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خ�سارة  76برلماني ًا االنتخابات من �أ�صل  180نائب ًا مر�شح ًا

 253نائب ًا من برلمان 2018
�سيغيبون عن مجل�س النواب الجديد

 بغداد /تميم الح�سن
خ�سر نحو ن�صف املر�شحني النواب يف
برمل ��ان ( )2021-2018االنتخابات
الت�شريعي ��ة االخرية ،فيم ��ا �سيغيب عن
املجل� ��س اجلديد  253نائبا بني خا�سر
ومل ي�شرتك يف االنتخابات.
وبذل ��ك �سيكون ثلث ��ا الربملان القادم من
الوج ��وه اجلديدة با�ستثن ��اء  18نائبا
م ��ن الدورات ال�سابقة وعدد حمدود من
امل�س�ؤولني التنفيذيني.
وت�صدرت نينوى قائمة اكرث املحافظات
الت ��ي �شه ��دت خ�س ��ارة للن ��واب ،حي ��ث
مل يح�ص ��ل نح ��و ثلث ��ي املر�شح�ي�ن من
النواب على مقاعد.
وت�أت ��ي بعده ��ا ذي ق ��ار ،ث ��م العا�صم ��ة
بغ ��داد ،فيم ��ا اقل اخل�س ��ارات كانت يف
حمافظ ��ة االنبار حيث ع ��اد نحو ن�صف
النواب املر�شحني.
و�ش ��ارك حتال ��ف تق ��دم باكرث ع ��دد من
الن ��واب العائدين اىل الربمل ��ان القادم،
يلي ��ه دول ��ة القان ��ون ،وحتال ��ف الفتح،
فيم ��ا مل يع ��د اي نائب عن ح ��زب كردي
واحد.
وبح�س ��ب النتائ ��ج الت ��ي ن�شرته ��ا
مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات (غ�ي�ر امل�صادق
عليه ��ا ر�سميا) فان  76نائبا فقط فازوا
باالنتخاب ��ات من ا�صل نحو  180نائبا
خا�ضوا التناف�س.
مقابل ف ��وز  14نائبا فقط من الدورات
الربملانية االربع املا�ضية ،من ا�صل 81
نائبا �سابقا �شاركوا يف االنتخابات.
وخ�سارة النواب هذه الدورة هي اال�شد
مقارنة بانتخابات  ،2018حيث �صعد
حينها  97نائبا اىل الربملان املكون من
 329نائبا ،والذي حل نف�سه قبل ثالثة
ايام من انتخابات ت�شرين املا�ضية.

تظاه ��ر املئ ��ات م ��ن اه ��ايل حمافظ ��ة ذي ق ��ار يوم االح ��د (14
ت�شري ��ن الثاين  )2021ام ��ام مبنى املحافظ ��ة لالحتجاج على
ارتف ��اع ا�سعار امل ��واد اال�سا�سية الداخلة �ضمن مف ��ردات ال�سلة
الغذائي ��ة ،وفيم ��ا اكدوا ارتف ��اع ا�سعار بع�ض امل ��واد اىل ثالثة
ا�ضعاف �سعرها ال�سابق ،دعوا اىل ت�شديد الرقابة على اال�سعار
وخف�ض �سعر �صرف الدوالر وحت�سني مواد البطاقة التموينية.
وا�ش ��ار امل�شارك ��ون بالتظاه ��رة الت ��ي انطلق ��ت م ��ن مي ��دان
التظاه ��رات يف �ساحة احلبوبي باجتاه ديوان املحافظة اىل ان
"ا�سعار املواد الغذائية ارتفعت يف اال�سواق املحلية ب�صورة
جنوني ��ة ال تتنا�سب حتى مع الزي ��ادة احلا�صلة يف �سعر �صرف
ال ��دوالر" ،مبين�ي�ن ان "كي�س الطح�ي�ن ارتفع م ��ن  15الف اىل
 45ال ��ف دينار وعبوة الزيت م ��ن  1000دينار اىل � 3آالف
دين ��ار وكيل ��و ال�سكر ارتفع من  750دين ��ارا اىل  1500دينار

 بغداد /فرا�س عدنان
تواف ��ق ب�ش� ��أن احلكوم ��ة املقبل ��ة ،وذل ��ك
التواف ��ق ال يبتعد عن ح�س ��م الطعون على
مل ت ��زل الكتل ال�سيا�سية ال�سنية والكردية نتائج االنتخابات ،ولع ��ل خيار التوافقية
بانتظ ��ار و�ص ��ول البي ��ت ال�شيع ��ي �إىل ب ��د�أ يفر�ض نف�سه بقوة عل ��ى ال�ساحة ،مع

خم ��اوف م ��ن اق�صاء ق ��وى له ��ا ت�أثري يف
ال�سلم االهلي.
ويقول ع�ضو حتالف الن�صر �سعد الالمي،
يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى)� ،إن "الأط ��راف
ال�سن ّي ��ة والكردية هي اليوم يف معزل عن
ال�ص ��راع ال�سيا�س ��ي الذي ي�شه ��ده البيت
ال�شيع ��ي ،وال ��ذي تفاقم بع ��د الإعالن عن
نتائج االنتخابات".
و�أ�ضاف الالمي� ،أن "هذه الأطراف تلعب
دور ًا ممي ��ز ًا من خالل عزمه ��ا �إ�ضفاء نوع
من التعادل واملوازنة بالعملية ال�سيا�سية
وترتق ��ب القوى ال�شيعي ��ة لعلها ت�صل �إىل
نتائ ��ج ملحوظ ��ة وتنته ��ي حواراته ��ا �إىل
اتفاق تذهب من خالله مبوقف موحد �إىل
جل�سة الربملان الأوىل".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "احلزب�ي�ن الكرديني جاءا
بورقة واحدة من خالل وفدين ال�ستطالع
الآراء والتق ��وا م ��ع الزعم ��اء يف بغ ��داد
واحلدي ��ث ركز عل ��ى احلل ��ول التي ميكن
التو�ص ��ل �إليه ��ا داخ ��ل الإط ��ار التن�سيقي
وم ��ع ال�صدري�ي�ن ،م ��ع وج ��ود قل ��ق م ��ن
ت�صاعد حدة ال�صراع ال�سيا�سي".
وبينّ الالمي� ،أن "الأطراف املعرت�ضة من
جانبها حت ��اول �أن تنتظر الطعون املقدمة
على النتائج ،وقد �أوع ��ز الق�ضاء بت�شكيل
جلن ��ة حتقيقي ��ة للنظ ��ر يف اعرتا�ض ��ات
الإطار التن�سيقي".

لطفي حاتم يكتب:

مدر�سة الر�سالة املحمدية يف املدائن ،تتحول �إىل (كرفانات) بعد هدم مبناها بداعي �إعادة الإعمار ..عد�سة :حممود ر�ؤوف

ع ��ام � 2011صفقة مع العراق لتطوير حق ��ل عكاز الغازي
�ضم ��ن خطط �أولية النت ��اج  400مليون قدم مكعب قيا�سي
بالي ��وم ،ولكن اجتياح تنظيم داع� ��ش مل�ساحات وا�سعة من
العراق عام  2014و�سيطرته على املنطقة ب�ضمنها احلقل،
قد حال دون موا�صلة امل�شروع اىل ان مت حترير املنطقة يف
ت�شرين الثاين عام  2017و�أعلنت بغداد ا�ستعادة القوات
العراقية حلقل عكاز الغازي من �سيطرة داع�ش.
ويذك ��ر ان العراق اجرى مباحثات م ��ع فريق �شركة كوكاز
الكوري ��ة ع ��ام  2018دارت ح ��ول تقيي ��م حج ��م اال�ضرار
الت ��ي حلقت مبوجودات حقل عكاز ومت ��ى ميكن ا�ستئناف
العمل فيه .ولكن تلك املفاو�ضات ف�شلت يف التو�صل العادة
ت�شغيل امل�شروع.
 التفا�صيل �ص3

�أهالي ذي قار يحتجون على ارتفاع �أ�سعار مفردات
ال�سلة الغذائية ويدعون �إلى الرقابة
 ذي قار /ح�سين العامل

القوى ال�سنية والكردية ترهن ح�سم موقفها
من التحالفات بـ"التوافق ال�شيعي"
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تطوير حقل عكاز الغازي في الأنبار يفتح
الطريق �أمام ا�ستثمارات �أجنبية في البلد
�أعلن ��ت وزارة النفط العراقية يف بي ��ان لها �أم�س الأول ،ان
الع ��راق �سي�شرع بتطوي ��ر حقل عكاز الغ ��ازي يف حمافظة
االنب ��ار ،مما قد يف�س ��ح ذلك املجال ال�ستقط ��اب ا�ستثمارات
اجنبية يف وقت ي�سعى فيه ثاين اكرب منتج للنفط يف �أوبك
اىل ان يعزز قطاع انتاج الغاز لديه.
وعقدت �شركة النفط الوطنية العراقية برئا�سة وزير النفط
العراق ��ي ،اح�سان ا�سماعيل ،اجتماعا مت ��ت خالله مناق�شة
خطط لتطوير قطاع النفط العراقي ،وكذلك خطط لتطوير
وت�شغي ��ل حقل عكاز الغازي يف ال�صحراء الغربية ملحافظة
االنبار.
وكانت �شركة كوكاز  Kogasالكورية اجلنوبية قد وقعت

مخاوف من �إق�صاء كتل لها ت�أثير في ا�ستقرار الو�ضع الأمني

 التفا�صيل �ص2

 التفا�صيل �ص3

 ترجمة /حامد �أحمد

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

واللحوم احلمراء ارتفع �سعرها من � 8آالف اىل  12الف للكيلو
الواح ��د والدجاج ارتفع من � 6آالف اىل � 10آالف دينار وطبقة
البي� ��ض م ��ن � 3آالف اىل � 7آالف دين ��ار" ،م�ؤكدين ارتفاع مواد
اخ ��رى كالقرطا�سي ��ة واملالب� ��س واالجه ��زة الكهربائي ��ة ومواد
البناء وغريها من املواد اال�سا�سية.
وم ��ن جانب ��ه ق ��ال النا�شط ح�س ��ن ه ��ادي العراقي لـ(امل ��دى) ان
"اه ��ايل حمافظ ��ة ذي قار ونا�شط ��ي ت�شرين تظاه ��روا اليوم
(االح ��د) احتجاج ��ا عل ��ى االرتف ��اع الفاح� ��ش ب�أ�سع ��ار امل ��واد
الغذائي ��ة اال�سا�سي ��ة" ،مبين ��ا ان "االرتفاع احلا�ص ��ل بات يثقل
كاهل ال�شرائح الفقرية والكادحة وذوي الدخل املحدود".
وحتت ��ل حمافظة ذي قار املراتب االوىل �ضمن قائمة املحافظات
العراقي ��ة االكرث فقرا اذ ي�صنف اكرث م ��ن  40باملئة من �سكانها
�ضم ��ن �شريح ��ة الفق ��راء م ��ن بينه ��م  25باملئ ��ة يعي�شون حتت
م�ستوى خط الفقر.

 التفا�صيل �ص4

االنتخابات العراقية
وتداعياتها الوطنية

سياسة
الخزين المائي العراقي
ي�صل مراحل حرجة
 بغداد  /املدى
و�صل اخلزين املائي للعراق اىل مراحل حرجة نتيجة اال�ستهالك
امل�ستم ��ر للموا�س ��م الزراعي ��ة املا�ضي ��ة منذ حتق ��ق اخلزين عام
 ،2019وال ��ذي بل ��غ  40مليار م�ت�ر مكعب حينه ��ا ،كاعلى معدل
خزين مائي حمقق يف العراق منذ ربع قرن.
امل�ست�ش ��ار يف وزارة امل ��وارد املائية عون ذي ��اب عبد الله قال يف
ت�صريح ��ات تابعته ��ا (امل ��دى) ،ان "اخلزي ��ن املائ ��ي يف ال�سدود
و�صل اىل او�ضاع حرجة ب�سبب ا�ستهالك كميات كبرية من املياه
يف ف�ص ��ل ال�صي ��ف ،حي ��ث تعول ال ��وزارة على هط ��ول االمطار
خالل ف�صل ال�شتاء".
ومل يو�ض ��ح ذي ��اب ع ��ن الكمي ��ة املتبقية م ��ن اخلزي ��ن املائي يف
العراق من ا�صل  40مليار مرت مكعب وكم ا�ستهلك العراق منها.
وا�ض ��اف ان "ال ��واردات املائي ��ة م ��ن تركيا ه ��ي اال�سا�س ،حيث
ت�ص ��ل م�ساهمتها يف نهر دجلة اىل ن�سبة  ،%40بينما تبلغ ن�سبة
م�ساهم ��ة اي ��ران  %18وله ��ا ت�أث�ي�ر كب�ي�ر يف امل ��دن ال�شرقية يف
البل ��د ال �سيما دياىل التي التتوفر فيه ��ا م�صادر مياه بديلة ،فيما
تعو�ض بقية ح�ص�ص النهر من داخل البلد".
وب�ي�ن ان "تركيا وافقت م�ؤخرا على اعط ��اء العراق ح�صة عادلة
ومعقولة من املياه �ضمن بروتوكول متت امل�صادقة عليه من قبل
الربمل ��ان الرتكي ورئي� ��س اجلمهورية الرتكي ��ة ،واعتمد كوثيقة
ترتقي اىل مو�ضوع االتفاقية".
وا�ش ��ار عب ��د الله اىل ان "اللقاء االخري بني وزي ��ر املوارد املائية
وممث ��ل الرئي� ��س الرتكي ـ الوزي ��ر اال�سبق في�ص ��ل اوغلو� ،شهد
االتفاق على ت�أجيل ان�شاء �سد (اجلزرة) حلني اجراء املفاو�ضات
ب�ي�ن اجلانب�ي�ن للو�ص ��ول اىل �صيغ ��ة مر�ضي ��ة للطرف�ي�ن ب�ش� ��أن
االطالقات املائية ،وجاء هذ االمر ا�ستجابة لطلب العراق".
واو�ض ��ح ان "حتفظات العراق على ان�شاء �سد (اجلزرة) تتوقف
عل ��ى عاملني اولهم ��ا النق� ��ص يف واردات املي ��اه والآخر نوعية
املي ��اه ،ويعد �سدا اروائيا ،حيث يوجد م�شروع زراعي مب�ساحة
 500ال ��ف دومن ،وكذل ��ك توج ��د م�شاريع اخرى عل ��ى عمود نهر
دجلة ت�صل اىل مليون دومن ،وبالتايل حتتاج اىل كميات وفرية
م ��ن املياه ت�ستهل ��ك الغرا�ض الزراع ��ة ويكون لها ت�أث�ي�ر �سلبي،
الن ح�ص� ��ص املياه لن ت�صل ب�ش ��كل كاف للعراق ،على عك�س �سد
(الي�س ��و) الذي يحتاج اىل اط�ل�اق كميات كبرية من املياه النتاج
الطاقة الكهربائية يف مو�سمي ال�صيف وال�شتاء".
وذكر عب ��د الله ان "هناك حتفظا �آخر عل ��ى �سد (اجلزرة) يتمثل
بان املياه امل�ستخدمة من خالل العمليات الزراعية هي مياه بزل،
وال يوج ��د منف ��ذ لت�صريفها �سوى نه ��ر دجلة ،وبالت ��ايل �ست�أتي
املي ��اه ملوثة لالرا�ضي العراقية ،وتعمل على تغيري نوعية املياه
الداخلة اىل العراق".
م ��ن جانبه ،ق ��ال وزي ��ر امل ��وارد املائية مه ��دي احلم ��داين اثناء
زيارته �سد املو�صل وم�شاركته مب�ؤمتر (اب�سو) ل�سالمة ال�سدود
ان "ال ��وزارة تعم ��ل على ا�ص ��دار قانون يخ�ص �سالم ��ة ال�سدود
الهمية هذه املن�ش�آت احليوية يف ت�أمني احلاجة املائية للبلد".
وتاب ��ع بالق ��ول" :انن ��ا واثقون ب ��ان اال�شق ��اء يف تركي ��ا ودول
اجل ��وار �سيك ��ون توزيعهم ع ��ادال للمي ��اه" ،مطمئن ��ا يف الوقت
ذاته "�س ��كان حمافظة نينوى من �سالمة �س ��د املو�صل من جميع
النواحي".
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مخاوف من �إق�صاء كتل
لها ت�أثير في ا�ستقرار
الو�ضع الأمني

 بغداد /فرا�س عدنان
مل ت ��زل الكتل ال�سيا�س ��ية ال�س ��نية والكردية
بانتظار و�ص ��ول البيت ال�شيعي �إىل توافق
ب�ش� ��أن احلكوم ��ة املقبل ��ة ،وذل ��ك التواف ��ق
ال يبتع ��د ع ��ن ح�س ��م الطع ��ون عل ��ى نتائ ��ج
االنتخاب ��ات ،ولع ��ل خي ��ار التوافقي ��ة ب ��د�أ
يفر� ��ض نف�س ��ه بق ��وة عل ��ى ال�ساح ��ة ،م ��ع
خماوف من اق�صاء قوى لها ت�أثري يف ال�سلم
االهلي.
ويق ��ول ع�ضو حتالف الن�ص ��ر �سعد الالمي،
يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى)� ،إن "الأط ��راف
ال�سن ّي ��ة والكردي ��ة هي الي ��وم يف معزل عن
ال�ص ��راع ال�سيا�س ��ي ال ��ذي ي�شه ��ده البي ��ت
ال�شيع ��ي ،وال ��ذي تفاق ��م بع ��د الإع�ل�ان عن
نتائج االنتخابات".
و�أ�ض ��اف الالمي� ،أن "ه ��ذه الأطراف تلعب
دور ًا ممي ��ز ًا م ��ن خ�ل�ال عزمه ��ا �إ�ضفاء نوع
من التع ��ادل واملوازنة بالعملي ��ة ال�سيا�سية
وترتق ��ب الق ��وى ال�شيعية لعله ��ا ت�صل �إىل
نتائ ��ج ملحوظ ��ة وتنته ��ي حواراته ��ا �إىل
اتف ��اق تذهب من خالله مبوق ��ف موحد �إىل
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القوى ال�سنية والكردية ترهن ح�سم موقفها
من التحالفات بـ"التوافق ال�شيعي"

جل�سة الربملان الأوىل".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "احلزب�ي�ن الكردي�ي�ن جاءا
بورق ��ة واحدة من خ�ل�ال وفدين ال�ستطالع
الآراء والتق ��وا م ��ع الزعم ��اء يف بغ ��داد
واحلدي ��ث رك ��ز عل ��ى احلل ��ول الت ��ي ميكن
التو�صل �إليه ��ا داخل الإطار التن�سيقي ومع
ال�صدري�ي�ن ،مع وجود قلق من ت�صاعد حدة
ال�صراع ال�سيا�سي".
وبينّ الالم ��ي� ،أن "الأط ��راف املعرت�ضة من
جانبه ��ا حت ��اول �أن تنتظر الطع ��ون املقدمة
عل ��ى النتائج ،وق ��د �أوعز الق�ض ��اء بت�شكيل
جلنة حتقيقية للنظر يف اعرتا�ضات الإطار
التن�سيقي".
ون ��وه� ،إىل �أن "الوا�ضح بالن�سب ��ة �إلينا �أن
الأط ��راف ال�سنية والكردي ��ة تراقب عن بعد
طبيع ��ة احلوار ب�ي�ن الق ��وى ال�شيعي ��ة� ،أما
باالتف ��اق يف م ��ا بينها وحتال ��ف ال�صدريني
م ��ع الإط ��ار التن�سيق ��ي� ،أو �أن �أح ��د هات�ي�ن
اجلبهت�ي�ن �ستذه ��ب لإع�ل�ان نف�سه ��ا الكتلة
الأك�ث�ر ع ��دد ًا املكلف ��ة ر�سمي� � ًا بت�شكي ��ل
احلكومة".
وي ��رى الالم ��ي� ،أن "كل ذلك مق�ت�رن ب�إعالن

النتائج النهائي ��ة ،والتي قد ت�شهد متغريات
تع ��دل م ��ن ع ��دد املقاع ��د ل ��كل كتل ��ة ال�سيما
املعرت�ضة منها".
وحتدث ،عن "وجود رغبة كانت لدى القوى
ال�سيا�سي ��ة باج ��راء تغي�ي�رات يف النظ ��ام
ال�سيا�س ��ي ويف �آلي ��ات انت ��اج احلكوم ��ة
والربمل ��ان ،لك ��ن ه ��ذا غ�ي�ر ممك ��ن ح�صوله
ب�شكل جذري ،ب ��ل يحتاج �إىل وقت وحترك
تدريجي يتنا�س ��ب واالعراف التي ا�ستقرت
عليها العملية ال�سيا�سية بعد عام ."2003
ويجد الالمي" ،من غري املمكن ا�سقاط قوى
�سيا�سية تقليدي ��ة لها �أوزان وحجوم كبرية
ومتتل ��ك قواع ��د وتنظيم ��ات جماهريي ��ة،
وبالتايل ينبغي البح ��ث عن حلول توافقية
من �ش�أنه ��ا �إبعاد ال�شارع ع ��ن اال�ضطرابات
كما ح�صل م�ؤخر ًا من �صدامات بني القوات
الأمنية واملتظاهرين".
وذكر ع�ض ��و حتالف الن�ص ��ر� ،أن "�إبعاد �أي
ق ��وى �سيا�سية له ��ا ثقل وقاع ��دة جماهريية
م ��ن املمك ��ن �أن ي�ؤث ��ر يف الو�ض ��ع الع ��ام
وا�ستقرار احلكومة املقبلة".
وزاد� ،أن "خي ��ار اللج ��وء �إىل احلكوم ��ة

االئتالفية �أو التوافقية ال ب�أ�س به� ،إذا كانت
هناك �آليات �صحيحة لإدارتها واالبتعاد عن
املحا�ص�ص ��ة وتقا�س ��م املنا�ص ��ب العلي ��ا يف
الدولة".
و�ش ��دد الالم ��ي ،عل ��ى �أن "الق ��وى ال�شيعية
ومبج ��رد حل اخلالفات يف م ��ا بينها �سوف
تختار رئي�س وزراء مبوا�صفات قادرة على
�إدارة الدولة"ـ م�ستبعد ًا "تكرر جتربة عادل
عبد املهدي وحكومته التي مل تدم طوي ًال".
و�أف ��اد ،ب� ��أن "م ��ا يهم ال�ش ��ارع ه ��و ت�شكيل
حكوم ��ة قوي ��ة تعمل عل ��ى بن ��اء م�ؤ�س�سات
وتدعي ��م هيبة القان ��ون ،وال تنف ��ذ �أجندات
الأحزاب �أو تعمل مل�صالح �شخ�صية".
وم�ض ��ى الالم ��ي� ،إىل �أن "املو�ضوع ما زال
برمت ��ه جم ��رد تكهن ��ات ،ومل يتح ��ول �إىل
واق ��ع ملمو�س ،والأمر كله مرهون بالنتائج
النهائي ��ة ،وكيفية ح�سم الطع ��ون ،وطبيعة
القرارات التي �سوف تتخذ بهذا ال�صدد".
م ��ن جانبه ،ذك ��ر املر�شح الفائ ��ز عن حتالف
ع ��زم حمم ��د ن ��وري العب ��د رب ��ه يف حديث
�إىل (امل ��دى)� ،أن "ح�س ��م احلكوم ��ة املقبل ��ة
واختي ��ار رئي�سها من ��اط بالبي ��ت ال�شيعي،

ال ح�صاد يكفيهم قوتهم :اّ
فلحون في �شمالي العراق يهجرون �أر�ضهم ب�سبب الجفاف
 متابعة  /املدى

احلنطة" ،لكننا �أنتجنا مليونني فقط".
وت�ش ��رح �سم ��اح حدي ��د م ��ن منظم ��ة املجل�س
الرنويج ��ي لالجئ�ي�ن غ�ي�ر احلكومي ��ة �أنه مع
"االنخفا� ��ض القيا�س ��ي مبن�س ��وب الأمط ��ار،
وتراجع تدف ��ق املياه" من نهري ��ه التاريخيني
دجل ��ة والف ��رات �إث ��ر بن ��اء �إي ��ران وتركي ��ا
املجاورتني �س ��دود ًا ،بات الع ��راق "مبواجهة
�أ�سو�أ �أزمة جفاف يف ع�صره احلديث".

 ،2021وال مو�سم زراعيا ،مل نح�صد �شيئ ًا".
وي�ضيف الرجل ال ��ذي ورث مهنة الزراعة عن
�أبيه يف حقل حنطة تبلغ م�ساحته  3500دومن
"ن�ص ��رف مبالغ �إ�ضافي ��ة كبرية على الزراعة
والت�سويق ،ما يرغم العديد من املزارعني على
االقرتا�ض".

�أو�صد امل ��زارع خمي� ��س عبّا�س �أب ��واب داره،
وت ��رك �أر�ض ��ه يف نينوى �شم ��ايل العراق �إىل
مدين ��ة املو�ص ��ل حي ��ث يقا�س ��ي البطال ��ة ،لأن
�أمط ��ار ه ��ذا الع ��ام ال�شحيح ��ة مل تنب ��ت بذور
احلنطة يف حقله ،حاله حال العديد من فالحي
"عدم اال�ستقرار"
تل ��ك الأر�ض اخل�صبة تاريخي� � ًا الذين يعانون
ت ��راود فكرة التخل ��ي عن مهنة الزراع ��ة �أي�ض ًا
جراء اجلفاف الناجم عن التغري املناخي.
ً
ً
ً
"لم نح�صد �شيئا"
�أك ��رم يا�س�ي�ن ال ��ذي ب ��اع ق�سم� �ا م ��ن موا�شيه
انتق ��ل خمي� ��س البالغ م ��ن العم ��ر  42عاما من
قرية واقعة غ ��رب املو�صل ليقطن مع �أهله يف عل ��ى غرار خمي� ��س �أحمد ،دف ��ع اجلفاف 447
عائلة م ��ن النازحني العائدي ��ن بعدما هجّ رهم
حي �شعبي يف مدينة املو�صل.
ّ
ويروى من �أحد مقاه ��ي املدينة ،مرتدي ًا الزي تنظي ��م داع�ش قبل �سن ��وات� ،إىل املغادرة مرة
العربي التقلي ��دي �أن "زراعة القمح وال�شعري �أخرى ب�ي�ن �شه ��ري حزيران/يونيو ومتوز/
بات ��ت الآن �أ�شب ��ه بلعب ��ة اليان�صي ��ب" �إذ �أنه ��ا يوليو  2021يف ظل درجات حرارة جتاوزت
"تعتمد على الأمطار التي �إذا توفرت �سنجني اخلم�س�ي�ن .وبلغ ه ��ذا الع ��دد  2982عائلة يف
مناطق اجلن ��وب والو�سط حيث وقع ال�صيف
ثمار الأر�ض".
ً
ً
وكان اجلفاف هذه ال�سن ��ة قا�سيا و�شديدا �إىل �أق�سى ،وفق املنظمة الدولية للهجرة.
ح ّد غ�ي�ر م�سبوق عل ��ى مزارعي نين ��وى التي وعام� � ًا بعد عام ،ت ��زداد �أزمة املي ��اه �سوء ًا يف
تع� � ّد �سلة خبز العراق ،كونه ��ا ت�ضم م�ساحات الع ��راق م ��ع تراجع مع ��دالت هط ��ول الأمطار
زراعي ��ة �شا�سعة ت�صل �إىل �ست ��ة ماليني دومن ومت� �دّد اجلف ��اف� ،إىل �أن ب ��ات الع ��راق البل ��د
"اخلام� ��س يف العامل" الأك�ث�ر ت�أثر ًا بالتغري
وتعتمد الزراعة فيها على مياه الأمطار.
و�إن كان ��ت الأزم ��ة تطال الع ��راق كام�ل ً�ا ،ف�إن املناخي بح�سب الأمم املتحدة.
هذه املحافظة امل�شهورة بزراعة احلنطة كانت على امل�ستوى العاملي ،يت�سبب التغري املناخي
"الأكرث ت�ضرر ًا" ،وفق املتحدث با�سم وزارة مبوج ��ات جفاف �أقوى و�أك�ث�ر كثافة ،ما يهدد
بالدرجة الأوىل الأم ��ن الغذائي لل�سكان حول
الزراعة حميد النايف.
ويف الع ��ام � ،2020أنتج ��ت املحافظ ��ة " 927الع ��امل .وثم ��ة خط ��ر حقيق ��ي يف �أن تتزاي ��د
�ألف طن من احلنطة ،حمقق ًة االكتفاء الذاتي" ،موج ��ات اجلفاف حت ��ى ولو متك ��ن العامل من
بح�سب م ��ا قال مدير ال�شرك ��ة العامة للحبوب ح�ص ��ر االحرتار بـ 1,5درج ��ة مئوية باملقارنة
يف نين ��وى عب ��د الوه ��اب اجلرج ��ري لوكالة مع احلقبة ما قبل ال�صناعية.
فران�س بر�س ،لكن "يف عام  ،2021انخف�ضت وانعك�س ذلك مبا�شر ًة على حياة الفالح عدنان
الكمي ��ة �إىل � 89ألف ط ��ن ب�سبب اجلفاف وقلة خلي ��ل �أحمد .متح�سر ًا على وف ��رة �إنتاج العام
 ،2020يروي الرجل البالغ من العمر  63عام ًا
�سقوط الأمطار".
و�أ�ض ��اف املتح ��دث با�س ��م وزارة الزراع ��ة �أن م ��ن حقله الواقع على ط ��رف طريق يربط بني
الع ��راق يحت ��اج "�إىل  4,5ملي ��ون ط ��ن" م ��ن املو�ص ��ل وتلكي ��ف "ال �أمط ��ار يف مو�سم العام
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الـ" 500حتى �أعي�ش" ،كما قال.
م ��ن حقله يف قري ��ة القائ ��م يف ق�ض ��اء تلكيف
يف املحافظ ��ة الت ��ي �شه ��دت عل ��ى فظاع ��ات
تنظي ��م الدول ��ة اال�سالمي ��ة ،ي ��روي ال�ش ��اب
البال ��غ من العمر  28عام� � ًا "رمبا �أغري مهنتي،
�إنن ��ي �أخ�سر �أكرث مم ��ا �أربح ،بع ��ت ق�سم ًا من
الأرا�ضي وبثمنها زرعت الق�سم الآخر".
و�أ�ضاف ال�شاب ال ��ذي يزاول الزراعة منذ 15
عام� � ًا "ا�ضط ��ررت �أي�ض� � ًا لال�ستدان ��ة لتغطية
م�صاريف الزراعة".
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�إىل ال�شم ��ال يف ده ��وك يف �إقلي ��م كرد�ست ��ان،
ت�سبّبت ق ّلة الأمطار بجفاف �س ّد زاويته كام ًال،
م ��ا �أدّى �إىل تلف حما�صي ��ل التني والرمان يف
احلقول املجاورة ،و�أحلق �ضررا كبريا بنحو
 25فالح ًا مثل بهجت بازيد يو�سف.
ويق ��ول الرج ��ل ال ��ذي ي ��زاول الزراع ��ة من ��ذ
 21عام� � ًا �إن ��ه "ب�سب ��ب جفاف ال�س ��د تعر�ضت
مزرعتن ��ا ل�ضرر م ��ادي كبري فق ��د تلفت غالبية
�أ�شجار التني وجفت قرابة � 5إىل � 6آالف دالية
عنب".
ويعتم ��د ال�س� � ّد عل ��ى مي ��اه الثل ��وج واملط ��ار،
لك ��ن مدير الري يف حمافظ ��ة دهوك هيزا عبد
الواح ��د ي�ش ��رح �أن "الأمطار كان ��ت قليلة جد ًا
يف املو�سم املا�ضي".
وتت�س ّب ��ب تل ��ك الظ ��روف بقي ��ام مزي ��د م ��ن
الأزم ��ات .وي�ش ��رح روجر غي ��وي مدير مركز
�أبح ��اث "�سو�ش ��ال �إنكوي ��ري" يف �أربي ��ل �أن
"ذل ��ك الن ��زوح الع�شوائ ��ي �إىل امل ��دن ،مث ��ل
املو�ص ��ل وكركوك ،م ��ن �ش�أنه �أن يخل ��ق �أي�ض ًا
حال� � ًة من ع ��دم اال�ستق ��رار .تلك امل ��دن لي�ست
مع ��د ًة ب�شكل جيد له ��ذا التدف ��ق الهائل ...هي
ّ
ه�شة �أ�ص ًال".
وحتى ال�صيف املا�ضي ،بعد �أربع �سنوات من
ط ��رد تنظي ��م الدول ��ة اال�سالمية م ��ن املو�صل،
�أعي ��د �إعم ��ار نح ��و  %80م ��ن البن ��ى التحتي ��ة
يف املدين ��ة ال �سيم ��ا الطرقات ،لك ��ن ن�سبة 30
�إىل  %40فق ��ط م ��ن املن�ش� ��آت ال�صحي ��ة �أعي ��د
�إ�صالحها ،وفق قائممقام ق�ضاء املو�صل زهري
الأعرجي.
وبعدما نزح �إىل املو�صل ،وجد خمي�س عبا�س
نف�س ��ه ب ��دون عم ��ل .وي ��روي "�أحيان ��ا �أعمل
�أعم ��اال �صغ�ي�رة و�أك�س ��ب م ��ا يعي ��ل عائلتي،
بعدم ��ا كنت �أعتا�ش من زراعة احلنطة وتربية
املوا�ش ��ي يف حقل ��ي الذي �أعتم ��د يف ريّه على
الأمطار فقط".
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واحل ��وار الذي يج ��ري بني طرفي ��ه ،التيار
ال�صدري والإطار التن�سيقي".
وتاب ��ع العب ��د رب ��ه� ،أن "الق ��وى ال�سني ��ة
والكردي ��ة ترف�ض �أن متيل �إىل طرف �شيعي
عل ��ى ح�س ��اب الآخ ��ر" ،م�ست ��درك ًا "�إال �إذا
ر�ضت القوى املعرت�ضة بنتائج االنتخابات
وذهبت �إىل املعار�ض ��ة برغبتها ف�أننا �سوف
نك ��ون �إىل جان ��ب ال�صدري�ي�ن يف ت�شكي ��ل
احلكومة".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "ال�ص ��ورة م ��ا زال ��ت غري
وا�ضح ��ة لغاي ��ة الوق ��ت احل ��ايل ،لك ��ن م ��ا
يهمن ��ا الق ��ول �إن الق ��وى ال�سنية ل ��ن تذهب
�إىل املعار�ض ��ة وهي م�شرتك ��ة يف احلكومة
واتفق ��ت يف ما بينها ب�ش� ��أن بع�ض الق�ضايا
يف مقدمتها ال�سجناء والتعوي�ضات و�إعمار
املناطق املحررة".
وظه ��ر خالل الأي ��ام املا�ضي ��ة انق�سام داخل
الإط ��ار التن�سيق ��ي ،ويف وقت رهنت بع�ض
الق ��وى فيه ح�س ��م االعرتا�ض ��ات بالقرارات
الق�ضائية ،لوحت الأخ ��رى باالن�سحاب من
العملي ��ة ال�سيا�سية �إذا مل يتم تنفيذ مطالبها
بالعد والفرز اليدوي.

امتداد تنفي م�شاركتها
بالحكومة المقبلة وت�ؤكد
توجهها نحو المعار�ضة
 خا�ص /املدى
نف ��ت حركة امتداد بزعامة عالء الركاب ��ي� ،أم�س ،م�شاركتها
باحلكوم ��ة املقبل ��ة ،م�ؤك ��دة يف الوقت نف�سه انه ��ا اختارت
خيار املعار�ضة.
وق ��ال القي ��ادي يف حركة امت ��داد حيدر هوا� ��س يف حديث
لـ(امل ��دى)� ،إن "موقف حركة امتداد وا�ضح منذ اليوم االول
م ��ن ت�أ�سي�سه ��ا وه ��و الذه ��اب نح ��و املعار�ض ��ة" ،مبينا ان
"حركة امتداد خارج االتفاقات واملفاو�ضات التي تتم بني
قادة االحزاب ال�سيا�سية لت�شكيل احلكومة املقبلة".
وا�ض ��اف هوا�س� ،أن "امت ��داد لن ت�ش ��ارك بالت�صويت على
اي ��ة حكومة� ،سيم ��ا وان جمي ��ع اال�سماء املطروح ��ة ل�شغل
رئا�ستها م�ستقبال عليه ��م عالمات ا�ستفهام لتورطهم ب�سرقة
امل ��ال العام ،ف�ضال عن تورط كت ��ل كثرية بدماء العراقيني"،
على حد و�صفه.
وا�ش ��ار اىل� ،أن "امتداد �ستتجه نحو املعار�ضة ال�صحيحة،
الت ��ي ت�ستطي ��ع م ��ن خالله ��ا ممار�س ��ة عمله ��ا الت�شريع ��ي
والرقابي حتت قبة الربملان".
ويف وق ��ت �ساب ��ق ،قال املر�ش ��ح الفائ ��ز يف االنتخابات عن
حرك ��ة امتداد داود العي ��دان� ،إن "حركة امت ��داد لي�س لديها
�إ�ش ��كال مع �أية جهة ُتقدم عل ��ى ت�شكيل احلكومة املقبلة ،مبا
فيه ��م التيار ال�صدري" ،مبينا ان "من �شروط احلركة للذين
�سي�شكل ��ون احلكوم ��ة املقبل ��ة ان يك ��ون ال ��وزراء عراقيني
فقط ،ولي�سوا مزدوجي اجلن�سية ،لأننا �سرنف�ض هذا الأمر
وب�ش ��دة ولن ن�صوت عليه خا�ص ��ة �إذا كان الأمر حما�ص�صة
بني الكتل ال�سيا�سية املت�صارعة حاليا يف العا�صمة بغداد".
و�أ�ش ��ار العي ��دان� ،إىل �أن "كتلت ��ه لديه ��ا ر�ؤى م ��ع بع� ��ض
القريب�ي�ن يف ال�ش� ��أن ال�سيا�سي ،وحتالفاته ��ا �ستكون رمبا
داخل الربملان ،لأن احلركة ما تزال بحاجة �إىل الت�أكد ب�شكل
ج ��دي من نية املقربني منه ��ا يف النهو�ض بواقع البلد خالل
املرحلة املقبلة".
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ً
برملانيا
خ�سارة 76
االنتخابات من �أ�صل 180
ً
ً
مر�شحا
نائبا

 253نائب ًا من برملان � 2018سيغيبون عن جمل�س
النواب اجلديد

 ال�برمل��ان اخل��ام�����س �سي�ضم وزي��ري��ن م��ن حكومة الكاظمي و 4حمافظني

فاز نائبان عن  2018في دهوك ( 11مقعدا) ،وهما
النائب ��ة في ��ان �صب ��ري ع ��ن الح ��زب الديمقراطي،
والنائب جمال كوجر �ضمن التر�شيحات الفردية.
وف ��ي ال�سليمانية ( 18مقعدا) ع ��اد نائب واحد عن
برلم ��ان  ،2018وه ��و النائ ��ب مثن ��ى �أمي ��ن �ضمن
التر�شيحات الفردية ،ا�ضافة الى نائب من الدورات
الما�ضية .وفي كرك ��وك ( 12مقعدا) ،عاد  4نواب،
�ضم ��ن تحالف ��ات :التركم ��ان الموح ��د ،التحال ��ف
العرب ��ي تقدم ،والنائب دي�ل�ان غفور وحيدا �ضمن
التر�شيح ��ات الفردية .و�سجل ��ت كرد�ستان الحزب
الوحي ��د من االحزاب الكبيرة التي لم ُتعد اي نائب
وهو ح ��زب االتح ��اد الوطن ��ي الكرد�ستاني ،الذي
خا�ض االنتخابات تحت ا�سم "تحالف كرد�ستان".

خ�سر نحو ن�صف المر�شحين
النواب في برلمان
( )2021-2018االنتخابات
الت�شريعية االخيرة ،فيما
�سيغيب عن المجل�س الجديد
 253نائبا بين خا�سر ولم
ي�شترك في االنتخابات.
وبذلك �سيكون ثلثا البرلمان
القادم من الوجوه الجديدة
با�ستثناء  18نائبا من
الدورات ال�سابقة وعدد
محدود من الم�س�ؤولين
التنفيذيين.
 بغداد /تميم الح�سن
وت�ص ��درت نين ��وى قائمة اكث ��ر المحافظ ��ات التي
�شهدت خ�سارة للنواب ،حيث لم يح�صل نحو ثلثي
المر�شحين من النواب عل ��ى مقاعد .وت�أتي بعدها
ذي قار ،ث ��م العا�صمة بغداد ،فيم ��ا اقل الخ�سارات
كان ��ت ف ��ي محافظة االنب ��ار حيث ع ��اد نحو ن�صف
الن ��واب المر�شحين .و�شارك تحالف تقدم في اكثر
عدد م ��ن الن ��واب العائدين ال ��ى البرلم ��ان القادم،
يلي ��ه دولة القان ��ون ،وتحالف الفت ��ح ،فيما لم يعد
اي نائ ��ب عن حزب كردي واحد .وبح�سب النتائج
التي ن�شرتها مفو�ضية االنتخابات (غير الم�صادق
عليها ر�سميا) فان  76نائبا فقط فازوا باالنتخابات
من ا�صل نحو  180نائبا خا�ضوا التناف�س.
مقاب ��ل فوز  14نائبا فقط من ال ��دورات البرلمانية
االربع الما�ضية ،من ا�صل  81نائبا �سابقا �شاركوا
ف ��ي االنتخاب ��ات .وخ�س ��ارة النواب ه ��ذه الدورة
ه ��ي اال�ش ��د مقارن ��ة بانتخاب ��ات  ،2018حي ��ث
�صع ��د حينه ��ا  97نائبا ال ��ى البرلم ��ان المكون من
 329نائب ��ا ،وال ��ذي ح ��ل نف�سه قبل ثالث ��ة ايام من
انتخابات ت�شرين الما�ضية.
النواب العائدون
ونجح  23نائبا من ا�صل  29بالفوز في بغداد (69
مقع ��دا) ،وانح�ص ��رت ا�سم ��اء الفائزي ��ن في نواب

 ،2018با�ستثناء  3نواب من الدورات ال�سابقة.
واع ��اد التيار ال�صدري بزعامة مقتدى ال�صدر ،الى
العا�صم ��ة نائبين من  ،2018بينهم ��ا نائب رئي�س
مجل� ��س الن ��واب ح�س ��ن الكعب ��ي ،والنائ ��ب �ستار
العتابي .مقابل ع ��ودة النائبين ال�سابقين القيادي
ف ��ي التي ��ار ال�ص ��دري حاك ��م الزامل ��ي ،والنائب ��ة
ال�صدري ��ة مها الدوري .الى ذلك اعاد دولة القانون
ال ��ى بغداد  5نواب� ،أبرزهم رئي�س لجنة االقت�صاد
في البرلمان المنحل احمد الكناني .ونجح تحالف
تق ��دم بزعام ��ة رئي� ��س البرلم ��ان المنح ��ل محم ��د
الحلبو�س ��ي ،ف ��ي اع ��ادة  7ن ��واب ال ��ى العا�صمة،
ابرزه ��م زي ��اد الجناب ��ي ،لي ��ث الدليم ��ي ،ووحدة
الجميل ��ي .كما اع ��اد تحالف ع ��زم بزعامة خمي�س
الخنجر  3ن ��واب ،ابرزهم رئي� ��س مجل�س النواب
ال�سابق محمود الم�شهداني.
ا�ضاف ��ة الى ذلك عاد النائب محمد �شياع ال�سوداني
ع ��ن تي ��ار الفراتي ��ن ،والنائ ��ب احم ��د اال�سدي عن
حرك ��ة ال�سن ��د الوطن ��ي التابع ��ة لتحال ��ف الفت ��ح
الذي ل ��م ينجح باعادة اي نائ ��ب .الى جانب نائب
وحي ��د �ضم ��ن التر�شيحات الفردية ال ��ذي ا�ستطاع
الع ��ودة الى البرلم ��ان وهو النائ ��ب ح�سين عرب،
ال ��ذي كان يتزع ��م كتلة ارادة ،حن ��ان الفتالوي في

البرلم ��ان ال�ساب ��ق .اما الب�ص ��رة ( 25مقعدا) فعاد
 6ن ��واب ،اثنين منهم تابعي ��ن لتحالف جديد تحت
ا�س ��م "ت�صمي ��م" بزعام ��ة محاف ��ظ الب�ص ��رة ا�سعد
العيدان ��ي ،ونائ ��ب واح ��د �ضم ��ن تحال ��ف الفتح،
ونائب �ضمن ال�سند الوطني.
كذلك فاز ف ��ي الب�صرة النائ ��ب عبداالمير المياحي
ع ��ن تحالف العق ��د ،وام ��ر�أة وحيدة تر�أ� ��س حزبا
وه ��ي النائب ��ة زه ��رة البج ��اري عن حزبه ��ا حركة
ب�ل�ادي .وف ��ي مي�س ��ان ( 10مقاع ��د) ،عائ ��د نائبان
اثن ��ان فقط من ا�صل  10ن ��واب خا�ضوا التناف�س.
والفائ ��زان هما :النائ ��ب محمود �أديب ع ��ن التيار
ال�ص ��دري ،والنائ ��ب به ��اء الدين نوري ع ��ن دولة
القان ��ون .ام ��ا ذي ق ��ار ( 19مقع ��دا) فل ��م ينج ��ح
غي ��ر نائب واحد بالف ��وز �ضمن  13نائب ��ا خا�ضوا
التناف�س م ��ن  ،2018و 5من ال ��دورات البرلمانية
ال�سابقة.
والفائ ��ز الوحي ��د م ��ن  2018ه ��و غاي ��ب العم ��ري
عن التي ��ار ال�صدري .وفي النج ��ف ( 12مقعدا) لم
ينجح اي نائب من ا�صل  5نواب خا�ضوا التناف�س
بالعودة الى البرلمان ،با�ستثناء لقاء �آل يا�سين عن
التيار ال�صدري ،وهي نائبة عن دورات �سابقة .في
غ�ض ��ون ذل ��ك اع ��ادت باب ��ل ( 17مقع ��دا)  5نواب،

 4منه ��م م ��ن دورة  ،2018وه ��م واحد م ��ن التيار
ال�صدري النائب �سالم ال�شمري ،واثنان من الفتح،
وواحد من "تقدم".
وف ��ي وا�سط ( 11مقعدا) ،عاد نائب واحد فقط من
ا�ص ��ل  9وهو علي الدلفي ع ��ن تحالف قوى الدولة
بزعامة عمار الحكيم.
ام ��ا ف ��ي القاد�سي ��ة ( 11مقع ��دا) فعاد  3ن ��واب من
 ،2018وه ��م اثن ��ان �ضمن تحال ��ف الفتح ،وواحد
�ضم ��ن دولة القان ��ون ،ونائب �سابق م ��ن الدورات
الما�ضي ��ة .وف ��ي المثن ��ى ( 7مقاع ��د) ،ع ��اد النائب
ال�ساب ��ق ال ��ذي لم ي� ��ؤد اليمي ��ن الد�ست ��وري با�سم
خ�ش ��ان �ضم ��ن التر�شيحات الفردي ��ة ،والنائب عن
ق ��وى الدولة فال ��ح ال�ساري ،ا�ضافة ال ��ى نائب من
دورات �سابق ��ة .ام ��ا كرب�ل�اء ( 11مقع ��دا) فحج ��ز
النائ ��ب يا�سر �صخيل عن دول ��ة القانون مقعدا الى
جان ��ب النائبة منال حميد عن تحالف قوى الدولة،
ومر�شح واحد من الدورات الما�ضية.

 3ن ��واب ابرزهم �شي ��روان الدوبردان ��ي ،مقابل 4
ن ��واب �ضمن تحال ��ف تقدم ،ابرزهم ف�ل�اح اللهيبي
ومحا�س ��ن حم ��دون .ا�ضاف ��ة الى نائ ��ب واحد لكل
من تحالف الفتح بزعامة هادي العامري ،وتحالف
عق ��د بزعامة فالح الفيا�ض ،وحرك ��ة ح�سم بزعامة
النائب ثاب ��ت العبا�سي ،ومر�ش ��ح واحد فردي هو
النائب نايف ال�شمري.
وفي ديال ��ى ( 14مقعدا) عاد  6ن ��واب ،اثنان منهم
�ضمن تحالف تقدم ،واثن ��ان �آخران �ضمن "عزم"،
ا�ضافة الى نائب عن فتح و�آخر �ضمن التر�شيحات
الفردي ��ة .بالمقاب ��ل ع ��اد  6ن ��واب م ��ن  2018الى
االنبار ( 15مقعدا) ،وجميعهم �ضمن تحالف تقدم،
ا�ضافة الى نائب واحد من الدورات ال�سابقة.
وف ��ي �صالح الدي ��ن ( 12مقعدا) ف ��از  3نواب وهم
النائب احمد الجبوري ،زعي ��م تحالف جماهيرنا،
والنائ ��ب مثن ��ى ال�سامرائ ��ي ع ��ن تق ��دم ،والنائب
مهدي تقي عن الفتح.

مقاعد ال�شمال والغرب
ف ��ي نينوى ( 31مقعدا) هن ��اك  16نائبا عادوا الى
البرلم ��ان ،من ا�صل  34نائب ��ا ،بينهم  11من نواب
 .2018واع ��اد الح ��زب الديمقراط ��ي الكرد�ستاني

نواب كرد�ستان
وفي اربيل ( 15مقعدا) نجح اثنان فقط من النواب
بالعودة الى البرلمان الخام�س (القادم) ،واالثنان
�ضم ��ن الحزب الديمقراط ��ي الكرد�ستاني .الى ذلك

تطوير حقل عكاز الغازي في الأنبار يفتح الطريق �أمام
ا�ستثمارات �أجنبية في البلد
 ترجمة /حامد �أحمد
�أعلن ��ت وزارة النف ��ط العراقي ��ة ف ��ي بيان لها
�أم� ��س الأول ،ان الع ��راق �سي�ش ��رع بتطوي ��ر
حقل ع ��كاز الغازي في محافظ ��ة االنبار ،مما
قد يف�سح ذلك المجال ال�ستقطاب ا�ستثمارات
اجنبي ��ة في وقت ي�سعى في ��ه ثاني اكبر منتج
للنف ��ط ف ��ي �أوب ��ك ال ��ى ان يعزز قط ��اع انتاج
الغاز لديه.
وعق ��دت �شرك ��ة النف ��ط الوطني ��ة العراقي ��ة
برئا�س ��ة وزي ��ر النف ��ط العراق ��ي ،اح�س ��ان
ا�سماعي ��ل ،اجتماع ��ا تم ��ت خالل ��ه مناق�ش ��ة
خطط لتطوير قطاع النف ��ط العراقي ،وكذلك
خط ��ط لتطوي ��ر وت�شغيل حقل ع ��كاز الغازي
في ال�صحراء الغربية لمحافظة االنبار.
وكان ��ت �شرك ��ة ك ��وكاز  Kogasالكوري ��ة
الجنوبي ��ة ق ��د وقع ��ت ع ��ام � 2011صفقة مع
الع ��راق لتطوي ��ر حق ��ل ع ��كاز الغ ��ازي �ضمن
خطط �أولي ��ة النتاج  400ملي ��ون قدم مكعب
قيا�س ��ي باليوم ،ولكن اجتي ��اح تنظيم داع�ش
لم�ساح ��ات وا�سع ��ة م ��ن العراق ع ��ام 2014
و�سيطرت ��ه عل ��ى المنطق ��ة ب�ضمنه ��ا الحقل،
قد ح ��ال دون موا�صل ��ة الم�شروع ال ��ى ان تم
تحرير المنطقة في ت�شرين الثاني عام 2017
و�أعلن ��ت بغ ��داد ا�ستع ��ادة الق ��وات العراقية
لحقل عكاز الغازي من �سيطرة داع�ش.
ويذك ��ر ان العراق اج ��رى مباحثات مع فريق
�شرك ��ة كوكاز الكورية عام  2018دارت حول
تقييم حجم اال�ضرار التي لحقت بموجودات
حقل عكاز ومتى يمك ��ن ا�ستئناف العمل فيه.
ولكن تل ��ك المفاو�ض ��ات ف�شلت ف ��ي التو�صل
العادة ت�شغيل الم�شروع.
وكان وكي ��ل �ش� ��ؤون التوزي ��ع ف ��ي وزارة
النف ��ط ،حام ��د يون�س ،ق ��د ذكر ف ��ي ت�صريح
لوكالة بالت�س للطاقة في حزيران  2020بان
حقل ع ��كاز ،ال ��ذي يعتبر اكبر حق ��ل غاز غير
م�صاح ��ب ف ��ي البل ��د ،بامكان ��ه ان ينتج 400
مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.

ويبلغ احتياطي حق ��ل عكاز الغازي ،الذي تم
اكت�شاف ��ه ع ��ام  1992وت�شغله �شرك ��ة كوكاز
الكوري ��ة ،بح ��دود  5.6تريليون ق ��دم مكعب
وه ��و اكبر حقل غاز في الع ��راق .وتبلغ قيمة
عق ��د ال�شرك ��ة الكوري ��ة الجنوبي ��ة لم�شروع
تطوير حقل عكاز  5.8مليار دوالر.
وكان العراق ي�سعى منذ فترة طويلة الى طلب
م�ساعدة �شركات نفط عالمية لجمع وت�صنيع
الغ ��از لديه .حيث ان غالبية ما ينتجه العراق
من غاز ه ��و الذي يتم �ضخ ��ه م�صاحبا للنفط
ويتم حرق اغلبه .ووفقا للبنك الدولي ،اعتبر
العراق ع ��ام  2020ثاني اكثر بل ��د في العالم
حرقا لمادة الغاز بعد رو�سيا.
ف ��ي �أيار عام  ،2020ذكر العراق بان العربية
ال�سعودي ��ة وافق ��ت عل ��ى ال�سم ��اح ل�ش ��ركات
�سعودي ��ة لال�ستثم ��ار بم�ش ��روع تطوير حقل
ع ��كاز ،مما زاد ذلك التفا�ؤل ب�إعطاء الم�شروع

زخم ��ا جدي ��دا .وه ��ذا التف ��ا�ؤل ازداد ف ��ي 9
حزي ��ران  2020عندم ��ا اعل ��ن الع ��راق ان ��ه
يم�ض ��ي قدما في خطط لتطوي ��ر كل من حقل
عكاز وحقل المن�صوري ��ة الغازي �أي�ضا الذي
ق ��د تبلغ طاقته الإنتاجية بحدود  300مليون
قدم مكعب قيا�سي باليوم.
وذك ��رت وزارة النف ��ط العراقي ��ة انه ��ا ف ��ي
مباحث ��ات م ��ع �شرك ��ة ك ��وكاز Kogas
ال�ستئن ��اف م�ش ��روع تطوير حقل ع ��كاز وان
�شري ��كا جدي ��دا ق ��د يت ��م ا�ستقطابه م ��ن اجل
الت�سريع ب�أن�شطة الم�شروع.
وف ��ي ت�صريح له في � 19أيل ��ول الما�ضي قال
وزي ��ر النف ��ط اح�س ��ان �إ�سماعي ��ل ،ان �شركة
غاز الجن ��وب و�شركة بيكر هي ��وز الأميركية
للطاق ��ة يخطط ��ان لتطوير م�ش ��روع ت�صنيع
الغاز في النا�صرية بطاقة انتاج  200مليون
ق ��دم مكع ��ب بالي ��وم ،وذل ��ك بعد م ��دة ت�أخير

ا�ستمرت لثالث �سنوات.
الم�شروع �سيقوم بت�صني ��ع الغاز الم�صاحب
م ��ن حقل ��ي النا�صرية والغراف ف ��ي محافظة
ذي قار .ووقع العراق� ،أي�ضا ،عقدا مع �شركة
توت ��ال الفرن�سي ��ة لتنفيذ م�شاري ��ع بقيمة 27
ملي ��ار دوالر ب�ضمنه ��ا م�ش ��روع تجميع الغاز
بقيمة  2مليار دوالر.
�شبك ��ة تجمي ��ع الغاز ف ��ي حقل الرط ��اوي مع
وح ��دات المعالج ��ة �ستكون له ��ا �سعة تجميع
م ��ا يق ��ارب م ��ن  600ملي ��ون ق ��دم مكعب من
الغاز الم�صاحب يومي ��ا .و�سيقوم الم�شروع
�أي�ض ��ا ب�إنت ��اج  12,000برمي ��ل بالي ��وم م ��ن
الغ ��از المكث ��ف م ��ع  3,000ط ��ن مت ��ري م ��ن
الغاز ال�سائل بالي ��وم لال�ستخدام في ال�سوق
المحلية.
وقال وزي ��ر النف ��ط �إ�سماعيل ،خ�ل�ال م�ؤتمر
�صحف ��ي ل ��ه بتاري ��خ � 5أيل ��ول� ،إن م�ش ��روع
الغ ��از �سي�ساعد بتخفيف االعتماد على ما يتم
ا�ستي ��راده من مادة الغاز من ايران ف�ضال عن
تقليل ن�سب ح ��رق الوقود ال�سائل الم�ستخدم
ف ��ي محط ��ات تولي ��د الطاق ��ة الكهربائي ��ة.
وا�ض ��اف الوزير في حينه ��ا بان العراق يدفع
الي ��ران م ��ا يق ��ارب م ��ن  8دوالر ل ��كل مليون
وح ��دة حراري ��ة م ��ن الغ ��از ،في حي ��ن يمكن
لم�شروع الرطاوي ان ينتج غازا بكلفة 1.50
الى  2دوالر فقط لكل مليون وحدة حرارية.
ويتوق ��ع العراق م ��ع تعجيله تنفي ��ذ م�شاريع
انت ��اج الغ ��از محلي ��ا ان ينه ��ي اعتم ��اده على
ا�ستيراد الغ ��از بحلول العام .2025 -2024
وي�ش ��ار ال ��ى ان بغ ��داد تخ�ض ��ع ل�ضغ ��وط
�أميركية لتقليل اعتمادها على الغاز والكهرباء
الم�ستوردي ��ن من ايران .ومن ��ذ العام 2018
تتلق ��ى بغداد ا�ستثناءات من وا�شنطن ت�سمح
له ��ا بموا�صل ��ة ا�ستي ��راد الطاق ��ة م ��ن اي ��ران
الخا�ضع ��ة لعقوبات مفرو�ضة م ��ن وا�شنطن
منذ ذلك العام.
• عن وكالة بالت�س وميد
للطاقة

وزراء
ام ��ا عل ��ى م�ست ��وى ال ��وزراء المر�شحي ��ن فنج ��ح
اثن ��ان فقط م ��ن �أ�صل  5ف ��ي الح�صول عل ��ى مقعد
ف ��ي البرلمان ،وهما الوزير ع ��ادل الركابي عن ذي
ق ��ار� ،ضمن التر�شيحات الفردي ��ة ،وايفان يعقوب،
وزيرة الهجرة �ضمن "كوتا" الم�سيحيين.
وخ�س ��ر بالمقاب ��ل كل م ��ن وزي ��ر الريا�ض ��ة عدنان
درج ��ال ف ��ي بغ ��داد ،وزي ��ر االت�ص ��االت اركان
ال�شيبان ��ي ع ��ن ديال ��ى ،ووزي ��ر التج ��ارة ع�ل�اء
الجب ��وري ع ��ن نين ��وى .بالمقاب ��ل خ�س ��ر ال�سباق
وزي ��ر الريا�ض ��ة ال�ساب ��ق عب ��د الح�سي ��ن عبط ��ان
ع ��ن بغ ��داد ،ووزي ��ر العل ��وم ال�ساب ��ق عبدالكري ��م
ال�سامرائ ��ي �ص�ل�اح الدي ��ن ،وزير الدول ��ة ال�سابق
�صالح الجبوري عن ديالى
محافظون
وتمك ��ن بالمقاب ��ل  4محافظين من ا�ص ��ل  5دخلوا
التناف� ��س ،في الح�ص ��ول على مقاعد ف ��ي البرلمان
المقب ��ل .وه ��م محاف ��ظ الب�ص ��رة ا�سع ��د العيداني
زعي ��م "ت�صميم" ،عمار جبر محاف ��ظ �صالح الدين
عن "تقدم" ،راكان الجبوري عن التحالف العربي،
واالنب ��ار عل ��ي فرح ��ان ع ��ن "تق ��دم" .والمحاف ��ظ
الوحيد الذي خ�س ��ر االنتخابات هو محافظ بغداد
محمد جاب ��ر العطا ،الى جان ��ب  7ر�ؤ�ساء مجال�س
محافظ ��ات ل ��م ينجح منه ��م اي احد ف ��ي الح�صول
عل ��ى مقعد ،ابرزهم رئي� ��س مجل�س محافظة بغداد
ال�سابق ريا�ض الع�ضا�ض ،وبابل رعد الجبوري.
ح�صة المكونات
اما عن "كوتا" المكونات فقد عاد نائبان اثنان الى
البرلمان ،وهم ��ا بيداء خ�ضر ،و�أ�س ��وان الكلداني
عن "كوتا" الم�سيحيين �ضمن حركة بابليون.
ومقاع ��د المكونات هي  9مقاعد ،خم�سة مخ�ص�صة
للم�سيحيي ��ن ،ومقع ��د واح ��د ل ��كل م ��ن ال�صابئ ��ة،
االيزيديين ،والكرد الفيليين ،وال�شبك.

�سحر املجوهرات
والأناقة مع
Bernhard H. Mayer
لعش��اق األناقة والفخامة وجم��ال اجملوهرات والذوق
الرفي��ع ،تق��دم لك��م كيونت مجموع��ة مجوهرات
 Bernhard H. Mayerالت��ي ميت��زج فيه��ا الس��حر
باجلمال واألناق��ة ،ومتنحك املظه��ر اجلمالي الفخم
لتس��يري متألقة ويك��ون حضورك ف��ي غاية الرقة
واجلمال لتتركي أثرًا ال ينمحي وبصمة ال تنسى.
جن��ح احلرفيون واملصمم��ون جملموع��ة Bernhard H.
 Mayerفي تصميم مجموعات متنوعة من اجملوهرات
الس��احرة التي تخلب األلب��اب ،حيث مت تصميم كل
قطع��ة صغيرة على حدة ،مع االهتمام الكامل بأدق
وأصغر التفاصيل ،فكل قطعة هي حتفة فنية ثمينة
وال ش��بيه لها ،بحيث تناس��ب اجملموعة كل األذواق
املوجودة ،وتعبر عن الشخصية املتفردة التي ال نظير
لها لكل من يرتديها.
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�أهايل ذي قار يحتجون على ارتفاع �أ�سعار مفردات ال�سلة الغذائية ويدعون �إىل الرقابة
 ذي قار /ح�سني العامل

تظاهر املئات من اهايل حمافظة
ذي قار يوم االحد ( 14ت�شرين
الثاين  )2021امام مبنى املحافظة
لالحتجاج على ارتفاع ا�سعار املواد
اال�سا�سية الداخلة �ضمن مفردات
ال�سلة الغذائية ،وفيما اكدوا
ارتفاع ا�سعار بع�ض املواد اىل ثالثة
ا�ضعاف �سعرها ال�سابق ،دعوا اىل
ت�شديد الرقابة على اال�سعار
وخف�ض �سعر �صرف الدوالر
وحت�سني مواد البطاقة التموينية.
وا�ش ��ار امل�ش ��اركون بالتظاهرة التي انطلقت من
مي ��دان التظاه ��رات يف �س ��احة احلبوبي باجتاه
ديوان املحافظة اىل ان "ا�س ��عار امل ��واد الغذائية
ارتفع ��ت يف اال�سواق املحلية ب�ص ��ورة جنونية
ال تتنا�س ��ب حت ��ى مع الزي ��ادة احلا�صلة يف �سعر
�صرف الدوالر" ،مبينني ان "كي�س الطحني ارتفع
م ��ن  15الف اىل  45الف دينار وعبوة الزيت من
 1000دين ��ار اىل � 3آالف دين ��ار وكيل ��و ال�سك ��ر
ارتف ��ع من  750دينارا اىل  1500دينار واللحوم
احلم ��راء ارتفع �سعرها م ��ن � 8آالف اىل  12الف
للكيلو الواحد والدجاج ارتفع من � 6آالف اىل 10
�آالف دينار وطبقة البي�ض من � 3آالف اىل � 7آالف
دينار" ،م�ؤكدين ارتفاع مواد اخرى كالقرطا�سية
واملالب� ��س واالجهزة الكهربائية وم ��واد والبناء
وغريه ��ا م ��ن امل ��واد اال�سا�سية .وم ��ن جانبه قال
النا�شط ح�سن هادي العراقي لـ(املدى) ان "اهايل
حمافظ ��ة ذي ق ��ار ونا�شط ��ي ت�شري ��ن تظاه ��روا

الي ��وم (االحد) احتجاجا عل ��ى االرتفاع الفاح�ش
ب�أ�سع ��ار امل ��واد الغذائي ��ة اال�سا�سي ��ة" ،مبينا ان
"االرتف ��اع احلا�ص ��ل بات يثقل كاه ��ل ال�شرائح
الفق�ي�رة والكادح ��ة وذوي الدخ ��ل املح ��دود".
وحتت ��ل حمافظة ذي ق ��ار املرات ��ب االوىل �ضمن
قائم ��ة املحافظ ��ات العراقي ��ة االك�ث�ر فق ��را اذ
ي�صن ��ف اك�ث�ر م ��ن  40باملئة م ��ن �سكانه ��ا �ضمن
�شريح ��ة الفق ��راء من بينه ��م  25باملئ ��ة يعي�شون
حت ��ت م�ستوى خ ��ط الفقر .وا�سرت�س ��ل العراقي
ان "جت ��ار ال�سوق ا�ستغلوا ارتف ��اع �سعر �صرف

اخلطة اخلم�سية �أكرث من
احلاجة بـ ..% 28هل ّ
ي�صدر
العراق الكهرباء؟
 بغداد/املدى
تتح ��دث وزارة الكهرباء ويف �أكرث من منا�سبة عن اعدادها خطة خم�سية لرفع
انت ��اج الكهرب ��اء اىل اكرث من  50ال ��ف ميغا واط خالل � 5سن ��وات ،يف الوقت
ال ��ذي يبلغ انتاج العراق احل ��ايل بني � 19إىل � 20ألف ميغ ��ا واط ،حيث يفوق
انت ��اج اخلط ��ة اخلم�سي ��ة حاجة العراق بن�سب ��ة � %28أو مبق ��دار  15الف ميغا
واط ،االم ��ر ال ��ذي يطرح ت�سا�ؤالت عم ��ا اذا �سيقوم الع ��راق بت�صدير الكهرباء
اذا م ��ا مت حتقي ��ق هذا االنتاج ،الذي يراه مراقب ��ون ب�أنه "متفائل" قليال قيا�سا
باملعطيات الواقعية.
وبح�س ��ب ت�صريحات املتحدث با�سم الوزارة احمد العبادي وتابعتها (املدى)،
ف� ��أن "اخلطة تهدف لزيادة �إنتاج الطاقة الكهربائي ��ة على �شكل مراحل ق�صرية
الأمد خ�ل�ال �سنة واحدة وطويلة الأمد خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة" .وبني
ان ��ه "�ستتم زي ��ادة الإنتاج خ�ل�ال ال�سن ��ة الأوىل من اخلطة مبع ��دل �ستة �آالف
ميغ ��اواط ،ويف ال�سن ��ة الثالث ��ة � 12ألف ميغ ��اواط و�صوال �إىل طاق ��ة �إنتاجية
تبل ��غ � 54ألف ميغ ��اواط بعد انتهاء ال�سن ��وات اخلم�س" .و�أ�ض ��اف �أن اخلطة
تت�ضم ��ن "رفع مع ��دالت الإنتاج وخف�ض االختناق ��ات وادخال بع�ض اخلطوط
الناقل ��ة الت ��ي ن ��روم �إدخالها يف ف�صل ال�صي ��ف املقبل ،بالإ�ضاف ��ة �إىل م�شاريع
الطاق ��ة ال�شم�سية" .وبينم ��ا تبلغ الطاقة االنتاجي ��ة يف الوقت احلايل بني 19
�إىل  21الف ميغاواط� ،إال �أنه مع ذلك ف�أن االنتاج ال يكفي ل�سد احلاجة الكاملة
م ��ن الطاق ��ة الكهربائية وجعلها م�ستق ��رة ب�شكل تام دون انقط ��اع ،وبذلك ،ف�أن
وزي ��ر الكهرباء وكالة عادل كرمي قد �أكد يف وقت �سابق �أن "العراق يحتاج يف
الوق ��ت احل ��ايل  35الف ميغا واط ،ما يعني �أننا نعاين من نق�ص يبلغ � 15ألف
ميغ ��اواط" ،وهو الرقم ال ��ذي من املفرت�ض ان يوفر الطاق ��ة الكهربائية ب�شكل
ت ��ام وكامل .وفيما لو احت�سبنا كمي ��ة االنتاج التي يحتاجها العراق من الطاقة
الكهربائي ��ة وفقا لعدد ن�سمات ��ه وبالتايل زيادة العوائ ��ل واال�ستهالك واملنازل
واالجه ��زة ،ف�أن العراق ال ��ذي يبلغ عدد ن�سماته اكرث م ��ن  40مليون ن�سمة يف
الوق ��ت احلايل ويحت ��اج �إىل  35الف ميغاواط ،فهذا يعن ��ي �أن كل  1ميغاواط
تكف ��ي ال�ستهالك �أل ��ف و 143مواطنا .وبح�سب بيان ��ات وزارة التخطيط ،ف�أن
النمو يف العراق بعدد الن�سمات يبلغ نحو مليون ن�سمة �سنويا ،وبذلك ف�أنه يف
غ�ض ��ون � 5سن ��وات �سيكون عدد الن�سمات يف الع ��راق قرابة  45مليون ن�سمة،
وبذلك ف�أن حاجة العراق من الكهرباء خالل � 5سنوات القادمة �ستكون نحو 39
�أل ��ف ميغ ��اواط فقط ،وان الـ 54الف ميغا واط تكف ��ي للعراق يف حال كان عدد
ن�سماته اكرث من  60مليون ن�سمة.
وم ��ن هن ��ا ،يب ��دو غريب ��ا ان تخط ��ط وزارة الكهرباء لرف ��ع االنتاج ل� �ـ 54الف
ميغ ��اواط م ��ن الطاق ��ة الكهربائية خالل خطته ��ا اخلم�سية لل�سن ��وات اخلم�س
املقبلة� ،أي �أن انتاج الطاقة �سيكون فيه فائ�ض بنحو  15الف ميغاواط� ،أي ما
يقارب الـ ،%28وهو الرقم الذي يعادل طاقة الكهرباء بالكامل يف العام املا�ضي،
حيث تعترب الـ 15الف ميغاواط رقما كبريا من االنتاج ومن غري املعلوم ما اذا
كان العراق ينوي ت�صديره لأنه �سيكون فائ�ضا وال جدوى اقت�صادية من انتاج
هذه الطاقة دون ا�ستهالكها.

فقدان هوية

فقدت من��ي الهوية الص��ادرة من
وزارة التجارة باس��م (أس��ماء عبد
الوه��اب) يرج��ى مم��ن يعث��ر عليها
تس��ليمها إلى جهة اإلصدار ...مع
التقدير

ال ��دوالر اب�شع ا�ستغ�ل�ال وباتوا يبيع ��ون املواد
الغذائي ��ة وغريه ��ا ب�أ�ضع ��اف �سعره ��ا ال�سابق"،
داعي ��ا اىل ت�شدي ��د الرقابة التجاري ��ة على ا�سعار
ال�سوق والب�ضائع املغ�شو�شة وتخفي�ض الر�سوم
الكمركية وال�ضرائب على املواد اال�سا�سية.
وم ��ن جانب ��ه ا�ستذك ��ر املتظاه ��ر عل ��ي النا�صري
( 58عام ��ا) اي ��ام احل�ص ��ار االقت�ص ��ادي وتالعب
التجار ب�أ�سعار ال�سوق م�شريا اىل ان "ما �شهدته
اال�سواق املحلية م�ؤخرا يعيدنا اىل ايام احل�صار
وارتفاع اال�سعار وعدم ا�ستقرار ال�سوق" ،مبينا

ان "اال�سع ��ار باتت خ ��ارج ال�سيط ��رة يف الوقت
احلا�ضر فهي تقفز يف كل يوم مبعدالت اعلى من
�سابقاته ��ا" .وا�شار النا�ص ��ري اىل ان "االرتفاع
اجلنوين ب�أ�سعار املواد الغذائية اربك االو�ضاع
االقت�صادي ��ة للكثريي ��ن وال�سيم ��ا ال�شرائ ��ح
والطبق ��ات الفق�ي�رة التي تزخر به ��ا حمافظة ذي
ق ��ار" ،الفت ��ا اىل ان "م ��ا فاق ��م االزم ��ة ه ��و تعرث
جتهيز مف ��ردات البطاقة التموينية وعدم كفايتها
يف تغطية حاج ��ة اال�سرة العراقية" ،م�شددا على
�ضرورة ا�ستقرار توزيع مواد البطاقة التموينية

وزيادة كمياته ��ا وانواعها لتحافظ على ا�ستقرار
ال�س ��وق ومتك ��ن ال�شرائ ��ح الفقرية م ��ن مواجهة
الغالء الفاح�ش.
وكان جمل� ��س الن ��واب العراقي ق ��رر يف جل�سته
املرقم ��ة ( )22يف  2019/12/18اعتب ��ار
حمافظة ذي قار مدينة منكوبة ،وذلك على خلفية
التظاه ��رات املطلبي ��ة الت ��ي حتت ��ج عل ��ى ارتفاع
معدالت البطالة والفق ��ر ونق�ص اخلدمات والتي
قوبل ��ت بهج ��وم دم ��وي �شنت ��ه الق ��وات الأمني ��ة
عل ��ى املتظاهرين نهاية ت�شرين الث ��اين من العام

املذك ��ور وخل ��ف � 50شهي ��د ًا ونح ��و  500جريح
يف جم ��زرة عرف ��ت فيما بعد با�س ��م جمزرة ج�سر
الزيتون .وبدوره ق ��ال النا�شط ه�شام ال�سومري
ان "ا�سع ��ار بع� ��ض امل ��واد الغذائي ��ة اال�سا�سي ��ة
ارتفع ��ت اىل ثالث ��ة ا�ضع ��اف �سعره ��ا والبع�ض
االخ ��ر اىل �ضعف�ي�ن ومعظمه ��ا ت�ضاع ��ف �سعرها
ب�ص ��ورة غري منطقية ال تتنا�سب حتى مع ارتفاع
�سعر ال ��دوالر" ،منوها اىل ان "اال�سعار مل ت�شهد
ارتفاعا بهذه ال�صورة حتى يوم كان �سعر برميل
النفط بحدود  35دوالرا".
وت�س ��اءل ال�سومري عن "اال�سباب التي دعت اىل
رف ��ع �سعر �صرف ال ��دوالر يف الوق ��ت الذي يباع
فيه برميل النفط ب�أكرث من  80دوالرا ومبعدالت
ت�صدي ��ر تتجاوز االربعة مالي�ي�ن برميل يوميا"،
م�ؤك ��دا ان "الطبق ��ات الفق�ي�رة وذوي الدخ ��ل
املحدود و�صغ ��ار املوظفني من ال�شع ��ب العراقي
ه ��م املت�ض ��ررون ب�ص ��ورة كب�ي�رة م ��ن ال�سيا�سة
املالية املعتم ��دة" .ونوه اىل ان "احلكومة جل�أت
خلف� ��ض رواتبه ��م عندم ��ا هبط ��ت ا�سع ��ار النفط
ورفع ��ت �سع ��ر ال ��دوالر مع ارتف ��اع �سع ��ر النفط
وبالت ��ايل ارتفع ��ت ا�سعار ال�س ��وق واثقلت كاهل
ال�شرائ ��ح املذكورة" .وم ��ن جانب اخر احت�شد
املئ ��ات من خريج ��ي الكليات واملعاه ��د و�شرائح
اخ ��رى م ��ن الك�سبة ام ��ام مبنى حمافظ ��ة ذي قار
للمطالب ��ة بالتعي�ي�ن .وتواج ��ه حمافظ ��ة ذي قار
الت ��ي يبلغ ع ��دد نفو�سها اكرث م ��ن مليوين ن�سمة
وت�ضم  20وحدة �إدارية  10منها متاخمة ملناطق
الأه ��وار م�شكل ��ة متنامي ��ة يف ارتف ��اع مع ��دالت
البطال ��ة وال�سيما ب�ي�ن اخلريجني اذ تق ��در ن�سبة
البطالة ب�أكرث من  40باملئة بني او�ساط ال�شريحة
املذكورة.
وكان ��ت التظاه ��رات والفعالي ��ات املطلبي ��ة ق ��د
جت ��ددت ام ��ام مبنى حمافظ ��ة ذي ق ��ار وعدد من
مناط ��ق املحافظة منذ ي ��وم االربعاء ( 10ت�شرين
الث ��اين  )2021للمطالب ��ة بتوف�ي�ر فر� ��ص عم ��ل
للخريج�ي�ن وحت�س�ي�ن اخلدمات وزي ��ادة رواتب
املتقاعدين مبا يتنا�سب مع غالء املعي�شة وارتفاع
�سعر �صرف الدوالر.

جنفي يحول منزله �إىل ور�شة للنحت على اخل�شب حتاكي احلب والفولكلور
متابعة  /املدى
جن ��ار كان يف ح ِّين ��ا ال�سكن ��ي ،ف�أمتعن يف وتاب ��ع "و�صل ��ت �إىل مرحل ��ة م ��ن اجلودة
عمل ��ه وكيف كان يحوّ ل اخل�شب �إىل �أ�شكال ومتكن ��ت من �صن ��ع ا�س ��م خا� ��ص لأعمايل
جع ��ل للخ�ش ��ب �شفاه� � ًا ،تنط ��ق ع ��ن احلب يحتاجها النا�س يف منازلهم ،وكنت �أتخيل حتت و�سم النخي ��ل ،ومنحوتاتي تعبرّ عن
والفولكلور ،فب�أنامله حوَّ ل القطع اخل�شبية نف�س ��ي كي ��ف �أ�صن ��ع �أ�شي ��ا ًء خمتلف ��ة عم ��ا فولكلور وجت�سيد احلب بني النا�س".
لتحف فنية حتاكي الإبداع.
ي�صنعه ذلك النجار".
وع�ب�ر عن �أمل ��ه ب�أن ي�ص ��ل "اىل م ��ا �أطمح
عبا� ��س �شاب يف مقتبل العم ��ر �أحب رائحة و�أ�ض ��اف� ،أن "�أول جترب ��ة يل كان ��ت يف الي ��ه يف فن النح ��ت ،وهو �أن �أبن ��ي �شركة
اخل�شب من ��ذ طفولته ،ما جعل ��ه يتيقن ب�أن املرحل ��ة املتو�سط ��ة� ،أردت �أن �أنح ��ت وردة متخ�ص�ص ��ة به ��ذا املج ��ال ،وم ��ا ور�شت ��ي
هن ��اك �شيئ ًا م�ش�ت�رك ًا بينهما ،م ��ا دفعه اىل على اخل�ش ��ب ،وف�شلت التجربة يف حينها ،والك�شك الذي �أعر�ض فيه �أعمايل �إال البذرة
ع�ش ��ق النحت وانت ��اج �أ�ش ��كال فنية حازت لكن ��ي بذل ��ت جمه ��ود ًا لتحقي ��ق رغبت ��ي ،الأوىل لبن ��اء ه ��ذا امل�ش ��روع ،ور�سالت ��ي
على �إعجاب من حوله.
ومل �أي�أ� ��س ب ��ل ازددت �إ�صرار ًا عل ��ى تنفيذ لل�شب ��اب يف وطني� ،أال يهج ��روا هواياتهم
م ��ا �أت ��وق �إلي ��ه ،لذل ��ك جنح ��ت يف جتارب �أو مواهبه ��م ،ف�إنه ��ا هب ��ة ال ��رب لتطوي ��ر
الإ�صرار على النجاح
الحقة".
الذات ،فتم�سكوا بها قبل فوات الأوان".
عبا� ��س بعم ��ر  20ربيع� � ًا ،يق ��ول�" :أحببتُ و�أ�ش ��ار �إىل �أن "�أهل ��ي ال�سيم ��ا وال ��دي
اخل�ش � َ�ب منذ طفولت ��ي� ،أتذك ��ر عندما كنت �ساع ��دوين كث�ي�ر ًا بتوف�ي�ر م�ستلزم ��ات
�إبداع يف الت�صاميم
�صغ�ي�ر ًا ،كنت �أجم ��ع قطع ًا خ�شبي ��ة عبارة احتاجه ��ا يف تطوي ��ر عمل ��ي ،لك ��ن ب�شرط �أ�ست ��اذ الف ��ن يف معه ��د الفن ��ون اجلميل ��ة
ع ��ن مكعب ��ات وجم�سم ��ات م�ستطيل ��ة م ��ن التزامي بدرا�ستي الأكادميية".
يف النج ��ف الأ�ش ��رف حي ��در الدب ��اغ� ،أكد،

�أن "عبا� ��س واحد من ه� ��ؤالء الذين بد�ؤوا
بتطوير عملهم بطريقته ��م اخلا�صة وبدعم
م ��ن املقرب�ي�ن من ��ه ،لذل ��ك جن ��ح يف �صق ��ل
موهبته ،ونتج عنه ��ا ما و�صل �إليه الآن من
�إبداع يف الت�صاميم التي جتذب النا�س".
ودع ��ا ،الدب ��اغ "احلكوم ��ة االحتادي ��ة
وبخا�ص ��ة وزارت ��ي الثقاف ��ة وال�شب ��اب
والريا�ض ��ة اىل �أن يدعم ��وا الطاق ��ات
ال�شبابية ب�شتى الو�سائل ،لكي نح�صل على
نخب ��ة من الفنانني واملوهوب�ي�ن ب�شكل عام
يف امل�ستقب ��ل القريب ،ميثل ��ون العراق يف
الفعاليات الثقافية املحلية والدولية".
ويف ه ��ذا املعر� ��ض ال�صغ�ي�ر يف �أح ��د
املجمع ��ات التجاري ��ة يعر� ��ض عبا� ��س
منحوتات ��ه اخل�شبية �أم ��ام الزبائن ،رواده
معظمه ��م م ��ن ال�شب ��اب والع�ش ��اق وه ��واة

املنحوتات اخل�شبية.
فا�ض ��ل� ،أحد زبائنه ،تع ��رف عليه من خالل
مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ،ف�أعج ��ب
ب�أعمال ��ه واقتن ��ى منه ��ا بع� ��ض التحفي ��ات
الت ��ي تخ�ص الع�ش ��اق ،مف�صح� � ًا عن بع�ض
م�شاع ��ره" :ملل ��ت �أن �أه ��دي خطيبت ��ي
الهداي ��ا التقليدي ��ة ،وعندم ��ا كن ��ت ات�صفح
يف االن�ستغرام وجدت ع ��ن طريق ال�صدفة
ح�س ��اب عبا�س فوج ��دت منحوت ��ات رائعة
وجميل ��ة ،وب�أ�سع ��ار تناف�سي ��ة ،حج ��زت
منحوت ��ة نق�ش ��ت عليه ��ا ا�سم ��ي وا�س ��م
خطيبتي وبع� ��ض املج�سمات التي ي�صنعها
عبا�س ح�س ��ب الت�صاميم الت ��ي ُتطلب منه،
وبه ��ذا وج ��دت �شيئ� � ًا خمتلف� � ًا وممي ��ز ًا،
ري حبٍّ خلطيبتي" .
ي�ستحق �أن �أقدمه تعب َ
• عن (واع)

م�سودة �إعالن فر�صة ا�ستثمارية رقم ()9
تعلن جلنة االس��تثمار في وزارة الدفاع عن توفر فرصة اس��تثمارية من معس��كر الغزالني التي تقع ضمن املقاطعتني ( 2الغزالني و 7وادي حجر
الشرقية) في محافظة نينوى – الغزالني – ساحة بغداد البالغ مساحتها ( )200دومن وعلى الشركات واملستثمرين الراغبني باالستثمار مراجعة
مديرية اإلس��كان العس��كري الكائنة في مجمع الكسرة (بناية رقم  )6ليتم تقدمي العروض وفق الشروط ادناه مرفقا ً بها كافة املستمسكات
الثبوتية بواقع ( )10نسخ وبظرف مغلق واحد خالل مدة أقصاها نهاية الدوام الرسمي ليوم .2021/11/30
لغرض دراس��تها من قبل جلنة اس��تثمار وزارة الدفاع واختيار العرض املناسب ويتحمل من يتم قبول طلبه تكاليف نشر اإلعالن وكافة الرسوم
واملصاريف األخرى إضافة إلى استحصال كافة املوافقات األصولية من اجلهات ذات العالقة إلنشاء املشروع.
الشروط:
 -1انشاء مجمع سكني عمودي وافقي.
 -2يتعهد املستثمر بتخصيص  %20من الوحدات السكنية ملنتسبي اجليش العراقي على ان يكون ثمنها بسعر كلفة انشاء الوحدة السكنية.
 -3يتعهد املستثمر بتخصيص  %10من مجموع الوحدات السكنية كوحدات تشغيلية الى وزارة الدفاع مجاناً.
 -4تك��ون جميع املرافق اخلدمية  /جتارية ترفيهية تعليمية تنفذ بطريقة املس��اطحة وت��ؤول ملكيتها الى وزارة الدفاع ومبدة ال تزيد عن  25عام
على ان يتعهد بدفع ايجار سنوي عن قيمة استثماره.
امل�ستم�سكات املطلوبة:
 -1كافة التصاميم واخملططات اخلاصة باملشروع.
 -2نسخة مصدقة من شهادة تأسيس الشركة مع محضر االجتماع.
 -3حتاسب ضريبي آلخر سنة وبراءة ذمة مصادقة أصولياً.
 -4كتاب يؤيد عدم تسجيل الشركة في القائمة السوداء.
 -5عنوان الشركة.
 -6األعمال املماثلة املنجزة مع كتب اإلحالة.
 -7املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض أو من ميثله (مخول او معاون).
 -8الكفاءة املالية ويجب ان تكون مودعة باملصرف وكتاب تأييد من املصرف يؤيد ببقاء املبلغ املودع فيه حلني اجناز املشروع.

جمعة عناد
وزير الدفاع
رئي�س جلنة ا�ستثمار وزارة الدفاع
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الدراجات من دخول م�صر!
الأولمبية العراقية ت�ستغرب منع وفد
ّ

باختصار ديمقراطي

وجيه ع ّزام :البحث الأمني وراء الت�أخري ..واعتذرنا م ّرتني
بكرامة ..و 90ميدالية بانتظاركم!

 رعد العراقي

منتخب املحرتفني

 بغداد � /إياد ال�صاحلي
�أب ��دت اللجن ��ة الأوملبي ��ة الوطني ��ة
ا�س ��تغرابها حي ��ال من ��ع وف ��د احت ��اد
الد ّراج ��ات دخ ��ول م�ص ��ر بع ��دم منح ��ه
ال�سمات للم�ش ��اركة يف (بطوالت التج ّمع
ِ
العربي للعبة) للفرتة ( )27 -12ت�ش ��رين
الثاين اجل ��اري� ،آملة من االحتاد العربي
تقدمي �أ�س ��باب ذل ��ك وت ��دارك املوقف غري
الوارد بني الريا�ض ��يني اال�شقاء ،يف وقت
�أكدت اللجنة العلي ��ا املنظمة للتج ّمع� ،أنه
مت �إ�ص ��دار ِ�س ��مات جميع �أع�ض ��اء البعثة
العراقي ��ة البال ��غ عدده ��م (� )68شخ�ص� � ًا،
والت�أخ�ي�ر ح�ص ��ل خ ��ارج �إرادة اللجن ��ة
العلي ��ا ويخ� �ّ�ص البح ��ث الأمن ��ي جلميع
الوفود ،ومت تقدمي �إعتذار ر�سمي للعراق
من دون �أن ُيقابل بخطوة �إيجابية!
وذك ��ر بيان �ص ��ادر ع ��ن املكت ��ب الإعالمي
للجن ��ة الأوملبي ��ة الوطني ��ة م�س ��اء ي ��وم
اجلمعة الثاين ع�ش ��ر من ت�ش ��رين الثاين
� ،2021أطلع ��ت علي ��ه (امل ��دى) �أن ��ه "يف
الوقت الذي تدخل �أرا�ضي ال�شقيقة م�صر
العديد م ��ن املجاميع ال�س ��ياحية العراقية
الكبرية بواقع يومني يف الأ�سبوع ،وبعد
االنفتاح الكبري بني البلدين ال�شقيقني �إثر
زي ��ارة الرئي� ��س امل�ص ��ري لبل ��ده العراق،
وم�ش ��اركته يف م�ؤمت ��ر بغ ��داد للتع ��اون
وال�شراكة ،الذي ُك ِّر�س للتقارب والتفاهم
العربينيُ ،نبدي �أ�س ��فنا لتعطيل ال�ش ��باب
الريا�ضي العراقي عن م�شاركة �أ�شقائِه".
و�أ�ض ��اف "مت من ��ح ت�أ�ش�ي�رات الدخ ��ول
ل�س ��بعة ع�ش ��ر وفد ًا عربي� � ًا ،ومنع ذلك عن
وف ��د العراق فق ��ط ،والذي �أنفق ��ت اللجنة
الأوملبي ��ة واالحت ��اد املعني مبال ��غ كبرية
العداده ،و�إدخاله يف مع�سكرات تدريبية
عالي ��ة التح�ض�ي�ر وطويلة الأم ��د من �أجل
هذه امل�ش ��اركة" الفت ًا �إىل "ت� ُّأ�س � ْ
�ف اللجنة
الأوملبي ��ة الوطني ��ة العراقي ��ة عل ��ى ه ��ذا
املوقف الغريب و�إنعكا�ساته ال�سلبية على
روح ال�شباب الريا�ض ��ي العراقي الطامح
مب�شاركة اال�شقاء تناف�س� � ًا ريا�ضي ًا عربي ًا
يف �أر� ��ض الكنان ��ة م ��ن جهة ،وم ��ا يعنيه
من ��ع دخول الوفد العراق ��ي على الالعبني
وجممل الوفد الريا�ضي من جهة �أخرى".
وخل� ��ص البي ��ان �إىل �أن "اللجنة الأوملبية
ت�سجل عتبها الريا�ضي
الوطنية العراقية ّ
ال�ش ��ديد على الإخوة يف االحتاد امل�صري
للد ّراج ��ات ،وحتيل ��ه �أي�ض� � ًا ،اىل االحتاد
العرب ��ي للعب ��ة �آمل�ي�ن تق ��دمي �أ�س ��باب
ذل ��ك ،وت ��دارك املوق ��ف غ�ي�ر ال ��وارد بني
الريا�ض ��يني اال�ش ��قاء ،وجت ��اوز الأزم ��ة
ب�أ�س ��رع وقت منع ًا لتكراره ��ا بني البلدان
ال�شقيقة".
ويف تطوّ رالح ��ق ،بعثت اللجنة الأوملبية
الوطنية ر�سالة ر�سمية اىل �إحتاد اللجان
الأوملبي ��ة العربي ��ة ظه�ي�رة ي ��وم الأح ��د
الرابع ع�ش ��ر من ت�ش ��رين الث ��اين 2021،
لإعالمه ��ا ب�ش� ��أن من ��ع وف ��د الع ��راق م ��ن
دخول جمهورية م�صر العربية للم�شاركة
يف مناف�س ��ات بط ��والت التج ّم ��ع العربي
بالد ّراجات ،وح�ضور �إجتماعات االحتاد
العربي.
وورد يف ن� �ّ�ص الر�س ��الة دع ��وة الع ��راق
لتع�ضيد روح الإخوّ ة بني ال�شباب العربي
الريا�ضي ،كما ت�ض ّمنت �أي�ض ًا طلب ًا عراقي ًا
للوق ��وف عل ��ى �أ�س ��باب ذل ��ك �س ��عي ًا ملن ��ع

وك�ش ��ف ع ��ن �":ص ��دور ت�أ�ش�ي�رة ثماني ��ة
و�ستني ريا�ض ��ي ًا عراقي ًا �ضمن قائمة بعثة
الد ّراج ��ات �ص ��بيحة �أم�س الأول ال�س ��بت
املواف ��ق الثالث ع�ش ��ر من ت�ش ��رين الأول
 ،2021بعدم ��ا �أجن ��ز وزي ��را الداخلي ��ة
والريا�ض ��ة كل الإج ��راءات اخلا�ص ��ة
بت�س ��هيل من ��ح ِ�س ��مات الدخ ��ول للوف ��ود
امل�ش ��اركة ومنه ��ا الع ��راق ،ومت ار�س ��ال
خط ��اب م ��ن احتادن ��ا اىل الأخ حمم ��ود
عزي ��ز رئي� ��س احت ��اد الد ّراج ��ات ذكرن ��ا
في ��ه رق ��م املوافق ��ة الأمني ��ة ،و�أكدن ��ا ب�أن
الوفد �س ُيمنح ِ�س ��ماته حال و�صوله مطار
القاه ��رة ،وحتى ل ��و جاء الوف ��د قبل بدء
املناف�س ��ة بي ��وم �أو يوم�ي�ن كن ��ا �س ��ن�ؤ ّمن
املوافقة الالزمة".

تك ��راره م ��ن �أج ��ل املحافظة عل ��ى وحدة
املوقف الريا�ضي العربي.
االحتاد امل�صري :عالقتنا
طيبة ومتينة
م ��ن جهت ��ه� ،أك ��د د.وجي ��ه ع� � ّزام ،رئي�س
اللجن ��ة العلي ��ا املنظم ��ة للتج ّم ��ع العربي
للد ّراجات ،رئي�س االحتاد امل�صري للعبة،
�أن العالق ��ة الطيب ��ة بين ��ه وب�ي�ن الع ��راق
ممث�ل ً�ا مب�س� ��ؤويل االحت ��اد العراق ��ي يف
�أعل ��ى م�س ��توياتها ،وترب ��ط الطرف ��ان
�ص ��داقة متينة �أ�سا�س ��ها املح ّبة واالعتزاز
بتاريخ البلدين وال�شعبني الكرميني.
وقال ع� � ّزام يف ردّه على ِا ّت�ص ��ال (املدى)
م�س ��اء �أم�س الأول ال�س ��بت الثالث ع�ش ��ر
للتق�ص ��ي
من ت�ش ��رين الث ��اين اجل ��اري،
ّ
ع ��ن حقيقة منع دخول وف ��د العراق مثلما
ورد يف بي ��ان اللجنة االوملبي ��ة �":أنا من
أحب
�أح � ّ�ب النا�س للعراق ،والع ��راق من � ّ
ال�ش ��عوب �إىل قلبي كوين ع�شتُ مع طلبة

عراقي�ي�ن ط ّيب�ي�ن در�س ��وا مع ��ي يف كلي ��ة
توج ��ه
الط � ّ�ب ع� �دّة �س ��نني ،ال يوج ��د �أي ّ
م�ص ��ري ملن ��ع البعثة العراقي ��ة من دخول
بالدن ��ا ،ونحن غري م�س� ��ؤولني ع ��ن كلمة
(من ��ع) ب ��ل وردت يف �أقاوي ��ل العراقي�ي�ن
وبياناتهم ،و�أنا �ألتزمتُ بال�صمت ال�شديد
ومل ا�س ��تف ّز برغم الكلمات اجلارحة التي
وجه ��ت الين ��ا �س ��واء ع�ب�ر االت�ص ��ال �أم
ّ
الر�س ��ائل ،فنحن �أبناء الريا�ض ��ة ول�س ��نا
�أعداء".
التخ�ص�ص
احرتام
ّ
وب�ّي�نّ ":ال ُيخفى على اجلميع� ،أن البحث
الأمني يحتاج اىل وقت لإ�صدار املوافقة،
ف�إجنازها لع�ش ��رة ا�شخا�ص �أمر �سهل يف
ي ��وم واح ��د ،لك ّنن ��ا نتحدّث ع ��ن �أكرث من
خم�س ��مائة �شخ�ص من �س ��بع ع�شرة دولة
عربي ��ة م�ش ��اركة يف (بط ��والت التج ّم ��ع
للد ّراجات) وهذه حتت ��اج �إىل وقت ،ولن
ّ
للتخ�ص�ص".
نتدخل يف �أمرها احرتام ًا
ّ

مو�سوعة الأعظمي للم�صارعة  ..توثيق نادر بالأبطال والأحداث

 بغداد /املدى
�أ�صدر العب ومدرب امل�صارعة �سابق ًا قارىء
امل �ق��ام ال�ع��راق��ي ال��دك�ت��ور ح�سني الأعظمي
مو�سوعة ف��ري��دة ُتعنى بتاريخ امل�صارعة
العراقية يف توثيق هو الأول من نوعه عطف ًا
على حمتوى م�ؤ ّلفه .وقال الرائد الريا�ضي
واحلكم الدويل ال�سابق يف امل�صارعة با�سل
عبدالكرمي للمدىّ � ،أن مو�سوعة الدكتور
ح�سني الأعظمي تعد ن��ادرة و�شاملة ل�سنني
ط��وي�ل��ة مل يتناولها ال�ب��اح�ث��ون يف ُكتبهم
اخلا�صة عن اللعبة التي متت ّد
ومذ ّكراتهم
ّ
على نحو ق��رن ك��ام��ل .و�أ� �ض��اف ":مل نرتك
الأع �ظ �م��ي وح� ��ده ،فمنذ �سنتني نتوا�صل

معه حيث يقيم يف العا�صمة الأردنية عمّان
لتزويده بكل ما يُ�ثري املو�سوعة من �صور
وبيانات و�أحداث تاريخية عرب جلنة م�ساندة
لعمله الكبري �ضمّت احل�ك��م ال ��دويل با�سل
عبدالكرمي واملد ّرب بهاء تاج الدين ،واحلكم
الدويل رعد م�صطفى ،ومت �إجنازها بال�شكل
املطلوب والتوقيع على عقد ا�صدارها يف
دار ال�ب�يروين بعمّان ي��وم ال��راب��ع ع�شر من
ّ
":حمطات
ت�شرين الأول املا�ضي" .وتابع
ع �دّة م � ّرت بها م�سرية اللعبة ك��ان لأبطالها
الكبار الدور الرئي�سي يف ت�أ�سي�س بداياتها،
وع ّززوا وجودها ب�ألقاب البطوالت العربية
والدولية ،و�أن�ش�أوا قاعدة وا�سعة من الأندية

التي �صنعت العبني واعدين قدّموا للعراق
ع�صارة جهودهم للتناف�س والفوز وموا�صلة
العطاء" .و�أ�شار �إىل �أنه "الف�صول اخلم�سة
التي ت�ضمّنتها مو�سوعة امل�صارعة مل ترتك
�أي م�ع�ل��وم��ة ت�خ���ّ�ص ب��داي��ات ال�ل�ع�ب��ة حتى
ع��ام  ،2000وه��ي ف�ترة طويلة �سعت جلنة
م�ساندة امل��ؤل��ف �إىل جمع �أك�بر ع��دد ممكن
من ال�صور الأر�شيفية التي جت��اوزت املئة
وخم�سني ��ص��ورة مب�شاركة ريا�ضيني ُكرث
�أع��رب��وا عن �سعادتهم مب� ّد اللجنة وامل��ؤ ّل��ف
مبا حفظته ذاكرتهم من �أحداث خمتلفة د�أب
الأعظمي على توثيقها لتكون مو�سوعته من
�أهم الأعمال املنجزة يف �إطار حماية تاريخ
امل�صارعة من ال�ضياع �أو التالعب بعد م�ضي
عقود �أخ��رى على �إ�صدارها ب�شهادات حية
م��ن رم��وزه��ا الأحياء" .وخ�ت��م عبدالكرمي
قائ ًال "بعد ا�ستقرار الو�ضع يف احتاد اللعبة
الذي مي ّر بظرف ا�ستثنائي� ،سندعو الدكتور
ح�سني الأعظمي م�ؤ ّلف املو�سوعة لالحتفاء
يف مقر االحت��اد ،وبح�ضور روّ اد امل�صارعة
والأب� �ط ��ال والإع�لام �ي�ين ل�ن �ب��ارك ل��ه جهده
امل�ه�ن��ي وال�ف�ك��ري و�أم��ان �ت��ه يف ن�ق��ل وحفظ
التاريخ الريا�ضي الذي يحتاج اىل �أكرث من
مو�سوعة ت�ستم ُّد حمتوياتها القيّمة من م�آثر
رجال ون�ساء الريا�ضات القدمية واحلديثة
يف العراق".

بيان انفعايل
و�أو�ض ��ح نائ ��ب رئي� ��س االحت ��اد الدويل
للد ّراجات�":ص ��راحة ا�س ��تغرب ق ��ول
الإخ ��وة يف الع ��راق �أن جمي ��ع ال ��دول
�ص ��درت لها ِ�س ��مات الدخول �إال هُ م ،وهذا
ف�سمات بعثات دول اجلزائر
غري �صحيحِ ،
و�س ��وريا وفل�س ��طني وليبي ��ا �ص ��درت مع
العراقيني يف يوم واحد ،وكنت �أمت ّنى �أ ّال
ُيكتب البيان بانفعال �أو يحوّ ل املو�ض ��وع
�إىل ق�ض ��ية �سيا�سية مثلما طالبوا االحتاد
العرب ��ي للد ّراجات باعتذار ر�س ��مي ،فانا
ل�س ��تُ ب�ش ��خ�ص �سيا�س ��ي ،ب ��ل ريا�ض ��ي،
و�أ�س ��عى مث ��ل كل ر�ؤ�س ��اء االحتادات يف
العامل �إىل ت�س ��هيل �إ�صدار �سمات الدخول
ولي�س خموّ ًال مبنحها".
اعتذار ر�سمي
وا�سرت�سل�":إ�ض ��افة �إىل خط ��اب املوافقة
الأمني ��ة ،بعث ��تُ بالوق ��ت نف�س ��ه ،خطاب� � ًا
ر�س ��مي ًا �إىل رئي� ��س احت ��اد الد ّراج ��ات
حمم ��ود عزي ��ز �أك ��دتُ في ��ه (�إنن ��ا نتق� �دّم
باالعتذار الر�س ��مي لظ ��روف خارجة عن
�إرادتنا ،و�إننا نكنُّ لدولة العراق ال�شقيقة
كل حب وتقدير واحرتام ،وبعد �أن وفقنا
الل ��ه تع ��اىل يف احل�ص ��ول عل ��ى املوافقة
الأمنية ،ن�ؤ ّكد على رغبتنا يف م�ش ��اركتكم
الكرمية يف هذا العر�س العربي الريا�ضي
الكب�ي�ر ،وال ��ذي ال يكتم ��ل �إال بتواجدك ��م

حيث �أن التج ّمع مازال يف بدايته ،وهناك
�س ��بعة ع�ش ��ر يوم� � ًا للتناف� ��س يف خم� ��س
بطوالت متنوّ عة ،و�إنّ ح�ضوركم ُي�ش ّرفنا
ويُكمِ ل ّ
مل ال�ش ��مل العرب ��ي  ..ونعتذر م ّرة
�أخرى) قدّمنا كل ذلك بكرامة حمفوظة".
ات�صاالت  ..وامتعا�ض!
وا�س ��تدرك  ..بنربة حزين ��ة ":يوجد فرق
كبري بني الأدب والالكرامة ،وكان تعاملي
ب� ��أدب يف ه ��ذه الق�ض ��ية ،فبع ��د �أن بعثتُ
خطاب املوافقة الأمنية �إىل رئي�س االحتاد
حممود عزيز ات�ص ��لتُ به �سبع م ّرات ومل
علي ،وكذلك ات�ص ��لتُ ب�أحمد �ص�ب�ري
يرد ّ
الأم�ي�ن املايل للجنة الأوملبية وامل�س� ��ؤول
ال�سابق يف االحتاد ت�سع م ّرات مل يرد هو
الآخر ،والأخري �أمتع�ض كثري ًا من توجيه
ر�سائلي ل�ش ��خ�ص رئي�س االحتاد وقويل
ل ��ه �إن ��ك ت�ش� � ّرفنا يف التج ّم ��ع ،ويعتق ��د
�ص�ب�ري �أن اهتمامنا يقت�ص ��ر بعزيز دون
بقي ��ة �أف ��راد البعث ��ة ،وه ��ذا غري �ص ��حيح
كونه رمز العراق يف اللعبة التي ي�ش ��رف
عليها ،وبالتايل ف�أهتمامنا ي�شمل �أ�سرتها
ولي�س فرد ًا منها".
موقف حمي
وختم د.ع ّزام حديث ��ه ":التج ّمع العربي
 2021يف م�صر ،هو الأول من حيث عدد
امل�ش ��اركني منذ ت�أ�س ��ي�س لعبة الد ّراجات
متنوعة،
للمناف�سة على ت�س ��عني ميدالية ّ
وموق ��ف االحت ��اد العراق ��ي من ��ه يبع ��ث
عل ��ى احلرية� ،إذ مل ي�ؤ ّكد ح�ض ��ور بعثته
�أو مقاطعته ��ا ،وكن ��ت �أتو ّق ��ع �أن يتف ّه ��م
االحت ��اد واللجن ��ة الأوملبي ��ة العراقي ��ة
موقفن ��ا ،ويت ��م احلجز عل ��ى �أول طائرة
م ّتجه ��ة �إىل م�ص ��ر ،ويقول ��وا لن ��ا بالود
و�س ��ماحة النف� ��س َرفعن ��ا العت ��ب عنكم،
لأن ��ه ال يوج ��د ن� ��ص قان ��وين ُيجربن ��ا
مبنح ال�سمات قبل �شهر ،وربمّ ا اتع ّر�ض
للظ ��رف ذات ��ه يف الع ��راق و�س� ��أحرتم
قانون ��ه ،وباملنا�س ��بة ع�ّب�ررّ تُ عن ُح�س ��ن
ن ّيت ��ي بطلبي م ��ن الأمني الع ��ام لالحتاد
العرب ��ي للد ّراج ��ات �أن نخ ��رج �س ��و ّية
�إىل املط ��ار و(نجُ �ب�ر خاط ��ر) العراقيني
ون�س ��تقبلهم و ُنرافقهم �إىل �أف�ضل فنادق
العا�صمة التي حجزنا غرفهم فيها ُم�سبق ًا
ودفعن ��ا تكاليفه ��ا �إعتب ��ار ًا م ��ن الليلتني
الفائتت�ي�ن! فعن �أي �س ��وء ن ّي ��ة و�أي منع
تتحدّثون ،م�ص ��ر بانتظاركم و�سرنفعكم
فوق الر�ؤو�س".

غ ��د ًا �س ��يدخل منتخبنا الوطني اختب ��ار ًا ع�س�ي�ر ًا لت�أكيد هويته
اجلدي ��دة الت ��ي ظه ��ر عليها يف مبارات ��ه االخرية �أم ��ام املنتخب
ال�س ��وري ويح ��اول من خاللها القب� ��ض على �آخر فر�ص ��ة للبقاء
�ض ��من دائرة املناف�س ��ة للظفر بالبطاق ��ة الثالثة عل ��ى �أقل تقدير
عندما يواجه املنتخب الكوري اجلنوبي املكتوي بجمرة نتيجة
التع ��ادل الت ��ي خرج بها �أم ��ام منتخبنا يف املرحل ��ة الأوىل على
�أر�ض ��ه وبني جماهريه التي كانت ت�س ��انده خارج �أ�سوار امللعب
وت�سبّبت على �إثرها يف تراجعهِ خلف املنتخب الإيراين مت�صدّر
املجموعة.
(ال�شم�ش ��ون) الكوري �س ��يدخل اللق ��اء ،وهو يتط ّلع اىل ح�س ��م
مفاجئة
النتيجة و�ض ��مان بطاق ��ة الت�أهّ ��ل جت ّنب ًا لأي ح�س ��ابات ِ
وهو م ��ا ظهر جل ّي ًا من خالل بع�ض الت�ص ��ريحات التي �ص ��درت
م ��ن كادره التدريبي والالعبني ،والتي كانت حتمل ر�س ��الة حت ٍّد
بت�ص ��حيح الأخطاء التي ظهرت على �أدائه �أمام �أ�س ��ود الرافدين
يف لق ��اء املرحلة الأوىل ،وهو ما �س ��يجعل املب ��اراة ت�أخذ جانب
الإث ��ارة والقوّ ة البدنية والتكتيك العايل داخل امليدان وعن�ص ��ر
املفاج�أة التي حت�ضر يف مطابخ هولندا والربتغال!
احلدي ��ث ع ��ن �أوراق املباراة ،وا�س ��تعداد منتخبنا لها �س ��تكون
حم�صورة بني فكر وذكاء الهولندي �أدفوكات وخربته الطويلة،
الفني ال ��ذي ظهر علي ��ه الفريق بعنا�ص ��ره
وب�ي�ن منط ��ق الأداء ّ
ّ
�صحة ما ذهبت
ال�شك
يقبل
ال
مبا
أكدت
املحرتفة اجلديدة والتي �
ّ
اليه الكثري من الأ�صوات التي طالبت بتغيري �شكل املنتخب عرب
�ض � ّ�خ �أ�س ��ماء �ش ��ابة حمرتفة متتلك مقوّ مات الت�أ�س ��ي�س الفكري
وت�صحح فل�سفة
والبدين ال�صحيح والتي ميكن �أن تعيد الروح
ّ
اللع ��ب العقيم غري امل�ؤ ّثر الذي ظهر فيها منتخبنا يف كل جوالت
املناف�سة ال�سابقة.
�أم ��ام �أدف ��وكات فر�ص ��ة قد ال تعوّ �ض ل�ض ��رب �أكرث من ع�ص ��فور
يف حج ��ر واح ��د بدء ًا م ��ن املحافظة على تاريخ ��ه ومرور ًا خلق
منتخب ب ��روح جديدة وانته ��ا ًء بتحقيق نتيجة تطي ��ح بالبُعبُع
الك ��وري وتخل ��ط �أوراق املجموع ��ة وحت� � ّذر بق ّي ��ة منتخب ��ات
املجموعة التي قد تف ّكر با�ست�س ��هال طريق املرور نحو املناف�سة
على املراكز الثالث الأوىل يف املجموعة عرب اجتياز الأ�سود.
املنط ��ق يذه ��ب نح ��و �ض ��رورة �أن ميتل ��ك الهولن ��دي اجل ��ر�أة
والت�ص ��ميم باملحافظة عل ��ى جمموعة الالعب�ي�ن املحرتفني ممّن
�أثبت ��وا جدارتهم و�أرتفع لديهم مقيا� ��س الرغبة واجلر�أة والثقة
بالنف� ��س م ��ن دون �أن ين�ص ��اع لهم�س ��ات ون�ص ��ائح املُرجتف�ي�ن
وامل�ش� � ّككني حتت ذرائع اخلربة وقوّ ة الكوريني وين�ش ��غل بد ًال
م ��ن ذلك يف منحه ��م م�س ��احة كبرية م ��ن الوقت الط�ل�اق خزين
املوهب ��ة والثبات يف امليدان مع ت�ص ��حيح الأخطاء التي ظهرت
يف ال�ش ��وط الأول من لقاءنا الأخري باملنتخب ال�سوري والت�أنيّ
مم ��ن ميتلكون نزعة
يف تطعي ��م تلك التوليف ��ة بالعبني حم ّليني ّ
هجومية و�أداء �س ��ريع وروح �ش ��بابية تتط ّلع نحو �إثبات الذات
والتم�سك بفر�صة ان�ضمامهم للمنتخب.
ّ
قد يكون من املفيد التذكري مب�س�ألة مهمّة تتع ّلق مبفهوم املوازنة
ب�ي�ن امتالك املب ��ادرة وال�س ��يطرة عل ��ى مفاتيح اللع ��ب الكوري
واحل� � ّد من خطورته وبني مباغتته ب� ��أداء هجومي يُربك �أوراق
مد ّرب ��ه الربتغايل ويح ّقق املفاج�أة التي حتدّثنا عنها عرب تغيري
هوية املنتخب بالكامل باال�س ��ماء اجلديدة التي �ست�ش� � ّكل عامل
�ض ��غط جترب ال ��كادر التدريبي للمناف� ��س على �إعادة ح�س ��اباته
وت�س ��تن ّزف الوقت للبحث عن املعاجلة وهو ما �سيتيح ملنتخبنا
امت�ل�اك زمام املبادرة والتح ّرك بثقة �أكرب لتطبيق ُخطط و�أفكار
اجلهاز الفني و�صو ًال القتنا�ص نقاط الفوز.
باخت�ص ��ار� ..أن جمي ��ع منتخبات جمموعتنا تبحث عن و�س ��ائل
القتنا� ��ص نق ��اط املرحل ��ة الثاني ��ة وهي ت ��درك ج ّي ��د ًا �أنها متثل
جوالت احل�سم و�صو ًال اىل نهائيات ك�أ�س العامل  2022وبالت�أكيد
ف�إن لقاء كوريا �س ��يكون نقطة انطالق حقيقية ملنتخبنا يف حالة
حتقيق ��ه نتيجة �إيجابية تدفعه للتفكري ب�ش ��كل جدّي نحو �إعادة
حت�شيد خطوطه والو�صول للجاهزية الق�صوى يف ح�صد نقاط
م ��ا تب ّقى م ��ن مباريات له يف املرحلة الثانية من خالل ا�س ��تغالل
فرتة تقريب ًا ال�سبعني يوم ًا التي تف�صله عن لقاء اجلولة الثانية
�أمام منتخب �إيران الذي �س ��يكون يف حالة اطمئنان وقد �ض ��من
ت�أهّ له بن�سبة كبرية ..و�أخري ًا الثبات يا �أدفوكات!
المنطق يذهب نحو �ضرورة �أن
يمتلك الهولندي الجر�أة والت�صميم
بالمحافظة على مجموعة الالعبين
ممن �أثبتوا جدارتهم
المحترفين ّ
و�أرتفع لديهم مقيا�س الرغبة
والجر�أة والثقة بالنف�س

مد ّرب النا�شئين يك�شف عن فوائد مع�سكر العين
 بغداد  /املدى
و�صلت بعثة منتخب النا�شئني لكرة
ال �ق��دم �أم ����س الأح� ��د �إىل العا�صمة
بغداد ،عائدة من الإمارات بعد �إنتهاء
املع�سكر التدريبي يف مدينة العني
الذي �أمت ّد للفرتة من ال�ساد�س ولغاية
ال �ث��ال��ث ع���ش��ر م��ن ت �� �ش��ري��ن ال �ث��اين
احلايل.
وواجه منتخبنا نظريه الإماراتي يف
مباراتني ودّيتني تقا�سما الفوز فيهما
بنتيجة واح���دة ( )1-2ا��س�ت�ع��داد ًا
ل�ب�ط��ول��ة غ ��رب �آ� �س �ي��ا ال�ث��ام�ن��ة التي
ي�ض ّيفها االحتاد ال�سعودي لكرة القدم
للفرتة من اخلام�س �إىل الثالث ع�شر
من كانون االول املقبل.
و�أ��س�ف��رت قرعة البطولة ع��ن وق��وع
منتخبنا يف املجموعة الأوىل �إىل
ج��ان��ب ل �ب �ن��ان وال �� �س �ع��ودي��ة ،حيث
يواجه الأول بال�ساعة اخلام�سة م�سا ًء
بتوقيت بغداد يف ملعب نادي اخلليج
يوم ال�سابع من كانون الأول القادم،
بينما يلتقي �صاحب الأر�ض يف ملعب
النه�ضة يوم التا�سع من ال�شهر نف�سه
عند ال�ساعة 6.45م�ساءً.

وق���ال ح���س��ن ك �م��ال م���درب منتخب
النا�شئني� ،أن ال�لاع�ب�ين ا�ستفادوا
م��ن مع�سكر العني ك�ث�ير ًا م��ن ناحية
االح �ت �ك��اك وامل �ن��اف �� �س��ة وا� �س �ت �ق��رار
احل��ال��ة النف�سية وت �ن��اول التغذية
ال�صحيحة واالن�ت�ظ��ام بالنوم لنيل
الراحة الكافية وااللتزام بالوحدات
التدريبية .و�أ� �ض��اف يف ت�صريحه
للمدى ":مع�سكر العني ك��ان مم ّيز ًا
بكل تفا�صيله ،وخ��ا��ص��ة ال��وح��دات

ال�ت��دري�ب�ي��ة وامل �ح��ا� �ض��رات النظرية
والت�أقلم على مالعب ر�سمية ،و�إجراء
مباراتني مبثابة االختبار احلقيقي
لعملنا ،برغم خو�ضنا �أول مباراة
ر�سمية مع منتخب بحجم الإم��ارات
الذي مل يخ�سر خالل  43مباراة لعبها
يف فرتة �إعداده وكانت �آخر مباراتني
فوزه على منتخب البحرين بثمانية
�أه � � ��داف ،وع �ل��ى م�ن�ت�خ��ب ال �ك��وي��ت
بالأربعة".

و�أو� �ض��ح ":منتخبنا ك��ان ن� � ّد ًا قوي ًا
ملنتخب الإم��ارات ،ومت ّكن من الفوز
عليه ( )1-2وخ�سر معه يف الثانية
( )2-1ب�سبب ت�أثري حالة ط��رد �أحد
الالعبني ،املهم لدينا هو التع ّرف على
�إم�ك��ان��ات منتخب خليجي �سنلتقي
بنظري �أ�سلوبه يف البطولة ،ف�ض ًال عن
خروجنا بنجاح الفت من االختبار،
فح�سب ر�ؤي��ت��ي �أن���ه يمُ � ّه��د لو�ضع
ب�صمة كبرية قريب ًا".
وب �� �ش ��أن املناف�سة يف ب�ط��ول��ة غ��رب
�آ�سيا قال "ذلك �أم��ل املنتخبات ،فمن
ي�ستع ّد ج � ّي��د ًا �سيكون ل��ه م�ك��ان مع
فرق املقدّمة ،وهو طموحنا امل�شروع
الذي ث ّقفنا العبينا لتتويج جهودهم
يف النهاية" .وختم كمال قائ ًال "مل
حت�صل تغيريات جذرية يف املنتخب،
ب��ل ت�غ�ّي�رّ �أ� �س �ل��وب الأداء ح�سب ما
تقت�ضيه طريقة لعب الفريق املناف�س،
ولدينا الأدوات التي ا�ستم ّرت معنا
ثالث �سنوات بدء ًا من فريق اال�شبال،
فهدفنا هو بناء وتعليم جيل متكامل
م��ن الناحية الفنية وتكري�س ثقافة
الفوز والتفوّ ق يف كل م�شاركة لرفع
ا�سم بلدنا عالي ًا".
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هوية الدولة وحمددات التجرمي
مثل ��ت “الدول ��ة” املو�ض ��وع الأ�س ��ا�س ملنت ��ج عل ��م
ال�سيا�س ��ة ،وقد تطورت وت�ضاعفت االدبيات املتعلقة
ب (فك ��ر وتنظي ��م وبن ��اء وحتديات وتنمي ��ة ومناذج
وا�ش ��كال وحت ��والت) الدول ��ة يف القرن�ي�ن االخريين
مب ��ا ي�س ��اوي مئ ��ات �أ�ض ��عاف م ��ا انتجت ��ه االدبي ��ات
ال�سيا�سية يف مراحل �س ��ابقة مع �أهمية االدبيات الأم
التي ت�أ�س�س ��ت عليها الكثري م ��ن االفكار ،وكان اجلدل
كبري ًا حول م�سارين رئي�سني فيما يتعلق بالكتابة عن
الدول ��ة و�ش� ��ؤونها ،الأول يتحدث عن �ص ��ورة نظرية
مفرت�ض ��ة مبنية على ت�أ�صيالت فكرية معظمها م�ستق
من الفل�س ��فة ال�سيا�س ��ية ،والثاين ،يتعاطى مع مناذج
و�ص ��ور واقعية لت�ش ��كالت الدولة بو�صفها مرجعيات
يتم حماكمة وقيا�س الدول على ا�سا�سها.
ي ��رى االجت ��اه النظ ��ري هوي ��ة الدول ��ة كخال�ص ��ة
طبيعي ��ة حلا�ص ��ل جم ��ع (توجه ��ات وخ�صو�ص ��يات
ومتث�ل�ات ال�س ��كان مبختل ��ف تنوعاته ��م ور�ؤاه ��م،
م�ص ��اغة بطريقة ميكن متثله ��ا يف الهوية الرئي�س ��ة،
وم�ض ��اف ًا له ��ا اخل�صو�ص ��ية التاريخية واحل�ض ��ارية
واجليو�سرتاتيجية للكيان) ،فيما تتبدل هوية الدول
ب�ش ��كل �أ�س ��رع �إيقاع� � ًا يف املنهج الواقع ��ي ،وهي اقل
متثي ًال للر�ؤى العميقة لل�سكان.
�أختطفت الأنظمة ال�شمولية والدميقراطيات امل�شوهة
دولها ب�شكل �أعادت فيه �صياغة هويتها وفق منظورها
اخلا� ��ص ،بحي ��ث ا�ص ��بحت هوي ��ة الدول ��ة ت�س ��اوي
توجهات ال�س ��لطة ،ويف بع�ض النماذج ت�ساوي مزاج
احلاكم النافذ.
عل ��ى كال املنظوري ��ن تت�أ�س ���س ال�سيا�س ��ات العام ��ة
الت ��ي تنطل ��ق منه ��ا القوان�ي�ن ،ويف مقدم ��ة ذل ��ك
التحدي ��دات التجرميي ��ة التي تر�س ��م منظ ��ور الدولة
(مل ��ا يع ��د جمرم� � ًا وممنوع� � ًا ومعاقب� � ًا علي ��ه) ،لذل ��ك
تت�س ��ع وتت�ش ��دد �سيا�س ��ات التجرمي يف ظ ��ل االنظمة
ال�ش ��مولية خ�صو�ص� � ًا فيما يتعلق بال�ش ��ق ال�سيا�س ��ي
بخالف ��ه يف االنظم ��ة الدميقراطي ��ة التي تت�س ��ع فيها
م�س ��احة املب ��اح م ��ن االفع ��ال ،وال يتوق ��ف االمر عند
ه ��ذا احلد ب ��ل ينعك�س ب�ش ��كل وا�ض ��ح يف تو�ص ��يف
االفع ��ال املجرم ��ة وطبيع ��ة العقوب ��ات امل�س ��ندة لها،
وهكذا ي�ص ��بح تو�ص ��يف التخوين والت�آمر والعمالة
وغريه ��ن م ��ن االطالق ��ات ال�س ��هلة يف منطق جترمي
االنظم ��ة ال�ش ��مولية ،وتت�ض ��اعف اخلط ��ورة يف
املرحل ��ة التي تختطف فيها ال�س ��لطة ال�ش ��مولية حتى
القوان�ي�ن والت�ش ��ريعات الت ��ي و�ض ��عتها و�آمنت بها،
بحيث يت�ص ��رف اجلهاز ال�ش ��رطوي ووكالت ال�ضبط
والتنفي ��ذ بطريق ��ة ارجتالي ��ة مبني ��ة عل ��ى مرجعيات
�شخ�ص ��ية واجتماعية وتوجهات نف�س ��ية للنظام دون
ان يكون ذلك حمددا بقانون.
تزامن ًا مع تعاقب االنظمة ،اختلفت توجهات التجرمي
يف الع ��راق ،وبلغ ��ت االم ��ور ذروته ��ا يف الت�ض ��ييق
والت�ش ��ديد والتع�س ��ف يف ظل اعتم ��اد (جمل�س قيادة
الث ��ورة املنح ��ل) كمرجعي ��ة علي ��ا لتحديد �سيا�س ��ات
التج ��رمي واملحددات العقابي ��ة ،ولذلك تعر�ض قانون
العقوب ��ات العراقي رق ��م ( )١١١املعدل ل�س ��نة ١٩٦٩

نافـذة من موسـكو

�ستة ا�ستنتاجات �ضرورية من حماولة اغتيال م�صطفى الكاظمي
ان�ضمت رو�سيا �إلى ال�شجب الدولي
والإقليمي الوا�سع ،للهجوم الإرهابي
الذي ا�ستهدف اغتيال رئي�س الوزراء
العراقي م�صطفى الكاظمي ،واكدت
ا�ستعدادها لتعزيز التعاون مع بغداد
في مكافحة الإرهاب .جاء ذلك في
تعليق المتحدثة الر�سميةلوزارة
الخارجية الرو�سية ماريا زاخاروفا ،
وقالت زاخاروفا �« :إننا ندين ب�شدة هذا
الهجوم الإرهابي الوقح ،الذي هَ دَ َ
ف �إلى
زعزعة الأمن واال�ستقرار في العراق
ال�صديق .ون�ؤكد ا�ستعدادنا لتعزيز
التعاون العملي مع �شركائنا العراقيين
في مكافحة الإرهاب بجميع �أ�شكاله
ومظاهره .ون�ؤكد �أهمية تكثيف الجهود
الدولية الجماعية ،من �أجل الت�صدي
بفعالية ودون هوادة لهذا التهديد
العالمي».

 د .نعمة العبادي

اىل حزم ��ة كب�ي�رة من ق ��رارات املجل�س التي �ص ��ارت
بديال عنه يف اكرث من بند عقابي ،وما زال بع�ض هذه
القرارات نافذا.
عل ��ى الرغ ��م م ��ن م�ض ��ي قراب ��ة عق ��د ون�ص ��ف عل ��ى
كتاب ��ة الد�س ��تور اجلدي ��د �إال ان ��ه مل تتبل ��ور ب�ش ��كل
دقي ��ق ووا�ض ��ح هوي ��ة الدول ��ة العراقي ��ة خ�صو�ص ��ا
يف منظوره ��ا الفك ��ري العمي ��ق ،لذلك ت ��رى اجلهات
ال�سيا�س ��ية ذات التوجه ��ات الديني ��ة ت�س ��حب هوي ��ة
الدول ��ة اليها او تدعي انه ��ا هوية دولة دينية ثم تقوم
بتحديد م�س ��احة (املباح واملجرم) على هذا اال�سا�س،
والفعل ذاته ت�ص ��نعه االجتاهات العلمانية ،وينق�س ��م
ال�ش ��عب بذات االن�ش ��طار الطويل جتاه اي موقف او
فعل.
م ��ا هو املمنوع وامل�س ��موح وفقا ملا ت�ض ��منته فل�س ��فة
الدولة بح�سب الد�ستور ،ويف اي حدود نقف مع هذا
الفعل او ذاك ،واىل مدى ال بد ان يكون الدين حا�ضرا
يف تو�ص ��يف وحتدي ��د االفع ��ال ،كلها ام ��ور مل تنجز
ب�ش ��كل دقي ��ق ،وال يزال االجته ��اد التنفيذي يتو�س ��ع
ب�ش ��كل م�ض ��طرد مناطقيا ،ف�ش ��رطة بغداد تختلف عن
�شرطة الرمادي ومي�سان ،وهكذا اجلزئيات االخرى.
خ�ل�ال االي ��ام االخرية دار ج ��دل كبري ح ��ول فعاليات
مهرجان بابل ،وت�ضاربت املواقف والتوجهات ب�شكل
فردي وجهتي دون ان يكون هناك امر وا�ضح وقاطع
يح ��دد مدي ��ات امل�س ��موح واملمن ��وع ،وي�ض ��ع افع ��ال
ال�س ��لطة ب�ش ��كل وا�ضح �ض ��من امل�ش ��روع او خارجه،
ويحدد �شرعية املعار�ضة من عدمها.
مم ��ا ال �ش ��ك في ��ه ،ان هناك حت ��والت فكري ��ة وثقافية
عميقة م ��رت باملجتمع والدول ��ة العراقية يف الثماين
ع�شر �س ��نة املا�ضية ،وهي امور تقت�ض ��ي لزاما اعادة
النظر يف �سيا�س ��ات التج ��رمي والعقاب ،والذي يعني
نظرة جدي ��دة لقان ��ون العقوبات ،وااله ��م منه عقلنة
جدي ��دة للجه ��از التنفيذي وف ��ق املتطلب ��ات اجلديدة
للدولة.

وقال ��ت املتحدث ��ة الرو�س ��ية  :يف ه ��ذا الوق ��ت
الع�ص ��يب ال ��ذي مير ب ��ه العراق ،ندع ��و القوى
ال�سيا�س ��ية الرئي�س ��ية يف هذا البلد� ،إىل �ضبط
النف� ��س والبح ��ث عن حل ��ول مقبولة للم�ش ��اكل
ال�سيا�س ��ية الداخلي ��ة الت ��ي تفاقم ��ت بع ��د
انتخاب ��ات العا�ش ��ر م ��ن ت�ش ��رين الأول من هذا
الع ��ام .ونعقد الأمل على التو�ص ��ل يف القريب
العاجل �إىل اتفاق ب�ش�أن ت�شكيل حكومة جديدة
م�ؤهلة للعمل ،والتي �ست�س ��تند على دعم جميع
الأح ��زاب ال�سيا�س ��ية الرئي�س ��ية ،واجلماع ��ات
العرقية العراقية.
و�أبل ��غ نائ ��ب رئي�س ال ��وزراء العراق ��ي  ،وزير
اخلارجي ��ة  ،ف� ��ؤاد ح�س�ي�ن  ،ع�ب�ر الهات ��ف ،
املبع ��وث اخلا� ��ص للرئي� ��س الرو�س ��ي لل�ش ��رق
الأو�س ��ط وبل ��دان �إفريقي ��ا  ،نائ ��ب وزي ��ر
اخلارجي ��ة ميخائي ��ل بوغدان ��وف  ،مبحاول ��ة
اغتي ��ال الكاظم ��ي  ،بح�س ��ب م ��ا �أعلن ��ت وزارة
اخلارجي ��ة الرو�س ��ية عق ��ب حمادثة  7ت�ش ��رين
الثاين احلايل .وتبادل ح�سني معلومات و�أثناء
املحادث ��ة ع ��ن حماول ��ة اغتيال رئي� ��س الوزراء
العراق ��ي م�ص ��طفى الكاظمي بق�ص ��ف لطائرات

 د .فالح احلمـراين
ب ��دون طيار عل ��ى منزل ��ه الواق ��ع يف “املنطقة
اخل�ض ��راء” ببغ ��داد .و�أك ��د اجلانب الرو�س ��ي
ت�ض ��امنه م ��ع قيادة و�ش ��عب العراق .وا�ش ��ارت
الوثيق ��ة اىل اهمية ح�ش ��د املجتمع العراقي يف
مقاوم ��ة اي حم ��اوالت لزعزعة اال�س ��تقرار يف
العراق يف حماربة االرهاب «.
كم ��ا ناق� ��ش الطرف ��ان ع ��ددا م ��ن املو�ض ��وعات
املطروح ��ة على جدول �أعمال اللجنة الرو�س ��ية
العراقي ��ة للتع ��اون التج ��اري واالقت�ص ��ادي
والعلمي والفني الت ��ي ير�أ�س اجلانب العراقي
منها ح�سني.
ويرى مراقبون يف مو�س ��كو �أن حماولة اغتيال
الكاظم ��ي الفا�ش ��لة من قب ��ل امليلي�ش ��يات ميكن
�أن ت� ��ؤدي �إىل نتائ ��ج عك�س ��ية  ،مما �سي�ض ��عف
�إمكاناته ��ا يف الدخ ��ول يف احلكوم ��ة اجلديدة
 ،ومم ��ا قد ي�س ��هل الطريق �إىل ت�س ��وية الطريق
لت�ش ��كيلها على امل ��دى القريب .ولفت ��وا �إىل �أن
الهج ��وم ج ��اء بع ��د �أ�س ��ابيع فق ��ط من خ�س ��ارة
اجلماعات امل�س ��لحة التي و�ص ��فوها باملتحالفة
م ��ع �إي ��ران ،مقاع ��د كب�ي�رة يف االنتخاب ��ات
الربملاني ��ة ،وو�س ��ط مفاو�ض ��ات مث�ي�رة للجدل
ب�ش� ��أن ت�ش ��كيل احلكومة .وعلى وفق ر�أيهم �أن
بع�ض عنا�ص ��ر امليلي�ش ��يا حاول ��وا الت�أثري على
الو�ض ��ع ال�سيا�سي من خالل الرتهيب والتهديد
بالعن ��ف .لك ��ن ف�ش ��لهم يف اغتي ��ال الكاظم ��ي
ل ��ن ي� ��ؤدي فق ��ط �إىل ت�ش ��ديد الأمن ح ��ول قادة
احلكومة الرئي�س ��يني ،ولكن � ً
أي�ض ��ا يعززجهود
رئي� ��س ال ��وزراء الحت ��واء الأن�ش ��طة امل�س ��لحة
يف العراق م ��ن خالل االعتق ��االت والتحقيقات
ون�ش ��ر املزيد من الق ��وات احلكومية يف معاقل
املت�شددين الرئي�سية .كما ميكن �أن تعزز حماولة
االغتي ��ال الدع ��وات لإبق ��اء اجله ��ات املتورطة
خارج احلكومة املقبلة  ،وت�شجيع رجال الدولة
على الدف ��اع عن ال�سيا�س ��ات العراقية ومقاومة
تكتيكات التخويف املت�شددة.
ويعتق ��د اخل�ب�راء �أن حماول ��ة اغتي ��ال رئي� ��س
الوزراء العراقي �ستزيد من خطر ن�شوب �صراع

عني ��ف ب�ي�ن الق ��وات امل�س ��لحة غ�ي�ر احلكومية
وقوات الدولة امل�سلحة واجهزتها الأمنية ،على
الرغ ��م من �أنه ��ا قد تخلق �أي�ض ��ا �س ��بيال جديدًا
حمتم ًال للمفاو�ضات لت�شكيل حكومة .ومل تعلن
�أي جهة م�س� ��ؤوليتها عن حماولة اغتيال رئي�س
الوزراء العراقي م�ص ��طفى الكاظمي .ومع ذلك
كما ا�ش ��ار املراقبون ف�إن ال�ش ��كوك حتوم حول
بع� ��ض “امليلي�ش ��يات املتحالفة م ��ع �إيران” هي
على االرجح املتورطة وف�س ��روا ذلك بخالفاتها
امل�س ��تمرة م ��ع رئي� ��س ال ��وزراء  ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن
دوافعه ��ا للت�أثري على مفاو�ض ��ات احلكومة بعد
انتخابات  10ت�ش ��رين الأول يف العراق ،والتي
�ش ��اركت فيها الأحزاب ال�سيا�س ��ية “مليلي�شيات
املتحالفة مع ايران” .وتكبدها خ�س ��ائر كبرية.
و�ض ��ربوا مثال �ضمن هذا ال�س ��ياق بان حتالف
الفت ��ح  ،فاز بـ  16مقع� �دًا فقط يف انتخابات 10
ت�ش ��رين الأول  ،مقارنة ب� �ـ  48مقعدًا كان لديهم
�سابقا.
وا�ش ��اروا اىل االتف ��اق عل ��ى ت�س ��ليم ثالث ��ة من
�أع�ضاء امليلي�شيات �إىل الق�ضاء ،و�سط الإجماع
ب�ي�ن الق ��ادة العراقي�ي�ن الرئي�س ��يني ب�ش ��جب
حماولة االغتيال وم�س�ؤولية امليلي�شيات بالفعل
عن الهجوم .و�أع ��ادوا �إىل الإذهان �أن احلد من
الأعم ��ال غ�ي�ر املعاقب عليه ��ا للميلي�ش ��يات غري
احلكومي ��ة كان �أح ��د ع ��ود الكاظمي الرئي�س ��ية
بعد توليه من�صبه يف �أيار  .2020وقد �أدى ذلك
�إىل اندالع تناف�س م�ستمر بني قوات �أمن الدولة
وبع�ض امليلي�شيات غري احلكومية.
ومل تفل ��ت حماول ��ة اغتي ��ال رئي� ��س احلكوم ��ة
العراقي ��ة م ��ن اهتم ��ام اخل�ب�راء واملحللني يف
�إي ��ران .ونقل موقع معهد ال�ش ��رق الأو�س ��ط يف
مو�س ��كو عن مقال ًة بقلم جالل خو�شهره اخلبري
يف العالقات الدولية والأ�س ��تاذ بجامعة طهران
بعنوان “�ستة ا�ستنتاجات �ضرورية من اغتيال
رئي�س وزراء العراق»
�أو ًال  ،ح�س ��ب اخلب�ي�ر� ،أن حماول ��ة اغتي ��ال
رئي� ��س ال ��وزراء حال ��ة ا�س ��تثنائية يف تاري ��خ

االنتخابات العراقية وتداعياتها الوطنية

من املعروف ان االنتخابات العامة
تكت�سب �شرعيتها الوطنية لرتابطها
والدميقراطية ال�سيا�سية وبهذا
ال�سياق بات �ضروريا حتديد
فعالية ال�شرعيتني االنتخابية
والدميقراطية يف االنتخابات
العراقية الأخرية ا�ستناداً اىل
الداالت التالية--

الدال ��ة االوىل -ترتكز ال�ش ��رعية الدميقراطية على
املناف�س ��ة ال�سلمية بني القوى والأحزاب ال�سيا�سية
بينما ت�س ��عى ال�شرعية االنتخابية اىل تثبيت قيادة
الطبقات الفرعية ل�سلطة الدولة الوطنية.
الدالة الثانية – تعتمد ال�ش ��رعية الدميقراطية على
مناف�س ��ة الربامج االقت�ص ��ادية ال�سيا�س ��ية لطبقات
ت�ش ��كيلتها االجتماعية بينما تعمل قوى ال�ش ��رعية
االنتخابي ��ة اىل �ص ��ياغة برام ��ج هالمي ��ة تكر� ��س
هيمنة الطبقات الفرعية على الت�شكيلة االجتماعية
الوطنية.
الدالة الثالثة – تتناف�س يف ال�شرعية الدميقراطية
برام ��ج الأحزاب ال�سيا�س ��ية بينما توظف الطبقات
الفرعية االيديولوجية الطائفية وامل�ش ��اعر الدينية
يف حمالتها االنتخابية.
الدالة الرابعة – تهدف ال�ش ��رعية الدميقراطية اىل
التداول ال�س ��لمي لل�س ��لطة ال�سيا�س ��ية بينما تهدف
الطبق ��ات الفرعية اىل احتكار ال�س ��لطة ال�سيا�س ��ية
وت�أبيد �سيطرتها ال�سيا�سية.
الدالة اخلام�س ��ة  --تع�ب�ر ال�ش ��رعية الدميقراطية
ع ��ن م�ص ��الح الطبق ��ات الأ�سا�س ��ية يف الت�ش ��كيلة
االجتماعي ��ة بينم ��ا ت�س ��عى الطبق ��ات الفرعية اىل
ت�أمني �س ��يطرتها الطبقية ع�ب�ر التحالف مع القوى
اخلارجية.
�أخ�ي�را البد م ��ن الت�أكيد على ان امل�ض ��امني الفكرية

 لطفي حامت

 ال�سيا�س ��ية لل�شرعيتني االنتخابية والدميقراطيةحتددها م�س ��تويات تطور بنية البالد االقت�ص ��ادية
ال�سيا�سية وم�صالح طبقاتها الأ�سا�سية والفرعية،وبهذا ال�س ��ياق ت�س ��عى الطبقات املنتج ��ة اىل ابعاد
الدولة الوطنية عن التبعية والتهمي�ش وبال�ضد من
ذلك تنحو الطبقات الفرعية اىل التحالف مع القوى
الأجنبية بهدف ادامة م�صاحلها الطبقية.
ا�س ��تنادا اىل تل ��ك ال ��ر�ؤى ال�سيا�س ��ية ن�س ��عى اىل
تناول االنتخابات العراقية وفق امل�سارات التالية-
�أوال – التي ��ارات ال�سيا�س ��ية املتناف�س ��ة يف
االنتخابات الت�شريعية.
ثاني ��ا -برام ��ج الق ��وى ال�سيا�س ��ية امل�ش ��اركة يف
االنتخابات العراقية.
ثالث� � ًا – ال�ش ��رعية االنتخابي ��ة والتداول ال�س ��لمي
لل�سلطة ال�سيا�سية.
ا�س ��تنادا اىل تل ��ك الع ��دة املنهجية نح ��اول متابعة
م�ضامينها بتكثيف بالغ.
�أوال  -التي ��ارات ال�سيا�س ��ية املتناف�س ��ة يف
االنتخابات الت�شريعية.
�س ��ادت االنتخاب ��ات الت�ش ��ريعية العراقية كرثة من
ال�سمات الرئي�سية �أهمها –
 .1تناف�ست يف االنتخابية الت�شريعية ثالث تيارات
�سيا�س ��ية �أولهما تيار الإ�سالم ال�سيا�سي .وثانيهما
التي ��ار الوطن ��ي  -الدميقراط ��ي وثالثهم ��ا �أحزاب
التيار القومي الكرد�ستاين.
 .2مقاطع ��ة قوى الي�س ��ار اال�ش�ت�راكي يف مقدمتهم
احلزب ال�شيوعي العراقي لالنتخابات الت�شريعية.
 .3ارتكاز الدعاية ال�سيا�س ��ية للتيار الإ�سالمي على
ال�شد الطائفي مرتافقا وهالمية الر�ؤى االقت�صادية
-االجتماعي ��ة يف برامج قوى الإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي

الطائفي.
 .4ا�س ��تعرا�ض لف�صائل امللي�شيات امل�سلحة التابعة
للأحزاب الطائفية بهدف الت�أثري على �س�ي�ر العملية
االنتخابية.
 .5ع ��زوف �ش ��عبي ع ��ن امل�ش ��اركة يف االنتخاب ��ات
الت�شريعية ب�س ��بب عجز قواها امل�شاركة عن تقدمي
معاجلات وا�ضحة لهموم العراق االجتماعية.
ثاني ��ا -برام ��ج الق ��وى ال�سيا�س ��ية امل�ش ��اركة يف
االنتخابات العراقية.
�سيادة ال�ش ��رعية االنتخابية يف الت�شكيلة العراقية
فر�ضتها م�ستويات تطور الدولة العراقية وانعدام
املمار�س ��ة الدميقراطية من جه ��ة وهيمنة الطبقات
الفرعية يف الت�شكيلة العراقية من جهة اخرى.
 انطالق� � ًا م ��ن ذلك ات�س ��مت االنتخاب ��ات العراقيةب�س ��متني �أ�سا�س ��يتني �-أوالهم ��ا ان االنتخاب ��ات
الت�ش ��ريعية جرت بني الف�صائل الطائفية املت�سيدة.
وثانيتهم ��ا امت�ل�اك الف�ص ��ائل الطائفية املتناف�س ��ة
مللي�ش ��يات م�س ��لحة خارج ��ة ع ��ن �س ��يطرة الدول ��ة
العراقية.
وبهذا امل�س ��ار �أ�ش ��ارت االنتخابات الت�شريعية اىل
�س ��يادة تياري ��ن طائفي�ي�ن يف الت�ش ��كيلة الوطني ��ة
ال�سيا�سية (�أ) تيار �سيا�سي طائفي ملتحم واخلارج
االقليم ��ي بوح ��دة طائفي ��ة( .ب) وتي ��ار �سيا�س ��ي
طائف ��ي �أخ ��ر ي�س ��عى اىل الوحدة الوطنية راف�ض� � ًا
للو�صاية اخلارجية.
� -أكدت التجربة التاريخية املن�ص ��رمة ان احرتامنتائ ��ج االنتخاب ��ات الت�ش ��ريعية م ��ن قب ��ل الق ��وى
امل�ش ��اركة يبع ��د الدول ��ة الوطني ��ة ع ��ن النزاع ��ات
الأهلية وال�صراعات الطائفية.
ثالث� � ًا  -ال�ش ��رعية االنتخابي ��ة والت ��داول ال�س ��لمي

لل�سلطة ال�سيا�سية.
مواق ��ف الق ��وى الطائفي ��ة الراف�ض ��ة لنتائ ��ج
االنتخابات الت�ش ��ريعية تدعو اىل القول ان الدولة
العراقي ��ة تتعر� ��ض خلط ��ر النزاع ��ات االهلية وما
ينتجه ذلك من �ضياع الوحدة الوطنية التي جلبتها
العملية ال�سيا�سية يف مكافحة الإرهاب الداع�شي.
انطالقا من تلك املو�ض ��وعة البد من ت�سجيل بع�ض
الر�ؤى ال�سيا�سية املتمثلة ب-
�أ� -أهمية امتثال جميع القوى ال�سيا�س ��ية الطائفية
لنتائ ��ج االنتخاب ��ات الت�ش ��ريعية اعتم ��اد الت ��داول
ال�سلمي لل�س ��لطة ال�سيا�سية الناجت عن االنتخابات
الت�شريعية.
ب– تتحك ��م اجله ��ات الر�س ��مية امل�س� ��ؤولة ع ��ن
الطع ��ون بنتائج االنتخابات الت�ش ��ريعية امل�س ��ندة
بعيدا عن االتهامات ال�سيا�سية.
ج– االبتع ��اد ع ��ن ا�س ��تعرا�ض الق ��وة الع�س ��كرية
والتهديد بال�سالح ملا يحمله ذلك من خطر النزاعات
الجتماعية واحلروب االهلية.
د  -االبتعاد عن التخوين واعتماد نتائج ال�ش ��رعية
االنتخابي ��ة املعلن ��ة ع�ب�ر احلوار اله ��ادف اىل بناء
�س ��لطة الدول ��ة ال�سيا�س ��ية عل ��ى �أ�س ��ا�س النتائ ��ج
الفعلية لالنتخابات الت�شريعية.
هـ  -الت�ش ��اور بني الق ��وى الفائزة لغر�ض ت�ش ��كيل
حكومة وحدة وطنية على �أ�سا�س برنامج وطني -
اجتماعي تعيد ثقة املواطن ب�سلطة بالده الوطنية.
ان املو�ض ��وعات امل�ش ��ار اليها كفيلة بتجنيب البالد
النزاع ��ات االهلي ��ة وتعزز �س ��بل انتق ��ال البالد من
ال�شرعية االنتخابية اىل ال�شرعية الدميقراطية.
ا�س ��تنادا اىل م ��ا جرى ا�ستعرا�ض ��ه البد م ��ن ايراد
اال�ستنتاجات التالية --
�أوال – تعك�س ال�ش ��رعية االنتخابية م�ستوى تطور
الت�ش ��كيلة االجتماعي ��ة وقواها ال�سيا�س ��ية الفاعلة
يف الظروف التاريخية املعا�شة.
ثانيا – ت�شكل ال�شرعية االنتخابية مرحلة تاريخية
�ض ��رورية النتق ��ال �س ��لطة الدول ��ة الوطني ��ة اىل
ال�شرعية الدميقراطية واملناف�سة ال�سلمية.
ثالث ��ا – تتطل ��ب ال�ش ��رعية االنتخابي ��ة املناف�س ��ة
ال�س ��لمية بني القوى ال�سيا�س ��ية بدال عن النزاعات
االجتماعية واحلروب االهلية.
رابع ��ا – تل ��زم ال�ش ��رعية االنتخابي ��ة الق ��وى
ال�سيا�سية والطائفية التقيد بنتائجها املعلنة بعيد ًا
ع ��ن التهدي ��د بلغ ��ة ال�س�ل�اح وتعري�ض الب�ل�اد اىل
اخلراب والنزاعات الوطنية .

العراق احلديث (بعد الإطاحة ب�ص ��دام ح�س�ي�ن
واالحتالل الأمريكي عام  .)2003يف ال�س ��ابق
 ،مهم ��ا بلغ ال�ص ��راع ال�سيا�س ��ي ح ��دة  ،مل يلج�أ
املعار�ض ��ون �إىل حماوالت اغتيال .على �س ��بيل
املث ��ال  ،كان رئي� ��س ال ��وزراء ال�س ��ابق ن ��وري
ً
مكروها من قبل العديد
املالكي ،على حد قول ��ه،
م ��ن ال�سيا�س ��يني العراقي�ي�ن ب�س ��بب الف�س ��اد
والت�آمر  ،لكنهم مل يحاولوا قتله.
ثاني� � ًا  ،تب�ي�ن �أن ��ه ال توج ��د داخ ��ل “البي ��ت
ال�شيعي” �آلية حلل النزاعات ال�سيا�سية �سلمي ًا.
يف وقت �س ��ابق  ،كانت امل�ش ��اورات بني م�ؤيدي
ومعار�ض ��ي رئي� ��س ال ��وزراء �س ��تبد�أ  ،وعل ��ى
الأرج ��ح  ،كانت �س ��تجرى حتت رعاي ��ة �آية الله
عل ��ي ال�سي�س ��تاين .و�أدى ع ��دم تدخ ��ل القائ ��د
الروحي �إىل حقيقة �أن عدم وجود �س ��لطة عليا
“ للبيت ال�شيعي” حلل اخلالفات.
ثالث� � ًا  ،يالح ��ظ امل�ؤل ��ف تعزي ��ز موق ��ع رئي� ��س
ال ��وزراء م�ص ��طفى الكاظم ��ي داخ ��ل الع ��راق
وخارجه .م�ص ��طفى الكاظمي عم ��ل كمدافع عن
القان ��ون والنظ ��ام .والآن لدي ��ه فر�ص ��ة لوالية
جديدة لرئي�س الوزراء.
راب ًع ��ا � ،إن خ�ص ��وم �إيران  ،وال�س ��يما الواليات
املتحدة � ،سي�س ��تخدمون بالت�أكي ��د هذا الهجوم
الإرهاب ��ي لإ�ض ��عاف املواق ��ع الإيراني ��ة يف
العراق .و�سيحاول �أعداء �إيران حتميل احل�شد
ال�ش ��عبي وطهران التي تدعمهم م�س� ��ؤولية عدم
اال�س ��تقرار يف الع ��راق .ويف هذا ال�ص ��دد  ،دعا
املحل ��ل الإي ��راين قائد ق ��وات القد�س اخلا�ص ��ة
التابع ��ة للحر� ��س الث ��وري الإيراين �إ�س ��ماعيل
ق ��ا�آين �إىل ال�س ��فر ب�ش ��كل عاج ��ل �إىل الع ��راق
للقاء ممثلي النخبة ال�سيا�س ��ية و�ش ��رح املوقف
الإيراين .يذك ��ر ان الأنباء قد ترددت عن زيارة
قا�آين للعراق يف حماولة لتهد�أة الو�ضع.
خام�س� � ًا  ،ي� ��ؤدي االنق�س ��ام داخ ��ل النخب ��ة
ال�سيا�سية ال�ش ��يعية �إىل �إ�ضعاف و�ضع احزاب
املك ��ون ال�ش ��يعي يف الع ��راق ب�ش ��كل كب�ي�ر.
و�سي�س ��تفاد مناف�س ��يها م ��ن اح ��زاب املكون ��ات
الأخرى من هذا االنق�س ��ام .و�سي�شعرون مبزيد
م ��ن الثق ��ة ،يف املفاو�ض ��ات لت�ش ��كيل حكوم ��ة
ائتالفية جديدة �إذ �س ��يحاولون امل�س ��اومة على
�أق�صى قدر من االمتيازات لأنف�سهم.
�ساد�س� � ًا  ،ق ��د ي� ��ؤدي ه ��ذا الهج ��وم �إىل بق ��اء
القوات الأمريكية يف العراق .فقد �أدى انت�صار
طالب ��ان يف �أفغان�س ��تان بعد ان�س ��حاب الكتيبة
الأمريكية � ،إىل زعزعة اال�ستقرار داخل العراق
وت�ص ��اعد التهديد الإرهابي م ��ن تنظيم داع�ش،
 ،ورمبا �س ��يدافع مواطنو الع ��راق عن احلفاظ
عل ��ى الوج ��ود الع�س ��كري الأمريك ��ي يف البالد
للم�ساعدة على تر�سيخ الأمن.

دور خطاب الكراهية
في تهديد المجتمع

 حممد كرمي اخلاقاين
م ��ن املوا�ض ��يع املث�ي�رة للج ��دل يف الآون ��ة
االخ�ي�رة ،اخلطاب ��ات الت ��ي تدع ��و للكراهية
وه ��ي ت�س ��تهدف فئ ��ات يف املجتم ��ع ب�س ��بب
بع� ��ض اخل�ص ��ائ�ص الت ��ي يتمي ��زون بها عن
غريه ��م ،فتعد خطابات الكراهي ��ة تعبري ًا عن
مواق ��ف التمييز العن�ص ��ري املع ��ادي للنف�س
الب�شرية �س ��واء كانت تلك اخل�صائ�ص تتعلق
بالل ��ون او الع ��رق او اجلن� ��س او غريه ��ا،
وم ��ن املقا�ص ��د الت ��ي ت�س ��تهدفها خطاب ��ات
الكراهي ��ة� ،إحلاق الأذى ببع� ��ض املجموعات
داخل املجتمع واحلط م ��ن قدرها وترهيبها،
وتت�ض ��من تل ��ك اخلطابات نظرة �إ�س ��تعالئية
جت ��اه الآخري ��ن ،وال يقت�ص ��ر ذل ��ك اخلط ��اب
يف بلد م ��ا ،بل يتج ��اوز احل ��دود اجلغرافية
ليمتد اىل غريه من البلدان ،وظهر امل�ص ��طلح
ب�ص ��ورة علني ��ة يف و�س ��ائل الإع�ل�ام يف
الوالي ��ات املتح ��دة يف ع ��ام  ١٩٨٩لي�ش ��مل
امل�ش ��اكل الت ��ي تتعل ��ق باخلط ��اب التميي ��زي
والذي ي�س ��بب ا�ض ��رار ًا لبع�ض الفئات داخل
املجتم ��ع االمريك ��ي والت ��ي كان ��ت خمفي ��ة
مبوجب القانون حتت عنوان حماية التعبري
عن الر�أي.
وي�س ��تهدف خط ��اب الكراهي ��ة جمموع ��ة من
املواطنني تو�سم ب�أنها جمموعة غري مرغوب
بوجودها بني بقية املجموعات داخل جمتمع
دولة م ��ا ،فيعد خطاب العداء �إزاءها مبوجب
القانون �ش ��رعي ًا وموجه ًا نحوها ،اي مبعنى
�آخر� ،إطالق دعوات العداء املبا�ش ��ر ملجموعة
او فئ ��ة م ��ا متيي ��ز ًا لها ع ��ن بقي ��ة الفئات مما

يع ��زز م ��ن نف ��ور املجتم ��ع وتغذي ��ة ح ��االت
الإنق�سام بني افراد ال�شعب الواحد.
ومين ��ح القان ��ون ال ��دويل احل ��ق يف حظ ��ر
خط ��اب الكراهي ��ة كالتحري�ض عل ��ى الإبادة
اجلماعي ��ة والقي ��ام مبجموع ��ة م ��ن االفعال
الت ��ي ت� ��ؤدي اليه ��ا ،كقتل �ش ��خ�ص معني او
جمموعة م ��ن املواطنني حتت ذرائع �ش ��تى،
وغالب ًا من ت�ؤدي و�سائل الإعالم دور ًا فاع َال
يف بث خطاب الكراهية والذي ي�أتي بنتائج
مدمرة� ،إذ ت�س ��تغل بع�ض اجله ��ات ،احلرية
الإعالمي ��ة الت ��ي اتاحته ��ا تط ��ور و�س ��ائل
التكنولوجي ��ا احلديث ��ة والعم ��ل على ن�ش ��ر
خطاب ��ات الكراهي ��ة يف خمتل ��ف الو�س ��ائط
الرقمية ومواقع التوا�صل الإجتماعي،لذلك
الب ��د من و�ض ��ع ت�ش ��ريعات قانوني ��ة تراقب
تل ��ك اخلطاب ��ات وتعقبه ��ا ملن ��ع ن�ش ��رها يف
الف�ض ��اء الإلكرتوين وحماوالتهم امل�ستمرة
لب ��ث خط ��اب التفرق ��ة داخ ��ل املجتمع ��ات،
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن و�ض ��ع خط ��ط �إعالمي ��ة تثقيفية
تعمل على تن�سيق اجلهود امل�شرتكة للق�ضاء
عل ��ي تلك املح ��اوالت التق�س ��يمية التي تقوم
بها بع� ��ض اجلهات الراف�ض ��ة لوجود بع�ض
الفئات ومتييزها ،وه ��و يتطلب العمل على
و�ض ��ع احلل ��ول والآلي ��ات الالزم ��ة لتنمي ��ة
ثقاف ��ة العي� ��ش امل�ش�ت�رك وامل�ص�ي�ر الواح ��د
ملحارب ��ة اخلطاب ��ات التحري�ض ��ية والت ��ي
ته ��دف اىل متيي ��ز املواطن�ي�ن �إعتم ��اد ًا على
بع� ��ض ال�ص ��فات كاللون واجلن� ��س والعرق
والقومية وغريها.
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يد عَ ْن َو َط ٍن ِا ْن َك َف�أَ ِا ْز ِد َها ُر ُه
اج ِ
يد ًّيا َخ ِات َم َة َف َّن ٍان َب ِع ٍ
ِت َر ِ

باليت

� ستار كاوو�ش

قد �أبدو ميت ًا ،لكني ل�ست كذلك

ع�صام اليا�سري

في محيط زمني كان يجمعنا
عنوة ،هو في م�شفى لعالج
القلب الذي كان يعاني منه
طويال وت�ضاعفت م�شاكله فما
�أن يخرج حتى يعود �إليه من
جديد بعد ب�ضعة �أيام  .و�أنا
في م�شفى لإجراء عملية ومن
بعد انتقالي �إلى دار للنقاهة
و�سط غابة تنت�شر فيها �أ�شجار
ال�سدر وال�سنديان البا�سقة.
كنا على مدى �أكثر من �شهرين
نتوا�صل على النقال ليطمئن
�أحدنا على الآخر ونتحدث
عن م�شاريعنا الم�شتركة
وكيفية متابعتها.

يف العا�صمة الأملانية برلني ،وو�سط وقت
مزدح ��م بالأحداث وامل�شاري ��ع التي كانت
ت�شغل ��ه رح ��ل عنا فج ��ر ي ��وم اخلمي�س 4
ت�شري ��ن الثاين نوفم�ب�ر  2021عن عمر
ناهز اخلام�سة وال�ستني الفنان الت�شكيلي
الغائ ��ب احلا�ضر ،من�صور البكري ب�شكل
مفاج ��ئ مل ميهله حتقيق ما كان يعد له من
م�شاري ��ع فنية يف غاي ��ة الأهمية ،معر�ضه
الفن ��ي اجلديد يف نوفم�ب�ر وطباعة كتابه
اخلا� ��ص ب�أعماله الفنية ع ��ن "كلكام�ش".
امله ��م �أي�ض ��ا �أن ��ه كان يع ��د لإ�ص ��دار �آخ ��ر
يت�ضم ��ن جمي ��ع �أعم ��ال "الكاريكاتري" الـ
 40التي كان ينجزها وهو يف امل�ست�شفى
الواح ��دة تل ��و الأخ ��رى يومي ��ا .لقد رحل
من�ص ��ور وهو على دراية من �أنه �سيواجه

حتمية املوت ب�شجاعة فائقة ،طاملا حدثني
عن ��ه بالقول�( :أنا ال �أخ ��اف املوت عزيزي
ع�ص ��ام �إجن ��ازي الفن ��ي ال ��ذي افتخ ��ر به
واعتز� ،سيخلدين حي ًا) � ..أنا حتى اللحظة
مل ا�ص ��دق ب�أن ��ه كان على موعد مع الزائر
الأجل ،ومل �أ�ستطع نف�سي ��ا ا�ستيعاب ذلك
عل ��ى �أن ��ه ق ��د حدث فع�ل�ا  .الأم ��ر ينطبق
كذلك على الأق ��ارب والأ�صدقاء واملعارف
العراقي�ي�ن والعرب والأمل ��ان ،ومل ي�صدق
�أحد ب�أن العراقي فنان الكاريكاتري املتميّز

من�ص ��ور البك ��ري ق ��د غادرن ��ا �إىل مثواه
الأخ�ي�ر ،وبذلك انطف�أ �شع ��اع عراقي �آخر
كان يحل ��م بوطن يحت�ضنه قب ��ل �أن ت�أتيه
املنية يف الغربة القاتلة.
وعل ��ى الرغم م ��ن تعدد العنا�ص ��ر القيمية
واملعنوي ��ة الت ��ي جتم ��ع ب�ي�ن الف�ض ��اء
االفرتا�ض ��ي للح ��دث ومفه ��وم الزم ��ان
واملكان الذي جعل الفقيد من�صور البكري
يتك ّي ��ف م ��ع م ��ا كان ينتظ ��ره يف ق ��ادم
الأي ��ام� .إال �أن خرب رحيله "املفاجئ" على

ق ��در كلمة "م ��وت " و�أث ��ره البالغ ،مل يكن
للجمي ��ع مفاج� ��أة باملعن ��ى الع ��ام لفاجعة
نهاي ��ة احلي ��اة ،بقدر م ��ا كان خ�ب�ر ًا م�ؤملا
وحزين ًا ب�ل�ا حدود ! ..وعلى م ��ا يبدو �أن
من�ص ��ور كان �أ�س�ي�ر �أحا�سي� ��س دفين ��ة مل
يتمك ��ن م ��ن اختزاله ��ا �أو جتنبه ��ا .يقاوم
للعي� ��ش ومواجه ��ة النهاي ��ة بان�ضب ��اط
وه ��دوء .بف�ض ��ل �إرادت ��ه وعن ��اده وه ��و
ي�ص ��ارع املر� ��ض ،متكن من �إعط ��اء الأمل
لنف�س ��ه للبق ��اء على قي ��د احلي ��اة ب�أق�صى
ق ��در ممك ��ن .لكن ك ��م كان �صعب ��ا عليه �أن
يواج ��ه تراتي ��ل هواج� ��س و�آالم دون
املق ��درة لو�ضع ح� � ٍّد لها؟ .بي ��د �أن �شقيقته
ال�سينمائي ��ة �آم ��ال البكري الت ��ي حر�صت
عل ��ى االهتم ��ام ب�شقيقه ��ا ،كان ��ت ترتق ��ب
عن كثب وخ ��وف امل�شه ��د الدرامي حلياة
من�ص ��ور ..كت ��ب يل يف � 9أكتوب ��ر ر�سالة
عل ��ى املوبايل مل �أ�ستطع االطالع عليها �إال
بع ��د خروجي م ��ن امل�شف ��ى يف  6نوفمرب
يق ��ول(( :عزي ��زي ع�ص ��ام بع ��د التحي ��ة
وال�س�ل�ام �أمتن ��ى ل ��ك �صحة وم ��زاج عال
للعم ��ل� ...أخت ��ي �آم ��ال وه ��ي �سينمائي ��ة
ت�س�ألن ��ي �إذا كنت �أره ��ق نف�سي يف العمل
فكتب ��ت لها الت ��ايل و�أح ��ب �أن تتطلع �أنت
عليه� ...أجمل حتياتي(( ))..كل ما عملته
عزيزت ��ي �آمال ب ��كل حب وم ��زاج وبدون
�شرت�س "�إرهاق" وبتفكري مركز وبهدوء،
ال ��ذي يزعجن ��ي دائم ��ا ت�صرف ��ات النا�س
معي لأين اعمل باحرتافية عالية وعارف
�شغلي وه ��م ه ��واة ويخب�ص ��ون بال�شغل
فيتلف ��وا �أع�صاب ��ي ...ع�ص ��ام اليا�س ��ري
هو الوحي ��د الذي �أعمل مع ��ه بكل راحتي
وم ��زاج لأن ��ه حم�ت�رف بالعم ��ل املهن ��ي
وال�صحف ��ي والإعالم ��ي وناطين ��ي كل
راحت ��ي بالعمل)) .يب ��دو يل كان من�صور
ي�ساب ��ق الزم ��ن ،ورمب ��ا كان يخاطبنا يف
كلمة "وداع م�ؤث ��رة" ال تف�صل بينه وبني
حميط ��ه املهن ��ي والب�ش ��ري ،قب ��ل مرتب ��ة
مغادرت ��ه احلي ��اة �إىل ع ��امل �آخ ��ر ومن ثم
الوداع الأخري وقدا�سته .

برحي ��ل الفقي ��د الفن ��ان الت�شكيل ��ي
املتخ�ص� ��ص بر�س ��وم "الكاريكات�ي�ر"
من�صور البكري ،خ�سرن ��ا وخ�سر العراق
والثقافة والفن ��ون العراقية مبدعا وطنيا
ال يعو� ��ض .ت�شتم ��ل �أعمال ��ه وم�سريت ��ه
الفني ��ة� ،أو م ��ا يتميّز ب ��ه �أ�سلوب ��ه يف فن
ر�س ��م "الكاريكات�ي�ر" جتلي ��ات وظواه ��ر
�إبداعي ��ة ق ��ل نظريه ��ا .كم ��ا كان طرفا يف
�س ��رد الأح ��داث ليج�س ��د يف الغال ��ب يف
�أعمال ��ه مكان ��ة الوط ��ن وحي ��اة املجتمع.
ح�صل على �شهادات تقدير عربية وعاملية،
منها �شه ��ادة تقدير (مدون ��ة حتتوي على
الكث�ي�ر املعلومات وال�ص ��ور قدمها له يف
� 28أكتوبر  2017منتدى بغداد للثقافة
والفن ��ون برلني .وجتدر الإ�ش ��ارة �إىل �أن
ه ��ذا التك ��رمي ج ��اء بع ��د ف ��وزه باجلائزة
الأوىل يف املعر� ��ض ال ��دويل للكاريكاتري
ال ��ذي �أقي ��م يف  21مت ��وز  2017يف
مدينة "�أغادير" باملغرب ،وكان من املقرر
�أن يح ��دث قبل ذلك ،حي ��ث كان يحلم بهذه
املفاج� ��أة ومالق ��اة ه ��ذا الف�ض ��اء الواف ��ر
ب�شخو�صه الإبداعية والثقافية .لقد �أ�سدل
الق ��در ال�ست ��ار عل ��ى الف�ص ��ل الأخ�ي�ر من
تراجيديا خامتة فنان كان بعيد ًا عن وطن
انكف�أ �إزدهاره.
وال ي�سعن ��ي يف ه ��ذا املق ��ام �إال �أن �أق ��ول:
ب�أنن ��ي ال �أري ��د �أن �أحتدث ع ��ن ال�سنوات
الطويل ��ة م ��ن العالقة املثم ��رة بيني وبني
من�صور ،وال ع ��ن �أو�ضاعه ال�صحية التي
تفاقم ��ت يف الآون ��ة الأخ�ي�رة و�أدت �إىل
معانات ��ه اجل�سدي ��ة وم ��ن ثم ق ��رب �أجله،
وه ��و املح ��ب للحي ��اة  .امن ��ا ع ��ن طبيعة
من�صور الإن�س ��ان ،ف�إنه كان رجال ذا ح�س
وطني ال ي�ستكني ،ومل يكن ب�إمكانه �إال �أن
يكون �صريحا وا�ضحا يف �آرائه ومواقفه
يف الكث�ي�ر من الق�ضاي ��ا التي تعني وطنه
و�شعب ��ه وم�ستقبلهم ��ا .رج�ل�ا ملتزم ��ا
�صاح ��ب مب ��ادئ وق ّي ��م ظ ��ل خمل�ص ��ا له ��ا
طول حيات ��ه ..زميال و�صديق ًا عزيز ًا دمث
اخللق ،كثري اجلود والنبل والعطاء.

حني تفاقم املر� ��ض على الر�سام العظيم ماتي�س وفقد قدرته على امل�شي،
رق ��د يف �سنواته الأخرية على ال�سرير ،لكنه م ��ع ذلك مل يتوقف �أبد ًا عن
الر�س ��م ،بل �إبتكر طريقة جديدة ينفذ بها �أعماله ،فكان ير�سم وهو ممدد
عل ��ى �سري ��ره ،حيث ُتهي� ��أ له �سطوح الر�س ��م على اجل ��دار �أو ُت َث َّبتُ على
�سق ��ف الغرفة ،ليقوم ه ��ذا املُ َّل ِو ُن املده�ش بالر�س ��م بفر�شاته التي ربطها
بع�ص ��ا طويل ��ة جد ًا ،وهكذا ب ��د�أت �أعماله تتغري ،لكنه ��ا مل تفقد �سحرها
ذهب من خالل احللول اجلمالية
وت�أثريها ،بل على العك�س من ذلك ،فهو َ
الت ��ي ميتلكه ��ا ،اىل �أبعد م ��ن ذلك ،و�إكت�ش � َ�ف �أ�شكا ًال جدي ��دة وتوافقات
وتناغمات مل ي�ستعملها من قبل ،وبد�أ يختزل يف �أعماله كثري ًا وبطريقة
فيه ��ا خال�صة جتربته مع الر�سم ،بع ��د �أن دفع التب�سيط اىل �أق�صى مدى
ممكن ،حني تخلى عن الألوان والفر�شاة و�إكتفى ب�إم�ساك املق�ص وتنفيذ
لوحات ��ه بق�صا�صات الورق امللون ،ليدخل يف مرحل ��ة جديدة ،قدم فيها
�أعم ��ا ًال تعترب يف مقدم ��ة ابتكاراته اجلمالية ،ب�إ�ستثم ��ار ما متاح له من
مواد ممكنة.
ويف جان ��ب �آخر م ��ن العامل ،كانت الر�سام ��ة املك�سيكية فري ��دا كالو ،قد
�أ�صيب ��ت يف �شبابه ��ا بحادث ت ��رام� ،أدى اىل ك�سور عدي ��دة يف ظهرها،
فتده ��ورت �صحتها كث�ي�ر ًا ،حتى و�صل الأم ��ر يف �سنواتها الأخرية اىل
ع ��دم قدرته ��ا على امل�شي واحلركة ،لرتقد خالل م ��ا تبقى لها من �سنوات
يف �سري ��ر املر�ض ،لكنها مل ت�ست�سلم لهذه املعاناة ومل جتعل عجزها عن
امل�ش ��ي �أو الوقوف حائ�ل ً�ا �أمام تطلعاتها الفنية ،ل ��ذا �أخذت تر�سم وهي
مم ��ددة على ال�سرير ،و�أجن ��زت الكثري من �أعمالها وه ��ي م�ستلقية ،بعد
ان ي َُ�ش� � ُّد ظهره ��ا مب�شدات و�أحزم ��ة عري�ضة .كانت ق�س ��وة املر�ض �أكرب
من يحتملها �إن�سان لك ��ن فريدا مل ت�ست�سلم لقدرها وم�ضت تر�سم نف�سها
بط ��رق خمتلف ��ة ،لتك ��ون لوحاتها مر�آة حقيقي ��ة ملا ت�شعر به ه ��ذه املر�أة
املعذبة.
أوقات متباع ��دة ينجزون
به ��ذه الطريق ��ة كان الكثري م ��ن املبدع�ي�ن ،وب� ٍ
�أعمالهم م ��ن على ال�سرير ب�سبب املر�ض والعج ��ز وتفاقم الظروف ،كما
ح ��دث مل�ؤ�س�س جماعة كوبرا الر�سام الهولندي كارل �آبل ،الذي �شاهدته
قب ��ل وفاته بف�ت�رة ق�صرية يعط ��ي تعليم ��ات مل�ساعده ال�ش ��اب كي يثبت
قطعة من اخل�شب يف هذا اجلانب من اللوحة او يل�صق هذا الكوالج يف
تلك الزاوية منها ،لأن �آبل مل ي�ستطع احلركة يف �أيامه الأخرية.
وه ��ا �أنا �أكت ��ب الآن عن ه�ؤالء من عل ��ى ال�سرير �أي�ض ًا ،حي ��ث يمُ ن ُع عني
اجللو�س وحركتي حمدودة ،لكن الفرق بيني وبني ه�ؤالء ،هو �أن حالتي
م�ؤقت ��ة بع ��د �أن � ُ
أجريت عملي ��ة يف ظهري ،لكن ��ي مع هذا الأم ��ر امل�ؤقت،
ع�شت �أي�ض ًا هذا ال�شعور وحت�س�ست عملي ًا كيف يكون الرقاد يف ال�سرير،
وحاول ��ت �أن �أ�ستفيد م ��ن هذا الوقت الذي �أتطلع في ��ه غالب ًا اىل ال�سقف،
وهك ��ذا هيئت ر�سومات �سريعة على الورق ،هي يف احلقيقة حت�ضريات
ودرا�س ��ات للوح ��ات قادم ��ة ،كذل ��ك ح � ُ
�اوت �أن �أق�ضي بع� ��ض الوقت يف
الكتاب ��ة ،كم ��ا �أكتبُ هذا العمود الآن .مع ذلك ،بقي � ُ�ت �أفكر �ساعات طويلة
باللوح ��ات والألوان ،لذا ُ
طلبت من زوجتي �أن تدخل املر�سم وت�صور يل
بع�ض ًا من لوحاتي غري املكتملة ،وهكذا بد� ُأت �أنظر اىل ال�صور ثم �أُ�ضيف
و�أع� �دّل يف ذهني بع�ض اخلطوط وامل�ساحات� ،أغ�ي�ر �شيئ ًا هنا و� ُ
أ�ضيف
تناغمات جدي ��دة هناك� ،أفعل ذلك ب�إنتظار الإم�س ��اك بلوحاتي يف الأيام
القريب ��ة القادم ��ة ،لأ�ضع ما يف ذهن ��ي على قما�شات الر�س ��مُ � .
أعي�ش هذه
احلالة الآن و�أنا �أ�ستعيد ما فكر به الر�سام ال�ساحر مودلياين ،حتت وط�أة
�شع ��وره بعدم تقدي ��ر النا�س الكايف لأعماله ،حي ��ث فكر بالتوقف لبع�ض
الوق ��ت عن الر�سم ،وحني ا�ستنكر احد ا�صدقائه ذلك اجابه مودلياين (ما
جدوى ر�سم لوحات على القما�ش ،ثم ال ُتثري �إهتمام النا�س وال ي�شرتيها
�أحد) ،ثم � َ
أردف ( ورمبا �س�أفكر بر�سم اللوحات و البورتريهات يف ذهني
فقط ،كي ال �أتكبد ثمن مواد الر�سم).
يح ��اول املب ��دع يف كل الظ ��روف والأح ��وال� ،أن يج ��د حلول ��ه املنا�سبة
للم�ض ��ي مع �أعماله ،وميار�س الطريقة الت ��ي تتالئم مع و�ضعه ال�صحي
والنف�س ��ي �أو حت ��ى م ��ع مزاجي ��ة اللحظة �أحيان� � ًا ،كم ��ا كان يفعل كاتب
ق�ص� ��ص الأطفال الدمناركي هان�س �أندر�سن ،الذي كان يكتب وهو ممدد
عل ��ى ال�سرير وغالب� � ًا ما يغفو و�سط �أوراقه املبع�ث�رة ،في�ضطر دائم ًا �أن
كتب
ي�ت�رك ق ��رب ال�سرير ،ورق ��ة خا�صة ل�صاحب ��ة البيت ال ��ذي ي�سكنهَ ،
عليها (قد �أبدو ميت ًا ،لكني ل�ست كذلك).
وها �أنا �أكتب الآن عن ه�ؤالء من على ال�سرير
�أي�ض ًا ،حيث يُمنعُ عني الجلو�س وحركتي
محدودة ،لكن الفرق بيني وبين ه�ؤالء ،هو
ُ
أجريت عملية في
�أن حالتي م�ؤقتة بعد �أن �
ظهري ،لكني مع هذا الأمر الم�ؤقت ،ع�شت
�أي�ض ًا هذا ال�شعور وتح�س�ست عملي ًا كيف
يكون الرقاد في ال�سرير،

ق�صائد هايكو لكيار�ستي تترجم الول مرة للعربية
عالء المفرجي

"لي ��ل مر�ص ��ع بالنج ��وم" عن ��وان كت ��اب
يت�ضم ��ن ترجم ��ة مهم ��ة ملجم ��ل الأعم ��ال
ال�شعري ��ة للمخ ��رج وال�شاع ��ر الإي ��راين
ال�شه�ي�ر عبا� ��س كيا ُر ْ�س َتم ��ي ،م ��ن اجن ��از
ال�شاع ��ر واملرتج ��م العراق ��ي حمم ��د الأمني
الكرخي وال�شاع ��ر واملرتجم املغربي ر�شيد
وحْ ت ��ي ،وال�صادرة م�ؤخرا ع ��ن من�شورات
"كري�سطال" .و�ضمت هذه الأعمال الكاملة

ثالث ��ة دواوي ��ن من�ش ��ورة لكيا ُر�ستم ��ي
ه ��ي " :ب�صحب ��ة الري ��ح" و"ذئ ��ب يكم ��ن"
و"ري ��ح و�أوراق" ومت ت�صديره ��ا مبقدم ��ة
نظري ��ة وافي ��ة ا�ستعر� ��ض في ��ه املرتجمان
اخل�صائ� ��ص الأ�سلوبي ��ة ل�شع ��ر كيار�ستمي
وجماليات ��ه الأ�سلوبي ��ة .كيار�ستمي و�إن ال
يعت�ب�ر �شاع ��را كب�ي�را يف ايران كم ��ا يقول
لن ��ا الكرخ ��ي فه ��و يبق ��ى �شاع ��ر ال�سينم ��ا

العاملية وخمرجا عبقريا للق�صيدة ال�شذرية
يف نظ ��ر الكثريي ��ن ...و�سب ��ق لل�شاع ��ر
الكرخ ��ي �أن ترج ��م جمموع ��ة كيار�ستم ��ي
(ري ��ح و�أوراق) ع ��ن دار املتو�س ��ط ،والتي
ت�ضمنه ��ا ه ��ذا الكت ��اب ،و�ضم ��ت املجموعة
ق�صائد الهايكو الت ��ي برع فيها جاك بريفية
وياني� ��س ريت�سو�س ،والهايك ��و �أو هائيكو
هو ن ��وع من ال�شعر الياباين ،يحاول �شاعر

الهايك ��و ،من خ�ل�ال �ألفاظ ب�سيط ��ة التعبري
عن م�شاع ��ر جيا�ش ��ة �أو �أحا�سي� ��س عميقة.
تت�ألف �أ�شعار الهايك ��و من بيت واحد فقط،
مك ��ون م ��ن �سبع ��ة ع�ش ��ر مقطع ��ا �صوتي ��ا
(باليابانية) ،وتكت ��ب عادة يف ثالثة �أ�سطر
(خم�س ��ة� ،سبعة ث ��م خم�س ��ة) .ويف الأ�صل
ه ��و ن ��وع م ��ن ال�شع ��ر الياب ��اين م ��ن خالل
�ألف ��اظ ب�سيطة التعبري ع ��ن م�شاعر جيا�شة

�أو�أحا�سي�س عميقة.وتت�ألف �أ�شعار الهايكو
من بيت واحد فقط ،،وانتقل هذا اللون �إىل
العربي ��ة ويعتربه بع�ض النق ��اد �أحد فروع
�شعر النرث.
وج ��اء يف مقدم ��ة الكت ��اب ال ��ذي و�ضع ��ه
املرتجم ��ان �أن �شعري ��ة كيار�ستم ��ي
اىل جمالي ��ات متع ��ددة ،منه ��ا الرتكي ��ز
عل ��ى التف�صيل ��ة ،اللقط ��ة املقربي ��ة  :ب�ي�ن
فوتوغرافي ��اي و�سينم ��اي �أوا�ص ��ر قوي ��ة؛
ففوتوغرافي ��اي تقب� ��ض على هني ��ة مميزة،
كذل ��ك الأم ��ر م ��ع �سينم ��اي فه ��ي و�إن كانت
�ص ��ورا متحرك ��ة ،ف�أن ��ا اقب� ��ض عل ��ى هني ��ة
ممي ��زة فح�سب وك ��ذا الأم ��ر يف ق�صائدي..
واي�ض ��ا التقاط امل ��زول واملتوح ��د ،فال�شعر
يف جوه ��ره مق�ت�رن بالعزل ��ة؛ الق�صي ��دة
عل ��ى ال ��دوام ،ب�ل�ا �ص ��وت يتع�ي�ن �أن ينظر
اىل ال�شع ��ر متام ��ا كم ��ا ينظ ��ر اىل ال�صورة
الفوتوغرافية ..كما ميي ��ز �شعر كيار�ستمي
كم ��ا ي ��رى املرتجم ��ان ،الب�ساط ��ة املاك ��رة،
والتق�ش ��ف البالغ ��ي وحتا�ش ��ي الزخ ��رف
الإ�ستعاري.
وحمم ��د الأمني الكرخ ��ي من موالي ��د بغداد
يف ع ��ام  ،1971وعم ��ل يف ال�صحاف ��ة
الأدبي ��ة من ��ذ مطل ��ع الت�سعيني ��ات ،و�ساهم
يف �إ�ص ��دار عدد م ��ن املج�ل�ات الثقافية مثل
"الهام�شيون" و"جملة �شرياز".كما �أ�شرف
على الق�سم العرب ��ي يف قناة "zoomin.
 "tvالهولندية.كم ��ا �ص ��در ل ��ه�" :سه ��راب
�سبه ��ري :الأبدية يف الأغ�ص ��ان -خمتارات

�شعرية  ،"2005فروغ فرخزاد  -خمتارات
�شعري ��ة  ،"2005و"خمتارات م ��ن ال�شعر
الفار�س ��ي املعا�ص ��ر ب�شقي ��ه الإي ��راين
والأفغ ��اين ."2005/وع ��ن من�ش ��ورات
املتو�س ��ط ي�ص ��در ل ��ه�" :أخ�ض ��ر �أحم ��ر -
خمت ��ارات م ��ن ق�صائ ��د ال�شاع ��ر الإي ��راين
�صادق رحماين" ،وفروغ فرخزاد  -الأعمال
ال�شعرية الكاملة وكتاب الر�سائل".
�أما ر�شي ��د حتي فهو �شاعر ومرتجم مغربي
� ..أم ��ا كيار�ستمي خم ��رج �سينمائى �إيرانى
عامل ��ى �شه�ي�ر ،و�شاع ��ر وكات ��ب �سيناري ��و
ومنت ��ج �أف�ل�ام وم�ص ��ور .عم ��ل ف ��ى جم ��ال
�صناع ��ة الأف�ل�ام من ��ذ ع ��ام  1970وحق ��ق
جناح ًا كب�ي�ر ًا ولفت انتباه النق ��اد لأفالمه.
ن ��ال ف ��ى الع ��ام  1997جائ ��زة ال�سعف ��ة
الذهبي ��ة ف ��ى مهرج ��ان كان ال�سينمائى عن
فيلم ��ه ال�شه�ي�ر "طع ��م الك ��رز" .يُعت�ب�ر من
خمرجى تي ��ار املوج ��ة الإيراني ��ة اجلديدة
الت ��ى ات�سم ��ت بتوظي ��ف املحادث ��ات
ال�شعري ��ة ،ورواي ��ة الق�ص� ��ص التمثيلي ��ة
املتعلق ��ة مبوا�ضي ��ع ذات �صل ��ة باحلي ��اة
اليومي ��ة .حر� ��ص كيار�ستم ��ى دائم� � ًا عل ��ى
موا�صلة التجريب بغ�ض النظر عن نتائجه
وت�أث�ي�ره .ه ��ذه ال�سم ��ة �ستك ��ون مالزم ��ة
لكيار�ستمى ف ��ى حقول �إبداعية �أخرى وفى
مقدمتها ال�شعر حي ��ث رفد املكتبة الفار�سية
بثالث جماميع �شعرية ،منها هذه املجموعة
ال�شعري ��ة الت ��ى ه ��ى الأخرية ف ��ى م�شواره
ال�شعري.
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حالة عجب
�ص ��درت ع ��ن دار امل ��دى رواي ��ة "حال ��ة عج ��ب" للكاتب ��ة
االمريكي ��ة �آن بات�ش ��يت ترجم ��ة وائ ��ل بح ��ري� ..آن
بات�ش ��يت ح ��ازة عل ��ى جائ ��زة فوك�ن�ر وجائ ��زة �أوراجن
للرواي ��ة ،لديه ��ا ع ��دد م ��ن الرواي ��ات ابرزه ��ا القدي�س
�شفيع الكذابني ،م�ساعد ال�ساحر ،الرك�ض ،الكومنولث،
والبي ��ت الهولن ��دي .رواي ��ة حال ��ة عج ��ب و�صل ��ت �إىل
القائم ��ة الق�ص�ي�رة للبوكر واعتربت �أف�ض ��ل رواية يف
�سن ��ة �صدوره ��ا ع ��ام  2011و�صنفه ��ا النق ��اد ك�إحدى
�أف�ض ��ل الروايات املكتوبة باللغة الإنكليزية يف الألفية
اجلديدة.

دعم ًا لل�سياحة وا�ستعادة الوجه احل�ضاري ملدينة النا�صرية

�أب��ن��اء �أور يقيمون ك��رن��ف��ال ب���ذرة �سومرية فـي امل��دي��ن��ة الأث��ري��ة
ذي قار /ح�سني العامل
اق ��ام جتم ��ع ابن ��اء اور ومفت�شي ��ة اثار ذي
ق ��ار كرنف ��ال (ب ��ذرة �سومرية) عل ��ى ار�ض
مدين ��ة اور االثري ��ة ( 18ك ��م جن ��وب غرب
النا�صري ��ة) وذلك �ضمن املبادرات ال�شعبية
والفعاليات الفنية والثقافي ��ة الهادفة لدعم
احلركة ال�سياحية يف املحافظة التي ابتكر
فيه ��ا ال�سومري ��ون اول قيث ��ارة يف الع ��امل
قبل اكرث من �ستة �آالف عام.
وت�ضمنت فعالي ��ات الكرنفال الذي ح�ضره
جمه ��ور غف�ي�ر م ��ن املواطن�ي�ن واال�س ��ر
العراقية وال�سياح العرب واالجانب تقدمي
ح

ول العا

لم

و�ص�ل�ات غنائي ��ة ومقطوع ��ات مو�سيقي ��ة
وعرو� ��ض فنية واعم ��ال ت�شكيلي ��ة وبازار
لل�صناعات اليدوية الفولكلورية.
وق ��ال مدي ��ر مفت�شية �آثار وت ��راث حمافظة
ذي ق ��ار عام ��ر عب ��د ال ��رزاق لـ(امل ��دى) ان
"جتم ��ع ابن ��اء اور اقام ��وا بالتع ��اون مع
مفت�شي ��ة �آث ��ار ذي ق ��ار كرنفاال فني ��ا كبريا
يف مدين ��ة اور االثرية حت ��ت عنوان (بذرة
�سومري ��ة)" ،مبينا ان "فعالي ��ات املهرجان
ت�ضمن ��ت معزوف ��ات مو�سيقي ��ة واغ ��اين
و�شعرا ور�سما حرا ومعار�ض فوتوغرافية
وت�شكيلية وبازارا تراثيا".
وا�ش ��ار عب ��د ال ��رزاق اىل "ح�ض ��ور م ��ن
حمافظ ��ات عراقي ��ة و�سي ��اح اجان ��ب اىل ف�ضال عن العوائل العراقية".
الكرنف ��ال ال ��ذي توا�ص ��ل لع ��دة �ساعات" ،الفتا اىل ان "الكرنفال وجه ر�سالة اطمئنان
مبين ��ا "كنا نتوق ��ع ح�ض ��ور � 100شخ�ص مفادها ان مدينة النا�صرية هي مدينة �سالم
واذا باحل�ض ��ور يتج ��اوز االل ��ف �شخ� ��ص وح ��ب ووئ ��ام وام ��ان وانها مدين ��ة تع�شق

املو�سيق ��ى واحلياة" .منوه ��ا اىل ان " هذا
لي� ��س غريب ��ا عل ��ى مدين ��ة النا�صري ��ة التي
اكت�شف فيها ال�سومريون اول �آلة مو�سيقية
وابتك ��ر فيها اول مو�سيق ��ار يف العامل اول

نوتة ناهيك عن اول �شاعر واول مغنية".
وك�ش ��ف مفت�ش �آث ��ار ذي ق ��ار ان "الكرنفال
رغ ��م تنوع ��ه وحج ��م امل�شاركة في ��ه اال انه
مل يكل ��ف خزين ��ة الدول ��ة دين ��ارا واح ��دا
بف�ضل املب ��ادرات ال�شبابية" ،منوها اىل ان
"اقام ��ة الكرنفال املذك ��ور �سيكون باكورة
مهرجانات قادمة يف مدينة اور االثرية".
واو�ضح عبد ال ��رزاق ان "مفت�شية �آثار ذي
قار اعدت خط ��ة لإقامة فعاليات فنية ن�صف
�شهري ��ة �أو �شهري ��ة ك�أق�صى حد لغر�ض دعم
احلرك ��ة ال�سياحي ��ة يف املحافظ ��ة وال�سيما
ان ذي ق ��ار اخذت ت�ستقبل وف ��ودا �سياحية
من خمتل ��ف دول العامل لالطالع على الآثار
ومناطق االهوار".
ومن جانبه قال الفنان ماجد ح�سني ال�صياد
ع ��ن م�شاركت ��ه الغنائي ��ة يف الكرنف ��ال ان ��ه
"�شاركن ��ا م ��ع �شب ��اب انتفا�ض ��ة ت�شري ��ن

بالغن ��اء لنا�صري ��ة احل�ض ��ارة" ،مبين ��ا ان
"الفعاليات الفنية والثقافية اخذت تدوزن
نب�ض احلياة يف حمافظة ذي قار".
وا�ش ��ار ال�صي ��اد اىل ان "تفاع ��ل اجلمهور
م ��ع فعاليات الكرنفال كان ��ت مبهرة وحتفز
عل ��ى اقام ��ة املزيد م ��ن الفعالي ��ات الثقافية
والفني ��ة الت ��ي ت�ؤ�س� ��س لإقام ��ة مهرجانات
ابداعية تلي ��ق باالمتداد احل�ض ��اري ملدينة
النا�صري ��ة" ،مرجح ��ا اقام ��ة مهرجان ��ات
تفوق ب�ضخامتها مهرج ��ان بابل الذي اقيم
م�ؤخرا.
وكان املنق ��ب الربيط ��اين ليونارد وويل قد
اكت�ش ��ف  3قيث ��ارات يف مق�ب�رة مدينة �أور
الأثرية وذل ��ك اثناء احلفري ��ات التي جرت
هناك ما بني عام ��ي  1922و  1934وكانت
احداه ��ا حتت ��وي عل ��ى ر�أ� ��س ث ��ور ويعود
تاريخها �إىل حوايل  4500عام قبل امليالد.

بيزو�س يرى �أن الف�ضاء �سي�صبح موطن ًا للب�شرية والأر�ض لق�ضاء الإجازة!
قال م�ؤ�س�س �شركة عمالق التجارة الإلكرتونية �أمازون ،يوم
الأربعاء� ،إنه يف القرون القادمة�" ،سيولد النا�س يف الف�ضاء
ويعي�شون يف �أ�سطوانات عمالقة عائمة ميكن �أن ت�ستوعب
ما ي�صل �إىل مليون �شخ�ص وتعيد تكوين جاذبية الأر�ض
والبيئة ،مع الأنهار والغابات واحلياة الربية وطق�س �أر�ضي
منتظم".

قدم بيزو�س توقعه خالل ظهور مفاجئ يف مناق�شة حول بالطريقة التي تزورون بها ،كما تعلمون ،حديقة يلو�ستون
�سيا�سة الف�ضاء الأم�يرك �ي��ة � �ش��ارك فيها م��دي��ر نا�سا بيل الوطنية".
نيل�سون ،ومدير اال�ستخبارات الوطنية �أفريل هينز.
وقال �أي�ض ًا �إن رحلته اخلا�صة �إىل ما وراء الأر�ض يف متوز
قال بيزو�س" :على مدى ق��رون� ،سيولد الكثري من النا�س املا�ضي ،كانت نقطة حتول �أكرب مما كان يت�صور .و�أ�ضاف
يف الف�ضاء ،و�سيكون موطنهم الأول� ..سوف يولدون يف للجمهور" :كان حجم ه��ذه التجربة �أك�بر بكثري مما كنت
هذه امل�ستعمرات ،ويعي�شون فيها ،ثم �سيزورون الأر���ض �أتوقعه يف �أي وقت م�ضى".

تايلور �سويفت تك�سر
رقمني قيا�سيني فى
يوم واحد
يب ��دو �أن النجمة العاملي ��ة تايلور �سويفت ،مع
موع ��د جديد م ��ن ك�س ��ر الأرق ��ام القيا�سية،
فبعد ت�صدره ��ا لعناوين ال�صح ��ف العاملية
خالل الأيام املا�ضية ،ب�سبب جناح �ألبومها
املع ��اد ت�صميم ��ه  ،Redوك�شف ��ت ع ��دة
تقارير �أجنبية عن حتقيق �سويفت لرقمني
قيا�سيني جديدين ب�سبب البومها اجلديد.
ووفقا لـفاريتي ،ف� ��إن �سويفت جنحت يف
ك�سر رقم�ي�ن قيا�سيني جديدي ��ن بن�سختها
اجلدي ��دة  ،Redيف ي ��وم واحد عرب من�صة
"�سبوتف ��ي" العاملي ��ة ،ويعد الرق ��م الأول هو
الأك�ث�ر تدفق ًا لألبوم وذلك من خ�ل�ال النقاط التي
حققه ��ا الألب ��وم ،والت ��ي و�صل ��ت ل� �ـ 90.8مليون
م�شارك ��ة يف الي ��وم الأول ،لي�أت ��ي الرقم القيا�سي
الثاين ال ��ذى حطمته �سويفت هو حتقيقها للرقم
القيا�س ��ي للأنث ��ى الأك�ث�ر بث ًا يف ي ��وم واحد بـ
 122.9مليون تدفق يوم اجلمعة.

�أديل" :الطالق د ّمرين"
ك�شفت �أديل تفا�صي ��ل جديدة مثرية عن حياتها،
وع ��ن كوالي� ��س طالقه ��ا م ��ن زوجه ��ا ال�ساب ��ق
�سيم ��ون كونيكي ،و�ألبومه ��ا املرتقب  ،30الذي
جاء بع ��د فرتة غياب ع ��ن ال�ساح ��ة الفنية دامت
م ��ا يق ��رب م ��ن � 6سن ��وات ،وع ��ن �ش ��كل عالقتها
بوالدها ال ��ذي م ��ات بال�سرط ��ان ،بالإ�ضافة �إىل
�صداقته ��ا مع نيكول ريت�ش ��ي وجنيفر لوران�س.
يف ح ��وار لها مع جمل ��ة رولينغ �ستون ،اعرتفت
�أدي ��ل ب�أنه ��ا تعر�ض ��ت للدمار ب�سب ��ب طالقها من
�سيم ��ون كونيك ��ي بع ��د �أن �أدركت �أنه ��ا "مل تعد
تعرف من تك ��ون" ،على حد تعبريها ،و�صرحت

ب�أنه ��ا �أ�صبحت بعي ��دة جدا ع ��ن ال�شخ�ص الذي
كان ��ت عليه قب ��ل �أن تتزوج ،م�ش�ي�ر ًة اىل �أنها مل
حت ��ب نف�سه ��ا خالل ف�ت�رة زواجه ��ا ،حت ��ى �أنها
اتخ ��ذت القرار ال�صعب باالنف�ص ��ال عن زوجها.
�أ�ضاف ��ت �أديل ،وهي تت�أم ��ل يف نهاية زواجهما:
"لقد �أحزنني حقا� ،أعلم �أنني مل �أجنح يف ذلك،
لقد دم ��رين هذا الأم ��ر"ُ ،م�ش�ي�ر ًة اىل �أنها كانت
حمبطة ،و�أو�ضحت �أدي ��ل �أي�ضا قرارها بت�أجيل
�إ�ص ��دار �ألبومها " "30الذي ط ��ال انتظاره ،على
الرغ ��م م ��ن ت�ألي ��ف الأغ ��اين ،ك ��رد فع ��ل عاطفي
النف�صالها عن زوجها.

� 12ألف مو�سيقي ُيدخلون فنزويال مو�سوعة "غيني�س" للأرقام القيا�سية
�أدى نح ��و � 12أل ��ف مو�سيق ��ي فنزويل ��ي،
�أم� ��س ال�سب ��ت ،مقطوع ��ة "مار� ��ش �س�ل�اف"
لت�شايكوف�سك ��ي �سعي ًا لتحقي ��ق رقم قيا�سي عاملي
لـ"�أك�ب�ر �أورك�س�ت�را يف الع ��امل" ،عل ��ى �أن تعل ��ن
النتيج ��ة يف الأي ��ام املقبل ��ة .وجت ّم ��ع مو�سيقيو
النظ ��ام الوطني لفرق الأورك�س�ت�را ال�شبابية يف
فنزويال ،القادمون من كل �أنحاء البالد ،يف باحة

الأكادميية الع�سكرية الفنزويلية يف كراكا�س مع وكالة ال�صحافة الفرن�سية .ويعلن القائمون على
حلول الظ�ل�ام على العا�صم ��ة .و�أطلق املاي�سرتو مو�سوعة "غيني�س" للأرق ��ام القيا�سية يف الأيام
الراح ��ل خو�سي ��ه �أنطوني ��و �أبرو ه ��ذا الربنامج املقبل ��ة ما �إذا كانت فنزويال متلك �أكرب �أورك�سرتا
الع ��ام امل�سمى "�إل �سي�ستيم ��ا" �سنة  1975بهدف يف الع ��امل .وم ��ا زال الرق ��م القيا�س ��ي يف ه ��ذه
جعل الرتبي ��ة املو�سيقي ��ة متاح ��ة لآالف الأطفال الفئة م�سج ًال با�س ��م �أورك�سرتا �سانت بطر�سربغ
املتحدري ��ن م ��ن الطبق ��ات ال�شعبي ��ة ،وج ��رى الرو�سية التي قدمت حفلة �سنة  2019مع 8097
ا�ستن�ساخ ��ه يف ع�ش ��رات البلدان ،وف ��ق ما ذكرته مو�سيقي ًا.

هل ميكن �أن نتخيّل عراق ًا مل يظهر
فيه حممد مكية ،واجلواهري
وغائب طعمة فرمان وال�سياب
وزها حديد وجواد �سليم وعلي
الوردي ورفعت اجلادرجي وناظم
الغزايل وحممد ر�ضا ال�شبيبي
والأب الكرملي ،وكوركي�س عواد
و�سا�سون ح�سقيل؟� ،أو �صاحبة
ال�صوت البا�سم مليعة عبا�س عمارة،
واملعماريان قحطان وه�شام املدفعي
ا�سماء منحتنا الفرح وده�شة
املعرفة ،وبع�ضها جعل لنا احلياة
ممتعة..لكنك ميكن ان تتخيل عراقا
يهرب منه مئات ال�شباب طلبا لالمان
والعي�ش الكرمي وميوتون على
حدود بيالرو�سيا  ،تاركني البالد
امل�ؤمنة توا�صل معركة ال�صواريخ
والطائرات امل�سرية .
بالأم�س كنت �أقر�أ يف �سرية
املعماري قحطان املدفعي الذي
رحل عن عاملنا قبل �أيام  ،لأجد �أن
الراحل الكبري مل يكن �شاعر ًا برغم
حماوالته القليلة وع�شقه لكتابات
"�أبو نوا�س" وغرامه ب�شخ�صية
املتنبي ،لكن �أعماله نوع متقدم من
ال�شعر والنرث ،كل بناء ق�صيدة،
كل انحناءة حجر قافية لبيت �شعر
مميز ،ظل يعزف ملدينته عزف ًا منفرد ًا
على الفن وعلى احلياة .عا�ش
يف قلب بغداد و�أزقتها ،ت�سحره
بفو�ضاها ويومياتها و�سرعة
تقلباتها من حال �إىل حال ،ك�أنها
مفكرة �أراد �أن يكتب على حجارتها
�أحوال هذه البالد .ويف الوقت الذي
جاء فيه �سا�ستنا "امل�ؤمنني" رافعني
�شعارات احلرية وامل�ساواة والعدل
والقانون فو ّزعوا ظلمهم وجربوتهم
وغطر�ستهم على النا�س بالت�ساوي
فيما و ّزعوا ثروات البالد بني الأهل
والأ�صحاب والأحباب ،كان هناك
رجل ينظر بعني الأ�سى ملا حدث
ملحبوبته بغداد.
ال يريد �سا�ستنا ان يتوقف اخلراب
الذي يوا�صل �صعوده بنجاح ،
قتلت النا�س على هوياتها ،من غري
�أي ذنبُ ،
و�ش ّرد املاليني ،و ُنهبت
املليارات ،لكننا ظللنا نخرج كل
�أربع �سنوات لننتخب "جماعتنا"
وو�صل بنا الأمر ح ّد �أن ن�سكت حني
خرج علينا �شيخ معمم ليقول بال
حياء" :خلي يبوكون ،خلي البالد
تخرب ،مادام �سا�ستنا يحافظون
على املذهب"!! ..وحني قال حممود
امل�شهداين باحلرف الواحد" :لقد
�سحقنا التيار املدين و�سيظل تابع ًا
للتيار الديني �إىل �أمد بعيد" ،مل
يخرج عليه �أحد ويطالبه ب�أن يعود
ثانية �إىل عيادة الطبيب النف�سي.
الذين حكموا باخلراب على العراق
و�أقاموا دولة الف�ساد و�سدّوا كل
الأبواب والنوافذ �أمام امل�ستقبل،
والذين طاردوا املتظاهرين ال�شباب
يف ال�شوارع وال�ساحات ،والذين
قالوا �إن هذا ال�شعب جمموعة
رعاع ومكانهم القرب ،والذين
ه ّربوا املليارات ،ت�صدّروا امل�شهد
ال�سيا�سي بف�ضل �أ�صواتنا جميع ًا،
نحن الذين جعلنا منهم �أثرى
�أثرياء الكرة الأر�ضية ،وجعلوا منا
�أقوام ًا ك�سيحة وفقرية وعاجزة،
تتلفت حولها ،تتوج�س من جارها،
وتخ�شى م�صافحة الآخرين لأنهم ال
ينتمون �إىل نف�س الطائفة .
يرحل قحطان املدفعي ،لكن
اعماله �ستظل خالدة ،فيما �ستظل
هذه البالد تعاين من الأدعياء،
والقافزون فوق �سطح التغيري
مبنتهى اخل ّفة .

عفيفة لعيبي حتقق حلمها يف "حمطات" القاهرة
الطقس
�أعلنت الهيئة العام ��ة للأنواء اجلوية
العراقي ��ة حال ��ة الطق� ��س له ��ذا الي ��وم
(الأثن�ي�ن) �أن درجات احلرارة مقاربة
ملعدالته ��ا لي ��وم �أم� ��س ،و�أن اجل ��و
�سيك ��ون غائم� � ًا يف بع� ��ض مناط ��ق
البالد.
بغداد C° 11 - C° 25 /الب�صرة C° 13 -C° 27 /
�أربيل C° 10 - C° 20 /النجف C° 12 -C° 25 /
املو�صل C° 11 - C° 21 /الرماديC° 10 -C° 24 /

القاهرة � /سيد حممود
حت ��ت عن ��وان "حمط ��ات" ،ج ��اء معر�ض
الت�شكيلي ��ة العراقي ��ة عفيف ��ة لعيب ��ي (68
عام ��ا) ،ليحقق حلمه ��ا ال ��ذي رافقها طيلة
حياتها ،بعر�ض لوحاتها الفنية يف م�صر.
وو�سط ح�ضور الفت ملثقفني ونقاد ،افتتح
املعر� ��ض ،الذي ي�ستمر حتى نهاية ال�شهر،
ي ��وم الأح ��د  7نوفمرب/ت�شري ��ن الث ��اين،
بقاع ��ة بيكا�س ��و يف �ضاحي ��ة الزمال ��ك،
مت�ضمن ��ا  30لوح ��ة اختارته ��ا "لعيب ��ي"
لتلخ� ��ص ،م ��ن خالله ��ا ،م�سريته ��ا الفني ��ة
الطويلة واملتنوعة.
م ��ن العا�صم ��ة العراقي ��ة بغ ��داد ب ��د�أت
"لعيب ��ي" ،املول ��ودة ع ��ام  1953مبدينة
الب�ص ��رة ،رحلته ��ا مع الف ��ن ،حيث در�ست
مبعه ��د الفن ��ون اجلميل ��ة يف بغ ��داد ،ث ��م
انتقل ��ت �إىل العا�صم ��ة الرو�سي ��ة مو�سكو
لدرا�س ��ة الف ��ن اجل ��داري .وبع ��د ع�ش ��ر

�سن ��وات ق�ضتها يف رو�سيا ،حطت رحالها
يف �إيطالي ��ا ملوا�صل ��ة الدرا�س ��ة ،ثم عملت
يف ال�صحاف ��ة اليمنية ،قبل �أن ت�ستقر فيما
بعد يف هولندا� .شاركت يف معار�ض فنية
حول العامل ،واقتنت الأمم املتحدة �إحدى
لوحاته ��ا ،ومت تخ�صي�ص اللوحة كجائزة
�سنوية بني املنظمات الن�سوية الهولندية.
وتعر� ��ض �أعم ��ال "عفيف ��ة" با�ستمرار يف
غال�ي�ري (دي ت ��ي ب ��ون) يف اله ��اي ،ولها
م�ساهم ��ات دوري ��ة يف معار� ��ض وقاعات
�أخ ��رى بهولن ��دا حي ��ث تقي ��م .وتنتم ��ي
عفيفة لعيبي جلي ��ل ال�سبعينيات يف الفن
العراق ��ي ،وهي ابنة عائل ��ة فنية معروفة،
و�شقيقه ��ا ه ��و الفن ��ان والر�س ��ام العراقي
في�ص ��ل لعيبي ،الذي ترك �أثرا يف جتاربها
الأوىل.
"ه ��ذا الت�أث�ی�ر الرو�سي عل ��ى عفیفة ،هو
ت�أث�ی�ر ط ��ارئ ت ��رك �أث ��ره ،لكن ��ه مل یلتهم
خمیلته ��ا ،والأك�ث�ر ت�أث�ي�را يف م�سريته ��ا

يف �أعمال الطبیعة ال�صامتة".
تق ��ول "لعيبي"" :منذ بداياتي ،ظل حلمي
ه ��و عر� ��ض �أعم ��ايل بالقاه ��رة ،و�أخ�ي�را
حتقق احللم و�أتيح ��ت يل هذه الفر�صة".
وت�ضي ��ف" :املعر� ��ض ميثل �أن�ش ��ودة فرح
كب�ي�رة؛ فق ��د تواك ��ب م ��ع �أوىل زيارات ��ي
مل�ص ��ر .ت�أث ��رت ج ��دا بحف ��اوة النا� ��س،
واهتم ��ام الفنانني بعمل ��ي وحر�صهم على
احل�ضور".
لوح ��ات املعر� ��ض ،الت ��ي ات�سم ��ت بلمحة
درامي ��ة ،ب ��دت وك�أنها �سردي ��ات متتابعة،
ت�ص ��ور امل ��ر�أة يف ح ��االت كث�ي�رة ،م ��ع
ت�أكي ��دٍ وا�ض � ٍ�ح على حركة الأط ��راف فيها.
وق ��د طغ ��ت على تقني ��ات تنفي ��ذ اللوحات
مل�س ��ة جداري ��ة وا�ضحة ،مم ��ا يعك�س ت�أثر
"لعيبي" بالفن الرو�سي ،ف�ضال عن ت�أكيد
ج ��اء م ��ن رحلته ��ا �إىل �إيطالي ��ا ،بع ��د ح�ض ��ور الكتل ��ة واخلط ��وط والتالع ��ب
مغادرته ��ا مو�سكو .نلم� ��س ت�أثري املدر�سة مب�صدر ال�ضوء.
الإيطالية احلديثة عند لعيبي ،وخ�صو�صا تق ��ر "لعيب ��ي" �أن "كل حمط ��ات حياته ��ا

ترك ��ت ت�أث�ي�را عل ��ى �إنتاجه ��ا الإبداعي".
وتقول" :ال �أ�ضع �أعمايل يف خانة معينة.
و�أعم ��ل عل ��ى املو�ضوع ��ات الت ��ي تهمن ��ي
ب�ش ��كل �شخ�ص ��ي ،و�أحاول التعب�ي�ر عنها
ب�أ�سلوبي اخلا�ص" .وح ��ول مدى ت�أثرها
ب�أ�سلوب الفن اجلداري ،جتيب "لعيبي":
"ه ��ذا الت�أثري جاء نتيجة �سنوات التعلم،
حيث در�س ��ت الفن اجل ��داري وت�أثرت به،
م ��ن حيث العم ��ل عل ��ى الأحج ��ام الكبرية
وال�شع ��ور بر�س ��وخ الكتل ��ة .ويف معر�ض
القاه ��رة ،عمل ��ت عل ��ى �أعم ��ال ب�أحج ��ام
�صغ�ي�رة ومتو�سط ��ة ن�سبي ��ا؛ ل�ضم ��ان
�سهولة ال�شحن والنقل".
"وج ��ود مل�س ��ة �أنثوي ��ة تطغ ��ى عل ��ى
اللوحات كاف ��ة ،ت�ؤكدها الفنانة ب�إال�صرار
عل ��ى ت�أكيد ح�ض ��ور الأط ��راف والأ�صابع
الناعم ��ة ،يف غالبي ��ة اللوح ��ات� ،إىل
درج ��ة اعتبارها عالمة رئي�س ��ة مع الأعني
املغلقة".

