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 5تيارات فائزة في  2018تفقد �أكثر من � 300ألف �صوت

�أحزاب ت�شرين ومر�شحون فرديون يخطفون %30

من ح�صة القوى ال�شيعية التقليدية في بابل

 بغداد /تميم الح�سن
خ�س ��رت الق ��وى ال�شيعي ��ة التقليدي ��ة يف
باب ��ل اكرث م ��ن  300الف �ص ��وت ذهب اكرث
م ��ن  %30منه ��ا ل�صال ��ح اح ��زاب ت�شري ��ن
ومر�شح�ي�ن فردي�ي�ن وتيارات ت�ش ��ارك الول
مرة.
و�سيط ��رت االح ��زاب اجلديدة الت ��ي ن�ش�أت
بع ��د تظاه ��رات  ،2019واملر�شح ��ون الذين
ناف�س ��وا خ ��ارج التحالف ��ات عل ��ى اك�ث�ر من
ن�صف مقاعد املحافظة.

و�ضيع ��ت قوى �سيا�سية معروف ��ة  12مقعدا
كانت قد ح�صلت عليها يف انتخابات ،2018
فيم ��ا مل يح�ص ��ل حتالف ��ان كب�ي�ران وح ��زب
ف ��ازوا اي�ض ��ا يف االنتخاب ��ات املا�ضية ،على
اي مقعد.
وعاق ��ب الناخبون يف باب ��ل  9نواب بعد ان
منعوه ��م من الف ��وز من ا�ص ��ل  140مر�شحا
خا�سرا يف املحافظة ،فيما عاد  5نواب.
وبل ��غ عدد امل�صوتني يف املحافظة نحو 540
الف �شخ� ��ص ،من ا�صل نح ��و مليون و200
الف ناخب يحق لهم الت�صويت.

وق�سمت باب ��ل اىل  4دوائ ��ر بواقع  4مقاعد
لكل دائ ��رة با�ستثناء الدائ ��رة االخرية التي
اعطي ��ت  5مقاع ��د .وتناف� ��س يف املحافظ ��ة
 157مر�شحا ،ل�شغل  17مقعدا.
وخ�ص�صت ملدينة احللة ،مركز حمافظة بابل
 8مقاع ��د من خالل دائرتني ،هي الدائرة رقم
واح ��د ورق ��م  ،2و�سيطر على اغل ��ب املقاعد
فيها حزب جديد و�آخر منبثق من ت�شرين.
حركة امتداد ،التابعة للنا�شط عالء الركابي
ح�صل ��ت عل ��ى مقعدي ��ن اثنني ،ذه ��ب االول
اىل حي ��در ال�سالم ��ي ،وهو ا�ست ��اذ جامعي،

وح�ص ��ل عل ��ى اكرث م ��ن  16ال ��ف �صوت يف
الدائرة االوىل.
واملقعد الث ��اين ح�صلت عليه نداء الكريطي،
وح�صل ��ت على اعلى ا�صوات بني الن�ساء يف
باب ��لباك�ث�رم ��ن�10آالف�ص ��وت.
وكان "امت ��داد" ،وه ��و ح ��زب ان�ش ��ئ بع ��د
تظاه ��رات ت�شري ��ن ق ��د ح�صل لوح ��ده على
نح ��و  %30م ��ن ا�صوات ذي ق ��ار وخطف 5
مقاع ��د هناك ،ا�ضاف ��ة اىل مقع ��د �ساد�س يف
النجف.
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الكهرباء :الكاظمي بد أ�
العمل على خطة ال�صيف
المقبل من الآن
 خا�ص/المدى

بداية العام الدرا�سي اجلديد اليوم ..عد�سة :حممود ر�ؤوف

�إطاللة عام درا�سي مرهقة لذوي الدخل المحدود
 مي�سان  /مهدي ال�ساعدي
ا�ضطر �سامل حبيب اىل ا�ستدانة مبلغ مايل
جت ��اوزت ح ��دوده ال� �ـ  150الف دين ��ار من
اج ��ل �ش ��راء مالب� ��س مدر�سي ��ة وقرطا�سية
لأطفال ��ه ،فالع ��ام الدرا�س ��ي عل ��ى االب ��واب
ويحتاج التالميذ اىل العديد من اللوازم.
وي�أم ��ل �سامل �س ��داد دينه ،م ��ن مرتبه الذي
ال يتح ��اوز الـ 500الف دين ��ار ،فهو موظف
حكوم ��ي ق�ض ��ى مدة خدمة قدره ��ا  15عاما
ويعي ��ل عائلة مكونة من  6افراد ثالثة منهم
يف الدرا�سة االبتدائية.
اطاللة عام درا�سي جديد للتالميذ والطلبة،
مرهق ��ة على عوائله ��م ذات الدخل املحدود،
ب�سبب ارتفاع ا�سعار املالب�س وامل�ستلزمات
الدرا�سية االخرى.
يقول �سامل حبي ��ب لـ(املدى) :تكلفة مالب�س
بنات ��ي بلغت  140الف دينار ب�سبب ارتفاع
ا�سعار املالب� ��س الر�سمية ل ��دوام التالميذ،
حيث �أين �صرفت املبل ��غ الذي ا�ستدنته من
اح ��د اال�صدق ��اء على املالب�س فق ��ط وتبقت
الل ��وازم االخ ��رى م ��ن حقائ ��ب وقرطا�سية
واحذية مل ا�شرها بعد.
ارتفاع ا�سع ��ار املالب�س كان ال�شغل ال�شاغل
للكث�ي�ر من ابن ��اء حمافظة مي�س ��ان ،وترى
ح�ي�رة ارب ��اب العوائ ��ل يف وجوههم وهم
يخرج ��ون من حم ��ال بيع املالب� ��س ب�سبب
اثمانها وكرثة اطفالهم.
يق ��ول علي حم ��ود �صاحب اح ��د حمال بيع

املالب� ��س يف مدين ��ة العم ��ارة لـ(امل ��دى):
يع ��ز علينا خ ��روج الكثري م ��ن العوائل من
املح ��ل دون �ش ��راء �ش ��يء لأطفاله ��م ب�سبب
ع ��دم مقدرتهم عل ��ى ال�ش ��راء ،وال ن�ستطيع
م�ساعدته ��م كون املالب� ��س ت�صلن ��ا ب�أ�سعار
مرتفع ��ة وال نفر�ض عليه ��ا ارباحا تتجاوز
الـ 2000دينار للقطعة الواحدة.
وب�ي�ن حمود "اغل ��ب املالب�س الت ��ي نبيعها
م�ستوردة من دول ال�صني وتركيا و�سوريا،
وا�سعاره ��ا ارتفع ��ت يف ظ ��ل ارتف ��اع �سعر
�ص ��رف ال ��دوالر وزيادة التعرف ��ة الكمركية
باال�ضاف ��ة اىل اج ��ور نقله ��ا م ��ن العا�صمة
بغ ��داد حي ��ث جت ��ار جمل ��ة املالب� ��س اىل
املحافظ ��ة� ،أ�ض ��ف اىل ذل ��ك م�صاريف نقلها
اىل املح ��ل كله ��ا ا�سب ��اب جمتمع ��ة ادت اىل
ارتفاع ا�سعارها".
ويف ظ ��ل غياب املنتج املحل ��ي ،تبقى �سوق
املالب� ��س تعج باملاركات امل�ستوردة واغلبها
منا�شئ رديئة قيا�سا ب�أ�سعارها.
عي ��دان فال ��ح �صاح ��ب حم ��ل (جمل ��ة) لبيع
مالب�س االطف ��ال يف مي�سان يقول لـ(املدى)
�إن "اغل ��ب املالب� ��س م�ست ��وردة وال نتعامل
باملنتج املحلي كونه اغلى ثمنا من امل�ستورد
واحلال ��ة االقت�صادية لأغلب ابناء املحافظة
متدنية العتماد الغالبية منهم على املرتبات
ال�شهرية وهي ال تكفي ا�صال للعوائل".
مبين ��ا "ال ترتق ��ي (امل ��اركات) املتداول ��ة
يف ال�س ��وق اىل درج ��ة عالي ��ة م ��ن اجلودة
ب�سب ��ب ب�ساطة املنا�ش ��ئ وبحث التجار عن

الربح اكرث م ��ن بحثهم عن النوعية اجليدة
وال�سبب كما اعتقد يتعلق بغياب الرقابة".
غياب معامل اخلياطة يف املحافظة كان احد
اهم ا�سب ��اب فتح ابواب ا�ست�ي�راد املالب�س
عل ��ى م�صراعيه ��ا واالعتماد ب�ص ��ورة كلية
على ما ي�صل اليه ��ا من دول عرب حمافظات
اخرى.
املهتم بال�ش�أن االقت�صادي املحلي يف مي�سان
عمار ح�سني يو�ض ��ح لـ(املدى) قائال :تفتقد
حمافظة مي�س ��ان اىل معامل منتجة ،ومنها
معام ��ل اخلياط ��ة ،وال�سبب ع ��دم ا�ستثمار
ا�صح ��اب ر�ؤو� ��س االم ��وال يف املحافظ ��ة
وان�شاء معامل تغذي حمالها وت�شغل ايادي
ابنائها وحرفييها ..باعتقادي التخطيط له
دور كبري يف هذا املو�ضوع".
خم ��ازن بي ��ع القرطا�سي ��ة يف املحافظ ��ة
امت�ل��أت بالدفات ��ر وامل�ستلزم ��ات االخ ��رى
وا�صبح ��ت م ��وردا كب�ي�را ي ��در امل ��ال عل ��ى
التجار بعد توقف الدول ��ة ووزارة الرتبية
بالتحديد عن توزيع القرطا�سية.
يقول �سامل حبيب لـ(املدى) "انتهت اجلولة
االوىل م ��ن �ش ��راء املالب� ��س و�ستنتظ ��رين
جولة اخرى ل�ش ��راء الدفات ��ر والقرطا�سية
و�س�أع ��اين م ��ن ت�سدي ��د املبل ��غ ع ��ن طريق
توزيع ��ه على ع ��دة ا�شهر ف�ل�ا ا�ستطيع رده
دفع ��ة واح ��دة لأن ذل ��ك �سي�ؤث ��ر ب�ص ��ورة
كب�ي�رة عل ��ى عائلت ��ي امتن ��ى ان ي�ستم ��ر
العام الدرا�سي وال توقف ��ه ال�شائعات لأرى
م�ستقبل بناتي".

تطابق نتائج االنتخابات يغ�ضب "الإطار
التن�سيقي" :نرف�ض �إجراءات المفو�ضية
 بغداد /ح�سين حاتم
تب ��ددت �آمال الق ��وى اخلا�س ��رة باالنتخاب ��ات الربملاني ��ة ،بعد اعالن
املفو�ضي ��ة عن تطاب ��ق �أرقام �إعادة الفرز الي ��دوي مع الإلكرتوين يف
اغلب املحطات املطعون بها.
لك ��ن الق ��وى اخلا�س ��رة واملتمثل ��ة بـ"االط ��ار التن�سيق ��ي" ،م ��ا زالت
متم�سك ��ة مبوقفها الراف�ض للنتائج ،فيما طالب ��ت ب�إعادة العد والفرز
ال�شامل حتت ا�شراف جلنة حمايدة.
ولأول م ��رة ،تعتمد مفو�ضي ��ة االنتخابات ،تقني ��ات �إلكرتونية متكن
من عد نتائج الت�صويت وفرزها ب�شكل �آين مبا ي�ضمن �إعالن النتائج

الأولية خالل � 24ساعة من حلظة انتهاء االقرتاع وغلق ال�صناديق.
و�أعلن مكت ��ب انتخابات مي�سان ،مطابقة نتائ ��ج العد والفرز اليدوي
م ��ع نتائ ��ج الع ��د والف ��رز الإلك�ت�روين بالن�سب ��ة للج ��ان االنتخابي ��ة
املطعون بها للدوائر االنتخابية الثالث يف املحافظة ،وو�صلت ن�سبة
التطاب ��ق �إىل  %100جلميع اللجان وبدون وج ��ود �أي اختالف عن
النتائج الأولية املعلنة.
و�أعلن ��ت مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات �إكم ��ال ع ��د وف ��رز �أ�ص ��وات اللجان
املطعون يف �صحته ��ا يدوي ًا يف حمافظة دياىل وتطابق العمليات مع
النتائج املعلنة بن�سبة .%100
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ك�شف ��ت وزارة الكهرباء �أم�س االحد كوالي�س
وخمرج ��ات زي ��ارة رئي�س جمل� ��س الوزراء
م�صطف ��ى الكاظمي اىل ال ��وزارة ،فيما �أكدت
توج ��ه الكاظم ��ي لب ��دء العم ��ل من ��ذ اللحظة
خلطة ال�صيف املقبل.
وقال املتحدث با�سم ال ��وزارة احمد العبادي
يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن "ر�ض ��ا ن�سبي ��ا
كبريا �أب ��داه الكاظمي على م�ل�اكات الوزارة
و�شكره ��م للجه ��ود املبذول ��ة ط ��وال ال�صيف
املا�ض ��ي ملواجهة املعوق ��ات كتفجري االبراج
وزي ��ادة الطل ��ب عل ��ى الكهرب ��اء" ،م�ؤك ��دا
"اجتياز ف�صل ال�صيف بنجاح".
واو�ضح ان ��ه "كانت هناك تو�صيات لت�شكيل
خلية ازم ��ة تكون مكلفة من االن بالعمل على
ا�ستع ��دادات ف�ص ��ل ال�صي ��ف املقب ��ل وزيادة
االنتاج وت�أهي ��ل ال�شبكات وحت�سني خطوط
نقل الطاقة".
وب�ي�ن ان "وزارة الكهرب ��اء ا�ستعر�ض ��ت
خططه ��ا ق�صرية االمد واملتو�سطة والطويلة
�أم ��ام رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظمي،
وبع ��د ان اطلع على اخلط ��ط وجه ب�أن تطلق
املوازن ��ات واال�ستحقاق ��ات املالي ��ة الالزم ��ة
ل�صال ��ح وزارة الكهرباء لتتمكن من اكمال ما
ه ��و متعلق مب�شاريعه ��ا و�صياناتها الدورية
وخططها".

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

حوارات �أمنية ّ
مكثفة ل�سد الفراغات
مع �إقليم كرد�ستان وتبادل المعلومات
 بغداد /فرا�س عدنان
توا�ص ��ل قي ��ادة العملي ��ات امل�شرتكة جه ��ود غلق ملف
"الفراغات الأمنية" مع �إقليم كرد�ستان ،بالتزامن مع
تنام ��ي خطر تنظي ��م داع�ش الإرهاب ��ي و�شنه هجمات
يف حمافظتي دياىل وكركوك.
وته ��دف �سل�سلة من اللق ��اءات امل�شرتكة اىل ال�سيطرة
عل ��ى امل�ساح ��ات الفا�صل ��ة الت ��ي يطلق عليه ��ا (اخلط
الأزرق) ،والتن�سي ��ق ومالحقة املطلوب�ي�ن ،ف�ض ًال عن
تبادل املعلومات اال�ستخبارية والتدريب.
وكان وف ��د �أمن ��ي برئا�س ��ة نائ ��ب رئي� ��س العملي ��ات

امل�شرتك ��ة عب ��د الأمري ال�شم ��ري قد �أج ��رى زيارة �إىل
�إقلي ��م كرد�ست ��ان نهاي ��ة الأ�سب ��وع املا�ض ��ي ،والتق ��ى
برئا�سة �أركان البي�شمركة م ��ن �أجل التعاون امل�شرتك
بني القطعات الأمنية االحتادية وقوات حر�س االقليم
والبي�شمركة ،وتبادل املعلومات اال�ستخبارية.
وذكر بيان ر�سمي للقيادة يف حينها وتابعته (املدى)،
�أن "اللق ��اء بح ��ث التن�سي ��ق امل�ش�ت�رك ب�ش� ��أن عمليات
حماربة ع�صابات داع�ش الإرهابية و�إحكام ال�سيطرة
عل ��ى مناط ��ق االهتم ��ام امل�ش�ت�رك ومتابع ��ة الق�ضايا
املتعلقة بني اجلانبني".
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د .فالح الحمـراني يكتب:

تركيا ت�ضرب رو�سيا بالظهر مرة اخرى .كيف �سيكون الرد؟
د.قا�سم ح�سين �صالح يكتب:

التحوالت في بنية المجتمع العراقي خالل قرن
�ستار كاوو�ش يكتب:

ذي��������ل ال�����ط�����اوو������س
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مركز درا�سات :عمق توا�صل بغداد مع محيطها
العربي �سيكون رهينة ت�شكيلة الحكومة القادمة
 ترجمة  /حامد �أحمد
بينم ��ا تخو�ض الكتل ال�سيا�سي ��ة املتناف�سة مناورات
ومفاو�ض ��ات ما بع ��د االنتخابات لت�شكي ��ل احلكومة
اجلديدة القادمة ،ما تزال هناك ق�ضايا عديدة حتتاج
ملتابعة من قبل العراق من بينها الروابط الفتية التي
بنتها بغداد م�ؤخرا م ��ع بلدان اخلليج والتي حتاول
تعزيزها بعد عقد من التذبذب الذي �شابها.
وج ��اء يف تقرير ملركز درا�سات اخلليج يف وا�شنطن
ب ��ان هذه املح ��اوالت هي ج ��زء �أ�سا�سي م ��ن مبادرة
�أو�سع تبنتها اطراف �سيا�سية عراقية من اجل �إعادة
دمج العراق مبحيطه العربي ف�ضال عن اجلهود التي
بذله ��ا م�ؤخرا ليتحول اىل تبن ��ي دور و�سيط لتهدئة
توت ��رات بني بلدي ��ن اقليميني خ�صم�ي�ن هما العربية
ال�سعودي ��ة واي ��ران بدال م ��ن ان يك ��ون �ساحة لنفوذ
�إيراين او امريكي.

�أي ��ا كان َمن �سيتوىل من�صب رئا�سة الوزراء �سيكون
ب�إمكانه عرقلة او ت�سهيل جهود �صياغة هوية عراقية
جدي ��دة ،هوية متن ��ع هيمنة �أمريكي ��ة او �إيرانية من
�ش�أنه ��ا ان تدمي م�أزق العراق ك�ساحة �صراع بالنيابة
بني خ�صمني وتزيد من حالة عدم ا�ستقراره.
ومتي ��زت انتخاب ��ات الع ��راق الربملاني ��ة الأخ�ي�رة
مب�شارك ��ة �ضعيف ��ة م ��ن امل�صوتني ،مم ��ا يعك�س عدم
اك�ت�راث العراقيني بنوع احلكوم ��ة القادمة والطبقة
ال�سيا�سي ��ة الت ��ي يعتربه ��ا الكث�ي�ر منه ��م متورط ��ة
بح ��االت ف�س ��اد ت�سع ��ى لتحقي ��ق مناف ��ع وم�صال ��ح
�شخ�صية دون اعارة �أي �أهمية مل�صالح عامة ال�شعب.
ولك ��ن اجلان ��ب الإيجاب ��ي يف االنتخابات ه ��و انها،
رغ ��م اعرتا�ضات كتل خا�سرة فيه ��ا ،اعتربت من قبل
منظمات دولي ��ة انتخابات عادلة �شفاف ��ة وخالية من
التالعب.
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حوارات �أمنية ّ
مكثفة ل�سد الفراغات مع �إقليم كرد�ستان
وتبادل املعلومات

توا�صل قيادة العمليات امل�شرتكة جهود غلق ملف
"الفراغات الأمنية" مع �إقليم كرد�ستان ،بالتزامن
مع تنامي خطر تنظيم داع�ش الإرهابي و�شنه
هجمات يف حمافظتي دياىل وكركوك .وتهدف
�سل�سلة من اللقاءات امل�شرتكة اىل ال�سيطرة
على امل�ساحات الفا�صلة التي يطلق عليها (اخلط
الأزرق) ،والتن�سيق ومالحقة املطلوبني ،ف�ض ً
ال
عن تبادل املعلومات اال�ستخبارية والتدريب.
 بغداد /فرا�س عدنان
وكان وفد �أمن ��ي برئا�سة نائب رئي�س
العملي ��ات الم�شترك ��ة عب ��د الأمي ��ر
ال�شم ��ري قد �أج ��رى زيارة �إل ��ى �إقليم
كرد�ست ��ان نهاي ��ة الأ�سب ��وع الما�ضي،
والتق ��ى برئا�س ��ة �أركان البي�شمرك ��ة
م ��ن �أج ��ل التع ��اون الم�شت ��رك بي ��ن
القطع ��ات الأمني ��ة االتحادي ��ة وقوات
حر�س االقلي ��م والبي�شمرك ��ة ،وتبادل
المعلومات اال�ستخبارية.
وذكر بي ��ان ر�سمي للقي ��ادة في حينها
وتابعت ��ه (الم ��دى)� ،أن "اللق ��اء بحث
التن�سي ��ق الم�شت ��رك ب�ش� ��أن عملي ��ات
محارب ��ة ع�صاب ��ات داع� ��ش الإرهابية
و�إح ��كام ال�سيط ��رة عل ��ى مناط ��ق
االهتمام الم�شت ��رك ومتابعة الق�ضايا
المتعلقة بين الجانبين".
ويق ��ول المتح ��دث با�س ��م القي ��ادة
تح�سي ��ن الخفاج ��ي ،ف ��ي ت�صريح �إلى
(المدى)� ،إن "�سل�سلة من االجتماعات
ت ��م عقده ��ا طيل ��ة الم ��دة الما�ضية مع
�إقلي ��م كرد�ست ��ان ،كان �آخرها قبل �أيام

للوق ��وف عل ��ى م�ستج ��دات الأو�ضاع
الأمني ��ة" .و�أ�ض ��اف الخفاج ��ي� ،أن
"اللقاءات الع�سكرية �أثمرت في بداية
الأم ��ر ع ��ن �إن�ش ��اء مراك ��ز م�شترك ��ة،
ث ��م ت ��م االنتق ��ال �إل ��ى مراح ��ل �أخرى
تتعل ��ق بالتدريب وتب ��ادل المعلومات
اال�ستخبارية".
و�أ�ش ��ار� ،إلى �أن "عم�ل ً�ا كبير ًا قد جرى
ف ��ي مالحق ��ة التنظيم ��ات الإرهابي ��ة
وت�شكيل قوة م�شترك ��ة بين ال�سلطات
االتحادية و�إقليم كرد�ستان" ،مو�ضح ًا
�أن "عملي ��ات م�شترك ��ة ح�صل ��ت خالل
الم ��دة الما�ضي ��ة ت�سته ��دف مقاتل ��ة
الإره ��اب والق�ضاء علي ��ه ،وقد حققت
تلك الجه ��ود نتائج كبي ��رة تم الإعالن
عنها ر�سمي ًا".
ولف ��ت الخفاج ��ي� ،إل ��ى �أن "تنظي ��م
داع� ��ش الإرهاب ��ي يح ��اول �أن ي�ستغل
مناط ��ق الف ��راغ م ��ع �إقلي ��م كرد�ستان،
وه ��و م ��ا ن�سع ��ى �إل ��ى معالجت ��ه م ��ن
خ�ل�ال اللق ��اءات وتفعي ��ل التن�سي ��ق
اال�ستخباري وحركة القطعات وتبادل
المعلومات".

و�أورد� ،أن "اله ��دف الرئي� ��س م ��ن
التن�سيق الو�ص ��ول �إلى وحدة القيادة
وال�سيط ��رة ،والتن�سي ��ق العال ��ي ف ��ي
مجال المعلومات ومتابعة المطلوبين
ال�سيما المتهمين بق�ضايا الإرهاب".
و�ش ��دد الخفاجي ،عل ��ى �أن "التن�سيق
�سيتي ��ح تحريك القطع ��ات الع�سكرية،
وكذل ��ك القب�ض على المطلوبين �سواء
ل ��دى الأرا�ض ��ي الخا�ضع ��ة لل�سلط ��ة

ت�أثريات املناخ على العراق
�ستكون �أخطر من احلروب
والإرهاب
 متابعة/المدى
تق ��ود جمي ��ع الم�ؤ�ش ��رات البيئي ��ة والجوي ��ة
�إل ��ى م�ستقبل قاتم متوق ��ع للعراق ،يخيم عليه
الجوع والعط�ش والهجرة والفقر ،وذلك بفعل
المتغي ��رات المناخي ��ة التي �سي�صب ��ح العراق
البل ��د العرب ��ي الأكث ��ر ت�أث ��را به ��ا ،بح�سبم ��ا
ا�ستعر�ض تقرير ن�شرته �صحيفة الفاينن�شيال
تايمز البريطانية.
ويق ��ول تقري ��ر ال�صحيف ��ة الذي اطلع ��ت عليه
(المدى)� ،إن "الت�أثي ��ر البيئي المحتمل لتغير
المناخ هو �أخطر تهديد طويل الأجل �سيواجه
الع ��راق وتفوق خطورت ��ه ما�شهدته البالد من
حروب وعقوبات وارهاب و�صراعات داخلية
طوال ال�سنوات الما�ضية".
واو�ض ��ح التقري ��ر ان الع ��راق ه ��و خام� ��س
دول ��ة معر�ضة للت�أثر بالتغي ��رات المناخية في
العال ��م ،و�أ�صبحت درج ��ات الح ��رارة العالية
جدا حقيقة ملحوظة ف ��ي جميع �أنحاء البالد،
والجف ��اف �أكثر توات ��ر ًا والعوا�صف الترابية
�أكث ��ر ح ��دة ،وي�ؤث ��ر الت�صح ��ر عل ��ى  %39من
�أرا�ض ��ي العراق ،كما �أن زي ��ادة الملوحة تهدد
الزراع ��ة بنحو  %54من الم�ساح ��ة المزروعة
في البالد.
كم ��ا �أدت ال�سدود عل ��ى مناب ��ع وروافد نهري
دجل ��ة والف ��رات ،والذي ��ن يعتب ��ران �شري ��ان
الحي ��اة ف ��ي الب�ل�اد� ،إل ��ى انخفا� ��ض كبير في
تدف ��ق المي ��اه ،مم ��ا �أدى �إل ��ى نق� ��ص كبير في
الم ��وارد المائي ��ة ،ووفق ��ا ل ��وزارة الم ��وارد
المائية العراقية ،قد تواجه البالد عجزا ي�صل
�إلى  10.8ملي ��ار متر مكعب من المياه �سنويا
بحلول عام .2035
�سوف يتفاقم هذا ب�سبب مجموعة من العوامل
الديموغرافي ��ة والبيئي ��ة ،وم ��ن المتوق ��ع �أن
يت�ضاع ��ف عدد �س ��كان العراق م ��ن  40مليون
ن�سم ��ة الي ��وم �إل ��ى  80مليون ��ا بحل ��ول ع ��ام
 ،2050كم ��ا �سينخف� ��ض الدخل ،ال ��ذي يعتمد
�إل ��ى حد كبير عل ��ى �إنتاج النف ��ط ،ب�شكل كبير

القوى الخا�سرة تطالب بفرز �شامل ب�إ�شراف لجنة محايدة

تطابق نتائج االنتخابات يغ�ضب "الإطار التن�سيقي":
نرف�ض �إجراءات املفو�ضية

نتيج ��ة تخل ��ي العالم ع ��ن الوق ��ود الأحفوري
�أثناء انتقاله �إلى طاقة نظيفة وم�ستدامة.
�ستك ��ون الآثار غي ��ر المبا�شرة لتغي ��ر المناخ
بنف� ��س ال�ش ��دة� ،إن ل ��م تك ��ن �أكث ��ر ح ��دة م ��ن
الت�أثيرات المبا�شرة ،وقد ي�ؤدي فقدان الدخل
�إلى الهج ��رة �إلى المدن الت ��ي �أ�صبحت بنيتها
التحتية غير قادرة حتى الآن على دعم ال�سكان
الحاليين.
و�أك ��دت ال�صحيفة �أنه يجب �أن تكون مواجهة
تغير المناخ �أولوية وطنية ملحة ،لكنها �أي�ضا
فر�ص ��ة لتنويع اقت�صاد الع ��راق ،ودعم الطاقة
المتجددة والنظيف ��ة ،والم�شاركة في �أ�سواق
الكربون ،وزي ��ادة مرونة المناط ��ق ال�ضعيفة
بيئي ��ا واقت�صادي ��ا ،وتوفير ظ ��روف معي�شية
�أف�ضل و�أكثر ا�ستدامة للمواطنين.
واعتب ��ر التقرير ان ��ه "في تطلع �إل ��ى م�ستقبل
�أف�ض ��ل ،يجب �أن يع ��ود العراق �إل ��ى الما�ضي
الأخ�ضر القريب ،بم�شروع �إحياء بالد ما بين
النهري ��ن وهو مجموع ��ة م ��ن الم�شاريع التي
تركز على العمل مع القطاعين العام والخا�ص
لتحقيق الأهداف المناخية".
وا�ش ��ار التقرير ال ��ى ان "�أحد الط ��رق هو من
خ�ل�ال جه ��ود وطنية وا�سع ��ة النط ��اق لإعادة
الت�شجي ��ر في جنوبي وغربي البالد من خالل
زراعة �أ�شجار النخي ��ل وا�ستعادة الغابات في
المناط ��ق الجبلية والح�ضرية ف ��ي كرد�ستان،
ت�شمل الأف ��كار الأخرى تحدي ��ث �إدارة المياه
وزيادة ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية".
واعتبرت ال�صحيفة ان الع ��راق يمتلك القدرة
عل ��ى الجمع بين دول المنطقة للت�صدي لخطر
تغي ��ر المناخ ،كونه يقع ف ��ي القلب الجغرافي
لل�ش ��رق الأو�س ��ط ،وينع ��م بتن ��وع بيولوجي
غني.
وختم ��ت ال�صحيف ��ة ب�أن ��ه "ال �ش ��ك �أن المهمة
�شاق ��ة ،لك ��ن معالجة تغير المن ��اخ تمثل �أي�ضا
فر�ص ��ة للع ��راق والمنطقة التخ ��اذ تدابير من
�ش�أنه ��ا �أن تتركهم على �أ�سا�س �أكثر �صالبة في
مواجهة تحديات العقود القادمة".

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

االتحادي ��ة �أو �إقليم كرد�ست ��ان ،ف�ض ًال
ع ��ن المتابع ��ة الميدانية ف ��ي المناطق
ذات االهتم ��ام الأمن ��ي الم�شت ��رك م ��ن
خالل المراكز الت ��ي انت�شرت في �ستة
مواقع".
وتح ��دث ،ع ��ن "اتخ ��اذ العدي ��د م ��ن
القرارات التي ت�سهم في ا�ستقرار تلك
المناطق من خ�ل�ال اال�ستعانة بالجهد
اال�ستخب ��اري وتعزي ��ز القطع ��ات

الع�سكرية".
ويوا�ص ��ل الخفاج ��ي� ،أن "الخ ��ط
الفا�ص ��ل بي ��ن الق ��وات االتحادي ��ة
وحر� ��س �إقلي ��م كرد�ست ��ان ف ��ي �أحيان
يك ��ون متداخ�ل ً�ا وال يت ��رك م�ش ��كالت
�أمني ��ة ،ولكنه في �أحي ��ان �أخرى ي�صل
�إلى م�ساح ��ة بين الطرفي ��ن بنحو 40
كيلو متر ًا".
ولفت� ،إلى �أن "تل ��ك الم�ساحة ت�ستغل

م ��ن قب ��ل التنظي ��م الإرهاب ��ي �أم ��ا في
التخطي ��ط �أو التخزي ��ن �أو ت�سهي ��ل
الحركة �أو التدريب ،والقرار قد �صدر
بانه ��اء ه ��ذا المل ��ف من خ�ل�ال مراكز
التن�سيق".
وم�ضى الخفاج ��ي� ،إلى �أن "معلومات
متوف ��رة ل ��دى الق ��وات العراقي ��ة عن
�أماكن تواجد االرهابيين في المناطق
الت ��ي كان ��ت تو�ص ��ف ب�أنه ��ا رخ ��وة

و�شه ��دت هجم ��ات و�أعم ��ال عن ��ف،
وهن ��اك متابعة له ��ا من �أج ��ل الق�ضاء
على ما تبقى من عنا�صر داع�ش".
�إل ��ى ذل ��ك ذكر ع�ض ��و لجن ��ة الأمن في
البرلم ��ان ال�ساب ��ق مه ��دي تق ��ي ،ف ��ي
حدي ��ث �إل ��ى (الم ��دى)� ،أن "التن�سيق
مع �إقليم كرد�ستان �أمر �ضروري جد ًا،
ال�سيما مع التهديدات الأخيرة لتنظيم
داع�ش الإرهاب ��ي وقيامه بهجمات في
مناطق تو�صف ب�أنها رخوة �أمني ًا".
وتاب ��ع تق ��ي� ،أن "االجتماعات ينبغي
�أن تخ ��رج بق ��رار وا�ض ��ح ب� ��أن تندفع
الق ��وات االتحادية من جه ��ة والقوات
التابع ��ة لإقلي ��م كرد�ست ��ان م ��ن جه ��ة
�أخ ��رى به ��دف �س ��د الفراغ ��ات الت ��ي
لطالما ا�ستغلها الإرهاب في هجماته".
وي ��رى� ،أن "�س ��د الفراغ ��ات �سيك ��ون
المنطل ��ق نح ��و تحقي ��ق الأم ��ن التام
ف ��ي محافظات ت�شهد بي ��ن حين و�آخر
خروق ��ا �أمني ��ة �أهمها ديال ��ى وكركوك
ونين ��وى" .وطالب تقي ،بـ"عدم ف�سح
المج ��ال �أمام تنظي ��م داع�ش الإرهابي
للقي ��ام بهجم ��ات جدي ��دة �أو مع ��اودة
ن�شاطاته م�ستغال الفراغ الأمني ف�ض ًال
ع ��ن الخالف ��ات ال�سيا�سي ��ة المتعلق ��ة
باالنتخابات".
وكان تنظيم داع� ��ش الإرهابي قد �شن
خ�ل�ال الأي ��ام الما�ضي ��ة هجوم� � ًا على
قري ��ة الر�ش ��اد ف ��ي محافظ ��ة ديال ��ى،
وتبع ��ه هجوم �آخ ��ر على نقط ��ة �أمنية
ف ��ي منطق ��ة الت ��ون كوب ��ري التابع ��ة
لمحافظة كركوك.
و�أوق ��ع الهجومان ع ��دد ًا من ال�ضحايا
بي ��ن �شهي ��د وجري ��ح ،فيم ��ا يح ��ذر
مراقب ��ون من ا�ستمرار ه ��ذه الخروق
بالتزامن مع ان�شغال الطبقة ال�سيا�سية
بحوارات ت�شكيل الحكومة.

 بغداد /ح�سين حاتم
تب ��ددت �آم ��ال الق ��وى الخا�س ��رة باالنتخاب ��ات
البرلماني ��ة ،بعد اع�ل�ان المفو�ضي ��ة عن تطابق
�أرق ��ام �إع ��ادة الفرز اليدوي م ��ع الإلكتروني في
اغلب المحطات المطعون بها.
لك ��ن الق ��وى الخا�س ��رة والمتمثل ��ة بـ"االط ��ار
التن�سيقي" ،ما زالت متم�سكة بموقفها الراف�ض
للنتائج ،فيما طالبت ب�إعادة العد والفرز ال�شامل
تحت ا�شراف لجنة محايدة.
ولأول م ��رة ،تعتم ��د مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات،
تقني ��ات �إلكتروني ��ة تمك ��ن م ��ن ع ��د نتائ ��ج
الت�صويت وفرزها ب�شكل �آني بما ي�ضمن �إعالن
النتائج الأولية خالل � 24ساعة من لحظة انتهاء
االقتراع وغلق ال�صناديق.
و�أعل ��ن مكت ��ب انتخاب ��ات مي�س ��ان ،مطابق ��ة
نتائ ��ج الع ��د والف ��رز الي ��دوي م ��ع نتائ ��ج العد
والفرز الإلكتروني بالن�سب ��ة للجان االنتخابية
المطع ��ون به ��ا للدوائ ��ر االنتخابي ��ة الثالث في
المحافظة ،وو�صل ��ت ن�سبة التطابق �إلى %100
لجميع اللج ��ان وبدون وج ��ود �أي اختالف عن
النتائج الأولية المعلنة.
و�أعلن ��ت مفو�ضية االنتخاب ��ات �إكمال عد وفرز
�أ�صوات اللجان المطعون في �صحتها يدوي ًا في
محافظ ��ة ديال ��ى وتطابق العمليات م ��ع النتائج
المعلنة بن�سبة .%100
و�سب ��ق ذل ��ك بيومي ��ن ،تطاب ��ق عملي ��ات الع ��د
والف ��رز في محافظتي باب ��ل ونينوى ،و�أ�شارت
المفو�ضية ام�س االحد الى ان النتائج المطعون
به ��ا ف ��ي محط ��ات محافظ ��ات �أربي ��ل وكركوك
وكرب�ل�اء والمثن ��ى والقاد�سي ��ة والأنبار جاءت
متطابقة.
ع�ض ��و تحالف دولة القان ��ون كاطع الركابي قال
لـ(المدى)� ،إن "اول مطلب لالطار التن�سيقي كان
ي�شدد على �إعادة الع ��د والفرز اليدوي ال�شامل،
ولي�س فقط لل�صناديق المطعون بها" .و�أ�ضاف
الركاب ��ي ،ان "مفو�ضية االنتخابات امتنعت في
بداي ��ة االم ��ر عن الع ��د والفرز الي ��دوي ،الى ان
تدخ ��ل مجل� ��س الق�ض ��اء الأعلى فقام ��ت ب�إعادة
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الع ��د والفرز لل�صناديق المطع ��ون بها" .وتابع
ع�ض ��و تحالف الفت ��ح انه "في حال تم ��ت �إعادة
العد والفرز اليدوي ال�شامل ل�صناديق االقتراع
يج ��ب ان يت ��م تح ��ت ا�ش ��راف لجن ��ة محايدة"،
م�شيرا ال ��ى ان "نتائج المفو�ضي ��ة الحالية غير
دقيقة".
و�أ�ش ��ار الركابي الى ان "بقاء كوادر المفو�ضية
نف�سه ��ا ال يغير من النتائج �شيئ ��ا" ،الفتا الى �أن
"المفو�ضي ��ة ابع ��دت المراقبين ع ��ن �صناديق
االقت ��راع حوال ��ي  50مت ��را" ،مت�سائ�ل ً�ا" :كيف
يمك ��ن للمراقبي ��ن اداء مهامه ��م و�س ��ط ه ��ذا
االج ��راء؟" .ومن ��ذ اكث ��ر م ��ن � 10أي ��ام تتحرك
ح�ش ��ود تابعة للأح ��زاب الخا�سرة ،ف ��ي م�سعى
منه ��ا لل�ضغ ��ط عل ��ى مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات
لتغيي ��ر نتائ ��ج االنتخاب ��ات عبر عملي ��ات الفرز
والعد الجاري ��ة الآن .وتجمهر �أن�صار الأحزاب
الخا�سرة عند مداخل المنطقة الرئا�سية ببغداد،
وه ��ددوا باقتحامها ف ��ي حال اعتم ��اد مفو�ضية
االنتخاب ��ات النتائ ��ج الأولي ��ة المعلن ��ة .واعلن
االطار التن�سيقي ،م�ساء ال�سبت ،رف�ضه لإجراء
مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات بمطابق ��ة الع ��د والف ��رز
اليدوي  %100مع البايومتري.
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وجاء في بيان �صادر عن االطار التن�سيقي تلقته
(المدى)� ،أن ��ه "حر�ص ًا منا عل ��ى حفظ ا�صوات
المواطني ��ن وع ��دم التفري ��ط به ��ا وا�ستم ��رارا
لموقفن ��ا في متابع ��ة االج ��راءات القانونية في
النظر بالطع ��ون واجراء الع ��د والفرز اليدوي
عل ��ى ا�سا�سه ��ا الحظن ��ا ان االج ��راءات الت ��ي
و�ضعتها المفو�ضي ��ة للعد والفرز اليدوي افرغ
العملية من م�ضمونها من خالل اعتماد المعايير
االلكترونية ولي� ��س المعايير الب�صرية في العد
الي ��دوي" .االط ��ار اعتبر �أن اج ��راء المفو�ضية
ج ��اء "خالف ��ا لقان ��ون االنتخاب ��ات ال ��ذي اك ��د
اعتم ��اد نتيجة العد اليدوي عن ��د الطعن ولي�س
المعايي ��ر االلكتروني ��ة" .و�أ�ض ��اف البي ��ان �أنه
"مع اعالن المفو�ضية وجود اكثر من  700الف
ورقة اقتراع غير مقروءة فقد اعلنت المفو�ضية
نتيجة المطابقة  %100مع وجود �آالف االوراق
التي لم ُتقر�أ بوا�سط ��ة الجهاز!! وهو ا�ستمرار
متعمد لتغييب ارادة الناخب".
واعل ��ن االط ��ار رف�ض ��ه "له ��ذه االج ��راءات
ونتائجه ��ا" ،مطالبا "الهيئ ��ة الق�ضائية بالنظر
بمو�ضوعي ��ة ف ��ي جمي ��ع الطع ��ون المقدم ��ة
وايق ��اف هذا اله ��در المتعمد لمئ ��ات الآالف من

�سكرتري التحرير الفني
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ا�صوات الناخبين واجراء العد والفرز اليدوي
ال�شامل وفق المعايير المو�ضوعية".
وكان ��ت مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات ،ق ��د �أعلن ��ت
الجمع ��ة ،رف ��ع ع ��دد م ��ن الطع ��ون �إل ��ى الهيئ ��ة
الق�ضائية لالنتخابات.
بدوره ،قال ع�ضو تحالف الفتح محمد ال�شبكي،
�إن تحالف ��ه "حري� ��ص عل ��ى �شفافي ��ة ونزاه ��ة
االنتخاب ��ات والم�س ��اواة ،وان ين ��ال كل ذي
ح ��ق حقه ،بالتالي فان تحال ��ف الفتح لن يكتفي
باج ��راءات المفو�ضية فقط بل ت ��م تقديم تقرير
وا�ض ��ح الى الجه ��ات الق�ضائية وقد تم فيها ذكر
ع ��دة نقاط تخ� ��ص عدم التطاب ��ق وامور اخرى
ت ��م ت�أ�شيره ��ا والتيقن من وجوده ��ا خالل وقت
االنتخابات".
وتاب ��ع" ،ن�ضع كامل ثقتنا ف ��ي الق�ضاء العراقي
ك ��ي يكون ه ��و الفي�ص ��ل باالعتماد عل ��ى قانون
االنتخابات رقم  9ل�سنة  2020ا�ضافة الى االدلة
والوثائق التي تم ارفاقها �ضمن التقرير".
و�أ�ض ��اف ال�شبكي ،ان "اغل ��ب الكتل المعتر�ضة
عل ��ى النتائج والت ��ي قدمت طعون ��ا ب�ش�أنها فقد
كان ��ت لديها ر�ؤية وا�ضحة ،وت ��م تج�سيدها من
خ�ل�ال البيان ��ات المتعاقب ��ة وال�صريح ��ة وم ��ن
بينها بيانات االط ��ار التن�سيقي بان الجميع في
انتظ ��ار الإج ��راءات النزيه ��ة وال�شفافة من قبل
مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات كي يتم بعده ��ا الحديث
ع ��ن تحالف ��ات ت�شكي ��ل الحكومة ور�س ��م م�سار
العملي ��ة ال�سيا�سية الجديدة ،ام ��ا دون هذا فان
هناك تخوفا ل ��دى البع�ض من ان التغا�ضي عما
ح�صل م ��ن خروقات او تم التماه ��ل والمجاملة
ال�سيا�سي ��ة �سي�ؤدي الى تكرار نف�س الم�شهد في
االنتخابات المقبلة اي�ض ��ا وتكون ربما الكارثة
والم�شكلة اكبر".
و�أ�ش ��ار ع�ضو تحالف الفت ��ح الى ،ان "الأطراف
المعتر�ضة وبغ�ض النظر ع ��ن النتائج المعلنة،
ف�إنه ��ا م ��ا زال ��ت تج ��ري مناق�ش ��ات وح ��وارات
م ��ن �أج ��ل ت�شكي ��ل الكتل ��ة االكبر والذه ��اب الى
ت�شكيل حكومة توافقية ت�شمل جميع المكونات
وتر�ضي جميع الأطراف وت�سير بم�سار العملية
ال�سيا�سية الجديدة الى بر الأمان".
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 5تيارات فائزة يف
 2018تفقد �أكثـر من
� 300ألف �صوت


�أحزاب ت�شرين ومر�شحون فرديون يخطفون % 30
من ح�صة القوى ال�شيعية التقليدية يف بابل

الفتح يخ�سر مقعدين ونحو � 90ألف �صوت وي�صعد ب�أ�صوات "الع�صائب"

بغداد /تميم الح�سن

ام ��ا الخ�سار االكب ��ر الثانية فه ��ي للتيار
ال�ص ��دري وال ��ذي ح�صل عل ��ى مقعدين،
و�ضيع اكثر من  64الف �صوت.
وذه ��ب المقع ��د االول للكتل ��ة ال�صدري ��ة
التابع ��ة لمقت ��دى ال�ص ��در ال ��ى النائ ��ب
�س�ل�ام ال�شم ��ري الذي ح�ص ��ل على اعلى
اال�ص ��وات في باب ��ل باكثر م ��ن  18الف
�صوت.
ام ��ا الثان ��ي فه ��و مخ�ص� ��ص لـ"كوت ��ا"
الن�س ��اء وح�صل ��ت علي ��ه �سه ��ا الزبيدي
ف ��ي دائ ��رة الها�شمي ��ة باكثر م ��ن � 9آالف
�ص ��وت .وحق ��ق التي ��ار ال�ص ��دري ع ��ن
طري ��ق "�سائرون" ف ��ي  4 2018مقاعد،
وجمع حينها اكثر من  123الف �صوت.

خ�سرت القوى ال�شيعية
التقليدية في بابل اكثر من
 300الف �صوت ذهب اكثر
من  %30منها ل�صالح احزاب
ت�شرين ومر�شحين فرديين
وتيارات ت�شارك الول مرة.
و�سيطرت االحزاب
الجديدة التي ن�ش�أت
بعد تظاهرات ،2019
والمر�شحون الذين ناف�سوا
خارج التحالفات على اكثر
من ن�صف مقاعد المحافظة

.
و�ضيع ��ت ق ��وى �سيا�سي ��ة معروف ��ة 12
مقع ��دا كان ��ت ق ��د ح�صل ��ت عليه ��ا ف ��ي
انتخاب ��ات  ،2018فيم ��ا ل ��م يح�ص ��ل
تحالف ��ان كبيران وحزب فازوا اي�ضا في
االنتخابات الما�ضية ،على اي مقعد.
وعاقب الناخبون ف ��ي بابل  9نواب بعد
ان منعوه ��م م ��ن الف ��وز من ا�ص ��ل 140
مر�شح ��ا خا�س ��را ف ��ي المحافظ ��ة ،فيما
عاد  5ن ��واب .وبلغ ع ��دد الم�صوتين في
المحافظ ��ة نحو  540ال ��ف �شخ�ص ،من
ا�ص ��ل نح ��و ملي ��ون و 200ال ��ف ناخب
يحق لهم الت�صويت.
وق�سم ��ت باب ��ل ال ��ى  4دوائ ��ر بواق ��ع 4
مقاع ��د ل ��كل دائ ��رة با�ستثن ��اء الدائ ��رة
االخيرة التي اعطيت  5مقاعد .وتناف�س
ف ��ي المحافظة  157مر�شح ��ا ،ل�شغل 17
مقعدا.
دوائر ت�شرين
وخ�ص�صت لمدينة الحلة ،مركز محافظة
باب ��ل  8مقاعد م ��ن خ�ل�ال دائرتين ،هي
الدائ ��رة رقم واح ��دة ورق ��م  ،2و�سيطر
عل ��ى اغل ��ب المقاع ��د فيه ��ا ح ��زب جديد
و�آخر منبثق من ت�شرين.
حرك ��ة امت ��داد ،التابع ��ة للنا�ش ��ط ع�ل�اء
الركاب ��ي ح�صلت عل ��ى مقعدي ��ن اثنين،
ذه ��ب االول ال ��ى حي ��در ال�سالمي ،وهو
ا�ستاذ جامعي ،وح�صل على اكثر من 16
الف �صوت في الدائرة االولى.
والمقع ��د الثان ��ي ح�صل ��ت علي ��ه ن ��داء
الكريطي ،وح�صلت عل ��ى اعلى ا�صوات
بين الن�ساء ف ��ي بابل باكثر من � 10آالف
�صوت.

وكان "امت ��داد" ،وهو ح ��زب ان�شئ بعد
تظاه ��رات ت�شرين قد ح�صل لوحده على
نح ��و  %30من ا�ص ��وات ذي قار وخطف
 5مقاع ��د هناك ،ا�ضافة الى مقعد �ساد�س
في النجف.
لغز كانون!
وناف� ��س "ا�شراق ��ة كان ��ون" وه ��و حزب
جدي ��د اي�ضا القوى التقليدي ��ة في بابل،
حيث ح�ص ��ل اي�ضا عل ��ى مقعدين بعدما
جمع نحو  19الف �صوت.
وذهب ��ت مقاع ��د "كان ��ون" ال ��ى حي ��در
المطي ��ري ف ��ي دائ ��رة الحل ��ة االول ��ى
بـاكث ��ر من  11الف �ص ��وت ،والثاني الى
م�صطف ��ى الكرع ��اوي ف ��ي دائ ��رة رقم 2
باكثر من � 7آالف �صوت.
ورئي� ��س "كانون" �سعد جعف ��ر اال�سدي
وه ��و �شخ�صي ��ة جدي ��دة عل ��ى الم�شه ��د
ال�سيا�س ��ي ،فيما الحقت الحزب اتهامات
تبعيت ��ه لتي ��ار الحكي ��م بزعام ��ة عم ��ار
الحكيم والحدى العتبات في النجف.
وكان ��ت العتب ��ة العبا�سي ��ة نف ��ت �سابق ��ا
دعمها الي تيار �سيا�سي ،كما نفى الحزب

بعد ذلك ارتباطه ب�أية جهة �سيا�سية.
ت�شكيل المعار�ضة
وتذه ��ب بع�ض الق ��راءات عق ��ب �صدور
نتائ ��ج االنتخابات ال ��ى احتمال اجتماع
هذه القوى ف ��ي البرلمان مع المر�شحين
الفرديي ��ن لت�شكيل ق ��وة معار�ضة ،لكنها
قراءة لم تثبت �صحتها حتى الآن.
ويمث ��ل المر�شح ��ون الفردي ��ون الكتل ��ة
االكبر م ��ن حيث عدد المقاع ��د في بابل،
حي ��ث ح�صلوا على  4مقاعد ،ويتوقع ان
ت�صعد الى  5مقاعد بعد ان�ضمام فائز عن
حزب يطرح نف�سه كحزب م�ستقل.
في الدائرة الثانية ،وهي الدائرة الثانية
للحلة ،ف ��از امير المعموري وهو مر�شح
فردي باكثر من � 6آالف �صوت.
وفي دائرة الها�شمية (دائرة رقم  ،)3فاز
ح�سين ال�سعيدي باعلى ا�صوات الدائرة
باكث ��ر م ��ن  14الف ،وعل ��ي المن�صوري
باكثر من � 10آاف �صوت.
ام ��ا المقع ��د الراب ��ع للمر�شحي ��ن خارج
االح ��زاب والتحالفات فذه ��ب الى يا�سر
الح�سيني في دائرة الم�سيب (دائرة رقم

 )4باكثر من � 10آالف �صوت.
وبح�س ��ب ت�صريح ��ات يا�س ��ر ا�سكن ��در
وت ��وت وهو مر�شح فائز عن كتلة الوفاء
والتغيير ،قد ين�ضم االخير الى مجموعة
المر�شحين الفرديين.
ويطرح وتوت وهو ابن النائب ال�سابق
ا�سكن ��در وت ��وت ع�ض ��و لجن ��ة االم ��ن
ف ��ي البرلم ��ان ،حزب ��ه كاح ��د التي ��ارات
الم�ستقل ��ة .لك ��ن الح ��زب نف�س ��ه كان قد
ان�ض ��م في انتخاب ��ات  2014الى تحالف
الفت ��ح بزعام ��ة ه ��ادي العام ��ري ،ول ��م
يح�ص ��ل حينها على مقع ��د .وتوت االبن
ف ��از باكثر من  15الف �ص ��وت في دائرة
الحلة االولى.
حكم الإعدام!
اما االح ��زاب التقليدي ��ة فح�صل ائتالف
دول ��ة القان ��ون بزعام ��ة ن ��وري المالكي
على اعلى ح�صة بين التيارات ال�سيا�سية
بعدما جمع  3مقاعد.
وذهب المقعد االول الى النائبة ال�سابقة
حن ��ان الفت�ل�اوي رئي�س ��ة حرك ��ة ارادة
التي انقلبت على ائت�ل�اف الن�صر التابع

لرئي�س الوزراء حيدر العبادي.
وح�صل ��ت الفت�ل�اوي على مقع ��د "كوتا"
الن�ساء في دائرة الحلة االولى باكثر من
� 5آالف �صوت ،فيما كانت قد قالت �سابقا
انها ل ��ن "تعود الى المالكي" و"ت�ستحق
االعدام" اذا فعلت ذلك.
والنائب ��ة ال�سابق ��ة كان ��ت ق ��د ف�شلت في
انتخابات  2018في الح�صول على مقعد
وح�صل ��ت حينها عل ��ى نف� ��س اال�صوات
تقريبا التي جمعتها في .2021
المقعد الثان ��ي الئت�ل�اف المالكي ح�صل
علي ��ه احم ��د وطيف ��ي باكثر م ��ن � 7آالف
�ص ��وت ف ��ي دائ ��رة  ،2وثائ ��ر الجبوري
اكثر من  13الف �صوت في دائرة .3
وزاد دول ��ة القانون مقاع ��ده عن ،2018
حيث حق ��ق حينها مقعدي ��ن اثنين فقط،
لكن ��ه خ�س ��ر نح ��و  26ال ��ف �ص ��وت عن
تل ��ك االنتخابات .التحال ��ف جمع حينها
 61الف �ص ��وت ،مقابل  35الف في هذه
االنتخابات ،وخ�سر نائبه �صادق مدلول
ال ��ذي انقلب ال ��ى تحالف الق ��وى التابع
الى عمار الحكيم.
كذل ��ك ل ��م ينج ��ح النائ ��ب ال�ساب ��ق ع ��ن

االئت�ل�اف من�ص ��ور البعيج ��ي ف ��ي
الح�ص ��ول عل ��ى مقع ��د رغ ��م انقالبه الى
تحالف الفتح.
خ�سارات قا�سية
ويعد الفتح بزعامة هادي العامري اكبر
الخا�سري ��ن ف ��ي باب ��ل بع ��دد اال�صوات،
حي ��ث خ�س ��ر نح ��و  90الف �ص ��وت عن
نتائج .2018
وحقق التحالف في االنتخابات االخيرة
مقعدي ��ن فق ��ط ،ذهب االثن ��ان الى نواب
تابعي ��ن لع�صائ ��ب اه ��ل الح ��ق بزعام ��ة
قي� ��س الخزعل ��ي ،وه ��و اح ��د مكون ��ات
التحالف .وع ��اد ثامر ذيب ��ان ( 11+الف
�ص ��وت) ،وعدن ��ان فيح ��ان ( 11+ال ��ف
�ص ��وت) ال ��ى البرلمان بع ��د فوزهما في
دائرة الم�سي ��ب .واخفق بالمقابل ح�سن
�شاك ��ر ع ��ن التحال ��ف بالف ��وز ،والنائبة
ال�سابقة ع ��ن الفتح منال الم�سلماوي في
الدائرة االولى.
وكان تحال ��ف الفتح قد ح�صل في 2018
عل ��ى  4مقاع ��د في محافظ ��ة بابل وجمع
حينها اكثر من  132الف �صوت.

بدون مقاعد
ام ��ا االح ��زاب التي فازت ف ��ي  2018في
باب ��ل ولم تح�ص ��ل في ه ��ذه االنتخابات
عل ��ى اي مقع ��د ،فه ��ي تحالف ��ي "ق ��وى
الدولة" و"الن�صر" ،وتجمع كفاءات.
ق ��وى الدولة التابع لزعي ��م تيار الحكمة
عمار الحكيم ،خ�س ��ر  43الف �صوت عن
 ،2018حيث حقق حينها  75الف �صوت
ونال  3مقاعد ،مقابل  32الف �صوت في
 .2021وخ�سر نواب الحكمة في ،2018
ح�سن فدعم و�سال ��م طحيمر االنتخابات
االخيرة ،فيما لم ت�شارك �صاحبة المقعد
الثالث لبنى رحيم في االنتخابات.
ام ��ا العبادي فق ��د ح�صل تحالف ��ه الن�صر
عل ��ى  16ال ��ف �ص ��وت فق ��ط ف ��ي باب ��ل،
بخ�س ��ارة تق ��در ب� �ـ 72ال ��ف �ص ��وت عن
 .2018التحالف ح�ص ��ل حينها على 88
ال ��ف �ص ��وت ف ��ي باب ��ل ون ��ال  3مقاعد.
وف�ش ��ل نائ ��ب الن�ص ��ر ف ��ي الف ��وز فالح
الرا�ض ��ي ،فيم ��ا خ�س ��ر اي�ض ��ا النائ ��ب
ر�شيد الع ��زاوي الذي ر�ش ��ح مع تحالف
العق ��د التابع لرئي�س هيئ ��ة الح�شد فالح
الفيا� ��ض .ام ��ا المقع ��د الثال ��ث لتحالف
الن�ص ��ر ف ��ي  2018ف ��كان للنائب ��ة مه ��ا
الجناب ��ي الت ��ي انتقل ��ت ه ��ذه الم ��رة
ال ��ى تحال ��ف "تق ��دم" بزعام ��ة محم ��د
الحلبو�سي ،رئي�س البرلمان ال�سابق.
وف ��ازت الجناب ��ي بالمقع ��د الوحي ��د
لتحال ��ف الحلبو�سي ف ��ي الدائرة الثالثة
بعدم ��ا ح�صلت عل ��ى اكثر م ��ن � 10آالف
�ص ��وت .والخا�س ��ر الثال ��ث ه ��و تجم ��ع
كفاءات لهثيم الجبوري ،الذي خ�سر هو
اي�ض ��ا في بغداد ،فيما كان حزبه قد جمع
في  2018اكثر من  33الف �صوت.
ومن ال�شخ�صيات التي لم ت�ستطع الفوز
واث ��ارت ج ��دال ف ��ي باب ��ل ،ه ��و النائ ��ب
ال�ساب ��ق احم ��د حبي ��ب الخب ��ط ال ��ذي
اته ��م بق�ضاي ��ا ف�س ��اد ،وال ��ذي ر�شح مع
�شقيقه �إبراهيم ال ��ذي خ�سر اي�ضا �ضمن
المناف�سين الفرديين.
كذل ��ك خ�س ��ر قائ ��د ال�شرط ��ة ال�سابق في
باب ��ل علي ك ��وة والذي اتهم ��ه نا�شطون
حينها باالعتداء عل ��ى المحتجين واقيل
العام الما�ضي من من�صبه.

مركز درا�سات :عمق توا�صل بغداد مع محيطها العربي �سيكون رهينة ت�شكيلة الحكومة القادمة
 ترجمة  /حامد �أحمد
بينم ��ا تخو� ��ض الكت ��ل ال�سيا�س ��ية المتناف�س ��ة
مناورات ومفاو�ضات ما بعد االنتخابات لت�شكيل
الحكومة الجديدة القادمة ،ما تزال هناك ق�ض ��ايا
عدي ��دة تحتاج لمتابعة من قب ��ل العراق من بينها
الرواب ��ط الفتي ��ة الت ��ي بنته ��ا بغ ��داد م�ؤخرا مع
بل ��دان الخلي ��ج والتي تحاول تعزيزه ��ا بعد عقد
من التذبذب الذي �شابها.
وج ��اء ف ��ي تقري ��ر لمرك ��ز درا�س ��ات الخلي ��ج في
وا�ش ��نطن بان هذه المحاوالت هي جزء �أ�سا�سي
من مبادرة �أو�سع تبنتها اطراف �سيا�سية عراقية
من اجل �إعادة دمج العراق بمحيطه العربي ف�ضال
ع ��ن الجهود التي بذلها م�ؤخرا ليتحول الى تبني
دور و�س ��يط لتهدئة توترات بين بلدين اقليميين
خ�صمين هما العربية ال�سعودية وايران بدال من
ان يكون �ساحة لنفوذ �إيراني او اميركي.
�أي ��ا كان َم ��ن �سيتول ��ى من�ص ��ب رئا�س ��ة الوزراء
�سيكون ب�إمكانه عرقل ��ة او ت�سهيل جهود �صياغة
هوية عراقية جديدة ،هوية تمنع هيمنة �أميركية
او �إيراني ��ة م ��ن �ش�أنه ��ا ان تدي ��م م� ��أزق الع ��راق
ك�ساحة �صراع بالنياب ��ة بين خ�صمين وتزيد من
حالة عدم ا�ستقراره.
وتميزت انتخاب ��ات الع ��راق البرلمانية الأخيرة
بم�شارك ��ة �ضعيف ��ة م ��ن الم�صوتين ،مم ��ا يعك�س
عدم اكت ��راث العراقيين بن ��وع الحكومة القادمة
والطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة التي يعتبره ��ا الكثير منهم
متورط ��ة بح ��االت ف�س ��اد ت�سعى لتحقي ��ق منافع
وم�صال ��ح �شخ�صي ��ة دون اع ��ارة �أي �أهمي ��ة
لم�صال ��ح عامة ال�شعب .ولك ��ن الجانب الإيجابي

ف ��ي االنتخاب ��ات هو انه ��ا ،رغ ��م اعترا�ضات كتل
خا�س ��رة فيه ��ا ،اعتبرت م ��ن قبل منظم ��ات دولية
انتخابات عادلة �شفافة وخالية من التالعب.
عل ��ى نقي� ��ض معظ ��م الأنظم ��ة البرلماني ��ة ،ف ��ان
الفائ ��ز ف ��ي االنتخاب ��ات العراقي ��ة ل ��ن يك ��ون له
الحق المبا�ش ��ر بت�شكيل الحكومة القادمة .وبدال

من ذل ��ك ،فان التحالف الأكبر م ��ن الأحزاب الذي
يت ��م ت�شكيله بع ��د الم�صادقة عل ��ى النتائج وجمع
الع ��دد الكاف ��ي م ��ن المقاع ��د وه ��و  165وي�شكل
الأغلبية داخل البرلمان �سيكون قادرا للت�صويت
على م ��ن يختاره ليك ��ون رئي�سا لل ��وزراء .ولكن
عملي ��ة التفاو�ض ما بين الكتل الفائزة والأحزاب

المختلفة ق ��د ت�ستغرق عدة �أ�شه ��ر وربما ت�ستمر
ل�سن ��ة او اكث ��ر حي ��ث �سي�ستمر رئي� ��س الوزراء
المنتهية واليته بمهام ت�صريف االعمال.
وفقا لتق�سي ��م الرئا�سات الثالث ف ��ي نظام الحكم
العراق ��ي ،ف ��ان من�ص ��ب رئي� ��س ال ��وزراء ال ��ذي
هو م ��ن ح�صة المك ��ون ال�شيعي �سيك ��ون بمثابة

ال�سلط ��ة الرئي�س ��ة ف ��ي توج ��ه �سيا�س ��ة الع ��راق
الخارجية ب�ضمنها عالقته مع البلدان المجاورة.
حي ��ث �شه ��دت فت ��رة حك ��م رئي�س ��ي ال ��وزراء
ال�سابقي ��ن �إبراهيم الجعف ��ري ()2006 – 2005
ون ��وري المالكي (  )2014 – 2006توجه بغداد
اكث ��ر نحو اي ��ران ،بينما كان ��ت عالقاته مع اغلب
البل ��دان العربية م�شوبة بالتوت ��رات ومق�صورة
عل ��ى تمثي ��ل دبلوما�س ��ي �ضعيف .كل ذل ��ك تغير
عندم ��ا ت�سلم حي ��در العبادي رئا�س ��ة الوزراء في
ع ��ام  .2014وب�إ�سن ��اد م ��ن الوالي ��ات المتحدة،
تمك ��ن العبادي خ�ل�ال �سنوات حكم ��ه الأربع من
تقلي ��ل نفوذ �إي ��ران ف ��ي البالد من خ�ل�ال تطوير
عالق ��ات م ��ع بل ��دان �أخ ��رى .حي ��ث زار الريا�ض
وبلدان خليجي ��ة �أخرى في العام  2017من اجل
تح�سين عالق ��ات العراق مع العربي ��ة ال�سعودية
والت ��ي ا�سف ��رت ع ��ن تن�صي ��ب �سفي ��ر �سع ��ودي
للعراق وفت ��ح قن�صلية ،وف�سح ��ت المجال �أي�ضا
لفت ��ح معبر عرعر الح ��دودي في ت�شري ��ن الثاني
 2020وانتعا� ��ش التبادل التج ��اري بين البلدين
بعد فترة اغالق ا�ستمرت لـ 30عاما تقريبا.
ه ��ذه العالق ��ات المبني ��ة حديثا تط ��ورت لمرحلة
توا�ص ��ل عملي عندم ��ا تولى م�صطف ��ى الكاظمي
رئا�س ��ة ال ��وزراء بع ��د احتجاج ��ات ت�شري ��ن عام
 2019الت ��ي �أدت ال ��ى تنح ��ي حكومة ع ��ادل عبد
المهدي .وحاول الكاظمي منذ تولي زمام الأمور
تحقي ��ق موازنة ف ��ي عالقات العراق م ��ع البلدان
المج ��اورة وح ��ول العراق ال ��ى و�سي ��ط �إقليمي
لحل توترات بع ��د ان كان �ساحة معارك �إقليمية.
مب ��ادرة الكاظم ��ي ال�شخ�صية �أدت ال ��ى فتح قناة
ح ��وار ر�سمي ��ة مبا�ش ��رة حدثت في الع ��راق بين

�إي ��ران والعربي ��ة ال�سعودي ��ة .وق ��د �ساهمت تلك
المباحث ��ات ف ��ي تخفي ��ف التوت ��رات وخل ��ق جو
لتقارب بناء بدال من حدوث مواجهة.
بتاريخ � 15أيلول زار وفد �سعودي بغداد برئا�سة
�سهيل ابانمي ،حاكم �سلط ��ة الكمارك ال�سعودية،
واتف ��ق م ��ع نظي ��ره العراق ��ي لتو�سي ��ع المع ��دل
التج ��اري عبر منفذ عرر .ووقع ��ت �شركة موانئ
�أب ��و ظبي م ��ن جانبها مذك ��رة تفاهم م ��ع ال�شركة
العام ��ة للموان ��ئ العراقي ��ة وذل ��ك خ�ل�ال زي ��ارة
وزير النقل العراقي لدولة االمارات .كل ذلك كان
ج ��زءا م ��ن �ستراتيجية �أو�س ��ع للكاظمي من اجل
تح�سين العالقات مع بلدان الخليج وتطوير دور
العراق الإقليمي كعامل �سالم محايد على امل ان
ي�ساع ��د ذلك بتح�سين �أو�ض ��اع العراق ال�سيا�سية
واالقت�صادية والأمنية.
م ��ع ذلك فان ادامة هكذا زخ ��م في عالقات العراق
م ��ع بلدان الخلي ��ج ومحيطه العرب ��ي تعتمد على
ح�صيلة العملية ال�سيا�سي ��ة لما بعد االنتخابات.
وان الكاظم ��ي لي�س ��ت ل ��ه قاع ��دة �شعبي ��ة ول ��م
يخ�ض االنتخابات .لقد ج ��اء الى ال�سلطة كخيار
توافق ��ي ،وهو مقبول من اغلب الجهات العراقية
ف�ضال عن وا�شنطن وطه ��ران .قد يثبت الكاظمي
بان ��ه الأكث ��ر قبوال م ��ن الجمي ��ع ويف ��وز بدورة
رئا�سي ��ة ثانية ،وهو ام ��ر كان ي�سعى له من خالل
مبادراته الإقليمية خ�صو�صا التو�سط بين ايران
وال�سعودي ��ة ،رغ ��م ان عملي ��ة ت�شكي ��ل الحكومة
واختيار من يتر�أ�سها لن يكونا �أمرا �سهال.
عن مركز درا�سات الخليج في
وا�شنطن
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تنــويـــه
ورد س��هوا ً ف��ي جري��دة امل��دى بالع��دد املرقم��ة
( )5053ف��ي  2021/10/31اع�لان مناقصة حتميل
وتفري��غ امل��واد الغذائية ف��ي محافظ��ة النجف
املثنى خطأ والصحيح ه��و في محافظة املثنى..
لذا اقتضى التنويه.
املهند�سة ملى ها�شم ح�سني
املدير العام وكالة

وزارة ال�صناعة واملعادن
ال�شركة العامة لل�صناعات االن�شائية
متديد �إعالن الفر�صة اال�ستثمارية املرقمة (� / 4أ� .س)2021 /
واخلا�ص با�ستثمار معمل طابوق القاد�سية القدمي ب�صيغة
عقد م�شاركة
تود الش��ركة العامة للصناعات االنش��ائية اح��دى تش��كيالت وزارة الصناعة
واملعادن ان تعلن عن الفرصة االس��تثمارية أعاله وفق��ا ً الحكام الفقرة ثالثا ً من
املادة ( )15من قانون الش��ركات العامة رقم ( )22لس��نة ( )1997املعدل وما جاء
في قانون االستثمار املعدني رقم ( 91لسنة  )1988املعدل وقانون االستثمار رقم
( 13لس��نة  )2006لغرض اس��تثمار معمل طابوق القادسية القدمي  /محافظة
الديوانية – الدغارة  /بصيغة عقد مشاركة النشاء صناعات بديلة.
فعل��ى الراغبني باالش��تراك ف��ي الفرصة االس��تثمارية أعاله تق��دمي طلباتهم
وعطاءاتهم ووفق وثائق الش��روط التي ميكن احلصول عليها من (مقر الشركة /
القسم التجاري) مقابل مبلغ ( )250000دينار عراقي غير قابل للرد.
راجني تقدمي عطاءاتكم مباش��رة الى مقر الشركة الكائن في (بغداد – حي بابل
– محلة  – 931زقاق  27رقم  )2-طريق معس��كر الرشيد مجاور الشركة العامة
للمنتوجات الغذائية – الش��ركة العامة للزيوت النباتية س��ابقاً) على ان توضع
العطاءات في صندوق العطاءات املوجود في االستعالمات اخلارجية ملقر الشركة
بعد تأييد جلنة فتح العطاءات في الش��ركة ...وان آخ��ر موعد لقبول العطاءات
س��يكون لغاي��ة الس��اعة ( )12ظهرا ً م��ن يوم األح��د املص��ادف (.)2021/12/12
وس��ترفض العطاءات املتأخرة عن هذا املوعد ..وس��يتم فتح العطاء الوحيد أو
العط��اءات املقدمة من قبل جلن��ة فتح العطاءات بعد الس��اعة ( )12ظهرا ً من
ي��وم األحد املصادف ( )2021/12/12ف��ي الطابق األرضي /قاعة االجتماعات  /مقر
الشركة) ...ويتحمل من ترسو عليه اإلحالة أجور نشر اإلعالن.

E-mail: Sccicom2012@yahoo.com

http://www.almadapaper.net

اعالن املناق�صتني ك  / 103ب�صرة وك / 104ب�صرة 2021
(للمرة الأوىل)

�إعـــــــالن

يعل��ن معه��د التدريب النفطي  /البص��رة الكائن في محافظة البصرة /حي الزهراء ع��ن املناقصتني ك  / 103بصرة وك 104
/بص��رة  2021فعل��ى الراغبني باالش��تراك من املؤهلني وذوي اخلب��رة واالختصاص احلضور الى مقر معه��د التدريب النفطي
 /البصرة ش��عبة العقود واملش��تريات للحصول على الوثائق القياس��ية عل��ى ان يتم مراعاة املالحظ��ات التالية عند تقدمي
العطاءات:
 -1تقدمي هوية غرفة جتارة نافذة لعام .2021
 -2تقدمي الرقم الضريبي والتحاسب الضريبي وبراءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب لعام .2021
 -3بإمكان مقدمي العطاء املهتمني بشراء وثائق العطاء تقدمي طلب حتريري على العنوان احملدد بورقة بيانات العطاء بعد دفع
مبلغ شراء وثائق املناقصة حسب ما مذكور في اجلدول ادناه .علما ان املبلغ غير قابل للرد.
 -4أخر موعد لتس��ليم العطاءات الس��اعة الثانية عش��ر ظهرا ً حس��ب التاريخ املؤش��رة إزاء املناقصة على ان يتم تسليم
العطاءات ملقرر جلنة فتح العطاءات في املوعد احملدد وان كافة العطاءات املتأخرة سيتم رفضها .إذا صادف يوم الغلق عطلة
رسمية يؤجل الى يوم الدوام الذي يليه وبنفس التوقيتات.
 -5يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او املمثلني عنهم.
 -6يلتزم مقدم العطاء بأن يدفع تأمينات أولية مببلغ مقطوع وحسب املبالغ املؤشرة إزاء كل مناقصة مبوجب صك أو خطاب
ضمان صادر من مصرف معتمد بالعراق ألمر املعهد على ان يكون نافذ طيلة نفاذية العطاء وسوف يهمل أي عطاء لم ترفق
به التأمينات األولية.
 -7تكون مدة نفاذ العطاءات ( )120يوم من تاريخ غلق املناقصة قابل للتمديد.
 -8يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر اإلعالن.
 -9يتم انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشتركني حسب ما مبني في اجلدول ادناه وبإمكان مقدمي العطاءات
الراغبني باحلصول على معلومات إضافية او وجود استفسارات ارسالها عبر عنوان البريد االلكتروني الرسمي للمعهد على
ان تقدم قبل ( )10أيام من تاريخ الغلق.
 -10في حالة عدم قيام اجملهز بالتقدمي بنفس��ه على املناقصة فعلى وكيلة تقدمي وكالة نافذة مصدقة من كاتب العدل او
كتاب تخويل رسمي من الشركة تخوله حق تقدمي العطاءات.
 -11املعهد غير ملزم بقبول أوطأ العطاءات.
 -12ملزي��د من املعلومات زيارة املوقع االلكتروني للمعهد  www.bsroti.edu.iqاو البريد االلكتروني ملعهد التدريب النفطي/
البصرةinfo@bsroti-oil.gov.iq .
pti@bsroti-oil.gov.iq -13

املهند�س عقيل هاين مرزه
املدير العام وكالة
ورئي�س جمل�س الإدارة

اخلبري املهند�س  /علي رحيم فيا�ض
مدير معهد التدريب النفطي  /الب�صرة

موبايل ()07830112210

جمهورية العراق
�شركة النفط الوطنية العراقية
�شركة نفط ال�شمال (�شركة عامة)

�إعالن مناق�صة حملية عامة

(�إعالن للمرة الأوىل)

م ( /املناق�صة املرقمة )2021/24 :

Republic of Iraq
Iraq National Oil Company
)North Oil Company (State Company

(جتهيز �ضاغطة هواء )Air Compressor
يسر (شركة النفط الوطنية  /شركة نفط الشمال) بدعوة اجملهزين الراغبني باالشتراك لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز
(ضاغطة هواء  )Air Compressorعدد  8 :املنشأ :املاني  /فرنسي  /أمريكي) وفق الشروط واملواصفات الفنية املدرجة
في الوثيقة وحسب الشروط االتية-:
 -1يتم طلب احلصول على وثائق املناقصة من (ش��ركة نفط الش��مال  /القسم التجاري – كركوك – عرفه) من قبل
امل��دراء املفوضني أو اخملولني الرس��ميني مبوج��ب وكالة صادرة من دائرة الكاتب العدل ،أو تخويل مصدق من الس��فارة
العراقية للشركات األجنبية على شكل قرص (.)CD
 -2سعر شراء وثيقة املناقصة ( )150.000مائة وخمسون ألف دينار غير قابل للرد.
 -3تقدم العطاءات من قبل الشركات التخصصية والتجارة العامة من ذوات اخلبرة.
 -4على املش��ترك عند ش��راء وثيقة املناقصة تقدمي صورة ملونة من ش��هادة التأسيس للشركات العراقية أو هوية
غرفة التجارة نافذة وهوية الضريبية املوحدة وبالنسبة للشركات األجنبية الراغبة باملشاركة تقدمي شهادة تأسيس
الشركة وكتاب تأييد تسجيل الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات  /وزارة التجارة.
 -5تقدمي كتاب عدم املمانعة باالشتراك في املناقصات من الهيئة العامة للضرائب معنون الى شركة نفط الشمال
(النسخة االصلية).
 -6تقدمي الهوية الضريبية املوحدة للسنة احلالية متضمنة الرقم الضريبي لالفراد والشركات وفي حالة عدم تقدمي
الهوية الضريبية املوحدة يستبعد من املناقصة.
 -7تقدمي كتاب تأييد حجب البطاقة التموينية للشركات العراقية.
 -8تقدمي احلسابات اخلتامية آلخر سنتني مصادق عليها من قبل محاسب قانوني وبالنسبة للشركات القطاع العام
تقدمي احلسابات اخلتامية آلخر سنتني مصدقة من قبل ديوان املالية اإلحتادي.
 -9تقدمي تأمينات أولية لضمان جدية املش��اركة مببلغ ( )5.000.000خمس��ة ماليني دينار على شكل صك مصدق أو
سفتجة أو خطاب ضمان (يتضمن االسم والعنوان الوظيفي للمخولني بالتوقيع وتدوين مبلغ اخلطاب رقما ً وكتاب ًة
وذكر تاريخ النفاذية وش��روطها والغرض من إصدارها مع ذكر اس��م ورقم املناقص��ة) صادرين من املصارف املعتمدة
لدى البنك املركزي العراقي نافذة ملدة ( )28ثمانية وعش��رون يوما ً بعد انتهاء فترة نفاذية العطاء قابلة للتمديد عدا
املصارف (حتت التصفية واشراف ووصايا وتأهيل ومتابعة البنك املركزي العراقي) وملزيد من املعلومات مراجعة البريد
االلكتروني ( )cbi@cbi.iqالبنك املركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة.
 -10إيصال املادة الى مخازن شركة نفط الشمال  /كركوك .
 -11الكلفة التخمينية للمناقصة هي )194.400.000( :مائة وأربعة وتسعون مليون واربعمائة ألف دينار عراقي.
 -12يستبعد العطاء الذي يقل أو يزيد مبلغه عن ( )%20 -+من الكلفة التخمينية.
 -13يتم قبول العطاءات املقدمة في عقود التجهيز وعقود اخلدمات غير االستشارية التي تقل عن ( )%20من الكلفة
التخمينية شريطة ان يكون املناقص شركة مصنعة رئيسية او وكيال ً حصريا ً أو موزعا ً معتمدا ً على ان يتم االلتزام

بتقدمي حتليل س��عري مقنع الى ش��ركتنا التي تتولى دراس��ة املوضوع التخاذ قرارها باملوافقة على قبول العطاء من
عدمه.
 -14تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ( )90تسعون يوما ً اعتبارا ً من تاريخ غلق املناقصة قابلة للتمديد.
 -15مدة التجهيز ( )360ثالثمائة وستون يوماً.
 -16يدخل العقد حيز التنفيذ اعتبارا ً من تاريخ مصادقة القسم القانوني على العقد أو أي تاريخ آخر حسب طبيعة
مواد املناقصة.
 -17يعقد املؤمتر الفني اخلاص باالجابة عن استفسارات املشاركني اخلاصة باملناقصة في متام الساعة ( )12:00الثانية
عشر ظهرا ً من يوم اخلميس املوافق  2021/11/11في قاعة السينما (عرفه).
 -18تاريخ غلق املناقصة في متام الساعة ( )12:00الثانية عشر ظهرا ً من يوم االحد املوافق.2021/11/28 :
 -19إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون يوم الدوام الرسمي الذي يليه هو تاريخ غلق املناقصة.
 -20تودع العطاءات في صندوق رقم ( )2اخلاص بالتجهيز احمللي الكائن في استعالمات (القسم التجاري) في منطقة
عرفة كركوك وقبل ( )12:00الساعة الثانية عشرة ظهرا ً يوم غلق املناقصة.
 -21ال يسمح بتقدمي العطاءات االلكترونية ،وميكن إستالم العطاءات عبر البريد املسجل على أن يؤمن وصولها قبل
موعد الغلق وسيتم رفض العطاءات التي ترد بعد موعد الغلق.
 -22تفتح العطاءات بعد تاريخ الغلق مباشرة وبشكل علني وبحضور اجملهزين املشاركني.
 -23تستبعد العطاءات التي ال تتضمن على وصل شراء أوراق املناقصة.
 -24الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -25في حالة عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبها الوثيقة القياس��ية بكافة اقس��امها وبنودها س��يتم استبعاد
عطاءه.
 -26للش��ركة احل��ق في إلغ��اء املناقصة وقبل اإلحالة وحس��ب مقتضي��ات املصلحة العام��ة وال يحق للمناقصني
املطالبة بأي تعويض جراء ذلك ويعاد ثمن وصل شراء وثائق املناقصة.
 -27جميع املواد اجملهزة يتم قبولها واستالمها نهائيا ً بعد اجراء الكشف والفحص واملطابقة الفنية.
 -28في حالة رفض املواد اجملهزة يتوجب رفعها وسحبها واستبدالها خالل ( )15يوما ً اعتبارا ً من تاريخ تبليغ بان املواد
غير مطابقة للمواصفات املطلوبة.
 -29يجب أن تكون املواد اجملهزة خالية من أي تلوث اشعاعي وبعكسه يتحمل كافة التبعات القانونية.
 -30على الراغبني باملشاركة في املناقصة يتطلب تقدمي املستمسكات الثبوتية الى قسم حماية املنشآت النفطية
لغرض استحصال املوافقات األمنية قبل اإلحالة والتعاقد.
 -31تتحمل الشركة احملالة اليها املناقصة أجور النشر واالعالن.
(الق�سم التجاري)
(�شركة نفط ال�شمال)

العدد ( )5054ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -االثنني ( )1ت�شرين الثاين 2021
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رياضة

لمدربي الأندية  ..الربيعي:
طالب بتنظيم ور�شة
ّ

المحا�ضر الآ�سيوي بريء من تراجع الكرة  ..واالتحاد �أغلق الدورات بوجه ُ
الدخالء!
 بغداد � /إياد ال�صاحلي
�أكد املحا�ضر الآ�س ��يوي لكرة القدم د.كاظم
الربيع ��ي� ،أن ا�س ��تمرار �إقام ��ة ال ��دورات
ُحرج
التدريبي ��ة ملن ��ح ال�ش ��هادة  ))Cل ��ن ي ِ
احت ��اد اللعبة يف زيادة �أعداد املد ّربني بقدر
م ��ا ته ��دف �إىل ن�ش ��ر الثقاف ��ة الكروي ��ة يف
املجتمع.
وقال الربيعي يف ت�صريح للمدى ":يختلف
احل ��ال بني بلدنا وبع�ض الدول التي متتلك
�أكادمييّات نوع ّي ��ة يف جميع مُدنها ،ورغبة
ّ
قطاعات تربوية يف ت�أهيل مالكاتها العاملة
يف الريا�ض ��ة لنيل ال�ش ��هادة والتع ّرف على
تعديالت قان ��ون اللعبة وكيفي ��ة التخطيط
يف مباري ��ات ال�ش ��باب والكب ��ار ،بينم ��ا يف
الع ��راق يتط ّل ��ع طال ��ب ال�ش ��هادة للتثقي ��ف
غالب ًا �إذا ما كان مد ّر�س ًا يف الرتبية لتطوير
نف�س ��ه ،وهناك من يرغب يف تنمية طموحه
�إذا م ��ا وج ��د فر�ص ��ة عم ��ل م ��ع �أح ��د �أندية
الدرجة الثانية �أو الأوىل".
و�أ�ض ��اف ":منه ��ج ال ��دورة ( )Cمين ��ح
امل�ش�ت�رك �أ�س ���س وقواعد التدريب وتنظيم
الفري ��ق ،ويبق ��ى النج ��اح مره ��ون بق ��درة
املتع ِّل ��م عل ��ى ه�ض ��م املنهج ،وم ��ن اجلانب
الآخ ��ر ي ��زداد ع ��دد الراغب�ي�ن يف التدريب
فعلي ًا بالتن�س ��يق مع جهات معيّنة وو�سطاء
متن ّفذي ��ن يف بع�ض الأندي ��ة ي�ؤمّنوا فر�ص
عم ��ل له ��م كمدرب�ي�ن م�س ��اعدين ،وي�أخذوا
بالت ��د ّرج ح�س ��ب اجتهاده ��م ،وك ّلن ��ا نعل ��م
الي ��وم � ّأن �أغل ��ب الكفوئ�ي�ن بعي ��دون ع ��ن

م ��ن حتدّد م ��دى ا�س ��تحقاقه ل�ص ��فته �أم ال
خا�ص ��ة �إذا كان �أح ��د املد ّرب�ي�ن ال�س ��ابقني
يمُ كن ��ه م ��ن التم ّي ��ز يف عمل ��ه وتوظي ��ف
خربته لتخريج مد ّربني جيّدين".

مها ّمه ��م احلقيقي ��ة الت ��ي ا�س ��تحوذ عليه ��ا
ُ
ال�ضعفاء خربة وعلمية و�شخ�صية".
�شروط

وك�ش ��ف "�أن �إقام ��ة ال ��دورات التدريبية لن
حت� � ًّد ْد مب ��زاج �ش ��خ�ص ،ب ��ل ُيف ��احت احتاد
ك ��رة القدم املركزي االحت ��ادات الفرعية يف
املحافظ ��ات لبي ��ان حاجته ��ا من ال ��دورات،
ويف �ض ��وء ذل ��ك يتم التعمي ��م على اجلميع
مبواعي ��د ال ��دورات� ،إما واح ��دة �أو �أثنتني
يف ال�س ��نة ،وفق� � ًا ل�ش ��روط كال�ش ��هادة
والتخ�ص ���ص واللغ ��ة ،وللعل ��م
الدرا�س ��ية
ّ
ي�س ��تويف نقاطها حتى بع�ض مدربي الفرق
ال�شعبية".

�إهمال

و�ش� �دّد الربيعي عل ��ى �أن �":إدارات بع�ض
الأندية تتحمّل تبعات عدم ت�أ�سي�س العبي
الفئات العمرية ب�ص ��ورة �صحيحة نتيجة
ت�س ��ميتها مدربني غري كفوئ�ي�ن ي�ؤدّي اىل
�ض ��عف الالع ��ب يف اجلانب�ي�ن التكتيك ��ي
وامله ��اري ،وله ��ذا فاملحا�ض ��ر الآ�س ��يوي
بريء من تهمة ت�سبّبه يف تراجع م�ستوى
الك ��رة يف فرق الفئات عطف ًا على تخريجه
مد ّربيها ح�س ��ب م�ستوى الت�صنيف ،وذلك
لإهمال الأندية اجليّدين منهم".

تراخي�ص

وذك ��ر �أن "االحت ��اد الآ�س ��يوي لك ��رة القدم
ي�ؤ ّك ��د على �ض ��رورة ح�ص ��ول مدربي فرق
الن ��ادي للرباع ��م والأ�ش ��بال والنا�ش ��ئني
وال�ش ��باب والردي ��ف حت ��ت 23عام� � ًا عل ��ى
�ش ��هادة ( )Cو( )Bح�س ��ب الت�ص ��نيف
ك�ش ��رط وجوبي لقبول النادي �ضمن جلنة
الرتاخي� ��ص ،ويف بع� ��ض ال ��دول العربي ��ة
يُطال ��ب مدرب ��و �أندي ��ة الدرج ��ة الأوىل م�شارك يف دورة ( )Cدفع  500الف دينار،
ب�شهادة ( )PROليت�س� � ّنى لهم اال�ستمرار ودورة ( 750 )Bال ��ف دين ��ار� ،أما �ش ��هادة
( )Aفقيم ��ة ر�س ��مها مليون دين ��ار ،وتنفق
يف مهماتهم".
ه ��ذه املبالغ على �ش ��راء جتهي ��زات موحّ دة
ر�سوم
للم�ش ��اركني ،م ��ع توف�ي�ر وجب ��ات طع ��ام،
وع ��ن ر�س ��وم امل�ش ��اركة يف ال ��دورات وكذلك دفع �أجور املحا�ضرين الآ�سيويني".
التدريبي ��ة� ،أو�ض ��ح ":ي�س ��توفى م ��ن كل

اتحاد ال ُنخب يحتفي ب�أربعة
ر ّواد في بطولة �سلوية
 بغداد  /املدى
املتميّز الكابنت �أحمد الغريري وب�إ�شراف د.ح�سن
الدباغ ع�ض ��و جلن ��ة العالقات يف االحتاد �ض ��من
نظم احتاد النخب والأكادمييني العراقيني بطولة �إطار برنامج ي�ش ��مل تنظيم �سل�س ��لة من الأن�شطة
بك ��رة ال�س ��لة لفئة ال�ش ��باب يف حمافظة املو�ص ��ل الهادفة ،ومن �أهمّها االهتمام ب�شريحة ال�شباب يف
مب�ش ��اركة �أربعة فرق حمل كل منها ا�سم رائد ًا من عم ��وم العراق ،وال �س ��يما �أبناء املو�ص ��ل احلدباء
روّ اد اللعب ��ة ورموزها و ُهم حممد عربو ود.نبيل الت ��ي عان ��ت الكث�ي�ر وما ت ��زال م ��ن ال�ص ��عوبات
اجل�سام".
حممد عبد الله ود.خالد حممود عزيز ود�.ص ��باح والتحدّيات ِ
جا�س ��م احتف ��اء مب�س�ي�رتهم الريا�ض ��ية وتقدي ��ر ًا ولفت د.زين ��ل �إىل �أن "هذه البطولة مت ّثل تعبري ًا
لتاريخهم ال�سلوي املميّز.
ع ��ن التقدي ��ر الكب�ي�ر والعرف ��ان اىل روّ اد احلركة
و�أ�س ��فرت ت�ص ��فيات البطول ��ة الت ��ي �أنطلق ��ت يف الريا�ض ��ية يف العراق عموم ًا وريا�ضة كرة ال�سلة
الثالث والع�ش ��رين من ت�ش ��رين الأول املا�ضي عن على وجه اخل�ص ��و�ص ،وهي حالة تربوية ي�سعى
فوز فري ��ق د.نبيل حممد على فري ��ق حممد عربو م ��ن خالله ��ا الأكادميي ��ون الحاطته ��ا باالهتم ��ام
بنتيجة (  )11 – 17وفاز يف املباراة الثانية فريق الالزم".
د�.صباح جا�سم على فريق د.خالد حممود بنتيجة وك�ش ��ف رئي�س املكت ��ب التنفيذي الحت ��اد النخب
(  )13-18وج ��رت مباراة حتديد املركزين الثالث والأكادميي�ي�ن العراقيني عن �أن "االحتاد ي�س ��تع ُّد
والرابع يوم الأحد  24ال�شهر ذاته ،و�أنتهت بفوز اىل تنظي ��م ن�ش ��اط ريا�ض ��ي �أك�ب�ر قب ��ل انعق ��اد
فريق د.خالد حممد على فريق حممد عربو ،و�أدار م�ؤمت ��ره االقت�ص ��ادي ال ��دويل الأول يف كان ��ون
املباري ��ات احلكام �ص ��هيب �أحمد ح�س�ي�ن وحممد الأول املقب ��ل ،م�س ��اهمة من ��ه يف دع ��م احلرك ��ة
هاين وم�صطفى يون�س.
الريا�ض ��ية وما تتطلبه من تكات ��ف جهود اجلميع
�أعل ��ن ذلك للمدى د.عبد القادر زينل رئي�س املكتب لالرتقاء بها يف جميع الألعاب وت�س ��ليط ال�ض ��وء
التنفيذي الحتاد النخب والأكادمييني العراقيني ،عل ��ى �أب ��رز املوهوب�ي�ن وا�ص ��حاب االجن ��از ممّن
م�ش�ي�ر ًا اىل �أن "املباراة اخلتامية للبطولة �ستقام ي�سابقون الزمن حت�ض�ي�ر ًا للمناف�سات الريا�ضية
بال�س ��اعة الثالث ��ة ع�ص ��ر اليوم الأثن�ي�ن الأول من املحلية والدولية املهمة".
ت�شرين الثاين يف قاعة منتدى �شباب احلدباء" .و�أثن ��ى د .زينل يف ختام ت�ص ��ريحه على اجلهود
و�أك ��د د.زين ��ل �أن "تنظي ��م البطول ��ة جاء حر�ص� � ًا املخل�ص ��ة الت ��ي حر�ص ��ت عل ��ى تنظي ��م الن�ش ��اط
من االحت ��اد عرب جلنة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة التي ال�س ��لوي يف مدينة املو�ص ��ل ،متم ّني ًا لريا�ض ��ييها
م ّثلها ع�ضو اللجنة والالعب املعروف والريا�ضي و�أهلها الكرام اخلري وال�سداد.

ور�ش

خمالفات
مثل ه ��ذه الأمور وحمّل االحت ��اد الفرعي
و�أردف "مت �ض ��بط خُمالف ��ات كث�ي�رة يف م�س� ��ؤوليتها ،و�س ��ارت ال ��دورات ب�ش ��كل
ال�س ��نني الأخ�ي�رة ل ��دى احت ��ادات فرعية طبيعي وفق� � ًا ملعايري �أغلق ��ت الباب بوجه
�س ��محت مب�ش ��اركة ّ
مر�ش ��حني ال يفقه ��ون الدخالء".
باللعب ��ة بل طارئني على الريا�ض ��ة وجلوا
حالة غري �صح ّية
لها بحكم العالق ��ات واملحاباة ،لكن احتاد
الك ��رة م�س ��ك الأم ��ور بحزم ومن ��ع تكرار وب�ش� ��أن ع ��دد املحا�ض ��رين الآ�س ��يويني

املعتمدي ��ن يف احتاد الكرة� ،أف ��اد ":لدينا
ثالثة حما�ض ��رين يف الدورات الآ�س ��يوية
م�س ��توى (ُ )Bه ��م د.قا�س ��م ل ��زام ورحيم
حمي ��د واملتح� �دّث� ،أم ��ا املحا�ض ��رين
الآخرين وعددهم ( )21فهُم من امل�س ��توى
( )Cو�ص ��راحة الع ��دد كب�ي�ر وال ميث ��ل
حال ��ة �ص ��حيّة ،وغالبيتهم م ��ن االحتادات
الفرعية التي طلبت تواجد حما�ضرين من
حمافظاتها لال�ش ��راف على مدربي �أنديتها
وتطويره ��م ،وتبقى كفاءة املحا�ض ��ر هي

وختم الربيع ��ي حديثه ":نتم ّنى �أن يحذو
احت ��اد ك ��رة القدم ح ��ذو نظ�ي�ره القطري
بتنظي ��م ور�ش فنية مك ّثفة م ��ن ثالثة �أيام
با�شراف املحا�ضرين الآ�سيويني وح�ضور
مدربي املنتخب�ي�ن الوطني والأوملبي قبل
بداية املو�سم ،وي�شارك فيها جميع مدربي
الدرج ��ات املعتم ��دة لغر� ��ض مناق�ش ��تهم
و�إطالعِ ه ��م عل ��ى املعلوم ��ات احلديث ��ة
والقي ��ام بالتدري ��ب العمل ��ي لبي ��ان م ��دى
�ص�ل�احهم للمه ��ام يف ال ��دوري ،وبعك� ��س
ذلك يتم جتميد رخ�ص ��ة املد ّرب ويمُ نع من
مزاولة عمله يف النادي".
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التحوالت في بنية المجتمع العراقي خالل قرن
لمنا�سبة مئوية الدولة العراقية
الحلقة الثانية
تناولت الحلقة االولى تعريفا
بالعوامل التي ت�سهم في تحوالت بنية
المجتمع،وموجزا لأبرز الأحداث التي
�شهدها العراقيون في قرن..وتخت�ص هذه
الحلقة بتلك التي حدثت زمن النظام
الملكي.
العراقيون زمن النظام الملكي(..م�ؤ�شرات)

�أ�س ��هم قي ��ام الدول ��ة العراقية اجلدي ��دة ( )1921يف
توحي ��د اجلماع ��ات املكونة لل�ش ��عب العراق ��ي بقيادة
مل ��ك متتع برجاح ��ة عق ��ل ودبلوما�س ��ية ومرونة يف
ال�سيا�س ��تني الداخلي ��ة واخلارجي ��ة وت�أيي ��د �ش ��عبي
وا�س ��ع ،ه ��و املل ��ك في�ص ��ل الأول ال ��ذي يعد م�ؤ�س ���س
دول ��ة عراقي ��ة ت�س ��تند ملقوم ��ات الدول ��ة احلديث ��ة
اقت�ص ��اديا وعمراني ��ا واداري ��ا وق�ض ��ائيا وع�س ��كريا
وثقافيا،واحداث حتوالت نوعية �سيا�س ��ية -ثقافية-
اجتماعي ��ة يف ال�شخ�ص ��ية العراقية،ون�ش ��وء احزاب
وتي ��ارات �سيا�س ��ية وطني ��ة وقومي ��ة وي�س ��ارية.
وا�س ��تطاع النظ ��ام امللك ��ي الق�ض ��اء عل ��ى الت�ص ��نيف
االجتماع ��ي الذي احدثه االحت�ل�ال العثماين بتجزئة
الع ��راق لثالث واليات (بغداد والب�ص ��رة واملو�ص ��ل)
متثل ثالث منظومات �سو�سيولوجية لكل منها طابعها
االجتماع ��ي و�س ��لوكياتها وقيمه ��ا التقليدية،والب ��دء
بتوحيده ��ا يف هوي ��ة وطني ��ة عراقي ��ة وتغليبها على
الهوي ��ات الفرعية القومية والديني ��ة والطائفية،التي
ت�ض ��منتها مذك ��رة املل ��ك في�ص ��ل( )1932بدعوته اىل
الوطنية ال�ص ��ادقة وجتاوز الكتالت الب�شرية امل�شبعة
بتقاليد و�أباطيل دينية لي�ش ��هد عهده نهو�ض ��ا وتطلعا
نحو احلداثة والتقدم.
ومع ان (البا�شا) نوري �سعيد عرف بحنكته ال�سيا�سية
اال ان والءه املطل ��ق للحكوم ��ة الربيطاني ��ة وف�ش ��له
يف تر�س ��يخ الدميقراطية الربملانية كو�س ��يلة لتداول
ال�س ��لطة �س ��لمي ًا ب�ي�ن اجلماع ��ات والق ��وى العراقي ��ة
املختلفة،واخفاق ��ه يف �إن�ش ��اء م�ؤ�س�س ��ات د�س ��تورية
قوية تثبت �أ�س ���س الدول ��ة احلديثة التي ت�س ��تند �إىل
مب ��د�أ املواطنة،وانه ��اء الوالء واخل�ض ��وع واخلوف
م ��ن ال�سلطة،اف�ض ��ى اىل ثقافة الت�آمر واالنتفا�ض ��ات
والأنقالبات.
وي�ؤخ ��ذ على النظ ��ام امللكي انه ا�ش ��اع االقطاع الذي
اذ ّل الفالح�ي�ن و�أفقرهم،وانه عا� ��ش حالة تناق�ض بني
نزعت ��ه الوطني ��ة وحمابات ��ه للنف ��وذ الربيط ��اين يف
العراق،وقيام انتفا�ض ��ات �ش ��عبية واعتقاالت و�سجن
واعدام �شخ�صيات وطنية دفعت بعدد من ال�ضباط اىل
االطاحة بالنظام امللكي وقتل العائلة املالكة و�ص ��دور
اح ��كام اعدام و�س ��جن على رم ��وزه يف احلكم من قبل
(حمكمة ال�شعب).
النظام الجمهوري االول  14تموز 1958

�شهد الع�ص ��ر اجلمهوري الأول حتوالت كبرية اهمها
انه اعاد ت�شكيل الطبقات االجتماعية،بتحريره الرثوة
النفطية والعملة العراقية،وا�ص ��داره قانون الأ�صالح
الزراعي الذي ا�ضعف �سلطة القبيلة التي كانت تف�صل
القرية عن املدينة والت�ص ��ادم بني قيم الريف والبداوة

 د.قا�سم ح�سني �صالح

،وحجّ ��م دور الق ��وى الديني ��ة التقليدية،وانفتح على
العامل املتح�ضر يف التعليم والثقافة والفن.
اال ان ��ه عا� ��ش او�ض ��اعا ا�س ��تثنائية اخطره ��ا حماولة
اغتي ��ال عبد الك ��رمي قا�س ��م وحماولة انقالبي ��ة قادها
ال�شواف،و�شنه حربا �ضد ال�شعب الكردي،وازمة �ضم
الكويت،ون�شوء �صراعات بني ال�شيوعيني والقوميني
راح �ض ��حيتها �آالف القتلى بع�ض ��ها كان ��ت يف جمازر
ب�شرية..لتطيح به يف � 8شباط  .1963ومع كل ما قيل
عن عبد الكرمي قا�سم ف�أن الأ�صدقاء والأعداء ي�شهدون
بان ��ه كان حاكما نزيها،فه ��و برغم انه الرجل الأول يف
الدولة العراقية فانه مل ميتلك ق�ص ��را وال ماال،وق�ضى
م ��دة حكمه ينام بغرفة يف وزارة الدفاع،ومل يكن لديه
اموال مب�صارف عراقية او اجنبية.
النظام الدكتاتوري

كان متوقع ��ا للعراق ان ينتقل يف  1989من م�س ��توى
ال ��دول النامية اىل م�س ��توى ال ��دول املتقدمة،لي�ش ��هد
املجتم ��ع العراق ��ي حت ��والت تقدمية،فاجه�ض ��ها
النظ ��ام الدكتات ��وري ب�ش ��ن ح ��روب عبثي ��ة داخلي ��ة
وخارجية،اطوله ��ا م ��ع اي ��ران ا�س ��تمرت ثم ��ان
�س ��نوات( .)1988-1980ومل تلتقط النا�س انفا�س ��ها
لي�ش ��ن حرب ��ا بغ ��زو الكوي ��ت يف �آب ( )1990راح
�ض ��حيتها �آالف الأبرياء،وعا� ��ش العراقيون ح�ص ��ارا
اقت�ص ��اديا ا�ضطر فيه اال�س ��تاذ اجلامعي اىل ان يعمل
�س ��ائق تك�س ��ي ب�س ��يارته اخلا�ص ��ة،وتراجع مكانت ��ه
م ��ن املرتب ��ة الرابع ��ة يف �س ��لم املكانتني الأقت�ص ��ادية
واالجتماعي ��ة اىل املرتب ��ة الرابع ��ة والع�ش ��رين بع ��د
م�صلح الراديو والتلفزيون.
عقد ال�سبعينيات

تعد املدة الواقعة بني  1970و 1979هي اف�ض ��ل عقد
يف حي ��اة العراقيني،ففي ��ه مل تك ��ن هناك ح ��روب وال
انقالبات..وفي ��ه �ش ��هد العراق ن�ش ��اطا عمرانيا كبريا
ال�سيما العا�ص ��مة بغداد.وفيه كانت الطبقة الو�سطى
منتع�ش ��ه اقت�ص ��اديا حيث كان الدينار العراقي يعادل
اك�ث�ر من ثالثة دوالرات امريكية.والثقافة يف ازدهار
والفكر يف تنوير،واحتلت ال�شخ�صية العراقية مكانة
متمي ��زة عربيا وعامليا .وبقيام �ص ��دام ح�س�ي�ن بعزل
الرئي� ��س احمد ح�س ��ن البكر ( )1979وتوليه رئا�س ��ة
الدول ��ة العراقي ��ة دخ ��ل املجتمع العراق ��ي يف حروب
جن ��م عنها انهي ��ار يف املنظوم ��ات القيمي ��ة للمجتمع
العراقي.

نافـذة من موسـكو

تركيا ت�ضرب رو�سيا بالظهر مرة اخرى .كيف �سيكون الرد؟

وجهت تركيا طعنة جديدة
ل�شريكتها االقليمية رو�سيا
ببيعها دفعة من طائرات من دون
طيار من نوع بايراكتار الوكرنيا
التي با�شرت با�ستخدامها في
منطقة دونبا�س حيث تقع
جمهوريتا لوجان�سك ودونيت�سك
ال�شعبية ذات االغلبية الرو�سية،
واللتان اعلنتا عن ا�ستقاللهما
من جانب واحد .ويُزعم �أن هذا
النوع من الطائرات بدون طيار
�ضربت لأول مرة الت�شكيالت
الم�سلحة للإقليمين في جنوب
�شرق �أوكرانيا .وقد تجر الخطوة
التركية غير المدرو�سة الى
مواجهة �شاملة.

واثارت خطوة انقرة الغ�ض ��ب يف مو�سكو على
خمتلف امل�س ��تويات .ولكن كيف �س�ت�رد رو�سيا
عل ��ى ه ��ذه اخلط ��وة امله ��ددة؟ ،وهل �س ��تكتفي
بخطوات خف�ض م�س ��تويات التب ��ادل التجاري
التي تلحق الأ�ض ��رار باقت�ص ��اد تركي ��ا؟� ،أم هل
جتم ��د امل�ش ��اريع احليوية الثنائي ��ة؟ ،او تذهب
ابع ��د م ��ن ذل ��ك بدع ��م املعار�ض ��ة الكردي ��ة مثال
وغريه ��ا .ا�س ��ئلة م ��ن ال�س ��ابق لآوان ��ه ايج ��اد
�أجوب ��ة عليه ��ا .ولكن ��ه هن ��اك فه ��م يت�أك ��د لدى
الدوائ ��ر الرو�س ��ية ب ��ان تركي ��ا �ش ��ريك الميكن
الره ��ان عليه وغ�ي�ر موثوق ب ��ه .وكانت قوات
الدف ��اع الرتكي ��ة قد ا�س ��قطت مقاتلة �س ��وخوي
رو�س ��ية يف �س ��وريا عام  2015ا�سفر عن مقتل
طيارين .وو�ص ��ف الرئي�س الرو�س ��ي فالدميري
بوتني حينها احلادث بانه طعنة تركية برو�سيا
من اخللف.
ويات ��ي ظه ��ور الطائ ��رات الرتكي ��ة م ��ن دون
طي ��ار يف �س ��ماء دونبا� ��س م ��ع زي ��ادة تواج ��د
املع ��دات الع�س ��كرية الثقيلة على خ ��ط التما�س
مع اجلمهوريت�ي�ن غري املعرتف بهم ��ا .وظهور
م�ؤ�ش ��رات عل ��ى �أن كييف ت�س ��تعد ل�ش ��ن هجوم
عليه ��م ،ل ��ن تق ��ف منه رو�س ��يا موق ��ف املتفرج.
ويعتقد اخلبري الع�سكري �أولك�سندر كرولينكو
�أن التوت ��ر املتزاي ��د يف دونبا� ��س وا�س ��تخدام
بايراكتار من قبل القوات امل�س ��لحة الأوكرانية
ه ��و «دليل على تهور وا�ش ��نطن وكيي ��ف  ،التي
ال ميكنه ��ا �إلغ ��اء اتفاقي ��ات مين�س ��ك �أو �إط�ل�اق

 د .فالح احلمـراين
نورد �س�ت�رمي  2جتاوز �أوكراني ��ا .و�إن»عر�ض
بايراكتار» من قبل القوات امل�س ��لحة الأوكرانية
يعك� ��س الواق ��ع الذي ت�س ��تخدم فيه وا�ش ��نطن
كييف ك�أداة بدائية ملواجهة مو�سكو «.
و�أعلن قائد القوات امل�ش�ت�ركة للقوات امل�س ��لحة
الأوكرانية  ،اللفتنانت جرنال �س�ي�رجي ناييف
 ،ب ��دء اال�س ��تخدام الوا�س ��ع النط ��اق للطائرات
ب ��دون طي ��ار الرتكي ��ة يف دونبا� ��س .ووفق ��ا ملا
قال ��ه نيف فق ��د ثب ��ت �أن الطائرات ب ��دون طيار
بايراكاترفعال ��ة للغاي ��ة  ،وبالت ��ايل ف� ��إن ف�ت�رة
ا�س ��تخدامها الن�ش ��ط ق ��د ب ��د�أت الآن .وبر�أي ��ه
ق ��د ت�ش ��كل ا�س ��تخدام الطائ ��رات ب ��دون طي ��ار
بايراكت ��ار يف دونبا� ��س بداية م�ش ��اكل خطرية
للغاي ��ة لق ��وات امليلي�ش ��يات يف جمهوريت ��ي
لوجان�س ��ك ودونيت�س ��ك ال�ش ��عبية  ،حي ��ث �أن
اال�ش ��تباكات التي ا�ستمرت ملدة �أ�سبوع �أظهرت
ان لي� ��س ل ��دى الإقليم�ي�ن و�س ��ائل الكت�ش ��اف
الطائرات بدون طيار والت�صدي لها .يف الوقت
نف�سه.
ويف �أول ر�س ��الة م ��ن مو�س ��كو النق ��رة ع ��ن
التداعي ��ات املحتملة�،أ�ش ��ار وزي ��ر اخلارجي ��ة
الرو�س ��ي �س�ي�رجي الف ��روف �إىل �أن مث ��ل هذه
املعلومات تخ�ض ��ع للتو�ض ��يح و�إعادة التحقق.
و�أ�ضاف  :يف الوقت نف�سه ان مثل هذه البيانات
يجب �أن جتعل كل االطراف التي ت�س ��لح كييف،
الإمعان يف التفكري ،يف ا�شارة كما يبدو �إىل ان
مو�سكو لن تقف مكتوفة الأيدي وكالعادة �سرتد
باملثل.
وق ��ال ال�س ��كرتري ال�ص ��حفي للرئي�س الرو�س ��ي
دميرتي بي�س ��كوف �إن �إمداد �أوكرانيا بطائرات
بدون طيار تركية م ��ن طراز بايراكتارقد ي�ؤدي
�إىل زعزع ��ة ا�س ��تقرار الو�ض ��ع يف دونبا� ��س.
وا�ض ��اف»:لدينا عالقات خا�صة وجيدة ح ًقا مع
تركي ��ا ،ولكن يف هذه احلالة ،للأ�س ��ف  ،ت�أكدت
خماوفن ��ا من �أن �إمداد اجلي�ش الأوكراين مبثل
هذه الأنواع من الأ�س ��لحة ميك ��ن �أن ي�ؤدي �إىل
زعزعة ا�س ��تقرار الو�ض ��ع على خ ��ط التما�س».
ويف وقت �س ��ابق ،بعد لقاء فالدميري بوتني مع
رجب �أردوغان يف � 29س ��بتمرب ،قال ال�سكرتري
ال�ص ��حفي للرئي�س الرو�س ��ي �إن موقف رو�سيا

الإحتادية من هذه الق�ض ��ية ه ��و �أن «نقل �أنظمة
الأ�سلحة �إىل �أوكرانيا حمفوف بحقيقة �أن هذه
الأ�س ��لحة ميكن �أن ت�س ��تخدمه القوات امل�سلحة
الأوكراني ��ة �ض ��د �ش ��عبها « .وق ��ال بي�س ��كوف
«هذا املوق ��ف معروف جيدا ومعروف جيدا يف
تركيا» م�شريا �إىل وجود «خط �أحمر» معني.
م ��ن الوا�ض ��ح متا ًم ��ا �أن ه ��ذا التعلي ��ق موج ��ه
�إىل تركي ��ا ،الت ��ي كم ��ا يرى مراقب ��ون رو�س مل
تدر�س بجدية طرق تعزيز م�ص ��احلها الوطنية.
الت ��ي يرتبط بع�ض ��ها بت�ص ��دير �أ�س ��لحة القرن
احل ��ادي والع�ش ��رين  -طائ ��رات ب ��دون طي ��ار
للقت ��ال واال�س ��تطالع يف دول م ��ا بع ��د االحتاد
ال�سوفيتي .املعروف ان الأ�سلحة الرتكية لعبت
دورا ا�سا�سيا يف حتقيق اذربيجان الن�صر على
ارمينيا يف حرب كارباخ الأخرية.
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل ان ما ا�شار اليه املراقب
الرو�سي عن انعدام الو�ضوح ال�سيا�سي (ق�صر
النظ ��ر) لدى �أنقرة يف م�س� ��ألة اختي ��ار العميل،
وه ��و الأم ��ر الذي ي�ض ��ع العالق ��ات الرو�س ��ية ـ
الرتكي ��ة على املحك للت�أكد من قوتها يف ق�ض ��ية
ح�سا�س ��ة ملو�س ��كو مثل النزاع امل�سلح يف �شرق
�أوكرانيا.وتتج ��دد الآن  ،يف الف�ض ��اء الإعالمي
الرو�س ��ي وب�ي�ن ال�سيا�س ��يني ،الدع ��وات لبن ��اء
عالقات �أكرث �صرامة مع تركيا وب�شدة متجددة.
وت�س ��ببت عمليات ت�صديرالأ�سلحة الرتكية �إىل
�أوكرانيا يف اثارة موجة انتقادات �ض ��د القيادة
الرتكية.
ويجمع املراقبون الع�سكريون ان على اجلانب
الرتك ��ي ي ��درك �أن حج ��م توريد هذه الأ�س ��لحة
لأوكرانيا (�أق ��ل من  50طائرة بدون طيار) غري
قادر على تغيري موازين القوى اال�س�ت�راتيجية
يف �ش ��رق اوكرانيا .فقوات املنطقة الع�س ��كرية
اجلنوبية و�أ�س ��طول البحر الأ�س ��ود الرو�س ��ي
ال ترتك �أي فر�ص ��ة للقوات امل�س ��لحة لأوكرانيا
للتحرك ،مع �أو بدون طائرة بدون طيار.
هناك ق ��راءة ت ��رى ان االتراك غ�ي�ر معنيني يف
دونبا� ��س يف الدف ��اع ع ��ن اح ��د ،كم ��ا انهم غري
معني�ي�ن يف الدف ��اع ع ��ن «الرتكمان ال�س ��وريني
والعراقيني» �أو «الأذربيجانيني» �أو «الأ�صدقاء»
الآخرين  ،وال ي�سعون حليازة ارا�ضي �أجنبية،

ويحركهم فق ��ط دافع جتاري بح ��ت ،وال تهدف
انق ��رة حتى �إىل �إقامة عالق ��ات طويلة الأمد مع
�أوكراني ��ا ،حت ��ى يف جمال التعاون الع�س ��كري
بفر�ص حم ��دودة للغاية
التقني،فكيي ��ف تتمتع
ً
ل�ش ��راء �أي �سالح  ،وخا�ص ��ة الأنواع الواعدة ،
من �أي طرف
وعل ��ى وف ��ق تل ��ك الق ��راءة ف� ��إن ا�س ��تخدام
بايراكتارلي� ��س يف م ��كان م ��ا يف القوق ��از �أو
ال�ش ��رق الأو�س ��ط  ،ولكن مبا�ش ��رة عل ��ى حدود
االحت ��اد الأوروبي  ،ميك ��ن �أن يهدف �إىل زيادة
�إهتمام بلدان �أوروبا ال�شرقية والو�سطى بهذه
الطائ ��رات بدون طي ��ار و يف بولندا بالفعل من
بني العمالء .وظه ��ر االهتمام بها من قبل التفيا
واملج ��ر وبلغاري ��ا  -وهي دول تق ��ع بطريقة �أو
ب�أخرى على خط املواجهة يف حلف الناتو .وقد
تن�ض ��م الئحة امل�شرتين �إ�س ��تونيا  ،وجمهورية
الت�ش ��يك  ،وروماني ��ا  ،وما �إىل ذلك .وبالن�س ��بة
لرتكيا  ،يعد هذا بدوره فر�ص ��ة لإظهار التزامها
بقي ��م حل ��ف النات ��و ،وتخفي ��ف التوت ��رات يف
عالقاتها م ��ع ال ��دول الغربية،وهذا م ��ا يهتم به
الأتراك ح ًقا.
يف الوق ��ت نف�س ��ه  ،م ��ن امله ��م �أن نالح ��ظ �أن
ا�س ��تخدام الطائ ��رات ب ��دون طي ��ار الأوكرانية
تركي ��ة ال�ص ��نع لي� ��س فق ��ط « ن�س ��فا التفاقي ��ات
مين�سك» التي هي مبثابة خارطة طريق لت�سوية
النزاع يف �ش ��رق �أوكراينا ،،ولكنه � ً
أي�ض ��ا �سبب
جلعل رو�س ��يا� ،إذا لزم الأمر  ،ا�س ��تخدام قوات
احل ��رب الإلكرتوني ��ة .ف�إنه ��ا ق ��ادرة  ،ح�س ��ب
مراقب �صحيفة �إزفي�س ��تيا ،على تعطيل �أ�سلحة
القرن احلادي والع�شرين ب�أي ارتفاع تقريبًا.
وبح�س ��ب املعلومات التي مت جمعها من بيانات
احت ��اد امل�ص ��درين املتو�س ��طيني يف تركيا  ،فقد
مت خ�ل�ال � 7أ�ش ��هر م ��ن ع ��ام  ، 2021ت�ص ��دير
خ�ضروات وفواكه لرو�س ��يا بقيمة  526مليون
و � 818أل ��ف دوالر  ،وه ��و م ��ا يع ��ادل  32٪من
�إجم ��ايل �ص ��ادرات تركيا امل�ص ��درة خ�ل�ال هذه
الف�ت�رة .مقارن ��ة بالف�ت�رة املماثل ��ة م ��ن الع ��ام
املا�ض ��ي  ،وزاد املعرو� ��ض م ��ن ه ��ذه املنتجات
بن�سبة  .14٪و�صدرت تركيا خالل االثني ع�شر
�شه ًرا املا�ض ��ية الفواكه واخل�ضروات الطازجة
�إىل  150دول ��ة .احتل ��ت رو�س ��يا املرتبة الأوىل
مببل ��غ  1ملي ��ار دوالر و  12ملي ��ون دوالر.
يف غ�ض ��ون � 12ش ��ه ًرا فقط � ،ص ��درت تركيا ما
قيمت ��ه �أك�ث�ر من  3ملي ��ارات دوالر م ��ن الفواكه
واخل�ضروات.
وعل ��ى خلفي ��ة انب ��اء الطائ ��رات �أوقف ��ت
م�ؤ�س�س ��ة ا�س ��ترياد امل ��واد الغذائي ��ة الرو�س ��ية
ي ��وم اخلمي� ��س  28 ،ت�ش ��رين الأول ا�س ��ترياد
اليو�سفي من ال�شركة امل�صنعة الرتكية Fikret
� Degirmenciإىل رو�س ��يا اعتب ��ا ًرا م ��ن 29
�أكتوبر ،حيث «مت العثور على مبيدات ح�ش ��رية
فيه ��ا» .و�س ��يظل احلظر �س ��اري املفع ��ول حتى
�إ�صدار �أمر خا�ص من الإدارة امل�شار �إليها.

العراق بين التحديات والعبر الم�ستفادة من م�ؤتمر غال�سكو للتغ ّيير المناخي
ينعق ��د م�ؤمتر كال�س ��كو للتغيري املناخي يف
الف�ت�رة ب�ي�ن  31اوكتوب ��ر �إىل  12نوفم�ب�ر
 2021يف ظ ��روف حرج ��ة  -قا�س ��ية المثيل
لها تاريخيا ت�ؤثر وب�شكل خطريعلى م�صري
كوكبن ��ا وبق ��اء �ش ��عوب االر� ��ض كنتيج ��ة
متوقع ��ة من تفاق ��م ظاهرة التغي�ي�ر املناخي
الت ��ي تع ��رف اي�ض ��ا باالحتبا� ��س احلراري
الذي و�ص ��ل وب�سرعة ق�ص ��وى حلدود تهدد
م�ص�ي�ر الب�شرية وم�س ��تقبل االجيال القادمة
م ��ا ي�س ��توجب تظاف ��ر اجله ��ود واالمكانات
العاملية ملعاجلة ال�ش� ��أن البيئئ – االن�س ��اين
ب ��كل تف�ص ��يالته بدءا م ��ن االلتزام ال�ص ��ارم
بع ��دم ارتف ��اع درجة احلرارة اك�ث�ر من 1.5
درج ��ة مئوي ��ة قب ��ل  2050او نهاي ��ة الق ��رن
ال 21و�صوال حلماية كافة امل�صادر الطبيعية
والب�ش ��رية يف ظ ��ل االلتزام ب�إ�س�ت�راتيجية
كوني ��ة لالم ��ن الوطن ��ي  -البيئي امل�س ��تدام
.م�س� ��ألة الزالت خا�ض ��عة للجدل او لالهواء
وللم�ص ��الح ال�ض ��يقة اك�ث�ر منه ��ا التزام ��ات
واجب ��ة االلتزام  .هذا م ��ن منظورمكمل يعد
الو�ض ��ع ال�س�ت�راتيجي  -البيئي يف العراق
عل ��ى املحك ب�أنتظ ��ار بلورة �إرادة �سيا�س ��ية
فاعل ��ة تتج�س ��د بق ��رارات وطني ��ة  ،علمي ��ة
جريئ ��ة ،وم�س ��تنرية حتمي الب�ل�اد والعباد
من تنام ��ي التحدي ��ات والتداعي ��ات البيئية
ال�س ��لبية اخلط�ي�رة امل�ؤث ��رة عل ��ى جمم ��ل
خريطة التنمية االن�س ��انية امل�س ��تدامة وذلك
وفق ��ا الهداف التنمية امل�س ��تدامة يف االلفية
الثالثة (.)2050 2030-
�ض ��من �س ��ياق را�ص ��د مل�ؤ�ش ��رات التحديات
البيئية املتوقعة رحب وزير البيئة العراقي
ال�سيد جا�س ��م الفالحي بع�ضوية العراق يف
املجل�س التنفيذي للم�س� ��ؤولني عن �ش� ��ؤون
البيئ ��ة باعتب ��اره «�إجن ��ازا دبلوما�س ��يا»�إال
ان ��ه اطل ��ق حتذي ��را مف ��اده ك ��ون الع ��راق
“يع ��د خام�س اكرث دول ��ة يف العامل ت�أثرت
مبو�ض ��وع التغيريات املناخية م ��ن التلوث

والت�ص ��حر واجلفاف والعوا�صف الغبارية
وتناق� ��ص االي ��رادات املائي ��ة  ،م ��ا ي�ؤث ��ر
عل ��ى االم ��ن املائ ��ي والغذائ ��ي ب�ش ��كل كبري
وبالنتيج ��ة على االمن الوطن ��ي” .من هنا،
لع ��ل م ��ا ي�ض ��اعف امل�س� ��ؤولية الوطني ��ة يف
مرحل ��ة ج ��د حرج ��ة االع�ت�راف ب�ض ��رورة
ت�س ��ريع زخ ��م اجلهود الوطنية على �ص ��عيد
القطاع�ي�ن الع ��ام واخلا� ��ص مع ��ا م ��ن �أج ��ل
�أحت ��واء املخاط ��ر البيئية املتنوع ��ة الرتفاع
درجات احلرارة القا�سية التي و�صلت الرقام
قيا�س ��ية (ماف ��وق ال 50مئوي ��ة) يف العراق
ويف الكويت وعدد م ��ن دول منطقة اخلليج
العرب ��ي واجلزي ��رة العربية ه ��ذا من جهة ،
�إ�ض ��افة لت�ص ��اعد معدالت التل ��وث «البحري
 ،ال�ب�ري واجل ��وي» وح ��االت اجلف ��اف
والت�ص ��حر ب�صورة غري م�سبوقة �ستو�صلنا
بال�ض ��رورة يف حال ��ة االخف ��اق يف ايج ��اد
معاجل ��ات جذري ��ة  ،علمي ��ة  ،وخارج ��ة عن
التفكري التقليدي �إىل ت�أثريات جيو�سيا�سية
– اقت�صادية – �أن�سانية خطرية على االمن
الوطني مبختلف انواعه  :املائي – الغذائي
– البيئي و�أمن الطاقة.
مكم ��ن اخلطورة ال�ص ��ارخة لالم ��ن الوطني
العراق ��ي ق ��د �س ��مح  -خا�ص ��ة يف ظ ��ل عدم
توافر ت ��وازن �أمني � -إ�س�ت�راتيجي �إقليمي
يحمي امل�ص ��الح احليوي ��ة العراقية  -للدول
اجلارة للعراق بتحكم وا�ض ��ح مبنابع نهري
دجل ��ة والفرات و�ش ��بكة التفرع ��ات النهرية
احليوي ��ة منتج ��ا هيمن ��ة جيو�سيا�س ��ية –
اقت�ص ��ادية عل ��ى الع ��راق  .لع ��ل ما ي�ض ��يف
تعقيدات �شديدة للم�ش ��هد البيئي م�شهد �آخذ
اليق ��ل خط ��ورة متمث ��ل بالتغي�ي�ر ال�س ��ريع
يف ال�ش� ��أن الوبائ ��ي يحت ��اج اي�ض ��ا ملعاجلة
�إبداعي ��ة ترتب ��ط بالتخفي ��ف م ��ن ت�ص ��اعد
ح ��دة وخطورة جائح ��ة – كوفيد  19مع كل
�س�ل�االتها املتحورة .ترتيبا عل ��ى ذلك  ،البد
لالم ��ن ال�ص ��حي ان يكون قرين ��ا يف البحث

 د .احمد عبد الرزاق �شكارة
واملعاجلة لكل ان ��واع االمن البيئي  -املائي
 الغذائي بل و�أمن الطاقة الذي يفرت�ض انينحو ب�إجتاه الطاقة املتجددة Renewable
 Energyبعي ��دا ع ��ن ا�س ��تمرارية االت ��كال
الكبريعلى الطاقة االحفورية للنفط و للغاز
الطبيع ��ي امللوث ��ة للبيئ ��ة كنتيج ��ة متوقعة
لت�ص ��اعد م�س ��تمر لنفاذية غاز ثاين اوك�سيد
الكارب ��ون وامليثان .ترتيبا عل ��ى ذلك ،يبدو
م ��ن ال�ض ��رورة مب ��كان �أن تتج ��ه االنظ ��ار
واجله ��ود العراقي ��ة نح ��و تلبي ��ة متطلب ��ات
و�إحتياج ��ات ال�ش ��عب العراق ��ي اال�سا�س ��ية
م ��ن امل ��اء  ،الغ ��ذاء والطاق ��ة “غ�ي�ر امللوثة
للبيئة” وفقا مل�س ��ار ي�أخ ��ذ باالعتبار حيوية
التكيي ��ف م ��ع تقني ��ات ع�ص ��ر جدي ��د للبيئة
اخل�ضراء»حم�صنة ب�إحزمة خ�ضراء» حتمي
بالدنا من �إمتداد ظاهرة الت�صحر واجلفاف
للمناطق احل�ض ��رية التي ت�س ��تقطب ماليني
الب�ش ��ر الذين هم ا�ص�ل�ا يف حالة يرثى لها .
�ضمن هذا الت�ص ��ور يفرت�ض ان تتم التهيئة
املالئم ��ة لتا�س ��ي�س اقت�ص ��اد حدي ��ث للبيئ ��ة
اخل�ضراء يعهد مب�س�ؤوياته لقيادات ونخب
م ��ن القطاعني احلكومي واخلا�ص ب�ص ��ورة
معه ��ا ترتفع مع ��دالت النمو االقت�ص ��ادي ما
ي�س ��مح ب�إ�س ��تقطاب العمال ��ة املتخ�ص�ص ��ة
الت ��ي ميكنها معاجلة التف�ص ��يالت التنموية
لقطاع ��ات االقت�ص ��اد الوطن ��ي التقلي ��دي

واحلديث “املعريف – الرقمي– ال�سايربي»
ملختلف انواع الطاقة وعلى ر�أ�سها املتجددة
اخلالي ��ة م ��ن التل ��وث الكب�ي�ر � .إن ت�ص ��ور
م ��ا ميك ��ن للع ��راق ان ينفذه من م�ش ��روعات
تنموي ��ة رائ ��دة عل ��ى �أر� ��ض الواقع م�س� ��ألة
ذات �أبع ��اد مهمة تتمحور حوالولوية توافر
االمكانات الب�ش ��رية املتخ�ص�صة بالتواز مع
اال�س ��تفادة م ��ن ق ��درات مالية مالئم ��ة كافية
تنتع�ش معه ��ا �أدوار مبدعة للنخب العراقية
يف القطاعني العام واخلا�ص.
مبنظور ا�س�ت�راتيجي يوفر حميط متداخل
ومتكام ��ل م ��ن �أم ��ن  -بيئ ��ي – �ص ��حي –
�أجتماع ��ي – اقت�ص ��ادي – �إعالم ��ي وثقايف
ي�س ��تقطب الكف ��اءات العراقي ��ة التي وجدت
م�ل�اذات �آمن ��ة يف بالد مزده ��رة �إقت�ص ��اديا
– جمتمعي ��ا وتقني ��ا يف ظله ��ا تك ��رم وتقيم
جهوده ��ا ال�ض ��خمة لبن ��اء نظ ��ام عامل ��ي �أو
اقليم ��ي (يف دول االحت ��اد االوروب ��ي
مث�ل�ا) مبدع جدي ��د يجعلن ��ا كعراقيني نفخر
حق ��ا ب�إجنازاته ��م املتقدم ��ة� .ض ��من ه ��ذا
الت�صوريفرت�ض �أن تقع امل�س�ؤولية الوطنية
الك�ب�رى عل ��ى القي ��ادة ال�سيا�س ��ية العراقية
يف اال�س ��تفادة من ابحاث و�إجنازات باهرة
لعلم ��اء العراق يف جم ��االت حياتية متنوعة
على را�س ��ها مايت�ص ��ل بكيفي ��ة تخفيف حدة
املخاطر الكوني ��ة يف حقلي التغيري املناخي

وال�ص ��حة العامةالناجم ��ة ع ��ن ت�ص ��اعد
مع ��دالت اال�ص ��ابة بكوفي ��د � -19أو تن ��وع
حتور �س�ل�االتها وانت�ش ��ارها  .علما ب�إن كلتا
اجلائحت�ي�ن املناخية وال�ص ��حية اودت حلد
االن بارواح املاليني من الب�شر مع مزيدا من
اخل�س ��ائر املادية واملعنوية «النف�سية» التي
الميكن تقييمها كميا.
من هنا � ،أولوية احلر�ص على احلفاظ على
االرواح اوال وقب ��ل كل �ش ��يئ ارواح الزالت
تزهق يف بلدنا ال�سباب ومربرات (الترتبط
بالتغي�ي�ر املناخ ��ي اوكوفي ��د  ) -19الميكن
تقبله ��ا وال ب� ��أي ح ��ال م ��ن االح ��وال كونها
ناجمة عن عوامل ونوازع ب�شرية اكرث منها
طبيعية من �أمثلتها �إحتدام حاد لل�ص ��راعات
الفئوي ��ة – الدامي ��ة وفقا ال�س ��تمرار ظاهرة
املحا�ص�ص ��ة ال�سيا�سية والتم�س ��ك بالتقاليد
البالي ��ة اوالت ��ي حتم ��ل ال�س ��مات «الطائفية
– العرقية – الع�شائرية – اجلهوية” قبل
وم ��ا بع ��د  .2003او�ض ��اع كه ��ذه او�ص ��لت
الع ��راق حلال ��ة م ��ن اله�شا�ش ��ة والف�ش ��ل
كان يج ��ب لأنتفا�ض ��ة او ث ��ورة ت�ش ��رين
ال�ش ��بابية الكتوبر  2019ان ت�س ��دل ال�ستار
عنه ��ا وهذا م ��ا حتقق ن�س ��بيا وفق ��ا للنتائج
االولي ��ة لالنتخاب ��ات اخلام�س ��ة الع�ض ��اء
الربمل ��ان الق ��ادم “الت ��ي �ست�ض ��حى حقيق ��ة
نهائي ��ة قريبا” ما يح ��دث هزة �سيا�س ��ية او

متغريات يف طبيعة ت�ش ��كل الكتل  ،االحزاب
والوالءات � .إن انط�ل�اق عراق جديد تنتهي
مع ��ه املحا�ص�ص ��ة وكل م ��ا يعت�ب�ر والءات
ثانوي ��ة ووالءات مابع ��د احل ��دود الوطنية
يف ظل مناخ م�س ��تقر و�آمن ن�س ��بيا �س ��يعني
الكث�ي�ر ل ��كل العراقيني الطاحمني لتا�س ��ي�س
دول ��ة املواطنة – الدولة املدنية – بعيدا عن
ت�س ��يي�س الدي ��ن واملذهب والع ��رق .حميط
كهذا �س ��يوفر جماال خ�ص ��با وموات ملعاجلة
ظاه ��رة التغي�ي�ر املناخي علمي ��ا وعمليا من
جه ��ة بالت ��واز م ��ع معاجل ��ة لالثاراخلطرية
املرتتب ��ة على االنت�ش ��ار ال�س ��ريع لتحورات
جائحة كوفيد  -19من خالل �إجناز عمليات
التلقيح املنا�سبة للن�سبة االكرب من ال�سكان.
علما ب� ��إن ا�س ��تعادة الع ��راق ل ��دوره املبادر
واملب ��دع ل ��ن تعيق ��ه م ��دى توفراالمكان ��ات
املادي ��ة “املالية – االقت�ص ��ادية” خا�ص ��ة �إذا
م ��ا و�ص ��لت للحك ��م قي ��ادة �سيا�س ��ية حكيمة
م�س ��تنرية وكفوءة تعمل عل ��ى �إحقاق العدل
االجتماعي – االقت�ص ��ادي من خالل توزيع
م�س�ؤول متوازن ملوارد الدولة – من عوائد
النف ��ط التي و�ص ��لت ملبالغ تع ��دت مايقارب
� 16إىل  20ملي ��ارا –فق ��ط خالل فرتة زمنية
قيا�س ��ية  -عل ��ى كل فئ ��ات ال�ش ��عب العراقي
ولكن خا�ص ��ة الفقرية واملحروم ��ة منه دون
اي نوع م ��ن التمييز او التمايز بغية �أنتهاج
�إعمار وا�ص�ل�اح حقيقي ه ��ذا من جهة  ،ومن
جه ��ة �أخرى الب ��د م ��ن تاكيد حقيق ��ة اخرى
مكمل ��ة ت�س ��تند عل ��ى �ض ��رورة بن ��اء لبن ��ة
متين ��ة من «نخ ��ب عراقي ��ة  -قيادي ��ة �إدارية
و�سيا�سيةخمل�ص ��ة نزيه ��ة (غ�ي�ر فا�س ��دة)
كفوءة تراعي املث ��ل العليا  ،االخالق والقيم
االن�س ��انية ك ��ي توف ��ر للع ��راق وللعراقي�ي�ن
الهيبة والكرامة التي ي�س ��تحقونها .ت�ص ��ور
كه ��ذا قد يب ��دو مثالي ��ا او بعيد املن ��ال ولكن
يف احلقيقة لي�س امامنا �س ��وى جت�س ��يد او
ترجمة االمال العري�ضة يف �إطار م�شروعات

تنموي ��ة مبدع ��ة تنه� ��ض بالع ��راق زمني ��ا
ومكانيا �إىل �آفاق م�س ��تقبلية م�ش ��رقة تبعث
التف ��ا�ؤل بتحق ��ق تغيري �إيجاب ��ي يف نفو�س
“معنويات” من �أجيال الزالت حمبطة نف�سيا
تعي�ش يف ظل او�ضاع م�آ�ساوية �ضمن دائرة
من الفقر املدقع واحلرمان ال�ش ��ديد� ،إ�ض ��افة
�إىل عدم اال�س ��تفادة من العمال ��ة املنتجة يف
ظل اقت�ص ��اد ريعي غري متوازن قائم ب�ش ��كل
ا�سا�س ��ي يف موازناته (الت�شغيلية �أكرث منها
اال�ستثمارية) على عوائد الوقود االحفوري
املل ��وث للبيئ ��ة يف حني ما يحتاج ��ه العراق
نه�ض ��ة تنموية م�س ��تدامة �إن�س ��انيا ت�س ��تند
عل ��ى الطاقة املتج ��ددة ومنها مث�ل�ا توظيف
االب ��داع العراقي يف تقنيات جدي ��دة منها :
تقني ��ة ا�س ��تقطاب ث ��اين اوك�س ��يد الكاربون
وتقني ��ة ا�س ��تعمال الهايدروج�ي�ن اخل ��ايل
م ��ن التل ��وث وكذل ��ك ا�س ��تخدام ال�س ��يارات
الكهربائية  ،وظائف جديدة لل�ش ��باب املتعلم
او املت�آه ��ل يف دورات  ،خمت�ب�رات وور� ��ش
عملي ��ة � .إن ت�ص ��ورات �إيجابي ��ة كه ��ذه �إن
طبق ��ت فعلي ��ا �س ��تنحو لإجناز نتائ ��ج مهمة
ع ��دة اوله ��ا �إمكاني ��ة الع ��راق لقي ��ادة العامل
النام ��ي م ��ن خ�ل�ال بل ��ورة �ص ��يغ وا�ض ��حة
للتع ��اون وللتن�س ��يق امل�ش�ت�رك م ��ع املحيط
العرب ��ي وغ�ي�ر العرب ��ي اوال ك ��ي يق ��وم
مبهمة ت�ش ��كيل فرق التفاو� ��ض املهني املنتج
لألي ��ات و�أمكانات حيوية تو�ص ��لنا لإهداف
ا�س�ت�راتيجية �سامية ت�س ��تندعلى م�ستو من
القوة الن�س ��بية للتفاو�ض الناجح مع العامل
املتق ��دم �ص ��ناعيا وتقنيا وم ��ع دول املحيط
االقليمي املهيمنة على االنهار امل�ش�ت�ركة مع
العراق وغريها مما يوفر م�ساحات م�شرتكة
للتع ��اون والتن�س ��يق م ��ع ال ��دول النامي ��ة
واملتقدم ��ة خا�ص ��ة التي نحت ��اج منها للكثري
من اخل�ب�رات ومن املعلوم ��ات املفيدة لبناء
م�ؤ�س�س ��اتنا العلمي ��ة  -التعليمي ��ة والتقنية
العليا.
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"خان مرجان" :بهو بغداد المترف
د .خالد ال�سلطاني

معمار و�أكادميي

م ��ع ان تنفيذ مبنى "خان مرج ��ان" ( 760هـ /
 1358م ،).مت بعد قرن بالتمام ،منذ "�سقوط"
بغداد باي ��دي الغزاة املغ ��ول ( 1258م ،).لكن
ا�ستمرارية االبداع املعماري البغدادي و َنـفـَ�سه
وروحه ،ظلت حا�ض ��ر ًة يف فكر وممار�سة كرث
م ��ن البن ��اة االذكي ��اء واحلرف�ي�ن املاهرين ،هم
الذي ��ن ا�ستطاعوا بكفاءة ان يع ��وا جيدا قيمة
واهمي ��ة م ��وروث م ��ا مت اجن ��ازه �سابق ��ا يف
مدينته ��م البهية املتخطية ل ��كل انواع �ضروب
احل�ص ��ارات واخلراب والتدم�ي�ر ،ومزج هذة
ال�ث�روة املعماري ��ة واملعرفي ��ة مع كل م ��ا انتج
يف ثقاف ��ات اخ ��رى� .إذ ادت بغ ��داد كحا�ض ��رة
ا�سالمي ��ة عظيم ��ة دوره ��ا الطليع ��ي كم ��كان
ترت�سخ به تلك االفكار املعمارية ويتم تال ُقحها
وتبادلها م ��ع افكار اخرى يف مدن اخرى ومن
ثقاف ��ات اخ ��رى ،جله ��ة تولي ��د ر�ؤى معمارية
جديدة ،قادرة عل ��ى تعزيز وت�أ�سي�س مقاربات
ت�صميمي ��ة مبتك ��رة .ولعل مثال عم ��ارة مبنى
"خان مرجان" البغدادي ،كفيل يف اي�ضاح هذا
امل�سع ��ى وتبي ��ان خمرجات ��ه االيجابية .فنحن
ازاء حماول ��ة ت�صميمي ��ة ممي ��زة وفري ��دة من
نوعه ��ا ،تنزع لتكون من �ضم ��ن اهم حماوالت
معماريي ذلك الزمن البعيد يف تكري�س �سعيهم
ّ
وراء معن ��ى التوظي ��ف اخل�ل�اق للممار�س ��ة
املعماري ��ة ال�سابق ��ة ،واالرتق ��اء به ��ا مطعم ��ة
بذائقة وخ�ب�ر معمارية �آخرى ولتكون ناجتها
منوذج ��ا مبتكر ًا يف توليد مثل ه ��ذة املمار�سة
االبداعية.
وخ ��ان مرج ��ان ،ال ��ذي نتح ��دث عن ��ه ،ه ��و
ذات ��ه "خ ��ان االورمت ��ة" او "التي ��م" ،وتعن ��ي
<اورمت ��ة> امل�سقوف او املغط ��ي بالرتكية،
يف ح�ي�ن تدلل كلمة <تي ��م> اىل معنى اخلان
بالفار�سي ��ة ،وعموما فان اخل ��ان او "الوكالة"
او "الكرف ��ان �سراي" هو م ��كان خا�ص انتجته
العم ��ارة اال�سالمي ��ة م ��ن �ضم ��ن تنويعاته ��ا
 Typesالبنائية ،ليقوم مقام الفندق او النزل،
وه ��و يوج ��د يف الع ��ادة باملناط ��ق احل�ضرية
مثلما يتواجد اي�ض ��ا خارجها .ووظيفة اخلان
اال�سا�سي ��ة ه ��و اي ��واء النا� ��س (التج ��ار يف
الغال ��ب االعم) ورج ��ال القواف ��ل وب�ضاعتهم.
وثم ��ة امكن ��ة (ع ��ادة يف اخلان ��ات الت ��ى تق ��ع
خ ��ارج املناط ��ق احل�ضري ��ة) خم�ص�صة اليواء
احليوان ��ات الناقل ��ة للب�ضائ ��ع .وغالب� � ًا ،ثم ��ة
اهتم ��ام معم ��اري وعناية تزييني ��ة ُت�سّ بغ على
ت�صامي ��م وتنفي ��ذ تل ��ك املن�ش ��اءات .ومتتل ��ك
العم ��ارة اال�سالمي ��ة من ��اذج مبني ��ة للخان ��ات
تع ��د من خ�ي�رة ما انتج م ��ن �شواه ��د معمارية
على نطاق املنتج املعم ��اري االن�ساين ،لناحية
جمالي ��ة حلوله ��ا التزيني ��ة وتن ��وع خام ��ات
زخرفتها واالهم اتقان لغتها املعمارية ومهارة
حلوله ��ا التكويني ��ة .واذك ��ر ب ��اين �شخ�صي ��ا
تعني ��ت ،يف زيارت ��ي االخرية "لب�ل�اد ما وراء
النهر"( ،عندما كن ��ت م�شغوال يف اعداد كتابي
عن تلك العمارة املبهرة) ،تعنيت ان ازور خان
"رباط امللك" ( )1079الواقع يف عمق البادية
م ��ا ب�ي�ن �سمرقن ��د وبخ ��اري ،وذل ��ك للوق ��وف
ميداني ��ا ام ��ام براع ��ة حلول ��ه الت�صميمي ��ة
وف ��رادة لغت ��ه املعماري ��ة ،املع ��روف بهما على
نط ��اق وا�سع لدى مهتمي العم ��ارة اال�سالمية،
وت�أث�ي�ر تلك احلل ��ول وخ�صو�صية تل ��ك اللغة
عل ��ى نه ��ج ك�ث�ر م ��ن املعماري�ي�ن املعا�صري ��ن
ب�ضمنه ��م معمارن ��ا الراح ��ل "حمم ��د مكي ��ة"
( )-2015 1914يف حتفت ��ه املعماري ��ة "مبنى
م�صرف الرافدي ��ن" يف الكوفة ( ،)1968التى
حتدث ��ت ع ��ن عمارته ��ا م ��رارا ويف منا�سب ��ات
عدي ��دة ،لك ��ن ذلك..ق�ص ��ة �آخ ��رى! فق�صتن ��ا

الرئي�سية هي عمارة "خان مرجان" البغدادي.
ارتب ��ط ا�س ��م "اخل ��ان" با�س ��م اخلواج ��ة
(مرج ��ان) .ال ُيع ��رف الكث�ي�ر ع ��ن م�آث ��ر ه ��ذا
اخلواج ��ة� ،س ��وى ان ��ه "طوا�شي� � ًا" اي رئي�س
خ ��دم الب�ل�اط ،او "�آغ ��ا احلرم" .وه ��و رومي
اال�صل ،ولق ��ب بـ (�أمني الدين ب ��ن عبد الله بن
عب ��د الرحم ��ن اجلايت ��ي) ن�سب ��ة اىل ال�سلطان
(اوجلايت ��و حمم ��د خدابن ��ده)� :أح ��د �سالطني
املغ ��ول وكان مرج ��ان ه ��ذا م ��ن مماليك ��ه ،كما
يخربن ��ا بذل ��ك "�شري ��ف يو�س ��ف" يف كتاب ��ه
<تاري ��خ ف ��ن العم ��ارة العراقي ��ة يف خمتلف
الع�صور" بغ ��داد .)1982 ،لكن ا�سم اخلواجة
"مرج ��ان" حُ فظ تاريخيا عن طريق العمارة،
اذ ارتب ��ط ا�سمه مببنى ه ��ذا "اخلان امل�سقف"
املمي ��ز الذي �شيد يف  1358م .يف املوقع الذي
يطل حالي ��ا على �شارع ال�سم ��و�أل ببغداد؛ كما
ارتبط ا�سم ��ه اي�ضا با�سم مدر�سة حملت ا�سمه
و�شيدت قب ��ل اخلان ب�سنت�ي�ن اثنتني ،ولي�ست
بعيدة ع ��ن موقع اخل ��ان باجله ��ة االخرى من
�ش ��ارع الر�شي ��د والت ��ى ت�سم ��ى االن "جام ��ع
مرج ��ان" .وكانت لغ ��ة عمارتها ه ��ي الآخرى،
من االح ��داث الالفته �ضمن منتج العمارة ابان
تلك الفرتة.
ً
لك ��ن (مرج ��ان) يُذكـ ��ر اي�ض� �ا ،بكون ��ه اح ��د
ال�شخو� ��ص املته ��ورة يف �سردي ��ات التاري ��خ
العراق ��ي ،اذ اف�ض ��ى طموح ��ه املغ ��اىل ب ��ه حد
احلماقة اىل م�صري خائب .فعند �سفر ال�سلطان
"اوي�س" (وهو �سلطان من الفرتة اجلالئرية
الت ��ى حكم ��ت بغ ��داد ،وكان م ��ن ال�شخ�صيات
املحبب ��ة لدى البغدادي�ي�ن ،اذ كان �شابا جميال،
متت ��ع بثقاف ��ة ر�صين ��ة وذوق جم ��ايل ع ��ال.
باال�ضاف ��ة اىل ذل ��ك كان نقا�ش ًا ماه ��ر ًا ومبدعا
يف اخل ��ط واملو�سيقى وله ن�صي ��ب يف ال�شعر
واالدب ،وله ��ذا ف�ت�ن البغدادي ��ون ب ��ه ،وكانوا
يخرج ��ون خ�صي�صا مل�شاهدت ��ه والنظر ملحياه
اجلمي ��ل وه ��و ممت � ٍ�ط �صه ��وة ح�صان ��ه ،كم ��ا
ت�صف ذلك امل�ص ��ادر التاريخية) .فعندما �سافر
ذل ��ك ال�سلط ��ان اىل تربي ��ز الخماد الف�ت�ن فيها
"و ّ
ىل اخلواجه مرجان على بغداد من بعده،
فانتهز هذا الفر�صة وحاول ان ي�ستقل ببغداد،
و�أعل ��ن حكومته ،فرج ��ع ال�سلط ��ان اىل بغداد
وحا�صره ��ا .فانحاز غالبي ��ة م�ؤيدي اخلواجة
اىل مع�سكر ال�سلطان ،وبقى هو وحيدا ،يطلب
رحم ��ة ال�سلط ��ان ولطف ��ه ور�أفت ��ه" (امل�ص ��در
ال�ساب ��ق�� � ،ص .)517 - 516 .ومع ه ��ذا ،فان
العم ��ارة ا�ستطاع ��ت حف ��ظ ا�سم ��ه وتر�سيخه
بامل�شه ��د ،وظل اخلان م ��ع املدر�س ��ة يت�سميان
با�سم ��ه حلني الوق ��ت احلا�ضر ،عل ��ى عك�س ما
ح�ص ��ل ل� �ـ "اوي�س" امله ��ذب �صاح ��ب ال�سلطان
وحاك ��م بغداد ال�شاب ذي الط ّلة اجلميلة ،الذي
لف ��ه الن�سيان ،هو الذي يظه ��ر ا�سمه فقط لدى
املهتمني وعند م�ؤرخي تلك الفرتة!
ينط ��وي خمط ��ط خ ��ان مرج ��ان عل ��ى �سم ��ات
خا�ص ��ة اك�سبت ��ه يف االخ�ي�ر فرادت ��ه .كما انه
يبق ��ى احد اخلان ��ات النادرة الت ��ى مل يت�ضمن
خمطط ��ه فن ��ا ًء و�سطي ��ا مك�شوف ��ا ،كم ��ا ه ��و
احلال ل ��دى ت�صاميم غالبية اخلانات الآخرى.
وخمططه العام عبارة عن بهو مركزي م�سقف
بابع ��اد  30.25 × 11.40م�ت�را ،وه ��ذا البهو
خل ��و ًا متام ��ا م ��ن اي عن�ص ��ر ان�شائ ��ي التاحة
اكرب م�ساحة ممكنة للتج ��ار لعر�ض ب�ضاعتهم
الت ��ى ترتك ��ز ا�سا�س� � ًا باملتاج ��رة مبنتج ��ات
حريرية و�صوفية غالي ��ة .تطل على هذا البهو
الداخل ��ي  22غرف ��ة يف الطابق االر�ضي ،و23
غرفة اخرى يف الطابق االول .وجميع ابواب
غ ��رف الطابق العلوي تفتح عل ��ى ممر� /شرفة
او طن ��ف م ��ن جهاته االرب ��ع وعل ��ى ارتفاع 6
امتار .وت�ب�رز ال�شرفة عن اجل ��دران بوا�سطة
مقرن�ص ��ات �آجري ��ة ،ت�شكل حوام ��ل مت�سل�سلة
تظه ��ر من اجلدران ب�ص ��ورة تدريجية مبقدار
مرت واح ��د .يتم ت�سقبف قاع ��ة البهو بوا�سطة
عقود مدببة يبلغ عدده ��ا ثمانية عقود بعر�ض
ي�ص ��ل اىل  2.15مرت لكل عق ��د ،الذي يعرف بـ

"الدور" عند اال�سطوات العراقيني ،كما يذكر
ذلك "�شري ��ف يو�س ��ف" (يف ذات الكتاب الذي
اتين ��ا عل ��ى ذك ��ره) .وه ��ذة العق ��ود العري�ضة
نوع ��ا م ��ا م�شي ��دة ب�ص ��ورة متوازي ��ة الواحد
للآخر ،لكنها ترتك بينهما فراغا موحد ًا مقا�سه
 1.90مرت؛ ع ��دا امل�سافة الو�سطية حيث يكون
عر�ضها  3.20مرت .وي�صل ارتفاع هذة العقود
يف اعل ��ى نقط ��ه منها بح ��وايل  14م�ت�ر ًا .ثمة
مدخ�ل�ان ا�سا�سيان للخان ،احدهم ��ا الرئي�سي
يقع �شمال املبنى يف اجتاه جمموعة اال�سواق
الت ��ي كانت متث ��ل �س ��وق الثالث ��اء التاريخي.
والآخ ��ر يفت ��ح جنوب ��ا عل ��ى �ش ��ارع ال�سمو�أل
حالي ��ا .وهن ��اك كتاب ��ات با�سط ��ر عدي ��دة فوق
الب ��اب الرئي�سي ��ة ت�ش�ي�ر اىل �سن ��ة تنفي ��ذه،
وا�س ��م مق�ت�رح باني ��ه والقاب ��ه جميع ��ا ،ف�ضال
عل ��ى ذكر جمموع ��ة من االم�ل�اك التى اعتربت
وقف ��ا له ��ذا اخل ��ان ،واخ�ي�را ا�سم م ��دون تلك
الكلمات وخطاطها .وا�ستطاع م�صطفى جواد
ان ي�سج ��ل جمي ��ع تل ��ك الكلمات (م ��ع الكلمات
االخ ��رى املوج ��ودة يف اعلى املدخ ��ل الآخر)،
وين�شرها يف ال�صحف البغدادية واعاد ن�شرها
الحق ًا يف كتابه مع احمد �سو�سه "دليل خارطة
بغداد املف�صل" .كما ت�ضمن مبنى اخلان غرف
ا�ضافي ��ة توجد يف اجلانب ال�شمايل من املبنى
وحتيط باملدخل الرئي� ��س ،وهي على االرجح
خم�ص�صة الدارة اخلان وت�سهيل عمله.
يبدو "خان مرجان" م ��ن اخلارج كم ٍنب عادي،
خل ��و ًا م ��ن اي ��ة مظاه ��ر زخرفي ��ة ،ع ��دا تل ��ك
الكلمات االن�سيابية املنحوتة بالآجر يف اعلى
املدخل�ي�ن .ثمة جدار �أ�صم يُ�شكل واجهة املبنى
حمف ��ور يف �سطحه امل�ست ��وي الب�سيط فتحات
با�ش ��كال خمتلف ��ة ،كناي ��ة ع ��ن نواف ��ذ الغ ��رف
العدي ��دة التى يت�ألف منه ��ا اخلان يف الطابقني
االر�ض ��ي واالول .وبه ��ذة املعاجل ��ة املتق�شف ��ة
يطمح معم ��ار اخلان اىل تكرار التقليد ال�شائع
امل�ل�ازم للعم ��ارة اال�سالمي ��ة والت�أكي ��د بكونها
عم ��ارة "داخل" ولي�س ��ت "خ ��ارج" .فاخلارج
غالبا من وجهة العمارة اال�سالمية هو الف�ضاء
القا�س ��ي وال�ص ��ارم وحتى العدائ ��ي (باملفهوم
البيئ ��ي) وله ��ذا ال يوج ��د اك�ت�راث ب ��ه كثريا؛
يف ح�ي�ن يظل الداخ ��ل احليز االلي ��ف واملمتع
واالني� ��س .واذ كان م ��ن ثم ��ة �ض ��رورة جله ��د
ت�صميمي عال وتزيين ��ي مبتكر فمكان ذلك هو

� ستار كاوو�ش

"الداخل" :االحياز الداخلية طبعا ،من خالل
ابت ��كار تفا�صي ��ل �شيق ��ة ،والق ��درة يف اختيار
االلوان وحتدي ��د امكنته ��ا ،وت�شغيل منظومة
التنا�س ��ب الح ��راز اعل ��ى ان�سج ��ام وتواف ��ق
ب�ي�ن عنا�ص ��ر وحج ��وم املبن ��ى ،والكف ��اءة يف
ا�ستخ ��دام اخلامات املتنوع ��ة ،واالهم املوهبة
يف توظي ��ف خ�صو�صي ��ة النظ ��ام الرتكيب ��ي
لتك ��ون عنا�ص ��ره االن�شائي ��ة ادوات ت�سهم يف
خلق جمالية املبنى و�إظهار قيمته اال�ستطيقية
 .Aestheticsوه ��ذا ،يف اعتقادن ��ا ،م ��ا �صبا
اليه معمار اخلان وحققه بكل اجتهاد واتقان.
يف م�سع ��اه املثاب ��ر بجع ��ل الق ��وام االن�شائ ��ي
يعم ��ل جماليا ،يحر�ص معم ��ار اخلان لت�شغيل
ما يعرف ب� �ـ "التكتونك"  Tectonicاملعماري
جله ��ة الو�صول واحل�صول على نتائج مثمرة.
وهو اذ ي�ستثمر خا�صي ��ة ومزايا العقد املدبب
(العق ��د ال ��ذي ابتكرت ��ه العم ��ارة اال�سالمية)،
يع ��رف جي ��دا طريق ��ة توزي ��ع "االحم ��ال"
وم�ساره ��ا ونقله ��ا عرب عنا�صر ه ��ذا العقد اىل
اال�س� ��س االر�ضي ��ة .علينا اي�ض ��ا اال�شارة ،بان
امل ��كان البغدادي الذي يعم ��ل معمار اخلان يف
كنف ��ه وحت ��ت ظالل �إرث ��ه االن�شائ ��ي املرموق،
�شه ��د طف ��رة يف اتق ��ان املنظوم ��ات الرتكيبية
وجودته ��ا نظ ��ر ًا الت�س ��اع م�ؤه�ل�ات احلرفيني
وزي ��ادة خربته ��م .من هنا ميك ��ن ادراك براعة
وح ��ذق احل ��ل االن�شائ ��ي للخ ��ان ،والتوق يف
توظي ��ف ذل ��ك احل ��ل يف �سبي ��ل �إح ��راز قي ��م
جمالية .فعندما يبتغ ��ي املعمار تقبية مبناه ال
يلج� ��أ اىل القبو امل�ستعر� ��ض امل�ستمر لتحقيق
مرم ��اه ،وامن ��ا يعم ��ل عل ��ى جتزئة ذل ��ك القبو
وتق�سيم ��ه اىل ثمان عقود مدبب ��ة :م�ستعر�ضة
ومنف�صل ��ة ،وا�ضع� � ًا اياه ��ا مب�ساف ��ة حم ��ددة
مبوَا َزاة الآخر .ومبا ان الفراغ الناجم
الواحد ُ
عن ترتيب و�ضعية العقود� ،سيف�ضي حتما اىل
انتاج �أنارة �سقفية وهي ،بالطبع ،غري مرغوبة
ولي�س ��ت مالئمة لظروف بغداد البيئية احلارة
وامل�سرف ��ة بنور ا�ضائتها ،مم ��ا حدا به اللجوء
لق ��رار تغطيته ��ا باقبي ��ة م�ستعر�ض ��ة م�ستندة
جزئي� � ًا عل ��ى �سطح تل ��ك العق ��ود .Extrados
وبهذ املعاجل ��ات الت�صميمية ،ا�ستطاع املعمار
يف النتيج ��ة اىل تقبي ��ة فراغ ��ات امل�ساف ��ات
املرتوك ��ة ،وان يغري من اجتاه فتحات النوافذ
الت ��ى اجنزه ��ا يف تل ��ك االقبي ��ة ،اىل اجله ��ة

املنا�سب ��ة بيئي ًا وهي �شم ��ال – جنوب .والجل
تف ��ادي ح�ض ��ور رتاب ��ة منتظرة ج ��راء متاثل
ايق ��اع الفتحات امل�سقفة باالقبي ��ة� ،آثر امل�صمم
ان تك ��ون �سعة الف ��راغ الو�سط ��ي خمتلفة عن
ابع ��اد جماورات ��ه ،مانح� � ًا �أهمية خا�ص ��ة لهذا
املح ��ور الذي يرب ��ط املدخلني .جدي ��ر بالذكر،
ان املعم ��ار يف معاجلات ��ه الت�صميمي ��ة الالفتة
لالقبي ��ة امل�ستعر�ض ��ة واملح�ص ��ورة م ��ا ب�ي�ن
العقود املدبب ��ة الثمان؛ وبه ��دف جتنب زيادة
حمول ��ة االثقال عل ��ى جدران مبن ��اه ،ا�ستطاع
ع�ب�ر �سل�سل ��ة م ��ن الق ��رارات الت�صميمي ��ة
واالن�شائي ��ة ،ان مي�ضي باجتاه اال�ستعانة مبا
يع ��رف "باجل ��دران احلامل ��ة لذاته ��ا" Non-
 ،load Bearing Wallsالت ��ى ي�س ��رت،
ومبهارة ،اجناز تلك التقبية.
ويف النتيجة ف ��ان اجراءات تعقي ��د الت�سقيف
الت ��ى اوجده ��ا املعم ��ار� ،س ��واء يف ال�سط ��وح
امل�ستوية ام يف نحتية حجوم الكتل اخلارجية
التى ت�شاهد يف اعلى املبنى ،قابله ،وبالت�ضاد
من ��ه ،ب�ساطة و ُنعوم ��ة احليز الداخل ��ي للبهو
الرئي� ��س ،ف�ض ��اءه ال ��ذي ا�ستط ��اع املعمار ان
يجرتحه بفخامة وا�ضح ��ة مت�أتية من ارتفاعه
امل ��زدوج  Double Volumeالن ��ادر يف مثل
هذة االبنية .عل ��ى ان خ�صو�صية ف�ضاء البهو
املبت ��دع وما ي�ش ��ي به من حمول ��ة داللية تبقى
تذكر توق املعمار ونزوعه املثابر يف ا�ستدعاء
واح ��د م ��ن اك�ث�ر �سم ��ات العم ��ارة اال�سالمية
تف ��ردا ومتي ��زا ،ونق�ص ��د به ��ا وه ��م "ته�شيم"
العنا�ص ��ر االن�شاي ��ة ،بغي ��ة خلق حال ��ة معنية
يف �سيادة "الف�ض ��اء" و�سيطرته على "مادية"
تل ��ك العنا�ص ��ر ،موهم ��ة يف ات�س ��اع الف�ض ��اء
املح�ص ��ور واك�ساب ��ه خف ��ة ور�شاق ��ة عاليتني.
ويتات ��ى ذل ��ك م ��ن جمل ��ة ق ��رارات ا�صطفاه ��ا
املعم ��ار بح ��ذق وبراع ��ة .ولع ��ل م�سع ��اه يف
"تفري ��ق" العقود احلاملة للت�سقيف وا�سلوب
االنارة الت ��ى اوجدها يف ف�ضاء البهو املوحية
"بق�ضم" �سماكة املنحناي ��ات ال�سفلية للعقود
 ،Intradosوتوظيف انواع ا�شرطة الزخرفة
االجري ��ة امللت�صق ��ة باجلدران ،كان ��ت من بني
ق ��رارات تعمل عل ��ى تكري�س "وه ��م الته�شيم"
والرتكيز على ح�ض ��ور الف�ضاء و�سيطرته يف
حيز البه ��و املجرتح .واخ�ي�ر ًا ،نحن ازاء بهو
يت�سم ف�ضاءه ،وان ب ��دا حم�صور َا ،لكنه مرتع
باح�سا� ��س االت�س ��اع احليزي وخف ��ة العنا�صر
الرتكيبي ��ة ،ما جعله ليكون مث ��اال وا�ضحا يف
مه ��ام اال�ضاف ��ات الت�صميمي ��ة املبه ��رة ،الت ��ى
وفرتها العم ��ارة اال�سالمية وا�ضافتها لذخرية
منت ��ج العمارة العاملية .يف ه ��ذا ال�سياق ،جند
ان م ��ا تو�صل الي ��ه مورخ العم ��ارة اال�سالمية
و�أحد خمت�صيها البارزين االنكليزي "روبرت
هيلنربان ��د" ،Robert Hillenbrand
م ��ن �أن جم ��رد ر�ؤي ��ة تقبي ��ة اخل ��ان وا�سلوب
ت�سقيفه.." ،فان العني االوربية ،على االرجح،
ت�ستح�ض ��ر يف ر�ؤيتها لتل ��ك القناطر Vaults
م ��زاج الط ��راز القوط ��ي Gothic Style
و ًنفـً�س ��ه" وي�ضي ��ف تالي ًا ،م ��ن ان " ..كرثا من
احلج ��ج التى قدمت يوما ما لذلك احلوار الذي
جرى يف الثالثينات ،التى تزعم بوجود عالقة
ما بني العمارة اال�سالمية ..والطراز القوطي،
والت ��ى مل حت�س ��م وقته ��ا ،ف ��ان مث ��ال "خ ��ان
مرج ��ان" �سيك ��ون ،ه ��ذة امل ��رة م ��ن دون �شك،
منوذجا موفقا يف اث ��راء هذا النقا�ش وتعزيز
حجج ��ه ،فيم ��ا اذا اِ�سْ َت�أْ َن � َ�ف من جدي ��د؛ ومرد
ذل ��ك ا�سلوب عمل العق ��ود امل�ستعر�ضة الرائعة
امل�شكل ��ة القبية ت�سقيف اخل ��انIslamic( .)..
.)Architecture, 2000, p. 362- 365
وختام� � ًا لئن ع ّول ��ت طرز ومقارب ��ات معمارية
عدي ��دة يف مناط ��ق جغرافي ��ة واثني ��ة خمتلفة
عل ��ى اهمي ��ة الدرو�س امل�ستخل�ص ��ة من مناذج
حل ��ول العم ��ارة اال�سالمي ��ة ،ب�ضمنه ��ا بالطبع
عمارة "خان مرجان" ،فما هذا اال دليل ا�ضايف
لقيم ��ة و�أهمي ��ة ما مت اجن ��ازه يف ذل ��ك املبنى
البغدادي االنيق ذي البهو املرتف!

ذيل الطاوو�س
التغيري الذي ي�ص ��يب بناء ال�شخ�صية والثقافة والنظرة العامة للحياة ،هو
ب�إعتقادي �أهم و�أعظم كنز ميكن �أن يح�صل عليه االن�سان ،هذا االن�سان الذي
�إبتك ��ر ال�س ��فر وتعلم الرتجم ��ات وتبا َد َل املع ��ارف وط َّو َر العلوم و�إكت�ش ��ف
الأرا�ض ��ي والبحار البعيدة ،ومع كل وط�أة قدم جدي ��دة تزداد املعرفة ،ومع
كل نظرة مُب َت َكرة يت�سع الأفق ،و�صحبة كل م�شاركة ت�ضاء الفنارات البعيدة
الت ��ي ُت َق ِّرب امل�سافات بني النا�س .ومثل الكثريين ،حدثت يل تغريات عديدة
ووجدت �أ�شي ��اء كثرية خمتلفة عما ُ
ُ
بع ��د �أن ُ
كنت �أعرفه،
عربت حدود بلدي،
و َت َب َّد َلتْ عندي مفاهيم كانت تبدو م�سلمات طبيعية ثابتة ال يغريها الزمن.
ُ
حملت معي الكثري من الت�سا�ؤالت حول هذا العامل مرتامي الأطراف الذي مل
ُ
وعرفت ماهيت ��ه احلقيقية جيد ًا ،هذا العامل اجلميل واملتنوع
�أك ��ن قد عرف ُت ُه
الذي �إنفتح �أمامي فج� ��أة مثل ذيل طاوو�س .وكان ت�سا�ؤيل الأول هو ،كيف
�س�أتعلم لغة البلد الذي وط�أته قدماي (ومل �أعرف ب�أن البلدان �ستتغري واللغات
�أي�ض ًا)ُ ،
�سرت يف الدروب واملنعطفات وجتولت يف الغابات ورق�صت حتت
ُ
املط ��ر مث ��ل �أبطال الرواي ��ات ،تذك ��رت وطني و�أن ��ا �أ�سري بني ثل ��وج كييف
وغابات هولندا ومقاهي باري�س ومتاحف العاملُ ،
ركلت الكثري من الأحجار
وت يف القطارات ُ
ك ��ي �أر�سم لوحة ُت َع َّل ُق يف معر� ��ض هنا �أو هناكَ ،غ َف ُ
وتهت
يف املحط ��ات وجتول � ُ�ت بدراجتي على حافة البحر .من � ُ�ت يف �أكيا�س النوم
و�س ��ط مزارع ال �أعرف �أ�صحابها ،ورفعت ك�ؤو�س ًا غريبة الأ�شكال واملذاقات
يف حان ��ات مل يخط ��ر يف ذهني ب�أين �س�أ�شاهد مثلها يوم� � ًا ،و�شاركت موائد
كث�ي�رة لغرب ��اء ال �أعرفهم ،تعلم � ُ�ت لغات جديدة وجميل ��ة (ت� ُ
أكدت من خاللها
ُ
حتدثت يف �إفتتاحات
�أي�ض� � ًا ،كي ��ف �أن لغتنا العربية لغة �ساحرة ومذهل ��ة)،
ُ
ُ
تعلمت مه ��ارات خمتلفة ،كربت يف
املعار�ض ع ��ن لوحاتي ووطني العراق،
عانيت كثرياً
جعت �أياماً
وفرحت �أكرثُ ،
ُ
العم ��ر وكربت معي �أحالم ًا جدي ��دةُ ،
و�شبع � ُ�ت �سنوات ،راقب � ُ�ت فالحي احلليب وهم يب ��د�ؤون يومهم بفرح غامر
حي ��ث ترتاق�ص الأبقار عند خروجها اىل امل ��زارع ،وت� ُ
أملت بحارة روتردام
ال�شجع ��ان الذين لوَّحت ال�شم�س وجوههم احلم ��راء وهم يرفعون �صواري
ُ
إكت�شفت ان الأ�سبوع ال يبد�أ بيوم ال�سبت
ال�سف ��ن التي جتوب بحر ال�شمال� .
كم ��ا كن � ُ�ت �أح�سب ،بل �أن يوم الأثن�ي�ن هو �أول �أيام اال�سب ��وع يف �أكرث دول
الع ��امل ،وم ��ا تعلمته �إكرث هو فرديتي العالية وثقت ��ي الواعية بنف�سي ،كذلك
ثقت ��ي العظيمة بالنا�س ،هذه الثقة التي ال حدود لها .فغالبية النا�س يف هذا
الع ��امل يحملون الكثري من اللطف وامل ��ودة ،وحتى �سيئي ال�صيت وال�سمعة
ر�أي � ُ�ت بداخلهم زوايا م�ضيئة باالن�سانية والعطف ،مع ذلك فاحلياة ال تخلو
ُ
م�ضيت يف
ال�ص� � ِّد والعن�صرية ،و�أي�ض� � ًا التعايل الف ��ارغ ،لكني
م ��ن مواقف َ
طريق ��ي ك�أي �صبي بغدادي يح ��ب الر�سم واحلياة والبنات احللوات� ،صبي
حم� � َل معه بع�ض الع ��ادات والتفا�صيل التي عرفها وتع� � َّو َد عليها يف العراق
ومزجها مع العادات والتفا�صيل التي تعلمها يف الغربة لت�صبح مثل �سبيكة
المعة ت�ضيء له طريقه.
� ُ
أدركت �أن الظنون ال�سيئة ت�أتي يف الغالب من الأ�شخا�ص الذين مل يعي�شوا
حكايت ��ي ومل ميروا بتجربتي ،كذل ��ك ت�أتي الأحكام اجلاهزة من اال�شخا�ص
الذين ي�ضعون �سدود الوهم �أمام كل حوار عقالين ،بحجة احلالل واحلرام
واجلن ��ة والن ��ار دون متحي� ��ص �أو تفك�ي�ر منطقي ،ل ��ذا �أجتنبُ ه� ��ؤالء قدر
امل�ستط ��اع حت ��ى ال يجرج ��روين عن ��وة نحو اجلن ��ة التي يعرفونه ��ا ،لأين
بب�ساط ��ة من�شغ ��ل بهذه احلياة الت ��ي �أعرفها ،احلياة الت ��ي � ُ
أدركت من خالل
رحلتها ب�أنن ��ا -رغم كل ف�ضائلنا -ل�سنا �أف�ضل من باقي املجتمعات وال �أذكى
وال �أك�ث�ر كرم ًا ولطف ًا ،فهذه خرافة �أمتنى �أن ال نغايل بت�صديقها .فقد ُ
عرفت
مكان ��ة النا�س والبلدان من خالل ما قدموه لأنف�سهم وللب�شريةُ ،
عرفت مكانة
ُ
وجدت ثمامنائة متحف يف بلد �صغري مثل هولندا،
الف ��ن عند ال�شعوب حني
وفهم ��ت معن ��ى البناء حني ُ
لقيت �ألف ج�سر وقنط ��رة يف �أم�سرتدام وحدها،
و�إطلع � ُ�ت عل ��ى قيم ��ة بيكا�سو الذي غ�َّي�َررَّ َ تاريخ الر�س ��م و�أنا �أج ��وب �أروقة
متاحف ��ه ،وحت�س�س ��ت عظمة غاودي و�أن ��ا �أقف �أمام عمارت ��ه التي غطى بها
ُ
وعرفت �أن االجنازات الكبرية و�صناعة تاريخ م�شرق
كل مدين ��ة بر�شلونة،
ال ي�أت ��ي بالرك ��ون اىل الكنائ�س وامل�ساج ��د ،بل بالعم ��ل والتفكري واحلرية
والإنفتاح .ومثلما �أعرف ب�أننا �أول من �إبتكر الكتابة و�أقام احل�ضارة والفن
قبل �آالف ال�سنوات ،ف�أنا �أعرف �أي�ض ًا -مع كل الأ�سف -ب�أننا الآن ال ن�ستطيع
�صناعة �ألوان �صاحلة للر�سم وال حتى فر�شاة �أ�سنان جيدة.
�ُّي�� ،ش ��يء �أ�سا�سي وثمني يف حياة االن�سان وه ��و ال يتعار�ض مع حبك
ال َت َغ رُّ
ً
لوطن ��ك ،ف ��كل الأ�شي ��اء يف احلي ��اة والطبيع ��ة تتب ��دل �أي�ضا ،حت ��ى احلجر
القا�س ��ي وال�صلب ت�صيبه عوامل التعرية واحلت .ل ��ذا ميكنني القول ب�أين
ُ
ُ
وجدت نف�سي مثل �ضف ��دع كان يعي�ش منعز ًال يف بركة
خرجت للعامل،
ح�ي�ن
�صغرية ،وحني َن َّط منها اىل اخلارج وجد �أنواع ًا متعددة وكبرية من الربك،
مليئ ��ة مبياه عذب ��ة و�ضف ��ادع خمتلفة ومتع ��ددة الأ�ص ��ول واملذاهب ،وهي
لطيف ��ة وجميلة… وفوق هذا ف�أن نقيقه ��ا كان �أقل �صخب ًا ،عندها � ُ
أدركت �أن
قيا�سات ��ي ال�سابقة مل تكن كلها �صحيحة ،و� ُ
إنتبهت ملدى ت�أخري بر�ؤية وفهم
هذا العامل الب�سيط واحلاين والوا�سع واجلميل.
ُ
أدركت �أن الظنون ال�سيئة ت�أتي في الغالب
�
من الأ�شخا�ص الذين لم يعي�شوا حكايتي
ولم يمروا بتجربتي ،كذلك ت�أتي الأحكام
الجاهزة من اال�شخا�ص الذين ي�ضعون
�سدود الوهم �أمام كل حوار عقالني،

م���وري�������س���ون���� ..س���ي���رة ك���ات���ب���ة ���ش��ج��اع��ة
عالء المفرجي

�ص ��در حديث ��ا ع ��ن دار امل ��دى كت ��اب (توين
موري�س ��ون� ..س�ي�رة موج ��زة لكاتب ��ة
�شجاعة) ،لربب ��ارة كرمير ،وقامت الروائية
لطفية الدليمي برتجمته وتقدميه.
يف �سرية الكاتبة احلائزة على جائزة نوبل
 ،ت�ستك�شف امل�ؤلف ��ة باربرا كرامر حياة هذا
الكاتب ��ة املوه ��وب وم�سريت ��ه املهني ��ة .منذ
طفولتها يف لورين � ،أوهايو � ،إىل تعبرياتها
الإبداعية ع ��ن الثقافة الأمريكي ��ة الأفريقية
،والتي قام ��ت بالتدري�س يف عدة جامعات ،
ف�ض ًال عن كونها م�ؤلف ��ة الروايات واملقاالت
الق�ص�صي ��ة وامل�سرحية .وعرفت بانها تدعو
القراء للم�شارك ��ة يف ق�ص�صها ومتكنهم من
الدخول يف حياة ال�شخ�صيات.
تقول الدليمي يف مقدم ��ة الكتاب�“ :شدتني
عالقة روحي ��ة خا�ص ��ة اىل موري�سون ،منذ
�أن ق ��ر�أت لها روايته ��ا الأوىل (العني الأكرث

زرقة) ،ثم توط ��دت و�شائج هذه العالقة مع
روايتها الالحق ��ة ”.فالثيم ��ة الأ�سا�سية يف
رواي ��ات موري�س ��ون هو ال�سع ��ي احلثيث
للأ�شخا�ص ال�سود لإيج ��اد مالمح هويتهم
عل ��ى امل�ستوي�ي�ن الذاتي والثق ��ايف و�سط
جمتم ��ع ت�شي ��ع في ��ه مظاه ��ر الالعدال ��ة
والالم�ساواة.
وترى املرتجمة يف ترجمتها هذه ال�سرية
املقت�ضب ��ة حلي ��اة موري�س ��ون تلويح ��ة
حمبة واعرتاف بجميا �صنائعها.
واملرتجم ��ة والكاتب ��ة الروائي ��ة لطفية
الدليم ��ي دعمت ترجمته ��ا هذه ال�سرية
مبق ��ال للروائي ��ة والكاتب ��ة (زادي
�سمي ��ث) التي ت ��رى نف�سها مع كاتبات
اخريات واحدة من بنات موري�سون.
ا�ضاف ��ة اىل مالح ��ق ت�ضمنت ترجمة
حوارين مع الكاتبة لها.
ول ��دت موري�س ��ون يف �أوهاي ��و يف
 18فرباي ��ر  ،1931وه ��ي الكاتب ��ة
الأمريكي ��ة ال�س ��وداء الوحي ��دة
الت ��ي ح�صل ��ت عل ��ى جائ ��زة نوبل
يف الأدب ع ��ام  1993ع ��ن مجُ م ��ل

�أعماله ��ا ،وجائ ��زة بوليت ��زر ع ��ن روايته ��ا
حمبوب ��ة �أو �أن تكون حمبوبًا
الت ��ي ُتع ��د يف نظ ��ر الكث�ي�ر
م ��ن النق ��اد �أعظم عم ��ل لتوين
موري�سون ،قيل عنه ��ا �أنها �أهم
روائي ��ة �س ��وداء يف �أمريكا كما
تع ��د �أول �س ��وداء حت�ص ��ل على
مقع ��د يف جامع ��ة برين�ست ��ون،
وال ��ذي كان ح�صرًا عل ��ى الرجال
البي� ��ض� .أ�ص ��درت  11رواي ��ة
منه ��ا� :أك�ث�ر العي ��ون زرق ��ة الت ��ي
ك�شف ��ت ع ��ن العبودي ��ة وعواقبه ��ا
االقت�صادي ��ة والنف�سي ��ة يف الق ��رن
التا�س ��ع ع�ش ��ر وم ��ا بع ��ده� ،إ�ضاف ��ة
�إىل روايات ن�شي ��د �سليمان� ،صوال،
وطف ��ل القط ��رانُ .ترجم ��ت �أعماله ��ا
�إىل خمتلف لغات الع ��امل ،ومن بينها
العربي ��ة .عملت يف جامع ��ة تك�سا�س
ثم يف جامعة ه ��اوارد ،ثم انتقلت �إىل
نيويورك للعم ��ل كمحررة يف دار ن�شر
(ران ��دوم هاو� ��س) توفي ��ت موري�سون
يف � 5أغ�سط� ��س  2019عل ��ى �إثر مر�ض

مل تعل ��ن عن ��ه ،وقد بلغ ��ت الـ 88م ��ن العمر.
يف ع ��ام  ، 1996اختاره ��ا ال�صن ��دوق
الوطن ��ي للعل ��وم الإن�ساني ��ة للم�شارك ��ة يف
حما�ض ��رة جيفر�س ��ون  ،وهي �أعل ��ى و�سام
تك ��رمي للحكوم ��ة الفيدرالي ��ة الأمريكية يف
جم ��ال العل ��وم الإن�ساني ��ة .يف نف� ��س العام
 ،مت تكرميه ��ا مبيدالي ��ة امل�ساهم ��ة املتميزة
يف الآداب الأمريكي ��ة م ��ن م�ؤ�س�س ��ة الكتاب
الوطنية  .يف  29مايو  ، 2012قدم الرئي�س
ب ��اراك �أوبام ��ا ملوري�س ��ون و�س ��ام احلري ��ة
الرئا�س ��ي  .يف ع ��ام  ، 2016ح�صل ��ت عل ��ى
جائزة القل ��م للإجناز يف الرواية الأمريكية
 .ويف عام  ، 2020مت �إدخال موري�سون يف
قاعة م�شاهري الن�ساء الوطنية .
لعب ��ت موري�س ��ون دورًا حيو ًي ��ا يف �إدخ ��ال
الأدب الأ�سود يف االجتاه ال�سائد .وكان من
�أوائ ��ل الكتب التي عمل ��ت عليها كتاب الأدب
الأفريق ��ي املعا�ص ��ر الرائ ��د ( ، )1972وهو
جمموعة ت�ضمنت �أعمال الكتاب النيجرييني
وول �سوينكا  ،وت�شينوا �أت�شيبي  ،والكاتب
امل�سرح ��ي اجلنوب �أفريق ��ي �أثول فوجارد .
وقال ��ت �إنه ��ا عززت جيل جديد م ��ن الأفرو-

�أمريكي ��ة الكت ��اب ،مب ��ا يف ذل ��ك ال�شاع ��ر
والروائ ��ي توين كيد البامب ��ارا  ،والنا�شطة
�أجني�ل�ا ديفي�س بالإ�ضاف ��ة �إىل ذلك  ،ن�شرت
وروج ��ت لأعمال هرني دوما� ��س  ،الروائي
وال�شاعر غري املعروف الذي قتل عام 1968
بر�صا� ��ص �ضاب ��ط �شرط ��ة يف م�ت�رو �أنفاق
مدينة نيويورك .
ب ��د�أت موري�سون كتاب ��ة الروايات اخليالية
عندم ��ا كان ��ت م�شرتك ��ة م ��ع جمموع ��ة م ��ن
الكتاب وال�شع ��راء يف جامعة هاوارد الذين
كانوا يلتق ��ون ويناق�شون �أعمالهم .يف �أحد
املرات ذهب ��ت مور�سون �إىل االجتماع وهي
حتم ��ل ق�صة ق�صرية عن فت ��اة �سوداء تتوق
للح�صول على عيون زرقاء وقد طورت هذه
الق�ص ��ة فيم ��ا بعد لت�صب ��ح روايته ��ا الأوىل
التي حتمل عنوان «العني الأكرث زرقة» التي
ن�شرته ��ا عام  .1970كتب ��ت موري�سون هذه
الرواي ��ة يف الوقت الذي كانت تربي طفليها
وتعم ��ل يف جامعة ه ��اوارد .يف عام 2000
اخت�ي�رت ه ��ذه الرواي ��ة ك�إح ��دى خمتارات
نادي �أوبرا للكتاب.
يف ع ��ام  1975ر�شح ��ت روايته ��ا «�ص ��وال»

الت ��ي كتبته ��ا ع ��ام  1973جلائ ��زة الكت ��اب
الوطني ��ة� ،أم ��ا روايته ��ا الثالث ��ة «ن�شي ��د
�سليم ��ان» فق ��د اخت�ي�رت كت ��اب ال�شهر وهي
�أول رواي ��ة لكاتب �أ�سود يت ��م اختيارها بعد
رواية الكاتب ريت�شارد رايت «االبن البلدي»
التي اختريت عام  1940وقد ح�صلت �أي�ضا
على جائزة النق ��اد الوطنية .يف عام 1987
�شكل ��ت روايته ��ا «حمبوب ��ة» نقط ��ة حرج ��ة
يف تاري ��خ جناحها عندما ف�شل ��ت يف الفوز
بجائ ��زة الكت ��اب الوطني ��ة وجائ ��زة النقاد
الوطني ��ة مم ��ا ح ��دا بع ��دد م ��ن الكت ��اب �إىل
االحتج ��اج �ض ��د �إغف ��ال موري�س ��ون ،ولكن
بعد مدة ق�صرية فازت هذه الرواية بجائزة
بوليتزر عن فئة الأعمال اخليالية وبجائزة
الكت ��اب الأمريك ��ي .يف نف� ��س ال�سنة عملت
موري�س ��ون �أ�ست ��اذة زائ ��رة يف كلي ��ة بارد.
يف ع ��ام  1998حتول ��ت ه ��ذه الرواي ��ة �إىل
فيل ��م يحم ��ل نف�س اال�س ��م من بطول ��ة �أوبرا
وينف ��ري ودان كلوف ��ر .ر�شح ��ت ،دوري ��ة
نيويورك تاميز للكتب هذه الرواية يف عام
 2006ك�أف�ض ��ل رواية �أمريكية ن�شرت خالل
اخلم�س وع�شرون �سنة املا�ضية.
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اقــــرأ
ك��ي��ف��م��ا ات��ف��ق

عن دار املدى �صدرت رواية "كيفما اتفق" للكاتبة االمريكية
جوان ديديون ترجمة عماد العتيليُ .ن�ش� � َرت هذه الرواي َة،
التي �ص َّن َفتها جم ّلة التامي فيما بع ُد ِ�ضمنَ �أف�ضلِ مئة رواية
وح ِ ّو َل ��ت يف ع ��ام � 1972إىل فيلم
�إجنليز ّي ��ة ،ع ��ام ُ .1970
�ينمائي
ن�ص ��هِ ال�س �
هوليوودي �ش ��ا َر َكت ديديون يف كتابةِ ّ
ّ
واجلدي� � ُر ِ ّ
َ
كرَّ � ،أن للروايةِ ُروا ًة عِ دّة :ماريا :التي تفت ُح
بالذ ِ
باب ال ّرواية .هيلني :التي ُتط ِلعُنا على
�أمامن ��ا نحنُ الق ّرا َء َ
الق�ص ��ة .كارتر :الذي يُط ِلعُنا �أي�ض ًا على
ثري من ّ
جا ِن ِبها املُ ِ
وهو �ص ��وتُ الكاتبةِ ذاتِها –
جا ِن ِبهِ من ّ
الق�ص ��ة .الغائِبَ :
نعر ُف ّ
كل التفا�صيل.
ديديون– مّ
ربا .ومِ ن ُه ِ

يدون الأهازيج والهتافات الثورية يف املحافظات العراقية املنتف�ضة
�أول كتاب ّ

احتاد �أدباء ذي قار يفتتح مو�سمه الثقايف باالحتفاء بكتاب يوثق �أحداث انتفا�ضة ت�شرين عرب خم�سة �آالف �أهزوجة وهتاف
ذي قار  /املدى
�أق ��ام احت ��اد ادب ��اء وكت ��اب ذي ق ��ار حفل
توقي ��ع لكتاب (احداث انتفا�ض ��ة ت�ش ��رين
العراقي ��ة يف اهازي ��ج وهتاف ��ات احلرك ��ة
االحتجاجية) الذي يوثق احداث انتفا�ضة
ت�ش ��رين يف املحافظات العراقية املنتف�ضة
ع�ب�ر خم�س ��ة �آالف اهزوج ��ة وهت ��اف،
و�ش ��ارك يف فعالي ��ات االحتفالي ��ة عدد من
االكادمييني والكتاب بتقدمي اوراق ادبية
و�ش ��هادات نقدية تتحدث عن الكتاب الذي
�صدر عن دار املدى م�ؤخرا.
وق ��ال رئي� ��س احت ��اد ادب ��اء وكت ��اب ذي
ق ��ار ال�ش ��اعر عل ��ي ال�ش ��يال خ�ل�ال ادارته
لالحتفالي ��ة التي اقيمت عل ��ى قاعة املركز
الثق ��ايف بالنا�ص ��رية وح�ض ��رتها (املدى)
ح

ول العا

لم

ان "احتاد االدباء يفتتح مو�س ��مه الثقايف
الثاين بحفل توقيع كتاب للم�ؤلف ح�س�ي�ن
ك ��رمي العام ��ل يوث ��ق اح ��داث انتفا�ض ��ة
ت�ش ��رين العراقي ��ة" ،مبين ��ا ان "الكت ��اب
توثيق ميداين لأحداث ت�شرين واهازيجها
الت ��ي رددته ��ا حناج ��ر املتظاهري ��ن يف
�ساحات وميادين التظاهرات".
وق ��دم كل م ��ن الدكت ��ور يا�س ��ر ال�ب�راك
والدكتور عدي �ش ��بيب م ��ن جامعة ذي قار
والكات ��ب امل�س ��رحي املع ��روف عل ��ي عب ��د
النب ��ي الزيدي والناقد جبار ونا�س اوراقا
و�ش ��هادات نقدي ��ة ع ��ن الكت ��اب ،فيم ��ا قدم
الفنان ماجد ال�ص ��ياد مقطوعات مو�سيقية
وغنائية خالل االحتفالية.
وقال الرباك خ�ل�ال االحتفالية ان "الكتاب
يع ��د مرجع ��ا تاريخي ��ا مهم ��ا لأح ��داث
انتفا�ضة ت�شرين وحني انتهيت من قراءته
تولد لدي �س�ؤال جوهري عن عالقة ال�شعر
بالتاري ��خ" ،وا�ض ��اف "فالكت ��اب ي ��دون
االح ��داث م ��ن خ�ل�ال اال�ش ��عار واالهازيج

يعطي الكتاب قيمة ادبية وتاريخية".
وم ��ن جانب ��ه ق ��ال الدكت ��ور عدي �ش ��بيب
املتخ�ص ���ص بعل ��م االجتم ��اع "نح ��ن امام
�ش ��هادة تاريخي ��ة مهم ��ة حتم ��ل م�ض ��امني
اجتماعي ��ة حلرك ��ة احتجاجي ��ة وث ��وار
واكب ��وا احداث االنتفا�ض ��ة وكان لهم دور
مه ��م يف �ص ��نع وتدوي ��ن ه ��ذه االحداث"،
وا�ض ��اف ان "احلركات االجتماعية تندلع
بفع ��ل الفق ��ر والظل ��م وانع ��دام العدال ��ة
وامل�س ��اواة وه ��ذه هي عوامل االنتفا�ض ��ة
ودوافعها".
م�ؤك ��دا ان "هتاف ��ات واهازيج املتظاهرين
التي دونها الكتاب جت�س ��د تل ��ك املنطلقات
واملطال ��ب ال�ش ��عبية الت ��ي ن ��ادى به ��ا
املتظاهرون".
وب ��دوره ق ��ال الكات ��ب عل ��ي عب ��د النب ��ي
الزي ��دي يف �ش ��هادته م ��ن خ�ل�ال ورقت ��ه
وال ��ردات والهتاف ��ات وكل اجنا� ��س االدب االدبي ��ة �إن "م�ؤل ��ف الكتاب الت ��زم احلياد
ال�ش ��عبي الت ��ي قيلت يف ت�ش ��رين وهذا ما الكامل يف توثيق احداث انتفا�ضة ت�شرين
رغم انتمائه لت�شرين ومت�سكه بق�ضاياها"،

وا�ضاف ان "الكتاب وثيقة تاريخية دونت
االحداث بكل �ص ��دق ومو�ض ��وعية عززتها
باهازيج وهتافات حر�ص الكاتب على ذكر
تاريخه ��ا واملواقع التي قيل ��ت فيها ناهيك
عن املنا�س ��بة او احلدث وكذلك رد ال�سلطة
والق ��وى امل�ض ��ادة للتظاه ��رات عل ��ى تل ��ك
الفعاليات االحتجاجية".
فيم ��ا اختن ��ق الناقد جبار ونا� ��س بالعربة
وهو ي�س ��تذكر �ش ��هداء ت�ش ��رين من طالبه
وال�سيما ال�ش ��هيد عمر �س ��عدون م�ؤكدا ان
"انتفا�ض ��ة ت�ش ��رين كتب ��ت نف�س ��ها بدماء
ال�ش ��هداء وعرب هتافات واهازيج امليادين
االحتجاجية".
ويف ختام فعاليات االحتفالية قال الكاتب
ح�س�ي�ن ك ��رمي العام ��ل �إن "الكت ��اب يوثق
احداث ت�ش ��رين عرب م ��ا ردده املتظاهرون
م ��ن اهازي ��ج و�ش ��عارات يف �س ��احات
وميادين التظاهر يف املحافظات العراقية
الع�ش ��ر املنتف�ض ��ة ف�ض�ل�ا ع ��ن تظاه ��رات
حمافظة ال�س ��ليمانية يف �ش ��مايل البالد"،

مبين ��ا ان "الكتاب ه ��و اول مطبوع يوثق
احداث احلركة االحتجاجية عرب هتافاتها
واهازيجها وقد حاولن ��ا احلفاظ على هذا
االرث الثوري من ال�ضياع".
منوه ��ا اىل ان "�ض ��ياع الكثري من هتافات
واهازي ��ج ثورة الع�ش ��رين ووثب ��ة كانون
يف االربعيني ��ات و�ص ��وال النتفا�ض ��ة �آذار
عام  1991هو م ��ا دفعنا لتدوين ما هدرت
به ميادين انتفا�ض ��ة ت�شرين" ،م�شريا اىل
انه يعكف حاليا على "�إجناز اجلزء الثاين
من الكتاب ف�ض�ل�ا ع ��ن كتاب �آخ ��ر يتناول
يوميات تظاهرات ت�شرين يف النا�صرية".
ويع ��د كت ��اب (اح ��داث انتفا�ض ��ة ت�ش ��رين
العراقي ��ة يف اهازي ��ج وهتاف ��ات احلرك ��ة
االحتجاجية) ال�ص ��ادر ع ��ن دار املدى عام
 2021اال�ص ��دار االول للكات ��ب ح�س�ي�ن
ك ��رمي العامل املهتم اي�ض ��ا بتدوين الرتاث
ال�ش ��عبي ول ��ه خم�س جمل ��دات م ��ن كتاب
(�س ��بعة �آالف مثل عراقي  /جمهرة االمثال
يف مدينة النا�صرية) قيد لطبع.

ال�����زواج ع�بر الإن�ت�رن���ت �أك��ث��ـ��ر ع��ر���ض��ة للف�شل
ك�ش ��فت درا�سة جديدة �أن الزواج الذي يبد�أ
بالتعارف عرب الإنرتنت �أكرث عر�ضة للف�شل
مبقدار �ست مرات من الزواج التقليدي.
ووفق ًا ل�ص ��حيفة "ديلي مي ��ل" الربيطانية،
الت ��ي �أجرته ��ا
فقد �شملت الدرا�سة

م�ؤ�س�سة الزواج الربيطانية � 2000شخ�ص
تزوج ��وا يف �س ��ن � 30أو �أك�ث�ر .ووج ��دت
الدرا�س ��ة �أن  12يف املائ ��ة م ��ن الأزواج
الذي ��ن التق ��وا ع�ب�ر الإنرتن ��ت انف�ص ��لوا
خالل ال�س ��نوات الثالث الأوىل من زواجهم
مقارنة بـ 2يف املائة فقط من الذين تزوجوا

بع ��د ق�ص ���ص ح ��ب� ،أو بع ��د التع ��ارف عرب
العائلة �أو الأ�ص ��دقاء .وت�شري الدرا�سة �إىل
�أن الأزواج الذي ��ن يبد�أ التعارف بينهم عرب
الإنرتن ��ت هم �أكرث عر�ض ��ة خلط ��ر الطالق،
لأنه ��م ق ��د يكون ��ون "غرب ��اء ن�س ��بي ًا" ع ��ن
بع�ض ��هم البع� ��ض حني يت ��م ال ��زواج .وقال

هاري بن�س ��ون ،مدي ��ر الأبحاث مب�ؤ�س�س ��ة
ال ��زواج ،ال ��ذي ق ��اد الدرا�س ��ة�" ،إن جم ��ع
معلوم ��ات موثوقة حول �شخ�ص ��ية وطباع
ال�ش ��خ�ص الذي تريد االرتباط به من خالل
الإنرتن ��ت هو �أمر �أكرث �ص ��عوبة من جمعها
من خالل الأ�صدقاء امل�شرتكني �أو العائلة".

جورج كلوين يف احلجر ال�صحي

رحمة ريا�ض تبكي بحرقة على
امل�سرح وهكذا تعامل معها اجلمهور
رحمة ريا�ض �أحيت حفلها يف العراق مع كل من الفنانة هالة الق�ص�ي�ر
وب�سام مهدي �ضمن فعاليات مهرجان بابل الدويل الذي �شاركت
يف �إحي ��اء حفالت ��ه جمموع ��ة كب�ي�رة م ��ن جن ��وم اخللي ��ج
والع ��امل العربي ،وتعر�ض ��ت الفنان ��ة العراقية ملوقف
م�ؤث ��ر م ��ن قب ��ل اجلمهور حلظ ��ة �ص ��عودها على
امل�س ��رح ،فقد فاج�أها اجلمهور با�س ��تقبال كبري
حلظة �ص ��عودها على امل�س ��رح من �أج ��ل �إحياء
حفله ��ا يف مهرج ��ان باب ��ل ال ��دويل ،حيث هتف
اجلمه ��ور العراقي ب�ش ��كل متوا�ص ��ل للفنانة رحمة
الريا� ��ض التي قدمت التحية لهم فقالت" :يا حملى طلتكم
ووجودكم و�ص ��وتكم وح�س ��كم" ،ليب ��د�أ اجلمه ��ور يف الهتاف
با�س ��مها مما جعل الفنانة العراقية ال تتمال ��ك دموعها وتبد�أ
يف الب ��كاء ب�س ��بب هذا اال�س ��تقبال احلافل لتع ��ود الفنانة
العراقي ��ة وتوج ��ه كلم ��ة للجمه ��ور قالت فيه ��ا" :والله
فرحان ��ة فوق ما �أنت ��م تتخيلوا ،فرحان ��ة بعد انقطاع
لأك�ث�ر م ��ن � 18س ��نة ع ��ن باب ��ل� ،أ�ش ��عر بفخ ��ر �أين
عراقية وبنت العراق ربي يحفظكم يارب".

و�ص ��ل النج ��م الأمريكي البالغ من العم ��ر  60عام ًا،
ج ��ورج كلوين وزوجت ��ه املحامية �أمل عل ��م الدين،
البالغ ��ة من العمر  43عام� � ًا� ،إ�ض ��افة �إىل تو�أميهما
�إىل �أ�سرتاليا لت�صوير فيلم كلوين اجلديد.
وبناء على القوانني التي تتبعها �أ�س�ت�راليا ملكافحة
انت�ش ��ار فايرو� ��س كورونا ،فعل ��ى الوافدي ��ن �إليها
االلتزام باحلجر ملدة �أ�س ��بوعني .وقد �شوهد املمثل

وزوجت ��ه املحامي ��ة يف عق ��ار يق ��ع عل ��ى ال�س ��احل
اجلنوبي لوالية نيو �س ��اوث ويل ��ز ،وهما يتبادالن
احلديث حتت �أ�شعة ال�شم�س ،بح�سب و�سائل �إعالم
�أجنبية.وكانت النجمة جوليا روبرت�س قد و�صلت
�أي�ض� � ًا �إىل �أ�س�ت�راليا؛ حي ��ث تق�ض ��ي ف�ت�رة احلجر
ال�ص ��حي الإجبارية ،وذلك لت�ص ��وير الفيلم اجلديد
"تذكرة �إىل اجلنة" الذي يجمعها بجورج كلوين.

بالدوين يك�سر �صمته بـ"حديث امل�سد�س"
و�ص ��ف جن ��م هولي ��وود �ألي ��ك
بالدوين ،ال�س ��بت ،حادث �إطالق
الن ��ار الدام ��ي ال ��ذي وق ��ع خالل
ت�ص ��وير �أحد �أفالمه ب�أنه "واحد
يف تريلي ��ون ح ��ادث" وق ��ال �إنه
ي�ؤيد فر�ض قيود على ا�س ��تخدام
الأ�س ��لحة احلقيقي ��ة يف الأف�ل�ام
والربامج التلفزيونية.

وق ��ال بالدوي ��ن ،خ�ل�ال �أول
حدي ��ث ل ��ه م ��ع ال�ص ��حفيني منذ
�أن قتل بطريق اخلط�أ امل�ص ��ورة
ال�س ��ينمائية هالين ��ا هت�ش ��ينز
مب�س ��د�س قيل ل ��ه �إنه غ�ي�ر معب�أ
بالر�ص ��ا�ص� ،إن ��ه ُطل ��ب منه عدم
التعلي ��ق عل ��ى التحقي ��ق ال ��ذي
�أجرت ��ه ال�س ��لطات يف �س ��انتافيه

بنيو مك�سيكو.
وق ��ال املمث ��ل لل�ص ��حفيني:
"غ�ي�ر م�س ��موح يل ب ��الإدالء
ب� ��أي ت�ص ��ريحات لأن ��ه حتقي ��ق
م�ستمر".
و�أ�ض ��اف "ننتظر بفارغ ال�ص�ب�ر
�أن تبلغنا �إدارة قائد ال�شرطة مبا
�أ�سفر عنه حتقيقهم".

ولقي ��ت هات�ش ��ينز ( 42عام ��ا)
حتفه ��ا و�أ�ص ��يب جوي ��ل �س ��وزا
خم ��رج فيل ��م "را�س ��ت" عندم ��ا
�أطلق بالدوين النار من م�س ��د�س
كان معب�أ بر�صا�ص حقيقي خالل
بروفة يف املوقع يف  21ت�ش ��رين
الأول�/أكتوب ��ر ،وق ��ال بالدوين
�إنه مت �إبالغه ب�أن امل�سد�س �آمن.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

د�ستور القباجني
يحاول البع�ض �أن يوهم النا�س
الب�سطاء ،ب�أن معركتهم احلقيقية
لي�ست مع �سراق املال العام،
ومروجي اخلطب الطائفية ،و�أن
الأزمة العراقية لي�ست ال�سعي �إىل
تق�سيم البالد لدويالت طائفية..
و�إمنا �أزمتنا احلقيقية هي مع
فعاليات غنائية ،جتر�أ فيها �آالف
من العراقيني على احل�ضور �إىل
مهرجان بابل ،فاملطلوب �أن نقيم
مهرجان ًا خلطب �سيا�سيينا التي
يريد لها ،البع�ض� ،أن ت�صبح جزء ًا
من طقو�سنا اليومية..
يف جزء من خطبته ،يوم اجلمعة،
اتهم ال�سيد �صدر الدين القباجني
الذين ح�ضروا فعاليات مهرجان
بابل ب�أنهم فا�سدون وي�شجعون على
الرذيلة والف�سق!! مطالب ًا �أهايل
بابل بالثورة �ضد املهرجان..هل
يعقل ان نتهم عوائل باكملها بانها
ت�شجع الرذيلة  ،ما نوع الف�سوق
الذي �شاهده ال�سيد القباجني
الذي كان منفعال وهو يلوح لنا
بالد�ستور ويذكرنا ب�أننا دولة
�إ�سالمية ،متوهم ًا �أن العراق يعي�ش
يف ع�صور اجلاهلية !! ،ولأن ال�سيد
القباجني يقر�أ الد�ستور ح�سب
م�صاحله  ،ف�إنه رف�ض �أن يكمل يف
خطبته قراءة املادة الثانية من
الد�ستور والتي تقول " :ال يجوز
قانون يتعار�ض مع مبادئ
�سن ٍ
قانون
الدميقراطية .ال يجوز �سن ٍ
يتعار�ض مع احلقوق واحلريات
الأ�سا�سية الواردة يف هذا الد�ستور.
يف كل مرة يخرج علينا ال�سيد
القباجني ليذكرنا ب�أننا دولة
�إ�سالمية ،و�أتذكر يف تظاهرات
ت�شرين وبعد مقتل  600متظاهر
ب�أوامر من زميله يف املجل�س الأعلى
عادل عبد املهدي ،ثار القباجني
و�أرعد و�أزبد ،لي�س دفاع ًا عن دماء
�شهداء االحتجاجات و�إمنا مطالب ًا
ال�شعب العراقي ب�أن ال ي�شارك
يف هذه االحتجاجات ،لأنها ترفع
�شعارات "نريد وطن" ،فمثل هذه
ال�شعارات ح�سب ر�أيه لي�ست
مطالب خدمية �أو �إ�صالحية ،و�إمنا
�شعارات تريد العودة بنا �إىل احلكم
"الالديني''.
يفقد البع�ض يف حلظات الن�شوة
اخلطابية ال�صلة بالواقع ،ونراه
يحاول جاهد ًا �أن مينع النا�س عن
ال�سمع والنظر ..وي�صر على �أن
يطبق على م�ستمعيه طريقة تفكريه
ثم ينظر �إىل نف�سه فيقرر �أن يطبق
على امل�ستمعني طريقة لبا�سه.
�إن حديث ال�سيد القباجني عن
ا�ستهداف الدين يعني ب�شكل
وا�ضح �أن الذين ذهبوا اىل مهرجان
بابل يعادون الدين ،وهو حديث
للأ�سف يف�ضح كل ما كان خمفي ًا
من �شعارات عن الدميقراطية
وحق املواطن العراقي باحلرية
ال�شخ�صية .
والغريب �أن خطيب جمعة النجف،
يريد �أن يختطف الق�ضية بعيد ًا عن
جوهرها احلقيقي ،ويعيد ت�سويقها
للنا�س على �أنها معركة �إ�سالم �ضد
علمانية� ،أو ،وفق ًا حلالة الغ�ضب
التى ظهر عليها � ،أنها معركة بني
م�ؤمنني وكفار ،كما �أن الرجل مل
يتمالك نف�سه فاعترب �أن العراق
�أ�صبح بلد املجل�س االعلى فقط
وعلى الآخرين �أن يبحثوا عن
ت�أ�شرية هجرة �إىل بالد الكفار� ،إذا
مل يعجبهم الأمر .
يا�سيدي اخلطيب لو ان�شغلت
باحلديثعن �سرقة هذا ال�شعب ،
لكان اجدى لك وانفع من متابعة
اخبار " الكافرة " �ألي�سا " .

بعد ميتا في�سبوك� ..شركات كربى تعر�ضت لل�سخرية ب�سبب تغيري ا�سمها
الطقس
�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأن ��واء
اجلوي ��ة العراقية حالة الطق�س لهذا
اليوم (االثنني) �أن درجات احلرارة
تنخف� ��ض قلي�ل�ا عن معدالته ��ا ليوم
�أم�س ،و�أن اجلو �س ��يكون غائم ًا يف
بع�ض مناطق البالد.
بغداد C° 22 - C° 34 /الب�صرة C° 23 -C° 36 /
�أربيل C° 17 - C° 31 /النجف C° 22 -C° 34 /
املو�صل C° 18 - C° 32 /الرماديC° 21 -C° 33 /

من ��ذ �إع�ل�ان م ��ارك زوكرب�ي�رغ،
ع ��ن تغي�ي�ر ا�س ��م "في�س ��بوك" �إىل
"ميت ��ا" ،ي ��وم اخلمي�س املا�ض ��ي،
تباينت ردود الفعل حول الت�سمية
اجلدي ��دة ،م ��ا ب�ي�ن ال�س ��خرية
واال�س ��تغراب والرغب ��ة يف معرفة
ال�س ��بب وراء ه ��ذا التغيري ،و�س ��ر
اختيار كلمة "ميتا" اليونانية.
مل تكن �ش ��ركة "في�س ��بوك" وحدها
م ��ن تعر�ض ��ت للنق ��د وال�س ��خرية
�إث ��ر اختي ��ار الت�س ��مية اجلدي ��دة،
فقد �س ��بقتها العديد من ال�ش ��ركات،
نر�صدها يف ال�سطور التالية.
يف الثمانيني ��ات ،غ�ي�رت �ش ��ركة
" "KFCكنتاكي فرايد ت�ش ��يكن،
�ش ��عارها �إىل "Finger lickin
 ،"'goodوتعن ��ي "�إ�ص ��بع يب ��دو
جميال" ،ف�أثار اال�س ��م �ضجة كبرية
يف ال�ص�ي�ن ،حي ��ث كان ��ت ترجم ��ة

ال�ش ��عار بلغ ��ة املاندري ��ن تعن ��ي
"تخل�ص من �أ�ص ��ابعك" ،لكن هذه
ال�س ��خرية مل ت�ض ��ر ال�شركة كثريا،
حيث �أ�ص ��بحت كنتاكي واحدة من
�أكرب �سال�س ��ل الوجبات ال�س ��ريعة

يف البالد ،ح�س ��ب تقري ��ر "بي بي
�سي" العربية.
�أطلق ��ت �ش ��ركة "رول ��ز روي� ��س
لل�س ��يارات ا�س ��م "Silver
 "Mistعلى �س ��يارتها اجلديدة،

وتعني "�ض ��باب ف�ضي" ،لكن كلمة
ال�ض ��باب ترتجم يف اللغة الأملانية
�إىل "ال�ب�راز" ،وبع ��د االنتق ��ادات،
غريت ال�شركة ت�سمية ال�سيارة �إىل
" ،"Silver Shadowمبعن ��ى

"الظل الف�ض ��ي" ،وفقا ملا ن�ش ��رته
"�سي �إن �إن" الأمريكية.
عندما �أ�صدرت �شركة نوكيا هاتفها
" "Lumiaيف ع ��ام  ،2011مل
حت�ص ��ل على رد الفع ��ل الذي كانت
تتوقعه ،ب ��ل حدث العك� ��س ،حيث
�أن كلم ��ة " "Lumiaيف اللغ ��ة
الإ�س ��بانية تعن ��ي "عاه ��رة" ،على
الرغ ��م م ��ن �أن املعن ��ى يظه ��ر فقط
باللهج ��ات ذات الت�أث�ي�ر الغج ��ري
الثقي ��ل ،وفق ��ا لتقري ��ر "�آر ت ��ي"
العربية.
كادت �ش ��ركة "هون ��دا" �أن تقع يف
نف� ��س الف ��خ ،بع ��د قرارها ت�س ��مية
�سيارتها اجلديدة " ،"Fittaوهو
و�ص ��ف مبت ��ذل لـ"املهب ��ل" باللغ ��ة
ال�سويدية.
لك ��ن ال�ش ��ركة تدارك ��ت الأمر ،ومت
اكت�ش ��اف امل�ش ��كلة يف وقت مبكر،

واتخذت قرارا بت�س ��مية ال�س ��يارة
با�س ��م " "Jazzيف معظم البلدان،
طبقا ل�صحيفة "�آر تي" العربية.
جدي ��ر بالذك ��ر �أن اال�س ��م ال ��ذي
�أعل ��ن عن ��ه م ��ارك زوكرب�ي�رغ
يتما�ش ��ى مع تركي ��زه املتزايد على
"امليتافري� ��س" ،ال ��ذي ي�ش�ي�ر �إىل
اجلهود املبذولة للجمع بني تقنيات
الواقع االفرتا�ضي والواقع املعزز
يف عامل جديد عرب الإنرتنت.
كم ��ا �أن تغي�ي�ر العالم ��ة التجاري ��ة
م ��ن ح ��رف ال� �ـ"� "Fإىل "ميت ��ا"،
تع ��د خط ��وة رئي�س ��ة �ض ��من
خطوات �إ�ص�ل�اح �ش ��امل مل�ؤ�س�س ��ة
"في�س ��بوك" ،على �أن تبقى �أ�سماء
التطبيقات (في�س ��بوك� ،إن�ستغرام،
وات� ��س �آب) ،لكنها جميعا �س ��تعمل
حتت مظلة "ميتا" ،ح�س ��ب �ش ��بكة
"�سي �إن �إن" العربية.

