال ��ذي يعم ��ل
يف جم ��ال احل ��دادة� ،إن "االنتخاب ��ات
الربملاني ��ة �ساهمت ب�شكل كب�ي�ر يف �إنعا�ش

مهن ��ة احل ��دادة ،من خ�ل�ال �صن ��ع الإطارات
احلديدي ��ة للبو�س�ت�رات وتثبيته ��ا عل ��ى
الأعمدة واجل�س ��ور" ،منوه ًا �إىل �أن "معظم
احلدادي ��ن �أوقف ��وا �أعمال احل ��دادة الأخرى
كال�شبابي ��ك والأب ��واب وغريه ��ا وجل� ��أوا
�إىل ت�أط�ي�ر الإعالن ��ات ال�ضوئي ��ة والدعاي ��ة
للمر�شحني".
و�أ�ش ��ار الزي ��دي �إىل �أن "م ��ا ميي ��ز ه ��ذه
االنتخاب ��ات ع ��ن �سابقاته ��ا م ��ن ال ��دورات
ال�سابق ��ة هي �شراه ��ة املر�شحني يف ال�سباق
االنتخاب ��ي الت ��ي ب ��دت وا�ضح ��ة ،من خالل
�أحج ��ام وك�ث�رة البو�س�ت�رات الت ��ي �أقدم ��ت
الأحزاب ال�سيا�سية واملر�شحون على طبعها
ون�شرها يف ال�شوارع".
كم ��ا يق ��ول جا�س ��م العكي ��دي ،العام ��ل يف
ور�ش ��ة للحدادة �شمايل بغ ��داد� ،إنه والكثري
من زمالئ ��ه ممن يعمل ��ون يف مهنة احلدادة
يُرزق ��ون كث ً
ريا يف مثل ه ��ذه الأيام قبيل كل
ّ
انتخاب ��ات ،لدرجة �أنهم يمُ ن ��ون النف�س ب�أن
ت�ستمر احلمالت االنتخابية لفرتة طويلة.
و�أ�ضاف العكي ��دي �أن "�صاح ��ب الور�شة له
عالقة قوية بالكثري من الأحزاب ال�سيا�سية،
ولذل ��ك تحُ ��ال �إلي ��ه الكث�ي�ر م ��ن احلم�ل�ات

االنتخابي ��ة" ،منوه� � ًا �إىل �أن الور�ش ��ة التي
يعمل فيها �أجنزت خالل الـ � 10أيام املا�ضية
�أك�ث�ر م ��ن � 3آالف �إط ��ار حدي ��دي ب�أحج ��ام
متنوعة.
وتاب ��ع �أن "احلم�ل�ات م�ستم ��رة والعم ��ل
متوا�ص ��ل ب�ش ��كل كثي ��ف ،كم ��ا �أن العائدات
املالية كبرية ،ف�ضال عن �أجور �أخرى تتعلق
بن�ص ��ب وتثبي ��ت الإط ��ارات يف املواق ��ع
املطلوبة".
وتظه ��ر البيان ��ات الر�سمي ��ة ،جت ��اوز ن�سبة
البطال ��ة  ،%20بينم ��ا ت�ؤكد تقاري ��ر م�ستقلة
تخطيه ��ا بكث�ي�ر الأرقام احلكومي ��ة ،خا�صة
يف امل ��دن ال�شمالية والغربي ��ة التي ما زالت
تعاين من �آثار احل ��رب الأخرية على تنظيم
"داع� ��ش" .ويك�ش ��ف نور� ��س امل�شه ��داين،
�سائ ��ق �شاحن ��ة �صغ�ي�رة� ،أن االنتخاب ��ات
�أتاح ��ت ل ��ه فر�صة عم ��ل جي ��دة ،وهي حمل
ونق ��ل بو�س�ت�رات املر�شح�ي�ن طيل ��ة ف�ت�رة
احلمل ��ة االنتخابية ،وكذلك متابعة و�صيانة
البو�س�ت�رات الت ��ي حتت ��اج �إىل �صيان ��ة �أو
ا�ستبدالها ،ال �سيم ��ا و�أن �أغلب ال�صور التي
يتم تن�صيبه ��ا يف بداية احلملة يتم متزيقها
�أو تت�أثر نتيجة ل�سوء الأحوال اجلوية.
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�أربعون يوم ًا �أمام �إطفاء ديون الأندية �أو معاقبة كرتنا �آ�سيوي ًا!

نظام سبورت

ال�شبيبي �:أدعو الحكومة للتحقيق في خرق العقود ..والنظام االحترافي
ينهي (الفزعة) المال ّية!

تح ّقق المنال ..فما
وجهة درجال؟!

 بغداد � /إياد ال�صالحي
باتت الكرة العراقية �أمام تهديد حقيقي يق�ضي
ب�إيق ��اف �أن�ش ��طتها املح ّلية ،وربمّ ا ي�ش ��مل بقية
الفعّالي ��ات اخلارجي ��ة� ،إذا م ��ا طال ��ت عقوب ��ة
االحتاد الآ�س ��يوي لكرة القدم احتادها املركزي
يف نهاية ت�شرين الأول املُقبل يف حال مل يُ�سدِّد
�س ��بع َة ع�ش� � َر نادي ًا يف الدوري املمتاز ب�ضمنها
واح ��د من الدرج ��ة الأوىل ،الدي ��ون املثبّتة يف
ذمّتها والبالغ جمموعها �سبع َة ع�ش َر مليار دينار
لالعب�ي�ن ومدرب�ي�ن و�إداريني قدّموا �ش ��كواهم
لالحتاد القاري� ،أم ًال باحل�ص ��ول على حقوقهم
املحفوظة مبوجب وثائق عقود العمل.
ويف ظ ّل حراجة موقف الأندية ،ومنح االحتاد
الآ�سيوي للعبة مُهلة جديدة مل َ
يبق على نفادها
�س ��وى �أربع�ي�ن يوم� � ًا ،وخ ��واء خزائ ��ن �أموال
الأندية ،وعدم قدرتها على ال�سَ � �دَاد ،ي�ست�ش ��عر
متابع ��و الق�ض ��ية بالقل ��ق �إزاء م�ص�ي�ر الدوري
ومفا�ص ��ل الك ��رة عام ��ة �أم ��ام �ص ��مت اجله ��ات
املعني ��ة التخ ��اذ ق ��رار م�س� ��ؤول بالتن�س ��يق مع
احلكومة ي�ؤ ِّم ��ن الأموال قبل �أنته ��اء املدة ،مع
فر� ��ض لوائ ��ح جدي ��دة حت ّد م ��ن ت ��و ّرط بع�ض
الأندية يف م�ش ��اكل مالية كب�ي�رة وم�ؤثرة على
�سُ ��معة الريا�ض ��ة العراقي ��ة وكرته ��ا على وجه
اخل�صو�ص.
(امل ��دى) �ألتقت املحامي الريا�ض ��ي وليد حممد
ال�ش ��بيبي ،للحدي ��ث ع ��ن لوائ ��ح الرتاخي� ��ص
ال�ص ��ادرة م ��ن االحتاد الآ�س ��يوي لك ��رة القدم،
واال�س ��باب التي دعت اىل تراكم ديون الأندية،
واحلل ��ول القانونية الالزم ��ة لغلق امللف املايل
م ��ن دون تع ّر�ض اللعب ��ة اىل الإيقاف ،فقال يف
البداية �":إن لوائح تراخي�ص الأندية الآ�سيوية
التي ا�صدرها االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم عام
 ،2021ت�ض� � ّم خم�س ��ة وع�ش ��رين م ��ادة ،وه ��ي
ومف�صلة مبالحق،
لوائح وا�سعة وم�سرت�س ��لة ّ
ب ّين ��تْ احلق ��وق والواجب ��ات لط ��ريف التعاق ��د
الالع ��ب �أو امل ��درب �أو الإداري �أو الإعالمي �أو
القان ��وين �أو الطبي ��ب �أو املعالج ،م ��ع النادي،
وو�ض ��عتْ معاي�ي�ر دولي ��ة عام ��ة� ،ض� �مّنتها
بتو�ص ��يفات قانوني ��ة ومالية وريا�ض ��ية ،ومت
حتديثه ��ا با�ستفا�ض ��ة ،ومل تخ ��رج ع ��ن النظام
العام للعقود".
خرق العقد

احلكوم ��ة العراقي ��ة يف ح ��ل مو�ض ��وع ديون
الأندي ��ة ال�س ��بعة ع�ش ��ر �س ��تتع ّر�ض الك ��رة
العراقية اىل حزم ��ة من العقوبات وبالتد ّرج،
تبد�أ ب�إيقاف ن�شاط دوري الكرة من خالل منع
الأندية املَدي َنة من امل�شاركة ،ثم حجز �أموالها
و�إعالنه ��ا الأفال� ��س ورمب ��ا �إلغ ��اء اعتمادها،
وهناك ق�ص ���ص م�شابهة لأندية تراكمت عليها
الديون ودفعت الثمن مبعاقبتها بالهبوط اىل
الدرجة الأدنى ،ما �أ�ض ��ط ّر بع�ض مالكيها اىل
تغيري ا�س ��م النادي مثل رينجرز اال�سكتلندي
وبارما الإيطايل ولي ��دز يونايتد الإنكليزي،
وملق ��ا �أح ��د �أندي ��ة الدرج ��ة الثاني ��ة حالي� � ًا
يف ال ��دوري الإ�س ��باين مل يك ��ن �أمام ��ه غ�ي�ر
اال�س ��تغناء عن جميع الالعبني هرب ًا من ديون
كبرية!
الثقافة القانونية

املحلي املن�ض ��وي لالحتاد الق ��اري ،ويف حالة
اخف ��اق احل ��ل م ��ن قبل ��ه يح ��ال اىل االحت ��اد
القاري مبا�ش ��رة للف�ص ��ل يف املو�ض ��وع ومنح
�أح ��د الطرف�ي�ن حقوق ��ه فربمّ ��ا يك ��ون الن ��ادي
هو امل�ش ��تكي �ض ��د الالعب خلرقه العق ��د! لهذا،
االحتاد الآ�س ��يوي يح� �دّد فرتة معيّنة لت�س ��ديد
م ��ا يف ذ ّم ��ة النادي م ��ن حقوق للآخري ��ن ،و�إن
مل ين ّف ��ذ ف�س ��يكون م�ص�ي�ره العقوب ��ة ،لأن كل
االحتادات القارية تن�س ��ج عل ��ى منوال االحتاد
ال ��دويل لك ��رة الق ��دم ،والنادي ال ��ذي ال ميتثل
للط ��رف املدي ��ن ُيح ��ال اىل جلن ��ة االن�ض ��باط
ال�صدار العقوبة بحقه".
منع الن�شاط

وي�ض ��يف ":املو�ض ��وع الأخط ��ر ه ��و �أن جلنة
الرتاخي� ��ص الآ�س ��يوية توجّ ��ه االحت ��ادات
االع�ض ��اء بع ��دم ترخي� ��ص الأندي ��ة املطلوب ��ة،
ومنع ا�شرتاكها يف �أي ن�شاط �سواء كان حملي
مث ��ل بطولتي الدوري والكا� ��س �أم �إقليمي مثل
بطول ��ة ك�أ�س الع ��رب للأندية الأبط ��ال �أم قاري
كمناف�س ��ات دوري �أبطال �آ�س ��يا وك�أ�س االحتاد
الآ�س ��يوي� ،أي �أن الأندي ��ة ال�س ��تة ع�ش ��ر يف
مناف�س ��ات املمتاز و�أحد �أندي ��ة الدرجة الأوىل،
ال يح ��ق له ��ا امل�ش ��اركة يف امل�س ��ابقات املحلي ��ة
واخلارجية �إال بعد ت�سديد الأموال امل�ستح ّقة".

و�أو�ض ��ح ال�ش ��بيبي ":النادي الذي ال ي�ستويف
التزامات ��ه مع الطرف الأول لنفرت�ض (الالعب) و�أ�ش ��ار اىل �":أن الالعب�ي�ن العراقي�ي�ن الذين
لن يمُ نح الرتخي�ص ،ويحال اىل جلان االحتاد لديه ��م حقوق مالية يف ذ ّم ��ة �أنديتهم ،وحدّوا
�إيقاف الدوري

جهوده ��م وعمل ��وا (ك ��روب) خا� ��ص ع ��ن
املو�ض ��وع ،وو ّكل ��وا �أح ��د الزم�ل�اء املحامني
م ��ن م�ص ��ر ،وه ��و اختي ��ار طبيعي طامل ��ا �أنه
ميار� ��س مهنت� � ِه ال�س�ت�رداد حقوقه ��م ،لكن ما
ُيث ��ار يف بع�ض و�س ��ائل الإع�ل�ام �أن املحامي
فاحت احت ��اد الك ��رة العراق ��ي طالب� � ًا ب�إيقاف
دوري الك ��رة املمت ��از ،وكذل ��ك توجّ ��ه اىل
احتاد الكرة الآ�س ��يوي ّ
يح�ض ��ه على ا�ص ��دار
كتاب مينع انطالق الدوري اىل حني ت�س ��ديد
الأندي ��ة الأم ��وال قب ��ل انتهاء �ش ��هر ت�ش ��رين
الأول  ،2021ويف حال ��ة عدم تعاون االحتاد
الآ�سيوي معه �س ��يتوجّ ه اىل االحتاد الدويل
(الفيف ��ا) �ش ��اكي ًا ل ��ه خ ��رق الآ�س ��يوي امل ��ادّة
الفزعة المالية
اخلا�ص ��ة بلوائ ��ح الرتاخي� ��ص ،و�إذا مل يجد
احل ��ل منه يرف ��ع �ش ��كواه اىل حمكم ��ة كا�س وتابع �:صراحة ال يوجد لدينا نظام احرتايف
الدولي ��ة وفق� � ًا لل�ش ��كلية املتع ��ارف عليها يف بال�ش ��كل ال�ص ��حيح ،وعندما يتوف ��ر ذلك ف�إنه
�س ��ينعك�س �إيجابي� � ًا على الالعب�ي�ن واملدربني
احكام القانون".
والأندي ��ة واملنتخب ��ات ويرتق ��ي باملنظوم ��ة
م�شاكل متراكمة
كلها ،وللأ�س ��ف تعي�ش �أنديتن ��ا واقع (الفزعة
وذك ��ر ال�ش ��بيبي ":ل ��ن ن�ش � ّ�خ�ص �أي ن ��ادي املالي ��ة) �أحده ��م يتل ّق ��ى منحته م ��ن الوزارة،
بعين ��ه� ،أغل ��ب الأندية الريا�ض ��ية يف العراق و�آخ ��ر من املحافظ ��ة ،وثالثهم م ��ن رجل ثري
تع ��اين امل�ش ��اكل املرتاكم ��ة كحال ��ة عام ��ة من مثل جتربة ح�س�ي�ن العنكو�ش ��ي رئي�س نادي
ّ
الف�س ��اد الإداري
والرته ��ل وع ��دم وج ��ود الديوانية التي �أمت ّنى �أن ت�ست ّن�س ��خ من �أندية
مورد مايل ثابت للنادي "امل�ؤ�سّ �س ��ي" متنحه �أخرى ،وعلى هذا الأ�س ��ا�س �س ��تبقى امل�شاكل
وزارت ��ه الأموال خالل �س ��نة �أو متتنع ،وذلك بغي ��اب القان ��ون �أو الآلي ��ة ّ
املنظم ��ة حلق ��وق
يتوقف على �شخ�ص ��ية الوزي ��ر �أو احلكومة ،جميع االطراف".
كما �أن امل�شاكل ال�سيا�سية واالقت�صادية �ألقت
بالتدرج!
عقوبات
بظاللها على الريا�ضة العراقية".
ّ
وح� � ّذر املحام ��ي الريا�ض ��ي �:إذا مل ّ
تتدخ ��ل

وك�ش ��ف :م�ش ��كلتنا املهم ��ة الأخ ��رى ،ه ��ي
عدم وج ��ود ثقاف ��ة قانوني ��ة يف الأندية التي
يغي ��ب عنه ��ا رج ��ال القانون .يج ��ب �أن تكون
جمي ��ع العق ��ود موحّ ��دة ،با�ش ��راف االحت ��اد
(املتخ�ص ���ص باللعب ��ة) عل ��ى وثيق ��ة العق ��د،
ّ
وللعل ��م م ��ن دون وج ��ود �أندي ��ة احرتافي ��ة
متطوّ رة تبتعد عن االرجتالية لن يكون هناك
نظام مايل م�ستقر".
لجنة حكومية

وخت ��م ولي ��د حديث ��ه �":أطال ��ب احلكوم ��ة
بت�ش ��كيل جلن ��ة م�ش�ت�ركة م ��ن هيئ ��ة النزاهة
وديوان الرقابة املالية ،لتدقيق �أموال الأندية
الريا�ض ��ية الت ��ي تث ��ار حولها ال�ش ��كاوى يف
االحتادي ��ن ال ��دويل والآ�س ��يوي والتحقي ��ق
يف كيفي ��ة تراك ��م الدي ��ون عليه ��ا ،بالرغم من
ت�س� � ّلمها املُن ��ح وخا�ص ��ة امل�ؤ�سّ �س ��اتية منه ��ا،
بعي ��د ًا ع ��ن تبعي ��ة امل�ؤ�سّ �س ��ات الريا�ض ��ية
حممي
لالحت ��ادات الدولي ��ة ،فامل ��ال العراقي
ّ
م ��ن قبل �س ��لطتي النزاهة والرقاب ��ة ،وعندما
يح�ص ��ل خ ��رق �إداري يف الت�ص� � ّرف بامل ��ال
يت�س� �بّب ب�ضياعه من دون ّ
�شك وت�صبح جميع
الكيانات الريا�ض ��ية املعنية بذلك حتت �سلطة
هات�ي�ن اجلهت�ي�ن ،وب�إمكانهما �أي�ض� � ًا حماكمة
من يُتهم بالف�ساد والر�شا وغريها من اجلرائم
اجلنائي ��ة الت ��ي ال يحق للم�ؤ�س�س ��ات الدولية
ّ
التدخل فيها كونها من اخت�صا�ص الدولة ،وال
تتعار�ض مع لوائحها بدليل ما قام به الكابنت
عدنان درجال �ض ��د ع�ض ��وين يف احت ��اد كرة
القدم (امل�ستقيل) عام ."2020

من�سق اتحاد الكرة في ال�سعودية  ..محمد �إبراهيم:

جاهزية الب�صرة غير واقعية ..والن�سخة � 26آخر البطوالت!
 بغداد � /إياد ال�صالحي
�أك ��د حمم ��د �إبراهي ��م ،من�س ��ق االحت ��اد
العراق ��ي لك ��رة الق ��دم يف ال�س ��عودية،
�أن ت�أجي ��ل تنظي ��م خليج ��ي الب�ص ��رة 25
حمك ��وم ب�ض ��غوطات البط ��والت القاري ��ة
والدولية التي من ال�ص ��عب �إيحاد فر�ص ��ة
لإقامة املناف�س ��ة بينه ��ا �إال بعد االنتهاء من
املونديال القطري.
وقال حممد يف ات�صال مع املدى من مدينة
الدم ��ام ال�س ��عودية �":إن البني ��ة التحتي ��ة
يف مدين ��ة الب�ص ��رة غري م�ؤهّ لة لت�ض ��ييف
بطولة ك�أ� ��س اخلليج بكرة الق ��دم ،وعلينا
�أ ّال ن�س ��تعجل يف طل ��ب تنظيمه ��ا قب ��ل �أن
ُنكمل جميع �ش ��روطها م ��ن فنادق ومالعب
وم�ست�ش ��فى ومناطق ترفيه ،فقد ينهار كل
�شيء نتيجة االندفاع غري املدرو�س ب�إمتام
امل�ش ��روع كيفما �أتفق و�إع�ل�ان اجلاهزية،
بينم ��ا يف ق ��رارة �أنف�س ��نا �أنه ��ا �ش ��كليّة
ولي�ست واقعية".
وا�ض ��اف �":إن ال�س ��بب امله ��م ال ��ذي دف ��ع
احت ��اد ك�أ� ��س اخللي ��ج العرب ��ي لإرج ��اء
بطولة الب�ص ��رة عام ًا كام ًال هو الروزنامة

الكروية يف �آ�س ��يا ،ويكفي �أن بطولة ك�أ�س
الع ��رب الت ��ي �س ��تقام يف الدوح ��ة �أواخر
العام تختتم مناف�س ��اتها قب ��ل بدء خليجي
 25ب�أربع ��ة �أيام ،وهذا بح� � ِّد ذاته �أمر غري
معق ��ول �أن يُطلب من املنتخبات اخلليجية
امل�ش ��اركة يف ك�أ�س العرب ال�س ��فر مبا�شرة
اىل الب�ص ��رة ،ول ��و فر�ض ��نا موافقتها على
احل�ض ��ور� ،س ��تكون املقارن ��ة محُ بطة بني
التنظي ��م والإقامة واخلدم ��ات املقدّمة لهم
يف ك�أ�س العرب عن م ��ا يوفر لهم يف ك�أ�س
اخلليج"!
و�أ�شار اىل �أنه :ما يرد من �آراء للبع�ض يف
ال�ص ��حف العراقي ��ة والقن ��وات التلفازية،
وال�س ��خط �أحيان ًا من
تع�ّب�رّ عن اال�س ��تياء ُ
ك�ث�رة ج ��والت التفتي� ��ش ح ��ول من�ش� ��آت
خليج ��ي  25بخ�ل�اف بط ��والت �س ��ابقة مل
ت�ش ��هد مثي�ل ً�ا لها ،ه ��ي �آراء عاطفي ��ة �أكرث
منها مو�ضوعية ،فكل بطولة ينظر االحتاد
اخلليجي لها مبنظار خا�ص حتكم ُه لوائح
امل�س ��ابقة ب ��كل ت�أكيد ،وال عالق ��ة لالجتهاد
يف ذل ��ك �أو االنحي ��از ،م ��ن يُك ّل ��ف مبه ّم ��ة
التفتي�ش �س� �يُطالب بتقارير واح�ص ��ائيات
وتقييم ��ات ال ميك ��ن �أن يتب ّناه ��ا مبزاج ��ه

ل َيظلِم الب�صرة ،كال تقاريره ُتراقب و ُتدقق مواجهته ��ا ظ ��روف احل ��رب والتو ّت ��ر،
من العراق واالحت ��اد اخلليجي ،وبالتايل والأم ��ر ذات ��ه بالن�س ��بة للع ��راق ،فالق ��رار
ال ي�ستطيع �أحد �أن يُ�ش ّك ّك بتعدّد الزيارات ،ال�سيا�سي �س ��بق الريا�ضي ب�ضرورة �إقامة
الن�س ��خة  25يف الب�ص ��رة برغب ��ة �ص ��ادقة
وت� ّأخر البت يف اجلاهزية.
و�ش� �دّد حمم ��د ":ال يمُ ك ��ن احلدي ��ث ع ��ن ك�ش ��فت عنه ��ا م�ص ��ادر م ُّطلع ��ة والإع�ل�ام
تنظي ��م خليج ��ي  20يف اليم ��ن مبعزل عن مل يخ � ِ�ف ذل ��ك بعدم ��ا طالب ��ت احلكوم ��ة
دعمه ��ا بق ��رار �سيا�س ��ي يف وقت ��ه ،برغ ��م العراقي ��ة ع�ب�ر زي ��ارات م�س� ��ؤوليها لأكرث

من دول ��ة خليجي ��ة بدعم ملف الب�ص ��رة".
وب�ش� ��أن م�ص�ي�ر بطول ��ة اخللي ��ج �إن كانت
ت�س ��تمر �أم ال بع ��د �أن �أدّت ر�س ��التها يف
املنطقة ،قال ":مثلما ا�س ��تقر�أتُ قبل �س ��تة
�أ�ش ��هر ما �ص ��در اليوم من قرار عن ت�أجيل
بطول ��ة الب�ص ��رة عندم ��ا قل ��تُ احلقيق ��ة
بع ��دم �إمكاني ��ة تنظيمها بع ��د ك�أ�س العرب
العا�ش ��رة و�س ��ت�ؤجل ملا بعد ك�أ� ��س العامل،
�أعل ��ن هنا عرب املدى �أن خليجي � 25أو 26
�س ��تكون �آخ ��ر البطوالت ح�س ��ب متابعتي
لبح ��وث ودرا�س ��ات نوعي ��ة بعدم ��ا ارتفع
�ص ��وت االعالم الريا�ض ��ي يف ال�س ��عودية
وغريه ��ا ب�إنتف ��اء احلاج ��ة ال�س ��تمرار
البطول ��ة ،وعبء تزامنها و�س ��ط بطوالت
مه ّم ��ة للمنتخبات والأندي ��ة �أرتقت بالكرة
اخلليجي ��ة �أف�ض ��ل منها ،وميك ��ن �أن تكون
البطول ��ة م�ؤهِّ لة لال�ش ��بال والنا�ش ��ئني وال
موجب �أبد ًا الن�شغال االحتادات اخلليجية
مبلف ��ات تنظيمها ،واخلال�ص من احلروب
الإعالمي ��ة الت ��ي ع ّك ��رت �ص ��فو العالقات،
ف�ض ًال عن �إحراز جميع املنتخبات امل�شاركة
للقبها با�ستثناء اليمن ،وبذلك مل تعد تثري
احلما�سة واللهفة برت ّقبها كل عامني".

 ح�سين جبار

بع ��د �أن َ
و�ضعَت حَ ْربُ انتخابات احتاد الق ��دم �أَ ْو َزا َر َها ْو ا ْن َته َِت
َمع َِار ُك ال�ص ��راع على املنا�ص ��ب التي �شغلنا �ض ��جيجها الإعالمي
طيل ��ة الفرتة ال�س ��ابقة ال زلنا ن�ش ��اهد ون�س ��مع البع� ��ض ممّن مل
يو ّفقوا باحل�صول على ثقة �أخوانهم يف الهيئة العامة ،وللأ�سف
يحلمون ومي ّنون النف�س ب�إ�سقاط درجال م ّرة ثانية!
ّ
ُهم بذلك كمن يهرول خلف ال�س ��راب ون�ص ��يحتنا له ��م �أن يوفروا
جهده ��م ال ��ذي �سي�ض ��يع م ��ن دون حتقيق �ش ��يء ووقته ��م الذي
�سي�س ��تنزف بال جدوى ،ومالهم الذي �س ��يهدر من دون احل�صول
عل ��ى �أي مك�س ��ب ،ولنا يف بع�ض جت ��ارب الدول �ش ��واهد ومنها
رو�س ��يا الت ��ي �أجنب ��ت ريا�ض ��يني ح ّقق ��وا اجن ��ازات وميداليات
�أوملبي ��ة تف ��وق اجن ��ازات دولن ��ا العربي ��ة جمتمع ��ة مبواطنيه ��ا
وجم ّن�س ��يها ،فهل يُعقل �أنها ال تفه ��م اللوائح الدولية ىّ
ليتول فيها
وزير الريا�ض ��ة ( فيتايل موتكو) رئا�س ��ة االحتاد الرو�س ��ي لكرة
الق ��دم ،وكذل ��ك احل ��ال بالن�س ��بة لفيتنام الت ��ي ىّ
تول فيه ��ا وزير
الريا�ض ��ة وال�ش ��باب ( جنوين جنوك ) رئا�س ��ة اللجنة الأوملبية
الفيتنامية؟
� ّإن تقبّل نتيجة االنتخابات ب�ش ��جاعة الأ�س ��ود و�أخالق الفر�سان
هو ال�س ��بيل الأ�سلم والطريق الأ�ص ��لح لي�س لهم فقط ،بل لعموم
من ُخدِ ع بالوعود والتعهّدات الكاذبة.
لتك ��ون بداية جديدة لالنتقال من عقلية �ص ��راع �أطراف متناحرة
يعتا� ��ش البع�ض عل ��ى فتات موائ ��د البع�ض الآخر ممّن ي�ش�ت�رك
فيها اىل عقلية بناء ي�ش�ت�رك وي�شارك فيها اجلميع ,خ�صو�ص ًا �أن
الربنامج االنتخابي الذي طرحه رئي�س االحتاد يرتكز �أ�سا�س ًا يف
ن�صت املادة
ر�ؤيته على عمل اجلميع بروح الفريق الواحد وكما ّ
 1منه هذا الربنامج الذي نتم ّنى من جميع �أع�ضاء الهيئة العامة
ومن املعنيّني ب�ش� ��ؤون كرة القدم درا�س ��ته وحتليله والعمل بجد
واجتهاد ووطنية لتنفيذه فقد جاء �ش ��ام ًال مبحاوره الأحد ع�ش ��ر
مت�ض� �مّن ًا �أهداف ًا واقعية قابل ��ة للتطبيق ،وميكن �أن مت ّثل خارطة
طريق ّ
وخطة عمل طموحة لنه�ض ��ة �ش ��املة لكرة القدم العراقية،
ّ
ب ��ل لبن ��اء �س�ت�راتيجية عراقي ��ة ريا�ض ��ية يف ظل غياب �سيا�س ��ة
�ش ��بابية وريا�ض ��ية موحّ دة للدول ��ة العراقية باملعنى ال�ص ��حيح
لعدم وجود جهة تر�سمها وحتدّد �أهدافها وتتابع تنفيذها وتد ّقق
ن�س ��ب حتقيق اهدافه ��ا ،وال ميكن �أن ن�ص ��ف الربامج احلكومية
للحكوم ��ات املتعاقبة باخلطط لكونها تت�ض� �مّن �أه ��داف عامّة مع
الإ�ش ��ارة اىل �أن برنامج حكومة عادل عبد املهدي يعترب الأن�ضج
والأكرث حتدي ��د ًا للأهداف من بني تلك الربامج ،مع حت ّفظنا على
بع�ض الفقرات وت�أ�ش�ي�رنا لعدد من املالحظات التي جاءت حاملة
لإرث م ��ن الأخطاء ال�ش ��ائعة عندنا يف �إع ��داد الربامج واخلطط
ومنه ��ا �أنه ق ��د �أغفل يف بع� ��ض فقراته حال ��ة التواف ��ق والتناغم
املطلوبة مع الر�ؤية والأهداف العامة ملرجعية كرة القدم الدولية
الفيفا.
نتمن ��ى �أن يُعدَّل هذا الربنامج ،ويزداد �ش ��مولية ليت�ض� �مَّن �إعادة
النظ ��ر يف النظام الأ�سا�س ��ي لالحت ��اد العراقي خ�صو�ص� � ًا املادة
الثاني ��ة منه واخلا�ص ��ة ب�أه ��داف االحتاد تكاد تخلو م ��ن �أي بُعد
وطني ،و�أن تعاد �ص ��ياغته لغوي ًا ب�ش ��كل �ص ��حيح ،ومبا يتطابق
مع ن�سخته الإنكليزية ب�شكل يليق بنظام �أ�سا�سي الحتاد كرة قدم
لبلد عمقه احل�ضاري � 7000سنة.
ن�ص ��ت على
كذل ��ك الفق ��رة ثامن� � ًا م ��ن املح ��ور الثال ��ث للربنامج ّ
(ت�شكيل فريق ا�ست�شاري من مدربي والعبي املنتخبات الوطنية
القدام ��ى ،واعتماد اخلربات والكفاءات الكروية يف عمل اللجان
املركزية والفرعية).
والأ�ص ��حّ  ،ووفق ًا لوجهة نظرن ��ا املتوا�ض ��عة� ،أن يتب ّنى االحتاد
ت�ش ��كيل رابطة خل�ب�راء و�أكادمييي كرة الق ��دم العراقية ،ويكون
والعرفان جلهودهم
لهم مم ّث ��ل يف الهيئة العامة من باب الوف ��اء ِ
وتاريخه ��م ،وكذلك احتواء جميع اخلربات والكفاءات و�إبعادها
عن حاالت التقاطع يف التوجّ هات والت�صريحات التي ت�ؤ ّثر على
�أداء منتخباتن ��ا الوطنية ،وعلى اجلمهور العراقي عامة ،وميكن
�أن حت� �دَّد �أهداف هذه الرابطة بتقدمي امل�ش ��ورة العلمية والفنية
يف جم ��ال كرة القدم العراقية لالحتاد مبا ي�ض ��من مواكبة �أحدث
التطوّ رات احلا�صلة يف كرة القدم وي�ؤمّن تطبيقها من قبل فرقنا
الكروي ��ة الوطنية ،و�أن ت�س ��هم يف �إعداد ا ُ
خلطط ال�س�ت�راتيجية
واملرحلية لبن ��اء وتطوير كرة القدم العراقي ��ة ،وملختلف الفئات
العمرية.
ِ�صدق ًا ،نتم ّنى التوفيق لدرجال ،ومن فاز معه يف ع�ضوية جمل�س
االحت ��اد ،لأن جناحه ��م القادم جن ��اح للعراق وكرته وريا�ض ��ته،
و�س ��تكون لنا يف قادم الأيام وقفة حتليلية لربنامج االحتاد على
م�س ��توى كل حم ��ور وفق ��رة منه لنفهم �أي ��ن كرتن ��ا الآن و�إىل �أي
م�ستوى تطمح بالو�صول اليه؟
�إنّ تق ّبل نتيجة االنتخابات
ب�شجاعة الأ�سود و�أخالق الفر�سان
هو ال�سبيل الأ�سلم والطريق
الأ�صلح لي�س لهم فقط ،بل لعموم
من ُخ ِدع بالوعود والتعهّدات
الكاذبة.

التعاون والكوفة يت� ّأهالن �إلى الدوري الممتاز بكرة اليد
 بغداد  /المدى
ت�أه ��ل فريق ��ا التع ��اون الأنب ��اري
والكوف ��ة �إىل مناف�س ��ات دوري
ك ��رة اليد للدرج ��ة املمتازة للمو�س ��م
 2022-2021بع ��د �أن ح�س ��ما
اجلولت�ي�ن الأخريت�ي�ن م ��ن دوري
الدرجة الأوىل ل�صاحلهما.
وف ��از فري ��ق التعاون الأنب ��اري على
فري ��ق �أوروك (  )21-27فيم ��ا فاز
فري ��ق الكوف ��ة عل ��ى فري ��ق الزبري (
 )27 – 32ليتوّ ج الأول بلقب بطل
ال ��دوري بف ��ارق الأهداف ع ��ن فريق
الكوفة الذي ّ
حل و�صيف ًا وجاء فريق

�أوروك ثالث� � ًا لي ُْ�س ��دِ ل دوري الدرجة
الأوىل ال�ستار عن مو�سمه املثري.
و�ش ��هد خت ��ام املو�س ��م توزيع حممد
ها�ش ��م الأعرج ��ي رئي�س احت ��اد كرة
اليد واحم ��د الفتالوي ممثل حمافظ
النجف الأ�ش ��رف وث ّلة من م�س�ؤويل
الريا�ضة جوائز ختام دوري الدرجة
الأوىل ،مباركني ت�أهّ ل الأوّ ل والثاين
اىل م�صاف فرق املمتاز.
املن�س ��ق
وذك ��ر ح�س ��ام عبدالر�ض ��ا ّ
الإعالم ��ي الحت ��اد ك ��رة الي ��د �أن
االحتاد �أق ��ام مناف�س ��ات الت�أهيل من
دوري الدرج ��ة الأوىل اىل املمت ��ازة
يف حمافظ ��ة النجف الأ�ش ��رف خالل

الف�ت�رة (� 20-18أيل ��ول )2021
مب�ش ��اركة �أربعة �أندية ه ��ي التعاون
م ��ن حمافظ ��ة الأنب ��ار والكوف ��ة من
حمافظ ��ة النج ��ف الأ�ش ��رف والزبري
الب�ص ��راوي و�أوروك م ��ن حمافظ ��ة
املثنى ،م�ض ��يف ًا �أن الفرق لعبت بينها
دوري م ��ن مرحلة واح ��دة على قاعة
نادي الكوفة ،وت�أهّ ل للدوري املمتاز
فريق ��ا التعاون والكوفة مع �أف�ض ��لية
لفريق التعاون بف ��ارق الأهداف بعد
ت�س ��اويهما بالنق ��اط ( )7حيث حقق
كل منهم ��ا الف ��وز م ّرت�ي�ن وتع ��ادال
بينهما (  )22 - 22هدف ًا.
و�أو�ض ��ح :ج ��اء ت�أهّ ��ل الف ��رق

الأربع ��ة �إىل املرحل ��ة النهائية حيث
ت�أهل ��ت ف ��رق التع ��اون والكوف ��ة من
جمموعة (الطوز و�أربيل وال�ش ��هداء
واجلرح ��ى والفو�س ��فات وال�س ��دة
و�ص�ل�اح الدي ��ن واحل�س�ي�ن) وت�أهل
فريقا الزب�ي�ر و�أوروك عن جمموعة
(الر�س ��الة من حمافظة مي�سان ونفط
مي�س ��ان وال�س ��ماوة والت�ض ��امن
ووا�س ��ط والن�ص ��ر م ��ن حمافظة ذي
ق ��ار وامليمون ��ة من حمافظة مي�س ��ان
وال�شباب الب�صري).
و�أ�شار اىل �أن الفرق قدّمت م�ستويات
جيدة ،لكن ينق�صها الدعم املايل الذي
�أث ��ر عل ��ى غالبيتها وخا�ص ��ة �أوروك

والزب�ي�ر ،م ��ع �إنهم ��ا وبقي ��ة الف ��رق
متتلك العب�ي�ن جيّدين يحتاجون �إىل
زيادة االهتمام والوحدات التدريبية
التي ت�صقل موهبتهم.
وخت ��م عبدالر�ض ��ا :ب�إنته ��اء �آخ ��ر
�أن�ش ��طة احت ��اد ك ��رة الي ��د للمو�س ��م
 2021-2020يك ��ون ق ��د �أوف ��ى
بعه ��وده للهيئ ��ة العام ��ة والإع�ل�ام
واجلمه ��ور باجناح جميع الفعّاليات
املدرجة �ضمن منهج مو�سمه املنتهي،
�أم�ل ً�ا �أن حتظ ��ى الفرق بف�ت�رة راحة
ت�س ��تعد بعده ��ا لتح ّدي ��ات املو�س ��م
مم ��ا
املقب ��ل ال ��ذي �س ��يكون �أق ��وى ّ
م�ضى.
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قناطر

الب�صرة تفقد ذاكرتها

 طالب عبد العزيز
مل يبق من مباين الب�ص ��رة التي بنيت
قبل مئة �سنة� ،أو �أكرث بقليل� ،إال بع�ض
امل�س ��اجد ،وعدد من البيوت الرتاثية.
املدينة تتعر�ض ملحو غري م�شروع يف
ذاكرته ��ا ،باالم� ��س �أُعلِنَ ع ��ن حتويل

�أر� ��ض و�س ��احل مين ��اء املعق ��ل� ،أقدم
موانئ العراق ،بن ��ي يف العام 1916
اىل م ْعل ��م �س ��ياحي وترفيه ��ي ،وقبله
�أزي ��ل م�ص ��فى املفتي ��ة ،الذي ان�ش ��يء
يف الع ��ام  1953ويجري احلديث عن
هدم قادم ملطار املعقل(مطار الب�ص ��رة
الق ��دمي) وه ��و م ��ن مب ��اين ثالثينات
القرن املا�ضي ،وكذلك احلال مع فندق
�ش ��ط العرب ،الذي افتتحه امللك غازي
يف العام  1938ومن قلبل ذلك ،مت هدم
مبنى القن�ص ��لية الربيطاني ��ة ،الكائن
على �ش ��ط الع ��رب ،بط ��رازه املعماري
الفريد ،والذي بني قبل �أكرث من 100
�س ��نة ،وكان ق ��د اتخذ متحف� � ًا للتاريخ
الطبيع ��ي ،قب ��ل احل ��رب م ��ع �إي ��ران.
حكوم ��ات ما بع ��د  2003غ�ي�ر معنية
باالث ��ر العراقي ،ه ��ذه �أحزاب ال متلك

�ش ��عور ًا تاريخي ًا ،وال �ض ��مري ًا وطني ًا
م�ش ��رف ًا ،هي نت ��اج عقل ا�س ��توطاين،
الدعائ ��م له ل ��ذا ،فرجالها ينظرون اىل
الثواب ��ت التاريخي ��ة مب ��ا يزحزحهم،
بان،
�إذ ،كل �ش ��اخ�ص �أثري ي�شري اىل ٍ
�أو جمموع ��ة بن ��اة ،وم ��ا ه ��م ببن ��اة،
فيعم ��دون اىل هدمها ،ليخلقوا ار�ض� � ًا
م�س ��توي ًة ،ال ت�ض ��اري�س عليه ��ا ،حيث
ال ي�ص � ُّ�ح �أن نطلق عليها ت�سمية وطن،
فالوط ��ن ذاك ��رة وجغرافي ��ا وتاري ��خ
وثقاف ��ة ،وه� ��ؤالء خ ��ارج ذل ��ك كل ��ه.
م�ض ��طرينُ ،يرغمنا ه� ��ؤالء اىل مديح
امل�س ��تعمرين والدكتاتوري ��ات ،لأنهم
بن ��اة ،وما اق�س ��ى الكلمة ه ��ذه ،لكنها
احلقيق ��ة .حت ��ى مت ��وز م ��ن الع ��ام
 1958كان امل�ست�ش ��فى اجلمهوري يف
الب�ص ��رة ي�س ��مى م�ست�ش ��فى اجلرنال

م ��ود ،والذي �ش� � ّيد عل ��ى االر�ض التي
تربع ��ت بها �أ�س ��رة النقي ��ب الرفاعية،
ول ��وال الق�ص ��ور الت ��ي بناه ��ا �ص ��دام
ح�س�ي�ن ملا وج ��د �أع�ض ��اء حكومات ما
بع ��د  2003جمل�س� � ًا له ��م ولأ�س ��رهم،
و�إذا ج ��رى احلدي ��ث ع ��ن البن ��اء ف�أنَّ
الإعدادية املركزية يف الع�ش ��ار والتي
بني ��ت يف الع ��ام  1925مازال ��ت تقدم
خدماته ��ا اىل اليوم ،ب ��ل ،وهي �أجمل
و�أم�ت�ن �ص ��رح علم ��ي يف املدينة ،يف
الوق ��ت ال ��ذي �آل ��ت فيه اىل ال�س ��قوط
معظ ��م املدار� ��س ،الت ��ي بني ��ت بع ��د
الع ��ام  ،2003والتي �س ��رقت �أموالها
جه ��ارا نه ��ار ًا ،وام ��ام انظار الق�ض ��اء
العراق ��ي ،ال ��ذي �أذ ّلن ��ا �-أع� �زّه الله.-
ال نري ��د �أنْ نبخ� ��س ح ��ق حكوم ��ة
الب�ص ��رة بالبناء يف جملة م�ش ��اريعها

احلديثة ،لكننا ،جند �أنَّ حماية املباين
الرتاثي ��ة واج ��ب وطن ��ي وان�س ��اين.
وهن ��ا ،نلف ��ت عناي ��ة املحاف ��ظ اىل
وج ��وب حماية ق�ص ��ور بي ��ت النقيب
يف الب�ص ��رة ،ويف قرية ال�س ��بيليات،
باب ��ي اخل�ص ��يب ،وق�ص ��ور ال�ش ��يخ
خزع ��ل ،وبيت با�ش �أعي ��ان ،وغريها،
والنظ ��ر اليه ��ا كدال ��ة واقعي ��ة عل ��ى
ت ��راث املدينة ،وا�س ��تمالكها بال�س ��بل
القانوني ��ة ،لي�أخذ الورثة ح�ص�ص ��هم،
وبذلك ي�س ��هل على احلكوم ��ة املحلية
حتويلها اىل متاح ��ف ومعامل تراثية،
واىل ما ت�ش ��اء من االعرا�ض ،التي من
�ش ��انها احلفاظ عليها قب ��ل �أنْ متتد لها
يد االهمال والهدم� .أو قبل اال�س ��تيالء
عليها من االحزاب امل�س ��لحة الكثرية،
والت ��ي ت ��رى فيه ��ا لقم ��ة �س ��ائغة.

م�شاكل التعليم في العراق وحلولها
مقدمة

العراق دولة غري م�ستقرة واقت�صادها �ضعيف .هناك
انعدام لال�س ��تقرار ال�سيا�س ��ي يف الب�ل�اد� .إىل جانب
ذلك ،ف� ��إن البالد يف قب�ض ��ة عميقة من اال�ض ��طرابات
ال�سيا�س ��ية املتزاي ��دة ،والعن ��ف املتزايد ،وال�ص ��راع
الطائف ��ي امل�س ��تمر ،وع ��دم اال�س ��تقرار االجتماع ��ي،
والتدهور االقت�ص ��ادي .كل هذه امل�ش ��اكل هي ب�شكل
مبا�ش ��ر �أو غري مبا�ش ��ر نت ��اج نظام تعليمي �ض ��عيف
م�س ��تقطب وغري موحد .يواجه العراق اليوم العديد
م ��ن امل�ش ��اكل مثل الفق ��ر وانع ��دام الأم ��ن والطائفية
والفو�ض ��ى والف�س ��اد املايل واالداري .و�أ�سباب هذه
امل�ش ��اكل هي التط ��رف ،وقلة الوعي الع ��ام ،والأمية،
واالمي ��ة املقنع ��ة الت ��ي يعززه ��ا نظ ��ام تعليم ��ي غري
فع ��ال .مت �إهم ��ال الدور احلي ��وي للرتبي ��ة والتعليم
يف العراق مما �أدى �إىل تدهور االقت�ص ��اد وال�ص ��حة
وجمي ��ع جماالت احلياة .لق ��د مت التعامل مع التعليم
ب�ص ��ورة طائفي ��ة وبعقلي ��ة متخلف ��ة .مل تو�ض ��ع
ميزانية التعليم يف خدمة الرتبية والتعليم وان�ش ��اء
املدار� ��س وجتهيزه ��ا مم ��ا �أ�ض ��عف �أ�س ��ا�س اجلودة
يف نظ ��ام التعليم .وبالتايل ،ف�ش ��ل نظ ��ام التعليم يف
�إخراج البلد من امل�س ��تنقع االقت�ص ��ادي وال�سيا�س ��ي
واالجتماعي املتزايد.
امل�ش ��اكل املرتبط ��ة بنظ ��ام التعلي ��م يف الع ��راق ه ��ي
الف�س ��اد الإداري ،وانع ��دام الكف ��اءة واالفتق ��ار �إىل
امل ��وارد الكافية ،وال�سيا�س ��ات الرتبوي ��ة والتعليمية
اخلاطئة ،ونظام اجلودة ال�ض ��عيف ،و�س ��وء املرافق
التعليمي ��ة ،ونق� ��ص كف ��اءة املدر� ��س ،وع ��دم تنفي ��ذ
�سيا�س ��ات التعلي ��م ،والتعليم ب�ل�ا فل�س ��فة او اجتاه،
وانخفا� ��ض معدالت االلتحاق ،والت�س ��رب على نطاق
وا�س ��ع ،والتدخل ال�سيا�سي ،واملناهج القدمية وغري
املالئمة للتعلم احلقيقي ،و�س ��وء الإدارة والإ�شراف،
ونق� ��ص البح ��ث الرتب ��وي والإداري والأكادمي ��ي.
ميكن حل امل�ش ��اكل املذكورة �أعاله من خالل �ص ��ياغة
�سيا�سات وخطط عقالنية وعن طريق �ضمان التنفيذ
ال�سليم لل�سيا�سات.
�أهداف التعليم في العراق

ت�أ�س�س ��ت الدول ��ة العراقي ��ة مبوج ��ب م�ؤمت ��ر
القاهرة يف مار�س  1921ويف هذا العام مت ت�أ�سي�س
وزارة املع ��ارف.وكان الع ��راق بل ��دا فق�ي�را يعتم ��د
اقت�ص ��اديا على الزراعة كدخل �أ�سا�سي .ولأن العراق
كان م ��ن ال ��دول العثماني ��ة مل ��ا يق ��رب م ��ن  400عام،
ف� ��إن ن�س ��بة الأمي ��ة ع ��ام  1920كانت �أك�ث�ر من ٪90
م ��ن ال�ش ��عب العراق ��ي .وكان �أهم �إجن ��از يف التعليم
الع ��ايل يف تل ��ك املرحلة هو ت�أ�س ��ي�س بع�ض املدار�س
مثل :الطب والهند�س ��ة والقانون والفنون التي كانت
تابع ��ة جلامع ��ة بغداد بع ��د �إن�ش ��ائها يف وقت الحق.
ومنذ ن�ش ��وئه عُرف نظ ��ام التعليم العراق ��ي ب�أنه من
�أك�ث�ر النظم التعليمية تقدم ��ا يف املنطقة ،حيث متتع
مب�س ��تويات ملحوظ ��ة م ��ن الإجن ��از وقاع ��دة علمية
قوي ��ة .و�أُثني عل ��ى البلد لأدائ ��ه النموذجي يف احلد
م ��ن الأمية والفوارق بني اجلن�س�ي�ن .وم ��ع ذلك ،منذ
بداي ��ة الثمانينات م ��ن القرن املا�ض ��ي ،انخف�ض �أداء
نظ ��ام التعلي ��م ورك ��دت مع ��دالت االلتح ��اق ب�س ��بب
احل ��روب واالزمات وم ��ا ترتب عليها من �ص ��عوبات
اقت�ص ��ادية ناجمة ع ��ن العقوبات الدولي ��ة وما حلقها
م ��ن ح�ص ��ار ذاتي نتيج ��ة العزلة الدولي ��ة واالنغالق
عن العامل .ومنذ بداية ت�أ�سي�س ��ه اعترب نظام التعليم
الق ��وة الدافع ��ة وراء جمي ��ع الأه ��داف التنموي ��ة
وبارتباطه باحتياجات ال�ش ��عب العراقي .اعترب اول
رئي� ��س جلامعة بغ ��داد عبد اجلب ��ار عبد الل ��ه الهدف
الرئي�سي لنظام التعليم العايل يف العراق هو تطوير
ال�شخ�ص ��ية االكادميي ��ة والعلمي ��ة للف ��رد العراق ��ي.
احت ��وت ه ��ذه ال�شخ�ص ��ية الوطني ��ة عل ��ى �إح�س ��ا�س
�ال بامل�س� ��ؤولية والنزاه ��ة االجتماعي ��ة والأخالق
ع� ٍ
االكادميية واخلدمة املتفانية للبالد.
ولتعزيز دور التعليم�ُ ،ش ��كلت جل ��ان تربوية خمتلفة
واخذت قرارات تربوية .ولكن من املفارقات �أن نرى
�أن التنفي ��ذ كان �س ��يئا للغاي ��ة .وب�س ��بب ه ��ذا ،عانت
ج ��ودة التعلي ��م يف الب�ل�اد م ��ن ازم ��ة حادة ب ��د ًال من
�إح ��راز تقدم .م�ش ��كلة �أخرى �أثرت �س ��لب ًا على النظام
التعليمي هي ات�س ��اع الفجوات وامل�سافة بني ال�سلطة

وامل�ؤ�س�سات التعليمية وقياداتها وبني املجتمع.

ذلك ،مت جتاهل املعلمني يف �ص ��ياغة ال�سيا�سة العامة
واعتبارهم عن�ص ��را غري مهم مما �أدى �إىل العزلة بني
املعلمني ونظام التعليم.

حتليل نقدي مل�شاكل التعليم
يواج ��ه نظ ��ام التعلي ��م يف الع ��راق عل ��ى الرغ ��م من
املطالبات وال�سرتاتيجيات واخلطط امل�شاكل التالية
التي ميكن حتليلها ب�شكل نقدي كاالتي:
 .1مناهج قدمية
املنهج هو الأداة الت ��ي يتم من خاللها حتقيق �أهداف
التعليم .مناه ��ج التعليم يف العراق ال تلبي متطلبات
الع�ص ��ر احل ��ايل� .إن ��ه منه ��ج ق ��دمي وتقلي ��دي يجرب
الط�ل�اب على حفظ حقائق و�أرقام معينة دون مراعاة
حقيق ��ة �أن التعلي ��م هو التنمية ال�ش ��املة للطالب� .إنه
يرك ��ز كث�ي�را على فردي ��ة املتعلم لكن ��ه ال يهتم حلالته
النف�س ��ية والتي ال ميك ��ن �إنكارها يف عملي ��ة التعليم
والتعلم .يج ��ب تطوير �أهداف التعليم على الأ�س ���س
النف�س ��ية والفل�س ��فية واالجتماعي ��ة للتعليم .املناهج
التعليمي ��ة احلالي ��ة ال تلب ��ي ه ��ذه املعاي�ي�ر احلديثة
للتعلي ��م والبح ��ث .ومن ثم ف� ��إن هذا املنه ��ج ال يعزز
اهتم ��ام املتعل ��م بالعم ��ل العمل ��ي والبح ��ث واملعرفة
العلمي ��ة والنقا� ��ش والتحليل والتفكري امل�س ��تقل ،بل
يركز على احلفظ والذاكرة واملوا�ضيع النظرية.
 .2قلة التطوير المهني للمدر�سين

التدري ��ب �ض ��روري لأداء اجل ��ودة .التدري� ��س يف
العراق مهمة �ص ��عبة .هناك نق�ص يف فر�ص التدريب
و�إع ��ادة التدري ��ب للمعلم�ي�ن يف العراق ب ��دون �أدنى
�ش ��ك .على الرغم من وج ��ود كليات خمتلف ��ة لتدريب
املدر�س�ي�ن واملعلمني يف اجلامع ��ات العراقية فهي �إما
تفتق ��ر �إىل املوارد الكافية �أو �أنها تدار ب�ش ��كل �س ��يئ
ب�س ��بب نق�ص التمويل واملوارد الب�شرية املدربة مثل
التدري�س ��يني واملدرب�ي�ن والإداري�ي�ن الذي ��ن در�س ��وا
وتدرب ��وا يف اجلامع ��ات ومعاهد الرتبي ��ة والتعليم
العاملي ��ة .ال توجد معايري تدريب منا�س ��بة يف كليات
الرتبي ��ة لإع ��ادة تدري ��ب املعلم�ي�ن عل ��ى التط ��ورات
والأ�س ��اليب الرتبوية احلديث ��ة يف العامل ،وال توجد
عالق ��ات تربوية وثيقة مع جامع ��ات ومعاهد تدريب
املعلمني يف دول معروف ��ة بتفوق �أنظمتها الرتبوية،
وال توج ��د عالق ��ات تربوي ��ة ب�ي�ن املدار� ��س العراقية
ونظرياته ��ا االجنبية .ال ��دورات التي يت ��م �إجرا�ؤها
يف حد� ��س تعلي ��م املعلمني وط ��رق التدري� ��س قدمية
وتقليدية للغاية وال تعزز مهارات وجودة املعلمني.
 .3قلة المعلمين الأكفاء

املعل ��م ه ��و العم ��ود الفق ��ري لنظ ��ام التعلي ��م .جودة
املعلمني يف املدار�س العراقية م�ؤ�س ��فة .وفقا لتقارير
اخلرباء ،ف� ��إن جودة املعلمني والتعلي ��م يف املدار�س
منخف�ض ��ة .هذا الو�ضع �أكرث ك�آبة يف الأجزاء النائية
من املحافظات اجلنوبية حيث ال يوجد حتى معلمون
ب�ص ��ورة كافي ��ة يف املدار�س .من بني �أك�ث�ر من 394
�أل ��ف معلم يف الع ��راق ،هناك ح ��وايل � 292ألف فقط
م�ؤهلني �أكادميي ًا ،يف حني �أن حوايل � 100ألف معلم
لديه ��م معرفة قدمي ��ة ويحتاجون �إىل �إع ��ادة تدريب
و�إع ��ادة ت�أهيل� .أظهرت درا�س ��ة �أجرتها اليوني�س ��ف
ح ��ول التعلي ��م يف الع ��راق �أن م�ش ��اركة املعلم�ي�ن
امل�ؤهل�ي�ن �أكادميي� � ًا يف التعليم االبتدائ ��ي والثانوي
ق ��د انخف�ض ��ت بن�س ��بة � 3إىل  ٪4يف ع ��ام  .2016ال
ي�س ��تخدم املعلمون �أ�ساليب وا�س�ت�راتيجيات جديدة
للتعلي ��م والتعلم .ال يعرف غالبية املعلمني �ش ��يئا عن
تخطي ��ط الدرو� ��س مم ��ا يجعله ��م غ�ي�ر قادري ��ن على
التعام ��ل مع امل�ش ��كالت املختلفة يف عملي ��ة التدري�س
والتعل ��م .ال يع ��رف الط�ل�اب ا�س ��تخدام املكتبات يف
امل�ؤ�س�س ��ات التعليمية او خارجها وال ي�شجعون على
ا�س ��تخدامها وال على الق ��راءة اخلارجي ��ة .وبالتايل
ف�إن ع ��ادات القراءة تتناق�ص ب�ي�ن الطالب .املعلمون
م�س� ��ؤولون ب�ش ��كل كبري عن كل هذه الفو�ض ��ى حيث
تقع على عاتقهم امل�س� ��ؤولية املهني ��ة لتوجيه الطالب
نح ��و ق ��راءة الكت ��ب .يعتم ��د املعلم ��ون عل ��ى ط ��رق
املحا�ض ��رات التي ال توفر فر�ص ��ة للطالب للم�ش ��اركة
يف عملية التعليم كع�ض ��و ن�ش ��ط .الطالب يالحظون
فق ��ط املعلومات ويحفظونها فقط الجتياز االمتحان.
وبالت ��ايل يت ��م تقيي ��م الط�ل�اب عل ��ى �أ�س ��ا�س حف ��ظ
احلقائق واملعلومات بد ًال من الأداء.

 .10انخفا�ض مخ�ص�صات ميزانية التعليم

 د .حممد الربيعي

 .4التعليم بدون اهداف �سليمة

�إن نظ ��ام التعلي ��م ال�س ��ليم �ض ��روري ل ��كل بل ��د يف
العامل .كل دولة تطور �ش ��عبها على �أ�س ��ا�س التدريب
والتعليم الن�شطني وعلى �أ�س�س اجتماعية و�سيا�سية
واقت�ص ��ادية .نظ ��ام التعلي ��م العراق ��ي ب�س ��بب كونه
يفتق ��ر اىل اه ��داف منا�س ��بة او فل�س ��فة ه ��و تعلي ��م
�ض ��عيف غري قادر على تطوير وتوجيه ال�ش ��عب على
�أ�س ���س �سيا�س ��ية واجتماعية �س ��ليمة .بينت درا�س ��ة
ا�س ��تطالعية تف�ص ��يليه لنظ ��ام التعلي ��م يف الع ��راق
اجري ��ت يف ع ��ام  2010احلاج ��ة �إىل �سيا�س ��ة تعليم
ت�س ��تند �إىل الأدلة ولي� ��س الر�أي لتوجيه ممار�س ��ات
التعلي ��م .هن ��اك نق� ��ص يف التما�س ��ك يف النظ ��ام،
واهتمام كبري بالتعليم النظري العام الذي ال ي�ص ��نع
قوى عاملة ماهرة لل�س ��وق مما �أدى �إىل ارتفاع معدل
البطالة .هذا الو�ضع قد يعزز ال�شعور باحلرمان عند
النا�س وي�ؤدي اىل ا�ض ��طرابات ثقافية و�سيا�سية يف
املجتم ��ع� .إىل جان ��ب ذل ��ك ،هناك نق� ��ص يف الفر�ص
التعليمي ��ة مل ��واد العل ��وم والتكنولوجي ��ا .ويفتق ��ر
النظ ��ام اىل �أ�س ��لوب تربوي �س ��ليم ل�ص ��قل وتطوير
التفكري واال�ستدالل والإبداع لدى الطالب.

 .5الت�سرب

يعترب الت�س ��رب املدر�س ��ي والر�س ��وب الدرا�س ��ي من
�أبرز �أ�س ��باب الهدر االقت�ص ��ادي .هناك �أ�سباب عديدة
للت�س ��رب منها �ض ��عف التحفي ��ز �أو البيئة املدر�س ��ية
غري اجلذابة وجزئيا ب�س ��بب �ض ��عف اهتمام اال�سرة
و�ض ��عف الإمكاني ��ة املادية له ��ا ،والر�س ��وب املتكرر،
وع ��دم تلبي ��ة املناه ��ج وط ��رق التدري� ��س اململ ��ة مليل
الأطفال وهواياتهم .عمالة الأطفال والفقر هو �أي�ض ��ا
�أحد �أ�س ��باب الت�س ��رب من املدار�س .كما تعود �أ�سباب
الت�س ��رب اىل �ض ��عف النظ ��ام التعليم ��ي يف املدار�س
االبتدائي ��ة وعجزه ع ��ن حتقيق الأه ��داف الرتبوية،
وكنتيج ��ة احل ��روب وغي ��اب الأم ��ن والت ��ي �أدت �إىل
الهج ��رة الق�س ��رية ،وازدياد ن�س ��ب الأطف ��ال اليتامى
وفقدان الرعاية الأبوية.
تبلغ ن�س ��بة االلتحاق باملدار�س االبتدائية يف العراق
 .٪91وتنخف�ض هذه الن�س ��بة ب�ش ��كل ملحوظ لت�صل
�إىل  ٪36يف املدار�س املتو�س ��طة وتنخف�ض �أكرث �إىل
 ٪18يف املدار�س الثانوية .ن�س ��بة الطالب امللتحقني
باجلامع ��ات  ٪14فق ��ط .وهكذا ،ف�إن ن�س ��بة  ٪73من
ن�س ��بة امللتحق�ي�ن باملدار� ��س االبتدائية ت�س ��ربوا من
الدرا�سة.
وفقا لليون�س ��كو واليوني�س ��يف والبنك الدويل ،ف�إن
�أعل ��ى مع ��دالت الت�س ��رب ه ��ي ب�ي�ن الإن ��اث٪11.4 .
من الإناث يت�س ��ربن مقاب ��ل  ٪5.4فقط م ��ن الذكور.
وبذل ��ك تغريت ن�س ��بة الذكور �إىل الإن ��اث يف املرحلة
املتو�س ��طة �إىل  .100 :142نتيج ��ة له ��ذا الع ��دد م ��ن
الط�ل�اب املت�س ��ربني و�إعادة �س ��نوات الدرا�س ��ة ،فقد
العراق ما يقرب من  850مليون دوالر يف عام واحد.
يف ع ��ام � ،2016أدى ف�ش ��ل الط�ل�اب يف االختب ��ارات
�إىل وج ��ود �أك�ث�ر م ��ن � 107آالف طال ��ب بعم ��ر �أك�ب�ر
م ��ن �أقرانه ��م يف ال�ص ��ف .ويف نف� ��س الع ��ام بلغ عدد
الأطف ��ال النازح�ي�ن الذي ��ن مل يتمكنوا م ��ن االلتحاق
باملدار� ��س � 355ألف� � ًا ،معظمه ��م من الفتيات� .ض ��من
الفئ ��ة العمرية م ��ن � 10إىل  14عام ��ا ،مل يذهب  1من
كل � 5إىل املدر�س ��ة .وبالتايل ،ال يبدو من الغريب �أن
يك ��ون العراق من بني �أعلى ن�س ��بة من البالغني الذين
ال يجيدون القراءة وال الكتابة ،مقارن ًة بدول ال�ش ��رق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا.

 .6نظام االمتحانات

االمتح ��ان ه ��و تقييم تعل ��م الطالب .يج ��ب �أن يعتمد
عل ��ى التقنيات النوعية والكمي ��ة لتقييم �أداء الطالب
ب�ش ��كل �ش ��امل .ويج ��ب �أن ت�ض ��من املعاي�ي�ر �ص ��حة
وموثوقية الإجراءات امل�ستخدمة يف عملية التقييم.
الهدف الأ�سا�س ��ي لالمتحان هو تقيي ��م �أداء الطالب.
�إن نظ ��ام االمتحان ��ات يف الع ��راق لي�س فق ��ط قدميا
ولكنه �أي�ض ��ا ال يتمت ��ع باجلودة الالزم ��ة لتقييم �أداء
املتعلمني ب�شكل �ش ��امل .يخترب نظام االمتحانات يف
الع ��راق ذاكرة الط�ل�اب فقط فال تقيي ��م لهم يف جميع
جوان ��ب التعلم .ع�ل�اوة على ذل ��ك ،ف� ��إن االمتحانات
تت�أثر بقوى خارجية وداخلية ت�شجع املمار�سات غري
امل�ش ��روعة مثل الغ� ��ش .ونتيجة لذلك ،ي�ش ��جع نظام
االمتحان ��ات التعلم عن ظهر قلب واحل�ش ��و مما ينفي
دور الق ��وة الفكري ��ة العالي ��ة للمتعلم�ي�ن يف العملية
التعليمي ��ة مثل التفك�ي�ر النقدي ،والتفكري امل�س ��تقل،
واملهارات التحليلية وما �إىل ذلك وال يقي�س االمتحان
الإجنازات الفعلية و�أداء الطالب احلقيقي.
 .7معايير �إ�شراف �ضعيفة

يتمث ��ل دور الإ�ش ��راف يف ا�ستك�ش ��اف نقاط �ض ��عف
�أو �أخط ��اء املعلم�ي�ن و�إظه ��ار املعامل ��ة القا�س ��ية يف
�ش ��كل عمليات قط ��ع راتب او ت�أخ�ي�ر الرتفيع وتلعب
املح�سوبية واملن�س ��وبية دورا يف ذلك .الإ�شراف هو
مراقبة التدري�س والتعلم .من خالل تقنيات الإ�شراف
الفعال ميكن حت�سني عملية التدري�س والتعلم .حاليا
نظام الإ�ش ��راف املدر�س ��ي بال هدف .لي�س هناك فقط
نق� ��ص يف الأن�ش ��طة الإ�ش ��رافية يف املدار� ��س ولك ��ن
عملية الإ�ش ��راف نف�س ��ها ال حتق ��ق �أي نتائج �إيجابية
للمعلمني والطالب .يهتم نظام الإ�ش ��راف بال�س ��يطرة
عل ��ى املعلمني وم�ض ��ايقتهم بد ًال من تقدمي امل�س ��اعدة
والإر�شاد لتح�س�ي�ن الأداء .لقد �أ�صبح ف�شل احلكومة
يف الإ�ش ��راف الفع ��ال عل ��ى املعلم�ي�ن  -يف حتميله ��م
امل�س� ��ؤولية ع ��ن التدري� ��س غ�ي�ر الفع ��ال ،والعالقات
ال�س ��يئة م ��ع الط�ل�اب ،و�إهم ��ال الواجبات  -م�ش ��كلة
خط�ي�رة .يف ع ��ام  ،2012ك�ش ��ف امل�س ��ح التعليم ��ي
للع ��راق (مه ��ارات) �أن الأداء غ�ي�ر املالئم للمدر�س�ي�ن
ت ��رك الطالب العراقيني يفتقرون �إىل مهارات القراءة
والريا�ضيات الأ�سا�سية ،والأهم من ذلك ،مهارات حل
امل�شكالت.
 .8الت�أثيرات الداخلية والخارجية

ال يخل ��و نظ ��ام التعلي ��م يف الع ��راق م ��ن الت�أث�ي�رات
اخلارجية والداخلية .خارجي ًا� ،أ�صبح النظام رهينة
للتدخ ��ل ال�سيا�س ��ي ،وداخلي� � ًا يع ��اين م ��ن التالع ��ب
البريوقراط ��ي .هن ��اك ق ��در كب�ي�ر م ��ن املح�س ��وبية
واملح�س ��وبية يف م�س ��ائل النق ��ل والتعيين ��ات
والرتقي ��ات .نتيج ��ة لذل ��ك ت�أث ��رت البني ��ة التحتي ��ة
الأ�سا�سية لنظام التعليم.
 .9تنفيذ ال�سيا�سات

من ��ذ ن�ش� ��أة الدول ��ة العراقي ��ة ،مت و�ض ��ع ع ��دد م ��ن
ال�سيا�س ��ات التعليمي ��ة .كان هناك نق� ��ص يف الإرادة
ال�سيا�س ��ية م ��ن جان ��ب احلكوم ��ات املتعاقب ��ة لتنفيذ
ال�سيا�س ��ات بع�ض ��ها كانت �سيا�س ��ات طموحة للغاية
ولكن مل يكن بالإمكان تنفيذها ن�صا وروحا والبع�ض
االخر كان ��ت لفر�ض هيمنة الدول ��ة وايديولوجيتها.
كانت هناك �أي�ض ��ا م�ش ��كلة الف�س ��اد ونق� ��ص الأموال
وع ��دم االت�س ��اق الف ��ادح يف التخطي ��ط املتت ��ايل من
جان ��ب الأنظم ��ة ال�سيا�س ��ية املختلف ��ة .ع�ل�اوة عل ��ى

يعترب التمويل حمرك �أي نظام� .أ�صيب نظام التعليم
يف العراق بال�ش ��لل ب�س ��بب قلة التموي ��ل حيث ينفق
الع ��راق على التعليم �أقل من �أي بل ��د يف العامل .وف ًقا
لبيانات منظمة التعاون االقت�ص ��ادي والتنمية ،تنفق
لوك�س ��مبورغ  21320دوال ًرا لكل طالب ،بينما تنفق
�إندوني�س ��يا  1209دوالر على كل طالب .يف العراق،
ينخف� ��ض الإنفاق ،يف �أح�س ��ن الأح ��وال� ،إىل حوايل
 600دوالر ل ��كل طال ��ب .يف ع ��ام  2016خ�ص ���ص
الع ��راق  5.7ملي ��ار دوالر للتعلي ��م ،لك ��ن  ٪91م ��ن
ميزاني ��ة التعليم تذهب لتغطية الرواتب ،يف حني �أن
اال�س ��تثمار يف التعليم كان �ض ��ئي ًال ن�سبيا ،حيث بلغ
قرابة  600مليون دوالر ،وقد مت نهب معظمه.
 .11الف�ساد

م ��ن ب�ي�ن الأ�س ��باب الأخ ��رى ،يع ��د الف�س ��اد العام ��ل
الرئي�سي امل�س ��اهم الذي �أثر بعمق على نظام التعليم
يف الع ��راق .هناك نظام �ض ��عيف للرقابة وامل�س ��اءلة
�ش ��جع العدي ��د م ��ن العنا�ص ��ر الإجرامي ��ة يف قم ��ة
النظام عل ��ى اختال�س الأموال وا�س ��تخدام ال�س ��لطة
ب�ش ��كل غري قانوين و�إعطاء مزايا غري �ض ��رورية يف
تخ�ص ��ي�ص الأموال والتحويالت والرتقيات واتخاذ
الق ��رار .وفقا ملنظمة ال�ش ��فافية الدولي ��ة ،ف�إن العراق
م ��درج يف قائم ��ة �أك�ث�ر دول الع ��امل ف�س ��ادا .ب�س ��بب
املحا�ص�ص ��ة و�شيوع الف�س ��اد الإداري واملايل وتدين
الأجور ،ي�س ��عى املعلمون الذين يبحثون عن معايري
احلي ��اة الكرمية واحلف ��اظ على ارواحه ��م �إىل طرق
و�س ��ائل غري نزيهة يف االمتحانات وامل�سائل املتعلقة
بال�شهادات والدرجات وما �إىل ذلك.
 - 12البنى التحتية

تع ��اين العديد من املدار�س ،ال �س ��يما تل ��ك املوجودة
يف املناط ��ق الريفي ��ة واملناط ��ق الفقرية ،م ��ن تدهور
مبانيها التي تهدد �ص ��حة الطالب و�سالمتهم وفر�ص
تعلمه ��م .يوجد يف العراق �أكرث من � 15ألف مدر�س ��ة
مبان
ابتدائية ،لكن  ٪35من هذه املدار�س لي�س لديها ٍ
خا�صة بها .من بني �أكرث من � 4آالف مدر�سة متو�سطة
مبان خا�ص ��ة بها ،ومن
يف الع ��راق ٪30 ،لي�س لديها ٍ
�أكرث من �ألفي مدر�سة ثانوية ٪30 ،تفتقر �إىل مرافقها
املالئمة .وهذا يرتك عجزا يف �أكرث من  8500من�ش�أة
مدر�س ��ية عل ��ى جميع امل�س ��تويات .ع�ل�اوة على ذلك،
هناك �أكرث من  4500مبنى مدر�س ��ة ابتدائية بحاجة
�إىل �إع ��ادة ت�أهي ��ل ،كم ��ا ه ��و احل ��ال بالن�س ��بة ملباين
املدار� ��س الثانوية والبلغ عددها  ،1280وهناك �أكرث
م ��ن  1800مبنى مدر�س ��ي غري مالئم عل ��ى الإطالق.
تع ��اين املناطق الريفي ��ة من نق�ص ح ��اد يف املدار�س
واملدر�س�ي�ن واخلدم ��ات الأ�سا�س ��ية مث ��ل الكهرب ��اء
واملياه و�إمدادات الت�ش ��غيل الأخرى .بالإ�ض ��افة �إىل
ذل ��ك ،يف حني �أن املدار�س يف املدن بها ما ي�ص ��ل �إىل
� 24ص ��فا درا�س� �يًا ،ف�إن املدار�س الريفية بها ما ي�صل
�إىل � 6ص ��فوف درا�سية فقط� .ساهمت هذه النواق�ص
يف تقلي� ��ص ع ��دد �س ��اعات الدرا�س ��ة يف املدار� ��س
العراقي ��ة ،حي ��ث يتلقى الطالب التعلي ��م ملدة � 3إىل 4
�س ��اعات فقط يف الي ��وم مقارنة بالط�ل�اب يف �أمريكا
وال�ص�ي�ن وكوري ��ا اجلنوبي ��ة الذين يتلق ��ون  8و10
و� 14س ��اعة عل ��ى التوايل .كل ه ��ذه العوام ��ل �أثرت
�سلبا على العملية التعليمية العراقية وخمرجاتها.
ا�ستنتاج

ت�س ��تنتج هذه الدرا�س ��ة �أن التعليم يط ��ور النا�س يف
جميع جماالت احلي ��اة مثل االجتماعي ��ة والأخالقية
والروحي ��ة وال�سيا�س ��ية واالقت�ص ��ادية� .إن ��ه ق ��وة
ديناميكية متكن كل �شعب من حتقيق �أهدافه الوطنية
ال�شاملة .من احلقائق الثابتة �أن البلدان التي طورت
نظاما تعليميا �سليما لديها نظام اجتماعي و�سيا�سي
�س ��ليم .مع وجود �أنظمة تعليمية فعالة ،تلعب العديد
م ��ن ال ��دول دورا قياديا يف املجتمع ال ��دويل ويتمتع
االف ��راد بحرياتهم وهم �أحرار ومتطورون �سيا�س ��ي ًا
واقت�ص ��ادي ًا .مل يتمك ��ن نظ ��ام التعلي ��م يف الع ��راق

م ��ن �أداء دوره بفعالي ��ة يف بن ��اء الدولة .وقد �س ��اهم
ه ��ذا العام ��ل يف تنمية حال ��ة الإحباط ل ��دى املجتمع
العراقي .جيل امل�س ��تقبل يف العراق بال اجتاه ب�سبب
نظ ��ام التعلي ��م املعيب الذي ف�ش ��ل ب�ش ��كل جذري يف
ا�س ��تنها�ض البلد على �أ�س ���س اقت�ص ��ادية واجتماعية
و�سيا�سية و�أخالقية �سليمة.
ينتج نظام التعليم الزائف قوى من حاملي ال�شهادات
الذي ��ن يعان ��ون من نق� ��ص يف املهارات احلي ��ة عالية
امل�س ��توى مثل التفك�ي�ر والتفكري النق ��دي والتحليل
والبحث والإب ��داع .وبد ًال من ذلك ،ركز نظام التعليم
على تغذية الفرد مبعلومات ومعرفة قدمية ال �صلة لها
بالعامل احلايل �سريع التغري .خمرجات نظام التعليم
العراقي �س ��ليمة من الناحي ��ة النظرية ولكن ال متتلك
مهارات لتطبي ��ق ما تتعلمها من املدار�س واجلامعات
ب�سبب الأ�ساليب التقليدية للتعليم والتعلم.
�أخريا ،خل�ص ��ت ه ��ذه الدرا�س ��ة �إىل �أن هن ��اك حاجة
ملحة لإ�صالح نظام التعليم يف العراق ولهذا الغر�ض
تقدم هذه الدرا�سة التو�صيات التالية:
التو�صيات

 -1يج ��ب توف�ي�ر موازن ��ة كافي ��ة للتعلي ��م يف الناجت
املحل ��ي الإجم ��ايل الوطن ��ي� .س ��تمكن ه ��ذه امل ��وارد
الالزم ��ة م ��ن النهو� ��ض بالتعلي ��م وبناء م ��ا يحتاجه
العراق من � 20ألف مدر�س ��ة يف عموم العراق هذا �إذا
ما مت الق�ضاء على ف�ساد م�شاريع الأبنية املدر�سية.
 -2يج ��ب �أن تكون هناك م�ؤ�س�س ��ات نوعية للتطوير
املهن ��ي للمعلم�ي�ن م ��ن امل�س ��تويات االبتدائي ��ة �إىل
امل�س ��تويات العليا .لهذا الغر�ض ،يجب تزويد النظام
احلايل مل�ؤ�س�س ��ات تعليم املعلمني باملوارد الب�ش ��رية
امل�ؤهلة لت�ش ��غيل برامج تدريب املعلمني على �أ�س ��ا�س
دوري.
يجب تعزيز نظام امل�س ��اءلة وتثقي ��ف جميع املهنيني
املرتبطني بنظ ��ام التعليم لتحمل م�س� ��ؤولياتهم على
�أ�س ��ا�س فردي وجماعي .هذا ي�ساعد يف خلق �شعور
مبلكية النظام ووظائفه.
 -3يجب تقييم املناهج الدرا�سية على �أ�سا�س �سنوي.
يف هذا ال�ص ��دد ،ميكن �إجراء م�سح وا�سع للح�صول
عل ��ى �آراء املعلم�ي�ن و�أولي ��اء الأم ��ور واملجتمع فيما
يتعل ��ق بتوقعاته ��م ومالحظاته ��م .يف �ض ��وء ذل ��ك
وتو�ص ��يات اخلرباء الرتبويني ،يجب �إعادة حتديد
�أهداف املنهج و�إعداد منهج يلبي احتياجات املجتمع
والدولة دون �أي متييز يف املذهب واالثنية.
 -4يج ��ب �أن يكون هناك �أقل ق ��در ممكن من التدخل
ال�سيا�س ��ي� .سي�س ��مح ه ��ذا للنظام بالعمل ب�سال�س ��ة
ودون �أي متيي ��ز .خل ��ق التدخ ��ل ال�سيا�س ��ي املتكرر
ونظام املحا�ص�ص ��ة ثغرات �سيئة يف النظام �أدت �إىل
الرتاجع والف�ساد.
 -5ينبغ ��ي تنفي ��ذ �سيا�س ��ات �ص ��ائبة باال�س ��تعانة
بخ�ب�راء دولي�ي�ن دون �أي ت�أخ�ي�ر م ��ن حي ��ث الوقت
واملوارد.
 -6يج ��ب �أن تك ��ون هن ��اك �إرادة �سيا�س ��ية قوية من
جان ��ب احلكومة لتنفيذ ال�سيا�س ��ات دون �أي ت�أخري.
�أدى التلك�ؤ يف التنفيذ والتنفيذ ال�س ��يئ لل�سيا�س ��ات
�إىل خل ��ق فج ��وات وعج ��ز يف الثق ��ة من قب ��ل �أبناء
ال�شعب
 -7يج ��ب �أن يك ��ون نظ ��ام االمتحان ��ات خ ��ال م ��ن
مافيا الو�س ��ائل غ�ي�ر العادلة والف�س ��اد والإكراميات
غ�ي�ر القانونية .له ��ذا الغر�ض ،ميكن حت�س�ي�ن نظام
الإ�ش ��راف والتفتي� ��ش مادي ��ا ونظري ��ا .يج ��ب عل ��ى
احلكوم ��ة تعزيز رواتب العامل�ي�ن يف جمال التعليم
حت ��ى ال تنحرف ميولهم نحو الو�س ��ائل غري النزيهة
لزيادة مدخالتهم.
 -8ت�ش ��جيع حملة ال�ش ��هادات العليا م ��ن الولوج يف
�سلك التدري�س الثانوي وتقدمي االغراءات الوظيفية
لهم كو�س ��يلة لدع ��م املدار�س بعنا�ص ��ر تربوية عالية
التدريب واملعرفة.
 -9يج ��ب تعزي ��ز ثقاف ��ة البح ��ث داخ ��ل امل�ؤ�س�س ��ات
التعليمي ��ة .له ��ذا الغر� ��ض ،ينبغ ��ي ت�س ��ريع وت�ي�رة
الربام ��ج املوجه ��ة نح ��و البح ��ث يف بيدوغوجيات
التدري� ��س والتعل ��م يف امل�ؤ�س�س ��ات التعليمي ��ة يف
جميع �أنحاء البالد وخا�ص ��ة يف امل�س ��تويات العليا.
يج ��ب عل ��ى احلكومة زي ��ادة حج ��م متوي ��ل البحث
العلمي لهذا الغر�ض.
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كالمٌ عاديٌّ جد ًا

جوليان باغيني ( Julian Bagginiمولود عام  :)1968فيل�سوف و�صحافي وم�ؤلف بريطاني �ألّف ماينوف على الع�شرين كتاب ًا في
موجهة للقارئ العام ،وهو �أحد م�ؤ�س�سي مجلة الفال�سفة  Philosophes’ Magazineذات ال�شهرة العالمية .باال�ضافة
الفل�سفة ّ
لم�ؤلفاته ومن�شوراته البحثية العديدة في حقل الفل�سفة فقدتناول باغيني �أي�ض ًا مو�ضوعات متعددة مثل :العلمانية وطبيعة الهوية الوطنية.
�أق ّد ُم في هذا الق�سم – وق�سم الحق يتبعه – ترجمة لف�صل منتخب من كتاب باغيني المعنون (الفل�سفة :كلّ مايه ّمنا عنها Philosophy:
تخ�ص
 )All That Mattersالمن�شور عام  .2013ربما من المفيد �إعالم القارئ ب�أنني �سبق �أن ن�شرت ق�سمين مترجمين من مادة ّ
هذا الكتاب في �أعداد �سابقة من (المدى).

 حيدر املح�سن

وح�ش ّ
ال�شعر

المترجمة

الفل�س��فة :االنعطاف��ة الأر�س��طوية
االفالط ��وين �أكرث من �س ��واه نحو ال�سعي
وراء اليقيني ��ة والدق ��ة الريا�ضياتية ؛ يف
ح�ي�ن يتو ّقع املف ّكر التجريب ��ي الأر�سطوي
الكثري من الغمو�ض والاليقينية واملناطق
الرمادي ��ة م ��ن املعرف ��ة .اليعني ه ��ذا االمر
ب�أي �شكل من اال�شكال � ّأن املف ّكر التجريبي
ميتل ��ك ر�ؤي ��ة غام�ضة �أو غ�ي�ر دقيقة جتاه
الريا�ضي ��ات ،مثلم ��ا اليعني ه ��ذا االمر � ّأن
املف ّك ��ر العقالين ي�ؤ ّك ُد دوم ًا � ّأن كل فرق بني
املنهجينْ الأفالط ��وين والأر�سطوي يجب
�أن يك ��ون فرق� � ًا وا�ضح� � ًا ،و� ّأن كل املب ��ادئ
العامة عدمية الفائدة.

جوليان باغيني
ترجمة وتقديم :لطفية الدليمي
الق ��ول ب� �� ّأن �أر�سط ��و كان فيل�سوف� � ًا ه ��و
ت�صري ��ح ينط ��وي – تبع� � ًا ملف ��ردات اللغة
احلديث ��ة الت ��ي ن�ستخدمها – عل ��ى تقليل
خط�ي�ر من �ش� ��أن فك ��ر �أر�سط ��و ؛ فقد كتب
الرج ��ل يف كل �ش ��يء :البيولوجي ��ا ،عل ��م
ال�سيا�س ��ة ،امليتافيزيق ��ا ،البالغ ��ة ،نظرية
الف ��ن� ،،،،،إلخ .من امل�ؤ�س ��ف حق ًا � ّأن القليل
ح�سب من �أعمال ��ه املكتملة و�صلتنا بعد �أن
ا�ستطاعت مقاومة مفاعيل الزمن ؛ ّ
لكن هذا
القليل ال ��ذي و�صلنا هو ب � ّ
�كل ت�أكيد عظيم
الأهمية م ��ن حيث فتنة الفكر التي ينطوي
عليه ��ا .لو ق ��ر�أتَ – رمب ��ا – العمل اال�شهر
بني �أعم ��ال �أر�سطو ،االخالق النيقوماخية
 ،Nichomachean Ethicsف� �� ّإن واحد ًا
م ��ن اال�شي ��اء الت ��ي �ستط ��رق عقل ��ك بقوة
وب�ش ��كل مبا�ش ��ر ه ��و ك ��ون ّ
كل ق�س ��م م ��ن
�أق�سام الكتاب يبد�أ
مب�سح  surveyللر�ؤى
ٍ
ال�سابق ��ة ال�سائ ��دة ب�ش� ��أن كل مو�ضوع من
املو�ضوع ��ات املبحوث ��ة .ق ��د تب ��دو ه ��ذه
املقارب ��ة لي�ست �أك�ث�ر من من ��ط �أ�سلوبي ؛
لكنها يف احلقيق ��ة ت�ؤ�شر خ�صي�صة مميزة
ومتف ّردة يف تفكري �أر�سطو :هو – بخالف
�أفالط ��ون – الي�سع ��ى لت�أ�سي� ��س مب ��ادئ
�أوىل �آمن ��ة و�شامل ��ة وق ْبلي ��ة وجتريدي ��ة
وم ��ن ث ��م ا�ستخدامه ��ا يف احل�ص ��ول على
حقائ ��ق جدي ��دة ب�ش� ��أن الع ��امل امل ��ادي ؛
ب ��ل يب ��د�أ �أر�سط ��و يف النظ ��ر �إىل الع ��امل
امل ��ادي وم�ساءلت ��ه كم ��ا ه ��و ،وبالطريق ��ة
الت ��ي يظ � ّ�ن النا� ��س �أنه ��م يعرف ��ون به ��ا
الع ��امل ،ومن ث ��م ي�ش ��رع يف �إقام ��ة ر�ؤيته
الفل�سفي ��ة .تدعى ه ��ذه املقارب ��ة الفل�سفية
بعْدي ��ة ( a posterioriتعن ��ي حرفي� � ًا "
انطالق� � ًا ممّا ي�أتي بع� � ُد ") �أو اختبارية �أو
جتريبي ��ة  Empiricalلأنها تت� ّأ�س ُ�س على
التجرب ��ة وال�شواه ��د املخت�ب�رة يف العامل
الواقعي ب ��د ًال من املب ��ادئ االوىل للمنطق
والريا�ضيات.
�وع من الدقة
امل�ساءل ��ة البعدي ��ة التعِ ُد بن � ٍ
واليقينية اللتني تنط ��وي عليهما امل�ساءلة
الق ْبلي ��ة ؛ لك � ّ�ن هذا االمر يح�ص ��ل فقط ل ّأن
امل�ساءلة البعْدية التعتق� � ُد ب�إمكانية وجود
مث ��ل ه ��ذه الدق ��ة والو�ض ��وح يف معظ ��م
املو�ضوع ��ات املخت�ب�رة يف الع ��امل املادي.
تكم ��ن املع�ضل ��ة يف الفل�سف ��ة الق ْبلي ��ة يف
الثمن ال ��ذي يتوجّ بُ عليه ��ا �أن تدفعه لقاء
ارتكانها عل ��ى املبادئ التجريدية ال�شاملة.
الفل�سف ��ة الق ْبلي ��ة التت� ّأ�س� � ُ�س عل ��ى الواقع
الفو�ض ��وي للعامل الواقعي ؛ لذا ينتهي بها
املطاف ب�أن تخربنا الكثري ب�ش�أن العالقات
املنطقي ��ة بني املفاهيم عو�ض� � ًا عن �إخبارنا
ب�ش� ��أن املاهي ��ة احلقيقي ��ة للأ�شي ��اء .ل ��ذا،
على �سبي ��ل املث ��ال ،لدين ��ا يف الريا�ضيات
كام ��ل الو�ض ��وح واليقينية يف الق ��ول ب� ّأن

وجهة نظر

ربن ��ا ب�ش ��يء
 4 = 2 + 2؛ لك � ّ�ن ه ��ذا اليخ ُ
ع ّم ��ا يح�صل حق� � ًا عندم ��ا يو�ض ��ع �شيئان
م ��ع �شيئ�ي�ن �آخري ��ن يف الع ��امل الواقعي.
ق ��د تتدمّر املجموعة الناجت ��ة من اال�شياء،
�أو ق ��د تندم ��ج اال�شي ��اء مع بع�ضه ��ا� ،أو قد
تتكاث ��ر� ،،،،،،إلخ .لي�س مِ ن مبد�أ يقوم على
املنط ��ق املح�ض ميك ��ن �أن يخ�ب�رك �أي ًا من
هذه النتائج هو االكرث احتما ًال لأن يح�صل
من �سواه.
ه ��ذان املزاجان الفل�سفي ��ان ميكن التمييز
بينهم ��ا بدقة معقولة .ي ّتك ��ئ �أحدهما بقوة
على حُ ج � ٍ�ج  argumentsق ْبلية ؛ يف حني
جج بعدية .ير ّك ُز واحد
يتكئ الآخر على حُ ٍ
منهما على مبادئ جتريدية �شاملة يف حني
ير ّك ��ز الآخ ��ر على مب ��ادي حم� �دّدة خا�صة
من الع ��امل الواقع ��ي .ي�سع ��ى �أحدهما �إىل
الأ�س� ��س الآمنة غري املتحوّ ل ��ة للمعرفة يف
ح�ي�ن يقبل الآخر ب� ّأن مثل هذه الأ�س�س هي
– من امل�ؤ ّكد تقريب ًا – ع�صية على الب�شر.
مييل �أحدهم ��ا لر�ؤية �أي عن�ص ��ر نق�ص �أو
ع ��دم دقة مكتمل ��ة على �أنه عن�ص ��ر �سيطيحُ
بالنظام كل ��ه يف حني ّ
يع�ضد الآخر عنا�صر
الغمو�ض والفو�ضى �إىل احلد الذي يجعل
منهم ��ا عنا�صر منا�سبة ملعرفة �أي مو�ضوع
يف العامل الواقعي.
لك ��ن عل ��ى الرغ ��م م ��ن وج ��ود متاي ��زات
�أ�سا�سي ��ة ووا�ضح ��ة ب�ي�ن هذي ��ن املزاجني
الفل�سفي�ي�ن فثمة دوم� � ًا خط ٌر قائ ��م يواجه
الفل�سف ��ة يتم ّث� � ُل يف �أنن ��ا عندم ��ا ن�ص ّن � ُ�ف
املف ّكري ��ن يف مدار� ��س فل�سفي ��ة خمتلف ��ة
ف�إننا ُنعلي من �ش�أن االختالفات بني هاتني
املقاربت�ي�ن الفل�سفيتني .لي� ��س ثمة �أح ٌد من
املف ّكري ��ن الفال�سف ��ة العِ ظ ��ام يتطاب ��ق كلي ًا
مع القال ��ب النمطي الذي ت�صفه تو�صيفات
تعريفي ��ة على �شاكل ��ة :فيل�سوف " عقالين
" �أو " جتريب ��ي " .ق ��د يك ��ون �أفالط ��ون
طمح لبلوغ �صرام ��ة ويقينية املعرفة التي
تو ّفره ��ا اال�ش ��كال " االفالطوني ��ة " ؛ ّ
لكن
�سق ��راط يف حماورات ��ه " ال�سقراطي ��ة "
اليبل ��غ �أبد ًا مثل ه ��ذا احلافات النهائية من
ّ
الينفك يذ ّكرنا
املعرف ��ة ،والنتيجة هي �أن ��ه
دوم� � ًا باحل ��دود املفرو�ضة عل ��ى معرفتنا،
وي�شجّ عن ��ا يف الوق ��ت ذات ��ه عل ��ى العي�ش
مع معتقدات تبقى �أق � ّ�ل من معرفة يقينية.
لطامل ��ا ّ
مت ت�صوير �سقراط عل ��ى �أنه الرجل
االكرث حكمة يف �أثين ��ا لأن ال�شيء الوحيد
ال ��ذي عرفه بيقينية كامل ��ة هو �أنه اليعرف
�أي �شيء ب�صورة م�ؤكدة با�ستثناء معرفته
بع ��دم قدرت ��ه عل ��ى بل ��وغ مرتب ��ة املعرف ��ة
اليقينية باال�شياء.
لي� ��س �صحيح ًا �أي�ض ًا القو ُل ب� �� ّأن �أر�سطو
رف� ��ض ّ
كل املناهج الق ْبلي ��ةّ � .إن واحدة من
ً
�أعظ ��م م�ساهماته الفل�سفية حق� �ا كانت يف

الحقيقة والمعرفة

االرتقاء باملنطق الذي يت� ّأ�س ُ�س على مبادئ
جتريدي ��ة ،وال ��ذي يخلو م ��ن �أي حمتوى
يرتب ��ط بوقائع مادي ��ة �أو جتريبي ��ة� .أراد
�أر�سط ��و – بب�ساط ��ة – ت�أكي ��د حقيق ��ة � ّأن
ت�س ُم ّ
كل عقل
" املنه ��ج القبلي هو عالم ��ة ِ
فل�سفي مد ّرب تدريب ًا رفيع ًا يف �أن اليتوقعّ
�أب ��د ًا دق ��ة عن ��د التعام ��ل م ��ع �أي مو�ضوع
ب�أكرث ممّا ت�سمح ب ��ه طبيعة ذلك املو�ضوع
" .م ��اكان �أفالط ��ون �إال ليواف ��ق – وم ��ن
ع�س ��اه ي�ستطي ��ع �أن اليواف ��ق؟ الف ��رق بني
�أفالطون و�أر�سطو (وكذلك املف ّكرين الذين
�أعقبوهما) يكمن يف الأهمية الن�سبية التي
يقرنه ��ا كل مف ّكر فيه ��م مع منه ��ج امل�ساءلة
القبلي ��ة �أو البعدية :ميي� � ُل املف ّكر العقالين

الفيل�سوف وعَ مَال الكتابة
� إبراهيم �أبو عواد

*

ال َف ْيل�س � ُ
�وف هُ ��وَ الكائ ��نُ الوحي� � ُد الذي َيك ��ونُ ُع ُم ُره
َح َي ��وَ ٍ
ات متك ��ررة مُنبثق ��ة مِ ��ن �أحزانه املتك ��ررة  ،وهُ وَ
ر الث ��ورةِ احل � ُّ�ي � ،إ َّن ��ه َ�صرخ� � ُة ال َع� �المَ ِ الراف� ِ��ض
َ�ضم�ي� ُ
للتدجني  .مِ هْنته هِ َي َ�ص ُ
عق النا�س لتحريرهم مِ ن �أنف�سهم
 ،وانت�شاله ��م من النظام اال�ستهالك ��ي اخلانق  ،والأخذ
ب�أيديه ��م �إىل حقيق ��ة املعن ��ى  ،و�إ ْر�شاده ��م �إىل َّ
ال�ض� �وْءِ
يف نهاي ��ة ال َّنف ��ق  ،و�إنقاذهم من اخلوف لك ��ي َينطلقوا
�إىل الأم ��ام  .و�أف�ض� � ُل طريق ��ةٍ للتخل� ��ص م ��ن اخل ��وف
فج َر
قلب اخل ��وف لكي ُت ِّ
هِ � َ�ي اقتحا ُم ��ه  .ا ْر ِم َن ْف َ�س � َ�ك يف ِ
َ
اخلوف مِ ��ن دَاخله ،و َت�شع َر بالأم ��ان
الروحي والهدوءِ
ِّ
�اب  ،و ُت�شعِ � � ُر الإن�سانَ
امل ��اديِّ  .وال َف ْل َ�سف� � ُة ُتزي ُل االكتئ � َ
ِب َج ��دوى احلي ��اةِ  ،و�أهمي ��ةِ العقلِ الإن�س ��انيِ ِّ يف َحركةِ
نقيب عن
التاريخ و َم ِ
�سار الوُجودِ .والفل�سف ُة هِ َي َفنُّ ال َّت ِ
ِ
ال ��ذات وتطهريُها.والو�سيل ُة الوَ حي ��د ُة ِل َتخليدِ الفل�سفةِ
هِ � َ�ي ِب َنا ُ�ؤه ��ا على َرمزي ��ةِ اللغ ��ةِ وامل�شاع � ِ�ر الإن�سانيةِ .
َو ِ�سوَ ى ذلك َ�س ْو َف َتزو ُل ال َفل�سف ُة  .والفل�سف ُة هِ َي َ�ض ْو ُء
ال�شمعة ،وخارط ُة ال�ض ��وءِ ُ ،
وخط ٌة واقعية لكي يُ�صبح
ال�شخ�ص
ال َّذك ُر َر ُجلاً  ،وت�صبح الأنثى امر�أ ًة  ،ويُ�صبح
ُ
�إن�سا ًن ��ا  .وال َف ْيل�س � ُ
�وف َيح � ُ
�رق ال�شوائ � َ�ب يف ال� � ُّروح
الإن�ساني ��ة لك ��ي يمَ نح اخلال� �َ�ص والطه ��ار َة للإن�سان .
وح
�إنَّ �إزال� � َة ال�شوائ ��ب من ال ُّروح الإن�ساني ��ة تجَ ْ عل ال ُّر َ
طاه ��ر ًة ومُط ِّه ��ر ًة للأن�ساق االجتماعي ��ة  .وال َيخفى �أن
�إزال� � َة ال�شوائ ��ب من ال َّذه � ِ�ب َترتقي بال َّذه � ِ�ب �إىل درجةٍ
�أعل ��ى  .وال َم ��كان للربي � ِ�ق يف ظِ � ِّ�ل ُوج ��و ِد َّ
ال�شوائ ��ب .
ل�سوف َحيَوَ اتٌ متكررة لأنه َيعي�ش يف �أماكن
و ُع ُم ُر ال َف ْي
ِ
كثرية دون �أن يُغادِر مكانه  ،ويُو َلد يف �أزمنة كثرية مع

َ
�أنَّ
تاريخ ميالده_يف �شهادة امليالد ال َّر�سمية_ واح ٌد
ال يتك ��رر .وهذه ا َ
املحرتق ُة َتنبعث من
حليَوَ اتُ احلارق ُة
ِ
جمتمع ال يعرف قيم َة الفل�سفة
�أحزانه  ،لأنه موجو ٌد يف
ٍ
� .إ َّن ��ه مي ��وت يف ُكل حلظة لأ َّن ��ه َيدْفع �ضريب ��ة التاريخ
مِ ن ِج ْل ��ده  ،ويُ�سدِّد دُيونَ احل�ضارةِ من �أع�صابه  .حيا ُة
يل�سوف ٌ
نزيف مُتوا�صل بال انقطاع .
ال َف
ِ
ري عن الأنا الأُخرى الكامنةِ فِينا  ،وعمليةُ
ُ
َ
الكتابة تعب ٌ
أ�شخا�ص يمُ ِار�سون ِفع� � َل الكتابة
تط ُّه � ٍ�ر م�ستم ��ر ٌة  .وال
ُ
م َ
ُنط ِلق�ي�ن مِ ��ن ُح ��ب عني ��ف �أو ُح ��زن عني ��ف  .وهات ��ان
ر من ُق ��درة الإن�سان
الطاقت ��ان ( احل ��ب  /احلزن ) �أك�ب� ُ
على ال َّتحمل ،فيت ُّم اللجوء �إىل الكتابةِ للتخل�ص من هذا
ما ُي�ؤدي
احلِ ْم ��ل الزائد  ،وه ��ذا
ِ
ال�ضغط اله�ست�ي�ري  ،مِ َّ
�إىل حتقي � ِ�ق الت ��وازن يف ال َّن ْف� � ِ�س الب�شري ��ةِ � .إ َّنن ��ا يف
التخل�ص
البحر الثائر  ،و َينبغي
َ�سفينةٍ مُهرتئةٍ يف قلب
ُ
ِ
ُ
َ
َ
م ��ن الأحمال الزائ ��دة لكي ت�ستعي� � َد ال�سفين� �ة توازنها،
�شاطئ
البحار ُة ثِقتهم ب�أنف�سهم  ،و َي�صلوا �إىل
و َي�ستعي َد َّ
ِ
الكاتب
الأم ��ان  .و َر ْغ� � َم ُك ِّل �شيء �َ ،س َيظ� � ُّل
احلقيقي هُ وَ
ُ
ُّ
الذي َيعترب الكتاب َة موق ًفا من الوجود ِب� ْأ�سره  ،ال حلظ َة
ُح ��ب زائل ��ة � ،أو �شعو ًرا حزي ًن ��ا عاب� � ًرا � .إنَّ الكتاب َة هِ َي
َفل�سف ُة الوجو ِد
الواقعي واخلياليِ ِّ  ،و َل ْي َ�ستْ هِ وَ اي ًة لمِ َ ْلءِ
ِّ
َو ْق ِت ال َفراغ � ،أو َوجاه ًة اجتماعية  .و�أبجدي ُة ا ُ
حل ْل ِم يف
خلي�ص
الكتاب ��ةِ هِ َي
ُ
العذاب املتوا�ص ُل الذي َيهْدِ ُف �إىل َت ِ
تحَ
�اق احلياتية مِ نَ
نَ
�ذاب  ،و
ِ
رير الأن�س � ِ
املجتم � ِ�ع مِ الع � ِ
امل�شاعر
وتر�سيخ املعاين ال َّثورية يف �أق�صى
ال َفو�ضى ،
ِ
ِ
الإن�سانية .
*كاتب من الأردن

عل ��ى الرغ ��م م ��ن � ّأن معظ ��م املق� � ّررات
املنهجي ��ة �سيطي ��بُ له ��ا التج ��وال الفكري
ب�أريحي ��ة مفعم ��ة ع�ب�ر تن ��اول النظري ��ات
الفل�سفي ��ة اخلا�ص ��ة باحلقيق ��ة واملعرف ��ة
والت ��ي هيمن ��ت على كامل ت�أري ��خ الفل�سفة
ف�إنن ��ي �أرى م ��ن جانب ��ي � ّأن املقاربت�ي�ن
العامت�ي�ن (�أو لنق ��ل املزاج�ي�ن الفل�سفيني)
اللت�ي�ن قدّمتهم ��ا فيم ��ا �سب ��ق �أراهم ��ا �أكرث
قيم ��ة �أ�سا�سي ��ة م ��ن النظري ��ات اخلا�صة.
دعون ��ا نتن ��اول مو�ضوعة املعرف ��ة :يجب
من ��ذ الب ��دء �أن يك ��ون وا�ضح ًا �أن ��ك عندما
تتو ّغل يف مبح ��ث املعرفة �ستقاب ُل �أ�صناف ًا
خمتلف ��ة من النظريات ،والأم ��ر كله يعتمد
يف نهاي ��ة املط ��اف ه ��ل تعتم ��د مقارب ��ة
�أفالطوني ��ة �أم �أر�سطوي ��ة يف مبحث ��ك
الفل�سفي .حت ّثنا املقاربة الأفالطونية على
التمييز ال�صارم بني املعرفة واالعتقاد على
�أ�سا� ��س � ّأن معرف ��ة �شيء ما لي�س ��ت بالأمر
ال ��ذي يكفي ليكون ذل ��ك ال�ش ��يء حقيقي ًا ؛
نتح�صل على
�إذ يج ��ب يف نهاي ��ة االم ��ر �أن
ّ
�ضمان ��ة  guaranteeب� ��أن يك ��ون ذل ��ك
ال�ش ��يء حقيقي� � ًا .االعتقاد ،وعل ��ى العك�س
م ��ن املعرف ��ة ،يفتق ��د الإثب ��ات �أو الت�سويغ
ال ��كايف .يحثنا ه ��ذا الفارق ب�ي�ن احلقيقة
واملعرفة على تو�صيف الكيفية التي ميكن
بها تعري ��ف املعرف ��ة .الداف ��ع الأفالطوين
�سيكون مطلوب� � ًا لبلوغ تعريف وا�ضح من
�ش�أن ��ه متكيننا م ��ن التفريق بدق ��ة مقبولة
ب�ي�ن املعرفة من جه ��ة وال ��ر�أي �أو االعتقاد
من جهة �أخرى.
لكن على كل حال تبدو الأ�شياء خمتلفة عن
بع�ضه ��ا متام ًا تبع ًا للمنظ ��ور الأر�سطوي.
الف ��ارق ب�ي�ن املعرف ��ة واالعتق ��اد ه ��و على
الأغل ��ب م�س�أل ��ة ف ��رق يف متاي ��ز الن�سب ��ي
ولي� ��س فرق ًا مطلق� � ًا :ك ّلما ا�ستطعن ��ا �إقامة
معتقداتن ��ا عل ��ى �أ�س�س �صلب ��ة �سيكون من
امل�س ��وّ غ �أكرث اال�شارة �إىل ه ��ذه املعتقدات
باعتباره ��ا حاوية على معرف ��ة ؛ لكن لي�س
ثم ��ة م ��ن معتق ��د م�ؤ ّكد لن ��ا مبا يكف ��ي لكي
ندّعي �إحت ��واءه على  100%م ��ن املعرفة،
ويع ��ود الأم ��ر وراء ذل ��ك – جزئي� � ًا – �إىل
عدم وجود �أ�سا�س من ال�شواهد القوية يف
العامل تكف ��ي لإ�سناد ودع ��م ّ
كل معتقداتنا.
ً
هك ��ذا تعمل املقارب ��ة الأر�سطوية :بدال من

تبدي ��د اجلهود يف حم ��اوالت عبثية لبلوغ
�أ�س� ��س قوي ��ة ت�سن ��د معتقداتن ��ا يكون من
الأج ��دى والأف�ض ��ل الرتكي ��ز عل ��ى كيفي ��ة
جعل معتقداتنا تدع ��م بع�ضها وتتناغم مع
املعطي ��ات التي يقدّمها الع ��امل املادي .هذه
املقارب ��ة ميك ��ن و�صفه ��ا باملقارب ��ة الكلي ��ة
 Holistic؛ فه ��ي ت�سعى لتحقيق التما�سك
والتناغ ��م والتنا�سق بني معتقداتنا بكيفية
�أعظ ��م بكثري مم ��ا قد يفعل ��ه �أ�سا� ��س قوي
تو�س ُع هذه املقاربة من نطاق
واحد منفردّ .
تعريفن ��ا للمعرف ��ة ذاته ��ا – الأم ��ر الذي قد
اليكون دقيق� � ًا�( .سن�شهد يف الف�صل التايل
كي ��ف يدف ��ع البع� ��ض ه ��ذه املقارب ��ة بعيد ًا
وم ��ن ثم يدّعون � ّأن امل�سع ��ى �سيكون عدمي
القيم ��ة �إذا ماحاولنا بل ��وغ تعريف وا�ضح
للمعرفة).
ً
يوج ��د ان�شق ��اق وا�ض ��ح �أي�ض� �ا يك�ش ��ف
ع ��ن حال ��ه بطريقة التخفى ب�ي�ن املقاربتني
الأفالطوني ��ة والأر�سطوية جتاه احلقيقة.
يريد امل ��زاج الأفالطوين �إقام ��ة " احلقيقة
" باعتبارها �أمر ًا وا�ضح ًا ،م�ؤ ّكد ًا ،وقاب ًال
للمعرفة  ،وي�سعى هذا املزاج بخا�صة نحو
احلقائ ��ق امل�ستقل ��ة ع ��ن الزم ��ان واملكان:
حقائ ��ق املنط ��ق والريا�ضيات الت ��ي تبقى
�صحيح ��ة �إىل االب ��د .البدي ��ل الأر�سطوي
ي ��رى � ّأن بع� ��ض اال�شياء حقيقي ��ة �أكرث من
غريه ��ا ؛ لكن لي�س �س ��وى ب�ضع ��ة �أ�شياء،
�أو رمب ��ا ال�ش ��يء �أب ��د ًا ،يح ��وز مرتب ��ة �أن
يك ��ون حقيقة �أبدية خال ��دة وغري متغيرّ ة.
الأ�شي ��اء ّ
املر�شح ��ة �أف�ضل م ��ن �سواها لكي
تكون حقائ ��ق �أبدية خال ��دة وغري متغرية
تبع� � ًا للمقارب ��ة الأر�سطوي ��ة ه ��ي �أ�شي ��اء
مماثلة ملكان ��ة حقائق الريا�ضيات واملنطق
يف املقارب ��ة الأفالطوني ��ة ،و�سيك ��ون له ��ا
دميوم ��ة يف مقاب ��ل ثمن يتم ّث ��ل يف كونها
غري ق ��ادرة على �أن تخربن ��ا ب�شيء مبا�شر
عن العامل الذي نعي�ش فيه.
مادة تو�ضيحية �إ�ضافية

تقليدان فل�سفيان
النم ��ط الأفالط ��وين يف امل�ساءل ��ة لطامل ��ا
�س ��اد يف ت�أري ��خ الفل�سف ��ة ،وق ��د لوحظ ��ت
�سي ��ادة ه ��ذا النم ��ط الفل�سف ��ي يف الق ��رن
ال�ساب ��ع ع�شر وبخا�ص ��ة يف ع�صر عقالنية
دي ��كارت واليبنت ��ز و�سبين ��وزا ؛ لكنه �ساد
�أي�ض� � ًا يف الق ��رن الع�شري ��ن وبخا�ص ��ة
مع تنام ��ي النزع ��ة املنطقي ��ة Logicism
لربتراند را�سل الذي �سع ��ى لإقامة املنطق
عل ��ى �أ�س� ��س ريا�ضياتية �صارم ��ة .وجدت
املقارب ��ة الأر�سطوي ��ة �ص ��دى له ��ا ع�ب�ر
الق ��رون وبخا�صة يف الق ��رن الثامن ع�شر
حيث �س ��ادت التجريبي ��ة الربيطانية التي
ق ��اد لواءه ��ا كل م ��ن ج ��ون ل ��وك ،الأ�سقف
بريكلي ،وديفيد هي ��وم� ،إىل جانب النزعة
الرباغماتية  Pragmatismالتي ت�سيّدت
الفل�سفة الأمريكية يف القرن التا�سع ع�شر،
وكان فر�سانه ��ا ج ��ون دي ��وي ،ت�شارل� ��س
�ساندر�س بري�س  ،وويليام جيم�س.

الأ�ش ��عار تو ّل ��د �أ�ش ��عارا ،كما �أن عل ��ى ّ
ال�ش ��اعر ،يف ر�أي �إلي ��وت� ،أن يكون
�أ�س ��تاذا يف ال ّنرث ،واختار ح�س�ي�ن عب ��د اللطيف مقطع ��ا حواريا من رواية
�سارتوريو�س لويليام فولكرن �أن يكون ً
تقدمة لكتابه ال�شعريّ الأول:
« -حتدّث عن اجلنوب ،ماذا ي�ش ��به ،ماذا يفعلون هناك ،ملاذا يعي�ش ��ون على
�أية حال؟
 �إنك ال ت�ستطيع �أن تفهم ،كان يجب �أن تولد هناك».فولك�ن�ر �س ��ليل �أ�س ��رة متت� � ّد جذوره ��ا يف والي ��ة مي�سي�س ��يبّي يف جنوب
الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة ،وت ��دور جمي ��ع �أعمال ��ه ح ��ول الأمريك ��ي
اجلنوب � ّ�ي ،وكيف كان يعي� ��ش عزلة فر�ضتها على الواق ��ع �أحداث التاريخ،
و�أدّت بالنتيجة �إىل �أن جعلته يكابد خجال م�ستدميا مينعه من �أن يذوب يف
جمتم ��ع غريب عنه يف التفكري واملعتقد ،مع توق �شديد يع ّذبه �إىل االنفتاح
عل ��ى الع ��امل .املح�صلة الناجتة من هذه اخللط ��ة النف�سية �أن �صار لدى ابن
اجلنوب رغبة يف ال ّتح ّرر واالنعتاق ،تكبحها حاجة م ّلحة للبقاء يف املكان
نف�س ��ه ،و�إذا �ساف ��ر �أو هاجر د ّلت علي ��ه طريق ُته يف امل�ش ��ي ،ويف الكالم...
ه ��ي غربة م�ستدمية �إذن ت�سكن دماءَنا ،وتلوّن وجوهنا و�أيدينا و�أقدامنا.
تنته ��ي ق�صي ��دة “دوارة ال ّرياح” وقد �أيقن ح�سني عب ��د اللطيف �أنه يعي�ش
جني الذي �صح ��ا من النوم ووجد نف�س ��ه يف بلد بعيد،
جترب ��ة عطي ��ل ،ال ّز ّ
وبني قوم ال يفهمون عنه:
املغربي
«�أيها ال�سّ احر
ّ
ت�شربُ احلنط ُة الذهبي
من يديك»
هو زهو ال مثيل له بالأر�ض ،وقد قيل يف املا�ضي�“ :أر�ض املرء خري ن�سب
ل ��ه” .كما زاد م ��ن �إح�سا�سه باالختالف نوع ّ
ال�شعر ال ��ذي جاءنا به .ال �أحد
م ��ن ّ
ال�شع ��راء وال ّن ّقاد الذي ��ن عا�شوا يف ع�ص ��ره يريد �أن يع ��رف �شيئا عن
ه ��ذه التجربة الفني ��ة اجلديدة ،وكان ال�شاعر ين�ش ��ر ق�صائده وك�أنه ير�سل
خطابات �إىل الآخرين ،وينتظر اجلواب يف ر�سالة حتملها قارورة.
يف ا�ستهالل ديوانه الث ��اين نقر�أ مقطعا �شعريّا لبورخي�س“ :للأ�سالف من
دم ��ي وللأ�سالف من روح ��ي ق ّربت ذبائح من �أ�شع ��ار” ،بالإ�ضافة �إىل كالم
لريلك ��ه“ :م ��ن ال يبني بيتا الآن ،ل ��ن يبني بيتا فيما بع� � ُد \ ومن هو وحيد
الآن ،هك ��ذا ،طويال �سيبقى” ،والغريب �أنه قدّم لكتابه ّ
ال�شعريّ الرابع “مل
يع ��د يج ��دي النظر” بهذا االقتبا�س من ّ
ال�شاع ��ر الأملاين نف�سه ،فهو يريد
الت�أكي ��د على عزلته ع ��ن الآخرين ،وكلما تقدم به العم ��ر تر�سّ خ لديه �شعور
االفتقار �إىل البيت -الوطن� -أكرث .من �أراغون اختار بع�ض ال�شعر مفتتحا
ل”�أمري من �أور” ،بالإ�ضافة �إىل ق�صيدة هايكو ّ
لل�شاعر �شيكي ،واختار �أن
ي�ستح�ضر طيف �أبّولينار يف ق�صيدة ،بينما خال كتابه الأخري الذي ن�شرته
ابنته «ر�سال» بعد وفاته من �أيّ تقدمي.
ال�شع ��ر ينبع من ّ
ّ
ال�شعر ،ف�إذا �أردنا معرف ��ة امل�ؤ ّثرات يف جتربة ح�سني عبد
ّ
اللطيف ك�شفت لنا هذه االقتبا�سات الأمر ،و�أثبتت �أنه قارئ خمل�ص لل�شعر
املرتجم من ك ّل مكان ،ومل يكن يجيد لغة غري العربيّة ،وهذا يف�سّ ر ال ّت�شابه
الغري ��ب بني �أعمال ��ه ،حتى املوزونة منه ��ا ،مع ّ
ال�شعر احل� � ّر ،ومع ق�صيدة
ال ّنرث .من �شدّة �إعجابه بال�شاعر «�سان جان بري�س» �صار �أحد �أقواله جزءا
من هايكو لدى �شاعرنا:
«�صمت مهول
يف امل�ساء ،ال ّثلج
لي�س يل �إ ّال �أن �أعقد �صداقة مع ركبتي!”
ال�صداق َة قبل �شاعرنا ب�سنني طويلة .بني ق�صيدتني
وكان «بري�س» عقد هذه ّ
من ديوانه الثاين ،هما “فال�س لآخر ال�سّ هرة” و “يف عداد ال ّذكرى” ،وبني
إيجابي بينّ ٌ  ،كما �أننا نظ� � ّل نت�سمّع يف �صفحات كثرية من
�إلي ��وت تنا�ض ��ح � ّ
«�أمري من �أور» �إىل �صوت والت وايتمان.
ان�شغ ��ل ّ
ال�شاع ��ر يف �سنواته الأخ�ي�رة بق�صيدة الهايك ��و ،وكانت ح�صيلته
جمموع ��ة عنوانها «بني �آون ��ة و�أخرى يلقي علينا الربق لقال � َ�ق مي ًّتة» ،كما
�أن ��ه �أجنز كتاب ��ا �شعري ��ا م�شرتكا م ��ع بابلو ن�ي�رودا ،عنوان ��ه “ت�سا�ؤالت
و�إجاب ��ات” ،وج ��اء ب�ص ��ورة ت�شب ��ه املعار�ض ��ة ّ
ال�شعري ��ة يف الهايكو بني
االثن�ي�ن ،ومل ت�ض ّم هذا الكتاب املجموعة الكاملة التي �أجنزتها دار �شهريار
ّ
لل�شاعر.
ال�شعر ينبع من ّ
ّ
ال�شعر ،ف�إذا �أردنا
ّ
معرفة الم�ؤثرات في تجربة ح�سين
عبد اللطيف ك�شفت لنا هذه
االقتبا�سات الأمر ،و�أثبتت �أنه قارئ
مخل�ص ّ
لل�شعر المترجم من ّ
كل مكان،
ولم يكن يجيد لغة غير العرب ّية

ق�صيدة غاوت�شو الوطنية الملحمية في رواية لكاتبة ارجنتينية
ترجمة  :عدوية الهاللي
«ميك ��ن ل�ل��أدب ان يفع ��ل �أي �ش ��يء ..مع
احلري ��ة التي مينحها ل ��ه اليقني الرا�سخ
«..بهذه الطريقة قامت الكاتبة غابرييلال
كابيزون كام ��ارا املولودة يف االرجنتني
ع ��ام  1968ببن ��اء �أح ��د اك�ث�ر االعم ��ال
االدبية متيزا يف امريكا الالتينية اليوم
 ،فم ��ا بني الذاك ��رة واليوتوبي ��ا  ،متحو
كامارا با�سلوبها الباذخ احلدود الفا�صلة
ب�ي�ن الثقافة العلمي ��ة والثقافة ال�شعبية ،
مت�سائلة عن تاريخ وهوية بلدها ..
من ��ذ بداياتها يف ال�صحاف ��ة التي الزالت
متار�سها  ،حافظت الكاتبة على اهتمامها
ال�شديد بالواق ��ع االجتماعي ي�ضاف اىل
ذلك ا�صداره ��ا روايات عربت عن العنف
ال�شدي ��د وع ��ن جم ��ال العامل..وحتم ��ل
الرواية املرتجم ��ة م�ؤخرا اىل الفرن�سية
عن ��وان (مغام ��رات حدي ��د ال�ص�ي�ن) وقد
�ص ��درت م�ؤخرا ع ��ن دار لوغر للن�شر يف
� 256صفح ��ة ..وي�ستك�شف ه ��ذا الكتاب
ق�صي ��دة الغاوت�ش ��و الغنائي ��ة الرتاثية ،
وه ��ي ق�صي ��دة ملحمي ��ة وطني ��ة طويلة
حتتفي با�ستقالل االرجنتني وتلعب دورا
هاما ورمزيا يف امل�شاعر القومية يف كل
من الأرجنتني وباراغواي و�أوروغواي
والت ��ي كتبه ��ا خو�سي ��ه هرناندي ��ز
م�ستخدم ��ا مارت�ي�ن فريوغاوت�ش ��و
باعتب ��اره رم� � ًزا ملكافحة الف�س ��اد ورم ًزا

للتقاليد الوطني ��ة الأرجنتينية مبواجهة
النزع ��ات الأوروبية..وت�ستذكر الكاتبة
�شخ�صية هذا البطل القومي الذي انتهى
ب ��ه الأمر بهزمي ��ة النم ��وذج االقت�صادي
ملالك ��ي االرا�ض ��ي الكب ��ار ..لك ��ن اغنيته
ت�صب ��ح حزين ��ة وبالتدري ��ج ن�شع ��ر ب�أن
ال ��روح القتالي ��ة وال�شجاع ��ة التي متيز
�شعر الغاوت�شو ت�صبح حمطمة ..
وت�سع ��ى الكاتب ��ة غابريي�ل�ا كابي ��زون
كام ��ارا يف روايتها اىل ا�ستع ��ادة القوة
اجلماعي ��ة املليئ ��ة بالبهج ��ة م ��ن خ�ل�ال
اخليال ..ويف مقابلة معها قالت »:لطاملا
�شع ��رت بالده�ش ��ة لر�ؤي ��ة مارتني فيريو
 ،اله ��ارب الذي قتل جندي ��ا  ،وقد �أ�صبح
بط�ل�ا قوميا،فعل ��ى الرغم م ��ن �أن النا�س
مل ي�سمع ��وا عن هرينانديز م ��ن قبل � ،إال
�أنه ��م يعرفون جميعا �سط� � ًرا واحدًا على
الأق ��ل م ��ن ق�صيدته عن ظه ��ر قلب .وبعد
�إع ��ادة قراءته ��ا  ،خطرت يل فك ��رة �سرد
هذه الق�ص ��ة من وجهة نظر امر�أة  -فقط
ب�ضعة �أ�سطر خم�ص�صة لها يف الق�صيدة
 �أردت �أن �أعطي لها حياة م�شرقة� .أردت�إعادة اكت�ش ��اف العامل من خالل عينيها ،
مثل طفل حديث الوالدة..« .
يف الرواي ��ة  ،جن ��د رغب ��ة يف كتاب ��ة
التاري ��خ ب�ش ��كل خمتل ��ف  ،بن ��ا ًء عل ��ى
اجل�س ��د والرغبة .ومن هن ��ا جاء اختيار
البطل  ،وهي فت ��اة تبلغ من العمر �أربعة
ع�ش ��ر عامًا  ،تزوجت ق�س� � ًرا عندما كانت
طفلة من مارت�ي�ن فيريو،و�صارت تروي

مغامرات ��ه فبعد القب�ض عل ��ى هذا الزوج
ال ��ذي فر�ضت ��ه احلي ��اة عليه ��ا  ،ت�شع ��ر
باحلري ��ة  ،وب� ��أن روابطه ��ا تتال�ش ��ى
فتعط ��ي ولديه ��ا ال�صغريي ��ن لوال ��دي
زوجه ��ا امل�سن�ي�ن بع ��د ان تك ��ذب عليهما
بقوله ��ا انها �ستذهب النقاذه  ..لذلك جتد
نف�سه ��ا وحي ��دة وتعي�ش مغام ��رة ال�سفر
ع�ب�ر ب�ل�اد البامب ��و ..وعندم ��ا تختبيء
داخ ��ل عرب ��ة م�ساف ��رة � ،ستمث ��ل ه ��ذه
العرب ��ة لبطل ��ة الرواي ��ة والدة جديدة اذ
تخل ��ع ف�ستانه ��ا و�شعرها الطوي ��ل فيها،
وتلب�س �سروال الغاوت�شو لت�صبح �شابًا.
�ستكت�ش ��ف � ً
أي�ض ��ا الت�أث�ي�ر الإجنلي ��زي
وو�سائ ��ل الإغ ��واء كاحلري ��ر وال�ش ��اي
والتواب ��ل والوي�سك ��ي و�ستق ��اوم ذل ��ك
للحف ��اظ عل ��ى هوية بلده ��ا  ،وت�شكل مع
رفاق �آخ ��رون جمتمعًا يحاول ��ون اعادة
اخ�ت�راع روابط ��ه والبحث ع ��ن حريتهم

يف الظ�ل�ام الدام�س ،وتقول الكاتبة على
ل�سان بطلتها  « :هناك �شيء يلمع � ،شيء
م ��ا يوجهنا  ،يج ��ب �أن من�ض ��ي قدمًا يف
البحث عن بريق « .
به ��ذه الطريقة  ،تعمل الكاتبة على رف�ض
الب�ؤ� ��س وعدم اال�ست�س�ل�ام اليذاء اولئك
الذي ��ن يعي�ش ��ون عل ��ى الهام� ��ش  ،وعلى
العك� ��س م ��ن ذل ��ك  ،فهي تتخي ��ل عالقات
�أخ ��رى بني الأ�شخا�ص  ،بن ��ا ًء على متعة
احلي ��اة وفرحها مامينحهم حياة م�ضيئة
 ،تت�ضمن نبذ العنف واال�ستياء واختيار
الأغاين وال�شعر.
ول ��دت الكاتب ��ة االرجنتيني ��ة غابريي�ل�ا
كابي ��زون كام ��ارا يف �س ��ان �إي�سي ��درو ،
بوين� ��س �آير� ��س ،ودر�س ��ت يف جامع ��ة
بوين�س �آير�س .وق ��د ا�شتهرت بروايتها
الأوىل (الع ��ذراء الفقرية)الت ��ي مت ��ت
ترجمته ��ا �إىل الإجنليزي ��ة بوا�سط ��ة
فران�سي� ��س ري ��دل .وعمل ��ت يف جامع ��ة
كاليفورني ��ا يف بريكلي يف ع ��ام .2013
وه ��ي نا�شطة و�أح ��د م�ؤ�س�س ��ي احلركة
الن�سائية (لي�س �أقل من �أحد).
وتعت�ب�ر روايته ��ا (مغام ��رات حدي ��د
ال�صني) املرتجم ��ة م�ؤخرا اىل الفرن�سية
م ��ن اه ��م رواياتها وكان ق ��د مت �إدراجها
يف القائم ��ة املخت�ص ��رة لع ��ام 2020
جلائ ��زة البوك ��ر الدولي ��ة ام ��ا روايته ��ا
القوي ��ة ال�سابقة ( املليئ ��ون بالنعمة)فقد
حققت جناح ��ا كبريا ل ��دى �صدورها يف
عام ..2020
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اقــــرأ
م�شروع �أو ّما

�ص ��درت حديث� � ًا ع ��ن دار امل ��دى رواي ��ة "م�ش ��روع �أو ّم ��ا" للروائية
القدي ��رة لطفي ��ة الدليم ��ي ،و"�أو ّم ��ا" ا�س ��م مدين ��ة �سومري ��ة و�أول
عا�صم ��ة مدنية يف تاريخ العراق القدمي ،ومن �أهم املدن التاريخية
يف ح�ض ��ارة وادي الرافدي ��ن .تر�سم الرواية مالم ��ح جتربة ن�شهد
انبثاقه ��ا عل ��ى الأر� ��ض بعيد ًا ع ��ن التنظري املتعايل عل ��ى التجربة
الب�شري ��ة املبا�ش ��رة ،فنح ��ن هن ��ا �إزاء �شخ�صي ��ات حت ��بّ وتك ��ره
ومتار� � ُ�س ك ّل الأفعال الب�شرية البن ��اءة واملدمرة واملنتجة ،وجتد
املن�شغل�ي�ن بالتجربة ب�شر ًا عاديني ذوي �إمكان ��ات عقلية متباينة،
وخربات ثقافية وميدانية خمتلف ��ة ،و ُه ْم مثل �أي جمتمع طبيعي
مل ُي ْق َ�سر �أفراده على الت�شكل يف قوالب �آيديولوجية موحدة ،وال
م ��كان بينهم لآلهة �أ�سطورية �أو تقني ��ة �أو مالية ،ومن ثم ال مكان
لال�ستبداد والطغيان يف جتربتهم.

العراق ي�ستعيد لوح ًا م�سماري ًا عليه جزء من "ملحمة غلغام�ش"
متابعة املدى
مغام ��رات �أح ��د املل ��وك الأقوي ��اء
لب�ل�اد ما ب�ي�ن النهري ��ن يف �سعيه
�أعلن ��ت اليوني�سك ��و �أنّ الع ��راق �إىل اخللود.
�سي�ستعي ��د اخلمي� ��س لوح� � ًا ووفق� � ًا لل�سلط ��ات الأمريكي ��ة ف�إنّ
م�سماري ًا �أثري� � ًا عمره  3500عام ه ��ذا الكن ��ز الأث ��ري ُ�س ��رق م ��ن
يحت ��وي على ج ��زء م ��ن "ملحمة متح ��ف عراق ��ي يف � 1991إ ّب ��ان
غلغام�ش" بعدما تب�ّي�ننّ لل�سلطات ح ��رب اخللي ��ج ،ث ��م ا�ش�ت�راه يف
الأمريكي ��ة �أ ّن ��ه �سرق م ��ن متحف  2003تاجر �أعم ��ال فن ّية �أمريكي
عراق ��ي يف  1991ث� � ّم هُ � � ّرب بعد م ��ن �أ�س ��رة �أردنية تقي ��م يف لندن
�سن ��وات عدي ��دة �إىل الوالي ��ات و�شحن ��ه �إىل الوالي ��ات املتح ��دة
امل ّتحدة.
م ��ن دون �أن ي�ص� � ّرح للجم ��ارك
وال ّل ��وح الأث ��ري م�صن ��وع الأمريكية عن طبيعة ال�شحنة.
م ��ن الط�ي�ن ومكت ��وب علي ��ه وبعد و�صول اللوح �إىل الواليات
بـ"امل�سماري ��ة" ج ��زء من "ملحمة امل ّتح ��دة باع ��ه التاج ��ر يف 2007
غلغام� ��ش" التي ُتعت�ب�ر �أحد �أقدم
لتج ��ار �آخري ��ن مقاب ��ل � 50أل ��ف
ّ
مزورة.
الأعمال الأدبية للب�شرية وتروي دوالر وب�شهادة من�ش�أ ّ
ويف  2014ا�ش�ت�رت ه ��ذا
الل ��وح ب�سع ��ر  1.67ملي ��ون
ول العا
لم
دوالر �أ�سرة غرين التي متتلك
�سل�سلة متاجر "هوبي لوبي"
ح

واملعروف ��ة بن�شاطه ��ا امل�سيح ��ي
وذل ��ك بق�ص ��د عر�ض ��ه يف متحف
الكتاب املقد�س يف وا�شنطن.
لك ��ن يف � ،2017أع ��رب �أح ��د
�أمن ��اء املتح ��ف ع ��ن قلق ��ه ب�ش� ��أن
م�ص ��در الل ��وح بعدما تب�ّي�ننّ له �أنّ
امل�ستن ��دات الت ��ي �أُب ��رزت خ�ل�ال
عملية �شرائه مل تكن مكتملة.
ويف �أيلول�/سبتم�ب�ر 2019
�صادرت ال�سلطات الأمريكية هذه
القطع ��ة الأثري ��ة �إىل �أن �ص ��ادق
قا� ٍ��ض في ��درايل يف نهاي ��ة متوز
يوليو على �إعادتها �إىل العراق.
والإثن�ي�ن قال ��ت املدي ��رة العام ��ة
لليوني�سك ��و �أودري �أزوالي التي
�ستح�ض ��ر يف وا�شنط ��ن حف ��ل
ت�سلي ��م ال�سلط ��ات الأمريكي ��ة
نظريته ��ا العراقي ��ة ه ��ذه
القطع ��ة الأثري ��ة �إنّ
�إع ��ادة ه ��ذا الكن ��ز

كيف تفوق �أع�ضاء فريق "بي تي �أ�س" الكوري على �سيا�سيني يف الأمم املتحدة
�أح ��دث فري ��ق الغن ��اء الك ��وري
ال�شه�ي�ر "ب ��ي ت ��ي �أ� ��س" �ضج ��ة
عاملي ��ة وا�سع ��ة ،خ�ل�ال ظهوره ��م
الر�سم ��ي الأول كدبلوما�سيني عن
بالدهم.
وحق ��ق فيدي ��و اخلط ��اب ال ��ذي
�ألق ��اه الفري ��ق خ�ل�ال ح�ضوره ��م
ال ��دورة ال� �ـ 76للجمعي ��ة العام ��ة
للأمم املتحدة يف مدينة نيويورك
الأمريكي ��ة  6.5ملي ��ون م�شاه ��دة

عرب القناة الر�سمية للأمم املتحدة
عل ��ى موق ��ع "يوتي ��وب" .يف
املقاب ��ل ،بلغ ��ت م�شاه ��دات مقطع
الفيدي ��و اخلا�ص بخط ��اب رئي�س
ال ��وزراء الربيط ��اين بوري� ��س
جون�سون 4700 ،م�شاهدة ،بينما
ج ��اء اخلط ��اب االفتتاح ��ي للأميم
العام �أنطوني ��و غوتريي�ش �أف�ضل
قليال� ،إذ ح�صد  7268م�شاهدة.
كم ��ا �أن خطاب "بي ت ��ي �أ�س" يف

خالف على كمامة ينتهي
بجرمية قتل
اعتقل ��ت ال�شرط ��ة الأملاني ��ة
رج�ل�ا يبل ��غ من العم ��ر  49عاما،
لال�شتباه يف ارتكابه جرمية قتل
بحق عامل يف حمطة وقود ،بعد
خالف حول ارتداء قناع الوجه.
وقال ��ت ال�سلط ��ات يف بلدة ترير
غرب ��ي �أملاني ��ا� ،إن امل�شتب ��ه ب ��ه
�أبلغ رجال ال�شرط ��ة �أنه ت�صرف
"بداف ��ع الغ�ضب" بع ��د �أن طلب
من ��ه العامل يف حمط ��ة الوقود،
وعم ��ره  20عام ��ا ،ارت ��داء قناع
وجه.
و�أف ��ادت ال�شرط ��ة يف بي ��ان
"ق ��ال امل�شتب ��ه ب ��ه كذل ��ك �أثناء
اال�ستج ��واب �إن ��ه يرف� ��ض

الإج ��راءات املرتبط ��ة بفايرو�س
كورونا".
ووف ��ق التحقيقات ،ف� ��إن الرجل
غ ��ادر حمطة الوق ��ود يف البداية
بع ��د اخلالف ،لكنه ع ��اد بعد ذلك
مرتديا قناع وج ��ه ،و�أطلق النار
على العامل قبل �أن يلوذ بالفرار.
ومل تعلن ال�شرطة هوية امل�شتبه
به ،وه ��و مواطن �أملاين ،متا�شيا
مع قوانني اخل�صو�صية ،ح�سبما
ذكرت "الأ�سو�شيتد بر�س".
ويع ��د ارت ��داء قن ��اع الوج ��ه من
ب�ي�ن الإج ��راءات املعمول بها يف
�أملاني ��ا لوق ��ف انت�ش ��ار فايرو�س
كورونا امل�ستجد.

الأمم املتحدة تفوق على خطابات
�سابق ��ة مل�شاه�ي�ر عاملي�ي�ن خ�ل�ال
م�شاركته ��م يف �أح ��داث مرتبط ��ة
ب ��الأمم املتحدة ،مث ��ل كلمة املمثلة
الربيطاني ��ة� ،إمي ��ا وات�س ��ون ،يف
ع ��ام  ،2014الت ��ي جذب ��ت 4.6
ملي ��ون م�شاه ��د ،بينم ��ا �سج ��ل
خطاب املمثل الأمريكي ،ليوناردو
دي كابريو ،ب�ش�أن التغري املناخي
يف نف� ��س الع ��ام �أك�ث�ر م ��ن 3.4

ملي ��ون م�شاهدة .وهذه هي �أول
م ��رة ي� ��ؤدي فيه ��ا فريق "بي
تي �أ�س" الكوري �أدوارهم
اجلدي ��دة
الر�سمي ��ة
كمبعوث�ي�ن رئا�سي�ي�ن
لكوري ��ا اجلنوبي ��ة
للدبلوما�سي ��ة العام ��ة،
الت ��ي ر�شح ��وا له ��ا يف
�شه ��ر يولي ��و /مت ��وز
املا�ضي.

بريتني �سبريز تعود �إىل
�إن�سغرام بعد غياب
بريتني �سبريز �أعادت تن�شيط ح�سابها على �إن�ستغرام مرة �أخرى،
بعد غلقه م�ؤخرا بعد �إع�ل�ان خطوبتها من �سام �أ�صغري ،و�شاركت
بع�ض املن�شورات اجلديدة عليه.
بعد �إغالق ح�سابها على �إن�ستغرام ،كتبت بريتني �سبريز على تويرت
لتطمئ ��ن جمهورها �أنه ��ا قامت ب�إلغاء احل�ساب لت�أخ ��ذ فرتة ا�سرتاحة
لتحتف ��ل بخطوبته ��ا على �س ��ام �أ�صغري ،كم ��ا �أكدت �أي�ض ��ا �أنها �ستعود
قريب ��ا ،وبالفعل بعد �ست ��ة �أيام فقط ،فعلت ذل ��ك بال�ضبط ،حيث ن�شرت
بريتن ��ي �سبريز �صورا عن ق ��رب لنف�سها وهي تقف يف منطقة خ�ضراء،
والت ��ي تبدو م�شابهة للعديد من ال�صور الأخ ��رى التي ن�شرتها :وكتبت
يف التعلي ��ق عليها" :مل �أ�ستطع االبتعاد عن �إن�ستغرام �أكرث من ذلك ،لذا
ع ��دت بالفعل" .ويف حني ح�صلت ال�صور التي �شاركتها بريتني على ما
يق ��رب من � 500ألف �إعج ��اب يف غ�ضون �ساعتني فقط من ن�شرها� ،أ�شار
البع� ��ض �إىل �أن ال�ص ��ور ال تبدو جدي ��دة ،وطلبوا منه ��ا م�شاركة �صور
�أخ ��رى ،حيث كت ��ب �أحد املعجب�ي�ن يف التعليقات" :ه ��ل ميكنك حتميل
املزيد من ال�صور؟ نحن قلقون للغاية بريتني"!!.

الثق ��ايف �إىل �أ�صحاب ��ه ميث ��ل
"انت�صار ًا كب ً
ريا على �أولئك الذين
ي�شوهون الرتاث".
ّ
و�أ�ضافت �أنّ ا�ستعادة هذه القطعة
الأثري ��ة �ستتيح "لل�شعب العراقي
�إع ��ادة التوا�ص ��ل م ��ع �صفحة من
تاريخهم".
ويف مت ��وز املا�ض ��ي �أع ��ادت
الوالي ��ات املتحدة �إىل العراق 17
�أل ��ف قطع ��ة �أثرية ،يرج ��ع تاريخ
غالبيتها �إىل �أربعة �آالف �سنة ،وال
�سيم ��ا �إىل احل�ض ��ارة ال�سومري،
�إح ��دى �أقدم احل�ض ��ارات يف بالد
ما بني النهرين.
وعان ��ت الكنوز الأثري ��ة العراقية
م ��ن الإهم ��ال والتدم�ي�ر والنه ��ب
خ�ل�ال احل ��روب الت ��ي ع�صف ��ت
بالب�ل�اد يف العق ��ود املا�ضية ،وال
�س ّيم ��ا يف املرحل ��ة الت ��ي �أعقب ��ت
الغزو الأمريكي يف .2003

غال غادوت تتحول
لـ"بامتان"

التقط ��ت عد�س ��ات امل�صوري ��ن ف ��ى كوالي� ��س
ت�صويرم�شاه ��د فيل ��م ،Justice League
لقط ��ة طريف ��ة للممثل ��ة العاملية غ ��ال غ ��ادوت ،وهي
ترت ��دي قن ��اع النج ��م العامل ��ي ب ��ن �إفلي ��ك ،ال ��ذي يج�سد
�شخ�صية بامتان.
ونقل ��ت �صحيفة الديل ��ي ميل الربيطاني ��ة ،يف تقريرها ،مقطع
الفيدي ��و تظه ��ر فيه "غ ��ادوت" وهى ت�سخر م ��ن �ضخامة حجم
القناع على وجهها ،و�أو�ضحت ال�صحيفة الربيطانية �أن تاريخ
ت�صوير الفيديو كان يف � 2017أي قبل �أربع �سنوات.
تطل ��ب الأم ��ر م�ساعدة رجلني لو�ض ��ع القناع عل ��ى ر�أ�س غادوت
ح�س ��ب ما ظه ��ر يف الفيدي ��و ،بينم ��ا جل�س ��ت املمثلة عل ��ى طاولة
ترتدي زي �شخ�صيتها ،لي�صفها الكثريون من طاقم الت�صوير ب�شكل
�ساخر ب�أنها �شقيقة بامتان.
وكان موق ��ع ديلي ميل ،قد ك�شف خالل تقرير �آخر عن تغيري يف مالمح
النجم ��ة غال غادوت ب�صورة كبرية ،وذلك بعدما التقطت لها عدة �صور
�أثن ��اء �سريه ��ا يف �ش ��وارع لو�س �أجنلو� ��س ،حيث زاد وزنه ��ا ب�صورة
ملحوظة للغاية ب�سبب حملها بطفلها الثالث.

�أرجوكم �أن حتفظوا هذا
اال�سم جي ًد "�أبو زين العابدين
احل�سناوي" مواطن من مدينة
النجف و�أحد ابرز وجوه
احتجاجات ت�شرين ،تظاهر �ضد
الف�ساد وتعر�ض للتهديد �أكرث من
مرة ،وكان جريئ ًا وهو يك�شف
ملفات خطرية تتعلق ب�أموال
نهبتها الكتل ال�سيا�سية ..املواطن
العراقي ح�سن زهري حاكم،
املعروف بـ"�أبو زين العابدين
احل�سناوي"� ،أعلن قبل �أيام عن
�إطالق حملة جلمع الأموال لعالج
�أحد جرحى تظاهرات ت�شرين
ال�شاب كميل قا�سم ،الذي �أ�صيب
بال�شلل بعد �أن اخرتقت ظهره
ر�صا�صة �ضاعت عائديتها بني
احلكومة واجلماعات امل�سلحة،
كميل قا�سم واحد من � 12شاب ًا
يعانون من ال�شلل الرباعي
لأن حكومة عادل عبد املهدي
انزعجت من التظاهرات ،وكان
ناطقها "الهمام عبد الكرمي خلف"
قد حول موت � 700شاب �إىل
مهرجان للأكاذيب .مل ينتظر
"�أبو زين احل�سناوي" �أن جتتمع
وزارة ال�صحة وت�صدر بيان ًا ت�ؤكد
فيه م�س�ؤوليتها عن معاجلة ه�ؤالء
ال�شباب ،ومل ي�ستعطف جمل�س
النواب الذي �أغلق �أبوابه منذ
�أ�شهر لأن حممد احللبو�سي يقوم
بجوالت ترفيهية حول العامل
وعلى ح�ساب الدولة  .وبعد �أن
تن�صل اجلميع دولة وحكومة عن
واجبهم جتاه ه�ؤالء ال�شباب،
�أطلق "�أبو زين" حملته جلمع
مبلغ " "280مليون دينار ملعاجلة
كميل قا�سم يف �أملانيا ،ومل مي�ض
�سوى " "12يوم ًا على احلملة ،
ف�إذا املبلغ جاهز بعد �أن تنادى
�شباب جميع املحافظات لدعم
حملة "�إنقاذ كميل".
يف كل يوم �أ�صدع ر�ؤو�سكم
بحديث عن حتوالت عالية ن�صيف
وعبقرية م�شعان اجلبوري،
ونزاهة جمال الكربويل ،و�أن�سى
�أن يف هذه البالد مناذج جتعلك
ت�شعر ب�أن هذه البالد لن ينال
من طيبة �أهلها جماعة "ما
ننطيها" وجوق بيع املنا�صب،
و�أ�صحاب خطب الإ�صالح و�إعادة
الدولة  .فقد "�أبو زين العابدين
احل�سناوي" ومعه �آالف ال�شباب
يعيدوا لنا اكت�شاف جوهر
االن�سان العراقي  .و�أنا �أتابع
حملة "�أنقذو كميل" وجدت نف�سي
�أمام مواطنني يريدون �أن يُنف�ض
عن هذا الوطن غبار الطائفية
واملح�سوبية واالنتهازية ،ولعل
�أجمل ما يف هذه احلملة �أنها
�أثبتت �أننا �شعب مل يتف�سخ بعد،
رغم �سيا�سة التنكيل والإف�ساد
و�شراء الذمم التي مور�ست
خالل ال�سنوات املا�ضية� ،شعب
مل يف�سد رغم حماوالت البع�ض
لإف�ساد مناخ الألفة فيه وزرع قيم
الطائفية و�إ�شاعة نظرية حنان
الفتالوي التوازنية ،وبث الفرقة
بني �أبنائه على طريقة حممد
الكربويل  ،و�سيا�سة التخويف
والقتل على الهوية التي متار�سها
اجلماعات امل�سلحة� ،أده�شتني
و�أفرحتني هذه اال�ستعادة املبهجة
لأ�صالة ووطنية ال�شخ�صية
العراقية ،يف حلظة ت�صور
البع�ض �أن �أحزاب الطوائف
ا�ستطاعت �أن حترق م�ساحات
الأمل والوطنية فيها ،فاذا "�أبو
زين" ومعه الآالف يقدمون
�صورة عن العراق احلقيقي
فن�شعر بنربة ال�صدق ت�شرق من
بني كلماتهم ،ال فرق بني م�سلم
وم�سيحي ،بني �سني و�شيعي،
كردي وعربي ،اجلميع ان�صهر يف
بوتقة واحدة ا�سمها العراق.

�شاب ت�شريني من �سنجار يعيد بناء مدينته املحررة من داع�ش "بالكتب"

الطقس
�أعلن ��ت الهيئة العامة للأنواء اجلوية
العراقي ��ة حال ��ة الطق� ��س له ��ذا اليوم
(االربع ��اء) �أن درج ��ات احل ��رارة
�ستكون مقاربة ملعدالتها ليوم �أم�س،
و�أن اجلو �سيكون م�شم�س ًا يف جميع
مناطق البالد.
بغداد C° 22 - C° 39 /الب�صرة C° 24 -C° 41 /
�أربيل C° 21 - C° 37 /النجف C° 22 -C° 39 /
املو�صل C° 22 - C° 38 /الرماديC° 21 -C° 39 /

ق ��رر ال�ش ��اب كام�ي�ران كم ��ال �أن يح ��ارب
م�س ��اوئ احل ��رب والتط ��رف مبكتب ��ة ال
تفارق ��ه .يف الثال ��ث م ��ن �آب�/أغ�س ��ط�س
 ،2014وقع امل�ص ��اب؛ �سيطر تنظيم داع�ش
الإرهابي على ق�ضاء �سنجار –�شمال غربي
الع ��راق .عتمة حلت باملنطق ��ة ذات الأغلبية
الإيزيدية .مل ترتدد �أ�سرة كامريان وعزمت
عل ��ى الرحيل من ح ��ي بربرو�ش مل�صري غري
معلوم.
كان كام�ي�ران ق ��د انه ��ى درا�ست ��ه الثانوي ��ة
وتق ��دم لاللتح ��اق بجامع ��ة املو�ص ��ل ،لك ��ن
املدين ��ة �سقط ��ت يف ي ��د داع� ��ش قب ��ل نح ��و
�شهرين م ��ن ال�سيطرة عل ��ى منطقته .طوى
ال�ش ��اب خ�ب�ر قبول ��ه يف كلية العل ��وم ،ق�سم
عل ��وم احلياة وغادر .انقطع ��ت ال�سبل بينه
وا�ستكم ��ال التعليم ،يبدو �أن الق ��در �أراد له
تعلم احلياة على نحو �آخر.
�أك�ث�ر م ��ن � 350أل ��ف عراق ��ي نزح ��وا م ��ن
ق�ض ��اء �سنج ��ار �إىل خميم ��ات يف �شم ��ايل
الع ��راق ،وف ��ق �آخ ��ر تقرير ل�ل��أمم املتحدة،

�آب� /أغ�سط� ��س  .2020قوي ��ت عالق ��ة
كام�ي�ران بالقراءة بعد الن ��زوح "كنت �أملك
جمموع ��ة م ��ن الكت ��ب كان له ��ا ت�أث�ي�ر عل ��ى
نف�سيت ��ي رغم �أين كن ��ت �أعي�ش �أ�س ��و�أ �أيام
حيات ��ي" .ال�ساع ��ات مت ��ر ثقيل ��ة� ،أم�ضاه ��ا
ال�شاب بال عمل �س ��وى االطالع خا�صة على

الفل�سفة وحتديدا م�ؤلفات غو�ستاف لوبون
"حول ��ت خيمت ��ي �إىل �شب ��ه مكتب ��ة" .نحو
 100كتاب ��ا �أ�صبحت مال ًذا له ولأهل املخيم،
ي�ستعريونه ��ا جما ًن ��ا ل�سنوات.مل� ��س اب ��ن
مدين ��ة �سنجار كيف جت ��اوز �أثر فعله حدود
خيمت ��ه ،زاد يقين ��ه ب� ��أن ثم ��ة و�سيل ��ة لزرع

احلياة يف قلب امل ��وت ،ومتنى لو �أ�صبحت
ل ��ه مكتب ��ة يف مدينت ��ه املهج ��ورة ،وخا�ض
يف التمن ��ي بعدما دخلت الق ��وات امل�شرتكة
و�أعلنت حترير �سنجار من قب�ضة داع�ش يف
ت�شرين الثاين  ،2015حينها بد�أ العراقيون
يف الرجوع لديارهم..
مل ي ��ر كامريان �أمامه �س ��وى العودة ،و�أن ال
يبارح حلم ��ه حتى يبلغه "رغب ��ت يف �إعادة
احلي ��اة ملدينتي املنكوبة .كل �إن�سان يحاول
�إعادة ال ��روح للبالد بطريقة ما و�أنا اخرتت
الكتب" .حمل ال�شاب حقيبته وكتبه دون �أن
يلتف ��ت ،ت ��رك عائلته يف املخي ��م ،مطلع عام
 2018عل ��ى �أمل اللقاء القريب .يف �سنجار،
كان الدم ��ار يحي ��ط ب ��كل ركن ،ون ��ال منزل
كام�ي�ران ن�صيب ��ه م ��ن ُ
ال�ضر ،لك ��ن ال وجهة
لل�شاب غريه� .سك ��ن ال�شاب منزله املهجور،
لأ�شهر عا�ش بظروف ع�صيبة "اخلوف و�أنا
ا�سكن وح ��دي ببيت مهجور وحيد �أكرث من
ن�صف ��ه مهدوم .اتنقل م�شيا على الأقدام بني
�أزق ��ة املدينة و�أتنقل بني �أك�ث�ر من حمافظة

برحلة جلمع الكتب من �أجل املكتبة".
�أ�صبحت "�أور�شينا" قبل ��ة العديد ،وتو�سع
ال�ش ��اب العراقي لإقام ��ة ن�شاطات ثقافية يف
خمتل ��ف �أحي ��اء ق�ض ��اء �سنجار حت ��ى باتت
ال�ساع ��ة اخلام�س ��ة م ��ن كل جمع ��ة معروفة
مبيعاد "ر�صيف �سنجار الثقايف".
�شع ��ر كام�ي�ران �أنه عل ��ى م�ش ��ارف بلوغ ما
ع ��اد ل�سنجار من �أجل ��ه ،ويف ت�شرين االول
 2020كان عل ��ى موع ��د م ��ع حتقي ��ق حلمه.
�أ�صب ��ح لأور�شين ��ا مق ��را لإقامته ��ا� ،ش ��ارك
ال�شاب يف بنائ ��ه ب�ساعديه ،و�أخذ يوثق كل
حلظ ��ة؛ و�ضع حج ��ر الأ�سا�س ،ب ��دء البناء،
اكتم ��ال اجلدران والأ�سق ��ف ،ك�أمنا مولوده
يك�ب�ر �أمامه وال يريد �أن يفل ��ت �أوقاته معه.
ع�ص ��ر احل ��ادي ع�شر م ��ن ت�شري ��ن الثاين/
نوفم�ب�ر � ،2020أ�صبح ��ت �أور�شينا جاهزة
ال�ستقب ��ال القراء .من كت ��ب ي�ضمها ركن يف
خيم ��ة �إىل � 5آالف كت ��اب متنوع ��ة اللغ ��ات
مر�صو�ص ��ة على رفوف املكتبة الوحيدة يف
ق�ضاء �سنجار منذ نحو  20عاما.

