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 بغداد / المدى

اأعلن النائب حمما خليل، اأن وفدًا من الإطار التن�سيقي �سيزور اإقليم كرد�ستان، الأ�سبوع 
املقبل، للتباحث مع القيادة ال�سيا�سية الكردية، حول م�ساألة رئي�س اجلمهورية وت�سكيل 
احلكومة اجلديدة.  وقال ع�سو جمل�س النواب عن كتلة الدميقراطي الكرد�ستاين، حمما 
خلي���ل يف ت�سريح �سحف���ي اإن "ال�سهر احلايل �سيكون حا�سم���ًا يف العراق، و�سيح�سم 
خالل���ه انتخ���اب رئي�س اجلمهورية وت�سكيل احلكومة العراقي���ة اجلديد".  من جهته، اكد 
النائ���ب ع���ن الحتاد الوطني الكرد�ست���اين، كاروان ياروي�س، �س���رورة اأن يتفق احلزب 
الدميقراط���ي الكرد�ست���اين والحتاد الوطني الكرد�ستاين على مر�سح واحد، معتربًا اأن 

بغداد". يف  الكرد  مبكانة  ي�سر  اأن  �ساأنه  من  اتفاقهما  "عدم 

العدد )5277( ال�سنة الع�سرون - الربعاء )5( ت�سرين الأول 2022

الح��رب ف��ي  الب�س��رة  �س��ورة  يكت��ب:  العزي��ز  عب��د  طال��ب 

لطفية الدليمي تكتب: ال�س��ترخاء الك�س��ول ف��ي هوام�ش الحياة
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 بغداد/ تميم الح�صن

موؤ�س���رات ال�س���راع امل�سل���ح الت���ي ب���داأت تظهر يف 
اجلن���وب، يتوق���ع ان تنتق���ل قريبا اىل بغ���داد، فيما 
التن�سيق���ي ال�س���راع يف ت�سكي���ل  يح���اول الإط���ار 

احلكومة قبل فوات الوان.
بع����ض  بح�س���ب  املت�سارع���ة،  الق���وى  واخت���ارت 
املعلومات، ان تنقل �ساحة املعارك من العا�سمة اىل 

مدن الب�سرة وذي قار.
وتت���م هناك التغطي���ة على ا�سباب م���ا يجري )وهو 
خليط م���ن التناف�ض ال�سيا�س���ي- القت�سادي(، عرب 

تغليفه بالنزاعات الع�سائرية.
وب���داأ التوتر يت�ساعد يف اجلنوب منذ مطلع ال�سهر 
احل���ايل – عق���ب ا�ستب���اكات اخل�س���راء، وتط���ور 
الأمر م���ن ال�ستعرا�سات امل�سلحة يف ال�سوارع اىل 

ا�ستخدام �سواريخ "الكاتيو�سا".
يف غ�س���ون، ذلك و�س���ف رئي�ض ال���وزراء م�سطفى 
الكاظم���ي ما جرى يف نهاية اآب املا�سي، يف املنطقة 
اخل�سراء، بانه "حرب اهلية" مت تطويقها بعد ذلك.

و�سب���ق ان ح���ذر الكاظمي يوم الثن���ن املا�سي يف 
ذك���رى وفاة الرئي�ض العراقي جالل طالباين، من ان 
"النار �ستحرق اجلميع" اإذا مل تذهب كل الطراف 

اىل احلوار.
ويف مقابل���ة مع �سحيفة اجنبي���ة ام�ض الثالثاء قال 
الكاظم���ي تعليق���ا على احداث اخل�س���راء: "نعم كنا 
على حاف���ة حرب اأهلية، ولك���ن احلكومة عملت بكل 

حكمة وتدبري كي ل ننجر لذلك".
 التفا�صيل �س3

�صراع �صيا�صي-اقت�صادي ي�صتعل في الب�صرة.. وانتقام في النا�صرية

ال�سفحة الثانية ل�ستباكات "الخ�سراء" تنتقل اإلى الجنوب 
 بغداد / المدىو"الإطار" ي�ستعجل جل�سة اختيار رئي�ش الجمهورية

اأحاط���ت ممثل���ة المم املتح���دة يف 
الع���راق جينن بال�سخ���ارات، ام�ض 
الثالث���اء، جمل����ض الأم���ن ال���دويل، 
بتط���ورات الو�س���ع ال�سيا�س���ي يف 
ا�ستم���رار  اىل  م�س���رية  الع���راق، 
ال�سيا�سي���ة  الق���وى  ب���ن  اخل���الف 

ال�سيعية.
الحاط���ة  يف  بال�سخ���ارت  وقال���ت 
الت���ي قدمته���ا ملجل����ض الأم���ن ع���ن 
الو�سع يف الع���راق وعن عمل بعثة 
الع���راق  مل�ساع���دة  املتح���دة  الأمم 
)يونام���ي(، وتابعتها )امل���دى(، اإنه 
12 املا�سية كان  ال����  الأ�سهر  "خالل 
لل�سق���اق ولعب���ة النف���وذ ال�سيا�س���ي 
ال�سع���ور  ح�س���اب  عل���ى  الأولوي���ة 
ترك���ت  وق���د  امل�س���رك  بالواج���ب 
الأطراف الفاعلة على امتداد الطيف 
ال�سيا�س���ي البل���د يف م���اأزق طوي���ل 
رهين���ة  العراقي���ون  وكان  الأم���د، 
لو�س���ع ل ميكن التنبوؤ به ول ميكن 
احتمال���ه، ليتح���ول اإىل ا�ستب���اكات 

م�سلحة".
م���ربر  اأي  يوج���د  "ل  واأ�ساف���ت، 
للعن���ف وبوج���ود خماطر م���ا تزال 
واقعي���ة للغاي���ة لوق���وع مزي���د م���ن 
الفتن���ة و�سفك الدم���اء، ل ي�سعنا اإلاّ 
اأن نك���رر اأهمية اإبع���اد اأي احتجاج 
ع���ن العن���ف ويتعن عل���ى الأطراف 
يف  مب�سوؤولي���ة  الت�س���رف  كاف���ة 

اأوقات ت�ساعد التوتر".

وتابع���ت بال�سخارت، "لك���ي يوؤتي 
احل���وار اأُكل���ه، م���ن امله���م ج���دًا اأن 
ت�س���ارك في���ه الأطراف كاف���ة. هناك 
حل���ول، ولك���ن فق���ط ل���و كان هناك 
ا�ستع���داد للو�س���ول اىل ت�سويات. 
فف���ي نهاية املطاف، يع���ود الأمر كله 
يتوج���ب  ال�سيا�سي���ة.  الإرادة  اإىل 
على القادة كافة حتمل امل�سوؤولية".
واو�سح���ت: ان "العراقي���ن فقدوا 
الثق���ة بق���ادة البالد ك���ون اخلالفات 
يف  اأث���رت  الع���راق  يف  ال�سيا�سي���ة 
املواطن���ن"، موؤك���دة ان "اخل���الف 
ال�سيا�س���ي �س���اد على م���دى الأ�سهر 
املا�سي���ة ووجهنا ن���داءات اإىل قادة 

العراق لتجاوز خالفاتهم".
وا�ستطردت، اأن "خيبة اأمل ال�سعب 
ق���د و�سل���ت اإىل عنان ال�سم���اء. لقد 
فق���د العدي���د م���ن العراقي���ن الثق���ة 
بقدرة الطبقة ال�سيا�سية يف العراق 
عل���ى العم���ل ل�سالح البل���د و�سعبه. 
ول���ن ي���وؤدي ا�ستم���رار الإخفاق يف 
معاجلة فق���دان الثقة هذا �سوى اإىل 

تفاقم م�ساكل العراق".
ولفت���ت اىل ان "النظ���ام ال�سيا�س���ي 
الع���راق  يف  احلك���م  ومنظوم���ة 
ال�سع���ب  احتياج���ات  يتجاه���الن 
العراقي. وميثل الف�ساد امل�ست�سري 
لالخت���الل  رئي�س���ًا  جذري���ًا  �سبب���ًا 
الع���راق. ول ميك���ن  الوظيف���ي يف 
عي اأنه حممي منه.  لأي زعي���م اأن يداّ
واإبق���اء املنظوم���ة كم���ا ه���ي �سوف 

يرتد بنتائج �سلبية".

بال�سخارت: منظومة الحكم 
في العراق تتجاهل احتياجات 

ال�سعب العراقي

 بغداد / المدى

اأكد قيادي يف التيار ال�سدري، اأم�ض الثالثاء، 
يف  ال�سعبي����ة  الحتجاج����ات  ع����ودة  ق����رب 
العا�سم����ة بغداد خ����الل الأيام القليل����ة املقبلة. 
م����ع تو�سيعه����ا يف بع�����ض حمافظ����ات الو�سط 

واجلنوب.
ومبجرد اأن اأعلن الإطار التن�سيقي نهاية متوز 
املا�س����ي ع����ن تر�سيح حممد �سي����اع ال�سوداين 
م����ن  لرئا�س����ة احلكوم����ة، متك����ن متظاه����رون 
اأن�س����ار التي����ار ال�س����دري م����ن اقتح����ام مبنى 
الربملان العراقي باملنطقة اخل�سراء املح�سنة 
و�سط بغداد والتي ت�س����م موؤ�س�سات حكومية 

و�سفارات اأجنبية، فيما تتخبط البالد يف اأزمة 
�سيا�سية معقدة منذ اأ�سهر.

ولحقا وبعد ا�ستباك م�سلح مع عنا�سر تنتمي 
لأمن احل�سد يف اخل�سراء، �سرع اأتباع ال�سدر 

يف الن�سحاب ا�ستجابة لدعوة من زعيمهم.
وق���ال قي���ادي �سدري طل���ب عدم ك�س���ف ا�سمه 
اإن "قيادة التي���ار ال�سدري تبحث ب�سكل جدي 
اإع���ادة الحتجاج���ات ال�سعبي���ة يف العا�سم���ة 
بغ���داد م���ع تو�سيعه���ا يف بع����ض حمافظ���ات 
الو�سط واجلنوب، خالل الأيام القليلة املقبلة، 
خ�سو�س���ًا مع قرب )اأربعن( �سهداء تظاهرات 

املنطقة اخل�سراء".
د  واأ�س����اف ان "التي����ار ال�سدري �س����وف ي�سعاّ

من ح����دة الحتجاجات ال�سعبي����ة، ملنع الإطار 
التن�سيق����ي م����ن ت�سكي����ل حكومة حمم����د �سياع 
ال�س����وداين، فالتي����ار لن ي�سمح بذل����ك، ونزول 
فالعم����ل  قريب����ًا،  ب����ات  لل�س����ارع  ال�سدري����ن 
لع����ودة  الأخ����رية  اللم�س����ات  م�ستم����ر لو�س����ع 
الحتجاج����ات، والتي �ستك����ون خمتلفة متامًا 

عن ال�سابق"، بح�سب قوله.
وت�سود خالفات داخل الإطار التن�سيقي حول 
مطال����ب ال�سدر وحول مر�س����ح الإطار لرئا�سة 
احلكوم����ة حمم����د �سي����اع ال�س����وداين يف وقت 
تتحرك فيه اأطراف �سيا�سية لتنظيم انتخابات 
مبك����رة، لكن املق����رح الأخري ي�سط����دم بجملة 

عقبات قانونية و�سيا�سية.

التيار ال�سدري: �سنقطع الطريق على ال�سوداني 
لرئا�سة الحكومة

 بغداد / المدى

متكن���ت ف���رق مديري���ة الدف���اع امل���دين، اأم����ض 
الثالث���اء، من انت�سال اآخر جثة تعود لرجل من 
حت���ت ركام البناي���ة املنه���ارة و�س���ط العا�سمة 
بغ���داد وبه���ذا انه���ت عملي���ة البحث ع���ن جثث 

ال�سحايا والتي دامت نحو اأربعة اأيام.
وق���ال م�س���در اأمن���ي اإن "ف���رق الدف���اع املدين 
انت�سلت جثة الرجل الخرية من بناية املخترب 
الطب���ي الواقع���ة يف �ساح���ة الواث���ق مبنطق���ة 

الكرادة، و�سط بغداد".
واأ�ساف امل�س���در ان "ح�سيلة عمليات البحث 
الت���ي انته���ت ه���ذا الي���وم ر�سمي���ا بع���د اأربعة 
اأي���ام من البحث املتوا�سل م���ن الأول من �سهر 
ت�سرين الأول/اأكتوبر ولغاية اليوم بلغت )4( 
جثث مت انت�سالها، فيما مت انقاذ )13( �سخ�سا 

اخرين من حتت ركام البناية".
من جهتها، اأك���دت مديرية الدفاع املدين، اإنهاء 

اأعمال البحث والإنقاذ للمراجعن املحتجزين 
حت���ت ركام بناي���ة املخت���رب الوطن���ي متع���ددة 
الطوابق مبنطقة الكرادة يف العا�سمة بغداد.

واأو�سحت املديرية يف بي���ان اأم�ض، اأن اأعمال 
ا�ستم���رت قراب���ة )75( �ساع���ة متوا�سل���ة ليال 
م���ع نهار وباأق�سى ا�ستنف���ار لفرق اإنقاذ الدفاع 
امل���دين يف بغ���داد بجانبيها الك���رخ والر�سافة 
واخلفي���ف  الثقي���ل  الإنق���اذ  اآلي���ات  وبتدخ���ل 
واجلهد ال�ساند بقيادة مدير عام الدفاع املدين 
الل���واء كاظ���م �سلمان بوهان. ونوه���ت اإىل اأن 
ف���رق اإنقاذ الدفاع املدين عه���دت اإىل ا�ستخدام 
ال�ست�سع���ار والكام���ريات احلراري���ة  اأجه���زة 
املتطورة لتتمكن من اإنقاذ )13( مراجعًا بينهم 
ن�ساء وم�سن���ون يف الدقائق الأوىل من وقوع 
حادث النهيار للمبنى املذكور. "فيما ا�ستمرت 
اأعم���ال البح���ث ع���ن املتوف���ن م���ن ال�سحاي���ا 
دون توق���ف والت���ي اأ�سفرت ع���ن انت�سال جثة 
حار����ض املبن���ى اوًل بع���د )29( �ساعة عمل من 

وقت النهي���ار، فيما ا�ستغرق���ت اأعمال البحث 
وانت�س���ال جثة الأم وطفلتها قرابة )70( �ساعة 
عم���ل واخره���ا انت�س���ال جث���ة رجل م�س���ن بعد 
م�سي )75( �ساع���ة نظرًا ل�سخامة حجم الكتل 
اخلر�ساني���ة بته���اوي طوابق البناي���ة بع�سها 
فوق بع�ض"، وفقا للبي���ان. كما اأكدت املديرية 
يف بيانه���ا اأن���ه بهذا تنته���ي اأعمال ف���رق اإنقاذ 
الدف���اع امل���دين بانت�س���ال اآخر جثة م���ن موقع 

احلادث.
وكان���ت مديري���ة الدف���اع امل���دين اأف���ادت اأم�ض 
الثالث���اء، بتمكن فرقها من اإخراج جثتن تعود 
لطفل���ة وامه���ا م���ن حت���ت ركام مبن���ى املخترب 
مبنطق���ة  الواث���ق  ب�ساح���ة  املنه���ار  الوطن���ي 

الكرادة، و�سط بغداد يوم ال�سبت املا�سي.
وعن���د وقوع احل���ادث اأكد مدي���ر الدفاع املدين 
كاظ���م بوهان اإن نح���و 18 مدني���ا كانوا داخل 
املبنى حلظة انهياره، اأُنقذ 13 على الفور، واأن 

املبنى كان من 4 طوابق، وقد انهار بالكامل.

 متابعة / المدى

يتك���رر يف العراق بن الفين���ة والأخرى ت�سجيل 
ح���الت الوف���اة م���ن ج���راء اأخط���اء طبي���ة خالل 
العمليات اجلراحي���ة خا�سة، اأو بفعل م�ساعفات 
جراحات جتميلية مثل �سفط الدهون، ويفر�ض 

اأنها اآمنة ن�سبيا.
وم���ن اأح���د اأكرث ه���ذه اجلراح���ات املرتبطة بتلك 
احلالت ه���ي جراحة ق�ض املع���دة، حيث يتواىل 
ت�سجي���ل ح���الت وفي���ات ب�سببه���ا يف العديد من 
امل�ست�سفي���ات اخلا�س���ة بالعدي���د م���ن املحافظات 
العراقية.وياأت���ي ذلك و�سط ت�ساعد الدعوات من 

قبل املواطنن لالرتقاء بالقطاع ال�سحي املتهالك، 
الأخط���اء  مرتكب���ي  عل���ى  العقوب���ات  وبتغلي���ظ 
امل�ست�سفي���ات  عل���ى  الرقاب���ة  وت�سدي���د  الطبي���ة، 
واملراكز ال�سحية احلكومية واخلا�سة، وخا�سة 

فيما يتعلق بجراحات التجميل والتنحيف.
 التفا�صيل �س3

الأخطاء الطبية في العراق تزداد.. كلمة ال�سر "�سعف" العقوبات

 بغداد/ ح�صين حاتم

اأكدت وزارة امل���وارد املائية، اأن ال�سنة 
احلالية م���ن اأ�سعب �سن���وات اجلفاف 
تعتم���د  اأنه���ا  اإىل  م�س���رية  واأق�ساه���ا، 

اخلزين املتاح يف �سدودها وخزاناتها. 
ودخل العراق مرحل���ة "العجز املائي" 
وهي املرحلة التي تكون فيها �سرفيات 
املي���اه اأك���رث م���ن الإي���رادات، بح�س���ب 
خ���رباء مياه. ويق���ول م�ست�سار وزارة 

امل���وارد املائية ع���ون ذي���اب ل�)املدى(، 
اإن "ال�سنة احلالي���ة من اأق�سى �سنوات 

اجلفاف واأ�سعبها على  العراق".
واأ�س���اف ذياب، اأن "ه���ذه ال�سنة جافة 
بامتي���از ل�سبب���ن: الأول ه���و النق����ض 

يف كميات الأمط���ار ال�ساقطة ل�سنوات 
متكررة من���ذ ع���ام 2020 وحتى الآن، 
واأي�س���ا الواردات الت���ي تاأتي من دول 

اجلوار".
 التفا�صيل �س2

الموارد المائية: ال�سنة الحالية اأق�سى �سنوات الجفاف في العراق

انت�سال الجثة الأخيرة من تحت ركام بناية الكرادة.. 
وانتهاء عملية البحث
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يغل���ب ال�سمنت عل���ى غالبية م���دن العراق، لكن 
مدينة عقرة الواقع���ة يف اإقليم كرد�ستان، تتمياّز 
بطاب���ع معماري خمتلف، فو�سطها مبني ح�سرًا 
باحلج���ر، بهدف حماية وجهه���ا التاريخي، لكن 

اأي�سًا من اأجل درء خماطر "التغري املناخي".
���ة البلدة القدمية يف عقرة �سياّقة جدًا اأحيانا  اأزقاّ
حيث ل ميكن اإلاّ للحمري نقل الب�سر والب�سائع. 
وكانت ت�ساري�سها هذه التي ي�سعب اخراقها، 
�سب���ب اإن�س���اء مدينة عق���رة قب���ل 2700 عام يف 

الهالل اخل�سيب.
الي���وم، تواج���ه عق���رة الواقع���ة على بع���د 500 
كيلوم���ر �سمال بغداد، كما بقية مناطق العراق، 
تداعيات التغري املناخ���ي. وبن ارتفاع درجات 
احل���رارة ونق����ض املي���اه املتزايد، يع���داّ العراق 
من بن الدول اخلم�ض الأك���رث عر�سًة لتاأثريات 

التغري املناخي، وفق الأمم املتحدة.
مقاب���ل تلك���وؤ ال�سلط���ات العراقي���ة يف مواجه���ة 
خماطر التغري املناخي، ت�سعى عقرة البالغ عدد 
�سكانه���ا 100 األف ن�سم���ة، اإىل مكافحة تاأثريات 

التغري املناخي معتمدًة على اأ�ساليب الأجداد.
ويف حن ل ي���زال ي�سمح با�ستخ���دام ال�سمنت 
للبن���اء  ممن���وع  ه���و  ال�سواح���ي،  يف  بالبن���اء 
والرمي���م يف و�س���ط املدين���ة التاريخ���ي من���ذ 
العام 1991، حينما ح�سل اإقليم كرد�ستان على 

احلكم الذاتي.
وي�سرح بلند ر�س���ا زبري رئي�ض بلدية عقرة باأن 

"املباين احلجرية لديها بالتاأكيد قدرة اأكرب على 
املقاومة"، م�سيف���ًا اأن احلجر ي�سمح بالتخفيف 
من "تاأثري التغري املناخي" لأن "ال�سمنت يرفع 

درجات احلرارة ويوؤثر على البيئة".
ويف مث���ال عل���ى ذل���ك، املبن���ى ال���ذي يرتفع عند 
زم���ن  ع���ن  امل���وروث  القدمي���ة،  البل���دة  مدخ���ل 
المرباطورية العثمانية التي كان العراق جزءًا 
منه���ا، وبني يف الع���ام 1853. ويقول املهند�ض 
امل�س���رف عل���ى ترميم املن���ازل يف عق���رة، جميل 
�سدي���ق اإن ه���ذا املبن���ى كان عب���ارة ع���ن "ثكنة 

ع�سكرية" حينها.
عملي���ات  امل�ستخدم���ة يف  الأحج���ار  وت�ستق���دم 
اإع���ادة الرمي���م "م���ن اجلب���ال، وي�ستخدم���ون 
الأحج���ار اجلريي���ة للبن���اء. �سه���ل عل���ى النا�ض 
م���ادة  البن���اء باحلج���ر، فه���و رخي����ض، وه���ي 

متوافرة".
وي�سيف اأن احلجر ي�سكل "عازل حراريا جيدا. 
اجل���دران احلجري���ة عري�س���ة، ج���دار ال�سمنت 
مث���اًل �سماكت���ه 20 �سنتمرًا، لك���ن جدار احلجر 

تراوح �سماكته بن 40 اإىل 60 �سنتمرًا".
يقط���ن بيوار جميد وهو عامل باأجر يومي يبلغ 
م���ن العمر 37 عامًا، يف اأع���ايل عقرة. على عتبة 
بابه، تلجاأ قطط �سغرية اإىل الظلاّ فيما احلرارة 
تف���وق الأربعن درجة مئوية. لك���ن داخل بيته، 

اجلواّ معتدل، ب�سبب احلجارة التي بني فيها.
ويقول الرج���ل "ل�ست بحاجة اإىل مكياّف، عندي 
د، يكفيني وهو اأقلاّ ثمنًا"، م�سريًا بيده اإىل  م���رباّ
ه���ذا اجلهاز الذي يعمل برذاذ املياه التي تنع�ض 

الغرفة.
مع ذلك، ف���اإن �سيا�سة البلدية القائمة على البناء 
باحلج���ر ترتب���ط كذل���ك بالتموي���ل. وعلى مدى 
ث���الث �سنوات، اأي بن 2011 و2014، �سمحت 
الأموال العامة الت���ي خ�س�ست للمدينة برميم 
25 منزًل قدمي���ًا وم�سجدًا. لكن هذه التمويالت 
علاّق���ت يف العام 2014 ب�سب���ب "الأزمة املالية"، 

وفق رئي�ض البلدية.
ول يوج���د الي���وم م���ا مين���ع ال�سكان م���ن ترميم 
من���ازل اأو بناء بي���وت جديدة مباله���م اخلا�ض، 
اإلاّ يف ح���ال  األاّ ي�ستخدم���وا ال�سمن���ت  �س���رط 

زبري. بح�سب  باحلجر"،  "تغطيته 
الإرث  عل���ى  احلف���اظ  اأناّ  ال�سلط���ات،  وت���رى 
املعم���اري هذا يتيح اأي�س���ًا اإنعا�ض ال�سياحة يف 
عق���رة. وبح�س���ب هيئ���ة ال�سياحة املحلي���ة، فقد 
ا�ستقبل اإقليم كرد�ستان 1،7 مليون �سائح خالل 
الرب���ع الأول من عام 2022، غالبيتهم عراقيون 

من مناطق اأخرى.
�س���ورة  عك����ض  يف  كرد�ست���ان  اإقلي���م  وجن���ح 
ال�ستق���رار بعي���دًا ع���ن العنف ال���ذي نه�ض بقية 
مناط���ق الع���راق يف ال�سن���وات الأخ���رية. لك���ن 

الإقليم لي�ض بعيدًا اأي�سًا عن �سجيج ال�سالح.
وت�س���ناّ تركيا املجاورة م���رارًا عمليات ع�سكرية 
يف �سمايل العراق، به���دف الق�ساء على عنا�سر 
ح���زب العم���ال الكرد�ستاين ال���ذي ي�س���ناّ متردًا 
فه اأنقرة  �س���داّ الدولة الركية منذ عق���ود، وت�سناّ
وحلفاوؤها الغربيون تنظيمًا "اإرهابيًا". ومتلك 

تركيا قواعد خلفية يف �سمايل العراق.

عقرة..  مدينة كرد�ستانية نبذت الإ�سمنت في عمارتها

المناطق المحيطة بج�سر الجمهورية المغلق بال�سبات تختنق بالزحام المروري.. عد�سة: محمود روؤوف
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بينم���ا ي�شجب م�شوؤول���ون اميركان ب�شدة 
�شل�شل���ة ال�شرب���ات والهجم���ات االإيرانية 
اإيراني���ة  مجامي���ع  عل���ى  ت�شنه���ا  الت���ي 
كردي���ة معار�ش���ة في �شمالي الع���راق، فان 
وا�شنطن عبرت عن قلقها اأي�شا اإزاء حملة 
تركي���ة منف�شلة �شد مواقع ح���زب العمال 

الكرد�شتاني )بكاكا( في نف�س المنطقة.
وفي اعقاب الجولة الرابعة واالأخيرة من 
ال�شرب���ات �شد اه���داف لجماع���ات حزب، 
كومل���ة، االإيران���ي الك���ردي المعار����س و 
الح���زب الديمقراط���ي لكرد�شت���ان اي���ران 
وح���زب الحري���ة الكرد�شتان���ي االإيران���ي، 
اثن���ى قائد القوات البرية للحر�س الثوري 
االإيران���ي الجن���رال محم���د باكب���ور عل���ى 
نتائ���ج الهجمات �ش���د 40 هدفا با�شتخدام 
م���ن  م���ن 70 �شاروخ���ا وع�ش���رات  اكث���ر 
الطائ���رات الم�شي���رة االنتحاري���ة، م�شيرا 
الى ان هذه العمليات �شت�شتمر لحين نزع 

ال�شالح من هذه الجماعات.
وجوبه���ت الحمل���ة االإيراني���ة بانتق���ادات 
لي�س م���ن حكومة االإقلي���م وحكومة بغداد 
المركزي���ة فق���ط، بل م���ن  وا�شنط���ن اأي�شا 
حيث قال كل من المتحدث با�شم الخارجية 
االأميركية، نيد براي����س، وم�شت�شار االمن 
الوطن���ي للبيت االأبي�س، جي���ك �شوليفان، 
"ي�شتنك���ران ب�ش���دة" م���ا ا�شم���وه  انهم���ا 

اعتداء على �شيادة العراق.
وبينم���ا ا�شتقطب���ت الهجم���ات االإيراني���ة 
ا�شتم���رت  تركي���ا  ف���ان  العال���م،  انتب���اه 
بحملتها االأخ���رى عبر الح���دود م�شتهدفة 
مواق���ع حزب العم���ال الكرد�شتاني البكاكا 
المتواج���دة ف���ي م���كان اآخ���ر داخ���ل اإقليم 

كرد�شتان.
متح���دث با�ش���م الخارجي���ة االأميركية قال 
لمجل���ة نيوزويك "نح���ن دائما ما نعبر عن 
قلقنا اإزاء العمليات الع�شكرية التركية في 
الع���راق م�شددي���ن على الحكوم���ة التركية 
ب�ش���رورة التن�شي���ق اأكث���ر م���ع ال�شلطات 
العراقي���ة فيم���ا يتعل���ق بالعملي���ات الت���ي 
تنفذها عبر الحدود �شد اهداف اإرهابية".
ولك���ن بينما تعتبر وا�شنط���ن، وق�شم اآخر 
من بل���دان اإقليمية ودولية، ح���زب العمال 
الكرد�شتان���ي الب���كاكا على انه���م مجموعة 
اإرهابية، فان وا�شنطن ال تعتبر المجاميع 
الت���ي تقوم اي���ران بق�شفها داخ���ل العراق 

مجاميع اإرهابية.

الخارجي���ة  با�ش���م  المتح���دث  واأ�ش���اف 
االأميركية "لق���د �شنفت الواليات المتحدة 
ح���زب العم���ال الكرد�شتان���ي الب���كاكا على 
دولي���ة.  اجنبي���ة  اإرهابي���ة  منظم���ة  ان���ه 
ولكننا ال نعتب���ر حزب كوملة الكرد�شتاني 
االإيراني والح���زب الكرد�شتاني االإيراني 
الديمقراطي وح���زب الحرية الكرد�شتاني 

االإيراني على انهم مجاميع اإرهابية".
االإيراني���ة  االأح���زاب  ه���ذه  ان  يذك���ر 
المعار�ش���ة له���ا تاري���خ طوي���ل م���ن حرب 
الع�شاب���ات �شد اإيران الت���ي تتهمهم ب�شن 
هجمات على عنا�شره���ا االأمنية. واتهمت 
طهران موؤخرا هذه المجاميع بالعمل على 
تاأجي���ج احتجاجات عمت الب���الد ردا على 
وفاة ال�شابة االإيرانية، مه�شا اأميني، التي 
توفي���ت ال�شه���ر الما�ش���ي بينم���ا كانت في 
الحجز. وق���ال الجن���رال االإيراني باكبور 

ب���اأن  اآخ���رون  اإيراني���ون  وم�شوؤول���ون 
ال�شلطات العراقية لم تفعل �شيئا لمحاربة 

وجود هوؤالء على ار�شها.
من جانبها، تقوم تركي���ا بعمليات متكررة 
�ش���د مجاميع ح���زب العم���ال الكرد�شتاني 
داخل العراق و�شوري���ا وازدادت حدة في 
ال�شنوات االأخيرة وكانت اآخرها عمليات، 
قف���ل المخلب، التي �شنتها في �شهر ني�شان 

الما�شي في العراق.
وق���ال وزي���ر الدف���اع التركي ف���ي تغريدة 
"�شراعن���ا �شي�شتم���ر لحي���ن  ل���ه االثني���ن 
تحيي���د اآخر اإرهابي. اأينما يكون االإرهاب 

�شيكون هدفا لنا".
واأ�ش���در موؤخ���را مكت���ب المفت����س الع���ام 
تقري���ره  االأميركي���ة  الخارجي���ة  ل���وزارة 
الم�شتقبلي���ة  الخط���ط  ح���ول  ال�شام���ل 
لعمليات الط���وارئ لل�شن���ة المالية 2023 

ال���ذي ت�شمن انتقادا للهجم���ات الع�شكرية 
وبي���ن  و�شوري���ا.  الع���راق  ف���ي  التركي���ة 
التقري���ر ان الهجمات التركية على القوات 
الديمقراطية ال�شورية الكردية التي تقاتل 
داع����س تت�شب���ب بزعزعة الو�ش���ع االأمني 
عن���د مراكز احتجاز م�شلح���ي داع�س التي 

ت�شرف عليها هذه القوات.
وذكر التقرير اأي�شا بان ال�شراع الم�شتمر 
العم���ال  ح���زب  وف�شائ���ل  تركي���ا  بي���ن 
الكرد�شتاني البكاكا والعمليات الع�شكرية 
الت���ي ت�شنه���ا تركي���ا �شده���م ت�شاه���م ف���ي 
ع���دم ا�شتقرار الو�ش���ع وزعزعة االمن في 

مناطق �شكنية في �شمالي العراق.
وا�شتنكرت كل من بغ���داد واربيل موؤخرا 
�شرب���ات تركي���ة ت���م �شنها في �شه���ر تموز 
ت�شببت بمقتل ت�شعة ا�شخا�س في منتجع 
يقع قرب مدينة زاخو. انقرة نفت تورطها 

ح���زب  عل���ى  بالالئم���ة  واألق���ت  بالح���ادث 
العم���ال الكرد�شتان���ي )ب���كاكا(، ف���ي حين 
ا�شتنكرت وا�شنطن الهجوم دون ان تذكر 
المت�شب���ب. واأ�شارت مجل���ة نيوزويك الى 
انه خ���الل زيارته االأخي���رة الأربيل ولقائه 
بالم�شوؤولين ف���ي اإقليم كرد�شتان، تباحث 
رئي�س الوزراء م�شطفى الكاظمي ورئي�س 
اإقليم كرد�شتان نيجيرفان بارزاني، �شمن 
اأمور اأخرى، بالتطورات االأمنية االأخيرة 
اإقلي���م  ف���ي  مناط���ق  ا�شته���داف  وق�شي���ة 
كرد�شتان، حيث اكدا على �شرورة احترام 
�شيادة العراق ورف�س تحويل العراق الى 
�شاح���ة لت�شفية ح�شاب���ات وموؤكدين على 
الت���زام الع���راق بعالق���ات ج���وار ح�شن���ة 
وان االأرا�ش���ي العراقية هي لي�شت م�شدر 

تهديد للبلدان المجاورة.
الأميركية نيوزويك  مجلة  • عن 

مجلة نيوزويك: وا�شنطن قلقة اإزاء الهجمات الإيرانية 
والتركية على الأرا�شي العراقية

 بغداد/ ح�سين حاتم

اأك���دت وزارة الم���وارد المائي���ة، اأن ال�شنة 
الجف���اف  �شن���وات  اأ�شع���ب  م���ن  الحالي���ة 
واأق�شاها، م�شيرة اإل���ى اأنها تعتمد الخزين 

المتاح في �شدودها وخزاناتها.
ودخ���ل الع���راق مرحل���ة "العج���ز المائي" 
وهي المرحل���ة التي تكون فيه���ا �شرفيات 
المياه اأكثر م���ن االإيرادات، بح�شب خبراء 

مياه.
ويق���ول م�شت�ش���ار وزارة الم���وارد المائية 
عون ذياب ل�)الم���دى(، اإن "ال�شنة الحالية 
من اأق�ش���ى �شنوات الجفاف واأ�شعبها على  

العراق".
واأ�ش���اف ذي���اب، اأن "ه���ذه ال�شن���ة جاف���ة 
بامتي���از ل�شببي���ن: االأول ه���و النق����س في 
كمي���ات االأمطار ال�شاقطة ل�شنوات متكررة 
واأي�ش���ا  االآن،  وحت���ى   2020 ع���ام  من���ذ 
ال���واردات الت���ي تاأتي م���ن دول الجوار اإذ 
تعد من اأ�شباب النق����س الحاد في الخزين 

االحتياج���ات  تاأمي���ن  واإمكاني���ة  المائ���ي 
للم�شتهلكين كافة".

واأ�ش���ار م�شت�ش���ار وزارة الم���وارد المائية 
اإل���ى، اأن "ال���وزارة تعتم���د عل���ى الخزي���ن 
المت���اح ف���ي �شدوده���ا وخزاناته���ا لك���ون 
ال���واردات قليل���ة"، مبين���ا اأن "م���ا يدخ���ل 
المو�ش���ل وحديث���ة ودوكان  �ش���دود  اإل���ى 
ودربندخ���ان وحمري���ن اأق���ل مم���ا يخ���رج 

منها".
وتاب���ع ذي���اب: "نحت���اج لبن���اء خزي���ن اأن 
يدخل �شدودنا اأكثر مما يخرج منها، وهذا 
يتحق���ق فيما اإذا كان المو�ش���م ال�شتوي اأو 
الخريف الحال���ي وال�شتاء الق���ادم بغزارة 
اأمط���ار لي�س داخ���ل العراق فق���ط بحو�س 
الف���رات بل ف���ي تركي���ا و�شوري���ا واإيران، 
كون ذل���ك ي�شمن ورود كمي���ات من المياه 

لتعزيز الخزين".
ونوه اإل���ى اأن "الخط���ة الزراعية ال�شتوية 
�شتك���ون حرج���ة ج���دًا اإذا ا�شتم���ر الو�شع 
ب���دون �شقوط اأمطار، ولربم���ا يتم التفكير 

ثاني���ة خا�ش���ة  م���رة  الم�شاح���ة  بتقلي����س 
بالن�شبة لمح�شول الحنطة".

واأو�شح م�شت�شار وزارة الموارد المائية، 
اأن "مجل����س الوزراء اأ�شدر قرارا بت�شكيل 
لجن���ة يراأ�شها م�شوؤول ف���ي االأمانة العامة 
لمجل�س الوزراء وممثلين من قبل وزراتي 
الزراع���ة والموارد المائي���ة لتحديد �شيغة 

للخطة الزراعية".
ولف���ت ذي���اب اإل���ى، اأن "م�شوؤولي���ة وزارة 
الموارد المائية هي اإدارة المياه واإي�شالها 
اإل���ى اأماك���ن احتياجاتها �ش���واء لل�شرب اأو 
الزراع���ة، اأم���ا م�شوؤولي���ة وزارة الزراع���ة 

فتكون بالري على م�شتوى الحقل".
بدوره، يقول الخبير المائي عادل المختار 
ل�)المدى( اإن "الع���راق دخل مرحلة العجز 
المائ���ي وه���ي المرحل���ة الت���ي تك���ون فيها 
�شرفي���ات المياه اأكثر من االإيرادات، وهذا 
موؤ�ش���ر خطي���ر للغاية يهدد االأم���ن القومي 

للبالد".
واأ�شاف المخت���ار، اأن "ت�شريحات وزارة 

الم���وارد المائي���ة باالإ�شافة اإل���ى التقارير 
الت���ي �ش���درت م���ن الخب���راء والمنظم���ات 
المعني���ة بر�ش���د االأنواء الجوي���ة جميعها 
ت�شي���ر اإلى اأن ال�شت���اء المقبل �شوف يكون 
جاف���ًا اأي�ش���ا وب���ال اأمط���ار كم���ا ال�شنوات 

الما�شية".
واأو�شح، اأن "الخزين المتبقي للعراق من 
المياه وبح�شب ت�شريحات وزير الموارد 
المائي���ة ال�شابق هو 17 ملي���ار متر مكعب 

وهو رقم متدن جدًا".
وتاب���ع، "اإذا كان ف�ش���ل ال�شت���اء جافًا فهنا 
�شوف يتم تقليل الخطة الزراعية من جديد 
واتخاذ ق���رارات اخ���رى لتقلي���ل ا�شتهالك 

المياه".
ي�ش���ار اإل���ى اأن منظم���ات معني���ة بالبيئ���ة، 
قدم���ت ف���ي وق���ت �شاب���ق تقري���رًا ل���وزارة 
الم���وارد المائية، حذرت في���ه من اأن نهري 
دجل���ة والف���رات �شيتعر�ش���ان اإل���ى جفاف 
تام بحل���ول ع���ام 2040، في ح���ال ا�شتمر 

الو�شع على حاله.

الموارد المائية: ال�ش��نة الحالية اأق�ش��ى �ش��نوات الجف��اف في العراق
خمت�س�ن ي�ؤكدون: دخلنا مرحلة "العجز املائي"

حلقٌة ُمفرغٌة.. 
ق���د ي�شاعدنا عل���م االقت�ش���اد في تو�شي���ف ما يجري عل���ى �شعيد 
التوافق،  �شاطئ  الى  للعبور  التن�شيقي  االطار  "حراك" ا�شحاب 
الحل���م، و�شعيهم الى عقد جل�شة ناج���زة، �شفافة، لمجل�س النواب، 
ث���م انتخ���اٍب �شل�ٍس الى من�ش���ب رئي�س الجمهورية م���ن ثلثي عدد 
المقاع���د، واخيرا، نحو تكلي���ف محمد �شي���اع ال�شوداني بت�شكيل 
���ٍي عنها، وم�شم���وٍن مرورها  حكوم���ة محا�ش�ش���ة، ُملّطف���ٍة، مر�شّ
بالت�شوي���ت المري���ح ب���� 50 زائدا واح���د من عدد اع�ش���اء مجل�س 
الن���واب، ث���م )فجاأة( تنقل���ب المعادلة بفعل ا�شتحقاق���ات ال�شركاء 
المت�شابك���ة م���ن ال���وزارات والمواق���ع ال�شيادية وا�ش���الب الدولة 
العميق���ة من ميزاني���ات الهي���اآت الم�شتقل���ة )المو�ش���رة( فيتخبط 
الجمي���ع ب�شل�شلة من الم���اآزق والتنافرات واالن�شقاق���ات )وفجاأة 
اي�ش���ا( تعود اللعب���ة الى جل�شة اأخ���رى للبرلمان ال���ذي �شقط بيد 
المهزومي���ن في االنتخابات، ثم ت���دور الحلقة المفرغة على نف�شها 
م���رة اخ���رى وم���رات، طالم���ا ان الفا�شلي���ن، الموغلي���ن بالف�شاد، 
والمطلوبي���ن الى الم�شاءلة عما ارتكبوه من خطايا يتحكمون في 

م�شارها.
حين ت�شكل التحال���ف الثالثي )ال�شدري���ون وال�شيادة والبارتي( 
وب���داأ يعد لت�شكي���ل حكومة االغلبي���ة انبرى ا�شح���اب االطار الى 
العوي���ل احتجاجا بالق���ول ان امتي���از المك���ون المجتمعي االكبر 
بين  الثلت،  الى موقع  الن�شف  "ال�شيعة" �شيتراجع من من�شوب 
الك���رد وال�شنة، و�شيفقد امتياز االكثري���ة وتحكمه ب�شلطة القرار، 
ب���ل و)يقول���ون( �شيك���ون ممث���ل ال�شيعة تح���ت رحم���ة الحليفين 
اللذي���ن �شيمليان ارادتهم���ا عليه، ويقودان الب���الد الى "التطبيع" 
والفيدرالي���ات والتق�شي���م، وقد تابعن���ا اآنذاك كيف اندف���ع �شا�شة 
االط���ار النافذين، وق���ادة الملي�شيات الى التلوي���ح )وقل التهديد( 
باعالن الع�شيان الم�شلح في حال جرت االمور في �شالح االكثرية 
البرلمانية.. االم���ر الذي خلق جوا �شيا�شي���ا ومجتمعيا م�شحونا 
بالتوت���ر كاد ان ي�شفر)في تداعيات الحق���ة( عن مجابهات م�شلحة 
�شيعي���ة �شيعي���ة، وحدث تمرين عليه���ا لكن جرى احت���واوؤه بفعل 

تدخالت معروفة.
لقد انكفاأت المعادلة بعد ان�شحاب ال�شدريين من اللعبة البرلمانية 
ال���ى طور جديد من الحلقة المفرغة، حين ت�شدر االطاريون مهمة 
ت�شكي���ل حكوم���ة يتراأ�شها اط���ارّي موثوق ال���والء، لكنهم وجدوا 
انف�ش���م في النقطة التي تنطل���ق منها الحلقة المفرغة نف�شها، لزوم 
اإن�ش���اء ائتالف من ثالث���ة روؤو�س يحتلون فيه )انتب���اه( ثلثا فقط 
بين طرفي���ن لديهما �ش���روط وام���الءات وروؤى ل�شراكة حكومية، 
كان االطاري���ون يرف�شونه���ا على ال���دوام، وي�شاء اللع���ب العبثي 
في الوقت ال�شائع، حي���ث يقترب موعد حلول عام على انتخابات 
الع���ام 2021 ان ت�ش���رب الخالفات �شفوف االط���ار التن�شيقي في 
العمق، تجاوزت مو�شوفها كخالفات )طبيعية( في وجهات النظر 
ال�شيا�شي���ة، او ف���ي بن���اء االولويات، او ف���ي فا�شلة م���ن فوا�شل 
البيان الحكومي، حيث تت���داول المحافل وقائع عن ا�شتع�شاءات 
م�شتحيلة في التوافق داخل االطار حيال موجبات تر�شيد العملية 
ال�شيا�شي���ة، وم�شتقبلها، ليكون قاع���دة للتوافق مع �شريكيه في ما 

ي�شمى ائتالف الدولة.
الت�شخم  ف���ي االقت�شاد حين ي�ش���رب  المفرغ���ة" تدور  "الحلق���ة 
مفا�ش���ل ال�شوق فترتفع اال�شعار ويتم���رد العاملون على اجورهم 
الت���ي ال تغط���ي احتياج���ات الم���رء لك���ي يبق���ى عل���ى قي���د الحياة 
فينتزع���ون اج���ورا ا�شافية ليرتف���ع الت�شخم من جدي���د، وترتفع 
اال�شع���ار مرة اخ���رى، حيث تدور الحلق���ة المفرغة اكث���ر من مرة 
�شمن قان���ون خارج ال�شيطرة بانتظار قانون بديل اكثر ا�شتيعابا 

لموجبات اال�شالح والكفاية وت�شريف التوترات.
وي�شاء بع�س االقت�شاديي���ن ان ي�شف الحلقة المفرغة كقارب اآيل 

للغرق اذا لم تنت�شله معجزة.
ا�شتدراك: 

امرا�س مزمنة  النا�شئة عن  الهيكلي���ة والوظيفية  "اال�شطرابات 
تت�شبب في ا�شطرابات ابدية نتيجة اعرا�س مر�شية جديدة". 

من كتاب )عجائب الفيزياء(

حين ت�سكل التحالف الثالثي )ال�سدري�ن 
وال�سيادة والبارتي( وبداأ يعد لت�سكيل 

حك�مة االغلبية انبرى ا�سحاب االطار 
الى الع�يل احتجاجا بالق�ل ان امتياز 

المك�ن المجتمعي االكبر "ال�سيعة" 
�سيتراجع من من�س�ب الن�سف الى م�قع 

الثلت، بين الكرد وال�سنة

 عبد املنعم االأع�سم 
جملة مفيدة

 بغداد / المدى

اأعلنت المحكمة االتحادية )اأعلى �شلطة ق�شائية في 
العراق(، ي���وم اأم�س، عن ع���دم د�شتورية "ال�شلطة 
الح�شرية" للمفو�شية العليا الم�شتقلة لالنتخابات 

واال�شتفتاء في اإقليم كرد�شتان.
ج���اء ذلك ف���ي الحكم على الدعوى الت���ي تقدمت بها 
رئي�ش���ة كتل���ة الجي���ل الجديد ف���ي مجل����س النواب 
النائ���ب �ش���روة عب���د الواحد �ش���د رئي�ش���ة برلمان 
كرد�شتان ري���واز فائق اإ�شافة اإل���ى وظيفتها ب�شاأن 
عدم د�شتورية قانون المفو�شية العليا لالنتخابات 

واال�شتفتاء في االإقليم.

واأو�شح���ت المحكمة االتحادية في قرار حكمها في 
الدع���وى المقامة، اأن ح���ق الت�شوي���ت واالنتخاب 
والتر�شح م���ن الحقوق المكفولة بموجب الد�شتور 
الالزم���ة  ال�شب���ل  توفي���ر  كاف���ة  ال�شلط���ات  وعل���ى 
ل�شمان تمت���ع المواطن بها وبخالف���ه تفقد العملية 
االنتخابية قيمتها الديمقراطية ويمثل ذلك خروجًا 
عل���ى الد�شتور وتفق���د ال�شلطات �شرعي���ة وجودها 
التي ت�شتمد من ال�شعب ا�شتنادًا الأحكام المادة )5( 

من د�شتور جمهورية العراق لعام 2005.
لتحقي���ق  ال�شب���ل  اه���م  م���ن  ان  البي���ان  واأ�ش���اف 
الديمقراطي���ة ه���و ايج���اد هيئ���ة م�شتقل���ة تتول���ى 
ادارة العملي���ة االنتخابي���ة وع���م التدخ���ل ب�شاأنه���ا 

م���ن قب���ل �شلطات الدول���ة او الكت���ل ال�شيا�شية وان 
جع���ل مرجعي���ة تل���ك الهيئ���ة للجه���ات ال�شيا�شي���ة 
الم�شارك���ة في العملية ال�شيا�شي���ة يفقدها حياديتها 

وا�شتقاللها.
كم���ا اأ�ش���ار البيان اإل���ى ان عدم �شمان ح���ق ال�شعب 
ف���ي الت�شويت واالنتخاب والتر�ش���ح يفقد العملية 
ال�شيا�شية مقوماته���ا الد�شتورية ويوؤثر على مدى 

م�شاركة المواطنين في االنتخابات من عدمها.
وذك���رت المحكمة ف���ي بيانه���ا ان االنتخابات يجب 
ان تك���ون �شاح���ة للتناف����س بين االف���كار والمبادئ 
الوطني���ة التي تم����س الدولة والمواط���ن، و�شمان 
الحقوق الد�شتورية لمكونات ال�شعب العراقي كافة 

بعي���دًا عن التناف�س ال�شلبي ال���ذي يقوم على اتباع 
الطرق كافة لغر����س الو�شول الى ال�شلطة لتحقيق 

الم�شالح ال�شخ�شية.
عب���ارة  ان  بالق���ول  بيانه���ا  المحكم���ة  واختتم���ت 
المفو�شية  بها  الح�شري���ة" التي خ�شت  "ال�شلطة 
ف���ي  واال�شتفت���اء  لالنتخاب���ات  الم�شتقل���ة  العلي���ا 
اقلي���م كرد�شت���ان بموجب الم���ادة )الثاني���ة/ اواًل( 
م���ن القانون رق���م )4( ل�شن���ة 2014 تخالف احكام 
جمهوري���ة  د�شت���ور  م���ن   )102 و   20( المادتي���ن 
الع���راق لعام 2005 لم�شا�شها با�شتقالل المفو�شية 
العلي���ا الم�شتقل���ة لالنتخابات االمر ال���ذي يقت�شي 

عدم د�شتوريتها.

المحكمة التحادية تق�شي بعدم د�شتورية "ال�شلطة الح�شرية" لمفو�شية انتخابات كرد�شتان
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 بغداد/ تميم الح�سن

م�ؤ�سرات ال�سراع الم�سلح التي 
بداأت تظهر في الجن�ب، يت�قع 
ان تنتقل قريبا الى بغداد، فيما 

يحاول االإطار التن�سيقي اال�سراع 
في ت�سكيل الحك�مة قبل ف�ات 

االوان.

واخت���ارت الق���وى املت�شارع���ة، بح�شب 
بع�ض املعلومات، ان تنقل �شاحة املعارك 
من العا�شمة اىل مدن الب�شرة وذي قار.
وتت���م هن���اك التغطي���ة عل���ى ا�شب���اب ما 
التناف����ض  م���ن  خلي���ط  )وه���و  يج���ري 
ال�شيا�ش���ي- القت�ش���ادي(، ع���ر تغليفه 

بالنزاعات الع�شائرية.
اجلن���وب  يف  يت�شاع���د  التوت���ر  وب���داأ 
عق���ب   – احل���ايل  ال�شه���ر  مطل���ع  من���ذ 
ا�شتباكات اخل�ش���راء، وتطور الأمر من 
ال�شتعرا�ش���ات امل�شلح���ة يف ال�ش���وارع 

اىل ا�شتخدام �شواريخ »الكاتيو�شا«.
يف غ�شون، ذلك و�ش���ف رئي�ض الوزراء 
م�شطف���ى الكاظم���ي م���ا ج���رى يف نهاية 
اآب املا�ش���ي، يف املنطقة اخل�شراء، بانه 

»حرب اهلية« مت تطويقها بعد ذلك.
و�شب���ق ان ح���ذر الكاظم���ي ي���وم الثنني 
املا�شي يف ذكرى وفاة الرئي�ض العراقي 
ج���ال طالباين، م���ن ان »الن���ار �شتحرق 
اجلمي���ع« اإذا مل تذه���ب كل الطراف اىل 

احلوار.
ويف مقابل���ة م���ع �شحيف���ة اجنبية ام�ض 
الثاثاء قال الكاظمي تعليقا على احداث 
اخل�ش���راء: »نع���م كن���ا على حاف���ة حرب 
اأهلية، ولك���ن احلكومة عملت بكل حكمة 

وتدبري كي ل ننجر لذلك«.
واعت���ر الكاظمي اأن ت�شريحات عدد من 
الق���ادة ال�شيا�شي���ني ت�شبب���ت يف اإ�شعال 
ال�شراع بني »الإطار« وال�شدر، فيما نفى 

نية الخري تنفيذ »انقاب« يف العراق.
واو�ش���ح رئي����ض ال���وزراء ان »الق���وى 

ال�شيا�ش���ية ل توؤمن بالقيم الدميقراطية 
احلقيقية، بل بالقوة وال�شلطة فقط«.

كما اأع���اد الكاظمي الت�ش���ديد على اأهمية 
احل���وار، قائ���ًا »على ال�ش���در اأن يلتحق 
باحل���وار، لأن���ه احلل الأوح���د يف نهاية 

املطاف«.
وبداأت حتذي���رات الكاظمي جتد �شداها 
بع���د ت�شاعد اعمال العنف يف حمافظتي 
ذي ق���ار والب�ش���رة، ا�شتدعت على اإثرها 
زي���ارة م�شتعجلة م���ن م�شوؤولني رفيعني 
ار�ش���ال  اىل  ا�شاف���ة  املحافظت���ني  اىل 

تعزيزات ع�شكرية.
وع���ن م���ا يج���ري هناك يق���ول م�ش���وؤول 
امن���ي يف اجلنوب حت���دث ل�)املدى( بان 
»املرحل���ة الثانية ل�شتب���اكات اخل�شراء 
نقل���ت الن اىل الب�ش���رة. الب�شرة مدينة 

مهمة بعد بغداد«.
وكان اله���دوء قد عاد اىل الب�شرة �شباح 

اأم����ض، بع���د ليلة م���ن ال�شتب���اكات قرب 
الق�ش���ور الرئا�شي���ة املطل���ة عل���ى �ش���ط 

العرب.
امل�ش���وؤول ال���ذي طلب ع���دم ن�ش���ر ا�شمه 
ق���د  اجلن���وب  يف  »ال�ش���راع  ان  اعت���ر 
يت�شاعد كلم���ا اقرتب الإط���ار التن�شيقي 
م���ن ت�شكي���ل احلكوم���ة، وقد يع���ود مرة 

اخرى اىل بغداد«.
ارتف���اع  ان  امل�ش���وؤول اىل  ا�ش���ار  كذل���ك 
وت���رية العن���ف يف اجلن���وب »ل���ه عاقة 
وحماول���ة  ت�شري���ن،  انتفا�ش���ة  بذك���رى 
ال�شعب���ي،  احل���راك  عل���ى  الت�شوي����ض 
وم���ن اأج���ل التغطية عل���ى ف�ش���ل القوى 

ال�شيا�شية«.
واعت���ر امل�شوؤول الأمن���ي: »كل ال�شراع 
ال���ذي ي���دور من���ذ 20 عام���ا يف الب�شرة 
املفا�ش���ل  عل���ى  التناف����ض  ب�شب���ب  ه���و 
ال�شيا�شي���ة  واملنا�ش���ب  القت�شادي���ة 

والإدارية، ويتم تغليفه بغاف النزاعات 
الع�شائرية«.

واكد امل�شوؤول الب�شري ان »هناك �شراعا 
قوي���ا على تهريب النفط وال�شيطرة على 
املنافذ احلدودي���ة، واملوانئ واملطارات، 

واملنا�شب الدارية«.
وو�ش���ل ام����ض اىل الب�ش���رة بع���د ليل���ة 
�شقطت فيه���ا 3 �شواريخ عل���ى الق�شور 
الرئا�شية التي ت�شم مقرا رئي�شا للح�شد 
ال�شعب���ي، وفد امني رفيع امل�شتوى عقب 

زيارة مماثلة اىل ذي قار.
ونق���ا عن الوكال���ة الر�شمية، فان رئي�ض 
اركان اجلي�ض عبد المري يارالله ونائب 
قائ���د العملي���ات امل�شرتك���ة عب���د الأم���ري 
ال�شم���ري و�ش���ا اىل الب�ش���رة لاطاع 
على الأو�شاع، ومتابعة اجلانب المني 

فيها.
وكان���ت ال�شواري���خ الت���ي �شقط���ت ليلة 

الثنني يف الب�شرة قد حلقتها ا�شتباكات 
م�شلحة ب���ني اأطراف مل يت���م الك�شف عن 

هوياتها.
و�شبق ان ك�شف حماف���ظ الب�شرة ا�شعد 
العي���داين ال�شب���وع املا�ش���ي، ع���ن م���ا 
و�شفها ب�«ال�شتعرا�شات امل�شلحة« التي 
ج���رت يف املحافظ���ة، فيما نف���ت القيادة 

الع�شكرية تلك النباء.
موؤمت���ر  يف  العي���داين  ا�شع���د  وق���ال 
�شحف���ي م�ش���رتك م���ع القي���ادات المنية 
يف الب�ش���رة ي���وم اجلمع���ة املا�ش���ي، ان 
»ف�شائل من احل�شد ال�شعبي ا�شتعر�شت 
بال�ش���اح اول اأم����ض يف الب�شرة وام�ض 

ا�شتعر�شت �شرايا ال�شام«.
وا�شار اإىل اأن حمافظ���ة الب�شرة ت�شتعد 
ل�شت�شاف���ة بطولة )خليج���ي 25(، وان 
»الق���وات المنية ق���ادرة على ردع كل من 
يقوم بال�شتعرا�شات امل�شلحة واحلفاظ 

على اأمن املدينة«.
الق���وات الأمني���ة  وتاب���ع، »ل نري���د زج 
يف ال�ش���راع ال�شيا�ش���ي«، موؤك���دًا، »م���ن 
الي���وم.. الق���وات المني���ة �شتنت�ش���ر يف 
ال�شارع و�شتمنع اية مظاهر م�شلحة يف 
مدينة الب�شرة بدون املوافقات الأمنية«.

تداوله���ا  م�ش���ورة،  مقاط���ع  واأظه���رت 
نا�شط���ون يف مواق���ع التوا�ش���ل، املئات 
م���ن عنا�ش���ر �شراي���ا ال�ش���ام )اجلن���اح 
الع�شكري التابع لل�ش���در( ي�شتعر�شون 
باأ�شلح���ة خفيفة ومتو�شطة، ويتجولون 

يف �شوارع الب�شرة بعجات »بيك اب«.
و�شل ال�شتعرا�ض بح�شب املقاطع التي 
انت�شرت ال�شبوع املا�شي، حركة املرور 
وق���ت  حت���ى  ال�ش���وارع،  يف  الطبيعي���ة 
متاأخر من ليل اخلمي�ض املا�شي، قبل اأن 

تن�شحب ال�شرايا من ال�شوارع.
وقب���ل ذلك كان���ت ف�شائل اخ���رى يتوقع 

بح�ش���ب نا�شط���ني يف الب�ش���رة، انها من 
ع�شائب اهل احل���ق التابعة للقيادي يف 
الإط���ار التن�شيق���ي قي����ض اخلزعل���ي، قد 
قام���ت با�شتعرا����ض ع�شك���ري مماثل يف 

الب�شرة.
اجلن���وب  لأح���داث  لح���ق  تط���ور  ويف 
اعلن���ت حمافظ���ة ذي ق���ار ع���ن و�ش���ول 
مدين���ة  اىل  جدي���دة  اأمني���ة  تعزي���زات 

النا�شرية.
وجاء ذلك بعد ليلة �شهدت احداثا �شاخنة 
يف مرك���ز املحافظة، حيث قام جمهولون 
با�ش���رام النريان يف مبنى املحافظ، قبل 
ان تعل���ن ال�شلط���ات هن���اك فر����ض حظر 

للتجوال.
وت�ش���ري بع����ض الت�شريب���ات اىل ان م���ا 
يج���ري يف النا�شري���ة متعل���ق باأح���داث 
ان  املعلوم���ات  تل���ك  وتوؤك���د  الب�ش���رة، 
»اأطرافا �شيا�شية تريد النتقام مما جرى 
يف ليل���ة �شواري���خ الب�ش���رة بتخري���ب 
يديره���ا  الت���ي  ق���ار  ذي  يف  الو�ش���اع 

حمافظ مقرب من التيار ال�شدري«.
يف تل���ك الثن���اء، ق���ال حماف���ظ ذي ق���ار 
حمم���د الغ���زي يف بي���ان عق���ب انته���اء 
زيارة الوفد المني نف�شه الذي ذهب اىل 
الب�ش���رة بعد ذلك بان���ه مت تعزير ذي قار 
»بق���وات امني���ة ا�شافي���ة لرت�شيخ المن 

وماحقة املخربني«.
وك�ش���ف الغ���زي ام����ض عن »اعتق���ال 30 
خمرب���ا �شبط���وا باجل���رم امل�شه���ود يف 
اح���داث ال�شغب ليلة ام�ض ومت حتويلهم 
اىل اجله���ات الق�شائي���ة لينال���وا اجلزاء 
الع���ادل«، لفت���ًا اىل »�ش���دور 20 مذكرة 
بح���ق  الي���وم  �شتنف���ذ  جدي���دة  قب����ض 

متورطني اآخرين«.
باملقابل دفعت احداث اجلنوب واخلوف 
من حتول التوتر المني مرة اخرى اىل 
بغ���داد، اىل ان يق���رب الإط���ار التن�شيقي 
موعد جل�شة اختيار رئي�ض اجلمهورية.

وحتدث���ت م�ش���ادر مقرب���ة م���ن »الإطار« 
لعق���د  م�شاع���ي  »هن���اك  ب���ان  ل�)امل���دى( 
اجلل�شة املنتظرة قبل يوم 25 من ال�شهر 
ع���ودة الحتجاج���ات  احل���ايل«، موع���د 
اىل ال�ش���ارع، ح�شبم���ا اعل���ن نا�شط���ون 

حمتجون.

 متابعة / المدى

يتكرر يف العراق بني الفينة والأخرى 
ت�شجيل حالت الوفاة من جراء اأخطاء 
اجلراحي���ة  العملي���ات  خ���ال  طبي���ة 
خا�شة، اأو بفع���ل م�شاعفات جراحات 
جتميلية مثل �شفط الدهون، ويفرت�ض 

اأنها اآمنة ن�شبيا.
اجلراح���ات  ه���ذه  اأك���ر  اأح���د  وم���ن 
املرتبط���ة بتل���ك احل���الت ه���ي جراحة 
ق����ض املع���دة، حي���ث يت���واىل ت�شجيل 
حالت وفي���ات ب�شببه���ا يف العديد من 
م���ن  بالعدي���د  اخلا�ش���ة  امل�شت�شفي���ات 

املحافظات العراقية.
وياأت���ي ذل���ك و�ش���ط ت�شاع���د الدعوات 
من قب���ل املواطن���ني لارتق���اء بالقطاع 
ال�شحي املتهال���ك، وبتغليظ العقوبات 
على مرتكبي الأخطاء الطبية، وت�شديد 
الرقاب���ة عل���ى امل�شت�شفي���ات واملراك���ز 
واخلا�ش���ة،  احلكومي���ة  ال�شحي���ة 
بجراح���ات  يتعل���ق  فيم���ا  وخا�ش���ة 

التجميل والتنحيف.

راأي قان�ني
ويقول ا�شتاذ القان���ون العراقي حممد 
الأ�ش���ف  م���ع  »انت�ش���رت  ال�شامرائ���ي: 
الطبي���ة  الأخط���اء  الأخ���رية  بالآون���ة 
لأ�شب���اب  الع���راق  يف  وا�ش���ع  ب�ش���كل 
عدي���دة، اأهمها الإهم���ال وعدم اللتزام 
بالآلي���ات والقواع���د الطبي���ة م���ن قبل 
مرتكبيه���ا، علم���ا ب���اأن العم���ل الطب���ي 
اجلراحي بهدف املعاجلة، مباح قانونا 
وفق���ا لأح���كام امل���ادة 41 م���ن قان���ون 

العقوبات«.

تعريف الخطاأ الطبي
»الأخطاء الطبية تتمث���ل وفق القانون 
العراقي يف الإهمال والرعونة اأو عدم 
اهتم���ام اأو عدم اأخ���ذ احليطة واحلذر، 
وع���دم اللت���زام بالقانون، وف���ق املادة 
35 من قانون العقوبات العراقي«، كما 

ي�شرح ا�شتاذ القانون.

واأ�شاف: »ل بد من اأن تكون العمليات 
اجلراحي���ة تقت�شيه���ا املحافظ���ة عل���ى 
احلي���اة واأن تكون �شروري���ة وملحة، 
اأو ذويه���م  لذل���ك ومبوافق���ة املر�ش���ى 
بعد قي���ام الأطب���اء بتنبيهه���م مبخاطر 

العمليات«.

عق�بة الت�سبب ب�فاة
»فاإذا ما حلق �شرر باملري�ض اأو تويف، 
بنتيج����ة ا�شت�شارات خاطئ����ة اأو �شرف 
عاجات غري �شحية، اأو اإجراء عمليات 
جراحي����ة خاطئ����ة، وب�ش����كل مبا�شر اأو 
مب�شاعف����ات ف����اإن اخلط����اأ الطب����ي ه����و 
ال�شب����ب، والطبي����ب اأو مق����دم اخلدم����ة 
ال�شحي����ة يقع حت����ت طائل����ة امل�شوؤولية 
ع����ن  وف����اة  ح�شل����ت  ف����اإن  القانوني����ة، 
طريق اخلطاأ الطب����ي، وفق املادة 411 
م����ن قان����ون العقوب����ات، فالعقوب����ة هي 
باحلب�����ض ملدة ترتاوح م����ا بني �شنة اإىل 

5 �شنوات«، وفق ال�شامرائي.
وتاب����ع: »اأم����ا اإذا ترتب����ت عل����ى اخلط����اأ 

اأو عاه����ة م�شتدمي����ة،  اأ�ش����رار  الطب����ي 
فالعقوبة هي باحلب�ض ملدة ل تزيد على 
�شنتني، وفق امل����ادة 416/2 من قانون 

العقوبات«.
ويتاب����ع امل�شت�ش����ار القان����وين: »تزايد 
ح����الت العاهات امل�شتدمي����ة والوفيات 
نتيج����ة الأخط����اء الطبي����ة الت����ي متث����ل 
خروجا ع����ن قواع����د املهن����ة واأ�شولها، 
قان����ون  بتعدي����ل  ال�ش����راع  ي�شتدع����ي 
العقوب����ات وت�شدي����د بنوده ك����ي تكون 
رادعة للم�شتهرتين باأرواح املواطنني«.

م�اكبة تط�ر الت�سريعات الطبية
»وله����ذا عل����ى الرمل����ان ت�شري����ع قانون 
امل�شوؤولي����ة الطبي����ة، وال����ذي يج����ب اأن 
اجلراحي����ة  العملي����ات  بي����ان  يت�شم����ن 
املحظ����ورة، وت�شكي����ل جل����ان مركزي����ة 
لتلق����ي ال�شكاوى عن الأخط����اء الطبية، 
ك����ون الع����راق يفتق����ر ملثل هك����ذا قانون 
مهم، قيا�شا بالتطور الت�شريعي الطبي 
يف معظ����م دول الع����امل«، كم����ا يطال����ب 

ال�شامرائي.
العم����ل  »فنطاق����ات  املتح����دث:  ويخت����م 
الطب����ي وجراحاته تط����ورت وات�شعت، 
وب����ات لدينا يف الع����راق تزايد بوترية 
التجميلي����ة  اجلراحي����ة  العملي����ات 
والتنحيفية، وهي غري مغطاة قانونا«.

ماذا تق�ل »ال�سحة«؟
ال�شح����ة  ب����وزارة  ع����ام  املدي����ر  يق����ول 
العراقية نبيل حمدي بو�شناق: »كغريه 
م����ن دول العامل ف����اإن ثمة اأخط����اء طبية 
تقع بالطب����ع يف العراق، وبع�شها رمبا 
يت����م خلطه����ا م����ع م�شاعف����ات العمليات 
اجلراحي����ة التي قد ل تكون بال�شرورة 
بفع����ل خطاأ طب����ي، حيث اأن اأي����ة عملية 
�ش����ك  ول  عليه����ا  ترتت����ب  جراحي����ة 
م�شاعفات ت����رتاوح حدتها وخطورتها 
تبع����ا لطبيعة العملية واحلالة ال�شحية 
للمري�����ض وغ����ري ذل����ك م����ن تفا�شيل كل 
حالة، بل حتى اأن اأية حبة دواء ناأخذها 

عادة لها اأعرا�ض جانبية«.

من هب ودب ي�سبح جراحًا
وي�شيف امل�ش���وؤول ال�شحي العراقي: 
»ع���اوة عل���ى اأن كث���ريا م���ن العمليات 
اجلراحي���ة التجميلية مثا اأو امل�شابهة 
لعملية ق����ض املع���دة، وخا�شة يف عدد 
من امل�شت�شفي���ات والعيادات اخلا�شة، 

جت���ري باأيد غري اآمن���ة وغري حمرتفة، 
غالبي���ة  ه���ب ودب يف  م���ن  كل  حي���ث 
امل�شت�شفي���ات الأهلية يق���وم باإجرائها، 
فمث���ا نحن كوزارة �شحة مننع اإجراء 
عمليات غري �شرورية يف امل�شت�شفيات 
احلكومي���ة، م���ن قبي���ل عملي���ات ق����ض 
املع���دة مث���ا اأو تعدي���ل حاج���ز الأنف 
اأو  الث���دي  ت�شغ���ري  اأو  وجتميل���ه، 
تكبريه، وغريها م���ن عمليات ل تعتر 
منقذة للحياة، وع���دم اإجرائها اأ�شا ل 

ي�شكل خطرا حتى«.
وتاب���ع: »امل�شت�شفي���ات اخلا�ش���ة ه���ي 
حت���ت رقابة نقاب���ة الأطب���اء، ورغم اأن 
النقاب���ة اأي�شا متقيدة عام���ة بتعليمات 
ولوائ���ح الوزارة حول �ش���روط اإجراء 
العمليات اجلراحي���ة املختلفة، لكن مع 
ذل���ك قد يحدث اأحيانا خرق لها واإخال 

من قبل م�شت�شفيات القطاع اخلا�ض«.

عمليات ق�ص المعدة نم�ذجًا
»مث���ا يف عملي���ات ق����ض املع���دة يت���م 
اأحيان���ا و�ش���ع كاب�شات زهي���دة الثمن 
لربطه���ا، لكنه���ا ق���د تفلت داخ���ل املعدة 
فيم���ا بع���د م�شبب���ة نزيفا ح���ادا ب�شبب 
فمتو�ش���ط  جودته���ا،  وقل���ة  رداءته���ا 
تكلف���ة عملية ربط املع���دة يبلغ نحو 5 
اآلف دولر اأمريك���ي، لك���ن عندم���ا يتم 
اإجراوؤه���ا مث���ا مببل���غ 3 اآلف دولر، 
فاإن هذا يعن���ي ول �شك ا�شتخدام مواد 
واأدوات طبي���ة رخي�ش���ة الثم���ن وغري 

اآمنة«، كما ي�شرح بو�شناق.
وق���وع  حال���ة  »يف  املتح���دث:  يق���ول 
اأخط���اء طبية خال مثل تلك العمليات، 
نرجو من املت�شرري���ن من ذلك اللجوء 
لن���ا، نحر����ض ول ري���ب عل���ى الدف���اع 
عنهم واإحق���اق حقوقه���م وتعوي�شهم، 
الأخط���اء  تل���ك  مرتكب���ي  وحما�شب���ة 

الطبية، عر اجلهات الق�شائية«.
ويتاب���ع امل�ش���وؤول ال�شح���ي: »وهك���ذا 
فبفعل اجل�شع لدى البع�ض يف الو�شط 
الطب���ي م���ع الأ�ش���ف، والتناف����ض غري 
ال�شري���ف والبعي���د ع���ن اأخ���اق مهن���ة 
الطب النبيلة ب���ني اأطباء وم�شت�شفيات 
خا�ش���ة، يت���م اإج���راء عملي���ات كب���رية 
كجراحة تكميم املع���دة باأدوات رديئة، 
وبطرق ل ت�شتويف ال�شروط ال�شحية 
ال�شارم���ة الازم توفره���ا، �شعيا وراء 
زي���ادة الأرب���اح عل���ى ح�ش���اب �شح���ة 

املر�شى و�شامتهم«.

 بغداد / المدى

الهج���رة  دائ���رة  اإح�ش���اءات  ك�شف���ت 
واملهجري���ن يف حمافظ���ة ده���وك، ع���ن 
يف  طف���ل  األ���ف   70 م���ن  اأك���ر  ولدة 
خميم���ات النازحني من �شنج���ار، خال 

نحو 8 �شنوات.
ح�ش���ني، نازح ك���ردي اإيزي���دي، قال يف 
ت�شري���ح �شحف���ي، اإن »تنظي���م داع����ض 
كان يرم���ي لإب���ادة الإيزيدي���ني متام���ًا، 
لكنه ف�ش���ل يف حتقيق هدف���ه، و�شتبقى 

اإزيديخان عامرة«.
خمي���م كرت���و للنازح���ني، �شه���د خ���ال 
و491  اآلف   4 ولدة  ال�شن���وات  ه���ذه 
طفًا، ومع زيادة عدد الأطفال زاد حجم 
العوائل، وت�شاعف ع���دد اأفراد البع�ض 
منه���ا، من بينه���ا عائلة كان���ت ت�شم 18 
وبات���ت  نزوحه���ا،  بداي���ة  يف  �شخ�ش���ًا 
اليوم ت�ش���م 35 �شخ�شًا يتوزعون على 

3 خيم.
اأح���د اأفراد العائلة، بنينّ اأن �شخ�شني من 
العائل���ة تزوجا خ���ال ه���ذه ال�شنوات، 
مو�شح���ًا اأنه���م طلبوا م���ن اإدارة املخيم 
اأن متنحهم خيامًا اإ�شافية بعد اأن كانوا 

يعي�شون يف خيمة واحدة.
وترتاوح اأعمار ال���� 70 األف طفل الذين 
ينتم���ون ل���� 26 األف���ًا و928 عائل���ة، بني 

�شهر و8 �شنوات.
ب���دوره، اأو�ش���ح مدي���ر دائ���رة الهجرة 
واملهجري���ن يف ده���وك، بريدي���ان ب���ري 
األ���ف   38 اأك���ر م���ن  اأن هن���اك  جعف���ر، 
عائل���ة تعي�ض خ���ارج املخيم���ات، مقدرًا 

اجمايل عدد الأطفال الذين ولدوا خال 
ال�شنوات الثم���اين املا�شية ب� 100 األف 

طفل. 
بح�شب اأرقام دائرة الهجرة واملهجرين 
يف حمافظ���ة دهوك، نزح اأكر من 360 
األف كردي اإيزي���دي من �شنجار يف عام 
2014، يعي����ض 331 األف���ًا و200 منهم 
داخ���ل وخارج املخيم���ات يف املحافظة، 
وفيما هاجر بع�شه���م اإىل خارج الباد، 

عاد بع�ض منهم اإىل مناطقهم.
ب���وزارة  الأزم���ات  اإدارة  مرك���ز  وكان 
داخلي���ة اإقلي���م كرد�شت���ان، ق���د اأك���د، اأن 
النازح���ني يف خميم���ات اإقليم كرد�شتان 
يف ازدي���اد م�شتمر ب�شبب الجناب، يف 
وقت قل�ش���ت فيه املنظم���ات والوكالت 
الدولية من م�شاعداتها ب�شكل ملحوظ.

الأزم���ات  اإدارة  ملرك���ز  الع���ام  املدي���ر 
ب���وزارة داخلية اإقليم كرد�شتان، ح�شني 
كاري، بنينّ اأن »امل�شاعدات التي تقدمها 
الوكالت الدولية تقل�شت بن�شبة 54% 
يف بع����ض الأماك���ن، م���ا يوؤث���ر ب�ش���كل 

�شلبي على تقدمي اخلدمات«.
ورغم مرور خم�ض �شنوات على حترير 
املو�شل واإع���ان الن�شر على داع�ض، ل 
يعي�شون  الإيزيدي���ني  من  ي���زال 70% 
خ���ارج مناطقه���م، وف���ق دائ���رة الهجرة 

واملهجرين يف حمافظة دهوك.
وكان قائممق���ام ق�ش���اء �شنج���ار، نايف 
رووداو  ل�شبك���ة  ك�ش���ف  ق���د  �شي���دو، 
الإعامي���ة، اأن »5 اآلف من���زل مدمر يف 
الق�ش���اء ما زال���ت على حاله���ا، معظمها 

يقع يف �شفح جبل �شنجار«.

مخيمات الأخطاء الطبية في العراق تزداد.. كلمة ال�ضر »�ضعف« العقوبات في  ولدوا  طفل  األف   70
نازحي �ضنجار خالل 8 �ضنوات

�سراع �سيا�سي-اقت�سادي ي�ستعل في الب�سرة.. وانتقام في النا�سرية

 ال�ضفحة الثانية ل�ضتباكات »الخ�ضراء« تنتقل اإلى الجنوب
 و»الإطار« ي�ضتعجل جل�ضة اختيار رئي�س الجمهورية
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�إع����������ان����������ات

مهدي ال�ساعدي/ املدى

تعاين املناطق الواقعة جنوب حمافظة 
مي�شان وخ�شو�شا مناطق ق�شاء املجر 
الكبري من تنامي ظاهرة تلوث الهواء 
النفايات  مكبات  حرق  بدخان  اجلوي 
ب�شكل  ال�����ش��ح��ي  ال��ط��م��ر  وم���ن���اط���ق 
تلوث  م��ن  ذل��ك  ي�شببه  وم��ا  ع�شوائي 

للهواء مبخلفات تلك املحروقات.
الكبري،  امل��ج��ر  ق�����ش��اء  اأب��ن��اء  واأب����دى 
اأق�شية املحافظة  اأكرب  والذي يعد اأحد 
ب�شبب  ت��ذم��ره��م  ال��ع��م��ارة  مدينة  بعد 
احلرق  عمليات  تخلفها  التي  الروائح 
الع�شوائي حيث بني كرار عبد احل�شني 
اأحد اأبناء الق�شاء يف حديثه ل� )املدى( 
الق�شاء،  يف  حت���دث  بيئية  "كارثة 
من  والعديد  للجميع  الأذى  وت�شبب 
الأمرا�ض اخلطرة ب�شبب امتداد اأعمدة 
مكبات  ح��رائ��ق  م��ن  املنبعث  ال��دخ��ان 
وما  الأع��م��دة،  تلك  وتغطي  النفايات 
الق�شاء  اأن��ح��اء  يف  �شموم  م��ن  تخلفه 
يف  عالقة  ي��وم  من  اأك��ر  وتبقى  كافة، 

اجلو".
منا�شداته  اأطلق  ال��ذي  ك��رار  واأ���ش��اف 
ع���رب م���واق���ع ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي 
الق�شاء  قرب  النفايات  مكب  "يعترب 
اأح�����د اأك�����رب امل��ك��ب��ات يف امل��ح��اف��ظ��ة، 
ع�شوائية  ح��رق  عمليات  فيه  وحت��دث 
من قبل بع�ض الباحثني فيها، وي�شتمر 
مطالبا  دوري".  ب�شكل  فيها  احل���رق 
عام  راأي  ق�شية  اإىل  امل�شكلة  بتحويل 

لإيجاد احللول املنا�شبة.
املجر  ق�شاء  قائممقام  بني  جانبه،  من 
"يت�شبب  الكبري اأحمد عبا�ض ل�)املدى( 
على  ال��دخ��ان  ب��رج��وع  النفايات  ح��رق 

مناطق الق�شاء خ�شو�شا عندما تكون 
تعرف  ما  اأو  �شرقية  جنوبية  ال��ري��اح 
جنوب  يقع  املكب  ك��ون  )ال�شرجي(  ب� 
ما  الق�شاء  مركز  عن  ويبعد  الق�شاء، 
الرياح  هبوب  عند  اأم��ا  ك��م.   5 يقارب 
بعيدا  يذهب  ال��دخ��ان  ف��اإن  ال�شمالية، 
باجتاه الرياح، و�شاهمت فرق الإطفاء 
يف الق�شاء اأكر من مرة يف اإطفاء تلك 

احلرائق".
وع����ن ���ش��ب��ب ح�����دوث ت��ل��ك احل���رائ���ق 
بع�ض  "يقوم  ل���)امل��دى(  عبا�ض  يقول 
الباحثني يف النفايات، اأو َمن ي�شمون 

النفايات  بع�ض  ب��ح��رق  ب�)النبا�شة( 
التي حتتوي على النحا�ض اأو الأ�شالك 
اأج��ل  م��ن  ل���ش��ت��خ��راج��ه  البال�شتيكية 
النريان  بانت�شار  يت�شبب  مما  بيعه؛ 
ت�شاعد  ث��م  وم���ن  ال��ن��ف��اي��ات  بقية  يف 
الدخان يف الهواء". وعن اأ�شباب ترك 
النفايات مك�شوفة بدون طمر واحللول 
ات��خ��ذت��ه��ا حكومة  ال��ت��ي  وامل��ع��اجل��ات 
"تقوم  ل���)امل��دى(  عبا�ض  ب��ني  الق�شاء 
دوري  بطمر  الق�شاء  يف  البلدية  فرق 
لتلك املخلفات كل يومني اأو ثالثة اأيام 
احلرائق،  حت��دث  الفرتة  ه��ذه  وخ��الل 

مع  وبالتعاون  حاليا  العمل  ويجري 
طمر  منطقة  اإع��داد  على  الق�شاء  بلدية 
ق�شاء  عن  كم   15 تبعد  جديدة  �شحي 
البيئي  ب��ال��ت��ل��وث  م��ع��ن��ي��ون  املجر". 
النفايات  حرق  خملفات  خماطر  بينوا 
وما  البيئة،  على  ال�شلبية  وتاأثرياتها 
ت�شكله من تاأثريات م�شتقبلية ل يحمد 
ت��ك��وي��ن مركبات  ع��ن ط��ري��ق  ع��ق��ب��اه��ا 
وبالتايل  عالية  �شمية  ذات  كيميائية 
����ش���رورة اإي���ج���اد احل���ل���ول ال��ن��اج��ع��ة 

واملعاجلات ال�شريعة لتلك الظاهرة.
البيئي  التلوث  مبكافحة  املهتم  وب��ني 

اأ����ش���ت���اذ م����ادة ال��ك��ي��م��ي��اء ع��ل��ي خلف 
النواجت  من  العديد  "تتكون  ل�)املدى( 
ب�شبب  اجلو  يف  الثانوية  الكيميائية 
�شحيحة  غري  بطريقة  النفايات  حرق 
ك��م��ا ت��ن��ت��ج م���ن خم��ل��ف��ات ال��ع��م��ل��ي��ات 
ال�����ش��ن��اع��ي��ة، وت��ك��م��ن خ��ط��ورت��ه��ا يف 
�شميتها واآثارها امل�شرطنة وتاأثرياتها 
امل�شتقبلية املتمثلة بانتقالها وب�شهولة 
ال��غ��ذائ��ي��ة  لل�شل�شلة  وم��ن��ه��ا  ل��ل��رتب��ة 
ل���الإن�������ش���ان م��ن��ه��ا م�����ش��ت��ق��ات م��رك��ب 
امل��ل��وث��ات  ت�شمى  م��ا  اأو  ال��دي��وك�����ش��ني 

الع�شوية الثابتة".

ب�شبب �حلرق �لع�شو�ئي للنفايات.. �أعمدة �لدخان تغطي 
جنوب مي�شان و�ل�شكان ي�شتغيثون

بغداد/ املدى

اأم�ض  كربالء،  م�شفى  اإدارة  اأعلنت 
كميات  تفا�شيل جديدة عن  الثنني، 
وامل�شتقات  والبنزين  ال��غ��از  اإن��ت��اج 
الأخ����رى امل��ت��وّق��ع��ة، وف��ي��م��ا ح���ّددت 
اأن��ه  اأّك����دت  الأويل،  الإن��ت��اج  م��وع��د 
�شي�شمل عموم املحافظات العراقية.

وقال مدير امل�شفى، حممد فزاع، يف 
"م�شفى  اإن  )املدى(  تابعته  ت�شريح 
مكعب  م��رت   1500 �شينتج  ك��رب��الء 
ومبوا�شفات  يوميا  الطبخ  غاز  من 
كربالء  حاجة  تكفي  وبكمية  عاملية 
والنجف، وقد يفي�ض عن حاجتهما، 
املقبل،  العام  من  الأول  الربع  خالل 

وحتديدا يف ال�شهر الثالث".
قناين  �شعر  انخفا�ض  اإمكانية  وعن 
ال��غ��از ب��ع��د ع��م��ل امل�����ش��ف��ى، اأو���ش��ح 
الغاز  اإعطاء  مع  "امل�شفى  اأن  ف��زاع، 
هناك  لكن  امل��واط��ن��ني،  لدعم  جم��ان��ًا 
ق���ان���ون ح��ك��وم��ي ي��ن��ظ��م الأ���ش��ع��ار، 
متّول  فيه  العاملة  ال�شركات  اأن  كما 

ذاتيا".
على  اأن�شئ  "امل�شفى  اأن  واأو���ش��ح 
عمق ت�شفية بحدود 80 باملئة لإنتاج 
ال��ذي  البنزين  م��ادة  م��ن  كمية  اأك��رب 

يحتاجه البلد واملواطنون، و�شيبلغ 
الإنتاج 9 ماليني لرت يوميًا، اإ�شافة 
وبنزين  الأبي�ض،  النفط  اإنتاج  اإىل 
اأوي���ل، والنفط  ال��ط��ائ��رات، وال��ك��از 

الأ�شود، والوقود الثقيل".
وح��دات  "جميع  اأن  ف���زاع،  وت��اب��ع 
دفعة  العمل  على  ممة  م�شّ امل�شفى 
واح����دة، اأم���ا ط��اق��ات��ه��ا ف��اإن��ه��ا تزيد 
الطاقة  اإىل  تنتهي  حتى  تدريجيا 

البنزين  "اإنتاج  اأن  مبينًا  الكاملة"، 
ثم  ب��امل��ئ��ة،  ال��ب��دء 60  ���ش��ي��ك��ون يف 
ي��رت��ف��ع الإن���ت���اج ح�����ش��ب ال��ظ��روف 
ج��دي��دا  امل�شفى  ك���ون  الت�شغيلية، 
طاقته"،  زي���ادة  عند  احل��ذر  ويجب 
�شي�شل  البنزين  "اإنتاج  اأن  م��وؤك��دًا 

اإىل اأبعد نقطة يف العراق".
اأط��ل��ق  امل��ا���ش��ي،  اأي���ل���ول   25 ويف 
جتريبي  ت�شغيل  عمليات  ال��ع��راق، 

مل�شفاة نفط جديدة يف كربالء، ومن 
�شاأن هذا امل�شروع بح�شب خمت�شني 
على  بالنفط  الغني  العراق  م�شاعدة 
ب�شكل  الوقود  من  واردات��ه  تقلي�ض 
ك��ب��ري. وت��ب��ل��غ ال��ط��اق��ة ال��ت��ك��ري��ري��ة 
يف  برميل  األ��ف   140 امل�شفاة  لهذه 
اليوم، و�شت�شهم خالل الفرتة القليلة 
احلاجة  م��ن  ج��زء  بتغطية  املقبلة، 
املحلية وتقليل ال�شترياد للم�شتقات 
�شدر  بيان  وفق  والوقود،  النفطية 

عن وزارة النفط العراقية.
الت�شغيلية  امل���رح���ل���ة  ه����ذه  وب���ع���د 
الإنتاج  يبداأ  اأن  املقرر  من  الأوىل، 
يف امل�شفاة مطلع العام 2023، كما 
وق��ٍت  يف  ال����وزارة  اأعلنت  ق��د  كانت 
على  اجلديد،  امل�شفى  ويقع  �شابٍق. 
بعد 40 كم من مركز مدينة كربالء. 
وو���ش��ع احل��ج��ر الأ���ش��ا���ض ل��ه ع��ام 
�شتة  بلغت  اإن�����ش��اء  بكلفة   ،2014
مليارات و500 مليون دولر وقامت 
ب��ب��ن��ائ��ه جم��م��وع��ة ���ش��رك��ات ك��وري��ة 

برئا�شة هيونداي.
العراق  �شّدر  اأغ�شط�ض،   / اآب  ويف 
101 مليون برميل من النفط اخلام، 
وفق  دولر،  مليار   9.7 ي��ع��ادل  م��ا 

اأرقام اأولية لوزارة النفط.

م�شفى كرباء: �شنبد�أ �إنتاج �لبنزين بن�شبة 60 % 
و�شي�شل لكل �لعر�ق

CNOOC Iraq LTD
�سركة �سينوك العراق المحدودة

�سركة الم�ساريع النفطية 
تنويه 

المرقم��ة  المناقص��ة  غل��ق  موع��د  تمدي��د   تق��رر 
( TR – 02 – 2022 – 5532) الخاص��ة بتجهيز وتصميم 
ونص��ب منظومات اإلطفاء التلقائ��ي لخزانات مصفى 
الصينية عدد / 6 س��قف عائم.. اعتباراً من 2022/10/4 

لمدة سبعة أيام .. لذى أقتضى التنويه 
المدير العام 

 متابعة / املدى

امل��وارد  الأن��ه��ر يف وزارة  ك��ري  دائ��رة  اأعلنت 
املائية، اأم�ض الثالثاء، عن حتقيق ن�شب اإجناز 
الطينية  ال��رت���ش��ب��ات  رف���ع  بعمليات  متقدمة 
فيما  اجل��اري،  العام  خالل  ال�شارة  والنباتات 
بحرية  يف  ك��ب��رية  اأع��م��ال  تنفيذ  اىل  اأ���ش��ارت 

الرثار ملعاجلة �شح املياه.
يف  الأنهر  كري  دائ��رة  عام  مدير  معاون  وقال 
الوزارة، حممود عبد الله، يف ت�شريح �شحفي 
تابعته )املدى(: اإن "الكميات املخططة لأعمال 
ب��ح��دود 17 مليونًا  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  الأن��ه��ر  ك��ري 
منها  املنجز  اأن  حيث  مكعب،  مرت  األف  و780 
لغاية نهاية ال�شهر الثامن بلغ 13مليونًا و697 
كري  "عمليات  اأن  وت��اب��ع  مكعب".  م��رت  األ��ف 
ال��ذي  الق�شب  لرفع  اأع��م��ال  ت�شاحبها  الأن��ه��ر 
نبات  تنظيف  اإىل  اإ�شافة  الكري،  عمل  ي�شهل 
م�شاكل  �شببا  اللذين  النيل  وزه��رة  ال�شمبالن 

كبرية، وتقليل اي�شال احل�شة املائية".
نبات  لرفع  خطة  لديها  "الدائرة  اأن  واأ���ش��اف 
 11 ت�شمل  مب�شاحة  العام  ه��ذا  خ��الل  الق�شب 
مليونًا و600 األف مرت مربع، حيث اأن املنجز 
و�شلت  اأي  األفًا،  و140  مليونًا   11 بلغ  منها 
ن�شب الإجناز اىل اأكر من  % 80 لأعمال الكري 

ورفع النباتات املائية ال�شارة والق�شب".
النباتات  ب�شاأن  م�شكلة  "هنالك  اأن  اإىل  واأ�شار 
املائية التي تبداأ من ذنائب �شط احللة اىل �شط 
يف  الرميثة  �شط  وكذلك  وال��دغ��ارة  الديوانية 
الثاين  ال�شهر  بداية  فمنذ  ال�شماوة،  حمافظة 
تنمو  النباتات  هذه  ال�شيف  ف�شل  نهاية  اىل 
وتعيق جريان املياه، لذلك هنالك حملة وجهد 
ثابت يف حمافظة الديوانية وال�شماوة وبابل 
يف  الق�شب  اىل  ا�شافة  النباتات،  ه��ذه  لرفع 

عموم املحافظات". 

ال�شارة  النباتات  اإزال��ة  "اأعمال  اأن  واأو���ش��ح 
اإ�شافة  الربمائية  باحلفارات  تنفذ  والق�شب 
بالكراءات  ولي�ض  العتيادية،  احلفارات  اإىل 
ال��رت���ش��ب��ات  ب���اإزال���ة  ف��ق��ط  متخ�ش�شة   لأن��ه��ا 
اأزمة  ظل  يف  "الدائرة  اأن  مو�شحا  الطينية"، 
لأنه  كبري  ب�شكل  اأعمالها  ت�شاعفت  املياه  �شح 
قلت احل�شة  املائية  الإي��رادات  انخف�شت  كلما 
وبالتايل  الأنهر،  ذنائب  اإىل  الوا�شلة  املائية 
ال��ت��ي تنفذها  ان��ع��ك�����ض ع��ل��ى ح��ج��م الأع���م���ال 
الدائرة يف عموم املحافظات التي �شملها ال�شح 

املائي". 
ت��واج��ه  ال��ت��ي  امل�����ش��اك��ل  "اأكر  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ال���دائ���رة وال�����وزارة ه��ي ذن��ائ��ب ن��ه��ري دجلة 
والفرات املتمثلة مبحافظات ذي قار ومي�شان 
الذنائب  اقل فهذه  والب�شرة وال�شماوة ب�شكل 
تبداأ من ال�شمال اىل جنوب عمود النهر، حيث 
وكذلك  ك��ث��رية،  فيها  امل��وج��ودة  ال�شتهالكات 
احلال بالن�شبة للتجاوزات، ف�شال عن �شعوبة 
ال�شيطرة على احل�ش�ض املائية واي�شالها اىل 

الذنائب، التي حتتاج اإىل جهد كبري جدًا". 
بحرية  يف  كبرية  اأع��م��ال  "تنفيذ  اإىل  واأ���ش��ار 
الرثار ملعاجلة ال�شح من خالل ن�شب م�شخات 
يف البحرية، حيث  قمنا باأعمال حفر اأحوا�ض، 
امل�شخات  لهذه  رئي�شي  حو�ض  اىل  اإ���ش��اف��ة 
فيها  يبقى  لكي  ال��رث��ار،  بحرية  داخ��ل  وقناة 
اأن  مبينًا  معني"،  من�شوب  اأي  ميت،  خزين 
لل�شحب  م�شخات  ن�شب  على  تعمل  "الوزارة 

من اخلزن امليت لتغذية عمود النهر".
م�شتمرة  امل�شخات  ن�شب  "اعمال  اأن  وتابع 
نهر  لت�شغيل  العامة  الهيئة  به  تقوم  ما  وه��و 
دجلة، فالعدد الكرب من امل�شخات مت ن�شبه"، 
م�شخة   20 من  اأك��ر  ن�شب  "مت  ان��ه  مو�شحا 
متطلبات  اكمال  هو  املتبقي  اأما  عائمة،  كبرية 

ربط انابيبها".

كري �لأنهر: حتقيق ن�شب �إجناز 
متقدمة بعمليات رفع �لرت�شبات 

و�لنباتات �ل�شارة
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 بغداد / املدى

يرتق���ب لعبو منتخبنا الوطن���ي للنا�شئني 
حتت 17 عامًا، مباراتهم الثانية مع منتخب 
لبن���ان الي���وم الأربع���اء �شم���ن الت�شفيات 
يف  واجلاري���ة  اآ�شي���ا  كاأ����س  اىل  املوؤّهل���ة 
جمّم���ع ال�شلطان قابو�س الريا�شي ببو�شر 

بالعا�شمة الُعمانية م�شقط. 
ويتحّت���م عل���ى منتخبن���ا الوطن���ي حتقيق 
الف���وز عل���ى الفري���ق اللبن���اين لتعوي����س 
اخل�ش���ارة الت���ي تعّر����س له���ا م���ن الفريق 
مناف�شات���ه  اأوىل  يف   )2-1( القط���ري 
باملجموع���ة، �شيم���ا اأن الفري���ق اللبناين ل 
ي�شّكل مناف�شًا �شعبًا بعد اأن جتّرع الهزمية 
مّرت���ني مع البحرين )0-1( ومع ُعمان )1-

.)2
واأنه���ى منتخ���ب النا�شئ���ني، ا�شتعدادات���ه 
م�ش���اء اأم�س الثالث���اء، يف ملع���ب الديوان 
بالعا�شمة الُعمانية م�شقط، تاأّهبًا ملواجهة 
نظ���ره اللبناين، الي���وم الأربع���اء، �شمن 
اجلول���ة الثالث���ة م���ن مناف�ش���ات املجموعة 

الثالثة لت�شفيات كاأ�س اآ�شيا.

النا�شئ���ني  منتخ���ب  وف���د  رئي����س  وكان 
لت�شفي���ات كاأ�س اآ�شي���ا اجلارية يف �شلطنة 
ُعمان، ع�شو الحت���اد العراقي لكرة القدم، 
فرا����س بح���ر العلوم، ق���د اجتم���ع بالفريق 
وحّثه���م عل���ى ط���ّي �شفح���ة مب���اراة قط���ر 

والتعوي�س يف املباريات املقبلة.

انزعاج كاظم
م���ن  انزعاج���ه  كاظ���م  اأحم���د  يخ���ف  ومل 
اخل�ش���ارة الت���ي تعّر����س له���ا فريقن���ا اأمام 
نظ���ره القط���ري يف باك���ورة م�شواره يف 
ت�شفي���ات كاأ�س اآ�شي���ا دون 17 عام���ًا التي 

انطلقت يف العا�شمة العمانية م�شقط.
ي�شتح���ق  مل  منتخبن���ا  "اإن  كاظ���م  وق���ال 
اخل�ش���ارة اأمام منتخب قط���ر، لكن ظروف 
املب���اراة �شّعب���ت علين���ا املهم���ة م���ن خالل 
الإ�شاب���ات املتك���ّررة، وم���ع ذل���ك مل نك���ن 

�شّيئني يف املباراة.
واأ�ش���اف: حتّدث���ُت قبل انط���الق البطولة، 
باأن عام���ل الرطوبة فقط هو م���ا يقلقنا يف 
ه���ذه الت�شفي���ات، حي���ث تاأّخ���ر و�شولن���ا 
لُعمان حتى قبل انطالقها ب�شاعات، ون�شبة 

الرطوب���ة هن���ا عالي���ة ج���دًا مل يعت���د عليها 
لعبون���ا، لفت���ًا اإىل اأن تك���رار الإ�شاب���ات 
خ���الل دقائ���ق املب���اراة دليل على م���ا ذهبنا 

اإليه مبخاوفنا.
واأ�ش���ار اإىل اأن البداي���ة كان���ت طيب���ة لك���ن 
�شرعان ما تاأثر الفري���ق بعد الإ�شابة التي 
غ���ادر على اإثره���ا الالعب اأي���وب اإبراهيم، 
منّوه���ًا اإىل  اأن الفري���ق لح���ت ل���ه عدد من 
الفر����س مل ت�شتثم���ر عل���ى عك����س املنتخب 

القطري الذي وّفق متامًا يف املباراة.
واأك���د اأن الت�شفي���ات ما زال���ت يف بدايتها، 
وحل�ش���ن حّظن���ا كن���ا يف حال���ة انتظار يف 
ال���دور ال�شابق، على اأمل اأن ي�شفى عدد من 
الالعبني امل�شابني، وما زلنا منلك حظوظًا 
كب���رًة باملناف�ش���ة، اأمامن���ا مباري���ات مهمة 
�شرنّك���ز عل���ى نقاطه���ا و�شنجتهد م���ن اأجل 
حتقي���ق اأكرب ع���دد م���ن النق���اط واملناف�شة 

على بطاقة التاأهل.

رهان اجلمهور
عل���ى  واجلمه���ور  املراقب���ون  ويراه���ن 
معنوّي���ات لعبين���ا العالي���ة ل�شيما بعد 

اأن �شنح���ت لهم الفر�ش���ة لال�شتفادة من 
الراح���ة الت���ي منحته���ا قرع���ة البطولة، 
الوح���دات  اأثن���اء  حما�شته���م  وكذل���ك 
التدريبية واملران البدين اخلفيف، منذ 
و�شوله���م اإىل مق���ر اإقامته���م، وحلقتها 
تدريب���ات تكتيكّي���ة وّظ���ف م���ن خالله���ا 
وف���ق  الالعب���ني  كاظ���م  اأحم���د  امل���درب 
الأ�شل���وب الذي �شيعتم���ده يف مواجهة 

لبنان.

هزميتان من ُعمان 
والبحرين

وك�ش���ف منتخب ُعم���ان للنا�شئني هزالة 
نظ���ره اللبن���اين بعد اأن هزم���ه بهدفني 
له���دف، يف جمّم���ع ال�شلط���ان قابو����س 
الريا�شي، حل�شاب اجلول���ة الثانية من 
ت�شفي���ات كاأ�س اآ�شي���ا للمنتخبات حتت 

17 عامًا.
ُعم���ان ر�شي���ده اإىل 3  ورف���ع منتخ���ب 
نق���اط، مت�شاوي���ًا م���ع البحري���ن وقطر، 
فيم���ا جتّمد لبن���ان يف املركز الأخر من 

دون نقاط.

وباغت الأحمر الُعم���اين مناف�شه بهدف 
التق���ّدم عند الدقيقة الثاني���ة، عن طريق 

عبد الله املقبايل.
ويف الدقيق���ة 78، اأدرك حمم���د يا�ش���ني 
التع���ادل للبن���ان، م�شتغ���اًل عر�شّي���ة من 

زميله حممد عرتي�س.
ون���ال التعب من لعب���ي الفريقني، وبدا 
ذل���ك وا�شحًا من خالل ن���زول امل�شتوى 
ُعم���ان  منتخ���ب  خط���ف  حت���ى  الفن���ي، 
النق���اط الثالث يف الوقت ب���دل ال�شائع 

بهدف عمر اجلابري.
وقب���ل ذل���ك، حّق���ق منتخ���ب البحري���ن 
ف���وزًا �شعبًا عل���ى لبن���ان بنتيجة 0-1، 
وج���اء هدف املباراة الوحيد مع انطالق 
ال�ش���وط الث���اين ح���ني ح�ش���ل املنتخب 
البحرين���ي على ركلة ج���زاء، بعد عرقلة 
م���ن املدافع رودي احلاج و�ش���ّدد �شامي 
ب�ش���ام الكرة برباع���ة داخل �شب���اك جاد 
اللبن���اين  املنتخ���ب  وح���اول  جوه���ر.  
ت�شجيل التعادل، عرب عّدة هجمات، لكن 
براعة دفاعات وحار�س مرمى البحرين، 

كانت لهم الكلمة الف�شل.

 متابعة / املدى

يتطّلع فري���ق ليفرب���ول الإنكلي���زي للتقّدم 
عل���ى ح�شاب رينج���رز ال�شكتلن���دي �شمن 
مناف�شات اجلولة الثالثة للمجموعة الأوىل 
ل���دوري اأبط���ال اأوروب���ا املوؤّم���ل اأن جتري 
الي���وم الأربعاء بال�شاعة 10 م�شاء بتوقيت 
املت���ّوج  ليفرب���ول  م���ن  ويتطّل���ب  بغ���داد. 
ب����)6( م���ّرات باللق���ب الأوروب���ي واآخرها 
ع���ام 2019 اأن يف���وز على �شيف���ه، ل�شرب 
ع�شفوري���ن بحج���ر واح���د، الأّول تعزي���ز 
املجموع���ات،  دور  تخّط���ي  يف  حظوظ���ه 
والث���اين م�شاحل���ة جماهره بع���د تعادله 
املُخّي���ب على اأر�ش���ه اأمام �شيف���ه برايتون 

3-3، يف )الربميرليغ(.
ويب���دو ليفرب���ول و�شي���ف بط���ل املو�ش���م 
مدري���د  ري���ال  اأم���ام  بخ�شارت���ه  املا�ش���ي 
الإ�شب���اين بعيدًا عن م�شت���واه يف الأعوام 
الأخ���رة، وبعدم���ا كان خ���ّط دفاع���ه قّوت���ه 
بلقب���ي  التتوي���ج  يف  واملُ�شه���م  ال�شارب���ة 
وال���دوري  العريق���ة  القاري���ة  امل�شابق���ة 

الإنكليزي، اأ�شبح �شهل املنال لغرمائه.
وحّقق رجال املدرب الأملاين يورغن كلوب 
يف  مباري���ات   9 يف  فق���ط  انت�ش���ارات   3
خمتلف امل�شابق���ات هذا املو�ش���م، واهتّزت 

�شباكهم 13 مّرة، بينما يعاين خط هجومه 
يف ح�ش���م املباريات ب�شب���ب ابتعاد جنومه 
عن م�شتواه���م، يف مقّدمتهم هّدافه املو�شم 

املا�شي، الدويل امل�شري حممد �شالح.
من جانبه ي�شتعّد نادي ت�شيل�شي الإنكليزي 
ملواجه���ة اأي �شي ميالن الإيطايل، خلو�س 
مب���اراة م���ن العي���ار الثقي���ل، عل���ى ملع���ب 
�شتامف���ورد بري���دج اليوم الأربع���اء �شمن 
مناف�ش���ات اجلول���ة الثالثة ل���دوري اأبطال 

اأوروبا.
ويت�شّدر ميالن اليطايل ترتيب املجموعة 
نق���اط، ودينام���و  اخلام�ش���ة بر�شي���د )4( 
زغ���رب ثاني���ا بر�شي���د )3( نق���اط ، وري���د 
ب���ول �شالزب���ورغ الأمل���اين ثالث���ا نقطتني، 

وت�شيل�شي رابعًا بنقطة واحدة.
واأنه���ى ريال مدري���د الإ�شب���اين ال�شتعداد 
للقاء �شيفه �شاخت���ار دونيت�شك الأوكراين 
م���ن  برنابي���و  ال�شانتياغ���و  ملع���ب  عل���ى 

اأج���ل ح�ش���م التاأه���ل املُبّك���ر ع���ن املجموعة 
ال�شاد�شة. 

ويدخ���ل ريال مدريد اللق���اء حمتاًل �شدارة 
ترتي���ب املجموع���ة بر�شيد 6 نق���اط، بينما 
يحت���ّل �شاختار و�شاف���ة املجموعة بر�شيد 

4 نقاط.
لت�شيي���ف  اأبواب���ة  ملع���ب الحت���اد  يفت���ح 
مباراة قوي���ة جتمع ب���ني مان�ش�شرت �شيتي 
�ش���د نظ���ره كوبنهاغن الدمنارك���ي اليوم 
الأربع���اء، وذلك �شمن املجموع���ة ال�شابعة 
مناف�ش���ات اجلول���ة الثالث���ة م���ن املجموعة 

ال�شابعة لدوري الأبطال اأوروبا.
ه���ذه  يف  �شيت���ي  مان�ش�ش���رت  ويبح���ث 
املوقع���ة عن حتقي���ق الف���وز ملوا�شلة نغمة 
النت�ش���ارات واحلفاظ عل���ى ال�شدارة، لذا 
�شيقاتل باأق�شى جهد ُمكن خلطف النقاط 

الكاملة من اأنياب غرميه.
اأم���ا على اجلانب الآخ���ر، يتطّلع كوبنهاغن 
ملحاول���ة ت�شحي���ح امل�ش���ار ووق���ف نزي���ف 
النق���اط ، ل���ذا �شيح�شر للق���اء ب�شكل قوي، 

اأماًل باأن يخطف النقاط كاملة.
عل���ى  �شيت���ي  مان�ش�ش���رت  فري���ق  ويرتّب���ع 
�ش���دارة جدول الرتتيب بر�شي���د 6 نقاط ، 
بينما يتواج���د كوبنهاغن يف املركز الثالث 

بر�شيد نقطة وحيدة.

 الدوحة / خا�ص باملدى

 ق����ال املهند�س متيم العابد، مدي����ر عمليات ملعب لو�شيل 
القطري، اأحد املالع����ب الثمانية امل�شّيفة ملناف�شات كاأ�س 
العرب����ي  الطاب����ع  اإن ت�شميم����ه يج�ّش����د  الع����امل 2022، 
الإ�شالمي الذي يتمّيز بك����رم ال�شيافة وحفاوة ا�شتقبال 
الأواين  م����ن  م�شتوح����ى  اأن����ه  اإىل  م�ش����رًا  ال�شي����وف، 
اليدوّية التي و�شلتنا من الع�شر الذهبي لفنون العمارة 
يف العامل الإ�شالمي. واأ�شاف العابد "اأن ت�شميم امللعب 
ال����ذي �شي�شه����د نهائ����ي املوندي����ال يحاكي اأي�ش����ًا الفنار، 
الذي ا�شتخ����دم قدميًا لإر�شاد ال�شف����ن، من خالل انبعاث 
ال�شوء من منافذه، حيث ت�شاعد الفتحات املوجودة يف 
الواجه����ة اخلارجية للملعب على تداخل ال�شوء والظّل، 
ما ي�شاعد يف اإ�شاءة امللعب بعد �شاعات املغرب، وكاأنه 
فنار �شخم ير�شد امل�شجعني من اأنحاء العامل اإىل موقعه.
وتابع العابد، حر�����س امل�شّمم املعماري الرئي�شي مللعب 

لو�شيل، نورم����ان فو�شرت، على درا�ش����ة الُتحف العربية 
والإ�شالمي����ة املنحوتة يدوّي����ًا، ورّكز على ت�شميم يجمع 
بني الإناء والفن����ار، فدمج الفكرتني ّم����ا اأفرز الت�شميم 
احل����ايل للملع����ب، بواجهت����ه الذهبّية اجلميل����ة املقّو�شة 

التي ترونها عند اقرتابكم من امللعب."
ويقع ال�شرح املونديايل، الذي ا�شتقبل اأكرث من 75 األف 
م�شّجع يف فّعالية كاأ�س �شوبر لو�شيل يف اأيلول املا�شي، 
على م�شافة 20كم اإىل ال�شمال من و�شط مدينة الدوحة، 
وعلى ُبع����د دقائق �شرًا على الأقدام م����ن حمّطة لو�شيل 
على اخلط الأحمر من مرتو الدوحة، كما مُيكن الو�شول 
اإليه من خالل طريق اخلور ال�شاحلي، و�شيتمّكن الزّوار 
م����ن الو�شول اإليه با�شتخدام ترام لو�شيل بعد البطولة.   
وح����ول الإرث الذي �شيرتكه امللعب بع����د اإ�شدال ال�شتار 
عل����ى مونديال قط����ر 2022، اأو�ش����ح العاب����د اأنه يجري 
حالي����ًا درا�شة ع����دد من الأفكار لال�شتف����ادة من امل�شاحات 
الداخلي����ة يف امللع����ب بع����د البطول����ة مب����ا يع����ود بالنفع 
عل����ى املجتم����ع والدولة، مبا يف ذلك حتويل����ه اإىل وجهة 
جمتمعّي����ة ت�شمل وح����دات �شكنّية باإيج����ارات خمّف�شة، 
وحمالت جتارّي����ة، ومدار�س، ومقاٍه، ومرافق ريا�شّية، 
وعي����ادات طبّية، مع الإبقاء علي����ه ك�شرح ريا�شي جاهز 
خلدمة اأّية م�شاريع ريا�شّية م�شتقبلّية يف الدولة. ي�شار 
اإىل اأن ملع����ب لو�شي����ل ُي�شّيف ع�ش����ر مباريات يف جميع 
مراح����ل مناف�شات املونديال، تبداأ يف 22 ت�شرين الثاين 
مبب����اراة الأرجنت����ني وال�شعودي����ة حل�ش����اب املجموع����ة 
الثالث����ة، ثم مب����اراة الربازيل و�شربيا �شم����ن مناف�شات 
يف  والأرجنت����ني  من����ه،   24 ي����وم  ال�شابع����ة  املجموع����ة 
مواجهة املك�شي����ك يف املجموعة الثالثة ي����وم 26 ال�شهر 

ذاته.

 متابعة / املدى

حقق املنتخب الوطني ملبتوري الأطراف بكرة 
القدم الفوز على منتخب الأوروغواي ب�)2-3( 
يف نهائيات كاأ�س العامل املقامة حاليًا يف تركيا 

ومب�شاركة 24 فريقًا.
اأف�����ش��ل ع��رو���ش��ه يف  ال��وط��ن��ي  وق���ّدم املنتخب 
البداية  تعوي�س  يف  وجنح  املجموعات،  دور 
اإيطاليا  اأم����ام  الأوىل  ب��امل��ب��اراة  امل��ت��وا���ش��ع��ة 
اأنغول  امام  والثانية  ب���)2-0(،  والتي خ�شرها 

وخ�شرها اأي�شًا ب�)4-1(.
مع  املناف�شة  يف  الوطني  منتخبنا  ينجح  مل 
وغادر  الثالث،  املركز  ا�شحاب  من  فرق  اأف�شل 
املنتخب  ان  علمًا  الأول،  دوره��ا  من  البطولة 
الأن���غ���ويل )ح��ام��ل ال��ل��ق��ب( ت�����ش��در ال��رتت��ي��ب 
ب��ع��د ال��ف��وز ع��ل��ى اإي��ط��ال��ي��ا ب�����)7- 0( وح��ّل��ت 

نقاط،   )6( بر�شيد  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز  الأخ����رة 
نقاط،   )3( بر�شيد  الثالث  باملركز  ومنتخبنا 

والأوروغواي باملركز الرابع والأخر.
ملبتوري  القدم  لكرة  املغربي  املنتخب  وحجز 
العامل  كاأ�س  نهائي  ثمن  يف  مقعده  الأط���راف، 
املنتخبات  اأف�����ش��ل  ب��ط��اق��ات  اإح���دى  نيله  بعد 

احلا�شلة على املركز الثالث بدور املجموعات.
امل��غ��رب��ي يف دور  امل��ن��ت��خ��ب  ن��ت��ائ��ج  وك���ان���ت 
اأيرلندا  منتخب  على  التفّوق  هو  املجموعات 
املنتخب  اأم��ام   )0-0( �شلبيًا  والتعادل   )0-6(
اأمام  الثالثة  املباراة  يف  واخل�شارة  الإي��راين، 

الربازيل )2-0(.
ويلعب املغرب اأمام الأرجنتني يف ثمن النهائي، 
وتلعب  هايتي،  منتخب  اأمريكا  تواجه  بينما 
مع  اإي��ران  وتلتقي  كولومبيا،  مع  اأوزبك�شتان 
اإنكلرتا،  منتخب  اأنغول  تقابل  فيما  اأيطاليا، 

ُتقابل  بولندا  منتخب  الربازيل  تواجه  وبينما 
املواجهات  وتختتم  تنزانيا،  مناف�شتها  اليابان 
مع  ال��رتك��ي  املنتخب  الأر�����س  اأ���ش��ح��اب  بقّمة 

نظره املك�شيكي.
الط��راف  ملبتوري  الوطني  منتخبنا  ينتِم  ومل 
والعراقية،  ال��دول��ي��ة  الباراملبية  اللجنة  اىل 
الع��رتاف  على  احل�شول  ع��ن  بعيد   جعله  م��ا 

والدعم املايل من الدولة.
يذكر اأن حممد النجار قام بتاأ�شي�س ريا�شة كرة 
واأ�شرف  العراق،  يف  الط��راف  ملبتوري  القدم 
العامل،  بكاأ�س  وم�شاركته  الفريق  جتهيز  على 
اىل  وت��اأّه��ل  اآ���ش��ي��ا  بطولة  يف  ���ش��ارك  اأن  بعد 

مونديال تركيا 2022.
ويتكّون الفريق الواحد من 7 لعبني، يلعبون 
م��ن ���ش��وط��ني مل���دة 25 دق��ي��ق��ة ل��ك��ل ���ش��وط، مع 

ا�شرتاحة 5 دقائق.

 رعد العراقي
باختصار ديمقراطي

الريا�شي���ة يف  الإع���الم وال�شحاف���ة  اأهمّي���ة دور  ن���درك  لأنن���ا 
التاأث���ر عل���ى الواقع الريا�شي ب�شكل ع���ام، والكروي على وجه 
اخل�شو����س، فاإننا ل ُنرّخي حبال الت�شخي�س والنقد البّناء، بل 
ُن�شّل���ط ال�شوء على خفايا ودهالي���ز ذلك املف�شل احل�ّشا�س الذي 
بات ينحرف عن م�شار املهنّية املُلتزمة مببادىء العمل ال�شحفي 

القومي.
ل اأب���ّرئ ذاتي كجزء من البيت ال�شحف���ي اإن كان قلمي زلَّ يومًا 
يف حتدي���د حقيق���ة املعا�ش���ل واأ�شبابها فاأدرك اخلط���اأ ول اأترّدد 
يف الت�شحي���ح واإظه���ار احلّق طامل���ا اأن النّيات �شليم���ة والروؤية 

ُمن�شفة واحلياد هو غايتنا ل غر.
م الذي ميّر به الإعالم الريا�شي  دعونا مُنِعن النظر بامل�شهد املتاأزِّ
الذي بات اأغلبه يعتا�س على تواِفه الأمور ليجعل منها باأ�شلوب 
�شاخر ل يحمل لغة الحرتام �شوطًا يجلد به بال رحمة مفا�شلنا 
الريا�شّي���ة غر اآبه حلدود احلرّي���ة املمنوحة له! تراه يوِغل يف 
النتقا����س والتحري����س لي�شعر بالزهو والفخ���ر وهو يدفع من 
حول���ه للم�شاركة يف حفلة ال�ُشخرية والنق�شا�س على خ�شومِه 
وت�شجي���ل نق���اط اإ�شافّية له يف ملحمة ح���روب البيت الريا�شي 

الواحد!
اأي فكر هجني بات يغزو عقول البع�س وهو يت�شّور اأّن جناحه 
لب���ّد اأن ي�شتن���د اإىل لغ���ة العرتا����س واإن كّفة موقف���ه ثقيلة يف 
مي���زان م�شلحة من ته���واه نف�شه وم�شاحل���ه، واإن قرار احلرب 
بًا لط���رٍف �شايرُه �شد طرف  الإعالمّي���ة يطلقُه متى م���ا ي�شاء تقُرّ

خالفه!
هل نحتاج اىل تلك الثورة املُلتهبة وم�شاحة ال�شتهزاء والتنكيل 
عل���ى ق�شي���ة ل ت�شتح���ق اأن تك���ون اأداة للت�شقي���ط والت�شه���ر 
والإح���راج كق�شّية )كاأ�س ال�شوبر(؟ لق���د ت�شابَق الكثر بجعلها 
)ُقنبل���ة املو�شم( وحديث القنوات الف�شائّي���ة ومواقع التوا�شل 
الجتماع���ي لت�ش���ل اإىل خارج احل���دود يف اأ�شواأ م�شه���د ُيقّدمه 

الإعالم الريا�شي عن بلد احل�شارة والثقافة واملحّبة!
لي�ش���ت ق�شّية )كاأ����س ال�شوبر( هي الوحي���دة يف اختبار املهنّية 
ولغ���ة الطرح واحل���وار، بل �شبقته���ا الكثر م���ن )التوافه( التي 
كان���ت �شبب���ًا يف ت�شويه �ش���ورة الواق���ع الريا�ش���ي يف الداخل 
و�شّببت اإحراجًا لل�شخ�شّيات الريا�شّية وعالقاتها خارجيًا، يف 
حني تنا�ش���ى الكثر اأ�شل���وب النقد البّناء ب���ال جتريح واحلوار 
اله���ادىء، ولفت النتب���اه باحرتام وطرح احلل���ول هي مبادىء 
ر�شين���ة لإي�شال الر�شائل وت�شحيح الأخط���اء بدًل من التهريج 

والت�شّبث باحلر�س الزاِئف.
���ف اأن تختف���ي املواق���ف الر�شين���ة لأق���الم �شحفّي���ة  م���ن املوؤ�شِ
واأ�ش���وات اإعالمّي���ة حُماي���دة وراء اأم���واج النفع���ال وال�شخب 
الإعالم���ي اخل���اِدع وال�شائد ليك���ون ال�ُشغل ال�شاِغ���ل للم�شوؤلني 
الريا�شي���ني لتجّنب تاأثرهم وا�شابتهم القاتلة ملنا�شبهم ومعها 
ت�شي���ع كل الن�شاِئ���ح ومناِف���ذ احللول التي تطرحه���ا الأ�شوات 

املُحايدة واملهنّية.
كم ه���ي الق�شايا املف�شلّية التي ُطرحت ب�ش���كل علمي وباأ�شلوب 
ُمّت���ِزن من خ���الل الربام���ج وال�شح���ف وقّدمت فيه���ا املُقرتحات 
الر�شين���ة م���ن دون الدخ���ول يف م�شارات ملتوي���ة اأو ا�شتهداف 
�شخ�ش���ي مق�ش���ود وُمتف���ق عليه؟ وباملقاب���ل ميك���ن اأن نت�شاءل 
���ل الريا�شّية من كمّي���ة النقا�شات  عن م���دى ا�شتف���ادة ُكّل املفا�شِ
واملعلومات واللق���اءات خالل �شنوات م�ش���ت وعملت بال�شالح 

منها فعليًا؟ اجلواب: ل �شيء!
باخت�ش���ار.. تهذيب اخلطاب الإعالمي وال�شحفي بات �شرورة 
وطنّية ل حياد عنه���ا، تتطّلب تدّخلها فوريًا ل�شحاب ال�شاأن من 
القي���ادات ال�شحفّي���ة امل�شوؤولة عرب اإج���راءات عملّي���ة وُمراقبة 
م�شتم���ّرة والعم���ل على بل���ورة ميثاق عم���ل مهني ُملت���زم ياأخذ 
يف اإط���اره الع���ام املحافظ���ة عل���ى �ُشمع���ة الريا�ش���ة ك�شخو�س 
العراق���ي خارجّي���ًا  والإع���الم  ال�شحاف���ة  وكذل���ك  وموؤ�ّش�ش���ات 
وتكثي���ف ال���دورات واملناه���ج التطويرّي���ة للجي���ل اجلدي���د من 
ا�شح���اب املهن���ة قب���ل اأن تتاأّثر افكاره���م بلوثة ُدع���اة ال�شحافة 

والإعالم الهجني!

تهذيب اخلطاب الإعالمي 

اأي فكر هجين بات يغزو عقول البع�ص 
وهو يت�سّور اأّن نجاحه البّد اأن ي�ستند 

اإلى لغة االعترا�ص واإن كّفة موقفه 
ثقيلة في ميزان م�سلحة من تهواه 
نف�سه وم�سالحه، واإن قرار الحرب 

بًا  االإعالمّية يطلقُه متى ما ي�ساء تقُرّ
لطرٍف �سايرُه �سد طرف خالفه!

جولة ثانية للنا�سئين لتعوي�ص الخ�سارة من قطر

تالميذ اأحمد كاظم يتطّلعون لهزمية لبنان وم�صاحلة اجلماهري

ال�صيتي يتطّلع للفوز .. وليفربول للتم�ّصك بالأمل .. ومباراة 
�صعبة لت�صيل�صي مع ميالن 

في جولة اأوروبّية جديدة 

منتخب مبتوري الأطراف يقهر الأوروغواي ويوّدع المونديال

العابد : ملعب لو�صيل المونديالي يجمع 
بين الإناء والفنار  

�أحمد كاظم
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االدارة احلالي���ة بوزارته���ا ودرجاته���ا اخلا�صة 
وم�صت�صاريها وبرملانها العتيد , ا�صتلمت االمور 
بع���د انتخاب���ات برملاني���ه اق���رب م���ن �صابقاته���ا 
لل�صرعي���ة ’ولك���ن متاهيه���ا يف الناخبني ,اي ان 
انه���ا تركة ثقيلة م���ن الف�صل باع���راف روادها. 
رواد  وينق�ص���م  االف���اق  لتن�ص���د  كان���ت  وهك���ذا 
املحا�ص�ص���ة اىل �صت���ة بع���د ان كان���وا ثالث���ة , 
وه���وؤالء ال�صت���ه داخ���ل او خ���ارج متبنياتهم من 
يرغ���ب باجلن���وح , ولك���ن العب جدي���د ي�صعى. 

ناهيك عن لواعيب االقليم والدوليني.
لنقول كان الله يف عون كبري االدارة ال�صيا�صية. 
ه���و  التاريخي���ة  بقفزت���ه  االب���داع  يك���ون  هن���ا 

اخلروج باقل اخل�صائر.
فعندم���ا تك���ون ال�صغ���وط ب���ني م�صاري���ن اثنني 
مت�صاويا القوة , ميكن للخيال الفردي ان يت�صلل 
من ب���ني الف���رج والفج���وات يف �صبك���ة م�صالح 
املجموع���ات ’ وان يقدم بدائل بناءة جديدة ’من 
�صاأنه���ا ان تغ���ري تركيب���ة املجموع���ة )وهكذا قد 
يج���د امل�صوؤول االداري نف�ص���ه معتا�صا وحائرا’ 
فيلج���اأ اىل امل�صاعد املث���ايل _النزيه اىل درجة 
ان���ه ال ميك���ن ان يغ���دو رئي�صا – فيق���رح خياله 
طريق���ا جديدا يعيد ت�صكيل ا�صلوب العمل برمته 
عل���ى نحو تختفي معه احلاج���ة اىل الر�صاوي(. 
 / اال�ص���الم  مغام���رة   / هودج�ص���ون  مار�ص���ال 
ال�صم���ري والتاري���خ يف ح�ص���ارة عامليه /اجلزء 
الثالث �ص 13/ ترجمة: ا�صامة غاوجي 2021.

من هنا يغ���دو النجاح احل���رج او الناق�ص عادة 
يكون يف مثل هذا التكاف���وؤ بني املتناحرين البد 
ان يرتفع االداري فوق م�صتوى ال�صراع بحيث 
ال يك���ون جزءا او طرفا مادام يركن للحل املثايل 
النقي اخلايل من �صوائب ال�صراع. ولكن اداريا 
ي�صع���ب عمليا اأنيا , رمبا النه امل�صاعد املثايل مل 

ياأخذ دوره , وهذا ا�صا�ص احلرية.
فما ه���ي الف���رج والفج���وات يف �صبك���ة م�صالح 
املجموع���ات؟ من خالل ج���ردة ب�صيطة ي�صتطيع 
اي اداري او �صيا�ص���ي ان ي���رى الفجوات , فمن 
خالل جمل���ة حوارعدد 12 ت�صري���ن االول ل�صنة 
2007 وعن���د نظ���رة ب�صيط���ة ملحتوي���ات العدد 
املذك���ور جند �صبعة مقاالت ح���ول النفط والغاز 
اي قب���ل 15 �صن���ه واىل االن مل يتخ���ذ موقف او 
يفعل حلد تاريخه ال من حيث ال�صناعة النفطية 
كم�ص���ايف تغط���ي حاج���ة البل���د وال تعدي���ل او 
تفاه���م حول جت���ارة وانتاج النفط م���ع االقليم. 
او املوق���ف املختلف يف جوالت الراخي�ص بني 
ال�صراك���ة اوح�ص���ب االنت���اج وما �ص���اب كال منها 
كم���ا تفيدنا جل���ان الربمل���ان املخت�ص���ة. وهكذا , 
نذهب للموازنة التي ال زالت تراوح او تراجع 
ونح���ن اكملنا وزاريا اع���داد موازنة 2023 وال 
زال���ت 12/1 ا�صلوبا لل�ص���رف لتحييد وجتميد 

املوازنة اال�صتثمارية.
ح���ول  كتب���ت  موا�صي���ع  ارب���ع  اىل  لن�ص���ري 
اال�صتثم���ار , ال���ذي ال زال حم���دودا من���ذ �صدور 

قانون����ه بحج����ة را�����ص امل����ال جب����ان ولكن����ه كان 
�صجاع����ا يف ج����والت الراخي�����ص والل����ه اعل����م 
ولك����ن �صعيف����ا يف تراخي�ص الغ����از وال�صناعة 
النفطي����ة والبروكيمياويات اجم����اال. ولندخل 
يف ال�صيا�ص����ه املائية ,اي�صا قب����ل 15 �صنه كذلك 
والتحذير م����ن قلة االطالقات وتر�صيد ا�صتهالك 
املياه. وهكذا اخريا مق����ال حول انقاذ ال�صناعة 
وما ادراك مال�صناعة , حيث ترب�ص لها املنافذ 

ووزارة التجارة م���ن خالل اجازات مفتوحة ملن 
هب ودب وغرف جتارة و�صناعة تتفرج...الخ.

ادجل���ة  ب�صاط���ة وب���دون  ب���كل  ن�صتنت���ج  فم���اذا 
واجندات يف العمل االداري او االقت�صادي , اذن 
هناك خلل بني���وي يقت�صي املراجعة بعد تراجع 
غالب الربامج التي انعك�صت فقرا وبطالة وازمة 
�صكن لتخرج عن ال�صيطرة احيانا من خالل ملف 
اخلدمات عموما حي���ث انعدم التخطيط . فلي�ص 

امامنا اال احلل املثايل حيث كان وال زال التاأجيل 
والرقي���ع واالعانات والبطاق���ة التموينية لي�ص 
بدائل اذ تراجع امام ال�صغط ال�صكاين , وهكذا 
يف دني���ا البطال���ة والفق���ر والربي���ة والتعلي���م 
وال�صح���ة والكهرباء ودورانه���ا يف املربع االول 

اللهم اال املربع يت�صع مع االيام.
ه����ذه الفج����وات مل تنف����ع معه����ا مزاي����دات ب����ني 
متناحري����ن جمرب����ني لل����� 19 �صن����ة خل����ت , لذلك 
احل����ل الثال����ث ه����و املخ����رج الوحي����د م����ن اللف 
والدوران ال����ذي �صدع روؤو�صن����ا , وال نن�ص ان 
ه����ذا الت����اأكل يف البن����ى الر�صمي����ة ح�ص����ل فراغ 
مي����الأه ويفاقم����ه الف�صاد عادة ويعمق����ه ويحوله 
املحا�ص�ص����ة  ع����رف  م����ع  متما�صي����ا  ع����رف  اىل 

والتوافقية والتخادم.
اذن اال�صكالي����ة قيادي����ة ع����ادة يف اغل����ب البلدان 
املاأزوم����ة الريعي����ة منه����ا وبغ����ري الدميقراطي����ة 
احلقيقي����ة الت����ي تهيمن عليها هوياته����ا الفرعية 
, فال يج����د ال�صيا�صي او االقت�ص����ادي خرم ابرة 
بب�صاط����ه. فالتاري����خ يب����ني لن����ا ان ال����دول التي 
اتكل����ت عل����ى مواردها الطبيعي����ة �صوف يتوقف 
ازده����ار اقت�صادها او ف�صله عل����ى ا�صعار ال�صلع 
يف  حقيق����ي  ا�صتثم����ار  يج����ري  ال  ح����ني  يف   ,
جوانب اك����ر ا�صتدامة , وهن����اك فر�صية تقول 
ان افريقي����ا تعوقه����ا هوياتها القبلي����ة املختلفة , 
فنايجرييا وحدها حت����وي 400 قبيلة يف 150 
ملي����ون ن�صم����ة. ومت�ص����ي الكاتب����ة ول����دى قادة 

افريقي����ا نزوع نح����و م�صروع����ات �صناعة املجد 
, ولك����ن كلما تعاظ����م حجم امل�ص����روع , تعاظمت 
فر�����ص القادة ملن����ح العقود للمقرب����ني منهم بدال 
م����ن اختيار اف�صل مقدم للخدم����ة. ولعل ال�صرر 
كان �صي�صب����ح اقل لو انفق����ت اموال الف�صاد هذه 
داخل البل����د )كما يف ال�ص����ني واندنو�صيا مثال( 
,لكن االموال املنهوبة دائما ما تنتهي بها احلال 
يف ح�صابات ببن����وك اجنبية.)دامبي�صا مويو/
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ان البنية االجتماعية هي قاعدة العمل ال�صيا�صي 
واالقت�صادي لذلك ال ي�صعنا اال ان نقول ال تنمية 
م�صتدام����ة من خالل هويات فرعية وهذه طبيعة 
االم����ور يف اي جترب����ه تنموية ناجح����ة , حيث 
يختل����ف االنتماء والوالء وي�صب����ح عك�ص التيار 
, فاملدخ����ل التنموي املفرو�ص ه����و الثغرة التي 
 , االقت�ص����ادي  الب�صا�ص����ي  االداري  منه����ا  ينف����ذ 

عندما يكون قراره باغلبية حقيقية.
فوح����ي ت�صرين ا�ص����رق وجتلى وان����ار الطريق 
ب����دم �صهدائ����ه وجرح����اه ومعاقي����ه وه����ذه ه����ي 
املعادل����ة والره����ان الت����ي ي�صتع����ني به����ا �صاحب 
القرار لينتهي من حراجة النجاح املعلق احلرج 
اىل تف����وق تنم����وي م�صت����دام ناجم م����ن اخ�صب 
جتربة يف ال�صرق االو�صط وفريدة بكل ابعادها 
وا�صكاالتها االقليمية والدولية فمن هو الفار�ص 

العراقي؟

العدد )5277( ال�صنة الع�صرون – االربعاء )5( ت�صرين االأول 2022

اإن درا�ص���ة التاريخ االإن�صاين وخا�صة يف 
املوؤ�ص���رات واملالم���ح القيادي���ة للعنا�ص���ر 
التي �صاهمت يف �صياغ���ة التاريخ ور�صم 
مالمح اأوجه ع�صرها, عمل مهم و�صروري 
ال�صتك�ص���اف العوام���ل الت���ي �صاعدت على 
احلرك���ة لالأم���ام دوما, والبح���ث دوما عن 
العوام���ل الت���ي عطل���ت فر����ص وفر�ص���ت 
اأو�ص���اع قد تكون مغاي���رة ل�صري االحداث 
بتاأثرياته���ا ال�صلبي���ة ونتائجه���ا الوخيمة 
على احلركة, وبالتايل ي�صبح من املنطقي 
اإن عملي���ة فه���م التاريخ على اأن���ه التجربة 
العملي���ة بكل وجوهها و�صريورتها وربط 
كل ذلك به���دف اأو غائية �صامية مما ي�صهل 
وي�صاعد عل���ى اأ�صتنباط قوان���ني عامة اأو 
رمبا و�ص���ع ت�ص���ورات جتريبية ممتحنة 
لها, هذه الت�صورات التجريبية تكون اأما 
نقدي���ة ت�صحيحي���ة اأو تقييمية يف مفهوم 
للح���ركات  العمل���ي  والت�صي���ري  القي���ادة 
الفكرية واالجتماعي���ة التي متهد لر�صيم 
عالم���ات طري���ق االإن�صان, وه���ذا ال يغني 
عن الت�صليم بحقيقة كونه اأي فهم التاريخ 
يبق���ى متجدد احلاج���ة ملفاهي���م وجتارب 
مماثل���ة اأو م�صابه���ة, ف���ال ميك���ن للتاريخ 
اأب���دا ويف جمي���ع الظروف م���ا يغنيه عن 
التجري���ب مرة اأخرى مم���ا يقلل اخل�صائر 

ويك�صب الزمن.
عندم���ا اأم���ر الل���ه تع���اىل ر�صول���ه باجلهر 
بالدع���وى مل مينحه اأكر م���ن االأذن بذلك 
م�صافا له الوعد بالن�صر م�صروطا بالعمل 
اجلاد وال�صرب, ور�صم له منهج عام يتعلق 
الك�ص���ب  يف  ودوره  االأخالق���ي  بالفع���ل 
للدع���وة, مل يك���ن �صالح النب���ي حممد �ص 
يتعدى هذه املفاهيم الثالثة وهي الربية 
االأخالقي���ة النموذجية التي عمادها احلب 
وال�صدق واالخال�ص والتفاين, وثانيهما 
الفك���ر املتفت���ح على فه���م كوني���ة ال�صراع 
املجتم���ع  قواع���د  عل���ى  التج���اوز  وع���دم 
االإمي���ان  وثالثهم���ا  باإيجابي���ة,  العامل���ة 
باله���دف والق���درة عل���ى االإجن���از طاملا اأن 
االأمر اإن�صاين وي�صري يف ق�صية االإ�صالح, 
واأعادة ترتيب الواقع االإن�صاين على مبداأ 

ال�صحية واخلري واحلق.
يف  اأكان���ت  �ص���واء  املادي���ة  الو�صائ���ل 
اجلان���ب العمل���ي اأو بالتخطي���ط وتهيئ���ة 
الي���وم  يع���رف  مم���ا  الفعلي���ة  املناخ���ات 
باحلوا�ص���ن الطبيعية للفك���رة اأو اخلطة, 
ال�صراع���ات  يف  ج���دا  ومهم���ة  �ص���رورة 
والتحوالت االإيجابية والكربى منها على 
اخل�صو�ص, ولك���ن ال ميكن تقدمي العامل 
امل���ادي كلي���ا برغ���م فاعليت���ه عل���ى الرك���ن 
املعن���وي املتمثل بنقطت���ني, االأوىل ذاتية 
وه���ي التهيئة واالأعداد النف�صي واحلويل 
وم���ا ي�صتوجب م���ن منهجي���ة ترافق مع 
عظم���ة ووجودي���ة الهدف الت���ي ت�صعى له 
ال���ذات, وه���ذا اأهم م���ا ميك���ن تاأ�صريه يف 
ه���ذا اجلان���ب وعليه تق���وم دائ���رة الفعل 
االإيجاب���ي الالح���ق, اأم���ا الرك���ن املعنوي 
الث���اين اأن تك���ون املوؤديات الت���ي يراد لها 
اأن تغ���ري املجتم���ع ق���ادرة فع���ال اأن تنج���ز 

الغائية بالطري���ق واملنهج املعد, فال ميكن 
مث���ال اأن نهي���ئ خط���ة تغريي���ة تتنافى مع 
الواق���ع التكوين���ي لالإن�ص���ان جذريا وهو 
ال ميكن���ه اأن يفكر ملج���رد التفكري فيها, لذا 
جاءت دعوة النبوة يف مكة مبا يتالءم مع 
الكوني���ة التكوينية وهي املناداة باحلرية 
الطبيعية وبب�ص���ط االإن�صانية خارج قيود 

االأنا.
الت�صلح بالرك���ن املعنوي مهم جدا وموؤثر 
عل���ى  املادي���ة  الق���درة  توف���ر  م���ع  فاع���ل 
االإجن���از, وهن���ا ن�ص���ري اأن ق���درة الرك���ن 
عل���ى  وبال�ص���رورة  متنا�صب���ة  املعن���وي 
تفعي���ل املادي���ات وت�صخريه���ا يف �ص���وء 
الواق���ع, لكن م���ن املفارقة هن���ا اأن العك�ص 
ال ميك���ن اأن ي���وؤدي ل���ذات النتائ���ج ب�صكل 
معكو����ص مبعنى اأن الركيز على العن�صر 
املادي �صيح�ص���د نتائج مادية بال�صرورة, 
وال ميكن حتقي���ق الهدفية ذاتها باالعتماد 
عل���ى العن�ص���ر امل���ادي لوح���ده, ل���ذا جاء 
الن�ص القراآين الذي ي�صري ب�صراحة لهذه 
اجلدلية )كم من فئة قليلة غلبت فئة كبرية 
باإذن الله(, هنا االأذن لي�ص مبعنى الفر�ص 
من الله ولك���ن يعني الرتيب الذي اأ�صرنا 
ل���ه يف املقدمة, وهو تهيئ���ة العوامل حتى 
تتكام���ل وتن�صج لت���وؤدي ال���دور ب�صورة 

مثالية.
اإن اأختيار الظروف املعنوية التي ميكنها 
اأن ت�صاهم يف تاأ�صي�ص حاجة للتغيري اأو ما 
يعرف مبقدمات التغيري واأ�صبابه وعالته, 
هي النقطة املحورية التي من خاللها ومن 
خالل �صالحية اأختيار مفرداتها والتوازن 
ب���ني احلاجات والواقع واله���دف, هو من 
ي�صمن لهدف التغيري التاأ�صي�ص ال�صحيح 
والظ���رف املالئ���م للح�ص���ول عل���ى نتائج 
وفق���ا للراب���ط ب���ني املقدم���ة والو�صيل���ة 
النبيل���ة  االأه���داف  م���ن  فك���م  واله���دف, 
وال���روؤى ال�صاحل���ة �صاع���ت يف م�صارات 
ق���د تك���ون م�صو�ص���ة اأو غري واقعي���ة اأو ال 
تتواف���ق مع املطل���وب الواقعي, منها مثال 
قل���ة اخل���ربة يف التقدي���ر اأو التقري���ر اأو 

اخلطاأ يف بناء املقدم���ات مبا يتنا�صب مع 
الهدف حجم���ه وكونيته واأث���ره وفائدته, 
العم���ل  اأ�صا�صي���ات  اأختي���ار  اأو حت���ى يف 
التغ���ريي ق���د اأطاحت بها اأح���الم اأكرب من 
واقعه���ا اأو غريبة عنها, ه���ذا ال يعني اأبدا 
اأنن���ا يج���ب اأن نح�صر اأحالمن���ا واأهدافنا 
التغيريي���ة باملمكن واملت���اح ونرك العمل 
اخلالق واالأ�صتثنائي وحتى البطويل, اإن 
اأمتالك االإرادة وال�صعي اجلاد وفهم حركة 
املجتمع وقوانينه وقواعده مع التخطيط 
ال�صليم وال�صرب عل���ى النتائج واملكا�صب, 
هو وحده من يك���ون ممكنا ومتاحا وهذا 
ما مل�صناه يف حركة الدعوة االإ�صالمية يف 

دورها املكي االأول.
يف الدرا�صات التاريخي���ة احلديثة والتي 
اأ�ص���ارت لبع����ص اجلزئي���ات فيم���ا يخ�ص 
ملرحلت���ني,  االإ�صالمي���ة  الدع���وة  تق�صي���م 
مكي���ة ومدني���ة واأنه���ا ج���اءت لي����ص فقط 
زمانيا متعلقا باملكان كما ي�صرح موؤرخوا 
االإ�صالم التقليدي���ون, ولكن كان االإنق�صام 
والتق�صي���م �ص���روري وحتم���ي يف واق���ع 
والتفك���ري  الث���وري  التغي���ري  يرف����ص 
االإنقالب���ي بال�صورة الت���ي تبلورت يف ما 
يع���رف بالعه���د امل���دين اأو الع�ص���ر ما بعد 
الهج���رة, التق���دمي املعن���وي ال���ذي يعتمد 
واحل���ث  الناع���م  التنبي���ه  عل���ى  اأ�صا�ص���ا 
عل���ى تغي���ري الواق���ع بخط���وات �صغ���رية 
وق�ص���رية وغ���ري مبا�ص���رة, الت���ي تعتم���د 
عل���ى االإر�ص���اد الل���ني والن�صيح���ة بحكمة 
تتالئم م���ع روحية العق���ل العربي واملكي 
حتدي���دا, “اإن يف البي���ان ل�صح���را” ه���ذه 
املقولة االأدبية تعرب ع���ن الذائقة املزاجية 
توؤث���ر  الت���ي  وتفك���ريه  العرب���ي  للعق���ل 
�صحري���ة البي���ان في���ه كم���ا يوؤث���ر ال�صحر 
يف االإن�ص���ان, ل���ذا اأعتم���دت املرحلة املكية 
على البي���ان االإيجازي املعن���وي اأكر من 
ت�صطري االأحكام والب���دء بالوعد والوعيد 

والتحذير وال�صبط املبا�صر.
و�صروري���ا  مهم���ا  كان  التفري���ق  ه���ذا 
وحتمي���ا للتهيئ���ة وبن���اء مقدم���ات �صليمة 

لفك���ر جدي���د وم�صتجد نهايت���ه حتطيم كل 
الواق���ع االجتماع���ي والفك���ري والعقيدي 
املخال���ف ل���ه, لو ط���رح العن���وان واملقدمة 
به���ذه احلدي���ة والو�ص���وح واملبا�ص���رة ال 
ميك���ن الأح���د اأن ي�صم���ح للنب���ي وال لفكره 
القائ���م على ت�صفي���ه املجتم���ع والهزوؤ منه 
وم���ن ثقافت���ه وقيمه ب�ص���كل مبا�ص���ر, لكن 
خطة النبي كانت ت�صري باأ�صلوب اإر�صادي 
بياين مه���ذب على تعرية نق���اط التوح�ص 
يف ثقاف���ة وواق���ه مكة لي�صهل م���ن خاللها 
العبور اإىل نق���اط اأقوى وحماور اأهم يف 
م���ا اأبتناه الوع���ي املكي يف حين���ه, كانت 
عملي���ة الت�صل�صل للعق���ل العربي متر عرب 
مراح���ل �صغ���رية ومتتابعة وق���ادرة على 
التو�ص���ع والبن���اء م���ن حوله���ا, ل���ذا جند 
اأن االأ�صئل���ة الت���ي كانت تط���رح من خالل 
الن����ص الدين���ي املكي هي بالغال���ب اأ�صئلة 
اأخالقي���ة ومعرفية ت�صكل حمفزات للوعي 

االإن�صاين الظاهر والباطن يف اأن واحد.
عندم���ا بلغ���ت الب���ذور التي زرعه���ا النبي 
حمم���د يف ار�ص الذاك���رة الذهنية ل�صعب 
مك���ة وم���ن تاأث���ر به���ا, واأ�صبح���ت ج���زء 
م���ن ن�صي���ج التفكري داخ���ل منظوم���ة قيم 
املجتم���ع وعل���ى االأق���ل م���ن منظوم���ة قيم 
ب���ني اجلدي���د والق���دمي, �ص���ار  ال�ص���راع 
لزام���ا تطوير اخلطاب املفاهي���م املفردات 
بالعموم تغيري تدريج���ي يف عملية جذب 
حقيق���ي هذه امل���رة ملنظوم���ة ما يري���د اأن 
ي�صل للعق���ل الدين���ي املتولد حديث���ا, فما 
كان م���ن املا�ص���ي مل يع���د ق���ادرا عل���ى اأن 
ي���اأت بجديد يجم���ع بني البي���ان ال�صحري 
وبني البي���ان احلدي���دي االأم���ر والناهي, 
وال ميكن له���ذا املجتمع ال���ذي اأظهر نوعا 
م���ن العداء اجلدي مع فك���ر التجديد حتى 
ببيان���ه ال�صاح���ر, وبني متطلب���ات مرحلة 
�صياغ���ة ال�صريع���ة اجلديدة, ل���ذا وتوافقا 
مع جمريات احلدث وال�صراع الدائر ويف 
وحدة من�صجمة بني ما يف االأر�ص وما يف 
العقل كان ق���رار التغيري املكاين والذهاب 
ملجتم���ع اأخ���ر ق���ادر وم���ن خ���الل جتاربه 

ال�صابق���ة اأن يفهم ويتفه���م معنى ال�صريعة 
الديني���ة, ويعن���ي ويع���رف التب���دل ب���ني 
اخلطاب البي���اين االإر�صادي اإىل اخلطاب 

التف�صيلي اجلديد.
هن���ا مت���ت عملي���ة مبادل���ة حقيقي���ة ب���ني 
الو�صائ���ل واملناه���ج, بني ما ه���و معنوي 
خطابي �صعوري يدغدغ العقل والوجدان 
الب�صري, وبني م���ا يفر�ص االآن من وقائع 
اأن تك���ون حاكم���ة ومفر�ص���ة  له���ا  ي���راد 
واأ�صا�صي���ة يف الواق���ع, ن���اأت االآن لل���دور 
املادي يف �صنع مفهوم القيادة وما يلحقه 
م���ن مفه���وم يف االأركان, العم���ل القي���ادي 
املنظ���م وال���ذي ي���راد ل���ه اأن يك���ون فاعال 
ومنفعال بالغائية واملنه���ج, ال بد اأن يبنى 
على توزيع وتنويع االأدوار واملمار�صات, 
وتوزي���ع يف جماالت الفعل مب���ا يتما�صى 
م���ع التبدالت والتغي���ريات الواقعية التي 
تتطلبه���ا التغريات والتح���والت والواقع 
على االأر����ص, لكنها جميع���ا وبال�صرورة 
يجب ان تكون وفق املنهج املحدد ومرتبط 
بالنتيج���ة, وهذا االمر يحت���اج للت�صنيف 
كال  وامل�صئولي���ات  بالواجب���ات  العمل���ي 
ح�صب ما ميكن اأن ي���وؤدي على اأكمل وجه 
م���ن الناحي���ة ال�صخ�صي���ة وم���ن الناحي���ة 
التعبوية, ل���ذا كان اأعتماد الر�صول حممد 
����ص على جمموعة من الق���ادة االكفاء كان 
مت�صقا م���ع عامل القدرة وعام���ل االإميان, 
املادي���ة  املظاه���ر  عل���ى  يعتم���د  اأن  دون 
ال�صرفة القائمة عل���ى احل�صابات املجردة 
دون النظ���ر جلوهره���ا الفعلي وما حتمل 
عل���ي  االإم���ام  اأختي���ار  كان  مكن���ون,  م���ن 
مثال يف قي���ادة بع�ص املفا�ص���ل والوقائع 
عل���ى �ص���واه م���ن الق���ادة برغ���م الف���وارق 
املادي���ة القيا�صية ال�صائ���دة يف وقتها, كان 
متما�صيا مع املوؤهالت القيادية له وتنويع 
الن�ص���ر  لتحقي���ق  االأركان  اأ�صتخ���دام  يف 
يف املواجه���ة كله���ا ولي����ص يف املواجه���ة 

الع�صكرية فقط.
اإذا الدر����ص العمل���ي ال���ذي م���ن املمكن اأن 
يك���ون واح���دا م���ن دالالت العق���ل العملي 
املجتم���ع يف فرات���ه  اإدارة وتنظي���م  يف 
اإىل  التغي���ري  اإرها�ص���ات  م���ن  االأنتقالي���ة 
رب���ط  ه���ي  للفك���رة,  العمل���ي  التج�صي���د 
حتوالت ال�صريورة بعوامل الرتيب بني 
م���ا هو عمل���ي وما هو معن���وي لي�ص وفقا 
لالإمكانيات بل وفق���ا للمتطلبات الواقعية 
اأ�صب���اب وم�صببات  واحلقيقي���ة, وجتريد 
م���ن  املدرو�ص���ة  القيادي���ة  الق���رارات 
االأحا�صي����ص الذاتي���ة اأو العاطفية, وجعل 
ال�ص���رورات ه���ي الت���ي حت���دد امل�صارات 
وتق���دم وتوؤخر م���ا وجب وم���ا اأ�صتوجب 
وفق���ا ملنطق الرتيب بني ما هو مهم واأهم 
و�صديد االأهمي���ة, اإن التقييد بهذه االأفكار 
وجعله���ا منه���ج عمل���ي م���رن يتف���اوت يف 
مقدار االأخ���ذ به مع مناه���ج اأخرى, تقوم 
كله���ا على تنفي���ذ الفك���رة بالطريقة االأكر 
ديناميكي���ة واأ�ص���رع يف توافقاتها لتكون 
وح���دة عملي���ة ناجحة يف تنفي���ذ م�صروع 

حامل وخالق.

اأ�صف���ر وق���وع الب�ص���رة يف جبه���ة احل���رب م���ع اإي���ران ط���وال عقد 
الثمانين���ات عن خ���راب �صامل, م���ا زالت املدينة تع���اين منه, وتئن 
حت���ت �صطوت���ه اىل اليوم, فق���د اأخرجتها احلرب م���ن كونها مدينة 
زراعية, وحا�صرة �صكني���ة, ووجهة �صياحية وغري ذلك, اىل مدينة 
تقع الكثري من اأحيائها خ���ارج موا�صفات احلياة التقليدية, ب�صبب 
بيئته���ا امللوث���ة باالدخن���ة والغ���ازات النفطية, وما تع���اين منه من 
�ص���وء يف اخلدمات وال�صحة والتعلي���م واالأمن. ومل تكن ال�صلطات 
املتعاقب���ة عل���ى اإدارته���ا منذ انتهاء احل���رب اىل الي���وم لتفّكر جادة 

باإنت�صالها مما وقعت �صحيته وعانت منه.
معل���وم اأنَّ االدارات املركزي���ة امل�صتعِم���رة ه���ي ال�صب���ب االول يف 
خ���راب املدن, فه���ي تت�صلم ِخراَج امل���دن تلك, وتنفق���ه على حروبها 
وم�صتعمراِته���ا, وه���ذا م���ا عان���ت من���ه الب�ص���رة بالذات اأي���ام حكم 
العثماني���ني وب�ص���كل وا�ص���ح, لك���نَّ املدن تخ���ّرب اأي�صًا ب���االدارات 
الوطني���ة الغبّي���ة, وتنح���در يف اأكر م���ن موطن وزم���ان, قد يكون 
اأهونه���ا �صرق���ة ِخراجه���ا, والعبث مباله���ا العام, وتخري���ب بينتها 
التحتي���ة, اأال وهو متزيق �صورتها املعروف���ة يف التاريخ, وطم�ص 
هويته���ا الثقافية والفكرية والعلمية, وهذا م���ا عانت الب�صرة منه, 

يف فرة حكم النظام ال�صابق, وتعاين منه اليوم..
يف احل���رب مع اإيران عاين اجلندي الب�ص���ري من ال�صورة ال�صيئة 
ع���ن املدينة, التي �صّوق لها النظ���ام ال�صابق, عرب ماكنته االعالمية, 
ويف التلفزي���ون العراقي بخا�صة)القناة الر�صمي���ة الوحيدة( ببث 
اأغ���اين الفرق ال�صعبي���ة الغنائي���ة, اأو الفرقة الت���ي اأ�ص�صها النظام, 
كواحدة م���ن رافعات معنوية اجلي�ص العراق���ي يف احلرب, والتي 
�ص���ادف اأْن كان غالبية اأع�صائها من الراق�صني واملغنني واملن�صدين 
ال�صود وال�صمر, من الن�صاء والرجال, حتى بات واحدنا يخجل من 
نف�صه اأمام جنود املحافظ���ات االخرى, كلما اجتمعنا على تلفزيون 
احلان���وت, واأطل���ت الفرق���ة باإح���دى اأغنياتها الراق�ص���ة على انغام 
اخل�صاب���ة, فنح���ن يف نظر جميع اجلنود اإمنا ننح���در من ال�صورة 
تلك, وهكذا كن���ا �صمن اطار ال�صورة الدونية عند غالبية ال�صباط, 
الذين ا�صتجابوا لل�صورة الراق�صة, بو�صفها هوية نهائية للمدينة.
كان���ت اجليو����ص املنت�ص���رة تبيح جلنوده���ا املدن الت���ي تقع حتت 
�صيطرته���ا, وه���ذا م���ا كان���ت تفعله اجليو����ص عرب التاري���خ. �صمن 
املنط���وق هذا كانت �صلط���ة النظام ال حتتجز اجلن���دي الداخل اىل 
بي���وت الدع���ارة, يف �ص���ارع ب�ص���ار, ال���ذي يق���ع و�صط املدين���ة, اأو 
الذاه���ب اىل حي الط���رب, على طريق الب�ص���رة – �صفوان, كذلك مل 
تكن لتغلق الب���ارات واملالهي, الكثرية يف �ص���ارع الوطني, وبذلك 
كان ال�صب���اط واجلن���ود, الذي���ن ت�صن���ح له���م فر�ص���ة التج���وال يف 
املدينة يتمتعون بلحظ���ات التفريغ يف االماكن تلك, ف�صاًل عن عدم 
احرازه���م من التحر�ص بن�صاء املدين���ة عند جتوالهم يف اأ�صواقها, 
اأو وقوفهم وامام ابواب مدار�ص البنات فيها, كل ذلك كان يتم حتت 
اأع���ني النظام ذات���ه, فقد كانت الب�صرة مدين���ة م�صتباحة عند هوؤالء 
�صم���ن الت�ص���ور التاريخ���ي, ال مبعن���ى وجودها كمدين���ة تعر�صت 
لغ���زو اأجنب���ي, وجلي�ص ف���احت منت�صر اإمنا يف متك���ني اجلنود من 
اال�صتم���رار باحلرب, واإن كان االمر ال يخرج ع���ن اال�صاءة للمدينة 

واإذالل �صكانها.
بع���د انفت���اح العراقيني عل���ى ال�صفر اإث���ر �صقوط النظ���ام وامكانية 
تواجده���م جمتمعني يف رحل���ة �صياحية, اأو زي���ارة دينية كثريا ما 
كان الب�صري���ون والب�صريات من غري ال�ص���ود وال�صمر ي�صاألون عن 
حقيق���ة كونه���م ب�صري���ني اأم ال؟ اأّما م���ن كان منهم اأ�صق���ر ال�صعر اأو 
اأبي�َص, �صابت���ه حمرٌة فهذا من عجائب وغرائب التكوين املجتمعي 
عن���د هوؤالء. قد ي���رى البع�ص يف ال�صورة ه���ذه مبالغة ما, لكنها ال 
تخرج عن احلقيق���ة, ولي�ص اأغرب منها اليوم اإال خروج املدينة عن 
كونها منب���ت النخل واالنهار االل���ف, والقبلة املدني���ة, واحلا�صرة 
الثقافية, ودار �صكنى االثني���ات املختلفة, وموئل الزهد واالعتزال 
والت�ص���وف عرب التاري���خ. املدينة التي عرف���ت بالت�صامح والطيبة 
هناك من ي�صعى اىل متزيق هويتها عرب جعلها مدينة اأحادية الدين 
واملذه���ب, وبئ���رًا كب���ريًا للنفط, يت�ص���ارع حوله اأ�صح���اب النفوذ, 

وهي اأكرب منتج ل�صراعات الع�صائر.

قناطر

�صورة الب�صرة في الحرب

طالب عبد العزيز

القيادة.. العمل التنظيمي

عبا�س العلي

ثامرالهيم�س

نجاح الإدارة.. الحرج

الت�شلح بالركن المعنوي مهم جدا وموؤثر فاعل مع توفر القدرة المادية على الإنجاز، وهنا ن�شير 
اأن قدرة الركن المعنوي متنا�شبة وبال�شرورة على تفعيل الماديات وت�شخيرها في �شوء الواقع، 
لكن من المفارقة هنا اأن العك�س ل يمكن اأن يوؤدي لذات النتائج ب�شكل معكو�س بمعنى اأن التركيز 
على العن�شر المادي �شيح�شد نتائج مادية بال�شرورة، ول يمكن تحقيق الهدفية ذاتها بالعتماد 
على العن�شر المادي لوحده، لذا جاء الن�س القراآني الذي ي�شير ب�شراحة لهذه الجدلية )كم من 
فئة قليلة غلبت فئة كبيرة باإذن الله(، هنا الأذن لي�س بمعنى الفر�س من الله ولكن يعني الترتيب 

الذي اأ�شرنا له في المقدمة، وهو تهيئة العوامل حتى تتكامل وتن�شج لتوؤدي الدور ب�شورة مثالية.
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النا����س يف العادة ماأخ���وذون بامل�شتقبل 
وم�شكون���ون مبمكنات���ه الكث���رة. ملاذا؟ 
لأن���ه قري���ُن الإمكان���ات امل�شم���رة الت���ي 
ميك���ن اأن تتحق���ق، ولأن���ه ينط���وي على 
�ش���يء م���ن التف���اوؤل - ل���و اأردن���ا - حتى 
ل���و كان ه���ذا التف���اوؤل من ب���اب التمرين 
النف�شي فح�شب ؛ اأما التاريخ فقد م�شى 
وانق�ش���ى و�ش���ار كتل���ة م���ن وقائ���ع لها 
م�ش���ار واح���د لنحي���د عنه ولميك���ن اأن 
جند له بدياًل ممكن���ًا با�شتثناء القراءات 
التاأويلية ال�شخ�شية له. التاريخ مقرتن 
اإقرتان���ًا �شرطي���ًا بالواحدي���ة واحلتمية 
وقائع���ه  تاأوي���ل  املمك���ن  م���ن  كان  واإن 
ل�شاحلن���ا ؛ اأم���ا امل�شتقب���ل فمنفتٌح على 
املمكن���ات  وك���رة  امل�ش���ارات  تعددي���ة 
واحتمالي���ة النتائج. اأظّن اأّن هذا ال�شبب 
ه���و ماجعل رهطًا م���ن الُكّت���اب – اأمثال 
ويل���ز – يجعل���ون من اآل���ة الزم���ن رمزًا 
ثوري���ًا للم�شتقب���ل ومايحمل���ه العلم من 
ممكنات يف تطوير احلياة وا�شت�شراف 
اآفاق لها غر تل���ك التي ُقّدَرْت على العقل 
غر العلمي. ه���ل �شمعتم يومًا باآلة زمٍن 
تغو����سُ يف قع���ر التاريخ؟ ومل���اذا تفعل 
والتاري���خ اأمامنا كت���اٌب مفتوح مقروءة 
كّل �شفحات���ه بدق���ة؟ رمب���ا ق���د نفعل ذلك 
لو �شئنا خلق ع���وامل موازية ميكن فيها 
متابع���ة م�ش���ارات جدي���دة حلياتن���ا غر 
الت���ي ح�شلت فعاًل ؛ لكّن ه���ذا الأمر يقُع 

يف باب التخييل ال�شردي فح�شب.
لكْن من املمكن اأن تكون مراجعة املا�شي 
لكّل من الف���رد واملجتم���ع فعالية حيوية 
مت���ى ماكانت لغر�س مقارنة واقع احلال 
وو�شع���ه يف نط���اق امل�شاءل���ة النقدي���ة: 
ومامق���دار  تراَجْعن���ا؟  اأم  تطّوْرن���ا  ه���ل 
هذا التط���ّور اأو الرتاج���ع؟ من الطبيعي 
اإذا اأردن���ا قيا����س منا�شي���ب التط���ور اأو 
الرتاج���ع اأن نتخ���ذ مف�ش���اًل زمني���ًا اأداة 
قيا����س مرجعي���ة م���ع املا�ش���ي، ولي����س 
اأف�ش���ل من احلا�ش���ر مرجعي���ًة للمقارنة 
مع املا�شي. اأهمُّ م���ايف الأمر اأن حت�شل 
املقارنة بهدوء، من غر غ�شب، ومن غر 
انفعالت حلظي���ة ي�شتوجبها ظرف اآينٌّ 
ما، واأن نحافظ على حياديتنا ال�شارمة. 
ل�ْشنا يف معر�س مباراة يف �شوق عكاظ 
�شعري اأو برنامج ا�شتعرا�شي للبهرجة 
م���ن  ولي����س   ،Talk Show الكالمي���ة 

املجدي اأن يخدع املرء ذاته.
ل���و اأردُت احلدي���ث ع���ن نف�ش���ي بق�ش���د 
ك�شف خّط تطّوري ال�شخ�شي ف�شاأقول: 
اأراين الي���وم، وباملقارن���ة ماكن���ُت علي���ه 
قب���ل ثالث���ن �شن���ة، كائن���ًا مغرتب���ًا عّم���ا 
اغرتاب���ًا  لي����س  ه���ذا  الإغ���رتاُب  كنُت���ُه. 
والن���واجت  املفاعي���ل  �ش���يء  ا�شتالبي���ًا 
طبق���ًا للفل�شف���ة املارك�شية ؛ ب���ل اأح�شبه 
اإغرتاب���ًا �شحي���ًا ك�ش���ف يل فق���ر واقعنا 
الثقايف والعلمي وه�شا�ش���ة موؤ�ش�شاتنا 
الثقافي���ة يف الع���راق. اأدرك���ُت اليوم كم 
كانت �شحلًة تلك املياُه التي كنا نخو�ُس 
فيه���ا ونح�شبها حميط���ات عميقة. كانت 
و�شائلنا املعرفي���ة واأدواتن���ا املفاهيمية 
ب�شيطة قا�ش���رة، واأق�شى مايف الأمر اأن 
يعي����س املرء هذه اله�شا�شة وهو يح�شُب 
اأن���ه حمميٌّ داخ���ل خزانة م�شفح���ة. كّنا 
نكتفي بُعّدتنا )وه���ي عّدة اأدبية باملعنى 
التقلي���دي ل���الأدب( ، ومل تك���ن املباح���ث 
املعرفي���ة الأخ���رى ذات �ش���اأن لن���ا. كن���ا 
ننظرها من بعيد ونعافها جهاًل وجتاهاًل 
مّنا ؛ فما لنا والعلم والتقنية والقت�شاد 
وال�شيا�شة؟ رمبا كانت لنا بع�ُس املعرفة 
اخل�شي�ش���ة  لك���ّن  ؛  امليادي���ن  ه���ذه  يف 
املميزة له���ذه املعرفة هي تبعرها وعدُم 

انتظامها يف �شياق ن�شقي منتج.
�شاأ�شّجُل لك���م مثاًل يبّن حج���م التهافت 
يف نظرتن���ا حين���ذاك. ماو�شيل���ة الأدب 
يف نهاي���ة املط���اف؟ و�شيلُت���ُه ه���ي اللغة 
لأنه���ا و�شيطن���ا التوا�شل���ي م���ع الب�شر. 
ذات  رمزي���ة  تراكي���ب  ه���ي  مااللغ���ة؟ 
وتقعي���د   Semantic دليل  حمم���ول 
نح���وي Syntactic ومن�ش���اأ بيولوجي 
ه���ل   .Cerebral )دماغ���ي(  ع�شب���ي 
حت�شب���ون بعد ه���ذا اأّن مو�شوعة ن�شوء 
اللغة وتطورها هي مّما ل�شاأن للمهتمن 
ب���الأدب ب���ه؟ اللغة مو�ش���وع ت�شتبك فيه 
النف����س  وعل���م  الع�شبي���ة  البيولوجي���ا 
الإدراكي واملباحث الفل�شفية، ولي�س من 
املقبول اأن يتعامل امل���رء بو�شيط يجهل 
تاري���خ ن�شوئ���ه وتط���ّوره. �شيعرت����سُ 
معرت�ش���ون: ه���ل ينبغ���ي لن���ا اإذا اأردنا 
اأن نك���ون مبدع���ن اأن نتابع اأم���ر اللغة؟ 
اجلواب: نعم، ينبغ���ي هذا ل�شببن على 
الأقل، الأول يخت����سُّ بحقيقة اأّن تعاظم 
منا�شي���ب املعرف���ة بو�شيطن���ا الإبداع���ي 
�شعوري���ة  بو�شائ���ل  �شيعم���ل  )اللغ���ة( 
بعملن���ا  الإرتق���اء  يف  ول�شعوري���ة 
والث���اين يخت����سُّ بحقيق���ة  الإبداع���ي، 

العلمي���ة  للحفري���ات  اإ�شتك�شافن���ا  اأّن 
يف اللغ���ة �شيق���وُد اإىل اإنفت���اح جم���الت 
كتابي���ة اإبداعي���ة لي����س بو�ش���ع الُكّت���اب 
)التقليدي���ن( ت�شّورها. هذا مثال واحد 
فح�ش���ب يخ����سّ اللغ���ة ؛ فكي���ف احل���ال 
مبئ���ات واأل���وف املو�شوع���ات البحثي���ة 

الأخرى؟
قب���ل  واأعم���ايل  كتابات���ي  اأرى  عندم���ا 
ع�شري���ن اأو ثالث���ن �شن���ة اأ�شع���ُر اأحيانًا 
بال�شيق واأت�شاءل: ملاذا مل اأكتب امل�شاألة 
الفالني���ة ب�ش���كل اآخر وبطريق���ة اأخرى؟ 
حت���ى التقني���ات الإبداعي���ة واملقارب���ات 
ال�شردي���ة تتب���ّدُل عل���ى �ش���وء تراكمن���ا 
املع���ريف امل�شتجد، وهذه حال���ة طبيعية 
ل���كّل كائ���ن ح���ي ي�شتزي���د خ���راٍت م���ع 
الزم���ن ؛ لكن ه���ذه الإ�شتزادة ل���ن تاأتينا 
نفت���ح  اأن  يج���ب  ميكانيكي���ة،  بطريق���ة 
حوا�شن���ا وعقولنا واأن نعمل على تغير 
طريق���ة تفكرنا، ولن يح�ش���ل هذا الأمر 
اإل مبثاب���رة وم�شق���ة تقوده���ا ب�ش���رة 

�شغوفة.
الكث���ر  يوم���ي،  نح���و  وعل���ى  اأطال���ُع، 
م���ن املق���الت ال�شحفي���ة واملو�شوع���ات 
املختلف���ة يف �شت���ى امليادي���ن وبخا�ش���ة 
منه���ا،  والفل�شفي���ة  والأدبي���ة  العلمي���ة 
من���ذ  اأحت�ش����س  اأن  كث���رًا  ويح�ش���ُل 
ال�شطور الأوىل اأّن الكاتب يكتب بطريقة 
�ش���رُت اأ�شميه���ا طريق���ة » �شندوقي���ة »، 
وه���ي تو�شيف يراُد منه ال�شارة اإىل َمْن 
يكتُب عل���ى طريقة �شتين���ات و�شبعينات 
الق���رن املا�شي: تق�شي���م املعرفة الب�شرية 
اإىل ق���الع ح�شين���ة معزول���ة وم�ش���ّورة 

باأ�شوار حجرية �شاهقة، كّل قلعة لعالقة 
له����ا مبا �شواه����ا، واملدافعون عن كل قلعة 
م�شكون����ون بحم����ى الدف����اع ع����ن اأ�ش����وار 
قلعته����م احل�شين����ة يف مواجه����ة الق����الع 

الأخرى.
لنج����ّرْب جميع����ًا ه����ذه التجرب����ة املفي����دة 
وبخا�شة ملن يحرتفون الكتابة الإبداعية 
وكتاب����ة املقالت ال�شحفية واملو�شوعات 
الفكرية العامة: لنق����راأ �شيئًا من الفيزياء 
والقت�ش����اد وعل����م الجتم����اع والفل�شف����ة 
- وكّل ماميكنن����ا قراءت����ه وتاأن�س عقولنا 
ل����ه - يف �شياق تفاعل����ي ن�شقي يجعل من 
املعرف����ة الن�شانية وح����دة كلية م�شتدمية 
الب�ش����ر.  حي����اة  يف  والتاأث����ر  التفاع����ل 
اجلمي����ُل يف الأم����ر هو وج����ود الكثر من 
املوؤلف����ات الت����ي حتق����ق مطل����ب الوح����دة 
الن�شقية يف هذه امليادين املعرفية، وهذه 
املوؤلف����ات تخاط����ب القارئ الع����ام ب�شرط 
اأن يك����ون �شغوفًا وراغب����ًا يف ال�شتزادة 
املعرفي����ة. �شيك����ون اأمرًا مفي����دًا للغاية اأن 
تكون قراءتنا يف �شياق تاريخي وفل�شفي 
بدًل من قراءة امل�شّنفات التقنية املجّردة 
حت����ى لترتّد ن����واجت الق����راءة عزوفًا من 

اأّي  قبلن����ا يف مرحل����ة لحق����ة، و�ش����رى 
نتائج �شاحرة �شتكون لهذه الفعالية على 

اأدائنا الإبداعي.
نحت����اُج جميعًا من وقت لآخ����ر اإىل النظر 
وراءنا، اإىل تاريخن����ا الفكري ال�شخ�شي 
التط����ّور  مالم����ح  نع����رف  لك����ي  به����دوء، 
املع����ريف يف اأدائن����ا. يب����دو اأم����رًا عظي����م 
ال�ش����رورة اأن نت�ش����اءل دوم����ًا: هل نكتب 
بذات الطريقة واملقاربة الفكرية التي كنا 
نفعله����ا من قب����ل؟ األتوجد مالم����ح للجّدة 
يف كتابتن����ا؟ ه����ل اأّن مانكتب����ه ي�شلُح لأن 
ميّد ج�ش����ورًا م����ع الثقافة العاملي����ة اأم اأنه 
جزي����رة معزول����ة نكتف����ي باإع����ادة تدوير 

اأفكارنا فيها؟
عنه����ا  اأو  له����ا  لبدي����ل  حاج����ة  يف  كلن����ا 
لأن نك����ون �شجعان����ًا ومنتح����ن تاريخن����ا 
الفك����ري، وبغر ه����ذا �شنكوُن َكَم����ْن يبّدُد 
وقت����ه املح����دود والثم����ن، والأق�ش����ى من 
ه����ذا ه����و تبدي����د اأوق����ات الق����ّراء الذي����ن 
نخاطبه����م. القارئ هو – دومًا - العن�شر 
الت����ي  العنا�ش����ر  ب����ن  اأهمي����ة  الأك����ر 
وي�شعه����ا  ح�شابه����ا  كات����ب  كّل  يح�ش����ب 
)الق����ارئ(  وه����و  اهتمامات����ه،  مرك����ز  يف 
م�شوؤولي����ة كرى عل����ى ال�شعدة الرمزية 
والعتباري����ة، ولي�س بكات����ٍب حقيقي من 
يتمّل�ُس من هذه امل�شوؤولية اأو يخفف من 
اأعبائه����ا اأو يجع����ل قارئه عاج����زًا مركونًا 
خ����ارج نطاق احلراك الفك����ري الذي يقوُد 

الع�شر.
حتّدث ال�شاع���ر والكاتب الأملاين )غوته( 
Zeit�  ����ن مفهوم اأ�شم���اه روح الع�ش���ر

geist ه���و يف بع����س تو�شيفاته اإ�شارة 
اإىل املعرفة الن�شاني���ة الن�شقية ال�شاملة 
املوؤث���رة يف ت�شكي���ل ال�ش���ورة الفكري���ة 
لع�ش���ٍر بعين���ه. كّل كاتب نبي���ل �شيعرف 
– اأّن واجبه الخالقي  – ولو بعد حن 
الأّول يتجوه���ر يف حماول���ة جعل قارئه 
ب���دل  الع�ش���ر  روح  قل���ب  يف  ينغم����س 
ال�شرتخ���اء يف هوام�س احلياة الق�شية 

اأو �شناديق مقفلة للمعرفة.

ك���م �شم���ال   34 ا�شت�شاف���ت مدين���ة كراف���ا، 
العا�شمة الفنلندي���ة، هل�شنكي، م�شاء الثنن 
26 اأيلول، الكاتب العراقي يو�شف اأبو الفوز 
يف اأم�شي���ة ثقافي���ة، اداره���ا براع���ة مدي���رة 
مكتبة املدينة ال�شي���دة ماريا بانغ، وح�شرها 
جمهور من اأبن���اء املدينة واأ�شدق���اء الكاتب، 
ال���ذي و�ش���ف زيارت���ه باأنه���ا اأ�شب���ه بالعودة 
جلذوره الفنلندية الأوىل، فقد �شبق له وعا�س 
يف املدينة للف���رتة 1995 � 2017، وعمل يف 
موؤ�ش�شاتها الثقافية، وع���ر عن امتنانه كون 
املدين���ة، عندما غر حمل �شكنه، ودعته بحفل 
خا�س م���ع تكرميه مبنحه �ش���ارة علم املدينة 
ملجم���ل ن�شاط���ه الثق���ايف والجتماعي وعمله 

التطوعي.
يف الأم�شي���ة حت���دث اأب���و الفوز ع���ن �شرته 
الأدبية، واهم حمطاتها واملوا�شيع التي كتب 
عنها ق�ش�ش���ا وروايات، وتن���اول بالتف�شيل 
ف���رتة ا�شتقراره ون�شاطه الدب���ي يف فنلندا، 
ترجم���ه  ال���ذي  الده�ش���ة(،  )طائ���ر  وكتاب���ه 
الدكت���ور ماركو يونتنن اىل اللغة الفنلندية، 
وحت���دث ع���ن ك���ون الهج���رة واللج���وء، وما 
يتبعه���ا م���ن مو�شوع���ات الهوي���ة والنتم���اء 
واملجتمع املتعدد الثقافات، اأ�شبحت اأحد اهم 
املح���اور يف رواياته. وع���ن روايته الأخرة 

)جرمية مل تكتبه���ا اجاثا كري�شتي( اأ�شار اأبو 
الف���وز، انه���ا تناولت اجلرائ���م املرتكبة بحق 
الن�ش���ان، كاإجباره على الهجرة وترك وطنه، 
وب���ن ان الهجرة الوا�شع���ة يف اأعوام 2015 
� 2017، م���ن الع���راق، ج���اءت ك���رد احتجاج 
�شلبي من �شب���اب العراق الباحث عن الكرامة 
الت���ي افتقدها يف وطن �شلبت���ه منه حكومات 
املحا�ش�ش���ة الطائفية والف�ش���اد وامللي�شيات. 
وحن يبل���غ ال�شاب الالجئ لبل���د اوربي مثل 
فنلن���دا، يعام���ل بعن�شري���ة من قب���ل جماعات 
ميينية متطرف���ة ت�شتخدم خط���اب الكراهية. 
وب���ن ان الرواي���ة حاول���ت ت�شلي���ط ال�ش���وء 
عل���ى تاأث���ر الهجرة عل���ى املجتم���ع الفنلندي 
ون�شاط اجلماع���ات العن�شرية، وكتعبر عن 
الوف���اء ملدينة كرافا ف���اأن الكات���ب جعل اأحد 
�شخ�شيات الرواية ي�شكن فيها، ليقدم �شورة 

اأدبية عن املدينة واحلياة فيها.
وط���رح جمهور احلا�شرين جملة من الأ�شئلة 
التي تناولت حماور عديدة، تتعلق مبو�شوع 
الهجرة واللجوء و�شيا�شات الندماج، العمق 
الفنلن���دي يف كتاب���ات اأب���و الف���وز وا�شاليبه 
يف البح���ث والكتاب���ة. وكان���ت لفت���ة جميل���ة 
م���ن اإدارة املكتب���ة تق���دمي باق���ة ورد لل�شي���دة 
�شادم���ان، �شريكة حياة الكات���ب مبنا�شبة 24 
عام���ا لعيد زواجهم���ا الذي �ش���ادف يف نف�س 
الأيام، ويف نهاية الأم�شية وقع الكاتب بع�س 

من ا�شداراته للح�شور.

يا�شمينة خ�شرة او )حممد مول�شهول( 
ه���و رجل متع���دد الأوجه. ب���داأ مالزما 
ثان ث���م قائ���دا يف اجلي����س اجلزائري 
���ا  اأي�شً كات���ب  وه���و  عاًم���ا،   25 مل���دة 
من���ذ اأن كان عم���ره 18 عاًم���ا فق���د كان 
�شغوفا بالكتابة ومن �شغفه هذا ولدت 
املجموع���ات الق�ش�شي���ة والرواي���ات، 
يف اجلزائ���ر العا�شم���ة الت���ي يلتهمها 
التع�شب و�ش���راع القوى، ما�شيمنحه 
فر�ش���ة احل�شول على �شمعة دولية مع 
عدة مالين من القراء،كما متت ترجمة 
اأعمال���ه اإىل ما يقرب من 50 لغة.. وقد 
)يا�شمين���ه  زوجت���ه  ا�ش���م  ا�شتخ���دم 
ب���دل م���ن ا�شم���ه احلقيق���ي  خ�ش���ره( 

اعتزازا بها وبدور املراأة يف احلياة.
اخت���ار يا�شمين���ه خ�ش���ره م���ن خ���الل 
روايت���ه )الف�شالء( العودة اإىل م�شقط 
ب�ش���ار يف  بولي���ة  القناد�ش���ة،  راأ�ش���ه 
اجلن���وب الغرب���ي للجزائ���ر، ل���روي 
فرتة احل���رب العاملية الثاني���ة، وكيف 
ظ���روف  حت���ت  اجلزائري���ون  عا�شه���ا 
ال�شتعمار واجلوع واخلوف، ومتثل 
الرواية لوح���ة جدارية للجزائر مابن 
 ،1914 ع���ام  يف  فنح���ن  احلرب���ن. 
حيث نكت�ش���ف عائلة لديها �شيء واحد 
فق���ط، وه���و احل���ب ال���ذي يجم���ع بن 
اأفراده���ا وامل�شائ���ر الت���ي تنتظرهم.. 
يق���ول يا�شمينة خ�شرة: ” القدر �شيء 
يه���رب منا، يغر�شنا يف م���كان ما، لكنه 
ل يخرن���ا ب���كل �ش���يء. فالق���در، على 
وج���ه التحدي���د، ه���و فل�شف���ة احلي���اة 
باأكمله���ا، كم���ا يقدم لن���ا الق���در اأ�شياء، 
فخ���اخ احيانا، وطرقا جيدة يف اأحيان 

اخرى، ويرتكنا لنت�شرف بها”.
ويف ح���وار اجرت���ه مع���ه �شحيف���ة لو 
ماتان قال انه اختار عنوان )الف�شالء( 
لأن���ه اأراد بكل ب�شاط���ة اأن يقدم لقرائه 
الذي���ن مل يتخل���وا عنه اأب���ًدا، اأف�شل ما 
ميكنن���ي تقدمي���ه م�ش���را اىل ان هذه 

الرواية هي من اأف�شل ن�شو�شه..

م���ن  كامل���ة  مجموع���ة  ���ا  �أي�ضً �إنه���ا   
كتاب���ة  �ل�ضع���ب  م���ن  فه���ل  �لم�ضاع���ر. 

�لم�ضاعر؟
- لي�شع���ب ذل���ك مل���ن يح���ب، فعندم���ا 
نك���ون يف حال���ة ك���ره، فاإنن���ا نخ���ون 
اأنف�شن���ا، ونكت���ب كرهنا ب�ش���كل �شيء 
للغاي���ة. لكن احلب اك���ر �شال�شة،واأنا 
اأح���ب ال�شخ�شيات �ش���واء كانت �شيئة 
اأو جي���دة، م�شتب���دة اأو �شحاي���ا.. لقد 
تعلمت اأن اأحب الع���امل كما هو. وهذه 
ه���ي الطريق���ة التي اأعي����س بها حياتي 

على اأكمل وجه.

 هناك يا�ض���ين �لذي يمثل هذه �لعائلة، 
وه���ذ� �التح���اد مع و�لده �ل���ذي بترت يده 
خالل مبارزة... �أنه يمثل قب�ض���ة له حتى 
لو ل���م يقل ذلك، هناك تو��ض���ع هائل في 

هذه �لكتابة. هل هو جزء منك؟
-اأن���ا خائ���ف جًدا م���ن الق���ارئ لدرجة 
اأنن���ي اأح���اول ك�شب���ه! هنال���ك نوع من 
التوا�ش���ع. لق���د كن���ت دائًم���ا خج���وًل 
بع����س ال�ش���يء، وحت���ى ل���و اأجرتني 
الهجم���ات التي كان���ت تثار حويل على 
ال���رد. ولك���ن يف اأعماق���ي، اأن���ا اأ�شب���ه 

يا�شن قلياًل.

 ه���ذ� �لكتاب مخ�ض����ص الأم���ك. تقول 
في �اله���د�ء: “�لى �أمي �لتي لم ت�ض���تطع 

�لقر�ءة و�لكتاب���ة و�لت���ي �ألهمتني بكتابة 
هذ� �لكتاب”؟

- ام���ي مل تع���د موج���ودة، نع���م. لك���ن 
غيابها كان م�شدر اإله���ام قوي للغاية. 
كل م���ا تخيلته كان من خ���الل نظرتها. 
كان���ت امراأة اأمّية، لكنها كانت �شاعرة، 
جم���ال  عل���ى  عّرفتن���ي  الت���ي  وه���ي 
ال�شياء. �شحيح اأنه���ا مل تكتب، لكنها 
كان���ت جتيد ق���ول الأ�شي���اء كماهي، اذ 
كان���ت تراها بنظ���رة فريدة و�شحيحة 

متاما.

  يحت���ل �الأب مكانة مهمة جًد� في هذ� 

�لعمل.. �ألي�ص كذلك؟
- رمبا مل يكن له دور بارز يف حياتي. 
ح���زين  �شب���ب  ع���ن  ت�شاءل���ت  لطامل���ا 
مل�شاه���دة الآب���اء. رمبا لأنن���ي ا�شتقت 
اإىل وال���دي كث���را. كان �شابط���ا يف 
جي����س التحري���ر الوطن���ي ال���ذي كان 
جلبه���ة  الع�شك���ري  اجلن���اح  ي�ش���كل 
التحري���ر الوطن���ي يف احلرب من عام 

1954 اإىل 1962.

  لماذ� تم �إر�ضالك �إلى �لجي�ص مبكر�؟ 
وهل �أخذت �لوقت �لكافي لتكبر؟

-لقد بلغت ال�شيخوخة ومل اكر فقط. 
وكنت  ك��ث��را.  يحبني  وال����دي  ك���ان 
دائًما قريًبا من حزنه وكانت الطريقة 
تغير  التي متكنه من  الوحيدة 
ياأخذين  اأن  هي  حًقا  حياته 
عن  بعيًدا  اآخر  مكان  اإىل 
و�شعني  ل����ذا  ع��ي��ن��ي��ه. 
امل���در����ش���ة  ه������ذه  يف 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة لأمت��ك��ن 
م����ن ب����ن����اء ح��ل��م��ه 

اخلا�س.

  لقد خدمت في 
�لجز�ئري  �لجي�ص 
تمثل  م��اذ�  �ضنة.   25
بالن�ضبة  �ل��ج��ز�ئ��ر 

لك؟
فه���م  اأ ل -

�شبب ع���دم متكن اجلزائرمن اإ�شتغالل 
اإمكانياته���ا اوثروتها و�شعادتها. قد ل 
ت�شتحق كل الت�شحيات، لكننا نحبها. 
اإن���ه جن���ون. رمب���ا ه���ذا م���ا ي�شاعدنا 

جميًعا على امل�شي قدًما يف احلياة.

 لقد قررت، ب�ض���رعة كبيرة، �أن تتقاعد 
من �لجي�ص؟

اأ�شتط���ع  مل  للكتاب���ة.  خلق���ت  -لق���د 
اأن اأخي���ب ظ���ن وال���دي. الآب���اء لدين���ا 
مقد�ش���ون. وعندما قررا، بالن�شبة يل، 
اللتح���اق باجلي�س، قل���ت: ح�شًنا. لقد 
اأعطي���ت 25 عاًما م���ن حياتي لوالدي. 
الآن اأعي����س م���ن اأجل���ي ان���ا، لكنني مل 
اأ�شتطع فعل ذلك دون املرور بالكتابة.

  لق���د كتب���ت كتاًب���ا ت���روي فيه ق�ض���ة 
زوجي���ن �أفغانيين في ظ���ل نظام طالبان. 
وق���د عادت طالبان �لى هن���اك. ما ر�أيك 

في ذلك؟
-اأنا حزين لأننا عدنا اإىل املربع الأول 
وه���ذا فظيع. اأفك���ر قب���ل كل �شيء يف 
ه���وؤلء الفتي���ات ال�شغ���رات اللواتي 
تعلم���ن اأن يك���ن ع�شري���ات، ومار�شن 
الغناء، واحلل���م، والعمل ك�شحفيات. 
لك���ن ع�شري���ن عاما م���ن الأم���ل انتهت 

وانهار كل �شيء. وهذا مرعب.

  ه���ل �أنت فخور بالرحلة �لتي قمت بها 
بالفعل؟

-اأن���ا فخ���ور ب�ش���كل خا����س بالرج���ل 
ال���ذي اأنا علي���ه ب�ش���دق. اأود اأن اأغادر 
ه���ذا الع���امل دون اأن اأوؤذي اأح���ًدا. 
الكت���اب.  ه���ذا  فل�شف���ة  انه���ا 
لقد �شف���اين ه���ذا الكتاب 
م���ن نف�ش���ي. اإن���ه اأمر 
غريب، ولكن عندما 
كتابت���ه،  اأنهي���ت 
اأنن���ي  �شع���رت 
ا�شتاأ�شلت  ق���د 
ورًم���ا هائ���اًل 
من اأعماقي.

 حيدر المح�سن
مرساة

كتب���ُت عنواَن ه���ذا الكالم، وملّا كنُت اأ�شرُع فيه لقيُته منقو�شا مرّتن على �شا�شة 
احلا�ش���وب. ال�ّشك���ُر اإذن لل�شاّب »مارك« اأ�شبح مرّت���ن، دون اأن يكون يل يٌد يف 
الأم���ر... »�شرب���ل فار�س« نّحات و�شاع���ر لبنايّن من �شيعة �شرب���ا يف النبطّية 
جن���وب لبنان، اجتمعن���ا معا وكان���ت م�شّيفتنا ال�شيدة »�شن���اء« زوجته، حتت 
�شجرة �شنديانة عمالقة يف قمة جبل موؤثث بالأ�شجار العالية، حيث يقع منزل 
النّح���ات وم�شغله، وف�شي���ح الغابة التي متتّد اإىل خم�ش���ة كيلومرتات، تقريبا، 
وكان البح���ر من اأمامن���ا، واجلبل من اخللف. حتّدث���ُت يف مفتتح اجلل�شة عن 
�شاع���ر اأغني���ة “وا�ْشجاَب���ْه للغ���ّراف \ طر املج���ّرة”، وكان ال�شاع���ُر خمطوَف 
العق���ل واللُّّب لأن طائرا يعي�س يف نهر الغّراف جاء زائرا اإىل نهر املجّرة، وكال 
النهري���ن يقعان يف وطن واح���د، هو العراق، ليح�شل بعدها ما قد ح�شل. ماذا 
يقول ال�شاعر اإذن عن لقائنا هذا، طائر )العمارة( وطر )النبطّية(، وهل ي�شكر 

ال�شابَّ ُمبدَع دنيا “في�شبوك«، اأم يوؤّلف عنه اأغنية جديدة؟
تزده���ي �شاح���ات بروت و�شي���دا و�شور مبنحوت���ات �شربل فار����س، تتنّف�س 
احلياة احلّرة من جميع اجلهات، وميّر بها النا�س من جميع الأقوام، ول يدري 
اأح���ٌد من ه���وؤلء اأن الفّنان يعي�س يف �شجن �شنعه بنف�ش���ه يف بيته، فهو يغلق 
البواب���ة الوا�شع���ة باحلديد، ول يفتحه���ا اإّل ملن ت�شطل���ي يف جوانحهم ناُره، 
اأولئ���ك »القاب�شن على اجلمر« ح�شب تعبر النب���ّي امل�شطفى، والذين يرتقي 
فعله���م اإىل م�شت���وى »العمل الث���وري العظيم«، ح�شب تعبر ج���ورج اأورويل، 
وتغّذيه���م اأفكار ال�شالم وحّب اخلر للجميع. اإن نّحاتن���ا �شاعٌر ومفّكٌر ثورّي، 
ولأن���ه ي�شنع اأغلب متاثيله من احلج���ر، فقد �شرت اأتاأمله، وكان وجهه و�شيعا 
وناطقا بالهدوء والقوة مثل �شخرة من تلك التي تتكّون منها متاثيله. حّدثني 
عن �شديقه ناجي العلي، عمل له متثال بعد جرمية اغتياله، و�شار هذا الّن�شب 
زين���ة �شاحة حتمل ا�شم ر�ّشام الكاريكاتر، ثم حدث يف لبنان ما حدث، وقامت 
اإحدى اجلهات املتحاربة باإعدام الّتمثال. واإمعانا يف تع�ّشفهم اختار العدمّيون 
-وه���و ا�ش���م الأح���زاب الدينّي���ة املتطّرف���ة، ول اأدري اإن كان من عن���دي اأو اأين 
قراأته- رئي�شهم لُيطلق الّنار من م�شد�شه على راأ�س الّتمثال املحّطم. من قال باأن 
متثال احلجر يبقى بعد زوال املدينة احلجر، عندنا �شار ميوت التمثال والب�شر 

وال�شجر، واأمام اأنظار العامل اأجمع، وهذه عقيدة اأهل العدم.
الن�ش���ب الثاين يحّبه النّحات كث���را لأنه يخ�ّس �شديق���ه واأَخ زوجته ال�شيدة 
»�شن���اء«، وهو املنا�شل »مازن عب���د الكرمي«، اأطل���ق اأول ر�شا�شة على القوات 
الإ�شرائيلية التي جاءت حتتّل لبنان يف الثمانينات. عنوان العمل هو »�شرخة 
الدي���ك: �شب���اح اخلر يا ب���روت«، الطائ���ر واقف عل���ى �شخرة يعل���ن �شوته 
للعاملن، ول اأ�شتطيع هنا نقل �شورة كالمية للعمل، لكن �شيحة الديك ل ين�شاها 
اأبدا من تقع عليه عيناه مرة، ول يغيب عن �شمعه اأبدا نداء اجلهاد ذاك، ياأتي من 
يتاأمله من جميع اجلهات، ويبقى معه اأبدا، ومل يكن هذا كّل �شيء؛ اإن ذلك النداء 
كان �شببا يف حترير وطن ا�شمه »لبنان«، من حمتّل عدّو لي�س له ا�شم ول ر�شم.

العم���ل الثالث ال���ذي اأوّد احلديث عنه خ�ّس به الفنان بل���دي، ويعود اإىل امراأة 
اإيزيدّي���ة اأ�شع���ل اأه���ُل داع�س فيه���ا الن���ار، اأطلقُت علي���ه عنوان���ا خمت�شرا هو 
»اختالج«. بوا�شطة النحت العميق، والذي يعمل على ال�ّشطح يف الوقت نف�شه، 
�ش���ّور الفّنان رّفًة واحدًة تنمو من كعب قدم املراأة، وحتى هامة راأ�شها. مل تكن 
ال���روح ه���ي التي تختلج، لكنه اجل�شد الفتّي، وقد حتّول بفع���ل الّنار اإىل وردة 
عالي���ة وطويلة، لأن الوردة هي امراأة �شّوتها الّرغبة يف الّنقاء والّطهارة زهرة 
جتّم���ل املكان وتفتحه اأينما حّلت. هل راأيت���م باقة ورد ُتلقى يف الّنار؟ قد فعلها 
داع����س يف اأه���ل بلدي، ف�شك���را ل�شربل فار����س لأنه اأحيا بوا�شط���ة احلجر هذا 
الفق���دان، وهي دعوة للم�شوؤولن يف البالد لإقام���ة هذا الّن�شب يف اأعلى مكان 

يف كّل مدينة، كي يراه اجلميع ويلعنوا ال�شّر يف الإن�شان.

�شكرا لك يا مارك

تزدهي �ساحات بيروت و�سيدا و�سور 
بمنحوتات �سربل فار�س، تتنّف�س الحياة 

الحّرة من جميع الجهات، ويمّر بها النا�س 
من جميع االأقوام، وال يدري اأحٌد من 

هوؤالء اأن الفّنان يعي�س في �سجن �سنعه 
بنف�سه في بيته، فهو يغلق البوابة 

الوا�سعة بالحديد، وال يفتحها اإاّل لمن 
ت�سطلي في جوانحهم ناُره،

اال�سترخاء الك�سول في هوام�ش الحياة

روح الع�صر

 Beat اأراَدنا )جون اأوزبورن( ، الكاتُب الم�سرحي البريطاني واأحد اأقطاب جيل الغ�سب
Generation، اأن ننظر وراءنا بغ�سب في منت�سف خم�سينات القرن الما�سي، حيث العاَلُم يفوُر 

بتبعات الحرب العالمية الثانية على اأ�سعدة ال�سيا�سة واالإقت�ساد والثقافة.
من جانبي، اأرى اأّن جيل الغ�سب �سار تذكرة بواقعة في التاريخ ذهَبْت اإلى قاع الن�سيان كمثل 

ماليين �سواها من الوقائع العالمية ؛ لكن الباأ�س من اإ�ستذكارها ل�سببْين: االأول، َهْل من الُمجدي 
اأن ننظر وراءنا، اأو بمعنى اآخر: اأن ن�ستذكر التاريخ ال�سخ�سي القريب والبعيد على ال�سعيد 

الفردي؟ والثاني، هل هي �سرورة الزمة في اأن ن�ستذكر تاريخنا ال�سخ�سي بغ�سب؟

جون اأوزبورن

غوته

لطفية الدليمي

يو�سف اأبو الفوز في �سيافة مدينة 
كيرافا الفنلندية

ترجمة: عدوية الهاليل

متابعة: املدى

يا�سمينة خ�سرة ين�سر روايته الجديدة: "الف�سالء" هو اأجمل ن�ش كتبته !



 متابعة املدى

بع����د تعّر�ص����ه لإ�صابٍة اأثن����اء عمله يف احلرب 
�ص����د "داع�����ش"، اّت����ه اإىل ال�ص����ينما، فاأخرج 
اأفالم����ًا ق�ص����رة ووثائقي����ة. بعد ع����ام 2019، 
ر فيلمه "جالينا  ����وَّ ا�ص����تقّر يف اأملانيا، حيث �صَ
املو�ص����ل". اأثناء احلروب يف العراق، خا�صة 
م����ع "داع�����ش"، كان اأح����د املُ�ص����ّورين الذي����ن 
وّثق����وا هذه احل����روب. يقول عن م����دى تاأثر 
ذل����ك عل����ى عمل����ه كُم�ص����ّور �ص����ينمائي؟ وه����ل 
اأّثرت اأجواء احلروب على اختياره موا�صيع 

اأفالمه؟
عل����ى  كب����ٌر  تاأث����ٌر  واأجوائه����ا  "للح����روب 
منحتن����ي  اإْذ  الأف����الم،  موا�ص����يع  اختي����اري 
فر�ص����ة �صناعة اأفالم، وت�ص����ويرها يف �صاحة 
موق����ع  م����ن  املتحارب����ن  ومتابع����ة  احل����رب، 
اإىل اآخ����ر، والدخ����ول اإىل مناط����ق اخلطر، مع 
ت�ص����جيل اللحظات الأ�صعب يف حروب املدن، 
كح����رب املو�ص����ل، واملط����اردات الت����ي حدثت 
بن قطاع����ات اجلي�����ش العراق����ي و"داع�ش"، 

لنق����ل �ص����ورة حّي����ة اإىل الع����امل اأجم����ع، ع����ن 
النف�����ش  عل����ى  وتاأثره����ا  احل����رب  ب�ص����اعة 
الب�ص����رية. احلياة بهذا ال�ص����كل لي�ص����ت نزهة. 
كّلم����ا حاول����ُت اأن اأكت����ب، تتدّف����ق يف راأ�ص����ي 

الذكري����ات، فرتتف يدي، واأ�ص����عر ب�ص����قوط 
الزم����ان وامل����كان بال�ص����دمة نف�ص����ها، رغم اأّن 
ا�ص����تبدلت تل����ك الأح����داث باأح����داث وذكريات 
جدي����دة. لكّنه����ا، كّلما �ص����رقتني، كان����ت قادرة 

عل����ى عزيل عن الع����امل. يف تلك الليايل، كتبُت 
ًا �ص����ينمائيًا، ي�ص����تمّد تفا�ص����يله واأحداثه  ن�صّ
من تل����ك الذكريات التي ا�ص����تلهمُت منها، رغم 
كوابي�صها، ر�صالًة اإىل العامل، اأحاول تقدميها 
انتقال����ه  �ص����بب  وع����ن  واإن�ص����ان".  كُم�ص����ّور 
لالإقام����ة يف اأوروب����ا ع����ام 2019. وهل منحه 
ذلك اإ�ص����رارًا عل����ى العمل ال�ص����ينمائي يجيب 
مو�ص����ى: "الأحداث الأخرة يف العراق اأ�صبه 
باجلحيم، اإْذ على الإن�صان اأْن يخو�ش معركة 
اإ�ص����افية، ليك����ون اأو ليحافظ على اإن�ص����انيته، 
و�صط بقايا الإن�صان والإن�صانية حوله. �صبب 
انتقايل رف�ُش الواق����ع واحلياة بعد احلادث. 
الق����رار �صخ�ص����ّي حازم، لأّن اأوؤم����ن اأّن هناك 
اإمكاني����ة يف اأوروبا لمتالك م�ص����احة ل باأ�ش 
بها من احلرية والقدرة على التعبر، وتقدمي 
ف����ّن �ص����ينمائي، ل����ه القدرة عل����ى نق����ل الواقع 

باأمانة و�صدق".
وعن م�ص����روعه فيلم "جالينا املو�ص����ل" يقول 
�صالم مو�صى: "يطرح امل�صروع ق�صية احلرب 
وتاأثرها على احلياة، لي�ش يف العراق فقط، 

ب����ل يف العامل. تاأثرها يف النف�ش واجل�ص����د، 
وعلى نظرة الإن�صان اإىل احلياة بعد احلرب. 
����ة عن راق�ص����ة باليه يف زمن "داع�ش"،  الق�صّ
تع����ود  بع����د حتريره����ا.  املو�ص����ل  اإىل  تع����ود 
اإىل امل����كان نف�ص����ه الذي �ص����هد مقت����ل والدها. 
ترت����دي النقاب، ال����ذي كان اللبا�ش ال�ص����رعي 
اإّن����ه عب����ارة ع����ن قطع����ة قما�����ش  ل�"داع�����ش". 
�ص����وداء طويل����ة، تغّط����ي كّل اجل�ص����م، وقطعة 
اأخ����رى تغّط����ي الوج����ه. تع����ود اإىل ال�ص����الة، 
وتن����زع العباءة، فتظهر بلبا�ش الباليه، وتبداأ 

الرق�ش.
للعر�����ش منح����ت احلي����اة  الثالث����ة  العوام����ل 
لبع�ص����ها البع�ش. كل واحد منها ميّثل ع�صبًا 
من اأع�ص����اب احلياة: ال�"بالرينا"، الع�ص����ب 
الأكرث حيوية، املتاأّثر بال�صورة واملو�صيقى. 
هناك املاأ�صاوي. والبع�ش الآخر ميّثل احلياة 
اليومية للنا�ش يف احلرب. يف هذا امل�صروع، 
هن����اك النا�ش جميعًا، الذين عانوا ول يزالون 
خا�ص����ًة  وتاأثراته����ا،  احل����رب  م����ن  يعان����ون 

الأطفال".

 متابعة املدى 

مو�ص���م  تعن���ي  الول   ت�ص���رين  �ص���هر  بداي���ة 
جائزة نوبل. �ص���تة اأيام، �ص���ت جوائز، وجوه 
جدي���دة م���ن جمي���ع اأنح���اء العامل ت�ص���اف اإىل 
قائم���ة النخب���ة يف العامل من العلم���اء والكتاب 
والقت�ص���ادين وق���ادة حق���وق الإن�ص���ان. فيما 
يلي خم�ش معلومات اأ�صا�ص���ية ح���ول اجلائزة 

كما ن�صرتها وكالة "اأ�صو�صييتد بر�ش":- 
َمن الذي اأن�صاأ جوائز نوبل؟

ُول���دت اجلوائز باإرادة م���ن األفريد نوبل، وهو 
�ص���ناعي �ص���ويدي ثري وخم���رتع الديناميت. 
و�ُص���ّلمت اجلوائز الأوىل يف ع���ام 1901، بعد 
خم�ش �ص���نوات من وفاة نوب���ل. تبلغ قيمة كل 
جائ���زة 10 مالي���ن كرونة )ما يق���رب من 900 
األف دولر( وُت�ص���لَّم مع �صهادة وميدالية ذهبية 
يف 10 كان���ون الأول، تاري���خ وف���اة نوب���ل يف 

.1896
َمن يعرف َمن �صيفوز وملاذا؟

حتظ���ر قوان���ن نوبل عل���ى الق�ص���اة مناق�ص���ة 

مداولته���م ملدة 50 عامًا. لذل���ك من املحتمل اأن 
ي�ص���تغرق الأم���ر بع����ش الوقت قب���ل اأن يعرف 
اجلمهور على وج���ه اليقن كيف اختار احلكام 
الفائزي���ن لع���ام 2022 وم���ن كان مدرج���ًا يف 

قوائمهم الق�صرة.

اإ�ص���قاط  تّن���ب  جاهدي���ن  احل���كام  ويح���اول 
تلميحات ح���ول الفائزين قبل الإعالنات، ولكن 
يف بع����ش الأحيان تنت�ص���ر الأقاوي���ل. يعر�ش 
وكالء املراهن���ات يف اأوروبا اأحيانًا احتمالت 
عن جائزة ال�صالم والفائزين بجائزة نوبل يف 

الأدب.
َمن ميكنه تر�صيح مر�صح؟

اآلف الأ�ص���خا�ش حول العامل موؤهلون لتقدمي 
اأ�ص���اتذة  منه���م  نوب���ل،  جلوائ���ز  تر�ص���يحات 
جامعيون وم�صرعون وحائزون �صابقون على 

جائزة نوبل واأع�صاء اللجنة اأنف�صهم.
على الرغم من اأن الرت�ص���يحات تظّل �صرية ملدة 
50 عامًا، ف���اإن اأولئك الذي���ن يقدمونها يعلنون 
اأحيان���ًا ع���ن اقرتاحاتهم علنًا، خا�ص���ة جلائزة 

نوبل لل�صالم.
م جائ���زة نوبل لل�ص���الم يف الرنويج بينما  ُتق���دَّ
ُت�ص���لَّم اجلوائ���ز الأخ���رى يف ال�ص���ويد. هك���ذا 

اأرادها األفريد نوبل.
اأ�ص���بابه الدقيق���ة غ���ر وا�ص���حة، ولك���ن خالل 
حياته ان�ص���مت ال�ص���ويد والرنوي���ج يف احتاد 
مت حّل���ه يف ع���ام 1905. كان���ت العالق���ات يف 
بع�ش الأحيان متوترة بن موؤ�ص�ص���ة نوبل يف 
ا�صتوكهومل، التي تدير اأموال اجلائزة، وجلنة 

جائزة ال�صالم امل�صتقلة ب�صدة يف اأو�صلو.
كيف تفوز بجائزة نوبل؟

الرت�ص���يح الذاتي غر م�ص���موح به. با�ص���تثناء 
جائ���زة نوب���ل لل�ص���الم، يك���ون الرت�ص���يح ع���ن 
طري���ق الدع���وة فق���ط، ويجب على املر�ص���حن 
ا�ص���تيفاء املعاي���ر الت���ي حددته���ا املوؤ�ص�ص���ات 

املانحة.
غالب���ًا ما ي�ص���طر العلم���اء اإىل النتظ���ار لعقود 
حت���ى يحظوا بالعرتاف م���ن قبل حكام نوبل، 
والذي���ن يري���دون التاأك���د م���ن اأن اأي اخ���رتاق 

ي�صمد اأمام اختبار الزمن.
هذا خروج عن اإرادة نوبل، التي تن�ّش على اأن 
اجلوائز يج���ب اأن متنح ل�"اأولئك الذين، خالل 
الع���ام ال�ص���ابق، كانوا �ص���يوفرون اأك���ر فائدة 
للب�ص���رية". جلنة جائزة ال�ص���الم هي الوحيدة 
الت���ي تكافئ بانتظام الإجن���ازات التي حتققت 

يف العام ال�صابق.
ووفق���ًا لرغب���ات نوب���ل، يج���ب اأن مُتن���ح ه���ذه 
اجلائ���زة اإىل "ال�ص���خ�ش ال���ذي كان يج���ب اأن 
يقوم باأكرث اأو اأف�ص���ل عم���ل لالأخوة بن الأمم، 
ولإلغ���اء اأو تقلي�ش اجليو����ش الدائمة ولإقامة 

موؤمترات ال�صالم والرتويج لها".

من تراث بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــــر

General Political daily

Editor-in-Chief
Fakhri Karim

www.almadapaper.net
Email: info@almadapaper.net

اقــــرأ

العمود
الثامن

�صدرت حديثا عن دار املدى رواية "�صندوق باندورا" للروائي 
الفرن�ص���ي برن���ار فر بر �ص���احب الثالثية ال�ص���هرة "النمل". 
الرواية تتناول حياة ا�ص���تاذ جامعي يحاول ممار�ص���ة التنومي 
املغتاطي�ص���ي يف التاأث���ر عل���ى حيات���ه احلالي���ة. حي���ث ين�ص���اأ 
امام���ه حتد جدي���د يعيد كتاب���ة تاريخ حيات���ه.. برنارد فربر 
كاتب روايات خيال علم���ي. ميزج يف رواياته بن عدة انواع 
ادبية خمتلفة، كالأ�ص���لوب امللحمي، واأ�صلوب اخليال العلمي 
والأ�ص���لوب الفل�صفي. رواياته حققت مبيعات كبرة ول تزال 

على قائمة الكتب الأكرث مبيعًا.

اإىل  العزاء  بخال�ش  "نتقدم 
العراقين جميعًا وال�صعوب 

التي تقراأ بلغة ال�صاد يف مقتل 
ال�صاعر بدر �صاكر ال�صياب على 

يد جمموعة م�صلحة اأغا�صها 
اأن ال�صاعر يقف حجرة عرثة 

يف طريق  �صيطرتها املطلقة على 
املحافظة، هذا ال�صاعر الذي مل 

يكتب من بعده ال�صعراء ق�صائد 
عتاب لوطنهم ، مثلما كتبها الرجل 

الذي ظل غريبًا على اخلليج: 
البحر اأو�صع ما يكون واأنت اأبعد 

ما تكون.. والبحر دونك يا عراق". 
بالتاأكيد برقية التعزية هذه جمرد 

هلو�صات يكتبها �صاحب هذه 
الزاوية الذي ظل طول اليوم ينظر 

اإىل متثال ال�صاعر الكبر وقد 
اخرتقته اأربع ر�صا�صات اأرادت 
اأن تثاأر من مواطن عا�ش ومات 
وهو يحب بلده العراق. ولكن 
ماذا نفعل يا�صادة يف بالد ُيراد 
لها، وباإ�صرار، اأن ت�صتقيل من 

التاريخ واجلغرافيا وامل�صتقبل 
اإر�صاء لعيون دول اجلوار ؟ . 

وتيمنًا بخطب وتوجيهات ل تريد 
لهذا ال�صعب اأن ي�صتقر.. وقبل اأن 
يتهمني البع�ش بالعمالة، اأقول؛ 

اأنا مواطن ل يعرف ماذا يفعل وهو 
ي�صاهد ال�صيد  امل�صر على من�صب 

رئي�ش الوزراء �صياع ال�صودان 
يوؤدي، وباقتدار، من خالل برنامج 

اأحمد املال طالل اأغنية الراحلة 
�صعاد ح�صني "الدنيا ربيع واجلو 

بديع" ويطالبنا باأن نرتك كل 
املوا�صيع.اأو يتفرج على تظاهرات 

يقوم بها تيار �صيا�صي يتغنى 
بال�صالح ليل نهار ، لكنه ينزعج 

من حديث مقدمة برامج . 
مل يكن بدر ي�صاكر ال�صياب ُيدرك 

اأنه �صُيحزن القّراء لق�صائده التي 
اأرادها يف بداية حياته مثل نبوءة 

مفزعة توؤذن بع�صور اخلراب، 
ومثلما نتاأمل يف مراراته واأحزانه 

وذكرياته، نتذكر تلك الق�صائد 
التي زّين بها ال�صعر العربي، 

نتذكر ذلك الفتى النحيل الذي حّط 
الرحال من الب�صرة، قا�صدًا بغداد 
التي حتولت اليوم بف�صل �صا�صة 

و�صفتهم اليوم ال�صيدة بال�صخارت 
بعد اأن تعبت من امل�صاوير 

والجتماعات باأنهم ل يعملون 
ل�صالح العراق و�صعبه، واأن 

الكثر من العراقين فقدوا الثقة 
يف هذه الطبقة ال�صيا�صية.. واأن 
املح�صوبية هي التي تتحكم يف 

م�صائر البالد.. اأما الف�صاد املايل 
والإداري فقد اأ�صبحنا م�صرب 

الأمثال به.. هل هناك �صيء اآخر 
يا�صيدتي ممثلة الأمن العام لالأمم 

املتحدة؟.. نعم؛ "اإذا بقي النظام 
على حاله فالقادم اأ�صواأ". وهل 

هناك اأ�صواأ من الر�صا�صات التي 
اخرتقت �صاعر العراق ؟.

مات ال�صياب قبل اكرث من ن�صف 
قرن  ويف عينيه عتاب، فالب�صرة 

ا�صتبدلت ثوب احلياة برداء 
احل�صمة والف�صيلة الزائفة، 

وقد ا�صتوىل عليها البع�ش ممن 
يفر�صون كثرًا من الكاآبة على 
احلياة معززين ثقافة الظالم، 

يبددون الأمل ويحا�صرون 
التفاوؤل، ياأمرون النا�ش بالكف 
عن ممار�صة الفرح الذي مل يعد 

مهنة العراقين بعد اأن �صادت مهن 
جديدة مثل الع�صابات واأمراء 

احلرب الطائفية وال�صراق، وكل 
هوؤلء يتبارون يف كيفية ذبح 
ال�صعادة والفرح وواأدهما يف 

مقرة الظالم.

ليلة مقتل ال�سياب !

�صندوق باندورا 

 علي ح�صني

الطقس

اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ش له���ذا اليوم 
)الأربع���اء( اأن درج���ات احل���رارة  مقارب���ة ملعدلته���ا لي���وم اأم����ش يف بغداد 
والعديد من املحافظات، واأن اجلو �صيكون م�صم�صًا يف معظم  مناطق البالد.

C°  22 -C°  42  / النجف      C°  22 -    C° 37   /اأربيل

C°  21 -C°  42  / الب�صرة      C°  22 -    C° 41  /بغداد

C°   23 -C°  44  / الرمادي       C°  22 -   C° 38   /املو�صل

اإنه  قال املمثل الأمركي ال�صهر، جورج كلون، 
األك�صندر  لتواأميهما،  ال�صماح  على  ندما  وزوجته 
لغات  تعلم  �صنوات   5 العمر  من  البالغن  واإي��ال 

اأجنبية.
بي  "�صي  قناة  على  برنامج  يف  ظهوره  وخ��الل 
اإ�ش" الأمركية، قال املمثل البالغ 61 عاما، الذي 
اأ�صبحا  "لقد  عاما  البالغة 44  برفقة زوجته  كان 

ثرثارين للغاية".
بطله  اأن  اأخ���ره  األك�صندر  اأن  كلون  واأ���ص��اف 

املف�صل هو بامتان، وقال: "قلت له، كما تعلم، اأنا 
لعبت دور بامتان، فرد علي، نعم، ولكن لي�ش بعد 

الآن" يف اإ�صارة لكر �صنه، وعدم جناح الفيلم.
امل��غ��ام��رة  فيلم  يف  ب��امت��ان  دور  ك��ل��ون  ول��ع��ب 
ال�صهر، "بامتان وروبن"، وكان ذلك عام 1997.

اأم��ل  خيبة  الإن��ت��اج  واأح���دث  الفيلم  انتقاد  ومت 
كبرة يف �صباك التذاكر.

الف�صاد  ل�صالح حماربة  بن�صاطات  كلون  ويقوم 
يف عدة بلدان من بينها جنوب ال�صودان.

ك�صفت املمثلة اإليزابيث اأول�صن، عن اأول مرة تعر�صت 
عندما  �صتموت  باأنها  واعتقادها  هلع،  لنوبة  فيها 
ال�33 عاما، اخترت  املمثلة �صاحبة  لها،  تعر�صت 
اأول نوبة هلع لها، عندما كانت تبلغ من العمر 21 
نيويورك،  مدينة  فى  تقيم  وقتها  وكانت  عاما، 

وفقا ل�صحيفة ديلي ميل الريطانية.
علمها  حمرتف  مع  ات�صال  على  اأنها  وك�صفت 
على  مل�����ص��اع��دت��ه��ا  العقل"  "األعاب  ب��ع�����ش 
�صديقة  ل��دي  "كانت  واأ���ص��اف��ت:  ال��رتك��ي��ز، 
اإذا  ما  اأع��رف  ل  نف�صيا،  تقابل طبيبا  كانت 
لنوبات  تعر�صت  لأنها  عوجلت  قد  كانت 
األ��ع��اب  م��ن  الكثر  وتعلمت  قبلي،  هلع 
جدا  م�صابهة  ال��واق��ع  يف  كانت  العقل، 
التكرار،  ي�صمى  والذي  التمثيل  لتمرين 
ح��ي��ث ت��ق��وم ف��ق��ط ب���اإب���داء امل��الح��ظ��ات 
اأمامك  الذي  ال�صخ�ش  حول  با�صتمرار 

وحتاول فقط الت�صال".
يف  اأ���ص��ر  كنت  "عندما  وا���ص��ت��ط��ردت: 
ال�صارع، كنت اأبداأ يف ت�صمية كل �صيء 
نف�صي من  لإخ���راج  ع��اٍل  راأي��ت��ه ب�صوت 
واع��رتف��ت  عقلي"،  يف  امل��ت�����ص��اع��دة  الأف���ك���ار 
اإليزابيث باأن النظام جنح معها، على الرغم 

من اأنها "ل تريد اأن تتعاطى الأدوية". 
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اإليزابيث اأول�صن تك�صف 
تفا�صيل معاناتها مع 

نوبات اخلوف 

اإليها تعرفوا  نوبل..  جوائز  حول  اأ�صا�صية  معلومات    5

كاتب  "اأف�صل  بجائزة  الخيون  ر�صيد  العراقي  والباحث  الكاتب  ف��از 
عمود" �صمن فعاليات "منتدى الإعالم العربي" في دبي، والذي ترعاه 
ال�صحافة  "جائزة  وه��ي:  فئات  عدة  الجوائز  و�صملت  الم��ارات  دول��ة 
ف�صال  الرقمي"،  الإعالم  المرئي" و"جائزة  الإعالم  العربية" و"جائزة 
"�صخ�صية العام الإعالمية"، ور�صيد الخيون هو اأحد رموز  عن جائزة 
الموؤلفات  من  العديد  له  و�صدرت  العربي،  العالم  في  ال�صحفية  الكتابة 
العربي«  الإع��الم  »منتدى  اأعمال  اليوم  وانطلقت  والفكر،  التراث  في 
اأكثر  الذي يعقد على مدار يومين في مدينة جميرا - دبي، وبم�صاركة 
من 3000 من الم�صوؤولين الحكوميين، وقيادات الموؤ�ص�صات الإعالمية 
الإماراتية والعربية والعالمية، وروؤ�صاء تحرير ال�صحف، وكبار الُكّتاب 
والمفكرين والمعنيين بقطاع الإعالم على امتداد العالم العربي، �صمن 

الحدث الإعالمي الأكبر من نوعه على م�صتوى المنطقة.

الفيزياء  يف  ن��وب��ل  ج��ائ��زة  ُمنحت 
اآلن  الفرن�صي  م��ن  لكل  ال��ع��ام  ه��ذا 
اأ���ص��ب��ك��ت، والأم����رك����ي  ج���ون اإف 
ك����ل����وزر، وال���ن���م�������ص���اوي اأن���ط���ون 
املعلومات  علم  يف  لعملهم  زيلينجر 
بتاأثرات  يهتم  وال��ذي  الكمومية، 

الكم يف الفيزياء.
وق���ال���ت جل��ن��ة م��ن��ح اجل����ائ����زة يف 
يعالج  بينما  اإن��ه  �صحايف،  موؤمتر 
التي  امل�صكالت  غالبا  الفيزيائيون 
كل  ب��ع��ي��دة  الأوىل  ل��ل��وه��ل��ة  ت��ب��دو 
اليومية،  اله��ت��م��ام��ات  ع��ن  ال��ب��ع��د 
والأ�صرار  الدقيقة  اجل�صيمات  مثل 
الهائلة للمكان والزمان، فاإن اأبحاث 
العلماء الثالثة توفرالأ�ص�ش للعديد 

من التطبيقات العملية للعلم.
العام  اجل��ائ��زة  ُمنحت  اأن  و�صبق 
العلماء  من  لثالثة  اأي�صا،  املا�صي 

ه��م ���ص��ي��وك��ورو م��ان��اب��ي وك��الو���ش 
ه�����ص��ل��م��ان وج���ورج���ي���و ب���اري���زي، 
تف�صر  يف  ع��م��ل��ه��م  ���ص��اع��د  ال���ذي���ن 

ق���وى ال��ط��ب��ي��ع��ة امل��ع��ق��دة وال��ت��ن��ب��وؤ 
لتغر  فهمنا  تو�صيع  وبالتايل  بها، 
عن  الإعالنات  اأ�صبوع  وبداأ  املناخ. 
جائزة نوبل اأم�ش الول الثنن مع 
�صفانتي  ال�صويدي  العامل  ح�صول 
لك�صفه  الطب  يف  جائزة  على  بابو 
لإن�صان  ال��ن��ووي  احلم�ش  اأ���ص��رار 
اأ�صا�صية  روؤى  قدم  الذي  نياندرتال 

لنظام املناعة لدينا.
وي��ع��ل��ن ال���ف���ائ���ز ب��ال��ك��ي��م��ي��اء غ��دا 
اخلمي�ش،  ي��وم  والأدب  الأرب���ع���اء 
نوبل  جائزة  عن  الإع���الن  �صيتم  و 

اجلمعة  ي��وم   2022 لعام  لل�صالم 
وجائزة القت�صاد يف 10 ت�صرين 

الول.

الكمومية املعلومات  علم  يف  علماء   3 الفيزياء" تكرم  "نوبل 

املخرج و�صانع الأفالم 
املُقيم يف اأملانيا �صالم 
مو�صى. عمل ُم�صّوراً 

�صحافيًا اأعوامًا عّدة، 
يف وكالت اأجنبية 
وحملية يف العراق، 

وتابع معظم الأحداث 
الأمنية والجتماعية 

وال�صيا�صية احلا�صلة يف 
العراق بني عامي 2013 

و2019.

ر�صيد الخيون يفوز بجائزة 
ال�صحافة العربية 
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