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�أحزاب جديدة تطمح لإعادة �سعر الدوالر وا�ستثمار الخدمة الع�سكرية

العمليات الم�شتركة :داع�ش يحاول التخل�ص من ح�صار يتعر�ض له في ديالى

طائرات وكاميرات ت�سد النق�ص الأمني
لمناطق رخوة بين  3محافظات

قوى تحمل ا�سم التظاهرات تطرح برامج تعديل
الد�ستور وتغيير النظام البرلماني �إلى رئا�سي

 بغداد /فرا�س عدنان
مفتوح ��ة ب�ي�ن حمافظات دي ��اىل و�صالح الدي ��ن وكركوك،
الفت ��ة �إىل �أن هجم ��ات تنظي ��م داع� ��ش الإرهاب ��ي الأخرية
�أكدت قي ��ادة العمليات امل�شرتكة� ،أم�س الثالثاء ،اال�ستعانة ج ��اءت بع ��د تعر�ض ��ه �إىل �ضغ ��ط كب�ي�ر يف تل ��ك املناطق،
بالكامريات احلرارية والطائرات امل�سرية لت�أمني م�ساحات وك�شف ��ت ع ��ن عملية نوعي ��ة �أدت �إىل �ضربتني جويتني يف
�سل�سلة جب ��ال حمرين قتلت �إحداهم ��ا � 15إرهابي ًا �أغلبهم
من القياديني.
وتنظ ��ر جلن ��ة الأمن والدف ��اع يف جمل�س الن ��واب �إىل تلك
املناط ��ق بقلق ،وو�صفته ��ا بالرخوة ،داعي ��ة �إىل ا�ستخدام
تكنولوجي ��ا املعلوم ��ات يف �إيق ��اف هجم ��ات ،وحذرت من
ت�صاعدها مع قرب موعد االنتخابات يف العا�شر من ال�شهر
املقبل.
ويق ��ول املتح ��دث با�س ��م القي ��ادة حت�س�ي�ن اخلفاج ��ي ،يف
حدي ��ث �إىل (امل ��دى)� ،إن "قيادة العملي ��ات امل�شرتكة ح ّللت
ووقف ��ت عن ��د اخل ��روق الأخ�ي�رة الت ��ي �شهده ��ا ع ��دد م ��ن
املناطق ،ال�سيما يف حمافظة دياىل".
و�أ�ض ��اف� ،أن "�ضغط� � ًا كب�ي�ر ًا ميار� ��س عل ��ى التنظيم ��ات
الإرهابي ��ة ،وحتدي ��د ًا يف دي ��اىل وجن ��وب غ ��رب كركوك،
وه ��ذا �أدى �إىل خ ��روج تل ��ك التنظيم ��ات م ��ن �أوكاره ��ا،
وحماولته ��ا القيام ببع� ��ض العمليات امل�ض ��ادة ،للدفاع عن
النف�س �أو �إثبات الوجود".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "وكالة التحقيقات واال�ستخبارات التابعة
ل ��وزارة الداخلي ��ة ،كان له ��ا دور كب�ي�ر ،قبل نح ��و ع�شرين
يوم ًا ،باخ�ت�راق تنظيم داع�ش الإرهاب ��ي واحل�صول على
معلومات مهمة قادتنا �إىل �ضربتني جويتني".

 بغداد /تميم الح�سن
تطرح � 4أحزاب وجتمعات انبثقت
ع ��ن احتجاجات ت�شري ��ن او ارتبط
ا�سمه ��ا االنتخاب ��ي بالتظاه ��رات،
برام ��ج اغلبه ��ا يتعل ��ق بتعدي ��ل
الد�ستور.
ويرغ ��ب اح ��د تل ��ك االح ��زاب
بتغي�ي�ر نظ ��ام احلك ��م لـ"الق�ض ��اء
عل ��ى املحا�ص�ص ��ة" ،فيم ��ا ي�شج ��ع
ح ��زب �آخ ��ر عل ��ى "قان ��ون اخلدمة
الع�سكرية".
كذلك تطمح حركة من بني االحزاب
اجلدي ��دة اىل حما�سب ��ة "قتل ��ة
املتظاهري ��ن" ،وال�سيط ��رة عل ��ى
اجلماعات امل�سلحة.
ا�ضاف ��ة اىل اهتم ��ام تل ��ك االحزاب
بفئ ��ة ال�شب ��اب ،وتطوي ��ر الزارع ��ة
وت�أهي ��ل امل�صان ��ع ،و�إع ��ادة �سع ��ر
�صرف الدوالر �إىل ما كان عليه.
وتقدم االح ��زاب االربع ��ة اكرث من
 200مر�ش ��ح يف عموم املحافظات،
اغلبه ��م تابع ��ون حلرك ��ة ي�ش ��ك يف
�أنها مقرب ��ة من االئتالفات ال�شيعية
املعروفة.
وتبقى �أقل من � 3أ�سابيع على موعد
االنتخاب ��ات املق ��رر يف  10ت�شرين
الأول املقب ��ل ،وال ��ذي ي�ش ��ارك فيه
اكرث من � 3آالف مر�شح.
واح ��دة م ��ن اب ��رز احل ��ركات التي
انبثق ��ت عن تظاهرات ت�شرين التي
اندلع ��ت يف خري ��ف  ،2019ه ��ي
حركة نازل �آخذ حقي.
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هادي عزيز علي يكتب:
االعالن عن جناح خطة ت�أمني زيارة االربعني ..عد�سة حممود ر�ؤوف
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مر�شحات الب�صرة ي�شتكين التنمر وت�أثير المال ال�سيا�سي
� سعد ناظم  /الب�صرة
ت�ش ��ارك  66مر�شح ��ة يف التناف� ��س عل ��ى 25
مقع ��د ًا نيابي ��ا خم�ص�ص ��ة ملحافظ ��ة الب�ص ��رة،
وتواج ��ه املر�شح ��ات امل�ستق�ل�ات �صعوب ��ات
باملقارن ��ة م ��ع نظرياته ��ن احلزبي ��ات بينم ��ا
ي�ش�ت�رك اجلمي ��ع يف حماول ��ة اقن ��اع جمهور
يائ� ��س م ��ن ج ��دوى االنتخاب ��ات بعدم ��ا خذله
املر�شح ��ون يف ال ��دورات ال�سابقة وتخلوا عن
وعودهم له.
كم ��ا تواجهه ��ن م�صاع ��ب تخ� ��ص املر�شح ��ات
الن�س ��اء فق ��ط مث ��ل التنم ��ر وال ��كالم اخلاد�ش
للحياء.
املر�شح ��ة ليل ��ى ال�شريف ��ي تقول لـ(امل ��دى) ان

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

"الدعاية االنتخابية �شيء مهم للمر�شح ،لكن
بع� ��ض املر�شح ��ات يواجه ��ن عائق ��ا كبريا يف
احل�ص ��ول على التموي ��ل مقارن ��ة باملر�شحات
واملر�شح�ي�ن م ��ن الكت ��ل الكب�ي�رة وخ�صو�صا
النواب ال�سابقني".
واك ��دت ال�شريف ��ي ان "الدعاي ��ة االنتخابي ��ة
الناجحة يجب �أن تتوفر لها �أموال و�إمكانيات
وفريق متكام ��ل ،و�أنا اعتم ��د لدعايتي بالرغم
م ��ن االمكاني ��ات ال�ضعيف ��ة عل ��ى فري ��ق عم ��ل
بخربات متعــددة ،قانونيــة و�إعالميــة واي�ضا
تنمويــة".
وك�شف ��ت �أن "اغل ��ب املر�شح�ي�ن يق ��وم
ب�ش ��راء بطاق ��ة الناخ ��ب وب�أ�سع ��ار خيالي ��ة
تتج ��اوز � 200$أو اك�ث�ر ،م ��ا ي�ش ��كل

عائق� � ًا كب�ي�ر ًا �أم ��ام املر�شح�ي�ن النزيه�ي�ن".
واتهم ��ت ال�شريف ��ي اجلمه ��ور ب ��ان "البع� ��ض
من ��ه يتنا�س ��ى ما مر به العراقي ��ون من ظروف
�صعبة خالل الـ � ١٨سنة املا�ضية ،حيث يقبلون
عل ��ى بي ��ع ذممهم مقاب ��ل الأم ��وال ،وهناك قلة
م ��ن الناخبني ينتخب ��ون على �أ�سا� ��س الكفاءة
والنزاهة".
ومع ذلك تعتق ��د ال�شريفي ان ال ��دورة احلالية
�أف�ض ��ل م ��ن �سابقاته ��ا الت ��ي مل ت�ش ��ارك فيه ��ا
كمر�شح ��ة ،وقال ��ت "ارجو ان تك ��ون الدورات
القادم ��ة �أف�ض ��ل يف عدال ��ة املناف�س ��ة وبوجود
قوانني اكرث �صرامة بحق املخالفني".
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د .ن������ادي������ة ه������ن������اوي ت���ك���ت���ب:

ال��ن�����س��وي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ..وردم ال���ه���وة ال��ث��ق��اف��ي��ة

�أنفاق �إيران المائية ونظرية
(هارمون) المنقر�ضة

موقع �أميركي :الع�شائر ودورها الم�ؤثر
في التح�شيد االنتخابي لكتل �سيا�سية
 ترجمة  /حامد �أحمد
الع�شائ ��ر ومنذ ف�ت�رة طويل ��ة عُرف ��ت بانها العب
رئي� ��س يف املحاف ��ل ال�سيا�سي ��ة العراقي ��ة .م ��ع
ذلك ،وم ��ع اقرتاب موع ��د انتخاب ��ات  10ت�شرين
الأول املقب ��ل ،ف ��ان جتمع ��ات ع�شائري ��ة �ضخم ��ة
واحتفالي ��ات ت�سع ��ى م ��ن خالله ��ا كت ��ل �سيا�سية
اىل تقري ��ب ع�شائر وم�شاي ��خ جلانبها تكاد تكون
غائبة.
وعل ��ى خالف الأعوام ال�سابقة حيث �سعى زعماء
�سيا�سي ��ون لزي ��ارة م�ضاي ��ف ع�شائري ��ة لك�س ��ب
دعمهم الع�شائري لهم ،فانهم يقومون الآن بن�صب
والئ ��م طعام باذخة وتوزيع هدايا ترتاوح ما بني
م�سد�سات وقطع �أرا�ضي.

وج ��اء يف تقري ��ر ملوق ��ع War On the
 Rocksاالخب ��اري الأمريك ��ي ح ��ول دور

الع�شائ ��ر يف االنتخابات ،انه من اخلط�أ اعتبار
ذل ��ك دليال عل ��ى تراجع ال ��دور الع�شائ ��ري .بل
عل ��ى العك�س ،حي ��ث ان التغي�ي�رات ال�سيا�سية
الأخرية ق ��د �سمح ��ت للع�شائ ��ر باالندفاع نحو
دور جديد ق ��د يكون اكرث قوة .وبطرح نف�سها،
كممث ��ل حقيق ��ي لل�شعب ،ف ��ان الع�شائ ��ر ت�سعى
من خ�ل�ال ذلك لإعادة �صياغ ��ة اطار عالقتها مع
الأحزاب والكتل ال�سيا�سية وتتعدى دور القوة
املحف ��زة مل�صال ��ح حزبي ��ة لت�صب ��ح ق ��وة فاعلة
�سيا�سية بحد ذاتها.
وي�شري التقرير اىل ان ادخال قانون االنتخابات
اجلدي ��د ال ��ذي ابتع ��د ع ��ن �أ�سل ��وب الت�صويت

عل ��ى القائمة وزيادة عدد املحط ��ات االنتخابية
ويكون الت�صويت على ال�شخ�ص املر�شح نف�سه
من املناطق املحلية ،قد حقق حتوال يف العملية
التفاعلي ��ة بني الكتل ال�سيا�سي ��ة والع�شائر مما
فت ��ح املج ��ال اك�ث�ر بالن�سب ��ة للع�شائ ��ر ب�إدخال
نف�سها وفر�ض اجنداتها اخلا�صة.
وبينم ��ا م ��ا يزال ال ��دور الع�شائ ��ري واحدا من
بني عوامل كثرية �أخرى ،فان لهذه االنتخابات
الفر�ص ��ة ملن ��ح الع�شائ ��ر ق ��وة م�ساوم ��ة اكرب.
وبه ��ذا الأ�سل ��وب ف ��ان االنتخاب ��ات �ستك ��ون
مبثاب ��ة اختبار مهم فيما اذا ميك ��ن للع�شائر ان
تلع ��ب دورا �أكرب يف امليدان ال�سيا�سي الر�سمي
الذي �سيحدث قريبا.
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مراقبون :قوى �سيا�سية ا�ستغلت (م�ؤتمر التطبيع) لأغرا�ض انتخابية
 خا�ص /المدى
�أك ��د مراقب ��ون ان ق ��وى �سيا�سي ��ة بعينه ��ا
ا�ستثم ��رت "م�ؤمت ��ر التطبي ��ع" ال ��ذي عق ��د
م�ؤخ ��را يف اربي ��ل ،لأغرا� ��ض الدعاي ��ة
االنتخابي ��ة هرب ًا م ��ن ا�ستحقاق ��ات املرحلة
االنتخابي ��ة ،مث ��ل الربام ��ج ال�سيا�سي ��ة
واخلدمي ��ة واالقت�صادي ��ة ،وجعل ��ت م ��ن
املو�ضوع "طوق جناة" لها.
وق ��ال م�صدر مل يرغ ��ب بالك�شف ع ��ن ا�سمه
لـ(امل ��دى) �إن "توقي ��ت امل�ؤمت ��ر احل ��رج
املتزام ��ن م ��ع الزي ��ارة االربعيني ��ة وااليام
االخ�ي�رة للحملة االنتخابي ��ة وكذلك تركيبة
وخلفيات ال�شخ�صيات احلا�ضرة يف امل�ؤمتر
تدفع اىل طرح الكثري من اال�سئلة التي على
االرجح �ستبقى معلقة بال �إجابات".
وعقد امل�ؤمتر املذكور حتت عنوان "م�ؤمتر
ال�سالم واال�س�ت�رداد" ،يوم اجلمعة املا�ضي

يف �أربي ��ل ،برعاية مركز ات�ص ��االت ال�سالم
ومق ��ره نيوي ��ورك ،ح�ض ��ره � 300شخ�ص
عراقي معظمهم من املنطقة الغربية وبينهم
�شيوخ ع�شائر.
ودع ��ا البيان اخلتامي للم�ؤمتر اىل ان�ضمام
العراق التفاقيات �إبراهيم (�أبراهام) و�إقامة
عالق ��ات دبلوما�سية م ��ع دول ��ة و�إ�سرائيل،
وه ��و م ��ا �أدى اىل ردود افع ��ال �سيا�سي ��ة
غا�ضب ��ة ،كم ��ا �أ�ص ��در الق�ض ��اء العراق ��ي
مذك ��رات توقيف بح ��ق عدد م ��ن امل�شاركني
بينم ��ا تن�ص ��ل بع�ضهم م ��ن املطالب ��ات التي
انتهى اليها امل�ؤمتر.
وق ��ال امل�ص ��در لـ(امل ��دى) ان "امل�ؤمت ��ر �إذا
كان ��ت ل ��ه نتيج ��ة وا�ضح ��ة واح ��دة ،فه ��ي
�أن ��ه ك�شف اخلل ��ل اال�ستخب ��اري الكبري يف
الدول ��ة كله ��ا ،فيم ��ا ل ��و �صدقن ��ا ان جمي ��ع
االط ��راف وامل�ؤ�س�س ��ات امل�ستنك ��رة مل تكن
عل ��ى علم بامل�ؤمت ��ر ومل تغ� ��ض الطرف عنه

عام ��دة لتجعل منه طوق جناة او �سلم انقاذ
للتهرب من ا�ستحقاق ��ات الواقع اىل �صخب
االعالم".
وقلل امل�صدر من قيم ��ة امل�ؤمتر ،م�شريا اىل
ان التطبي ��ع ال يعقد مببادرات �شعبية وامنا
نتيج ��ة اتفاقات دولية ر�سمية حتى لو كانت
خمالف ��ة �أحيانا للر�أي العام ال�شعبي كما هو
احل ��ال يف م�ص ��ر واالردن ك�أمثل ��ة وا�ضحة
لدول تقي ��م عالقات دبلوما�سي ��ة وتطبع مع
ا�سرائيل بينما ال�شعوب ترف�ض ذلك.
و�أ�ضاف ان "ال ��دول التي ان�ضمت التفاقات
ابراهي ��م مل ت�أخ ��ذ ر�أي �شعوبه ��ا باالعتبار،
وه ��و �أمر طبيعي يف كل عالق ��ة دبلوما�سية
بني الدول".
م ��ن جهت ��ه� ،أك ��د االعالم ��ي راف ��د �ص ��ادق
لـ(امل ��دى) ان "�إثارة مل ��ف التطبيع �صب يف
خانة قوى (املقاوم ��ة) لأمرين ،اوال �شيطنة
اربيل وتربير ا�سته ��داف مطارها ،والثاين

ايجاد م ��ادة اعالمية بعد انتهاء فاعلية مادة
احل�شد والتحرير".
وقال �صادق "ان ما يثبت اال�ستغالل الفئوي
النعق ��اد امل�ؤمت ��ر ه ��و التفاوت يف ق ��وة رد
الفعل والتغطيات االعالمية التي خ�ص�صتها
الق ��وى ال�سيا�سي ��ة للم�ؤمت ��ر ع�ب�ر و�سائلها
االعالمية وبيان ��ات زعمائه ��ا ،وهناك قوى
مل تقف كثريا عند هذا امللف ومل يتجاوز رد
فعلها �أكرث من بيانات اال�ستنكار".
واتفق الكات ��ب وال�صحفي عبد االمري املجر
مع ه ��ذا ال ��ر�أي قائال "م ��ن دون ادن ��ى �شك،
ان ال�ضج ��ة ب�ش� ��أن م�ؤمت ��ر اربي ��ل ،مفتعلة،
لأنن ��ا نع ��رف ان النائب مث ��ال االلو�سي كان
ق ��د زار ا�سرائي ��ل وا�سقط ��ت ع�ضويت ��ه بعد
رفع تو�صية م ��ن بع�ض االع�ضاء يف جمل�س
النواب ،لكنه اعادها بالقانون".
و�أ�ض ��اف يف حديثه لـ(امل ��دى)" :يف العموم
ه ��ذا امل�ؤمت ��ر يع�ب�ر ع ��ن امل�شارك�ي�ن فيه وال

يخت ��زل ال�شع ��ب العراق ��ي او يع�ب�ر عن ��ه،
لك ��ن بع�ض الق ��وى ا�ستثمرت ��ه الفتعال هذه
ال�ضج ��ة الت ��ي متث ��ل نوعا من اله ��روب اىل
االم ��ام ،لأنه ��ا مل تقدم للنا�س طيل ��ة العقدين
املا�ضيني� ،س ��وى ال�شع ��ارات الفارغة بينما
تعم ��ل بق ��وة عل ��ى النه ��ب املنظ ��م وتخريب
حياة النا�س وافقارهم".
وتابع "ارى يف الوقت نف�سه ان املواطنني مل
ين�شغل ��وا كثريا بال�ضجيج االعالمي املفتعل
ملعار�ض ��ي امل�ؤمتر وال ي�صغ ��ون لهم ،كما مل
ين�شغلوا بامل�ؤمتر �أو ي�صغوا لدعواته".
هذا وقد ادانت الرئا�سات الثالث يف العراق
وحكوم ��ة اقلي ��م كرد�ست ��ان عق ��د امل�ؤمت ��ر،
وقالت اجله ��ات الر�سمي ��ة يف �أربيل انها مل
تكن على علم مب�ضم ��ون وتوجهات امل�ؤمتر
وتعاملت معه كن�شاط عادي ملنظمة مدنية.
ويذك ��ر �أن �أبرز ال�شخ�صي ��ات التي ح�ضرت
امل�ؤمت ��ر وادارته هو ال�شيخ و�سام احلردان

قائد ال�صحوات يف االنبار ،الذي كان مقربا
م ��ن رئي�س ال ��وزراء اال�سبق ن ��وري املالكي
زعي ��م ائتالف دولة القان ��ون الذي انكر ،يف
ت�صري ��ح للقي ��ادي يف التحالف به ��اء الدين
ن ��وري وج ��ود �صل ��ة ر�سمي ��ة ب�ي�ن املالك ��ي
واحلردان او علمه بانعقاد امل�ؤمتر.
كم ��ا انكر حتالف العقد الوطني الذي يقوده
رئي�س هيئة احل�ش ��د ال�شعبي فالح الفيا�ض
معرفت ��ه او �صلت ��ه ب�أي م ��ن احلا�ضرين يف
امل�ؤمت ��ر وج ��اء ه ��ذا املوق ��ف ردا على ربط
و�سائ ��ل االع�ل�ام ب�ي�ن اح ��د امل�شارك�ي�ن يف
امل�ؤمتر والفيا�ض.
ور�ص ��دت و�سائل االعالم ان ��ه رغم االجماع
عل ��ى ادان ��ة امل�ؤمت ��ر ف�إن ع ��ددا م ��ن القوى
ال�شيعية اعتربت امل�ؤمت ��ر م�صداقا ملا كانت
حتذر من ��ه خالل اال�شه ��ر املا�ضي ��ة وتقدمه
عل ��ى بقي ��ة اال�ستحقاق ��ات الداخلي ��ة الت ��ي
ف�شلت يف التعامل معها ل�سنوات.
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العمليات الم�شتركة :داع�ش يحاول التخل�ص من ح�صار يتعر�ض له في ديالى

طائ��رات وكامي��رات ت�س��د النق���ص الأمن��ي لمناط��ق رخ��وة بي��ن  3محافظات

 بغداد /فرا�س عدنان

�أكدت قيادة العمليات امل�شرتكة،
�أم�س الثالثاء ،اال�ستعانة
بالكامريات احلرارية والطائرات
امل�سرية لت�أمني م�ساحات مفتوحة
بني حمافظات دياىل و�صالح
الدين وكركوك ،الفتة �إىل �أن
هجمات تنظيم داع�ش الإرهابي
الأخرية جاءت بعد تعر�ضه
�إىل �ضغط كبري يف تلك املناطق،
وك�شفت عن عملية نوعية �أدت
�إىل �ضربتني جويتني يف �سل�سلة
جبال حمرين قتلت �إحداهما 15
�إرهابي ًا �أغلبهم من القياديني.
وتنظر جلن���ة الأمن والدف���اع يف جمل�س النواب
�إىل تلك املناطق بقلق ،وو�صفتها بالرخوة ،داعية
�إىل ا�س���تخدام تكنولوجيا املعلوم���ات يف �إيقاف
هجم���ات ،وحذرت من ت�ص���اعدها م���ع قرب موعد
االنتخابات يف العا�شر من ال�شهر املقبل.
ويقول املتحدث با�سم القيادة حت�سني اخلفاجي،
يف حدي���ث �إىل (امل���دى)� ،إن "قي���ادة العملي���ات
امل�ش�ت�ركة ح ّللت ووقف���ت عند اخل���روق الأخرية
التي �شهدها عدد من املناطق ،ال�سيما يف حمافظة
دياىل".
و�أ�ض���اف� ،أن "�ض���غط ًا كب�ي�ر ًا ميار����س عل���ى
التنظيم���ات الإرهابي���ة ،وحتدي���د ًا يف دي���اىل
وجن���وب غ���رب كرك���وك ،وه���ذا �أدى �إىل خ���روج
تلك التنظيم���ات من �أوكاره���ا ،وحماولتها القيام
ببع�ض العمليات امل�ض���ادة ،للدف���اع عن النف�س �أو
�إثبات الوجود".
و�أ�شار� ،إىل �أن "وكالة التحقيقات واال�ستخبارات
التابعة ل���وزارة الداخلية ،كان لها دور كبري ،قبل

نح���و ع�ش���رين يوم��� ًا ،باخ�ت�راق تنظي���م داع����ش
الإرهابي واحل�ص���ول على معلومات مهمة قادتنا
�إىل �ضربتني جويتني".
وب�ي�ن اخلفاج���ي� ،أن "ال�ض���ربة الثانية ح�ص���لت
يوم اخلمي�س املا�ض���ي ا�س���تهدفت �سل�س���لة جبال
حمرين ،و�أدت �إىل مقتل نحو � 15إرهابي ًا� ،أغلبهم
من القياديني يف تنظيم داع�ش".
و�ش���دد ،على �أن "جنوب غرب كركوك �شهد �أي�ضاً
عددا من ال�ض���ربات اجلوية ،مع ا�س���تهداف لعدد
م���ن امل�ض���افات وقتل ع���دد كبري م���ن الإرهابيني،
و�إف�شال خططهم".

ويوا�ص���ل اخلفاج���ي� ،أن "التنظي���م يتعر�ض �إىل
ح�ص���ار يف دياىل ،ويحاول اليوم �أن يجد موطئ
قدم للخروج من امل�أزق الذي هو فيه".
وحت���دث ،ع���ن "مه���ام كب�ي�رة كان���ت ل���دى قي���ادة
عملي���ات دي���اىل خ�ل�ال اليوم�ي�ن املا�ض���يني،
وبالدخ���ول �إىل حو����ض العظيم والو�ص���ول �إىل
م�ضافة تعد معم ًال لت�صنيع الأحزمة النا�سفة".
ا�ستطرد اخلفاجي� ،أن "القوات الأمنية عرثت يف
هذه العملي���ة على مفرقعات وكرات حديدية ،وقد
مت تفجريها جميع ًا مع الأحزمة النا�سفة".
و�أو�ض���ح� ،أن "عملي���ات املط���اردة واملالحق���ة

القلق ي�سيطر على المر�شحين في االنتخابات

م�س���تمرة يف دي���اىل ،وق���د مت �إلق���اء القب�ض على
البع����ض م���ن الإرهابي�ي�ن ،وه���ذا يعط���ي دافع��� ًا
للق���وات الأمني���ة ب�أن ت�س���تمر يف زخ���م على هذه
اجلبهة".
و�أردف اخلفاج���ي� ،أن "املثل���ث املح�ص���ور ب�ي�ن
جن���وب غ���رب كرك���وك ،و�ش���مال �ص�ل�اح الدي���ن،
و�ش���مال �ش���رقي دياىل ،ميث���ل منطقة وع���رة جد ًا
ومتت���از ب�ص���عوبة جغرافيته���ا ،وكان التنظي���م
ي�ستغلها يف التخفي والتنقل".
وذك���ر� ،أن "الق���وات الع�س���كرية و�ض���عت خطط ًا
للتعام���ل مع هذه املناط���ق ،وقامت ب�س���د النق�ص

مر�شحات الب�صرة ي�شتكين التنمر وت�أثير المال ال�سيا�سي
� سعد ناظم  /الب�صرة

 متابعة /املدى
بات���ت حالة م���ن القلق والرتقب ت�س���يطر على
نحو  3200مر�شح م�ش�ت�رك يف االنتخابات،
بع���د �إع�ل�ان مفو�ض���ية االنتخاب���ات قراره���ا
املفاج���ئ با�س���تبعاد  6منه���م ،ب�س���بب خمالفة
لوائح و�ضوابط الدعايات االنتخابية.
و�أعلن���ت مفو�ض���ية االنتخاب���ات ،ي���وم �أم�س،
ا�س���تبعاد  6مر�ش���حني من ال�سباق االنتخابي،
ب�س���بب ا�س���تغالل �أم���وال الدول���ة ،وخمالف���ة
لوائ���ح الدعاي���ة االنتخابي���ة .ي�أت���ي ذل���ك قبل
نحو  13يوما على �إجراء االنتخابات النيابية
املقررة يف العا�شر من ت�شرين الأول�/أكتوبر.
وقال���ت املتحدث���ة با�س���م املفو�ض���ية ،جمان���ة
الغالي� ،إنه "مت ا�س���تبعاد  6مر�شحني لأ�سباب
خمتلف���ة� ،أبرزها ا�س���تغالل املال العام �ض���من
الدعاية االنتخابية ،كما ح�صل مع املر�شح عن
حتالف تقدم� ،ش���عالن الكرمي ،الذي ا�س���تخدم
الآليات اخلا�ص���ة بالدولة لإك�س���اء ال�ش���وارع
بالدعاية اخلا�ص���ة به ،وه���ذا خمالف للدعاية
االنتخابي���ة" .ولفت���ت �إىل �أن "الق���رار قاب���ل
للطع���ن ،ب���دءا من ي���وم �إعالن���ه ،ومل���دة ثالثة
�أيام" .وعلى رغم عدم �إعالن الأ�سماء املبعدة،
�إال �أن �أبرزه���م من ال�شخ�ص���يات ،ه���و الزعيم
القبلي� ،ش���عالن الكرمي ،وهو مر�ش���ح �ض���من
حتالف "تقدم" برئا�س���ة رئي�س الربملان حممد
احللبو�سي .وبح�س���ب املفو�ضية ،ف�إن الكرمي
خال���ف �أح���كام املادت�ي�ن ( )11 ،10م���ن نظ���ام

احلم�ل�ات االنتخابية ،والت���ي حظرت الإنفاق
عل���ى الدعاي���ة االنتخابي���ة م���ن امل���ال الع���ام،
وا�س���تغالل م���وارد الدول���ة� ،أو و�س���ائلها� ،أو
�أجهزتها ،ل�صالح املر�شحني .وبينت �أنه خالف
"قواعد ال�س���لوك االنتخابية ،والتعهد املوقع
من قبله ،املت�ضمن االمتناع عن عر�ض �إعالنات
�أو مل�ص���قات �أو و�ض���ع ا�س���م �أو �ش���عار عل���ى
املمتل���كات العام���ة"� .إىل ذلك ،اعت�ب�ر الكرمي،
يف بيان� ،أن "القرار املجحف الذي �ص���در من
املفو�ضية العليا امل�ستقلة لالنتخابات والقابل
للطعن ل���دى الق�ض���اء العراقي العادل ا�س���تند
�إىل �أدل���ة وبراه�ي�ن مفربكة ،وغري �ص���حيحة
مت متريره���ا عل���ى مفو�ض���ية االنتخاب���ات
ب�ص���يغ ي�شوبها ال�ش���ك والريبة" .و�أ�ضاف �أن
"الكلمة الف�صل للق�ضاء العراقي العادل خالل
ال�ساعات القادمة" .بدوره ،قال رئي�س منظمة
حموراب���ي ملراقب���ة االنتخاب���ات ،عبدالرحمن
امل�ش���هداين� ،إن "�إجراء املفو�ض���ية من ناحية
فر����ض رقاب���ة على املر�ش���حني �س���ليم ،ويجب
تعزي���زه ب�إج���راءات �أخ���رى ،ل�ض���مان نزاه���ة
االنتخاب���ات ،و�إنهاء م�س����ألة ا�س���تغالل �أموال
الدول���ة ،لكن �أي�ض��� ًا يجب �أن تنتبه املفو�ض���ية
�إىل �أن ع���دم الت�س���رع يف �إط�ل�اق الأحكام� ،أو
عدم �إعالنها ،حلني الب���ت النهائي من اجلهات
الق�ض���ائية ،ملا ميثله ذلك من ت�شهري باملر�شح،
ً
ف�ض�ل�ا عن تعاط���ف اجلمه���ور معه ،م���ا يعود
بنتائ���ج عك�س���ية" .و�أ�ض���اف امل�ش���هداين �أن
"الإجراءات التي اتخذتها حكومة الكاظمي،

لتعزي���ز �ش���فافية االنتخاب���ات كان���ت جي���دة،
قيا�س��� ًا باالنتخاب���ات ال�س���ابقة ،التي �ش���هدت
ح���االت تزوير وا�س���عة ،وهذا يع���ود �إىل قلق
احلكوم���ة م���ن تك���رار التج���ارب املا�ض���ية،
وال�ض���غط ال�شعبي ،الذي ح�ص���ل جتاه ت�أمني
االنتخابات ،وتعزيز �ش���فافيتها" .وت�صاعدت
ح���دة التحذي���رات يف الع���راق م���ن ا�س���تغالل
بع�ض الأحزاب واجلهات ال�سيا�سية ،الأموال
العامة ،يف الدعاي���ة االنتخابية ،وذلك يف ظل
ا�شتداد املو�سم االنتخابي ،و�ضراوة التناف�س
احلا�ص���ل ب�ي�ن الأط���راف .وم���ن املق���رر �أن
ُيج���ري العراق انتخابات مبكرة ،يف العا�ش���ر
م���ن ت�ش���رين الأول�/أكتوبر املقبل ،ا�س���تجابة
لالحتجاجات التي �شهدتها البالد عام .2019
ويرى مراقبون لل�ش����أن �أن غياب الت�ش���ريعات
التي حتا�سب الأحزاب ب�ش�أن م�صادر التمويل
م ّكنها من ت�أ�س���ي�س �إمرباطوريات مالية ت�ؤثر
يف �س�ي�ر االنتخابات� ،س���واء عن طريق �شراء
الذمم وال�س���يطرة على الدعاي���ة الإعالمية� ،أو
ال�س�ل�اح املنفلت ،الذي ميوّل باملال ال�سيا�سي
لت�أثريه يف العملية ال�سيا�سية واالنتخابية.
ويف ظ���ل حت���ول ا�س���تخدام �أم���وال الدول���ة
�إىل ظاه���رة عام���ة ،واعتماد �أغلب املر�ش���حني
عليها ،تتخوف �أو�س���اط املر�شحني من ظهور
�أ�س���مائهم� ،ض���من القوائ���م امل�س���تبعدة ،مم���ا
ي�ش���كل خطورة على م�س���ار تر�شيحهم ،ف�ض ًال
ع���ن الت�ش���هري بهم ،وزعزع���ة �ص���ورتهم �أمام
مر�شحيهم.
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احلا�ص���ل يف االنت�ش���ار املي���داين بالطائ���رات
امل�سرية والكامريات احلرارية".
وزاد اخلفاج���ي� ،أن "ه���ذه الآلي���ة �س���اعدتنا يف
ر�ص���د الكثري من احلاالت والتح���ركات الإرهابية
ومعاجلتها بطرق خمتلفة".
ويج���زم ،ب����أن "تنظي���م داع����ش الإرهاب���ي مل يعد
ي�ش���كل خط���ر ًا كب�ي�ر ًا عل���ى الأم���ن الوطن���ي يف
الع���راق ،ون�ش���اطه احل���ايل يرتك���ز عل���ى بع����ض
الهجمات التي ي�ش���نها �أفراد مب�س���اعدة حوا�ضن،
ولكنه ال ي�ستطيع �أن ي�ستحوذ على الأر�ض".
وم�ض���ى اخلفاج���ي� ،إىل �أن "الق���وات توا�ص���ل

تفعيل منظومة اال�ستخبارات وتبادل املعلومات،
م���ن �أجل مالحق���ة الإرهابيني وعدم ال�س���ماح لهم
بتهديد ال�سلم والأمن يف جميع املحافظات".
وكان���ت وزارة الداخلية قد �أعلنت قبل يومني عن
�ض���بط وكر كبري لداع����ش الإرهاب���ي يف املناطق
الوع���رة املحيطة مبحافظ���ة كركوك ،ي�ض���م عدد ًا
كبري ًا من العبوات النا�سفة وقنابر الهاون� ،ضمن
�سل�سلة احلمالت الأمنية التي ت�ستهدف التنظيم.
م���ن جانب���ه� ،أف���اد ع�ض���و جلن���ة الأم���ن والدف���اع
النيابي���ة مه���دي �آمريل يف ت�ص���ريح �إىل (املدى)،
ب����أن "اللج���وء �إىل الكام�ي�رات احلراري���ة �أو
الطائرات امل�سيرّ ة �أمر يف غاية ال�ضرورة ال�سيما
يف املناط���ق التي ين�ش���ط فيه���ا التنظيم وت�ش���كل
�صعوبة على القوات الأمنية باالنت�شار".
وتابع �آمريل� ،أن "التنظي���م ومن خالل الهجمات
الإرهابية الأخرية التي �ش���نها ،ين�شط يف مناطق
رخوة ،وهي بني حمافظات دياىل و�ص�ل�اح الدين
وكركوك ،م�ستغ ًال �ضعف االنت�شار الأمني فيها".
ولف���ت� ،إىل �أن "تل���ك املناط���ق حوله���ا التنظي���م
الإرهاب���ي �إىل م���كان لالنط�ل�اق و�إدارة الهجمات
يف عم���ق املحافظ���ات املحاذية �أو عل���ى حميطها،
وبالت���ايل ت�أتي احلاجة �إىل ا�س���تخدام الو�س���ائل
التكنولوجية لر�صد اخلروق ومعاجلتها".
وب�ي�ن �آم���ريل� ،أن "الهجم���ات الأخ�ي�رة للتنظي���م
ال�س���يما يف دي���اىل وحمي���ط كرك���وك يب���دو �أن
الغر�ض منها الت�أثري يف االنتخابات".
ونبه� ،إىل "وجود خماوف لدى بع�ض ال�سكان من
�أن ت�س���تمر اخلروق مع قرب موعد االنتخابات"،
مطالب��� ًا "القوات الأمنية ب����أن ت�أخذ كامل احليطة
واحل���ذر وت�س���عى لع���دم ال�س���ماح للتنظي���م ب����أن
يوا�صل ن�شاطه".
وانتهى �آمريل� ،إىل "وجود ثقة كبرية يف القوات
الأمنية مبختلف ت�ش���كيالتها ب�أنها قادرة على �صد
تل���ك الهجم���ات ،ولكن ينبغي �أي�ض��� ًا تفعيل جميع
اجلهود اال�س���تخبارية وم�ص���ادر املعلومات للحد
من �أي خرق قد يح�صل يف امل�ستقبل".
وحتدث���ت م�ص���ادر �إىل (املدى) ،يف وقت �س���ابق
ع���ن ت�ص���اعد للهجم���ات الإرهابي���ة ال�س���يما يف
حمافظة دياىل ت�س���تهدف القوات الأمنية و�سكان
حمليني وقفوا �ضد تنظيم داع�ش الإرهابي خالل
ال�سنوات املا�ضية.

ت�شارك  66مر�شحة يف
التناف�س على  25مقعداً
نيابيا خم�ص�صة ملحافظة
الب�صرة ،وتواجه املر�شحات
امل�ستقالت �صعوبات باملقارنة
مع نظرياتهن احلزبيات
بينما ي�شرتك اجلميع يف
حماولة اقناع جمهور يائ�س
من جدوى االنتخابات بعدما
خذله املر�شحون يف الدورات
ال�سابقة وتخلوا عن وعودهم
له .كما تواجههن م�صاعب
تخ�ص املر�شحات الن�ساء فقط
مثل التنمر والكالم اخلاد�ش
للحياء.

تتجاوز � $200أو اكرث ،ما ي�ش���كل عائق ًا
كبري ًا �أمام املر�شحني النزيهني".
واتهم���ت ال�ش���ريفي اجلمه���ور ب���ان
"البع����ض من���ه يتنا�س���ى م���ا م���ر ب���ه
العراقي���ون من ظ���روف �ص���عبة خالل الـ
� ١٨سنة املا�ضية ،حيث يقبلون على بيع
ذممه���م مقابل الأم���وال ،وهن���اك قلة من
الناخبني ينتخبون على �أ�س���ا�س الكفاءة
والنزاهة".
وم���ع ذل���ك تعتق���د ال�ش���ريفي ان ال���دورة
احلالي���ة �أف�ض���ل م���ن �س���ابقاتها الت���ي مل
ت�شارك فيها كمر�شحة ،وقالت "ارجو ان
تكون الدورات القادمة �أف�ض���ل يف عدالة
املناف�س���ة وبوجود قوانني اكرث �ص���رامة
بحق املخالفني".
وانتقدت ال�شريفي مفو�ضية االنتخابات،
قائل���ة "�أن���ا ا�س���تغرب مل���اذا ال تر�ص���د
املفو�ض���ية حاالت �ش���راء بطاقة الناخب
َوكذل���ك الوع���ود بتوفري فر����ص عمل او

تبلي���ط ال�ش���وارع او �ش���راء حم���والت
الكهرب���اء ،فبع����ض املر�ش���حني ي�س���تغل
احتياج املواطنني لهذه اخلدمات".
ويقول املراقب لل�ش����أن االنتخابي رئي�س
منظمة �ص���روح العراق توفيق الدراجي
يف حدي���ث لـ(امل���دى) ان "احلم�ل�ات
االنتخابي���ة للمر�ش���حات �أ�ض���عف م���ن
حم�ل�ات الرج���ال لأ�س���باب اجتماعي���ة
معروف���ة لكن بع����ض الفئ���ات ترجح كفة
املر�أة".
و�أ�ض���اف "حقق���ت امل���ر�أة يف الع���راق
اجن���ازات جي���دة يف خمتل���ف القطاعات
واعتقد انها قادرة على حتقيق اداء مميز
يف الربملان".
وي�ش�ي�ر الدراج���ي اىل ان "�أك�ب�ر
التحدي���ات الت���ي تواجه املر�ش���حات هي
االعت���داء عل���ى البو�س�ت�رات االعالني���ة
ع�ب�ر متزيقها وكتابة عب���ارات غري الئقة
عليه���ا و�ص���عوبة امل�ش���اركة يف املجال�س

الع�ش���ائرية رغ���م ان بع����ض املر�ش���حات
تغلنب على هذه التحديات".
ح���واء ال�س���عيد مر�ش���حة م�س���تقلة ع���ن
الب�ص���رة تخو����ض اول جترب���ة له���ا يف
االنتخابات النيابي���ة وتتحدث لـ(املدى)
ع���ن حملته���ا االنتخابي���ة قائل���ة "اعتمد
على نف�سي لك�س���ب اال�صوات بالتوا�صل
الف���ردي وع�ب�ر و�س���ائل التوا�ص���ل
االجتماعي".
وت�ؤكد ال�س���عيد ان "امليزانية املر�صودة
حلملت���ي االنتخابي���ة مل تك���ن مقنعة لكن
بامله���ارات واخلط���ط التي اعتم���د عليها
اك���ون �ض���من �س���ياق التناف�س ال�ص���عب
واملعقد جدا".
وع���ن امل�ص���اعب الت���ي تواجهه���ا ،تقول
ال�س���عيد "الت�س���قيط يالحق كل من يفكر
يف اب���داء امل�س���اعدة يل او م���ن يعم���ل
عل���ى الدع���وة النتخاب���ي ولذل���ك اجتهت
لالعتماد على اال�شخا�ص املقربني فقط".

املر�ش���حة ليلى ال�ش���ريفي تقول لـ(املدى)
ان "الدعاي���ة االنتخابي���ة �ش���يء مه���م
للمر�شح ،لكن بع�ض املر�شحات يواجهن
عائق���ا كبريا يف احل�ص���ول على التمويل
مقارنة باملر�شحات واملر�شحني من الكتل
الكبرية وخ�صو�صا النواب ال�سابقني".
واكدت ال�شريفي ان "الدعاية االنتخابية
الناجح���ة يج���ب �أن تتوف���ر له���ا �أم���وال
و�إمكاني���ات وفريق متكام���ل ،و�أنا اعتمد
لدعايتي بالرغم من االمكانيات ال�ضعيفة
عل���ى فري���ق عم���ل بخ�ب�رات متع ـ���ددة،
قانونيــة و�إعالميــة واي�ضا تنمويــة".
وك�ش���فت �أن "اغل���ب املر�ش���حني يق���وم
ب�ش���راء بطاقة الناخب وب�أ�س���عار خيالية
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�أحزاب جديدة تطمح لإعادة
�سعر الدوالر وا�ستثمار الخدمة
الع�سكرية

سياسة

قوى تحمل ا�سم التظاهرات تطرح برامج تعديل الد�ستور
وتغيير النظام البرلماني �إلى رئا�سي

تط��رح � 4أح��زاب وجتمع��ات انبثقت ع��ن احتجاجات ت�شري��ن او ارتبط ا�سمه��ا االنتخابي بالتظاه��رات ،برام��ج اغلبها تتعلق
بتعدي��ل الد�ست��ور .ويرغ��ب احد تلك االحزاب بتغيري نظام احلك��م لـ"الق�ضاء على املحا�ص�صة" ،فيم��ا ي�شجع حزب �آخر على
"قانون اخلدمة الع�سكرية" .كذلك تطمح حركة من بني االحزاب اجلديدة اىل حما�سبة "قتلة املتظاهرين" ،وال�سيطرة على
اجلماعات امل�سلحة.
 بغداد /متيم احل�سن

خدمة ع�سكرية بطريقة
جديدة
اىل جان ��ب احلركتني االخريت�ي�ن ،برز حزبان
جديدان ارتبط ا�س ��م �أحدهم ��ا باالحتجاجات،
والثاين طرح نف�س ��ه ب�أن ��ه من بني القوى التي
�أفرزتها ت�شرين.
جتمع ت�ش ��رين الوطني ،ير�أ�سه �سعد املطلبي،
وه ��و القي ��ادي املع ��روف يف ح ��زب الدع ��وة،
لك ��ن ا�س ��م احل ��زب يوح ��ي ب�أن ��ه م ��ن ق ��وى
االحتجاجات .احلزب الذي يقدم  8مر�ش ��حني
من بينهم املطلب ��ي ،يدعو برناجمه االنتخابي
اىل العم ��ل عل ��ى م�ش ��روع اخلدمة الع�س ��كرية
لل�ش ��باب لكن عل ��ى ان يت�ض ��من دورات مهنية
لزج ال�شباب يف �سوق العمل.
كذل ��ك يدع ��و اىل العم ��ل اجلاد الكم ��ال قانون
ال�ض ��مان االجتماع ��ي ،و�إ�ص�ل�اح قان ��ون
اال�ستثمار و حماربة الف�ساد املايل واالداري.

ا�ضافة اىل اهتمام تلك االحزاب بفئة ال�شباب،
وتطوي ��ر الزارع ��ة وت�أهيل امل�صان ��ع ،و�إعادة
�س ��عر �ص ��رف الدوالر �إىل ما كان عليه .وتقدم
االح ��زاب االربع ��ة اك�ث�ر من  200مر�ش ��ح يف
عم ��وم املحافظ ��ات ،اغلبه ��م تابع ��ون حلرك ��ة
ي�ش ��ك يف �أنه ��ا مقربة من االئتالفات ال�ش ��يعية
املعروفة.
وتبق ��ى �أق ��ل م ��ن � 3أ�س ��ابيع عل ��ى موع ��د
االنتخابات املقرر يف  10ت�شرين الأول املقبل،
والذي ي�ش ��ارك في ��ه اكرث من � 3آالف مر�ش ��ح.
واح ��دة م ��ن ابرز احل ��ركات الت ��ي انبثقت عن
تظاه ��رات ت�ش ��رين الت ��ي اندلع ��ت يف خريف
 ،2019هي حركة نازل �آخذ حقي.
تعديل الد�ستور
احلركة التي ير�أ�س ��ها م�ش ��رق الفريجي ،وهو
اح ��د نا�ش ��طي احتجاجات ت�ش ��رين وحا�ص ��ل
عل ��ى �ش ��هادة املاج�س ��تري يف االح�ص ��اء ،تقدم
 19مر�ش ��حا يف ع ��دة حمافظ ��ات .الربنام ��ج
االنتخاب ��ي للحرك ��ة ،يهت ��م يف اولويات ��ه
بـ"تعديل الد�ستور" ،حيث يطرح احلزب الذي
ي�شارك لأول مرة يف االنتخابات التعديل على
نقطتني يف الد�س ��تور .وبح�س ��ب الربنامج ان
احلرك ��ة ترغب يف تعدي ��ل املواد الد�س ��تورية
لي�ض ��من و�ض ��ع الكف ��اءات يف ال ��وزارات
والدوائ ��ر احلكومي ��ة .وي�ؤك ��د الربنام ��ج ان
التعديل يهدف اىل تغيري املواد املت�ضمنة قيام
م�ؤ�س�س ��ات الدولة بتوزيع الوظائف على وفق
معادل ��ة الت ��وازن ب�ي�ن الطوائ ��ف واملكونات.
كذلك تطرح احلركة تعديل الد�س ��تور و"�س ��ن
ت�ش ��ريع لآلي ��ة ت�ش ��كيل احلكوم ��ة" ب ��دال م ��ن
املواد التي ت�سمح ب�إن�شاء حكومة على �أ�سا�س
طائفي.
ويف اجلان ��ب االقت�ص ��ادي ،تتح ��دث احلرك ��ة
على اع ��ادة النظر يف قوانني العم ��ل ،وتنمية
قطاع العمل ،وحتقيق الرفاهية للعراقيني.
ا�ضافة اىل تعديل قوانني اال�ستثمار ،والرقابة
على امل�ؤ�س�سات املتعلقة بهذا اجلانب ،وت�أهيل
امل�صانع يف القطاعني اخلا�ص والعام ،وبحث
�أ�س ��باب تعط ��ل البع� ��ض منها .ام ��ا يف املحور
الزراعي ،ت�ؤكد احلرك ��ة على اعطاء القرو�ض
والت�سهيالت الزراعية وا�ست�صالح االرا�ضي،
لزيادة االنتاج الوطني .ويف نطاق اخلدمات،
تتحدث احلركة عن �إطالق املبادرات ال�سكنية،

واطالق امل�ش ��اريع اخلدمي ��ة املختلفة ،وبحث
�أ�سباب تلك�ؤ بع�ض تلك امل�شاريع.
انتخاب الرئي�س
بدوره يطرح عالء الركابي النا�ش ��ط املعروف
يف تظاه ��رات ت�ش ��رين ،وال ��ذي ير�أ�س حركة
امتداد ،فكرة تعديل الد�س ��تور اي�ض ��ا لكن من
جوان ��ب اخ ��رى خمتلف ��ة .وكان ��ت ال ��دورات
الربملاني ��ة ال�س ��ابقة ق ��د ف�ش ��لت يف تعدي ��ل
الد�س ��تور� ،آخره ��ا يف  2019حي ��ث �ش ��كلت
جلنة من  18نائب ًا ومل ت�صل اىل اتفاق.
ويتح ��دث برنام ��ج الركاب ��ي االنتخاب ��ي ،عن
تعدي ��ل الد�س ��تور ليجع ��ل انتخ ��اب رئي� ��س
اجلمهورية "مبا�شر" من قبل الناخبني ولي�س
الربملان.
كذل ��ك تعدي ��ل فق ��رات الد�س ��تور النتخ ��اب

املحافظ�ي�ن بنف� ��س الطريق ��ة وتو�س ��يع
�ص�ل�احياتهم ،والغ ��اء باملقاب ��ل جمال� ��س
املحافظات والرواتب التقاعدية لأع�ض ��اء تلك
املجال� ��س .ويت�ض ��من الد�س ��تور مادت�ي�ن هما:
 ،142و ،126لآلي ��ات تعدي ��ل بن ��ود ،لكنهم ��ا
يتطلب ��ان يف النهاية �إجراء ا�س ��تفتاء �ش ��عبي.
على ال�ص ��عيد اخلارجي ،تط ��رح احلركة التي
تقدم  38مر�ش ��ح ًا ،متابعة االموال املهربة اىل
اخلارج ،وبناء �سيا�س ��ات اقت�ص ��ادية متوازنة
م ��ع دول اجل ��وار وال ��دول االقليمية .ا�ض ��افة
اىل تعزيز التعاون مع الدول العربية يف كافة
املجاالت .ويف جمال حقوق االن�س ��ان ،تطرح
احلرك ��ة العم ��ل على ك�ش ��ف "قتل ��ة تظاهرات
ت�ش ��رين" ،حيث اعلن ��ت احلكومت ��ان احلالية
وال�سابقة عن ت�شكيل عدة جلان فيما مل يك�شف
عن اجلناة ب�ش ��كل وا�ضح .وبح�سب الربنامج

االنتخاب ��ي ،ف ��ان "امتداد" تري ��د تعزيز حرية
ال�ص ��حافة ،و�س ��ن ت�ش ��ريعات للحف ��اظ عل ��ى
احلري ��ات ،وتبن ��ي جمي ��ع املواثي ��ق الدولي ��ة
اخلا�ص ��ة بحقوق الإن�س ��ان .برنام ��ج احلركة
تط ��رق اىل اجلوان ��ب الع�س ��كرية ،وتط ��رح
مب ��ادئ حول بن ��اء اجلي�ش وجتهي ��زه ب�أحدث
اال�سلحة واملعدات ب�شكل معقول.
حي ��ث تفر� ��ض احلرك ��ة الدخ ��ول يف "�س ��باق
الت�سلح" مع دول اجلوار فيما يخ�ص اال�سلحة
الهجومية ،واالجتاه اىل اال�س ��لحة الدفاعية.
كذل ��ك ي�ش�ي�ر الربنام ��ج اىل تفعي ��ل قان ��ون
العقوب ��ات الع�س ��كرية رق ��م  19ل�س ��نة ،2007
وا�س ��تقالل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ومنع االنتماء
احلزبي للجي�ش.
وعدم ال�س ��ماح الية جهة �سيا�س ��ية بعمل خلية
او مكت ��ب او جناح ع�س ��كري داخل امل�ؤ�س�س ��ة

الع�س ��كرية ،و�إبع ��اد كل الأ�ش ��خا�ص الذي ��ن
ح�صلوا على "رتب فخرية".
باملقاب ��ل يدع ��و برنام ��ج امت ��داد اىل �إن�ش ��اء
م�ص ��انع ع�سكرية متخ�ص�ص ��ة بت�صنيع بع�ض
اال�س ��لحة وامل�س ��تلزمات اخلا�ص ��ة باجلي� ��ش.
على امل�س ��توى ال�صحي واالن�س ��اين ،تتحدث
احلركة يف الربنامج عن �ش ��مول الفئات �ضمن
الرعاي ��ة االجتماعية بـ"ال�ض ��مان ال�ص ��حي"،
واعطاء روات ��ب تكفل حياة كرمية لتلك الفئة.
ا�ض ��افة اىل بناء دور جديدة للعجزة و ت�أهيل
دور االيت ��ام ،وتطوي ��ر امل�ؤ�س�س ��ات ال�ص ��حية
اخلا�ص ��ة ب ��ذوي االحتياج ��ات اخلا�ص ��ة .اما
بخ�ص ��و�ص التعلي ��م ،في�ؤك ��د الربنام ��ج عل ��ى
اع ��ادة النظر بخطة القب ��ول املركزي ،وتوفري
ميزاني ��ة منا�س ��بة للبح ��ث العلم ��ي ،و�ض ��مان
فر�ص للمتفوقني.

موقع �أميركي :الع�شائر ودورها الم�ؤثر في التح�شيد االنتخابي لكتل �سيا�سية
 ترجمة  /حامد �أحمد
الت�ص ��ويت على ال�ش ��خ�ص املر�شح نف�سه
م ��ن املناطق املحلية ،ق ��د حقق حتوال يف
العملي ��ة التفاعلية بني الكتل ال�سيا�س ��ية
والع�ش ��ائر مما فتح املجال اكرث بالن�سبة
للع�شائر ب�إدخال نف�سها وفر�ض اجنداتها
الع�شائر ومنذ فرتة طويلة
اخلا�صة.
ُعرفت بانها العب رئي�س
وبينما ما يزال الدور الع�ش ��ائري واحدا
يف املحافل ال�سيا�سية
من بني عوام ��ل كثرية �أخ ��رى ،فان لهذه
العراقية .مع ذلك ،ومع
االنتخابات الفر�ص ��ة ملنح الع�ش ��ائر قوة
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انتخابات
اقرتاب موعد
م�س ��اومة اك�ب�ر .وبه ��ذا الأ�س ��لوب ف ��ان
ت�شرين الأول املقبل ،فان
االنتخابات �س ��تكون مبثاب ��ة اختبار مهم
فيم ��ا اذا ميك ��ن للع�ش ��ائر ان تلعب دورا
جتمعات ع�شائرية �ضخمة
واحتفاليات ت�سعى من خاللها �أكرب يف امليدان ال�سيا�سي الر�سمي الذي
�سيحدث قريبا.
كتل �سيا�سية اىل تقريب
غالب ��ا م ��ا كانت الع�ش ��ائر متثل منا�ص ��را
ع�شائر وم�شايخ جلانبها تكاد
انتخابي ��ا مهم ��ا للأحزاب ال�سيا�س ��ية يف
تكون غائبة.
العراق ،خ�صو�ص ��ا يف املناطق التي يقل
فيها تواجد تلك الأحزاب .يف تلك املناطق
وعل ��ى خ�ل�اف الأع ��وام ال�س ��ابقة حيث تلعب الع�ش ��ائر دوره ��ا التقليدي يدا بيد
�سعى زعماء �سيا�س ��يون لزيارة م�ضايف م ��ع الكت ��ل ال�سيا�س ��ية ل�ض ��مان انتخاب
ع�ش ��ائرية لك�س ��ب دعمهم الع�شائري لهم،
فانه ��م يقومون الآن بن�ص ��ب والئم طعام
باذخ ��ة وتوزي ��ع هداي ��ا ت�ت�راوح ما بني
م�سد�سات وقطع �أرا�ضي.
وجاء يف تقرير ملوقع War On the
 Rocksاالخباري الأمريكي حول دور
الع�ش ��ائر يف االنتخاب ��ات ،انه من اخلط�أ
اعتب ��ار ذل ��ك دلي�ل�ا عل ��ى تراج ��ع ال ��دور
الع�ش ��ائري .بل عل ��ى العك� ��س ،حيث ان
التغيريات ال�سيا�سية الأخرية قد �سمحت
للع�ش ��ائر باالندف ��اع نح ��و دور جديد قد
يكون اكرث قوة .وبطرح نف�س ��ها ،كممثل
حقيقي لل�ش ��عب ،فان الع�شائر ت�سعى من
خالل ذلك لإعادة �صياغة اطار عالقتها مع
الأحزاب والكتل ال�سيا�سية وتتعدى دور
الق ��وة املحفزة مل�ص ��الح حزبية لت�ص ��بح
قوة فاعلة �سيا�سية بحد ذاتها.
وي�ش�ي�ر التقري ��ر اىل ان ادخ ��ال قان ��ون
االنتخاب ��ات اجلدي ��د ال ��ذي ابتع ��د ع ��ن
�أ�س ��لوب الت�ص ��ويت على القائمة وزيادة
ع ��دد املحط ��ات االنتخابي ��ة ويك ��ون

مر�شحني معينني يقومون بعدها بخدمة
م�ص ��الح الطرفني .خ ��ارج املراكز املدنية
الرئي�س ��ة يبق ��ى للع�ش ��ائر نف ��وذ وت�أثري،
وحتى يف املدن تبقى ت�شكل قوة حت�شيد
اجتماعية فعالة .و�ص ��فا لهذا النفوذ ،فان
عدة م�ش ��ايخ يرددون نف� ��س العبارة بان
الع�ش ��ائر "ه ��ي مبثابة رافع ��ة يعتلي بها
ال�سيا�سيون لل�سلطة".
م ��ع احتمالية مي ��ل امل�ش ��اركة االنتخابية
تك ��ون اعل ��ى يف املناطق الريفية و�ش ��به
الريفي ��ة مم ��ا ه ��ي يف املراكز ال�س ��كانية
الك�ب�رى ،فان الأحزاب تعرف ان ا�ض ��من
طريقة للفوز هي ا�شراك الدعم الع�شائري
لهم قبيل موعد االقرتاع .وعلى ال�ص ��عيد
املناطقي املحلي ميكن ل�ش ��يوخ الع�ش ��ائر
والتحالف ��ات حتديد امل�س ��ار العام لأفراد
ع�ش ��ائرهم جت ��اه مر�ش ��ح مع�ي�ن مقاب ��ل
وعود مبنح وظائف وتقدمي خدمات.
وينق ��ل التقري ��ر ع ��ن الباح ��ث و اخلبري
ال�سيا�س ��ي ،عم ��ار العام ��ري ،قول ��ه

"الع�شائر تعر�ض ا�سم املر�شح وتوفر له
الدعم بالت�صويت له ،ولكن يقوم احلزب
ال�سيا�سي بدفع الهدايا والأموال للحملة
االنتخابية التي ت�ضمن الفوز للمر�شح".
م�ش�ي�را اىل ان الع�ش�ي�رة تخ ��دم كعام ��ل
حتفيز اكرث من قوتها ك�شريك.
لهذا ال�س ��بب ،يق ��ول الباح ��ث العامري،
فان موعد ق ��رب االنتخابات يتميز بقيام
�سيا�سيني بزيارات ا�ستعرا�ضية لع�شائر
وم�ش ��ايخ يف م�ض ��ايفهم م ��ع ح�ض ��ور
جتمعات كبرية حي ��ث تتم فيها الطقو�س
الع�ش ��ائرية الت ��ي يتخللها ن�ص ��ب والئم
طعام �ض ��خمة .غالبا يف هذه املنا�س ��بات
ي�س ��عى املر�ش ��حون الن يكونوا جال�سني
ق ��رب القادة الع�ش ��ائريني وه ��م يرتدون
نف� ��س ال ��زي التقلي ��دي للع�ش�ي�رة م ��ع
الإف�ص ��اح عن الوالء للع�ش�ي�رة ومتجيد
دوره ��ا التاريخ ��ي ،ويتعهد املر�ش ��حون
�أي�ضا بالدفاع عن م�صالح الع�شرية.
قان ��ون االنتخ ��اب اجلديد الذي ي�س ��مح

بانتخاب مر�ش ��ح معني ولي�س القائمة قد
�ص ��مم لإيقاف هيمن ��ة الأح ��زاب والكتل
الكبرية مما يجعل االمر ا�س ��هل بالن�سبة
للأحزاب الأ�صغر او امل�ستقلني للح�صول
عل ��ى مقاع ��د يف الربمل ��ان .ان القان ��ون
اجلدي ��د ق ��د فت ��ح الب ��اب فع�ل�ا ملزي ��د من
املر�ش ��حني امل�س ��تقلني .يف االنتخاب ��ات
احلالي ��ة عر� ��ض اك�ث�ر من � 789شخ�ص ��ا
م�س ��تقال �أ�سماءهم يف احلملة االنتخابية
وه ��ذا ميث ��ل زيادة بع ��دد امل�س ��تقلني عن
االنتخاب ��ات ال�س ��ابقة ،يف الدورت�ي�ن
االنتخابيتني  2014و  2018جمتمعتني
متكن مر�ش ��حان اثنان م�ستقالن فقط من
الفوز مبقاعد.
رغ ��م ان ق�س ��ما م ��ن ه� ��ؤالء املر�ش ��حني
امل�س ��تقلني ميثل ��ون خليط ��ا م ��ن اف ��راد
ب�ض ��منهم قادة ف�صائل م�س ��لحة ون�شطاء
جمتم ��ع مدين ،ف ��ان م ��ن بينهم عنا�ص ��ر
ع�ش ��ائرية و�شيوخ ع�ش ��ائر دخلوا ميدان
االنتخابات .ويف ا�ستطالع اجراه مركز
البيان يف ني�س ��ان  2021ك�ش ��ف ان %83
من الذين ا�س ��تطلعت �آرا�ؤه ��م قالوا انهم
يف�ض ��لون الت�ص ��ويت ملر�ش ��ح م�ستقل مل
ينتم الي حزب.
ويخل� ��ص التقري ��ر اىل ان ��ه ب�ش ��كل ع ��ام
ف ��ان قب�ض ��ة الأح ��زاب ق ��د تراخ ��ت الآن
وان هن ��اك ت�أثريا اكرب للع�ش ��ائر لتعزيز
وجودها .وكما يقول احد املر�ش ��حني من
الديواني ��ة فان القانون اجلديد قد ف�س ��ح
جم ��اال لتمثيل اك�ث�ر توازنا� .س ��ابقا كان
احل ��زب هو من يختار املر�ش ��ح ويتالعب
باال�ص ��وات ويفر� ��ض ارادت ��ه� .أم ��ا الآن
فان القانون ي�س ��مح للنا�س بالت�ص ��ويت
ملر�ش ��حني ه ��م مف�ض ��لون اكرث بالن�س ��بة
للمنطقة.
ويق ��ول اح ��د املر�ش ��حني م ��ن الب�ص ��رة
"بالطب ��ع عندم ��ا تعي� ��ش يف منطق ��ة
وال�سكان املحليون فيها يحبوك ويثقون
بك وتقدم خدمات لهم فانهم �سي�ص ��وتون
لك".

عن موقع War On the Rocks

ويف اجلان ��ب االقت�ص ��ادي ي�ش�ي�ر برنام ��ج
امت ��داد اىل اهمي ��ة اكم ��ال م�ش ��روع احلكومة
االلكرتوني ��ة ،والعم ��ل بنظ ��ام ال�س ��وق احلر،
ومعاجلة االعتماد على النفط.
وتط ��رح احلرك ��ة يف الربنام ��ج االنتخاب ��ي،
ت�ش ��كيل �ص ��ندوق �س ��يادي من ايرادات النفط
للم�ش ��اريع االنتاجي ��ة ،وت�أ�س ��ي�س �ش ��ركة
ات�ص ��االت وطنية ،وت�شغيل امل�صانع املتوقفة.
ويف جم ��ال النفط ،ي�ؤكد الربنامج على اهمية
ت�ش ��ريع قان ��ون النف ��ط ،وا�س ��تثمار الغ ��از،
و�ش ��راء ناقالت نفط عمالقة ،وتطوير قدرات
ال�شركات يف الك�شف واحلفر.
كذل ��ك تط ��رق الربنامج اىل اجلان ��ب الزراعي
حيث �ش ��دد على �ض ��رورة دعم الفالح ،وو�ضع
قي ��ود عل ��ى اال�س ��ترياد ،ويف ال�ص ��حة دع ��ت
احلركة اىل بناء امل�ست�شفيات.

التحول للنظام الرئا�سي
باملقاب ��ل يدع ��ي مر�ش ��حون ع ��ن "قادم ��ون
للتغي�ي�ر" ،وه ��ي حركة ت�ش ��ارك لأول مرة يف
االنتخابات ،ان برناجمه ��م االنتخابي م�أخوذ
من "انت�صارات" حركة ت�شرين.
احلرك ��ة الت ��ي ير�أ�س ��ها رجل االعمال ح�س�ي�ن
الرماحي تقدم  182مر�ش ��حا ،وهو اكرب حزب
وائت�ل�اف بعدد مر�ش ��حيه ،حتى يف ��وق الكتلة
ال�ص ��درية ،التابع ��ة ملقت ��دى ال�ص ��در ،والت ��ي
قدمت  95مر�شحا.
وي�ؤك ��د الربنام ��ج االنتخاب ��ي للحرك ��ة،
عل ��ى تغي�ي�ر النظ ��ام من "برمل ��اين قائ ��م على
املحا�ص�ص ��ة احلزبية �إىل نظام رئا�سي" ،دون
اخلو�ض يف تفا�صيل تعديل الد�ستور.
كذلك ي�ش�ي�ر الربنامج اىل �إرجاع �سعر �صرف
ال ��دوالر �إىل م ��ا كان علي ��ه �س ��ابقا ،وتوف�ي�ر
اخلدمات للقرى والأرياف.
والعم ��ل عل ��ى ع ��ودة القط ��اع ال�ص ��ناعي و
الزراع ��ي وم�س ��اعدة الفالح�ي�ن وتوف�ي�ر
م�س ��تلزمات الزراع ��ة لهم وت�ش ��غيل امل�ص ��انع
واملعامل املحلية لتحقيق االكتفاء الذاتي.
وب�ي�ن الربنام ��ج ان احلرك ��ة �س ��تعمل عل ��ى
حمارب ��ة الف�س ��اد ،وال�ض ��غط عل ��ى وزارت ��ي
ال�صحة والرتبية لبناء م�ست�شفيات ومدار�س.
واحلرك ��ة تط ��رح فك ��رة ت�ش ��كيل معار�ض ��ة
برملانية للوقوف "بوجه االحزاب الفا�س ��دة"،
والغاء الرواتب التقاعدية للربملان.

مفو�ضية االنتخابات:
ت�صاعد ا�ستالم البطاقات
بعد قرار المكاف�أة
 بغداد /املدى
�أكدت مفو�ض ��ية االنتخابات� ،أم� ��س الثالثاء ،عدم امكانية متديد الت�ص ��ويت
يف االنتخاب ��ات املقبل ��ة ،فيما ك�ش ��فت عن ت�ص ��اعد اعداد م�س ��تلمي البطاقات
االنتخابية بعد قرار املكاف�أة التي �ستكون ر�صيدا للهاتف.
وق ��ال مدي ��ر االج ��راءات والتدريب يف املفو�ض ��ية داود �س ��لمان خ�ض�ي�ر يف
ت�ص ��ريحات لوكال ��ة الأنباء الر�س ��مية ،تابعتها (املدى) �إن "الت�ص ��ويت العام
بيوم االقرتاع يف الـ 10من ت�شرين االول� ،سيعتمد على البطاقة البايومرتية
والبطاقة الق�ص�ي�رة" ،مبين ًا �أن "الناخ ��ب الذي ال يحمل بطاقة بايومرتية �أو
بطاقة �إلكرتونية ق�صرية الأمد لن يحق له الت�صويت".
و�أ�ضاف �أن "على الناخب ا�ص ��طحاب �إحدى امل�ستم�سكات الر�سمية معه مثل
اجلن�س ��ية �أو �ش ��هادة اجلن�س ��ية �أو البطاق ��ة الوطنية املوحدة" ،م�ش�ي�ر ًا اىل
�أن "الت�ص ��ويت يبد�أ يف ال�س ��اعة ال�سابعة �ص ��باح ًا وينتهي ال�ساعة ال�ساد�سة
م�ساء ،وال يوجد �أي متديد لأن الت�صويت االلكرتوين يكون من خالل برجمة
الأجه ��زة على وق ��ت حمدد ،حيث �إن هذه االجهزة لن ت�س ��تقبل �أي ناخب بعد
هذا التوقيت".
و�أكد خ�ضري �أن "الناخب يدخل �إىل حمطة االقرتاع وفقا لبطاقته البايومرتية
�أو البطاقة الق�ص�ي�رة" ،م�شدد ًا على "�ض ��رورة �أن تكون هناك مطابقة ثالثية
بني الب�ص ��مة احلية والب�ص ��مة املخزونة يف البطاقة والب�ص ��مة املخزونة يف
جهاز التحقق ،وبخالف ذلك لن ي�سمح للناخب بالت�صويت".
و�أو�ض ��ح �أن "ت�أكيد البطاقة الق�ص�ي�رة يكون من خالل �أخذ الب�صمات الع�شر
للناخب و�س ��حب البطاقة منه واتالفها بنف�س املكان ،مع منح الناخب و�ص�ل� ًا
بهدف �إجراء عملية ت�سجيل بايومرتي وت�سليمه بطاقة بايومرتية".
وع ��ن عمليات بيع و�ش ��راء البطاق ��ات االنتخابية� ،أكد خ�ض�ي�ر �أنها "�ص ��فقة
ول ��دت ميتة ،لأنه ال ميكن لأي �ش ��خ�ص ا�س ��تغالل بطاقة الناخب �إال �ص ��احب
البطاقة بذاته" ،مو�ض ��ح ًا �أن "املطابقة الثالثية والب�ص ��مات الع�ش ��ر للناخب
لغر�ض املطابقة هي �ضمانات لنزاهة االنتخابات".
وبني خ�ضري �أن "احلكومة تكفلت عن طريق �شركة االت�صاالت مبنح مكاف�آت
مل ��ن ي�س ��تلم بطاقت ��ه االنتخابية ،حيث �أر�س ��لنا كتب ��ا �إىل مكات ��ب املحافظات
يت�ض ��من تزويدنا بالأ�شخا�ص الذين ا�س ��تلموا بطاقاتهم م�ؤخر ًا ملنحهم على
ما اعتقد �أنه �سيكون ر�صيد ًا على �شبكات الهاتف املحمول".
ولفت اىل �أنه "بعد قرار الأم�س ف�إن هناك اقباال كبريا على ت�سليم البطاقات".
و�أكد خ�ضري �أن "وزارة الرتبية �ألزمت كل الكادر التدري�سي بالعمل كموظفي
اق�ت�راع وفرغته ��م لغاية الـ 14م ��ن ت�ش ��رين الأول املقبل� ،أي تفري ��غ تام ملدة
�شهر".
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� 10آالف عن�ص��ر �أمن��ي ي�ش��اركون بت�أم�ين االنتخاب��ات فـ��ي دي��اىل
 بغداد /املدى
ك�شف املتحدث با�سم �شرطة دياىل العميد نهاد
امله ��داوي� ،أم� ��س الثالث ��اء ،عن وج ��ود خطة
تتكون من ثالثة �أطواق �أمنية مب�ش ��اركة نحو
� 10آالف رجل �أم ��ن لت�أمني �صناديق االقرتاع
يف املحافظة.
وقال املهداوي ،يف ت�صري ��ح تابعته (املدى)،
�إن "عنا�ص ��ر داع� ��ش يحاول ��ون �أن يت�سبب ��وا
ب�إرب ��اك �أمن ��ي يف املحافظ ��ة ،م ��ن خ�ل�ال
عملي ��ات ارهابي ��ة ي�ستهدفون به ��ا املواطنني
الأبري ��اء ،وذلك بع ��د النجاح الأمن ��ي بت�أمني
زي ��ارة �أربعيني ��ة الإم ��ام احل�س�ي�ن واملراك ��ز
االنتخابية".
و�أ�ض ��اف �أن "�آخ ��ر تل ��ك العملي ��ات االرهابية
هو تعر� ��ض يف ناحية العب ��ارة بعبوة نا�سفة

ا�ستهدفت الأهايل ،وم ��ن ثم قن�ص لتجمع من
املواطن�ي�ن ،م ��ا �أ�سف ��ر ع ��ن مقت ��ل  5مواطنني
وج ��رح ثالث ��ة �آخرين ،ف�ض ًال ع ��ن تعر�ض يف
ق�ض ��اء املقدادي ��ة ا�سته ��دف نقطة �أمني ��ة �أدى
ملقتل �ضابط ومنت�سب �آخر".
و�أ�ش ��ار امله ��داوي� ،إىل �أن "اله ��دف م ��ن ذلك،
تعك�ي�ر �صف ��و الأم ��ن املفرو�ض ،خا�ص ��ة بعد
ان�شغ ��ال الق ��وات الأمني ��ة يف ت�أم�ي�ن الزيارة
الأربعينية وكذلك املراكز االنتخابية".
و�أو�ض ��ح �أن "املراك ��ز االنتخابي ��ة حم ��ددة
ومم�سوكة من قبل ثالث ��ة �أطراف �أمنية حيث
مل ت�ؤث ��ر تلك التعر�ضات على �أمن تلك املراكز،
ولك ��ن يح ��اول داع�ش من خالل ه ��ذه الأعمال
ارباك امل�شهد االنتخابي".
وتاب ��ع امله ��داوي� ،أن "هن ��اك خط ��ة حمكم ��ة
تتك ��ون م ��ن ثالث ��ة �أط ��واق �أمني ��ة ،الط ��وق

جمهورية العراق
جمل�س الق�ضاء الأعلى
رئا�سة ا�ستئناف بغداد الر�صافة االحتادية
دار الق�ضاء يف االعظمية
حمكمة جنح االعظمية

اخلارج ��ي يتمث ��ل بق ��وات اجلي� ��ش ،وهن ��اك
طوقني �آخرين م ��ن م�س�ؤولية قوات ال�شرطة،
كم ��ا �أن هناك خطة �أمني ��ة ي�شرتك فيها 10-7
�آالف مقات ��ل يف ي ��وم االنتخاب ��ات لت�أم�ي�ن
ال�صناديق".
و�أردف �أن "تل ��ك العنا�ص ��ر والق ��وات �ستقوم
بنقل ال�صناديق لقي ��ادة العمليات ،ومن هناك
�سيك ��ون تن�سي ��ق م ��ع ط�ي�ران اجلي� ��ش حيث
�سيتم نقلها بطائرات مروحية للعا�صمة بغداد
وذلك ل�ضمان و�سالمة �أمن االنتخابات".
وم ��ن املق ��رر �إج ��راء االنتخاب ��ات املقبل ��ة يف
العا�شر من �شهر ت�شرين الأول املقبل ،بح�سب
م ��ا �صوت جمل� ��س النواب بجل�س ��ة عقدت يف
 19كان ��ون الث ��اين  ،2021و�س ��ط تعه ��دات
حكومي ��ة ب�إجراء انتخابات نزيه ��ة بعيد ًا عن
�سطوة ال�سالح.

العدد / 558 :ج 2020 /
التاريخ2021/8/25 :

قرار  /احلكم بالرباءة

تشكلت محكمة جنح االعظمية في يوم  2021/8/25من قاضيها السيد مؤيد مالك
حسني املأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار اآلتي:
املشتكي /سعد صبيح داود /وكيله احملامي عبد الكرمي دعبر كلش.
املتهمني -1 /ش��اكر عبد فرح��ان  /وكياله احملاميان عدنان إبراهي��م نصار وعبد املؤمن
طالب احمد.
 -2فاروق شاكر عبد /وكيلته احملامية املنتدبة غصون لطيف حسني.
القرار/
 -1حيث ان الفعل املس��ند الى املتهمني (ش��اكر عبد فرحان وفاروق شاكر عبد) ال يقع
حتت أي نص عقابي خللو الشكوى من العنصر اجلزائي حكمت احملكمة ببراءة املتهمني
(ش��اكر عبد فرحان وفاروق شاكر عبد) من التهمة املسندة إليهما وفق املادة /1/ 456
أ من قانون العقوبات رقم  111لسنة  1969وبداللة مواد االشتراك  47و  48و  49منه.
 -2نشر قرار احلكم في صحيفتني محليتني.
 -3تقدي��ر أتع��اب محام��اة للمحامية املنتدب��ة غصون لطيف حس�ين مبلغ مقداره
خمس��ة وعش��رون ألف دينار تدفع لها من خزينة الدولة بعد اكتساب احلكم الدرجة
القطعية.
وص��در احلكم غيابيا ً قابال ً لالعتراض والتمييز اس��تنادا ً ألحكام امل��ادة /182ب و / 243أ
األصولية وافهم علنا في .2021/8/25

القا�ضي م�ؤيد مالك ح�سني

BASHNEFT INTERNATIONAL B.V. announces a public Tender (1st announcement) closing date for provision of
Well Core Analysis from Salman-3, 4 Wells for Bashneft International B.V. Iraqi Branch, Republic of Iraq
Bashneft International B.V. is inviting Iraqi and foreign companies including national and private, having similar experience by nature to the subject of
the Tender, which are allowed by the legislation of Iraq and/or by their country of certification to provide their services in Iraq, to submit their bids and
participate in this public tender, which based on bidders qualification by technical and commercial analysis. The winning Bidder shall bear the costs of
publishing the announcements in (3) daily Iraqi newspapers.
Tender documentation and the guidelines of the tendering procedure (Annex 7.1 and other Annexes) can be found on the website
http://zakupki.rosneft.ru/node/659160
This tender is organized by Bashneft International B.V.
Bashneft Address: Iraq, Baghdad, Al Jadriya, Central Bank District, Coral Palace Hotel, Bashneft International B.V. Iraqi Branch Office.
E-mail & Tel.: 0073510261-916-, zaytsevav2@bashneft.ru, vasilevds@bashneft.ru, shashkovsn@bashneft.ru.
Customer's Name: Bashneft International B.V.; Tendering Manager: Aleksander Zaytsev.
Bids acceptance deadline & place: Bashneft Office in Baghdad, 1st November 2021, from 09:00 am to 12:00 pm (Baghdad time, GMT+3).
Bids opening date and place: Iraq, Baghdad, 1st November 2021, 12:30 pm (Baghdad time, GMT+3).
Notification on the Tender results will be published on the above-mentioned website and will be e-mailed to the participants. Expected period for
reviewing participants' bids is 34- weeks after bids opening date.

تعلن �شركة با�شنيفت الدولية بي .يف .عن موعد �إغالق املناق�صة العامة (الإعالن الأول) لتقدمي خدمات حتاليل
اللباب لبئري �سلمان  ٣و�سلمان  ٤التقييميني لفرع �شركة با�شنيفت الدولية يف جمهورية العراق
ش��ركة باش��نيفت الدولية تدعو كافة الش��ركات واملؤسس��ات احمللية واالجنبية مبا في ذلك الوطنية واخلاصة ذات اخلبرة في تنفيذ اعمال مماثلة ملوضوع املناقصة واملرخصة
للعمل حسب القوانني العراقية و  /او مرخصة في بلدها ولديها شهادة اداء أعمال مماثلة في العراق للمشاركة في هذه املناقصة العامة بطريقة التحليل الفني والتجاري
وسيتحمل الفائز باملناقصة تكاليف نشر جميع االعالنات في ثالث صحف يومية عراقية.
لالطالع على وثائق املناقصة واملبادئ التوجيهية إلجراءات املناقصة (امللحق  7.1واملالحق األخرى) على املوقع اإللكتروني التالي
http://zakupki.rosneft.ru/node/659160
يتم تنظيم املناقصة من قبل شركة باشنيفت الدولية بي .في.
عنوان مكتب شركة باشنيفت الدولية :العراق  ،بغداد – اجلادرية  ،حي اجلامعة  ،منطقة البنك املركزي اجلديد  ،فندق قصر كورال
الهاتف والبريد االلكترونيbashneft.ru shashkovsn@bashneft.ru ; vasilevds@bashneft.ru@zaytsevav2 ,3510261-916-007 :
اسم مسؤول املناقصات واملشتريات  :الكسندر زايتسيف ; اسم الزبون  :شركة باشـنيفت الدولية بي .في.
مكان وتاريخ تقدمي العطاءات  :مكتب شركة باشنيفت الدولية في بغداد  ،يوم  ٢٠٢١/١١/١من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الـثانية عشر ظهرا بتوقيت بغداد.
مكان وتاريخ فتح العطاءات  :مكتب شركة باشنيفت في بغداد  ،يوم  ٢٠٢١/١١/١الساعة الـثانية عشر والنصف ظهرا بتوقيت بغداد.
سيتم نشر نتائج املناقصة على نفس املوقع املذكور اعاله وسيتم كذلك ارسالها بالبريد االلكتروني جلميع املشاركني .
فترة دراسة العطاءات ( )٤ - ٣اسابيع من تاريخ فتح العطاءات.

�إعالن رقم ()52
رقم الطلبية ()2021 / 4721
تعلن �شركة م�صايف الو�سط �شركة عامة عن املناق�صة املحلية
عقد جتهيز (مرجل بخاري ( 10طن� /ساعة)
للم��رة (االولى) وبكلفة تخمينية مقدارها ( )1.500.000.000دينار عراقي (واحد مليار وخمس��مائة
مليون دينار عراقي) ومبدة جتهيز ( 180يوم) ،مبوجب املواصفات والشروط التي ميكن احلصول عليها من
امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره ( )500.000دينار (خمس��مائة ألف دينار ال غير) غير قابل للرد فعلى
اجملهزين اخملتصني الراغبني باملشاركة تقدمي عروض بالدينار العراقي (مع مراعاة ترقيم صفحات هذه
الع��روض) ويكون نافذا ً ملدة ال تقل عن ( 120يوم) مع ارفاق التأمينات األولية والبالغة ()15.000.000
دينار عراقي (خمسة عشر مليون دينار عراقي) على ان يتضمن العرض املعلومات التالية:
 رقم املناقصة  /موضوعها تاريخ الغلق تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم تاريخ نفاذ التأمينات األولية العناوين الصريحة للشركة او املكتبوتسلم الى اس��تعالمات الشركة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي اإلعالن والطلبية
ف��ي مدة أقصاها الس��اعة (الواحدة) بع��د الظهر لي��وم ( )2021/10/19ويتحمل من ترس��و عليه
املناقصة أجور نشر اإلعالن مع التقدير.
مالحظة:
 -1يت��م تق��دمي العروض وفقا ً للوثائق القياس��ية وفي ح��ال عدم التزام مق��دم العطاء في تطبيق
الوثيقة القياس��ية بكافة اقس��امها فانه س��يتم اس��تبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند
التقدمي.
 -2جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع وشراء التنادر-:
أ -كتاب تخويل أصلي مصدق ونافذ.
ب -هوية األحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه.
 -3إذا تصادف تاريخ الغلق أعاله عطلة رسمية يرحل الى اليوم التالي بعد العطلة مباشرة.

 -4تقدم التأمينات األولية باس��م الش��ركة او مديرها املفوض او أحد املس��اهمني في الش��ركة او
الشركات مبوجب عقد مشاركة.
 -5بإم��كان كافة ممثلي الش��ركات واجملهزين املش��تركني في املناقصة التواجد في مقر الش��ركة
حلض��ور ومتابع��ة فتح العطاءات م��ن قبل اللجنة وذلك ف��ي اليوم التالي لتاريخ الغلق الس��اعة
العاشرة صباحاً.
 -6في حالة وجود مخالفات من قبل اجملهزين توجه اإلنذارات من القسم القانوني في شركتنا دون
الرجوع الى دائرة كاتب العدل.
 -7تصادر التأمينات األولية للش��ركات في حالة عدم االستجابة للمراسالت اثناء الدراسة الفنية
والتجارية للطلبيات.
 -8تق��دم التأمينات األولية على ش��كل (خطاب ضمان او صك مصدق أو س��فتجة) ومن املصارف
املعتمدة املتضمنة في الوثيقة القياسية.
 -9ال تتم مطالبة ش��ركتنا بكتاب تسهيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة واجازة االستيراد
اخلاصة باملادة أعاله ويتحمل اجملهز مسؤولية جتهيز وايصال املواد الى شركتنا.
 -10ال تتم املطالبة باي متديدات لفترات التجهيز املثبتة أعاله ألسباب تتعلق بإخراج املواد من املوانئ.
 -11سيتم استبعاد العطاء الذي يقل أو يزيد مبلغه عن  %20من الكلفة التخمينية ألغراض االحالة.
 -12ميكن االطالع على شروط تقدمي العطاءات وعلى املوقع االلكترونيwww.mrc.oil.gov.iq :
 -13سيتم استقطاع ( 1000دينار) ألف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس ورياض أطفال.
 -14يتم استقطاع مبلغ ( )25000ألف دينار عراقي ملرة واحدة خالل السنة من الشركات العراقية
الستحصال صحة صدور من غرفة جتارة بغداد.

د .عائد جابر عمران
وكيل املدير العام
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ح�سين جبار ي�ستقرئ تجارب التحكيم الريا�ضي

مصارحة حرة
� إياد ال�صالحي

باري�س �أ ّمنت ا�ستقالله ..والكويت �شهدت هيئته الأولى ..
وبغداد مطالبة بمركز نوعي
 بغداد  /المدى
ي�ست�أثر مو�ضوع التحكيم الريا�ضي في
مفا�صل عمل الريا�ضة العراقية اهتمام
العديد من المتابعين ،بعد �أن �شهدت
ّ
الت�شكي
ال�سنين ال�سابقة ت�صاعد حاالت
بين الريا�ضيين من �أندية واتحادات وغيرها
من الم�ؤ�س�سات الأهلية والحكومية ّ
تلك�أت
في منح حقوقهم ،الأمر الذي دعاهم �إلى
مطالبة اللجنة الأولمبية الوطنية باال�سراع
في ت�شكيل (مركز الت�سویة والتحكيم
الريا�ضي) ا�ستناداً الى قانونها رقم  29ل�سنة
ّ
لف�ض المنازعات الريا�ضية بعدالة من
2019
دون التقاطع مع اللوائح الدولية ال�سائدة
بخ�صو�ص �أهداف وواجبات المركز ،وهو
ما �س ّلط ال�ضوء عليه ح�سين جبار حربي،
المخت�ص في �ش�ؤون االنظمة واللوائح
الريا�ضية ،في قراءة مو�ضوعية لـ (المدى)
ّ
وث َقت وم�ضات تاريخية م�ست ّلة من عالقة
اللجنة الأولمبية الدولية بق�ضايا التحكيم
مرة" والمتغ ّيرات التي طر�أت عليه
"�أول ّ
لمقررات المجل�س الدولي للتحكيم
وفق ًا
ّ
الريا�ضي ،ودالئل �أهمية ا�ستقاللية الهيئات
الق�ضائية الريا�ضية ،بالتزامن مع �سعي
الأولمبية الوطنية في اختيار رئي�س
و�أع�ضاء المركز الم�ستحدَ ث بعد الت�شاور مع
نوهت في ختام
مجل�س الق�ضاء الأعلى مثلما ّ
بيان م�ؤتمرها في مدينة �أربيل ب�إقليم
كرد�ستان بالحادي ع�شر من �أيلول الجاري.

�أربعة �أع�ض ��اء من بني �شخ�ص ��يات م�س ��تق ّلة
عن الهيئات التي اختري بقية الأع�ضاء منها.
تعامل االتحادات

اختلف ��ت االحت ��ادات الريا�ض ��ية الدولي ��ة
يف تعاطيه ��ا واعرتافه ��ا مع هيئ ��ة التحكيم
الريا�ض ��ية الدولي ��ة ،فمنه ��ا م ��ن مل تع�ت�رف
مبرجعيته ��ا الدولي ��ة يف ح � ّ�ل املنازع ��ات
الريا�ض ��ية �إال بعد �سنوات من ت�أ�سي�سها كما
ه ��و حال االحتاد الدويل لكرة القدم (الفيفا)
ال ��ذي اع�ت�رف به ��ا يف الع ��ام  2003وع� �دّل
على �أ�س ��ا�س هذا االعرتاف نظامه اال�س ��ا�س
ال�ص ��ادر يف الع ��ام  2003الذي ت�ض� �مّن يف
املادة  59من ��ه الإقرار باملرجعي ��ة القانونية
ملحكم ��ة التحكيم الريا�ض ��ية الدولية بعد �أن
كان نظام ��ه اال�س ��ا�س لع ��ام  2001وحتديد ًا
امل ��ادة  63من ��ه يعتم ��د حمكم ��ة حتكي ��م كرة
الق ��دم Arbitration Tribunal for
� Footballأو م ��ا كان ��ت ت�س� �مّى اخت�ص ��ار ًا
تاف ( )TAFوالتي ي� ّؤ�س�سها م�ؤمتره العام
كمرجعي ��ة قانوني ��ة نهائية لف� �ّ�ض منازعات
كرة القدم.
وهنالك بع�ض االحتادات الدولية حتدّد نوع
املنازع ��ات الت ��ي يج ��وز رفعه ��ا اىل حمكمة
التحكي ��م الريا�ض ��ي ومنه ��ا �أالع ��اب القوى
الدولي ��ة ال ��ذي ي�ش�ي�ر نظامه اال�س ��ا�س اىل
ت�أ�س ��ي�س حمكمة لف�ض املنازعات الريا�ضية
�ض ��من االحت ��اد ه ��ي حمكم ��ة االن�ض ��باط
 Disciplinary Tribunalالت ��ي ت�ش� � ّكل
م ��ن قبل جمل�س �إدارة العاب القوى العاملية،
�أما املنازعات الت ��ي ميكن رفعها اىل حمكمة
التحكي ��م الريا�ض ��ية الدولي ��ة فيحدّده ��ا
باملنازع ��ات الت ��ي حت�ص ��ل ب�ي�ن االحت ��ادات
الأع�ض ��اء �أو احتاد ع�ض ��و واحتاد قاري �أو
بني احتاد حملي �أو ق ��اري مع �ألعاب القوى
العاملي ��ة وه ��و ذات املنه ��ج يف التعام ��ل مع
املنازع ��ات ال ��ذي اعتم ��ده االحت ��اد ال ��دويل
لريا�ضة الدراجات الهوائية (.)UCI

الت�أ�سي�س

م ��ع القف ��زات الكب�ي�رة واملت�س ��ارعة الت ��ي
�ش ��هدتها الريا�ض ��ة يف العق ��ود الأخرية من
القرن املا�ضي وحتوّ لها اىل ّ
قطاع اقت�صادي
تتح ّرك فيه ر�ؤو�س �أموال �ض ��خمة ،وتتف ّرع
من ��ه منتجات و�ص ��ناعات ريا�ض ��ية متنوّ عة
ظه ��رت احلاج ��ة اىل و�ض ��ع �آلي ��ات للتحكيم
الريا�ض ��ي ،وف�ض املنازع ��ات املختلفة التي
حت�ص ��ل ب�ي�ن الهيئ ��ات الريا�ض ��ية �ض ��من
االحت ��اد الواح ��د �أو الت ��ي حت�ص ��ل ب�ي�ن
الريا�ضيني و�إدارات الأندية �أو االحتادات.
وتعد حمكمة التحكيم الريا�ضية � CASأعلى
خمت�ص ��ة بف� ��ض املنازعات
هيئ ��ة ريا�ض ��ية
ّ
الريا�ض ��ية ،و�س ��نتع ّرف عل ��ى طبيع ��ة ه ��ذه
الهيئ ��ة الريا�ض ��ية واملي ��زات الت ��ي تتمت ��ع
بها م ��ن خالل الك�ش ��ف عن ج ��ذور �أنبثاقها،
وال�س ��ند القان ��وين لت�أ�سي�س ��ها يف امليث ��اق
الأوملبي.
املخت�ص�ي�ن ويتم تداوله
ما ذهب اليه بع�ض
ّ
عرب و�س ��ائل الأع�ل�ام املختلفة م ��ن �أن بداية
خمت�ص ��ة بف�ض
الدع ��وة لت�أ�س ��ي�س حمكم ��ة
ّ
املنازع ��ات الريا�ض ��ية يع ��ود اىل ثمانينيات
الق ��رن املا�ض ��ي ط ��رح بعي ��د ع ��ن الواق ��ع
التاريخي حي ��ث �أن البداية احلقيقة املوثقة
خمت�ص ��ة باملنازع ��ات
لت�أ�س ��ي�س حمكم ��ة
ّ
الريا�ض ��ية كانت من خالل الكتاب ال�س ��نوي
للجنة الأوملبية الدولية ل�س ��نة 1952والذي
حتوّ لت ت�س ��ميته الحق ًا يف العام  1978اىل
امليثاق الأوملبي حيث ت�ض� �مّنت املادة  7منه
ت�أ�س ��ي�س حمكمة ريا�ض ��ية ،وحدّدت غر�ضها
بت�س ��وية �أي ن ��زاع ال يدخل يف اخت�ص ��ا�ص
االحتاد الريا�ضي الدويل املعني.
حتوّ لت هذه الدعوات واالفكار اىل خطوات
�إجرائي ��ة يف ع ��ام 1981ال ��ذي �ش ��هد ت� �وليّ
الإ�س ��باين خ ��وان �أنطوني ��و �س ��اماران�ش
رئا�س ��ة اللجن ��ة الأوملبي ��ة الدولي ��ة وال ��ذي
تب ّنى فكرة �إن�ش ��اء هيئة حتكيم ريا�ض ��ية مع
نائبه القا�ضي ال�سنغايل ال�شهري كيبا مباي،
ال ��ذي كان �آن ��ذاك قا�ض ��ي ًا يف حمكم ��ة العدل
الدولي ��ة يف اله ��اي ،وال ��ذي يُعد امل� ّؤ�س ���س

ح�سني جبار حربي
احلقيق ��ي للمحكم ��ة الريا�ض ��ية الدولية من
خالل ا�ش ��رافه على ان�ش ��ائها و�إعداد نظامها
اال�سا�س الذي �صادقت عليه اللجنة الأوملبية
الدولي ��ة يف العام 1983ودخ ��ل حيّز النفاذ
يف الثالث�ي�ن من حزيران عام  1984لي�ش ��هد
هذا اليوم ت�سجيل والدة املحكمة الريا�ضية
ب�شكل ر�سمي كجزء من الأوملبية الدولية.
وكان النظام اال�س ��ا�س والقواعد االجرائية
له ��ا تن� �ّ�ص عل ��ى �أن  CASتتك ��وّ ن م ��ن 60
ع�ض ��و ًا يت ��م تعيينهم بواقع  15ع�ض ��و ًا لكل
م ��ن اللجنة الأوملبي ��ة الدولي ��ة واالحتادات
الدولية واللجان الأوملبية الوطنية ورئي�س
اللجنة الأوملبية الدولية 15ع�ضو ًا لكل منهم
مع حتمل الأوملبية الدولية لل ُكلف الت�شغيلية
لها.
الثورة الإ�صالحية

ح�صلت الثورة اال�صالحية ملحكمة التحكيم
الريا�ض ��ي الدولية � -إن �ص ��حّ لنا ت�س ��ميتها
بذلك  -عقب تداعيات ق�ض ��ية �أحد مت�سابقي
اخلي ��ول ال ��ذي ق� �دّم ا�س ��تئناف ًا للمحكم ��ة
على قرار �ص ��در �ض ��ده من االحت ��اد الدويل
للفرو�س ��ية ،وبعد ق ��رار املحكمة الريا�ض ��ية
بتخفي� ��ض ف�ت�رة عقوبت ��ه ،ولع ��دم قناعت ��ه
بعدال ��ة القرار توجّ ه اىل املحكمة الفيدرالية
ال�سوي�سرية التي �أثارت االرتباط التنظيمي
وامل ��ايل للمحكم ��ة بالأوملبي ��ة الدولية ومثل
ه ��ذا االرتب ��اط كان كافي� � ًا للت�ش ��كيك يف
ا�ستقاللية  CASيف �أي ق�ضية تع ّر�ض عليها
وتكون اللجنة الأوملبية الدولية طرف ًا فيها.
ب ��د�أت عملي ��ة التغي�ي�ر يف حمكم ��ة التحكيم
الريا�ض ��ي يف الع ��ام 1994عق ��ب اتف ��اق

ّ
م�شجعو ك�أ�س العرب مطالبون ببطاقتي التعريف واللقاح
 الدوحة  /خا�ص بالمدى
�أعلن االحتاد الدويل لكرة القدم (الفيفا) طرح
تذاك ��ر مناف�س ��ات بطول ��ة ك�أ�س الع ��رب للكرة
الق ��دم الت ��ي ت�ض ��يفها الدوح ��ة خ�ل�ال الفرتة
من  31ت�ش ��رين الث ��اين �إىل  18كانون الأول
املقب ��ل عل ��ى موقع ��ه الإلك�ت�روينFIFA. :
/com ticketsاعتب ��ار ًا م ��ن �أم�س الثالثاء،
وذلك وفق ًا لأ�سبقية ال�شراء.
وقال ��ت اللجنة املنظم ��ة "�إن البطولة املرتقبة
�ست�شهد الإعالن عن جاهزية �أثنني من مالعب
بطولة ك�أ�س العامل  FIFAقطر  ،2022وهما
ملع ��ب البيت الذي ي�ض� �يّف مباراتي االفتتاح
والنهائي ،وملعب را�س �أبو عبود� ،أول ملعب
قابل للتفكيك بالكامل يف تاريخ املونديال".
كم ��ا �أعلنت اللجن ��ة العليا للم�ش ��اريع والإرث
القطري ��ة ع ��ن تطبي ��ق نظ ��ام بطاقة امل�ش ��جّ ع
خ�ل�ال البطول ��ة ،حيث �س ��يتعينّ عل ��ى جميع
حاملي تذاكر املباريات �إ�صدار بطاقة امل�شجّ ع
الإلزامي ��ة للدخ ��ول �إىل مالع ��ب البطول ��ة،
وهي بطاقة تعريف ذكية �س ��تتيح للم�شجّ عني

�إمكانية ا�ستخدام و�سائل النقل العام باملجان
خ�ل�ال �أي ��ام املباري ��ات ،كما �س ��يطرح تطبيق
للهوات ��ف الذكية قبل البطول ��ة ،بهدف تعزيز
جتربة امل�شجعني يف دولة قطر.
وقالت مرمي املفتاح ،مديرة �إدارة تكنولوجيا
املعلوم ��ات باللجنة العليا للم�ش ��اريع والإرث
القطري ��ة :يعت�ب�ر الب ��دء بتفعي ��ل "بطاق ��ة
امل�شجّ ع" خطوة هامة داعمة جلهودنا الرامية
اىل تقدمي جتربة ا�س ��تثنائية ال ُتن�س ��ى لكافة
امل�شجّ عني والزوّ ار املتو ّقع قدومهم �إىل قطر.
و�أ�ض ��افت �:ستمثل بطولة ك�أ�س العرب فر�صة
ذهبي ��ة لالرتق ��اء باال�س ��تعدادات لت�ض ��ييف
موندي ��ال قط ��ر  ،2022وم ��ن بينه ��ا خدمات
"بطاق ��ة امل�ش ��جّ ع" الت ��ي �س ��نقوم بتقيي ��م
فعّالياتها بع ��د انتهاء مناف�س ��ات بطولة ك�أ�س
العرب.
ويتعينّ على امل�ش ��جّ عني الراغبني يف ح�ضور
مناف�س ��ات ك�أ� ��س الع ��رب  FIFAقطر 2021
التق� �دّم للح�ص ��ول عل ��ى "بطاق ��ة امل�ش ��جّ ع"
مبجرد دفع قيمة تذاكرهم وا�س ��تالم رقم طلب
ال�شراء عرب الربيد الإلكرتوين.

باري�س م ��ن خالل تعديل هيكله ��ا التنظيمي
مب ��ا ي�ؤمّن ا�س ��تقاللها الكام ��ل والنهائي عن
اللجن ��ة الأوملبي ��ة الدولي ��ة الت ��ي رعتها منذ
ت�أ�سي�س ��ها حيث مت �إن�ش ��اء "املجل�س الدويل
للتحكيم للريا�ضة" ( )ICASلرعاية ت�شغيل
ومتويل  CASبد ًال عن الأوملبية الدولية.
و�ش ��ملت التغيريات الرئي�س ��ية �أي�ض ًا �إن�شاء
ق�س ��مني للتحكي ��م (ق�س ��م التحكي ��م الع ��ادي
وق�س ��م التحكي ��م لال�س ��تئناف) م ��ن �أج ��ل
التميي ��ز بو�ض ��وح ب�ي�ن منازع ��ات التحكيم
النا�ش ��ئة عن قرار اتخذته
الأوّ لية وبني تلك ِ
هيئة ريا�ضية.
ّ
ازداد ع ��دد املحكمني حيث ا�ش�ت�رطت الئحة
جمل� ��س التحكيم ال ��دويل يف املادة � 13أن ال
يق� � َّل عددهم ع ��ن 150مع ا�ش�ت�راطها ملراعاة
تن ��وّ ع التمثيل الق ��اري والثقافات القانونية
ن�ص ��ت امل ��ادة  16من ��ه وه ��ي
املختلف ��ة كم ��ا ّ
امل ��ادة التي �أتاحت لكفاءات عربية ّ
الرت�ش ��ح
وع�ض ��وية جمل� ��س التحكيم ال ��دويل ومنهم
على �س ��بيل املث ��ال ال احل�ص ��ر الكويتي عبد
الله احليان وامل�صري نبيل العربي.
وممّا جتدر الإ�شارة اليه �أن املجل�س الدويل
للتحكي ��م الريا�ض ��ي ( )ICASي�ش� � ّكل حالة
تجربتا الكويت وم�صر
فريدة يف ت�ش ��كيل جمال� ��س �إدارات الهيئات
الريا�ض ��ية من جانب �آلية ّ
تر�ش ��ح �أو اختيار تع� �دّدت جت ��ارب �إن�ش ��اء هيئ ��ات التحكي ��م
�أع�ضائه الع�شرين حيث يتم تعيني �إثنا ع�شر الريا�ض ��ي يف خمتلف الدول العربية ،وكان
خمت�ص� � ًا ّ
بف�ض املنازعات الريا�ض ��ية
ع�ض ��و ًا من قبل كل من االحتادات الريا�ضية �أغلبها
ّ
الدولية واحت ��اد اللجان الأوملبي ��ة الوطنية التي حت�ص ��ل �ض ��من �إطار كرة الق ��دم ،وهنا
واللجن ��ة الأوملبي ��ة الدولية وبواق ��ع �أربعة يك ��ون الإط ��ار القان ��وين لعمله ��ا واللوائح
ل ��كل منه ��م يت� �ولىّ بعدها ه� ��ؤالء الأع�ض ��اء واجب ��ة التطبي ��ق ومُلزمة جلمي ��ع الأطراف
الإثني ع�ش ��ر تعيني �أربعة �أع�ضاء واخلطوة هي لوائح االحت ��ادات الداخلية مثل (الئحة
الأخرية قيام الأع�ض ��اء ال�ستة ع�شر باختيار غ ��رف ف� �ّ�ض املنازع ��ات الريا�ض ��ية والئحة

�صفقات خائبة!

�أو�ضاع وانتقاالت الالعبني) وهذه اللوائح
تع ��د ا�س ��تناد ًا اىل اللوائ ��ح ال�ص ��ادرة ع ��ن
االحتاد الدويل (الفيفا).
و�إذا م ��ا علمنا �أن اللوائ ��ح الداخلية لالحتاد
الت ��ي ت�ص ��در عن االحت ��اد ذاته ه ��ي واجبة
التطبي ��ق يف ف� �ّ�ض املنازعات التي حت�ص ��ل
ب�ي�ن الأع�ض ��اء ،فكيف �إن ح�ص ��ل خالف بني
هيئة منتمية لالحتاد وبني االحتاد ذاته؟
علي ��ه بداي ��ة ،التوجّ ��ه لإيجاد �أط ��ر قانونية
ّ
تنظم ت�شكيل مرجعية قانونية عليا للتحكيم
الريا�ض ��ي ،وكان ��ت الكويت م ��ن �أوائل تلك
الدول حيث �أ�صدرت الكويت قانون ًا للهيئات
الريا�ضية يف عام  2012ت�ضمّن هذا التعديل
�إن�ش ��اء "هيئ ��ة التحكيم الريا�ض ��ية" وبرغم
�أنه ��ا تعد من املحاك ��م العادية وفق ًا لتف�س�ي�ر
لوائ ��ح االحت ��ادات الريا�ض ��ية الدولي ��ة� ،إال
�أنها َ�ش� � ّكلت نقلة نوعية من خالل ت�أ�سي�س ��ها
ا�س ��تناد ًا اىل ت�ش ��ريع وطني ولي� ��س لوائح
داخلية.
وكذل ��ك م�ص ��ر ،فقانون الريا�ض ��ة امل�ص ��ري
مف�صل
رقم  71ل�س ��نة  2017تناول وب�ش ��كل ّ
يف الب ��اب ال�س ��ابع من ��ه ،الأط ��ر القانونية،
واخت�صا�ص ��ات مرك ��ز الت�س ��وية والتحكيم
الريا�ض ��ي امل�ص ��ري ،وال ��ذي عك� ��س �إدراك ًا
مع ّمق� � ًا م ��ن امل�ش� � ّرع امل�ص ��ري للف ��ارق ب�ي�ن
تو�ص ��يف املح ّكم والقانوين ،عندما ذكر ب�أن
هيئة التحكيم ميكن ت�ش ��كيلها من حم ّكم فرد
�أو ثالثة حم ّكمني ب�ش ��رط �أن يكون الرئي�س
حم ّكم ًا قانوني ًا .م ��ع التح ّفظات التي �أثريت
م� ّؤخ ��ر ًا على املادة  66م ��ن القانون املذكور،
والت ��ي �أ�ش ��ارت اىل �أن "مرك ��ز الت�س ��وية
والتحكيم الريا�ض ��ي امل�ص ��ري" يُن�ش�أ �ضمن
اللجنة الأوملبية امل�ص ��رية ،وبرئا�سة رئي�س
ن�ص ��ت امل ��ادة  68منه،
اللجن ��ة الأوملبية كما ّ
عل ��ى الرغ ��م من و�ص ��ف املرك ��ز ب�أن ��ه مركز
ّ
م�ستقل فى املواد الواردة يف ذات الباب.
التوازن المطلوب

ه ��ذا اخلط� ��أ ميكن لن ��ا يف الع ��راق جتاوزه
ن�ص ��ت علي ��ه امل ��ادة  16م ��ن قان ��ون
حي ��ث ّ
اللجن ��ة الأوملبية الوطني ��ة العراقية رقم 29
ل�س ��نة  2019اىل ت�أ�س ��ي�س (مركز الت�س ��ویة
والتحكي ��م الريا�ض ��ي ،يتم ّت ��ع بال�شخ�ص ��یة
املعنوی ��ة واال�س ��تقالل امل ��ايل والإداري،
ویخت� ��ص بالنظر يف املنازعات الریا�ض ��یة)
دون �أن حت� �دّد ه ��ذه امل ��ادة ك ��ون املرك ��ز
املزمع �إن�ش ��اءه جزء م ��ن الأوملبية العراقية،
وكذلك عدم �إل ��زام القانون ب�أن يكون رئي�س
الأوملبية رئي�س� � ًا ملركز الت�س ��وية ،ف�ض ًال عن
ع ��دم تن ��اول القان ��ون لآليات متوي ��ل املركز
م ��ن موازن ��ة الأوملبي ��ة ،وجميعه ��ا نق ��اط
ميكن ا�س ��تثمارها لت�أ�س ��ي�س جترب ��ة نوعية
عراقي ��ة يف التحكي ��م الريا�ض ��ي م ��ن خ�ل�ال
�إن�شاء مركز م�س ��تقل فعلي ًا وقادر على ح�سم
املنازع ��ات الريا�ض ��ية بقدرة وكفاءة �ض ��من
حال ��ة التوازن املطلوبة بني اللوائح الدولية
للهيئ ��ات الريا�ض ��ية الدولي ��ة املختلفة وبني
الت�شريعات الريا�ضية الوطنية.
كل م ��ا نحتاجه يف ه ��ذه املرحلة هو الإدراك
املع ّم ��ق والفه ��م الوا�س ��ع ملعن ��ى ا�س ��تقاللية
الهيئ ��ات الق�ض ��ائية الريا�ض ��ية م ��ن قب ��ل
�أ�ص ��حاب القرار يف ال�س ��لطتني الت�ش ��ريعية
والتنفيذي ��ة ،ومعه تع ��اون اللجنة الأوملبية
الوطني ��ة العراقية ليت�س� � ّنى بعدها للقائمني
على ت�أ�سي�سه ا�س ��تقطاب اخلربات العراقية
يف الداخ ��ل واخلارج ف�ض�ل ً�ا ع ��ن الكفاءات
القانونية ال�ش ��بابية التي �أثبتت متيّزها يف
عملها �ض ��من املجال الريا�ض ��ي خالل الفرتة
القليلة املا�ض ��ية لت�صب جميعها جمتمعة يف
و�ضع الأ�س�س الر�صينة للت�أ�سي�س.

مل ت ��زل الكرة العراقية فقرية ،هل ثمّة �ش � ّ�ك يف ذلك؟ قول يتك ّرر
يف �أغل ��ب �أحاديث كبار جن ��وم اللعبة من �إداري�ي�ن والعبني من
دون �أن يج ��د احت ��اد ك ��رة الق ��دم �أية �آلية تق ��ود الأندي ��ة املعنية
بالتطوي ��ر اىل تغيري �سيا�س ��ة التعاقدات اخلارجي ��ة مع العبني
من دول خمتلفة ا�س ��تفادوا من �أموالها ومل يقدّموا القيمة الفنية
احلقيقي ��ة مقابل ذل ��ك ،فظ ّلت تراوح يف �أماكنها رهينة �ص ��فقات
خائبة حامت حول بع�ضها ُ�شبهات عدّة!
ق�ض ��ية االح�ت�راف يف دوري الكرة العراقي مل ت�ش ��هد �أي �إجراء
جدّي يُغلق �س ��جل الن�س ��خ الأربع والأربعني من ��ه ،ويفتتح �أول
ن�س ��خة تط ّب ��ق معايري االح�ت�راف مبوجب الئحة �إدارة �ش� ��ؤون
االحرتاف الريا�ض ��ي لك ��رة القدم الت ��ي ينبغي دع ��وة نخبة من
املتخ�ص�ص�ي�ن يف القان ��ون الريا�ض ��ي وم ��ن ت�ض ��في خربته ��م
ّ
الر�ص ��انة املُحك َم ��ة عل ��ى م ��واد الالئح ��ة م ��ن جمي ��ع اجلوان ��ب
مث ��ل :فرتات الت�س ��جيل ،واالنتقال ،ونظام التحكيم ،و�أو�ض ��اع
الالعبني ،وال�ش ��كاوى ،و�ش ��روط االحرتاف ،والتزامات النادي
واملح�ت�رف ،وحقوق املتعا ِق ��د ما له وماعليه ،و�ش ��روط اجلزاء
والإع ��ارة ،وت�ص ��نيف الأندية ،وال�س ��قوف املالي ��ة ،و�أحكام مَن
يحمل اجلن�س ��ية غري العراقية ،والإ�ص ��ابة ،والرعاية التجارية،
ومعايري قبول الو�س ��طاء وغريها من بنود ا�سا�سية ّ
تنظم العمل
االح�ت�رايف وتدف ��ع باللعب ��ة اىل الأمام وتخ ّل�ص ��ها م ��ن الرتابة
الفنية وم�ش ��اكل العقود وفو�ض ��ى اال�ستعانة بالعبني من دول ال
ت�ضيف �أية �إيجابية على م�ستوى املناف�سات املحلية.
�إن رئي�س احتاد الكرة عدنان درجال مطالب بتنفيذ �إلتزامه �أمام
اجلمهور بـ (ت�سخري كامل خرباتي بالعمل الإداري وامل�ؤ�سّ �سي،
وما اكت�سبته من خمزون معريف وفكر �إحرتايف) مثلما ورد يف
مق ّدم ��ة برناجمه ع�ش ��ية امل�ؤمتر االنتخابي يف الرابع ع�ش ��ر من
�أيل ��ول  2021الذي ت�ض� �مّن تطبيق مبادئ احلوكمة وممار�س ��ة
الإدارة الر�شيدة و�أمتتة الإجراءات وا�ستخدام �أحدث التقنيات
الإداري ��ة وتعزي ��ز التكامل االحرتايف �ض ��من منظوم ��ة كرة قدم
م ��ن العب�ي�ن وح ��كام و�إداري�ي�ن و�أندية ،وه ��ذا ما يح � ّ�ث رئي�س
االحتاد على تهيئة م�ستلزمات النجاح من الآن وقبل بدء املو�سم
اخلام�س والأربعني .2023-2022
درجال يعلم ب�ش ��كل دقيق �أن جميع �صفقات �أنديتنا كانت خائبة
با�س ��تثناء العبني �أو ثالث ،ومل ت ��زل االنتقائية من دول �أفريقية
وعربية م�س ��توى ت�ص ��نيفها الدويل �أقل من العراق هو ال�ش ��غل
ال�ش ��اغل لو�س ��طاء الأندي ��ة الذي ��ن جنح ��وا يف اقن ��اع الهيئ ��ات
الإدارية على ح�ساب القيمة الت�سويقية لالعب ،يف حني �أن نادي ًا
مث ��ل الرائد ال�س ��عودي �أبر َم قبل خم�س ��ة �أيام عق ��ده مع املهاجم
الربتغايل ايدير لوبيز ال ��ذي منح بلده لقب يورو  2016بهدف
قات ��ل (د )109يف �ش ��باك احلار� ��س الفرن�س ��ي هوغ ��و لوري�س،
مببلغ مليون دوالر يف املو�س ��م! بينما كب ��ار الأندية يف العراق
ال تف ّكر بنوعية الالعبني بقدر �إجناز �ص ��فقات و�سطاء يتم ّتعون
بعالقات طيبة مع �إداراتها لإ�ضفاء التنوّ ع يف الت�شكيلة من دون
عالمات تقييم الفتة!
للأ�س ��ف معاناة كرتنا مع االح�ت�راف الداخلي �أث ّرت على موقفها
اخلارج ��ي ،فمُنذ �أن قدَّم نادي ديربي كاونت ��ي الإنكليزي (الذي
�أ�ش ��هر �إفال�س ��ه قبل يومني بقيادة واين روين) عر�ض ��ه للمهاجم
الدويل ال�س ��ابق فالح ح�س ��ن بعد خو�ضه مباراة ودية يف ملعب
ال�ش ��عب ال ��دويل ي ��وم الأربعاء ال�س ��ابع م ��ن كان ��ون الأول عام
1977م ��ع منتخ ��ب بغ ��داد و�أنتهت بالتع ��ادل ال�س ��لبي ،و ُرف�ض
العر�ض من م�س� ��ؤويل الريا�ض ��ة �آنذاك بذريعة عدم اال�س ��تغناء
عن الكفاءات الوطنية ،اىل ف�ش ��ل عديد العبي الكرة يف دوريات
خليجية و�إقليمي ��ة و�أوروبية با�س ��تثناء جتربة يون�س حممود
م ��ع دوري جنوم قطر ( )2013-2004املم ّي ��زة ،كل ذلك بحاجة
اىل درا�س ��ة واقعي ��ة كونها انعكا�س مل�س ��توى الك ��رة يف الداخل
وعج ��ز �أنديتن ��ا حت ��ى ع ��ن تطبي ��ق �ص ��يغ االح�ت�راف البدائ ��ي
�أو ت�س ��ويق العبيه ��ا اىل اخل ��ارج ،وع ��دم �إدارتها مل ��ف العقود
وتهديده ��ا ق�ض ��ائي ًا من  270العب� � ًا ومدرب ًا يطالبونها بت�س ��ديد
�سبعة ع�شر مليار دينار قبيل �إنتهاء �شهر ت�شرين الأول املقبل.
ه ��ل ينج ��ح عدن ��ان درج ��ال يف ت�أ�س ��ي�س منظوم ��ة اح�ت�راف
متكاملة خالل املو�س ��م احلايل بالتعاون مع الأندية ذات العالقة
با�س ��تقطاب عنا�ص ��ر �أجنبية متميّزة ترتقي مب�س ��توى الدوري
العراق ��ي ب ��د ًال م ��ن التهاف ��ت عل ��ى العب�ي�ن ي� ��ؤدّون ح�ض ��ورهم
بالقطع ��ة ،وال تتجاوز قيمة كل العب � 60ألف دوالر يف املو�س ��م
عن جمموع مبارياته الـ()38؟!
ق�ضية االحتراف في دوري الكرة
العراقي لم ت�شهد �أي �إجراء جدّ ي
يُغلق �سجل الن�سخ الأربع والأربعين
منه ،ويفتتح �أول ن�سخة تط ّبق
معايير االحتراف بموجب الئحة
�إدارة �ش�ؤون االحتراف الريا�ضي
لكرة القدم

الفيفا يتف ّقد الب�صرة لتقييم ملف الحظر بتفا�ؤل كبير
 بغداد  /المدى
يع ��اود االحت ��اد ال ��دويل لك ��رة الق ��دم
(الفيف ��ا) تقيي ��م مل ��ف احلظ ��ر الكروي
املفرو� ��ض عل ��ى املالع ��ب العراقية عرب
ار�س ��اله وف ��د ًا ر�س ��مي ًا و�ص ��ل مدين ��ة
الب�ص ��رة م�س ��اء �أول �أم� ��س الإثن�ي�ن يف
مهم ��ة ت�س ��تمر حت ��ى يوم غ ��د اخلمي�س
يتف ّق ��د خالله ��ا املالع ��ب امل�ض� �يّفة
للمباريات الدولية.
وذك ��ر عدنان درج ��ال يف من�ش ��ور على
ح�س ��ابه اخلا�ص الفي�سبوك "�سنتواجد
�إن �شاء الله يف حمافظة الب�صرة ملرافقة
وف ��د (الفيفا) �أثن ��اء زيارت ��ه املحافظة،
وتف ّق ��ده مالعبها بغية رفع تقرير نهائي
ب�ش�أن رفع احلظر عن املالعب العراقية،
وع ��ودة منتخباتن ��ا الوطني ��ة خلو� ��ض
مناف�س ��اتها عل ��ى �أر�ض ��ها" ،مبين� � ًا �أن
"الوفد ّ
�سيطلع على املن�ش�آت الريا�ضية،
ويزور ملعب الب�صرة الدويل ،ويتع ّرف

الوطن ��ي مبارات ��ه �أم ��ام �إي ��ران ي ��وم 7

عن كث ��ب على واقع مدينة الب�ص ��رة من الكرة ب�ضرورة عودة املباريات الدولية
خمتلف اجلوانب" كا�شف ًا عن �أن "زيارة اىل الع ��راق ،وحتديد ًا الب�ص ��رة النتفاء �أيلول اجلاري يف الت�صفيات الآ�سيوية
وف ��د (الفيفا) ّ
متت بعد خماطبات احتاد الأ�سباب التي �أدّت اىل خو�ض منتخبنا امل�ؤهّ ل ��ة اىل موندي ��ال  2022يف ملعب
خليف ��ة ال ��دويل بالعا�ص ��مة القطري ��ة
الدوحة ك�أر�ض مفرت�ضة".
ويف ال�س ��ياق ذاته� ،أكد علي العطواين،
الناط ��ق الر�س ��مي ل ��وزارة ال�ش ��باب
والريا�ض ��ة� ،أن الوف ��د ال ��ذي مت االتفاق
على ح�ض ��وره بطلب من وزير ال�ش ��باب
والريا�ض ��ة ورئي�س احتاد الكرة عدنان
درج ��ال اكتم ��ل و�ص ��وله اىل مدين ��ة
الب�ص ��رة م�س ��اء �أم� ��س الثالث ��اء متهيد ًا
للقي ��ام بجول ��ة اىل مالع ��ب املدين ��ة
الريا�ضية وبقية املن�ش�آت يف املحافظة.
وقال العطواين "�أن الوزير و�صل �صباح
�أم� ��س اىل حمافظ ��ة الب�ص ��رة ،والتق ��ى
باللجن ��ة التف ّقدي ��ة وا�ص ��طحبها برفق ��ة
ع ��دد م ��ن املُ ��دراء العام�ي�ن يف الوزارة
وبع�ض �أع�ض ��اء االحت ��اد العراقي لكرة
الق ��دم اىل مرك ��ز املحافظ ��ة ومالعبها".

وب�ّي�نّ الناط ��ق �أن "الوف ��د يتك ��وّ ن من
ثالثة ا�ش ��خا�ص من جن�س ��يات خمتلفة
(بريطاني ��ا و�إي ��ران وطاجكي�س ��تان)
�س ��يقدّم بع ��د انته ��اء مه ّمت ��ه تقري ��ر ًا
لالحت ��اد ال ��دويل لك ��رة القدم م ��ن �أجل
اتخ ��اذ ق ��رار املوافق ��ة عل ��ى ع ��ودة
املباري ��ات الدولي ��ة اىل ملعب الب�ص ��رة
وخ�صو�ص� � ًا مباريات منتخبنا الوطني
املتبقي ��ة �ض ��من الت�ص ��فيات النهائي ��ة
امل�ؤهل ��ة لك�أ� ��س العامل قط ��ر  ٢٠٢٢و�أن
الزيارة ت�ستم ّر حتى الثالثني من �أيلول
احلايل".
و�أعرب م�ص ��در مق ّرب من الوفد الدويل
ع ��ن تفا�ؤل ��ه الكب�ي�ر يف �ص ��دور القرار
قبيل موعد مباراة املنتخب الوطني مع
�ش ��قيقه اللبناين املُحدّد ي ��وم اخلمي�س
ال�س ��ابع من ت�شرين الأول املقبل لتكون
الب�ص ��رة عل ��ى موعد م ��ع دعم الأ�س ��ود
ال�س ��تعادة �أمل الت�أه ��ل للمونديال بدء ًا
من اجلولة الثالثة.

آراء وأفكار
مجرد كالم
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الن�سوية العمومية ..وردم الهوة الثقافية

 د .نادية هناوي
 عدوية الهاليل
ه ��ل ميكننا الوثوق مب�س� ��ؤول منتخب من املحتم ��ل �أن ينتهي به
الأمراىل عدم تنفيذ الأفكار التي �أطلقها؟
ه ��ذه ه ��ي الدميقراطية ال�س ��ائدة حاليا  ،دميقراطي ��ة االنتخابات
 ،حت ��ى ل ��و ق ��ال عنه ��ا البع�ض انه ��ا �أ�س ��و�أ ا�ش ��كال احلك ��م  ،ففي
الغال ��ب  ،يتم جت�س ��يد الدميقراطية من قب ��ل احلكومة  ،على وجه
التحديد � ،أي امل�س� ��ؤولني املنتخبني  ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر
لأن م ��ن املفرت� ��ض �أن ميثل ��وا ويت�ص ��رفوا نيابة عن النا�س ��وعلى
وج ��ه اخل�ص ��و�ص ناخبيهم  ،ثم ن ��ر ىالنتيجة مع م ��روركل يوم
في�ش ��عر الناخب ��ون انهم عا�ش ��وا خدعة ك�ب�رى �أو يع ��اودون بناء
�أمل جديد على �أ�س ���س جدي ��دة ويختارون مر�ش ��حني �آخرين لعل
لعبة الدميقراطية ت�س ��فر عن حقائق وواقع جديد يالئم تطلعاتهم
واحالمهم ..
ولكن يف النهاية  ،هل نعرف ماهو دور امل�س� ��ؤول املنتخب،وفوق
كل �ش ��يء،ماذا يج ��ب �أن يكون؟هل هو مندوبن ��ا املختار من �أجل
تنفيذ مهمة ما قد تنجح او تف�ش ��ل ثم يخرج منها بعد انتهاء فرتة
جلو�س ��ه عل ��ى مقعد الربملان وه ��و رابح يف كل الأح ��وال  ،ام انه
(ممثل ال�شعب) الذي يكد ويكافح طوال جلو�سه حتت قبة الربملان
ليفت ��ح �آذان امل�س� ��ؤولني ملطالب ناخبيه ومطالب ال�ش ��عب وليرتك
ب�صماته على كل قانون يتم ت�شريعه من اجل خدمة ال�شعب ؟
نح ��ن نفرت�ض عندم ��ا ننتخب ان تكون ال�س ��لطة الدميقراطية يف
�أيدينا واننا �سنختار من ميثلنا لكننا مررنا بخيبات عديدة اكدت
لن ��ا اننا �أبعد مايكون عن االم�س ��اك بتالبيب ال�س ��لطة عرب اختيار
مر�ش ��حينا  ،اما ب�س ��بب تزوير اال�ص ��وات وتهمي� ��ش خياراتنا او
ب�س ��بب حت ��ول كامل من املن ��اداة بخدمتنا اىل ال�س ��عي اىل خدمة
م�صاحلهم ال�شخ�صية .
عل ��ى الرغ ��م من ذل ��ك  ،وم ��ع حل ��ول كل دورة انتخابي ��ة جديدة ،
نحاول ان ن�ش ��حن ذواتنا بالأمل وقد نقول لأنف�سنا  :يف النهاية ،
الميكن ان يكون ال�سيا�س ��ي �س ��يئا متاما  ،ورمبا �سيحقق لنا نتفة
من حلم �ص ��غريحلمنا به يوما  ..بل رمب ��ا نعطي العذر لنفر منهم
ب� ��أن نقول انه ��م اليق ��ررون وفقا لقناعته ��م او تفكريه ��م بل وفقا
ملناهج �أحزابهم فهل يف هذا الأمر –�أي التبعية للأحزاب – �ش ��يئا
من الدميقراطية التي نحاول ان نح�سن الظن بها يف كل مرة ؟
مهمة النائب اذن يف هذه احلالة ان ي�ؤمن ب�أن املن�صب االنتخابي
زائ ��ل الحمال ��ة لكن ال�ش ��عب ب ��اق وبحاجة اىل من ير�س ��خ اميانه
بالدميقراطية ويجعله ي�س ��ارع اىل �ص ��ناديق االق�ت�راع من تلقاء
نف�س ��ه لأن ��ه واث ��ق من تف ��وق ق ��راره واختي ��اره عل ��ى الأقلية من
معار�ض ��ي االنتخابات او ممن ميار�س ��ون خالله ��ا لعباتهم القذرة
لتح�صيل مكا�سب �شخ�صية اكرث ..
ي ��رى بع� ��ض الكت ��اب الليربالي�ي�ن ان الدميقراطية لي�س ��ت حرية
جماعية بل ماهي اال نوع من انواع العبودية  ،واننا عندما ننتخب
نائبا يتبني لنا ف�س ��اده فيما بعد ف�أننا جن�سد هذا اخل�ضوع حرفيا
بتورطنا بخيارات خاطئة البد و�أن ندفع ثمنها م�س ��تقبال ..ولكن
ماذا �سنفعل بدون م�س�ؤولني منتخبني  ،وبدون دميقراطية ؟ نحن
بحاج ��ة اىل جمتمع حر يحكمه القان ��ون ،ونحتاج اىل دولة قوية
منفتحة على العامل  ،وجمرد ا�س ��تمرار ممار�س ��ة الدميقراطية يف
بلد انهكته االحداث اجل�س ��ام طوال ال�سنوات الفائتة هو انت�صار
عظيم بال�شك لأنه يعني اننا الزلنا نحتفظ دائما بكوة �أمل �صغرية
نطل منها على ا�شراقة م�ستقبل حلمنا به طويال �...سننتخب حتى
لو عجزنا عن الت�أكد من ان مر�ش ��حنا املثايل لن ي�ص ��بح م�س� ��ؤوال
فا�سدا مثل اي �شخ�ص �آخر ؟ و�سنفرت�ض ح�سن الظن يف الربامج
االنتخابية للمر�ش ��حني اجلدد على االقل ع�س ��ى ان ين�أوا ب�أنف�سهم
ع ��ن اخلو� ��ض يف لعبة تقدمي امل�ص ��الح ال�شخ�ص ��ية عل ��ى مطالب
ال�شعب ..

لعل �أكثر الأ�سئلة فاعلية هي تلك التي
تتعلق بالثقافة والمثقفين والدور
االجتماعي المنوط بهم ،وتغدو هذه
الأ�سئلة �شائكة �أكثر حينما نحددها
بالثقافة الن�سوية والن�ساء المثقفات
ومكانتهن في المجتمع واالدوار التي
ي�ؤدينها �أو المنتظر منهن ت�أديتها مما
يتعلق بالتعلم والعمل والإبداع والفكر.
والثقافة وحدها يمكن لها �أن تجعل �سائر
�صور الن�سوية وا�ضحة ومركزية من
خالل ت�سليط ال�ضوء النقدي عليها �شعرا
�أو ق�صة �أو رواية �أو م�سرحيات �أو لوحات
ت�شكيلية الى �آخره من الفنون واالداب
�أو من خالل توجه الكتابة البحثية
والنقدية نحو درا�سة الظواهر الن�سوية
وتحليلها وت�شخي�ص مواطن ال�ضعف
والقوة فيها وو�ضع الحلول والمقترحات
الكفيلة باالرتقاء بها.

وحينما تو�ص ��ف الثقافة ب�أنها ن�سوية فذلك يعني
�أنه ��ا م�س ��خرة ك�أداة يف �س ��بيل حتقي ��ق �أه ��داف
ت�صب يف م�صلحة املر�أة ورمبا ال� .أما حني ن�صف
الن�س ��وية ب�أنها مثقفة فذلك يعني انها هي الهدف
الذي ينبغي �أن ت�س ��خر يف �سبيل حتقيقه خمتلف
االمكاني ��ات و�ش ��تى الو�س ��ائل واالدوات ،و�أن
تكون لها االولوي ��ة يف خطط التنمية املجتمعية،
وبخالف تتحجم الفاعلية الن�س ��وية وتت�ض ��اءل.
وجن ��د دالئل ه ��ذا التحجيم وا�ض ��حة يف �ص ��ور
كثرية منها اال�س�ت�راتيجية التي �ص ��يغت و�ص ��ار
يعم ��ل به ��ا عل ��ى م�س ��توى �أمم ��ي حتت عن ��وان(
متكني امل ��ر�أة) وك�أن املر�أة حتتاج العون املعنوي
وامل ��ادي باعتبار �أنه ��ا لوحدها حم ��دودة العطاء
ومتوا�ض ��عة االمكانيات وال ق ��درة لها على اعالء
كيانها اال مب�س ��اعدة الرجل الذي له وحده القدرة
على جعل املر�أة ق ��ادرة على �إظهار �أهمية دورها،
دافع ��ا عنه ��ا الن�س ��يان واملحو،و�أنه ��ا و�إن كان ��ت
واعي ��ة لذاته ��ا ف�إنه ��ا غ�ي�ر ق ��ادرة لوحده ��ا عل ��ى
النهو�ض ب�أمرها .وبهذا ال�ش ��كل مت�سك الذكورية
بالع�ص ��ا م ��ن الو�س ��ط فال ه ��ي ترتك امل ��ر�أة تقود
نف�س ��ها بنف�س ��ها وال هي تعلن عن حقيقة رف�ض ��ها
مل�ساواة الن�سوية لها يف الهيمنة والتحكم.
ون�ت�رك للق ��ارئ �أن يقي�س على ه ��ذا الدليل دالئل
�أخ ��رى ت�أتي يف �س ��ياقهما وعل ��ى غرارهما وهي

كث�ي�رة يف حياتن ��ا ،وجميعه ��ا تنظ ��ر للم ��ر�أة من
منظور حم ��دود وخم�ص ��و�ص .ك�أن ينظر الرجل
للم ��ر�أة بو�ص ��فها طرفا بينم ��ا ينظر لنف�س ��ه على
�أن ��ه ه ��و املح ��ور وق ��د يت�ص ��ور �أن ه ��ذا الطرف
ه ��و بالعم ��وم ال يع ��رف م�ص ��لحته وال ي ��دري ما
قيمت ��ه وذل ��ك جلهل ��ه وال فاعليت ��ه .وبوجود هذه
الدالئل يف حياتنا وا�س ��تمرار االقتناع بها وعدم
االعرتا� ��ض عليه ��ا ،يغ ��دو �ص ��عبا ر�س ��م �ص ��ورة
جدي ��دة للن�س ��وية يف الع ��راق يكون فيه ��ا للمر�أة
املثقفة ح�ضور وفاعلية.
وتت�أتى �أهمية الدور الثقايف للن�سوية من عوامل
كثرية منها :اوال /ما ت�ش ��كله هذه الفئة من ن�سبة
ال ب�أ� ��س به ��ا داخ ��ل جمتمعاتن ��ا حملي ��ا وعربيا.
وثاني ��ا /امل�س ��توى املت�ض ��ائل للم ��ر�أة يف �ص ��نع
الق ��رار اال�س�ت�راتيجي داخل املنظوم ��ة االبوية.
وثالثا /الهام�ش ��ية �ش ��به الكلية التي ت�ضرب على
احلقوق االدبية والفنية للن�سوية ،فتغيب �صورة
املراة االبداعية بينما ت�س ��لط اال�ض ��واء وب�ش ��كل
كلي على احلقوق الو�ضعية كاحل�ضانة والرعاية
واالنتخاب لتكون �ص ��ورة املراة امل�ض ��طهدة هي
الظاهرة على ال�سطح.
�إن ه ��ذه العوام ��ل وغريها تظهر �أهمي ��ة الرتكيز
على الن�س ��وية كثقافة والنظر اىل الن�س ��وية على
انها مثثقفة والغاية �إعالء ال�صورة العامة للمر�أة
الت ��ي فيه ��ا تتجل ��ى حقيقته ��ا ولي� ��س كم ��ا يعتقد
الكث�ي�رون م ��ن �أن �ص ��ورتها يف الغالب �ض ��عيفة
ومتوا�ضعة وم�ضطهدة.
فلي�س ��ت املر�أة العراقية والعربية �ض ��ئيلة الوعي
وال ه ��ي ب�س ��يطة التعلي ��م ومل تعد االمي ��ة طاغية
بني الن�س ��اء كما كانت قبل عق ��ود فلقد نالت املر�أة
حقها يف التعليم و�صار لها �أن تبدع �أدبيا وثقافيا
وفنيا ،بيد �أن ت�س ��ويق هذا الإبداع واالهتمام به
يظل جماال لي�س لها يد يف االم�ساك به النه ما زال
واقعا حت ��ت هيمنة املنظومة االبوية .وبال�ش ��كل
ال ��ذي يدلل عل ��ى ان املراة املثقفة م ��ا زالت تعاين
م ��ن قيود التح ��رك وحتجيم التفاع ��ل اكرث بكثري
مم ��ا تعاني ��ه امل ��راة بالعم ��وم داخ ��ل جمتمعاتن ��ا
الذكورية .علما ان عط ��اء املر�أة الثقايف قد يكون
م ��ن الأهمي ��ة والفاعلي ��ة متقارب ��ا �أو متفوقا على
العط ��اء الثق ��ايف للرج ��ل العام ��ل �ض ��من النطاق
نف�سه.
و�إذا ت�ص ��ورنا �أن امل ��ر�أة املنخرط ��ة يف جم ��االت
املجتم ��ع كافة م ��ا عدا املج ��ال الثقايف هي �أ�ش ��به
بكائ ��ن ذي جن ��اح واحد لي�س ل ��ه ان يطري اال مبا
يوف ��ره الرج ��ل له م ��ن و�ص ��اية عليه ،ف ��ان املر�أة
املبدع ��ة ثقافي ��ا ه ��ي �أ�ش ��به بالكائ ��ن املق�ص ��و�ص
اجلناحني ومن ثم هي غ�ي�ر قادرة على التحليق.
ولنا ان نحد�س مقدار العبء الذي على الن�س ��وية
املثقفة حتمله من اج ��ل حتقيق تطلعاتها الثقافية
وهي ت�س ��تعني بالرجل مع �أن عليها يف اال�صل �أن
تت�س ��اوى معه وتناف�سه وتكون مثله يف مركزيته
وفاعليت ��ه وق ��د تب ��زه بقدراتها الذاتي ��ة .وهو ما
تخ�ش ��اه الذكوري ��ة كل اخل�ش ��ية بالطب ��ع  ،ولهذا
حتر�ص على ابقاء الن�س ��وية حتت و�ص ��ايتها كي
تظل بعي ��دة عن اية ا�ض ��واء قد تك�ش ��ف كفاءاتها
وابداعاتها فت�سمح لها باملرور والعبور.

من هن ��ا طرحنا مفهومن ��ا ( الن�س ��وية العمومية)
وبه اردنا ان�صاف املر�أة الفاعلة التي تعرف كيف
توظف قدراتها الذاتية باجتاهات واقعية حمققة
اغرا�ضا جمتمعية ت�شارك بها الرجل ،متمكنة من
ان ت�صنع من نف�سها منوذجا ان�سانيا عاما تتطلع
الي ��ه خمتل ��ف الفئ ��ات الن�س ��وية .وعن ��ذاك فق ��ط
تتج�س ��د مفاهي ��م الت�ش ��ارك والتناغم وامل�س ��اواة
�سلوكا وفكرا وبقيم ان�سانية حرة وحقيقية.
وكث�ي�ر م ��ن احل ��ركات الن�س ��وية العاملية م ��ا كان
له ��ا ان حتق ��ق مبتغياتها لوال �إنها �أعطت للن�س ��اء
عمومي ��ة فكان ��ت الن�س ��اء مثقف ��ات و�أكادميي ��ات
وعام�ل�ات وموظف ��ات وباحث ��ات واثق ��ات م ��ن
قدراته ��ن على اجتياز احلاج ��ز الفكري والثقايف
ت�س ��اويا م ��ع الرج ��ل ورف�ض ��ا للكب ��ت والقم ��ع
والو�ص ��اية �إذ م ��ا عادت املراة معزول ��ة يف دائرة
الت�ض ��ييق الأ�س ��ري مهمته ��ا االجن ��اب والرتبية
والعناية بال�ش� ��ؤون البيتية وخدمة الزوج وبقية
افراد اال�سرة ح�سب.
ان الن�س ��وية العمومي ��ة مفهوم يقل ��ب املعتاد من
املعادل ��ة الت ��ي تق ��ول �إن امل ��ر�أة ال تنا�ص ��ر امل ��ر�أة
عل ��ى الرجل بل �إن املر�أة ند للمر�أة باال�س ��ا�س اىل
معادلة جديدة تطرحها الن�س ��وية العمومية وهي
�أن املر�أة ن�ص�ي�رة الن�س ��وية والن�س ��وية ن�ص�ي�رة
املر�أة .ولكل امر�أة خ�صو�ص ��ية كما ان للن�س ��وية
عمومي ��ة .وبه ��ذه املعادل ��ة تتمكن الن�س ��اء ال من
حتقيق كثري من االمتيازات التي ت�صب يف �صالح
املراة ح�س ��ب بل قبل ذلك يح�ص ��لن على نتائج ما
ا�ش ��تملته ابحاثهن وكتاباتهن من م�س ��ائل العمل
والعائل ��ة والقوة وال�س ��لطة والرعاية واالندماج
اجتماعيا واقت�صاديا و�سيا�سيا.
وم ��ن الو�س ��ائل الت ��ي بها ميك ��ن تطبي ��ق مفهوم
الن�س ��وية العمومية ما يتمثل بامل�شاريع الثقافية
ذات الطاب ��ع البحث ��ي الت ��ي فيها تاخذ الن�س ��وية
املثقفة دورها التوعوي يف التعربف بالن�سوية ال
من املنظور الكال�س ��يكي الذي ي ��رى املر�أة جمز�أة
وحمدودة ما بني م�س ��ائل احلق ��وق واالمتيازات
وامن ��ا تتعداه ��ا اىل خمتل ��ف امل�س ��تويات وعلى
ال�صعد كلها العربية والعاملية.
وال يف�سح لهذه امل�شاريع املجال للتطبيق ب�سهولة
م ��ن دون معار�ض ��ة �أو ب�ل�ا ارتي ��اب ولع ��ل اول
املعار�ض�ي�ن واملرتاب�ي�ن هو الذك ��ورة املثقفة ولنا
يف ذل ��ك جترب ��ة تتمث ��ل يف انن ��ا قدمنا م�ش ��روع
ان�ش ��اء مركز للدرا�س ��ات الن�س ��وية بطابع بحثي
م�س ��تقل ومتخ�ص ���ص وعر�ض ��ناها عل ��ى احت ��اد
االدباء والكتاب بو�ص ��فه اجلهة التي تدرك مقدار
اال�ض ��طهاد ال ��ذي يط ��ال الن�س ��وية وم ��ا ينبغ ��ي
للثقافة العراقية ان متار�س ��ه من دور يف رفع هذا
اال�ض ��طهاد لكن املفارق ��ة تكمن يف ما تبني لنا بعد
�سل�س ��لة من الوع ��ود التي كانت مبثابة ت�س ��ويف
يف اجن ��از ام ��ر ينفع املراة وم�س ��تقل عن الهيمنة
الذكورية .ويف النهاية مت االلتفاف على امل�شروع
ليبقى حتت الهيمنة الذكورية.
و�إذا كان �إحت ��اد الأدباء يظه ��ر انحيازه الذكوري
ملنظومته الأبوية فكيف �إذن �سنت�صور دعم �سائر
القطاع ��ات الأخ ��رى لتطلع ��ات امل ��ر�أة املثقفة يف
النهو� ��ض و�أن تك ��ون له ��ا ا�س ��هامات يف التحول

املجتمع ��ي وهي مقي ��دة اجلناح مفرو� ��ض عليها
الوالء وحمكوم عليها بالتهمي�ش؟.
ومن الو�سائل التي نذكرها �أي�ضا �أن يكون للن�ساء
تاريخه ��ن اخلا�ص الذي يوث ��ق مراحل التهمي�ش
واالق�ص ��اء الت ��ي مور�س ��ت بحقهن فل ��م يذكر من
الن�س ��اء يف التاريخ العام اال قليل اغلبهن بطالت
وقائ ��دات بينما تنو�س ��ي الق�س ��م االعظ ��م ليكون
تاريخ ��ه �ض ��ائعا .وجدي ��ر بالذك ��ر هن ��ا ان كثريا
م ��ن املراكز البحثي ��ة املتخ�ص�ص ��ة يف اجلامعات
العاملية تعمل على كتابة التاريخ الن�سوي متتبعا
تاري ��خ الن�س ��اء امل�ش ��هورات كما ال ين�س ��ى تاريخ
العموم الن�سوي غري امل�شهور.
ومن الو�سائل اي�ضا االفادة من التجارب الن�سوية
العاملي ��ة يف تعزي ��ز دور امل ��ر�أة يف جمتمعن ��ا من
خ�ل�ال التعري ��ف به ��ذه التج ��ارب كح ��ركات او
�شخ�ص ��يات او نظري ��ات او مدار� ��س وبال�ش ��كل
ال ��ذي به يقلل الفارق الفكري ب�ي�ن املراة والرجل
مع الرتكي ��ز على �إبداعات امل ��ر�أة الفنية واالدبية
الق�ص�صيةوال�شعرية والت�شكيلية وامل�سرحية.
وم ��ا م ��ن �س ��بيل ل ��ردم ه ��ذه اله ��وة الثقافي ��ة يف
جمتمعاتن ��ا الذكورية �س ��وى بالتن ��ازل الذكوري
ع ��ن الهيمنة وال�س ��ماح للمر�أة بامل�ش ��اركة بوعيها
وقدراته ��ا ومواهبه ��ا والتح ��اور معه ��ا عقال غري
ناق� ��ص وكيان ��ا فاعال ذا خ�ب�رات ووجه ��ات نظر
ولي� ��س معت�ل�ا �أو مهم�ش ��ا� ،إخراج ��ا ل ��ه م ��ن عامل
التهمي�ش وال�ص ��مت واحلرم ��ان �إىل عامل رحب ال
يحتكر جماالته الرجال وحدهم.
وبذلك نردم االختالفات بني اجلن�سني ومعها تلك
املناط ��ق الرمادي ��ة يف النظري ��ة الن�س ��وية بازالة
اال�ش ��كاليات املعرفي ��ة ،فالن�س ��اء ل�س ��ن �أقلي ��ة بل
ه ��ن االكرث من املجموع ال�س ��كاين يف اي جمتمع
ومن ث ��م لهن االولوي ��ة يف �أي حت ��ول �أو تغيري.
ومن غ�ي�ر املقب ��ول اجتماعيا وال املعق ��ول ثقافيًا
ان ت�س ��تبعد املراة من اال�سرتاتيجيات والربامج
الت ��ي ال جم ��ال لتحقيقه ��ا م ��ن دونه ��ا بحج ��ة ان
الن�س ��اء ن�صف متعلمات و�ضعيفات الطاقات ـ كما
يرى العمومي الرجايل ال�س ��يما ال�شرق او�سطي ـ
و�أن غالبية الن�ساء ريفيات �أميات يع�شن بعيدات
عن مبتكرات الع�ص ��ر وال ميلك ��ن الوعي الثقايف
ويتع ��ذر عليه ��ن الو�ص ��ول والتوا�ص ��ل ب�س ��بب
ب�ساطة جتاربهن و�ضحالة خرباتهن.
وم ��ا ال�ص ��مت على ه ��ذا احلال والقب ��ول بثانوية
الدور الن�س ��وي يف ما تر�س ��مه املنظومة الأبوية
من ا�س�ت�راتيجيات وما ت�ض ��عه من قوانني �سوى
ا�س ��تكانة وا�ست�س�ل�ام ال ينبغ ��ي قبولهم ��ا وم ��ن
واجب الن�سوة املثقفات ف�ضح ما ُيخفى من م�آرب
وراءها قد ت�س ��تهدف الفكر الن�سوي باخل�صو�ص
والن�سوية بالعموم.
وميك ��ن للنظريات الن�س ��وية �أن تعمل على رف�ض
ه ��ذا ال�ص ��مت و�إع�ل�اء �ص ��وت امل ��ر�أة وتوكي ��د
ن�س ��ويتها العمومية كنظري ��ة نريد بها �أن تتحدث
املر�أة بل�س ��انها ويكون لها �ص ��وتها الذي به ت�صل
�إىل �أهدافها من دون و�صاية ذكورية تفر�ض على
الن�س ��اء �أن يك ��ن ذكوريات لتنطب ��ق عليهن مقولة
املفكرة العاملية �س ��يمون دي بوفوار �إن ( املر�أة ال
ُتولد امر�أة ،بل املجتمع يجعلها كذلك).

�أنفاق �إيران المائية ونظرية (هارمون) المنقر�ضة

 هادي عزيز علي

اي ��ران تعم ��ل انفاقه ��ا املائي ��ة وحت ��ول
م�سار االنهر املف�ضي اىل حرمان العراق
م ��ن ح�ص�ص ��ه املائي ��ة وم ��ن دون اعتبار
لالح ��كام واالتفاقي ��ة الدولي ��ة الناظم ��ة
ملو�ض ��وع الدول املت�شاطئة النازعة نحو
االنتفاع باملجرى املائي ب�ش ��كل من�ص ��ف
ومعقول ،ف�ض�ل�ا عن ابتعادها عن احكام
املذهب والعقيدة وال�ش ��ريعة اال�سالمية
يف التعامل مع هذا املو�ض ��وع املف�ضي–
مع الق�ص ��دية العالية  -اىل تبني ( ال�ضر
وال�ض ��رار) املنهي عنه �شرعا وانحيازها
اىل �أح ��كام القانون القان ��ون الروماين
ومدون ��ة (جو�س ��تنيان ) لتربيره ��ا حق
امللكي ��ة املطل ��ق ال ��ذي اعتمدت ��ه نظري ��ة
ال�س ��يادة االقليمي ��ة املطلق ��ة ( نظري ��ة
هارم ��ون ) الت ��ي ت ��رى ان ال�س ��يادة
مطلق ��ة  -م ��ن دون قيد او �ش ��رط – بكل
ما ه ��و موج ��ود داخل حدوده ��ا مبا يف
ذل ��ك االنه ��ار اذ ت�س ��تخدمها ا�س ��تخداما
منف ��ردا اىل ابع ��د احل ��دود وم ��ن دون
االخذ باالعتبار اال�ض ��رار التي ت�ص ��يب
دول احلو� ��ض كل ذلك ي�ؤدي اىل تغييب
احلق ��وق اوال ،كم ��ا انه ��ا تق�ص ��ي مب ��د�أ
ح�سن النية ثانيا وتتع�سف يف ا�ستعمال
احل ��ق ثالثا  ،ف�ض�ل�ا عن فق ��دان التمييز
بني طبيع ��ة االقليم الثابتة وطبيعة مياه
االنهر املتحركة رابعا .

لال�س ��باب اع�ل�اه فق ��د ت�ص ��دى الفق ��ه
وبحما� ��س م�ش ��هود لنظري ��ة ال�س ��يادة
املطلقة ( هارمون) البتعادها عن حتقيق
العدل واالن�ص ��اف ولفقدانهااالن�س ��جام
م ��ع حرك ��ة تط ��ور املجتم ��ع ال ��دويل
املت�سارعةوال�س ��اعية نح ��و بن ��اء احكام
ناظمة للعالق ��ات الدولي ��ة رائدها العدل
وامل�س ��اواة  ،ف�ضال عن ان حركة التطور
تلك القت بظاللها على الواقع الت�شريعي
املحلي والدويل مما ادى اىل اخذ الكثري
من ج ��رف القان ��ون الروماين وت�س ��بب
يف انكما�ش ه ��ذه النظرية ودخلت طور
االنقرا�ض عندما �أ�س�س ��ت على انقا�ض ��ها
نظري ��ة الوح ��دة االقليمي ��ة املطلق ��ة
ومفادها ان النهر ويف �سريانه من منبعه
اىل م�ص ��بة وحدة اقليمي ��ة بغ�ض النظر
عن احلدود املر�س ��ومة دوليا لتلك الدول
ول ��كل دولة احل ��ق املطلق يف ذل ��ك النهر
داخ ��ل حدود اقليمه ��ا  ،ويالحظ ان هذه
النظري ��ة ج ��اءت ك ��ردة فع ��ل عنيفة على
طغي ��ان هارم ��ون وانحيازها الوا�ض ��ح
ل ��دول امل�ص ��ب وبذل ��ك يقيد حري ��ة دول
املنب ��ع يف اقام ��ة املن�ش� ��آت او امل�ش ��اريع
عل ��ى االنهر تلك وبذلك فان هذه النظرية
تتمت ��ع بذات التط ��رف الت ��ي كانت عليه
هارم ��ون ويلتقيان مع ��ا يف منع حتقيق
العدالة املن�صفة يف توزيع املياه .

وعل ��ى انقا� ��ض النظريت�ي�ن املذكورت�ي�ن
وا�س ��تجابة لتطور العالقات الدويل فقد
ظهرت نظرية ال�س ��يادة االقليمية املقيدة
التي قبلت من قبل العديد من دول العامل
واتخذها الق�ض ��اء �سببا ال�صدار احكامه
الق�ض ��ائية ورغم املالمح االيجابية التي
اعتمدته ��ا هذه النظري ��ة فقد وجد جانب
من الفقه والوقائع العملية املت�سارعة ان
للب�ش ��رية نزوع نحو مرحلة اف�ضل حيث
ن�ش� ��أت نظرية االنتفاع امل�ش�ت�رك مفادها
ان النهر من املنبع اىل امل�ص ��ب يت�ض ��من
حقوق مت�ساوية جلميع الدول فال تنفرد
دولة دون اخرى مبنافعه من دون الدول
االخ ��رى الن الق ��ول بخالفذل ��ك ي�ؤث ��ر
عل ��ى �س ��ريان تدف ��ق املي ��اه  .و�آخ ��ر تلك
النظري ��ات هي نظرية املناف ��ع املتوازية
املتجلية يف التق�س ��يم املن�صف واملعقول
ملي ��اه االنه ��ر مق ��درا باحلاج ��ة الي ��ه وال
يج ��وز وق ��ف جريانه ��ا وحرم ��ان الدول
املت�شاطئة االخرى .
واخ�ي�را ولي� ��س اخ ��را ف ��ان الب�ش ��رية
�أراح ��ت ركابه ��ا عن ��د ( اتفاقي ��ة قان ��ون
ا�ستخدام املجاري الدولية يف االغرا�ض
غ�ي�ر املالحية ) امل�ص ��ادق عليه ��ا من قبل
اجلمعي ��ة الوطنية لالمم املتحدة يف 12
 /اي ��ار  1997 /ب�أغلبي ��ة (  )103دول ��ة
ومعار�ض ��ة تركي ��ا وال�ص�ي�ن وبورن ��دي

 .ه ��ذه االتفاقي ��ة متث ��ل ع�ص ��ارة الفك ��ر
الب�ش ��ري يف مو�ض ��وع املج ��اري املائية
بع ��د ا�س ��تلهام ه ��ذا االرث الت�ش ��ريعي
ال ��دويل ونظريات ��ه املتعاقب ��ة طيل ��ة
الق ��رون املن�ص ��رمة لت�س ��تقر اهدافه ��ا
عل ��ى االنتفاع املن�ص ��ف واملعق ��ول الذي
ت�ض ��منته اح ��كام امل ��ادة  6م ��ن االتفاقية
املف�ض ��ي اىل ل ��زوم االخ ��ذ باالعتبار 1 :
– العوامل اجلغرافية والهيدروغرافية
واملناخي ��ة وااليكولوجي ��ة والعوام ��ل
االخرى طبيعية ال�ص ��فة  – 2 .احلاجات
االجتماعية واالقت�ص ��ادية ل ��دول املعنية
باملج ��رى املائ ��ي �– 3 .س ��كان ال ��دول
املعتم ��دون عل ��ى املج ��رى املائ ��ي – 4 .
�آث ��ار ا�س ��تخدام اح ��دى دول للمج ��رى
املائ ��ي على دول املج ��رى االخرى – 5 .
اال�س ��تخدامات املحتمل ��ة للمجرى املائي
 – 6 .حماي ��ة وتنمي ��ة وحف ��ظ املج ��رى
املائ ��ي واالقت�ص ��اد يف اال�س ��تخدام 7 .
– توفري البدائل ال�ستخدام م�شروع او
قائم  ،على ان يتم ذلك �ض ��من م�ش ��اورات
يحكمها التعاون وح�س ��ن النية ( املادة 5
من االتفاقية ) .
تل ��زم ال ��دول املزم ��ع اقام ��ة م�ش ��اريعها
املالية داخل ارا�ض ��يها ان تتخذ التدابري
املطلوب ��ة التي حتول دون الت�س ��بب يف
�ض ��رر ذي �ش ��ان لدول املج ��رى االخرى

(امل ��ادة  7م ��ن االتفاقي ��ة )  ،ويف حال ��ة
وق ��وع ال�ض ��رر وبالت�ش ��اور م ��ع الدول
املت�ض ��ررة ان تعم ��ل على ازالة ال�ض ��رر
او تخفيف ��ه ( املادتني  5و 6من االتفاقية
)  ،وعل ��ى ان يت ��م التعاون على ا�س ��ا�س
امل�ساواة يف ال�سيادة والفوائد املتبادلة
وح�س ��ن النية بغية االنتف ��اع االمثل من
املج ��رة املائي ( املادة  8من االتفاقية ) .
يالحظ ان ايران مل تكن من �ضمن الدول
املعار�ض ��ة له ��ذا االتفاقية وه ��ي ملزمة
باحكامه ��ا  .ي�ض ��اف اىل م ��ا تق ��دم ف ��ان
االتفاقي ��ة االخ�ي�رة النافذة قد ت�ض ��منت
احكاما ينطب ��ق عليها و�ص ��ف :القواعد
القانوني ��ة الدولي ��ة الآم ��رة امل�س ��تلة
احكامها من اتفاقية فينا لعقد املعاهدات
ال�ص ��ادرة ع ��ام  ،1969وه ��ي القواع ��د
الت ��ي ال يج ��وز انتهاكه ��ا او االخ�ل�ال
به ��ا او االتف ��اق على ما يخالفه ��ا لكونها
حتمي امل�ص ��الح العامة امل�شرتكة للدول
وللمجتمع الدويل  .وعلى وفق احكامها
ف ��ان اي ��ران ت�س ��ببت بال�ض ��رر للع ��راق
م ��ن خ�ل�ال خمالفته ��ا لالح ��كام الدولية
امل�ش ��رعنة ملو�ض ��وع املج ��رى املائ ��ي
وعليها ان تن�ص ��اع الحكام ��ه وتتفو�ض
م ��ع الع ��راق م ��ن اج ��ل تقا�س ��م ع ��ادل
ومن�ص ��ف وتلزم بازالة ال�ضرراحلا�صل
فعال او تخفيفه .
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م�ؤلفة هذه المقالة ،جانا مور لون  ،Jana Mohr Loneتعمل
مديرة مركز « الفل�سفة للأطفال « ،وفي الوقت ذاته هي �أ�ستاذة م�شاركة
في ق�سم الفل�سفة بجامعة وا�شنطن� .أ ّلفت لون ( �أو �ساهمت في ت�أليف
وتحرير) الكتب التالية :
 الطفل الفل�سفي The Philosophical Child، 2012 الفل�سفة والتربية Philosophy and Education، 2012 الفل�سفة في التربية Philosophy in Education ، 2016ُ�سمع Seen and Not Heard، 2021
 -يُرى والي َ

كالمٌ عاديٌّ جد ًا

تعي�ش لون في منطقة بينبريدج بوالية وا�شنطن.
المطولة التي ن�شرتها لون في
الآتي ترجمة لمعظم فقرات المقالة
ّ
ّ
ت�شك ُل
موقع  Aeonالألكتروني الر�صين  -المعني بالأفكار المهمة التي
عالمنا  -بت�أريخ � 21أيار � .2021أدناه الرابط الألكتروني لمن يرغب في
مراجعة الن�ص الأ�صلي :
https://aeon.co/essays/how-to-dophilosophy-for-and-with-children
المترجمة

 حيدر املح�سن

وجهه

الأط���������ف���������ال وال���ف���ل�������س���ف���ة
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أخب �أحد ًا ما ب�أنني �أدي ُر مركز ًا يعم ُل
عندم ��ا � رِ ُ
على ن�ش ��ر الفل�س ��فة يف حياة الأطفال ف�إنه –
معظم االوقات  -يواجهني بتحيات مقرونة
مبع ��امل الإندها� ��ش ،ويح�ص� � ُل يف بع� ��ض
الأوق ��ات �أن ت�ستحي ��ل الده�ش ��ة بح� � ّ�س م ��ن
ال�ش ��ك الوا�ضح امل�ستبط ��ن لأ�سئلة من النوع
التايل :
 كي ��ف ميك ��ن للأطف ��ال �أن يتعامل ��وا م ��عالفل�سفة؟
 �ألي�س الأمر �شاق ًا للغاية عليهم؟ ماالذي تبتغني فعله  :تعليم (كانت) لأطفاليف ّ
�سن احل�ضانة؟
وق ��د يتخذ ال�س�ؤال منح ��ى مُغالي ًا يف ال�شك
بع� ��ض الأحي ��ان عندم ��ا يت�س ��اءل �أ�صحابه :
مانو ُع الفل�سفة التي تع ّلمينها لهم؟
�أح�س ��بُ � ّأن ردّات الفع ��ل ه ��ذه مفهومة لأنها
تن�ش� ��أ م ��ن مفرت�ض ��ات �شائع ��ة ح ��ول ك ّل من
الأطف ��ال والفل�سف ��ة .الداف ��ع الرئي�سي الذي
يوجّ ��ه عملن ��ا يف مرك ��ز « الفل�سف ��ة للأطف ��ال
 “ Philosophy for Childrenبجامع ��ة
وا�شنط ��ن ه ��و قناعتن ��ا ب�ض ��رورة حت� �دّي
املعتقدات اخلا�ص ��ة ب�ش�أن القدرات املحدودة
للأطفال ،ويف الوقت ذاته تو�سيع �آفاق فهمنا
لطبيع ��ة الفل�سف ��ة وللقادري ��ن عل ��ى التعامل
عب عنه
اخلالق معها .الأمر هو بال�ضبط كما رّ
طفل يف ال�سابعة حينما قال  « :ن�ستطيع عرب
التعامل مع الفل�سفة تنمية عقولنا «.
معظ ��م مداوالتن ��ا الفل�سفي ��ة م ��ع الأطف ��ال
جت ��ري وقائعه ��ا يف املدار� ��س الإبتدائي ��ة
العا ّم ��ة ،و�أهدافن ��ا وا�ضح ��ة معلن ��ة  :معرفة
�أي املو�ضوع ��ات ميي� � ُل الأطف ��ال للتفكري بها
فل�سفي ًا،وتعزيز املناق�ش ��ات والت�أمّالت حول
ه ��ذه املو�ضوع ��ات .ل�س � ُ�ت مهتم ��ة كث�ي�را ملا
�أفعل ��ه عندم ��ا �أتعام ��ل بالفل�سف ��ة م ��ع ه�ؤالء
الأطفال .املو�ضوع ��ة الأ�سا�سية يف الأمر كله
لي�س ��ت تعلي ��م الأطف ��ال ت�أري ��خ الفل�سفة ،كما
ال�أ�ض� � ُع الكثري من الإهتم ��ام لكيفية تعليمهم
طريق ��ة �صياغ ��ة احلج ��ج الفل�سفي ��ة الت ��ي
يجرتحها الفال�سفة املتم ّر�سون.
ميك ��ن مل�ساءلة الأطف ��ال �أن تك ��ون الو�سيلة
الأوىل الأكرث فاعلية يف املمار�سات الفل�سفية
م ��ع االطف ��ال  :الت�أ ّم ��ل يف معن ��ى التج ��ارب
واملفاهي ��م العادي ��ة بغي ��ة تطوير فه � ٍ�م للعامل
والآخري ��ن وللأطف ��ال �أنف�سهم .عندم ��ا �أ�س�أ ُل
الأطف ��ال �أي الأ�سئلة تث�ي�ر ده�شتهم �أكرث من
�سواها ف� �� ّإن �إجاباتهم الأكرث �شيوع ًا تنطوي
على �أ�سئلة من هذا النوع :
 لمِ َ �أنا هنا؟ من �أنا؟ لمِ َ توجد كراهية يف العامل؟ ماالذي يحدث عندما منوت؟ كي ��ف �أع � ُ�رف الطريق ��ة ال�صحيح ��ة يف
العي�ش؟
ب ��ل حت ��ى � ّأن �إح ��دى الأ ّمه ��ات �أخربتني � ّأن
طفلته ��ا البالغ ��ة ث�ل�اث �سن ��وات التنقط ُع عن
�س�ؤالها بطريقة حلوحة  « :ماما ،ملاذا ت�ستم ُر
الأيا ُم يف القدوم يوم ًا بعد �آخر؟ «

مع �أ ّننا نحن  -البالغني ُ -
نعرف ب� ّأن االطفال
ال�صغ ��ار مييلون لط ��رح الكثري م ��ن الأ�سئلة
ف�إنن ��ا م�سكون ��ون بقناع ��ة مفاده ��ا � ّإن ه�ؤالء
الأطفال لي�سوا على قدر من الن�ضج والتعقيد
الفك ��ري بالكيفية التي ت� ّؤهلهم للتف ّكر الدقيق
يف مو�ضوع ��ات (فل�سفي ��ة) مع ّق ��دة .نح � ُ�ن
ُ
ن�صف االطفال يف الع ��ادة ب�أ ّنهم ذوو ف�ضول
معريف هائ ��ل ،وحت ّركهم ده�ش ��ة خارقة متلأ
جوانحه ��م ؛ لكنن ��ا م ��ع ه ��ذا نفرت� � ُ�ض �أنه ��م
اليفهمون بطريقة حقيقي ��ة الأبعاد الفل�سفية
للأ�سئلة التي الينف ّكون يطرحونها.
لكن لو ف ّكرن ��ا بطريقة �إ�سرتجاعية لوجدنا
� ّأن العدي ��د م ��ن البالغ�ي�ن �سيعرتف ��ون ب� �� ّأن
بواك�ي�ر ده�شته ��م الفل�سفي ��ة �إمن ��ا ب ��د�أت مع
الطفول ��ة .تع� � ُّد الطفول ��ة لكثريي ��ن م ّن ��ا هي
الط ��ور احلياتي ال ��ذي نمُ �ضي معظ ��م وقتنا
في ��ه متف ّكرين ومنده�شني ،واحل � ُّ�ق � ّأن الولع
الفل�سف ��ي للعدي ��د م ��ن الفال�سف ��ة املتم ّر�سني
يف حق ��ل فل�سف ��ي حم� �دّد �إنبث ��ق مدفوع ًا من
حما�سة مب ّكرة للت�س� �ا�ؤلُ .
ُ
البع�ض من
ي�صف
ه� ��ؤالء الفال�سف ��ة (يف �أعمال من�ش ��ورة لهم،
املرتجمة) جتربة انخراطهم يف �صف فل�سفي
�أو قراءة ن�ص فل�سفي ،والكيفية التي �أدركوا
بها طبيع ��ة الأ�سئلة الفل�سفي ��ة املطروحة يف
تلك ال�صف ��وف �أو الن�صو� ��ص والتي هي يف
عمومه ��ا �أ�سئلة �أطال ��وا النظر فيه ��ا والتف ّكر
العميق ب�ش�أنها منذ �أن كانوا �أطف ً
اال.
عندما ُ
كنت طالبة متخ ّرجة من ق�سم الفل�سفة
لطامل ��ا �أده�شتن ��ي الأ�سئلة الت ��ي كان �أطفايل
يلحّ ��ون يف �س�ؤالها ،وهي يف عمومها �أ�سئلة
دفعتن ��ي للتفكري ب�ش� ��أن طفولتي ال�شخ�صية،
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن �إ�ست ��ذكار الأف ��كار الت ��ي كان ��ت
ت ��راودين حين ��ذاك ب�ش� ��أن احلي ��اة واملوت،
ومعن ��ى احلي ��اة ،وال�صداق ��ة ،وال�سع ��ادة،
والعائل ��ة .مل �أز ْل حت ��ى الي ��وم ،وعلى �سبيل
املث ��ال� ،أذك� � ُر  -و�أن ��ا بعم ��ر ال�ساد�س ��ة �أو
ال�سابع ��ة كي ��ف كن � ُ�ت يف فرا�شي قب ��ل النوم
�أف ّك� � ُر ب�ش�أن امل ��وت و�إمكانية �أنن ��ي يف يوما
م ��ا قادم ل ��ن �أك ��ون موج ��ودة ب�أي �ش ��كل من
الأ�شكال يف هذا العامل� .إنه العدم �أو اخلواء
 .Nothingnessت�ساءل � ُ�ت حينه ��ا  :كي ��ف
ميكن للأم ��ر �أن يكون على ه ��ذا النحو حيث
يوم ما �س�أختفي
�أنا موجودة هنا الآن ،ثم يف ٍ
أموت يوماً
�إىل الأب ��د؟ كانت حقيقة �أنن ��ي �س� ُ
م ��ا مرعب� � ًة يل ،ولطامل ��ا دفعتني ه ��ذه الفكرة
املرعب ��ة للت�س� �ا�ؤل ع ��ن معنى التفك�ي�ر ب�ش�أن
الكيفي ��ة الواجب ��ة التي ينبغ ��ي يل �أن �أعي�ش
حياتي مبوجبها.
�أ ّك ��دت نقا�شات ��ي امل�ستفي�ض ��ة م ��ع الأطف ��ال
والآب ��اء على م ��دار �سن ��وات عدي ��دة �أنني مل
�أكن وحي ��دة يف تف ّكري مبثل هذه الأفكار يف
طفولتي ؛ �إذ لطامل ��ا �إعتاد �أر�سطو على ترديد
عبارت ��ه ذائعة ال�شه ��رة  « :ك ّل الب�شر ي�سعون
 بالطبيع ��ة  -لبلوغ فهم �أف�ض ��ل لك ّل �شيء «.ي�ش ��رع االطف ��ال يف وق ��ت مب ّكر م ��ن حياتهم
يف حماول ��ة �إ�ضف ��اء معن ��ى للع ��امل ،وكذل ��ك
لفه ��م الطريقة التي تعمل به ��ا الأ�شياء ،ومتى
ما�صار االطفال قادري ��ن على �صياغة الأ�سئلة
املنا�سب ��ة ف�إنهم اليرتدّدون يف ط ��رح الأ�سئلة
اخلا�ص ��ة باملفاهي ��م التي ي�سمعونه ��ا والعامل

الفنان احمد عبداهلل لـ(
حاورته � :ضحى عبدالر�ؤوف المل
�سع ��ي الفن ��ان الت�شكيل ��ي احم ��د عبدالل ��ه
�إىل ال�سم ��و ال ��ذي يق ��ود الري�ش ��ة الفني ��ة
اىل االحت ��اد الل ��وين ال�ص ��ويف يف امل�شه ��د
العا�شورائ ��ي الذي يوج ��ه الفكر نحو املنهج
الروحي .وه ��ذا من �ش�أن ��ه �أن يجذب جميع
الأحا�سي� ��س ،ومينحها التعاط ��ف الطبيعي
للأ�شي ��اء ،وباندم ��اج مع املعن ��ى الإن�ساين.
وه ��و ولد يف جن ��وب لبنان من بلدة زوطر
ال�شرقية عام  1968احب الر�سم منذ �صغره
اح ��ب الطبيعة والبي ��وت العتيق ��ة والرتاث
والبيئ ��ة القروي ��ة .كما �أح ��ب �أن يطور فنه
فدر� ��س الر�سم ع ��ام  1987يف �إي ��ران عند
جمموعة �أ�ستاذة .تتميز �أعماله بطابع فني
خا�ص ممزوج بني عدة مدار�س فنية.
عم ��ل يف جم ��ال الإع�ل�ام املق ��اوم و�أخ ��ذت
�أعمال ��ه طاب ��ع خا�ص البيئة الت ��ي عا�ش بها،
فر�سم االحداث اللبنانية و مقاومةاالحتياج
الإ�سرائيلي للبن ��ان .و ر�سم معاناة االطفال
وامل�شردين وت�أثري احل ��روب عليهم و�أخذت
فل�سط�ي�ن واملقاومة ج ��زء كبرياٌ م ��ن �أعماله

الذي يختربونه.
يب ��د�أ الأطف ��ال يف حدود ال�سن ��ة الرابعة من
�أعمارهم بطرح الأ�سئلة التي تبد�أ بِـ (ملاذا؟) :
لب�شر �سواهم؟
 ملاذا يكون الب�شر �أ�شرار ًا ٍعلي الذهاب �إىل املدر�سة؟
 ملاذا ينبغي ّ ملاذا التتك ّلم الكالب؟ُيب ��دي العدي ��د م ��ن االطف ��ال وه ��م بعم ��ر
املدر�سة الإبتدائية منط� � ًا من الإنفتاح املذهل
للأحجي ��ات الفل�سفي ��ة يف احلي ��اة ،وغالب� � ًا
ماي�ستلق ��ون يقظ�ي�ن يف �أ�س ّرته ��م لي�ل� ًا وه ��م
يُطيل ��ون التفكري يف �أ�سئلة كربى على �شاكلة
 :ه ��ل يوجد �إله ؟ مل ��اذا ميتلك الع ��امل الألوان
التي نراها فيه؟ ماطبيعة الزمان؟ هل الأحالم
حقيقي ��ة؟ مل ��اذا منوت؟ مل ��اذا نوج� � ُد �أ� ً
صال يف
العامل؟ ب ��ل وح�صل يوم� � ًا  -يف �سياق جل�سة
فل�سفي ��ة كن ��ت �أقوده ��ا � -أن �س�ألن ��ي طف ٌل يف
العا�شرة من عمره :
�أري� � ُد �أن �أع ��رف مل ��اذا نعم ��ل ط ��ول حياتن ��ا
ب ��ك ّل هذه امل�شق ��ة ،ونقلق على ال ��دوام ب�ش�أن
امل ��ال وما�سنفعل ��ه بحياتن ��ا عندم ��ا نك�ب�ر،
وما�سنخت ��اره عل ��ى م�ستوى العم ��ل والغذاء
ُ
ونحن موقن ��ون جميع� � ًا �أننا يوم ًا
وامل� ��أوى،
م ��ا ،الحمالة� ،سنم ��وت� .أعن ��ي  :ماالغاية من
هذا كله؟ وماالذي يعنيه �أن يكون املرء حي ًا؟
ُيب ��دي الأطف ��ال نوع ًا م ��ن ال�شغ ��ف املده�ش
حول كث�ي�ر من جوان ��ب العامل الت ��ي يتعامل
معها معظم البالغ�ي�ن وكانها معطيات جاهزة
م�س ّل ��م به ��ا ،والأطف ��ال �إذ يفعلون ه ��ذا ف�إنهم
يك�شفون عن قدرة غريزي ��ة مل�ساءلة العنا�صر
الأك�ث�ر �أ�سا�سي ��ة يف احلي ��اة واملجتم ��ع ؛
لك ��ن برغ ��م �إدراكنا ب� �� ّأن الأطف ��ال م�سكونون
بالده�ش ��ة الت ��ي تدفعه ��م لط ��رح �أ�سئلة كربى
ف� ّإن املعن ��ى االعمق الكام ��ن وراء ت�سا�ؤالتهم
يج ��ري جتاهل ��ه عل ��ى نح � ٍ�و نظامي م ��ن قبل
البالغ�ي�نُ .
نحن  -البالغ�ي�ن  -يف العادة مني ُل
لإب ��داء ردّات فع � ٍ�ل متباين ��ة جت ��اه الأ�سئل ��ة
الك�ب�رى للأطفال �أو تعبرياته ��م التي تت�ضم ُّن
�أف ��كار ًا فل�سفي ��ة ،وت�ت�راوح رد ُ
ّات الفعل هذه
م ��ن الإ�شارة ال�صريحة �إىل َك ْم ه�ؤالء الأطفال
لطفاء وجذابون (تخت�صرها عبارة « الأطفال

ه ��م �أجم ��ل كينونة يف احلي ��اة «) ،وق ��د تبلغ
ردات الفع ��ل ح� � ّد �إهم ��ال ه ��ذه الأ�سئلة حتت
ذريع ��ة الق ��ول (ه ��م اليفهم ��ون مايقول ��ون).
الغال ��ب ه ��و � ّأن البالغ�ي�ن اليتعمل ��ون م ��ع
ت�س� �ا�ؤالت الأطفال و�أفكارهم الفل�سفية باحلد
الأدنى من اجلدية واملعقولية.
يق ّلل البالغون بعامة من القدرات املخبوءة
لدى االطف ��ال ،و�إذا ما�شئن ��ا التخ�صي�ص ف� ّإن
البالغ�ي�ن يق ّلل ��ون م ��ن �ش� ��أن ق ��درات الأطفال
اخلا�ص ��ة بالتفك�ي�ر (الفل�سف ��ي) العمي ��ق.
واق� � ُع احلال ه ��و � ّأن مدركاتنا ح ��ول االطفال
حمكوم ��ة �إىل ح ��د كب�ي�ر مبفاهي ��م تطوّري ��ة
م�س ّبق ��ة ،وبخا�ص ��ة ذلك الإعتق ��اد ال�سائد ب� ّأن
الأطف ��ال يتط� �وّرون بيولوجي� � ًا ونف�سي� � ًا من
كونهم كائنات ب�شرية غري قادرة على التفكري
امل�ستقل و�إعال ��ة نف�سها �إىل بالغني ذوي قدرة
ومتكني بيولوجي وفكري ومايل.
ملاذا تط ّورت الأمور على هذه ال�شاكلة؟ تق ّد ُر
الثقاف ��ة الغربية الإ�ستقاللي ��ة ،autonomy
وه ��ي مي ��زة ت ��رى يف الأطف ��ال  -بال�ضرورة
 عائق� � ًا �أم ��ام حتقي ��ق الإ�ستقاللي ��ة .لي� ��سيف م�ستط ��اع الأطف ��ال ال�صغ ��ار بالطب ��ع
�أن يح ��وزوا �إ�ستقاللي ��ة كامل ��ة ؛ ف ُه ��م يف
حاج ��ة �إىل تع ّلم الكث�ي�ر وحي ��ازة العديد من
امله ��ارات املتع� �دّدة الت ��ي من �ش�أنه ��ا متكينهم
عل ��ى الإم�ساك ب�سيطرة كامل ��ة على حيواتهم
عندم ��ا ي�صبحون بالغني .هذا الإعتماد ثالثي

الأوج ��ه (امل ��ادي ،املايل ،العاطف ��ي) هو الذي
يجع ��ل الأطف ��ال يف موق ��ع �إعتب ��اري وفكري
�أدن ��ى م ��ن البالغ�ي�ن ،وتن�سحبُ ه ��ذه املكانة
الإعتباري ��ة الثانوي ��ة للأطفال عل ��ى �أفكارهم
ومنظوراتهم الفل�سفية للحياة.
يعتم� � ُد الأطف ��ا ُل  -بالت�أكيد  -على البالغني
لغر� ��ض النم ��و والإرتق ��اء ،ويب ��دو الأم ��ر
معق ��و ًال متاما �إذا ماافرت�ض البالغون وجوب
م�س�ؤوليته ��م عن �إدام ��ة حياة طيب ��ة للأطفال
وتطوي ��ر ق ��درات اتخ ��اذ القرار لديه ��م ؛ لكن
ح�س امل�س�ؤولي ��ة هذا من
ّ
مم ��ا ي�ؤ�سَ � ُ�ف ل ��ه � ّأن ّ
ً
جان ��ب البالغني نحو الأطف ��ال غالبا مايقرت ُن
بتقيي ��م واط ��ئ لق ��درات الأطف ��ال يف التفكري
ب�إ�ستقاللية .ثمة ف � ٌ
�رق الينبغي �أن يخفى بني
م�ساعدة الأطفال عل ��ى التطوّر بطرق �صحية
�إىل جان ��ب حمايته ��م م ��ن الق�س ��وة والعن ��ف
وامل�س�ؤولي ��ات غ�ي�ر املد ّربني عليه ��ا من جهة،
والف�شل يف تثمني وجهات نظرهم يف احلياة
من جهة �أخرى.
�أن يك ��ون الكائ ��ن الب�ش ��ري طف�ل� ًا اليجبُ �أن
يعن ��ي معاملت ��ه كمف ّك ��ر باملقايي� ��س العادي ��ة
ال�سائ ��دة ؛ لك � ّ�ن فكرة ك ��ون الأطف ��ال قادرين
عل ��ى عل ��ى التفكري الدقي ��ق ح ��ول العديد من
املو�ضوع ��ات املج� � ّردة هي فك ��رة يجد الكثري
م ��ن البالغني م�شق ��ة وا�ستع�ص ��ا ًء يف قبولها،
وب�سبب ه ��ذا الأمر ف� ّإن فك ��رة تعامل الأطفال
مع الفل�سف ��ة ُ
تفر�ض حتدياته ��ا اخلا�صة ذات
الطبيعة املتف ّردة.
الفل�سف ��ة لي�س ��ت باملو�ض ��وع الع ��ادي �أو
املت ��داول عل ��ى نطاق وا�س ��ع بالن�سب ��ة لكثري
م ��ن النا�س ؛ �إذ بخالف بلدان ع� �دّة يف �أوربا
و�أمري ��كا الالتيني ��ة ،عل ��ى �سبيل املث ��ال ،ف� ّإن
الوالي ��ات املتحدة تفتق� � ُد �إىل تقليد را�سخ يف
ت�ضمني الفل�سفة يف مناهج الدرا�سة الثانوية،
وال ��ر�أي ال�سائ ��د هن ��اك � ّأن الفل�سف ��ة مملك ��ة
ح�صري ��ة للبالغ�ي�ن احلائزي ��ن عل ��ى �شهادات
جامعي ��ة متق ّدم ��ة يف املعرف ��ة التخ�ص�صي ��ة.
� ّإن مم ��ا يدع ��و للأ�سف ه ��و � ّأن للفل�سفة �شهر ًة
غ�ي�ر حممودة ب�أنها مو�ض ��وع درا�سي تكتنفه
م�شق ��ات هائل ��ة ،ومقت�ص ٌر على فئ ��ات حمدّدة
متاح
من النا� ��س ؛ ولأجل هذا فقد �ص ��ار غري ٍ
للكثري من البالغني ،د ْع عنك الأطفال بالطبع.
� ّإن ك�ث�ر ًة م ��ن البالغ�ي�ن الذي ��ن له ��م جترب ��ة
حت�صلوا
�سابق ��ة بالفل�سفة ،ب� ��أي �ش ��كل كانّ ،
ه ��ذه التجرب ��ة وهم طلبة يف كلي ��ة ،ويح�صل
يف كث�ي�ر من الأحي ��ان وبعدما ي�سم ��ع النا�س
بطبيع ��ة عملي الفل�سف ��ي وجتربتي الفل�سفية
�أنه ��م يف ّك ��رون ب�ص ��ورة جدي ��ة يف �إع ��ادة
النظ ��ر يف جتاربه ��م ال�سابق ��ة م ��ع الفل�سف ��ة
الت ��ي در�سوه ��ا يف مق ��ررات الكلي ��ة ،ث� � ّم
ي�سائلونن ��ي  :كي ��ف ميكن للفل�سف ��ة �أن تكون
مو�ضوع� � ًا منا�سب ًا للأطفال؟ درا�س ��ة الفل�سفة
م ��ن قبل طال ��ب منخرط يف مق ��ررات جامعية
ه ��ي جه ��د ينطوي عل ��ى تع ّل ��م الكث�ي�ر ب�ش�أن
�صياغ ��ة احلجج الدقيقة الت ��ي �صنعتها عقول
فال�سف ��ة كال�سيكيني ومعا�صري ��ن ،ف� ً
ضال عن
تطوي ��ر مه ��ارات مه ّم ��ة مرتبط ��ة بامل�ساءل ��ة
الفل�سفي ��ة ،وتل ��ك مهارات عل ��ى �شاكلة  :كيف
نن�ش ��ئ حجّ ��ة فل�سفي ��ة متما�سك ��ة (مبعن ��ى
م ّت�سق ��ة  ،)coherentوكيف نح� �دّد موا�ضع
املغالط ��ات واالخط ��اء الأخ ��رى اخلا�ص ��ة
باملنط ��ق والت�سويغ ال�سبب ��ي ،وكيف نتناول
ومنتح � ُ�ن الإعرتا�ض ��ات املمكنة جت ��اه ر�ؤية
فل�سفية حمدّدة.
ُيتبع.......

�أف ��اد ح�سني عبد اللطيف من ال ّتجارب ّ
ال�شعرية التي ح ّققها �أدباء
العامل ،و�ساعدته خربتهم كثريا يف منح ق�صيدته مظهرا خارجيا
و�آخ� � َر داخليا ،بالإ�ضافة �إىل م�شاه ��د جانبيّة عديدة جتعلنا نرى
الق�صي ��دة مث ��ل جوهرة .الف ��رق �شا�سع ب�ي�ن الق�صي ��دة احل�صاة
ال�ش ��كل بوا�سط ��ة ّ
واجلوه ��رة ،يف ال ّثاني ��ة يتح ��وّ ل ّ
ال�شع ��ر �إىل
م�ضمون ،وتتداخل الأ�شي ��اء مع بع�ضها بع�ضا ،ومع املخلوقات،
وي�أخ ��ذ ّ
كل م ��ن الآخ ��ر بع�ضا من ِ�سمات ��ه ،ويف ال ّنتيج ��ة تتح ّقق
ّ
ّ
لل�شاع ��ر وحدة الوج ��ود ،ال بطريقة هجران الواق ��ع التي اتبعها
ال�صوفي ��ون يف املا�ضي ،وارتفاعهم املزع ��وم بهذه الوا�سطة �إىل
ّ
ال�سماء هنا هي التي تهبط �إىل الأر�ض ،ويتم ّثل ّ
ال�شاعر
ال�سماءّ .
ّ
عنده ��ا جتربة �صوفيّة يتق ّرب فيها �إىل �آلهة عديدة ،بعدد الأ�شياء
واملخلوقات والعواطف والأفكار ،ك�أنه �أحد مريدي ديانة ال�شِ ْنتو
اليابانية ،حيث تقدّم القرابني والعبادات �إىل �آلهة و�أرواح كثرية
العدد .يقول بورخي�س يف ق�صيدة حتمل ا�سم الديانة:
«ثماني� � ُة ماليني من �آلهة ّ
ال�شنتو /ت�ساف� � ُر �س ًّرا يف الأر�ض /.تلك
ُ
الآلهةُ املتوا�ضعةُ تلم�سنا /-تلم�سنا ومت�ضي قدمًا.
يف الق�صي ��دة اجلوه ��رة نتع� � ّرف عل ��ى ه� ��ؤالء الآله ��ة ،الثمانية
مالي�ي�ن .ي�ش ّب ��ه ح�س�ي�ن عبد اللطي ��ف وجه ��ه بامل ��ر�آة املك�سورة،
ويتك ّرر هذا الو�صف ،ويتعدّد ،ويتنوّ ع:
«وجه ��ي ع�شي ��ق ال�ّت�ررّ اب”�“ ،س�أرف ��ع وجه ��ي خطوط ��ا”�“ ،آخر
الأم ��ر �س�أجعل \ �ساعتي \ ّ
ق�ش ��ا \ ووجهي \ غرف ًة \ جتمع �شمل
العائلة”�« ،أرياف تنه�ض يف وجهي \ و�صباحات \ ت�ستقبلني».
العديد من �آلهة ّ
ال�شنتو التقوا يف ق�صيدة بعنوان “وجه” �أنقلها
�إليكم كاملة:
وج ��ه بال �ص ��ورة \ يحمل طعم امل ��اء \ يحمل لون امل ��اء \ يحمل
ال�صح ��راء \ ع�شبا ونافورة \
عط ��ر املاء \ �أ�شرقن ��ي ...يف حلك ّ
وجنمة \ خ�ضراء
واملتتبّع لأ�شع ��ار ح�سني عبد اللطيف يجد وج ��ه ّ
ال�شاعر ،وكذلك
يده مزروع�ي�ن يف �صفحات كتبه بطريقة ّ
ال�شع ��ر ،ب�صور عديدة
وخمتلفة:
يدي...
يا يدي امل�ستحيلة� /أال تنظرين الذي ّ
حل بي ...من يديك!
تو�ص ��ف اليد يف علم ال ّت�شريح ب�أ ّنه ��ا دماغنا الثاين ،ففي االثنني
م ��ن ال ّتعقيد م ��ا يجعلهما مت�شابه�ي�ن يف الهيئ ��ة ،و�إن اختلفا يف
ال�شكل ،وهذا الأمر يذ ّكرنا ببيت �سعدي يو�سف ّ
ّ
ال�شهري“ :عيناي
يد امر�أة”.
ُي ��روى عن عالء الدين �أ ّن ��ه عرث يف �إحدى �أ�سف ��اره على جوهرة
بلغ ��ت من احلج ��م �أن �أربعني عبدا �أ�س ��و َد و�أربعني عب ��دا � َ
أبي�ض
تعاون ��وا لرفعها من الأر�ض .نح ��ن ننظر �إىل الق�صيدة اجلوهرة
ال�سلطان الذي �أهداه عالء الدين جوهرته الفريدة هديّة.
مثل ّ
�أطبقنا الأيدي \ وفتحنا الأيدي \ \ ما من �شيء يف الأيدي \ \
قادتنا الرّيحُ \ �إىل \ ال ّريح
ه ��ل كان �شع ��ر ح�سني عبد اللطي ��ف در�سا يف فنّ الي�أ� ��س� ،إن كان
للي�أ� ��س فنّ ؟ ك�أنه نوع جديد من ال ّرثاء يف �شعرنا ،احلزن ّ
ال�شديد
على الواقع ،وعلى امل�صري:
وه ��ا �أنا\ ها �أنا \ ال حنطة يف يدي /وال على \ �شكواي \ عندي
\ �شهود
ورغم �أجواء الي�أ�س التي كان يعي�شها ،يهجم الفرح على ال�شاعر
فج� ��أة يف بع�ض ق�صائده ،ويكون الباع ��ث �إىل هذه الإ�شراقة يف
كل م ��رة �أمرا ح ��دث يف الزمن املا�ض ��ي ،يح�ضر بق ��وة ،وغر�ضه
ال ّتذكري ال املوا�ساة:
“�سنع ��ود \ �إىل حديقتنا عينه ��ا \ �إىل باب بيتنا نف�سه \ لنلم�س
ال�سعادة \ ينب�ض مثل �ساعة”.
ر�سغ ّ
لل�سعادة ر�سغ ويد وقلب ينب�ض يف موعده ،متاما .هو لي�س
�صار ّ
نوع ��ا من اال�ستعارة املعرفيّة �أو �ص ��ورة �شعريّة حممّلة بال ّر�ؤى،
ال�صوفيّة التي ّ
متت بها وحدة الوجود:
بل هو تلك ال ّتجربة ّ
َ
احلدائق \ يدخلها قم ٌر برب ��ريّ \ وك ّنا \ لعبنا \
«وك ّن ��ا \ فتحن ��ا
معا \ ..عند ليل املياه \ و�شم�س املياه”
مل تك ��ن جتربة ح�سني عبد اللطيف فري ��دة يف نوعها فح�سب ،بل
ال�صاخ ��ب واملتو ّتر ال ��ذي م ّثلته كان فري ��دا يف تاريخ
�إن الزم ��ن ّ
الع ��راق هو الآخر ،وقد اكتب�ست من ��ه ال ّتجربة كل ما فيه من ُب ًنى
خمتلفةٍ ،و�صاغتها �شعرا.
يا يدي الم�ستحيلة� /أال تنظرين الذي ّ
حل
بي ...من يديك!
تو�صف اليد في علم ال ّت�شريح ب�أ ّنها دماغنا
الثاني ،ففي االثنين من ال ّتعقيد ما يجعلهما
مت�شابهين في الهيئة ،و�إن اختلفا في
ال�شكل ،وهذا الأمر ّ
ّ
يذكرنا ببيت �سعدي
يو�سف ّ
ال�شهير“ :عيناي يد امر�أة”.

) :الر�سم العا�شورائي هو نوع �أحببته وعملت عليه

حت ��ى لق ��ب بفن ��ان املقاومة.كم ��ا اخ ��ذت
عا�ش ��وراء حي ��ز كب�ي�ر م ��ن �أعمال ��ه ،فر�س ��م
جمموع ��ة لوح ��ات خا�ص ��ة بتل ��ك احلادث ��ة
و�أق ��ام ث�ل�اث معار� ��ض عا�شورائي ��ة � .أق ��ام
ع ��دة معار�ض فردية و�ش ��ارك يف العديد من
املعار� ��ض املحلي ��ة و الدولي ��ة و ح�صل على
ع ��دة جوائ ��ز ودروع تقديري ��ة ل ��ه خم� ��س
معار� ��ض فردية�.أ�س�س م ��ع جمموعة فنانني
ملتق ��ى طي ��ف للفنون وه ��و املدي ��ر الفني له
ق ��ام بالتع ��اون م�ؤ�س�س ��ة روا�س ��ي فل�سطني
خم�س معار� ��ض دولية وهو املن�سق و املدير
الفني للبنان كما �شارك يف طهران باملعر�ض
ال ��دويل (ه�ن�ر مقاوم ��ت وكان رئي� ��س جلنة
لبنان .ومع الفنان الت�شكيلي «احمد عبدالله»
اجرينا هذا احلوار
 تط ��ور ف ��ن عا�ش ��وراء يف ري�ش ��ة احم ��دعبدالله كيف تف�سره؟ وجمالية هذا الفن ماذا
يعني لك؟
الفن العا�شورائ ��ي بد�أ منذو احلادثة الأليمة
�سن ��ة  61للهجرة بعد هذا احلدث الكبري يف
�ساحة كربالء توجه الكتاب وال�شعراء ل�سرد
وقائ ��ع هذه احلادثة و�إقامة امل�أمت واملجال�س
احل�سيني ��ة وكنت ه ��ذه املجال� ��س عبارة عن

�س ��رد م ��ن ال�شع ��راء ،و�أخ ��ذت تل ��ك الواقعة
مفه ��وم فن ��ي متن ��وع م ��ن ال�شع ��ر والر�س ��م
وامل�س ��رح ،وكان للر�س ��م دور كب�ي�ر ومه ��م
يف ت�ص ��ور تلك احلادثة ونقله ��ا عرب الزمان
بر�سوم متنوع ��ة بد�أت على �ش ��كل منمنمات
ور�سوم �صغ�ي�رة ،وكان للر�س ��م دوره املهم
يف نق ��ل امل�شه ��د وحتويله من ق�ص ��ة �سردية
�إىل �ص ��ورة م�شهدي ��ة ،وعمل ع ��دد كبري من
الفنانني عل ��ى ر�سم تلك امل�صيب ��ة ملا فيها من

مع ��اين كب�ي�رة وت�ضحي ��ات عظيم ��ة ،وم ��ن
ناحيت ��ي حاول ��ت �أن ا�ص ��ور تل ��ك احلادث ��ة
واذهب مبخيلت ��ي �إىل �ساحة كربالء العطي
لتل ��ك احلادثة �ص ��ورة �إن�ساني ��ة حلدث م�ؤمل
بف ��ن ت�شكيلي بحت  ،واخ ��ذ امل�شاهد اىل تلك
الأر� ��ض من خ�ل�ال ت�صوير دقي ��ق للمالب�س
واخليول ،واعطي �صورة ذات دالالت مهمة
لأخ ��ذ العرب والع�ب�رة من تل ��ك املدر�سة التي
�صنعت للب�شرية درو�س يف معنى الت�ضحية

والف ��داء م ��ن �أج ��ل الب�شرية جمع ��اء ،وهنا
ي�ب�رز دور الفن ��ان ومقدرات ��ه عل ��ى ت�صوير
امل�شه ��د لإعط ��اء �ص ��ورة تق ��رب امل�شاهد من
الواقع.
 يف لوحاتك احلرب والرباءة واال�ست�شهادوال�شجاعة والق�سوة ما ر�أيك؟
عندر�سم اي عمل ال يك ��ون الهدف هو �إظهار
امل�شهد كما لو �أنه ح�صل �أمامه بل هو ت�صوير
ملخيلة الفنان لإعط ��اء اللوحة ال�صورة التي
يف ذهنه �أو كم ��ا يتخيل امل�شهد ،وهذا يعود
ل ��كل فنان طريق ��ة يف �إبراز اللوح ��ة ،ف�أنا ال
�أح ��ب �أن �أظه ��ر م�شه ��د الق�س ��وة والدماء بل
�إعطاء �صورة امل�شهد و�أخذ الدرو�س والعرب
م ��ن هذه احلادث ��ة اوقات يك ��ون الرتكيز يف
اللوح ��ة عل ��ى �إظه ��ار ال�شجاع ��ة والوق ��وف
والدف ��اع عن احلق رغم قل ��ة العدد ،و�أحيانا
�إب ��راز املظلومية من خ�ل�ال الظلم الذي حلق
بالأطف ��ال والن�ساء ،وهذا يع ��ود �إىل طبيعة
اللوح ��ة واملو�ضوع املختار م ��ن قبل الفنان.
اله ��دف ه ��و �إعطاء الفك ��رة التي ي ��رد الفنان
�إي�صاله ��ا للم�شاه ��د.و �إعط ��اء اللوح ��ة قيمة
فني ��ة وجمالي ��ة حتى ت�صل الفك ��رة ب�أ�سلوب
يحبه اجلمهور.

 ه ��ل جت�س ��د فني ��ا ر�أي ��ك الي ��وم يف ه ��ذهامل�أ�ساة؟
اال�ص ��ل يف اللوحة هو �إظه ��ار خميلة الفنان
وحتويله ��ا �إىل واق ��ع حم�سو� ��س م ��ن خالل
امل�شاهدة ،وانا حاولت �أن �أعطي يف لوحتي
�أك�ث�ر م ��ن معن ��ى او ًال تو�صيل الفك ��رة التي
و�ضع ��ت �أ�س�س اللوحة عليها واعطاء�صورة
جمالي ��ه من خ�ل�ال االل ��وان واللبا� ��س حتى
جت ��ذب امل�شاه ��د ،وال �أعتق ��د �أن �أي فن ��ان
ا�ستط ��اع �أن ي�صل فني� � ّا �إىل املعاين احلقيقة
لتل ��ك احلادث ��ة �إمن ��ا ه ��و جم ��رد عم ��ل فن ��ي
لتقريب ال�صورة.
 ه ��ل حت ��ول اظه ��ار القيم ��ة االن�ساني ��ة يفهذا الن ��وع من الفن؟ ام جم ��رد ت�صوير لهذا
احلدث؟
اال�ص ��ل يف ر�س ��م اي مو�ض ��وع ه ��و �إي�صال
القيم ��ة الإن�ساني ��ة والع�ب�ر م ��ن اي ح ��دث،
ويف مدر�س ��ة عا�ش ��وراء مع ��اين كث�ي�رة من
الت�ضحي ��ة واالب�صار والتف ��اين واملظلومية
وال�شجاع ��ة ،وهي مدر�س ��ة للأجيال القادمة
ع ��ن مع ��اين الت�ضحي ��ة م ��ن �أج ��ل القي ��م
الإن�سانية والوقوف يف وجه الظلم ،و�إظهار
احل ��ق مهما غب ��ت الت�ضحيات.ف�ل�ا ي�ستطيع

الفن ��ان �أن يعط ��ي اي عم ��ل فن ��ي م ��ن روحة
�إذا مل يك ��ن يعني له �شيء يج ��ب على الفنان
�أن ير�س ��م العمل الذي يحب ��ه وي�ٱمن به حتى
يتقنه ويعطيه من روحه.
 الفنان احمد عبدالل ��ه وال�شخ�صية الدينيةهل ان ��ت را�ض عن م�سريتك به ��ذا النوع من
الفن؟
ان ��ا ال احب ان ا�صن ��ف يف �أي خانة �أو نوع
م ��ن الفن ��ون الر�س ��م العا�شورائي ه ��و نوع
�أحببت ��ه وعمل ��ت علي ��ه مل ��ا في ��ه م ��ن درو�س
وقيم ،ولكن �أن ��ا انتمي يف فني عدة مدار�س
الفن ��ان هو يف اال�صل ف ��رد من املجتمع وهو
�أك�ث�ر ح�سا�سي ��ة م ��ن الآخرين ملا �أعط ��ه الله
م ��ن موهبة احين� �اُ ار�سم موا�ضي ��ع �إن�سانية
ع ��ن االطف ��ال واحل ��روب ،و�أحيان� � ًا ار�س ��م
ال�ت�راث والطبيعة ال �أح ��ب �أن اتقيد يف نوع
خا� ��ص الأ�ص ��ل ه ��و التعبري ع ��ن يجول يف
خاط ��ري �أو �أت�أث ��ر ب ��ه ،وانا اعت�ب�ر الفن هو
ر�سال ��ة �إن�سانية ولغ ��ة يفهمه ��ا كل ال�شعوب
وميك ��ن �أن �أو�صل به �إىل كل ال�شعوب والفن
ه ��و الر�سالة اخلالدة الت ��ي تبقى عرب الزمن
والأمم واحل�ض ��ارات تعرفنا عليها وو�صلت
الينا من خالل الفن.
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كيفما اتفق
ع ��ن دار املدى �صدرت رواية "كيفم ��ا اتفق" للكاتبة االمريكية
ج ��وان ديديون ترجمة عم ��اد العتيليُ .ن�ش َرت ه ��ذه الرواي َة،
أف�ضل مئة رواية
الت ��ي �ص َّن َفتها جم ّلة التامي فيما بع ُد ِ�ضم ��نَ � ِ
�إجنليز ّي ��ة ،ع ��ام  .1970وحُ ِ ّو َل ��ت يف ع ��ام � 1972إىل فيل ��م
ال�سينمائي
هولي ��وودي �شا َر َك ��ت ديدي ��ون يف كتاب ��ةِ ّ
ن�ص ��هِ
ّ
واجلدي ُر ِ ّ
بالذك � ِ�رَّ � ،أن للروايةِ ُروا ًة عِ � �دّة :ماريا :التي تفتحَُ
ُ
�أمامن ��ا ُ
باب ال ّرواية .هيل�ي�ن :التي تط ِلعُنا على
نحن الق ّرا َء َ
الق�ص ��ة .كارتر :الذي يُط ِل ُعن ��ا �أي�ض ًا على
ثري من ّ
جا ِن ِبه ��ا املُ ِ
الق�ص ��ة .الغائِب :وه� � َو �صوتُ الكاتب ��ةِ ذاتِها –
جا ِن ِب ��هِ من ّ
نعر ُف ّ
كل التفا�صيل.
ديديون– ربمّ ا .ومِ ن ُه ِ

بدء اال�ستك�شافات الأثرية يف طريق احلج القدمي
عند ال�س�ؤال عن البلدان التي لها ح�ضارة عريقة فال بد ان يكون العراق
�ضمن اول املذكورين بح�ضارات بابل �سومر و�آ�شور واكد.
اليوم جتري اعمال مبختلف امليادين من اجل اعادة ت�أهيل بع�ض االماكن
الرتاثية يف املحافظات العراقية.
عامر م�ؤيد
واليقت�ص ��ر العم ��ل عل ��ى الت�أهي ��ل فق ��ط بل
هناك قنوات مفتوحة م ��ع منظمات اجنبية
بغي ��ة اال�ستف ��ادة م ��ن خرباته ��م يف تعزيز
الدور احل�ضاري للعراق.
وت�ستم ��ر االعم ��ال املرتبط ��ة بالرتاث حيث
�شه ��د اول ام� ��س ب ��دء اعمال ور�ش ��ة العمل
التحاوري ��ة ب�ي�ن هي� ��أة الآث ��ار وال�ت�راث
والبعثة الأوروبية اال�ست�شارية.
و�أقيم ��ت يف فن ��دق الر�شي ��د ببغ ��داد �أعمال
ور�ش ��ة العم ��ل التحاوري ��ة ب�ي�ن الهي� ��أة
العامة للآثار وال�ت�راث والبعثة الأوروبية
ح

ول العا

لم

اال�ست�شارية ،وملدة ثالثة �أيام.
وح�ض ��ر �أعم ��ال الي ��وم الأول ع ��دد م ��ن
املديري ��ن العام�ي�ن يف الهي� ��أة وممث ��ل ع ��ن
املتح ��ف العراقي واحلا�سب ��ة ،وممثلني عن
وزارة الداخلي ��ة العراقي ��ة ممثلة (انرتبول
الع ��راق ،وكال ��ة مكافحة اجلرمي ��ة املنظمة،
وكال ��ة اال�ستخبارات العام ��ة) ومن اجلانب
الأوروبي ح�ضر كل من رئي�س بعثة االحتاد
الأوروبي اال�ست�شاري ��ة (كر�ستوف بويك)،
ونائب بعثة االحتاد الأوروبي اال�ست�شارية
(�آنا م�سكان�ي�ن) وم�ست�شار �سرتاتيجي �أقدم
يف اجلرمية املنظمة وحماية الإرث الثقايف
(�سيلفيو ميلي) ف�ض ًال عن ح�ضور ممثل عن
ال�شرك ��ة املتخ�ص�صة يف جمال �إعداد قواعد
البيانات .
وب ��د�أت �أعم ��ال الور�ش ��ة بكلمة ممث ��ل بعثة
الإحت ��اد الأوروبي اال�ست�ش ��اري التي متت

الإ�شارة فيه ��ا �إىل �أهمية العراق احل�ضارية
والتاريخية و�أنَّ احلفاظ على تراث العراق
الإن�س ��اين عام ��ل مه ��م ج ��د ًا وي�شغ ��ل حيز ًا
كب�ي�ر ًا م ��ن االهتم ��ام العامل ��ي والأوروب ��ي
ب�ش ��كل خا�ص م�ؤك ��د ًا �أنَّ االحتاد الأوروبي
يعم ��ل يف ه ��ذه الور�ش ��ة على ط ��رح �إن�شاء
�ات لتوثي ��ق القط ��ع امل�سروق ��ة
قاع ��دة بيان � ٍ
واملفقودة من املتاحف واملواقع العراقية.
بعده ��ا بد�أت اعم ��ال اجلل�سة الت ��ي تناولت
عدد ًا م ��ن املح ��اور اخلا�صة بان�ش ��اء قاعدة
بيان ��ات لتوثي ��ق امل ��واد املتحفي ��ة العراقية
املفقودة وامل�سروق ��ة والتي يتم االجتار بها
ب�ش ��كل غ�ي�ر م�ش ��روع يف امل ��زادات العاملية
للح ��د منه ��ا كونه ��ا متث ��ل م�ص ��در ًا مهم ًا من
م�صادر دعم االرهاب.
وج ��رى خ�ل�ال �أعم ��ال الور�ش ��ة ع ��دد م ��ن
املداخ�ل�ات منه ��ا ما �أك ��ده قا�س ��م ال�سوداين

املدي ��ر العام لدائ ��رة الدرا�س ��ات والبحوث
ع ��ن �ضرورة بذل املزيد من اجلهود الدولية
حلماي ��ة وحف ��ظ الآث ��ار وال�ت�راث العراقي
وال ��ذي يج ��ب �أن يتزام ��ن م ��ع الت�أكيد على
تفعي ��ل الت�شريع ��ات والقوان�ي�ن الدولي ��ة
الت ��ي حت ��ارب االجت ��ار غ�ي�ر ال�شرع ��ي
بالآثار،وان�ش ��اء حزم ��ة قوان�ي�ن تدع ��م هذا

الأمر �ضمن امل�ؤ�س�سات الدولية.
ويف خت ��ام اجلل�س ��ة الأوىل ،ح�صل ��ت
نقا�ش ��ات مو�سع ��ة ح ��ول احلماي ��ة ،وطرق
العم ��ل به ��ا و�أم ��ور اخ ��رى تتعل ��ق بالآثار
وال�سرقة واالجتار بها.
ويف النج ��ف اعل ��ن ع ��ن ب ��دء �أعم ��ال بعثة
امل�سح الأثري ،يف �صحراء النجف وطريق

�شريط كا�سيت جلون لينون غيب  50عام ًا
ال توحي الورقة امل�صف ّرة املل�صقة
ع�ل��ى ��ش��ري��ط الكا�سيت امل�ع��رو���ض
للبيع �ضمن م ��زاد يف كوبنهاغن
ب ��أن��ه ذو ق�ي�م��ة ،ل�ك� ّ�ن �أرب���ع كلمات
مكتوبة عليه ،هي "جون لينون-
�سكريم بريغيه" ،تو�ضح �أهميته،
�إذ ي �ح��وي ت�سجي ًال غ�ير م�ع��روف
علن ًا م��ن قبل ملغني فرقة "بيتلز"
الربيطانية ال�سابقة .و ُت�ق��در قيمة
هذا الت�سجيل املمتد على  33دقيقة
مببلغ ي�تراوح بني � 32أل��ف دوالر
و� 44أل �ف � ًا ،ويطرحه للبيع �أرب�ع��ة
رج��ال دمناركيني �ستينيني ،التقوا
قبل �أكرث من  50عام ًا املغني ال�شهري

كاثرين زيتا
جونز حت�صل
على جائزة
توين لأف�ضل
ممثلة

 كامل �شياع
المفك ��ر ال�شهي ��د اقيم ��ت ل ��ه ام� ��س
االربع ��اء ن ��دو ٌة ا�ستذكاري� � ٌة اقامه ��ا
مرك ��ز الدرا�س ��ات والبح ��وث حيث تم
الحدي ��ث ع ��ن �أف ��كار الفقي ��د الثقافي ��ة
وا�ستذكار مواقف ��ه الوطنية ..الفعالية
قدمه ��ا ال�شاعر والكات ��ب الدكتور كريم
�شغي ��دل .يذكر ان دار الم ��دى ا�صدرت
�آخ ��ر ثالث ��ة كت ��ب للراح ��ل جمع ��ت من
خ�ل�ال اوراق ��ه التي ل ��م تن�شر م ��ن قبل
وه ��ي درا�سات ع ��ن الثقاف ��ة والفل�سفة
واالدب.
 عادل مردان
ال�شاع ��ر �ص ��درت ل ��ه ع ��ن من�ش ��ورات
االتح ��اد الع ��ام للأدب ��اء والكت ��اب ف ��ي
الع ��راق ،مجموع ��ة �شعري ��ة بعن ��وان
"موا�س ��م لحمار الأ�سف ��ار" ،وت�ضمنت
ن�صو�ص� � ًا كتبه ��ا م ��ردان ف ��ي فت ��رات
متباع ��دة .وق ��دم للمجموع ��ة الناق ��د
الدكت ��ور جم ��ال العتاب ��ي� ،إذ ج ��اء
فيه ��ا "ق�صائ ��د ع ��ادل م ��ردان ت�سير في

َ
يتوان عن الغناء لهم.
الذي مل
ويتذكر كار�سنت هوئني ،وهو اليوم
يف الثامنة وال�ستني" :يف نهاية

كانون الأول  ،1969و�صل جون
لينون �إىل اململكة اال�سكندينافية
برفقة يوكو �أونو للتقرب من ابنتها

ح�صل ��ت النجم ��ة العاملي ��ة كاثري ��ن زيتا جون ��ز ،على
جائ ��زة توين ،ع ��ن دوره ��ا يف امل�سرحي ��ة املو�سيقية
 ، A Little Night Musicو�أه ��دت اجلائ ��زة
لزوجها النجم العاملي ماي ��كل دوغال�س ،وذلك تعبريا
عن حبه ��ا له ،و�ألقت النجمة خطابا خ�ص�صته لزوجها
يف حف ��ل توزي ��ع جوائ ��ز ت ��وين ال�سنوي ��ة .و�أ�شارت
املمثل ��ة البالغ ��ة م ��ن العم ��ر  52عام ��ا� ،إىل النج ��م
ال�سينمائي املخ�ضرم مايكل دوغال�س ،البالغ من العمر
 65عام ��ا ،وقال ��ت�" :أترون ذل ��ك الرجل هن ��اك؟� ..إنه
جنم �سينمائي ،و�أن ��ا �أنام بجانبه كل ليلة" .وا�ضافت
�أنه ��ا �شع ��رت وك�أنه ��ا �سندري�ل�ا يف ثوبه ��ا الأزرق

كيوكو التي كانت تعي�ش مع والدها
يف �شمال يوتالند .ويف بادئ الأمر،
مل تلفت هذه الزيارة االنتباه .لكن
متكن هوئني و�أ�صدقا�ؤه من �إقناع
مدير املدر�سة بال�سماح لهم ب�أخذ
عطلة خ�لال ي��وم درا� �س��ي للذهاب
والتحدث عن ال�سالم واملو�سيقى
م��ع امل�غ�ن��ي ،ق�ب��ل �أ��ش�ه��ر قليلة من
ح� ّل فرقة "بيتلز" .وبفعل تقاطع
ظروف غريبة ،يف ظل الأو�ضاع
امل� �ن ��اخ� �ي ��ة امل �ت��ردي � ��ة ،وج ��د
ال�ت�لام��ذة الأرب �ع��ة �أنف�سهم
يحاورون جون لينون يف
�أجواء ودية.

اجلليدي من فري�سات�ش ��ي الذي ح�ضرت به احلفل،
وتابع ��ت" ،ياربي ..ماذا كان ��ت تفعل �سندريال
يف هذا الث ��وب والنعل الزجاج ��ي؟ ..الليلة
�أ�شع ��ر حقا مثل �سندري�ل�ا� ..أفقد �صوتي،
لكنني �س�أكون عل ��ى خ�شبة امل�سرح غدا،
ال تقلقوا" .كما علقت كاترين على فوزها
باجلائ ��زة من خ�ل�ال ح�ساب عل ��ى موقع
"�إن�ستغرام" ،حيث كتبت" ،تهانينا جلميع
الفائزي ��ن بجائ ��زة ت ��وين واملر�شح�ي�ن الذي ��ن مت
االحتفال بهم الليلة املا�ضية ..العامل م�سرح ،وامل�سرح
هو عامل من الرتفيه� ..أحبكم".

ال�ست زبيدة (طريق احلج الربي القدمي).
وق ��ال �أ�سع ��د ها�ش ��م مفت� ��ش �آث ��ار وت ��راث
النج ��ف �إن �أعم ��ال امل�س ��ح ج ��اءت تنفي ��ذا
لالتفاقي ��ة املربم ��ة ب�ي�ن الع ��راق واململك ��ة
العربية ال�سعودية يف �إطار التبادل الثقايف
بني البلدين .

�أجنلينا جويل تعلن طرح كتاب
للمراهقني "�إعرف حقوقك"
�أعلنت النجمة العاملية �أجنلينا ج��ويل ،عن ط��رح كتابها اجلديد
"اعرف حقوقك" الذي �أعدته برفقه الربوفي�سور جريالدين فان
بورين ،من اجل الأطفال واملراهقني يف جميع انحاء العامل ،من
�أجل ت�سهيل ممار�سة حقوقهم.
ون�شرت النجمة العاملية ،عرب ح�سابها ال�شخ�صي
مبوقع "�إن�ستغرام"� ،صورة لغالف كتابها املقرر
طرحه خالل الفرتة املقبلة يف الأ�سواق ،وجاءت
ال�صورة عبارة عن فتاة مراهقة حتمل �إبريقا
فوق ر�أ�سها وتبدو على مالحمها املعاناة.
وكتبت ج��ويل على ال���ص��ورة ال�ت��ي ن�شرتها
"ال�شباب يف اخل��ط��وط الإم��ام��ي��ة دائ �م��ا
يواجهون اال�ضطهاد وال�ن��زاع ،وفى الوقت
ن �ف �� �س��ه ه� ��م اك�ث�ر
الأ� �ص��وات فعالية
يف ال�� ��دف�� ��اع ع��ن
ح �ق��وق الإن �� �س��ان،
وي�شهد هذا ال�شهر
ط��رح كتاب اع��رف
ح � �ق� ��وق� ��ك ،وه� ��و
ك�ت��اب للمراهقني،
وان ��ا ف �خ��ورة ب ��أن
�أك� � ��ون ق ��د ك�ت�ب�ت��ه
م��ع ال�بروف�ي���س��ور
ج �ي�رال� ��دي� ��ن ف ��ان
بورين".

حتتفل مبرور  23عام ًا على ميالدها�" ...صدفة" غريت م�سار الإنرتنت وحياة املاليني

طريق التجري ��د ،اذ يلج� ��أ الى مختلف
الأ�سالي ��ب ،التخف ��ي خل ��ف الأقنع ��ة،
تجميع ال�ص ��ور المتناف ��رة والعنا�صر
المتباينة".

 عالء كريم
االكاديمي والفن ��ان الم�سرحي ومدير
بيت الم�سرح اعلن عن اقامة العديد من
الن�شاط ��ات الم�سرحي ��ة ،ومنها ور�شة
م�سرحي ��ة ت�ضمنت التعري ��ف بعنا�صر
الم�س ��رح المهم ��ة ومنه ��ا :الت�ألي ��ف
واالخ ��راج وعملية النقد ،والتي ح�ضر
فيه ��ا ا�ساتذة الم�سرح ،كم ��ا تم ت�سليط
ال�ض ��وء عل ��ى عدد م ��ن المفاهي ��م التي
يتناولها فن الم�سرح.

احتف ��ل حم ��رك البح ��ث الأمريك ��ي
"غوغل" ،بعيد ميالده الـ ،23والذي
يع ��د �أ�ش ��هر حم ��رك بحث على �ش ��بكة
الإنرتنت على م�ستوى العامل.
وبتلك املنا�س ��بة ،ن�ش ��ر موقع "غوغل
دودل" اخلا�ص باالحتفاالت ال�سنوية
�ص ��ورة لكعك ��ة بني ��ة الل ��ون بوج ��ه
مبت�س ��م ،مبنا�سب ��ة م ��رور عي ��د ميالد
"غوغل" ،والذي يوافق � 27سبتمرب/
�أيلول من كل عام.
يروي "غوغ ��ل" �أن لق ��اء �صدفة جمع
بني اثنني م ��ن علم ��اء الكمبيوتر �أدى
�إىل تغي�ي�ر م�س ��ار الإنرتن ��ت وحي ��اة
املالي�ي�ن عل ��ى كوك ��ب الأر� ��ض ،وهما
�سريغي برين والري بيدج.
وت�صادف �أن مت تكليف �سريغي برين

الطقس

يف ع ��ام  ،1997وهو طال ��ب درا�سات
عليا يف جامع ��ة �ستانفورد بالواليات
املتح ��دة الأمريكي ��ة� ،أن ي�صطح ��ب
زميله ،الري بيدج ،الذي كان يفكر يف
ذلك الوقت مبدر�س ��ة الدرا�سات العليا
يف كاف ��ة �أنح ��اء احل ��رم اجلامع ��ي،
لتن�ش�أ بينهما �صداقة.
ومع حل ��ول العام التايل ،ق ��ام كل من
�سريغ ��ي بري ��ن والري بي ��دج ب�إن�شاء
حم ��رك بح ��ث داخ ��ل غ ��رف الن ��وم
اخلا�ص ��ة بهما ،وتطوي ��ر �أول منوذج
و"اليكو� ��س" ،حت ��ى ا�ستطاع ��ت م ��ع
�أويل حللمهما.
ويف ع ��ام � ،1998أعل ��ن ر�سمي ��ا ع ��ن م ��رور ال�سن�ي�ن �أن ت�صب ��ح حم ��رك
ت�أ�سي� ��س �شرك ��ة "غوغ ��ل" ،الت ��ي البحث الأبرز يف العامل.
كان ��ت تتواج ��د �إىل جان ��ب مناف�س�ي�ن ج ��اء اختي ��ار ا�سم "غوغ ��ل" من كلمة
�أقوياء ،مثل "ياه ��و" و"جيو�سيتيز" ريا�ضي ��ات ت�سمى "غوغ ��ول" ،ظهرت

لأول م ��رة يف ع ��ام  ،1920ووقته ��ا
طل ��ب ع ��امل الريا�ضي ��ات الأمريك ��ي،
�إدوارد كا�س�ن�ر ،م ��ن اب ��ن �شقيق ��ه،
ميلت ��ون �سريوت ��ا ،م�ساعدت ��ه يف
اختي ��ار ا�سم لرقم يحت ��وي على 100

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الأربع ��اء) �أن درجات احل ��رارة ترتفع قليال عن معدالتها لي ��وم �أم�س ،و�أن
اجلو �سيكون م�شم�س ًا يف جميع مناطق البالد.

�صفر ،وكانت النتيجة هي "غوغول".
بعد ذل ��ك ،دخ ��ل م�صطل ��ح "غوغول"
ر�سمي ��ا يف املعج ��م يف ع ��ام ،1940
عندما �شارك �إدوارد كا�سرن يف ت�أليف
كت ��اب بعنوان الريا�ضي ��ات واخليال،
ويف ذل ��ك الكت ��اب ا�ستخ ��دم كلم ��ة
"غوغ ��ول" لو�ص ��ف ع ��دد مك ��ون من
� 100صفر.
وبالع ��ودة �إىل ع ��ام  ،1998عندم ��ا
كان م�ؤ�س�س ��ا "غوغ ��ل" ،الري بي ��دج
و�سريج ��ي بري ��ن ،يتطلع ��ان �إىل
ت�سمي ��ة �شركتهم ��ا ،ق ��ررا ا�ستخ ��دام
كلمة "غوغول" باعتبارهما مهند�سني
وكانا على دراية مبعناها ،ورغم ذلك،
ب ��دال م ��ن �أخ ��ذ الكلم ��ة كما ه ��ي قررا
تعديله ��ا قلي�ل�ا ،وتخل�ص ��ا م ��ن "�أو"

العمود
الثامن
 علي ح�سني

هل مات كامل �شياع؟
كانت قامته البا�سقة ك�شجرة،
الوجه الآخر ل�سريته الواثقة
وقناعاته الرا�سخة و�إميانه
العميق بالنهايات املنت�صرة
لقيم التغيري والثورة والعدالة
االجتماعية ،لذلك كان كامل
�شياع ينظر با�ستخفاف لتلك
الأخطار التي نبهها �إليه
بع�ض اال�صدقاء املتمثلة يف
الظهور العلني وال�سافر لقوى
الظالم التي ظل ي�ؤكد �ضرورة
حماربتها لأن احلياة مع
امل�ستقبل.
لقد �أدرك كامل �شياع الذي متر
هذه االيام ذكرى ا�ست�شهاده ،
على نحو مبكر �أننا يجب �أن
نعي�ش ع�صر امل�ستقبل ،كان
الإميان بامل�ستقبل يتخلق
تدريجي ًا يف وعي كامل �شياع
وب�سبب �شغفه بق�ضايا النا�س
التي كان يريد من خاللها
الو�صول �إىل عامل جديد .املرة
الأخرية التي �شاهدت فيها
كامل �شياع كانت يف خمي�س
ق�ضيناه بقاعة حوار ب�صحبة
بع�ض الأ�صدقاء وكان وجهه
مفعم ًا باحليوية وروحه املرحة
ول�سانه ال يكف عن التقاط
الأفكار ،حتدث عن م�شروعاته
وعن اخلري الذي ينتظر
البالد يف حال �إميان �سا�ستها
بامل�ستقبل ،هذا امل�ستقبل الذي
ال ميكن بنا�ؤه ب�أفكار معاد
ت�صنيعها من منتجات املا�ضي.
وللأ�سف الن�سبة الأكرب من قوانا
ال�سيا�سية ما زالت م�شدودة
للما�ضي ،وغري قادرة على
�إدراك �أن امل�ستقبل ،بالن�سبة
لنا� ،أهم من املا�ضي .كان يدرك
ب�أن قيمة احلياة يف امل�ستقبل،
امل�ستقبل الذي دفع من �أجله
�أجمل �سني حياته م�شرد ًا من
منفى �إىل منفى ،فقد عا�ش كامل
�شياع مثل كل املثقفني الأحرار
مرارة املنفى ،حني ُكتب عليه �أن
يتنقل من بلد �إىل بلد ،متواري ًا
عن �أجهزة القمع وق�سوة
اال�ضطهاد ،مكتوب ًا عليه �أن يكفر
عن "جرمية " التفكري احلر .
ولأن الوطن ،مل يكن بالن�سبة
لكامل �شياع ،وطن ًا تر�سمه
ذكريات و�أحداث ،وال هو وطن،
حتدده �سيا�سات ومبادئ ،و�إمنا
الوطن كان بالن�سبة له مغامرة،
مغامرة لي�ست فقط يف العي�ش
يف بالد هي الأخطر و�إمنا يف
بالد هي الع�شق ،الع�شق الذي
يحتم علينا �أن نبني هذه الأر�ض
ون�صنع وجدانها وقيمها.هذه
هي املغامرة التي قدم كامل
�شياع حياته قربان ًا لها .يكتب
يف واحدة من ر�سائله �إىل
ابنه" :بني ج�سر باب املعظم
وج�سر ال�شهداء متتدعلى جانب
الر�صافة بغداد القدمية .حتت
ظاللها الأني�سة �سنجل�س يوم ًا
لن�سمع دقات �ساعة الق�شلة،
ونراقب اللقالق حتر�س
�أع�شا�شها ،ونتح�س�س حجارة
مبانيها ال�صفراء .وحتت وهج
ال�شم�س البي�ضاء �سنخطو نحو
دجلة املتعب ،املت�أجج ابد ًا......
حينها �سندرك �س ّر بغداد من
دون �صورة �أو خرب" .با�ست�شهاد
كامل �شياع �أدركنا نحن،
حمبوه ،ب�أن بغداد ظلت را�سخة
يف قلبه  ،فهي الأمل بعامل جديد
� ،أمل ي�أتي احيانا عرب ت�ساقط
ال�شهداء الذين ي�ؤذنون بفجر
جديد والذين و�صفهم بلند
احليدري بقوله :بغداد من قال
ب�أن القتلى من �أجلك ماتوا؟..
�سيجيئون غد ًا و�سنعرف فيهم
كل �شموع الأعياد.

ب�ي�ن "غ" و "�إل" و�إ�ضاف ��ة "�إي" بعد
احلرف "�إل" ،وبذلك يكون اال�سم هو
"غوغل".
ي�شه ��د حم ��رك "غوغ ��ل" يومي ��ا ويف
الوق ��ت احلايل امللي ��ارات من عمليات
البح ��ث ب�أك�ث�ر م ��ن  150لغ ��ة ح ��ول
الع ��امل ،وعل ��ى الرغ ��م م ��ن �أن الكثري
م ��ن التغ�ي�رات ط ��ر�أت عل ��ى "غوغل"
منذ �أيام ن�ش�أته الأوىل يف ت�سعينيات
الق ��رن املا�ض ��ي ،بداي ��ة ب� ��أول خ ��ادم
موج ��ود يف خزان ��ة مبني ��ة م ��ن كت ��ل
الألع ��اب� ،إىل خوادمه ��ا الت ��ي يت ��م
و�ضعه ��ا الآن يف �أكرث م ��ن  20مركزا
للبيان ��ات عل ��ى م�ست ��وى الع ��امل ،ف�إن
مهمته ال ت ��زال قائمة بجعل معلومات
العامل يف متناول اجلميع.
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