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جريدة �سيا�سية يومية

ارتدادات جل�سة البرلمان الأولى� :صواريخ وم�س ّيرات ورمانات من مجهولين

ق�صف الف�صائل "قاعدة بلد" يهدد بخ�سارة
العراق نحو  180مليار دينار

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

تطمينات من �أوميكرون� :أقل �شدة من دلتا وال يقاوم اللقاحات

ارتفاع �إ�صابات كورونا �إلى �أكثر
من ال�ضعف خالل � 3أيام
 بغداد /فرا�س عدنان

 بغداد /تميم الح�سن
يُتوقع جتدد الهجمات امل�س ��لحة
على مواق ��ع ع�س ��كرية ومقرات
اح ��زاب م ��ع ا�س ��تمرار االزم ��ة
ال�سيا�س ��ية التي اعقبت جل�س ��ة
الربملان االفتتاحية.
وحي ��دت القي ��ادة الع�س ��كرية،
ام� ��س ،هجوم ��ا جدي ��دا م ��ن
جمموع ��ة طائ ��رات م�س�ي�رة
هاجم ��ت قاع ��دة ع�س ��كرية يف
�شمال بغداد.
وكان ��ت معلوم ��ات �س ��ابقة،
ق ��د ح ��ذرت م ��ن ات�س ��اع رقع ��ة
ا�س ��تهداف املق ��رات الت ��ي كان
ي�س ��تخدمها اجلي� ��ش االمريكي
ان�سحب نهاية .2021-وتكل ��ف تل ��ك الهجم ��ات الت ��ي
تنفذه ��ا جماع ��ات با�س ��ماء
وهمي ��ة ،مبالغ طائل ��ة يتحملها
الع ��راق ،ب�س ��بب ا�س ��تهداف
مع ��دات غالية الثم ��ن او ايقاف
برامج امنية مدفوعة الثمن.
ومن ��ذ مطل ��ع الع ��ام اجلدي ��د،
تعر�ض ��ت مواق ��ع يف بغ ��داد
واالنب ��ار و�ص�ل�اح الدي ��ن اىل
 6هجم ��ات ،ا�ستخ ��دم فيه ��ا 16
�صاروخ ��ا وم�س�ي�رة م ��ن بينها
"طائرات انتحارية".

عد�سة (املدى) توثق االقبال على �سوق الباالت يف الباب ال�شرقي ببغداد ..ت�صوير :حممود ر�ؤوف
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م�صطفى الكاظمي يكتب:

من ب�ؤرة لل�صراع والمواجهة �إلى ميدان للتعاون والتكامل الإقليمي
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ك�شف ��ت وزارة ال�صحة والبيئة� ،أم� ��س ال�سبت ،عن
زي ��ادة ب�إ�صاب ��ات كورونا يف الع ��راق �إىل �أكرث من
ال�ضع ��ف خالل الأي ��ام الثالث ��ة املا�ضي ��ة ،الفتة �إىل
�أن تفاق ��م املوق ��ف الوبائي قد يك ��ون �سببه متحور
�أوميك ��رون ،لكنها �أفادت بان هذه الن�سخة اجلديدة
م ��ن الفايرو� ��س تع ّد �أقل �ش ��دة من �سابقته ��ا ،مبينة
�أن ن�س ��ب الداخل�ي�ن �إىل امل�ست�شفى م ��ن امللقحني ال
جتاوز الـ .%1
و�أج ��رت خمتربات ال ��وزارة �أم� ��س  15450فح�ص ًا
خمتربي� � ًا �أظه ��ر ت�سجي ��ل � 2477إ�صاب ��ة جدي ��دة
بفايرو� ��س كورون ��ا ،يف ح�ي�ن متاث ��ل  335م�صاب ًا
لل�شفاء� ،إ�ضافة اىل ت�سجيل  5وفيات.
ويق ��ول مدير عام دائرة ال�صحة يف الوزارة ريا�ض
عبد الأمري� ،إن "ت�سارع �إ�صابات كورونا يف العراق
ي�شبه �إىل حد كبري ما يح�صل يف البلدان الأخرى".
وتاب ��ع عبد الأم�ي�ر� ،أن "العراق اعت ��اد �أن جتتاحه
املوج ��ة الوبائي ��ة مت�أخ ��رة ب�أ�سابي ��ع ع ��ن �أوروب ��ا
والواليات املتحدة الأمريكية".
و�أ�شار� ،إىل �أن "منط ال�صعود يف الإ�صابات يعطي
احتماالت ب�أنها نتيج ��ة املتحور �أوميكرون ،ونحن
�شخ�صنا ب�أنه دخل يف العراق لكننا يف طور �إجراء
الفحو� ��ص ملعرفة الن�سبة املتوقع ��ة قيا�س ًا بال�ساللة
الأخ ��رى الت ��ي �أ�صبحت غالب ��ة عل ��ى كل الإ�صابات
وهي دلتا".
و�ش ��دد عبد الأمري ،عل ��ى �أن "الإ�صاب ��ات ت�صاعدت
خ�ل�ال ثالث ��ة اي ��ام �إىل ال�ضع ��ف ،مقارن ��ة بع ��دد
الفحو�صات ،وق ��د جتاوزت الـ  ،%16بعد �أن كانت
."%6
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الوزارة ت�ؤكد تفاو�ضها ب�شكل م�ستمر مع الجانب الإيراني

مخت�صون :هناك من ي�سعى لبقاء العراق بال كهرباء
�إيزيدي��ون رجع��وا م��ن بيالرو�س��يا :المهرب��ون واعتماده على الغاز الم�ستورد
بغداد /ح�سين حاتم
احم ��د العب ��ادي �إن "و�ض ��ع الطاقة

�سلبونا �أموالنا ولم نجد هناك �سوى الجوع والبرد
 ترجمة :حامد احمد
عل ��ى مدى  13يوما بلياليه ��ا الباردة القار�سة
م ��ن �شهر ت�شري ��ن الثاين ،بق ��ي هيثم وزجته
داليا وابنتهم ��ا الر�ضيعة قادر خميمني داخل
غاب ��ات عل ��ى ط ��ول احل ��دود البيالرو�سي ��ة
بانتظ ��ار فر�صة العبور للبلد املجاور بولندا.
وكما هو احلال مع ايزيديني كثريين يرومون
الو�صول اىل �أوروبا ،فان مهربني عملوا على
جتريده ��م من �أموالهم وتركوهم بدال من ذلك
عالق�ي�ن عن ��د ح ��دود البلدين يف ظ ��روف برد
قار�س بدون طعام وال ماء.

ق ��ال هيث ��م 24 ،عام ��ا ،يف لقاء م ��ع موقع ذي
غل ��وب �آن ��د مي ��ل الكن ��دي ،وه ��و ينظ ��ر اىل
ابنت ��ه البالغ ��ة من العم ��ر �سنة واح ��دة وهي
تغفو داخل خيمة يف خمي ��م �شاريا للنازحني
مبحافظة دهوك بعد رجوعهم اليه "�صدقني،
ان ��ه لي�س ب�شع ��ور جي ��د عندما ت�شاه ��د ابنك
الر�ضيع وهو عالق بني احلياة واملوت".
ام ��ا زوجت ��ه دالي ��ا 24 ،عام ��ا ،قال ��ت وه ��ي
ت�ستذك ��ر الأوقات ال�صعب ��ة التي ق�ضوها عند
املنطق ��ة املحاي ��دة عل ��ى طول احل ��دود "كنت
�أحاول احل�صول على ماء من خالل احلفر يف
الأر�ض ،ولكن مل اح�صل على �شيء" .وذكرت

انخفا�ض م�ستوى التنوع
الأحيائي في �أهوار مي�سان
 مي�سان /مهدي ال�ساعدي
اب ��دى عدد م ��ن النا�شط�ي�ن يف حمافظ ��ة مي�س ��ان قلقهم حي ��ال قلة
الطيور املهاجرة التي ترد اىل مناطق االهوار يف املحافظة ب�سبب
�شح ��ة املياه فيها مما �شكل عالمة من عالمات فقدان االهوار احدى
اه ��م ميزاته ��ا يف احت�ض ��ان الطي ��ور املهاج ��رة التي كان ��ت تردها
�سنويا خ�صو�صا يف ف�صل ال�شتاء وباالخ�ص املائية منها.
وب�ي�ن املهت ��م ب�ش�أن الطي ��ور املهاجرة يف مي�س ��ان حممد اخلزاعي
لـ(امل ��دى) ان ��ه "لوح ��ظ يف ال�سن ��وات االخرية قلة ان ��واع الطيور
الوا�صل ��ة اىل اه ��وار املحافظ ��ة وانع ��دام و�ص ��ول ان ��واع اخرى
ب�ص ��ورة كلي ��ة واختفا�ؤها ع ��ن الظهور مما ي�ش ��كل ظاهرة خطرة
عل ��ى التنوع االحيائ ��ي يف اهوار مي�سان ويع ��ود ال�سبب ب�صورة
ا�سا�سية اىل �شحة املياه وجفاف م�ساحات وا�سعة من امل�ستنقعات
املائي ��ة الت ��ي كان ��ت تنت�ش ��ر ب�صورة كب�ي�رة على رق ��ع متعددة من
مناطق املحافظة".
م ��ن جانب مت�ص ��ل بني العدي ��د من ابن ��اء االه ��وار و�سكانها ندرة
ظه ��ور العدي ��د من الطي ��ور املائية الت ��ي كانت تعد اح ��دى املوارد
الرئي�سي ��ة ل�س ��كان تل ��ك املناط ��ق ولكنها وب�سب ��ب انح�س ��ار املياه
انعدمت تدريجيا.
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انه ��ا حاول ��ت �أي�ض ��ا م�ض ��غ �أوراق الأ�شجار.
حي ��ث ان نق�ص امل ��اء والطعام يعن ��ي انها لن
تك ��ون قادرة عل ��ى ار�ضاع ابنته ��ا ال�صغرية.
وظه ��رت ابنتهم ��ا ال�صغ�ي�رة يف �ص ��ورة
التقطوه ��ا له ��ا يف الغاب ��ة وهي تب ��دو هزيلة
وعيناها غائرتان.
ويذك ��ر ان طف�ل�ا �صغ�ي�را �سوري ��ا بعمرها قد
ت ��ويف يف �شه ��ر ت�شرين الثاين عن ��د اجلانب
البولن ��دي م ��ن احل ��دود .ويعتق ��د بان ��ه كان
�أ�صغ ��ر �ضحي ��ة عمرا �ضم ��ن ازم ��ة النازحني
على حدود �أوروبا ال�شرقية.
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�سي ��ئ وم ��ا ي ��زال حتدي ��د احم ��ال
اته ��م خمت�ص ��ون بال�ش� ��أن املحط ��ات االنتاجي ��ة ينعك�س �سلبا
االقت�صادي ،جه ��ات بال�سعي لبقاء على �ساعات جتهيز الطاقة".
العراق بال كهرب ��اء واالعتماد على و�أ�ض ��اف ان "الغ ��از املنقو� ��ص
الغاز امل�ستورد ،م ��ا ادى اىل تفاقم وتخ�صي�صات مالي ��ة قليلة ال تكفي
ازمة الكهرباء يف البلد.
ملواكبة الطلب ،انعك�ست �سلبا على
و�شه ��دت اغل ��ب مناط ��ق العا�صمة قطاع الكهرباء".
بغ ��داد واملحافظ ��ات الأخ ��رى وم�ضى العب ��ادي ،اىل ان "اجلانب
انقطاع ��ا �شب ��ه م�ستم ��ر بالطاق ��ة الإي ��راين ال ندي ��ن ل ��ه بغ�ي�ر
الكهربائي ��ة خالل الأي ��ام االخرية ،م�ستحق ��ات �شهر كان ��ون الأول من
حيث بلغت �ساع ��ات التجهيز �أدنى العام املا�ضي" ،م�ستدركا "خاطبنا
م�ستوى لها.
وزارة املالية ب�ش�أن دفع م�ستحقات
فيم ��ا بين ��ت وزارة الكهرب ��اء� ،أن الغاز الإيراين".
العا�صم ��ة بغ ��داد �أق ��ل املحافظ ��ات وتاب ��ع املتح ��دث با�س ��م وزارة
جتهيز ًا بالطاقة الكهربائية.
الكهرباء" ،انح�سار اطالقات الغاز
ويق ��ول املتح ��دث با�س ��م ال ��وزارة الإي ��راين املورد ملحط ��ات االنتاج،

يقدر العجز فيها ب�أكثر من  750بناية مدر�سية و� 400أخرى تجاوزت عمرها االفترا�ضي

ذي قار تتحرك لمعالجة نق�ص الأبنية المدر�سية
وتوجه بتوفير  300قطعة �أر�ض
 ذي قار /ح�سين العامل
اعلن ��ت ادارة حمافظ ��ة ذي ق ��ار
ي ��وم الثالثاء ( 11كان ��ون الثاين
 )2022ع ��ن جملة من االجراءات
االداري ��ة الهادف ��ة ملعاجل ��ة نق�ص
االبني ��ة املدر�سي ��ة وذل ��ك بت�سليم
 106مواق ��ع لبن ��اء املدار� ��س
اىل ال�ش ��ركات ال�صيني ��ة �ضم ��ن
امل�شروع الوطني لبناء املدار�س،
وت�شكي ��ل جلن ��ة ال�ستكم ��ال
اجراءات تخ�صي� ��ص  300موقع
لبن ��اء  300مدر�س ��ة اخرى �ضمن

امل�ش ��روع املذك ��ور ،فيم ��ا ك�ش ��ف
م�ص ��در م�س� ��ؤول عن حج ��م هائل
بعج ��ز االبني ��ة املدر�سي ��ة يق ��در
مبا يتج ��اوز  750بناية مدر�سية
ناهي ��ك ع ��ن  106مدار� ��س طينية
مازال ��ت االبنية البديلة لها هياكل
خرب ��ة ب�سبب تلك�ؤ امل�شروع الذي
يعود تاريخه اىل عام .2011
وق ��ال حماف ��ظ ذي ق ��ار الدكت ��ور
حمم ��د ه ��ادي الغ ��زي ،يف بي ��ان
�صحف ��ي تابعته (امل ��دى) انه "مت
ت�سليم املواقع املخ�ص�صة الن�شاء
املدار� ��س النموذجي ��ة والت ��ي

تنفذه ��ا ال�ش ��ركات ال�صيني ��ة"،
مبين ��ا ان " 106مدار� ��س �سيت ��م
تنفيذه ��ا يف املحافظ ��ة م ��ن قب ��ل
ال�شركات ال�صيني ��ة لإحداث نقلة
نوعية يف االبنية املدر�سية".
ويف ت�صري ��ح �آخ ��ر اعلن حمافظ
ذي ق ��ار ع ��ن ت�شكي ��ل جلن ��ة م ��ن
مديري ��ة الرتبي ��ة والبلدي ��ات
والت�سجي ��ل العق ��اري تعمل على
تهيئ ��ة قطع االرا�ض ��ي املخ�ص�صة
لإن�ش ��اء مدار� ��س منوذجية �ضمن
املرحل ��ة الثاني ��ة م ��ن امل�ش ��روع
الوطن ��ي لبن ��اء املدار� ��س ،مبين ��ا

ان "مهم ��ة اللجنة تهيئ ��ة ارا�ضي
ومواق ��ع منا�سبة لبن ��اء املدار�س
يف جميع الوحدات االدارية التي
ت�ضمها املحافظة".
واو�ض ��ح الغ ��زي ان ��ه "تت ��وىل
مديري ��ة بلدي ��ات ذي ق ��ار ت�سلي ��م
مواق ��ع ل� �ـ 150مدر�س ��ة ،وبلدي ��ة
النا�صري ��ة  150مدر�سة اخرى"،
م�ؤك ��د ًا �ض ��رورة اجن ��از مه ��ام
اللجن ��ة خ�ل�ال �شه ��ر واح ��د م ��ن
تاريخ املبا�شرة بالعمل.
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ودخ ��ول الوح ��دات التوليدي ��ة قيد
ال�صيان ��ة اال�ضطراري ��ة والدورية
لال�ستع ��داد لل�صي ��ف املقب ��ل� ،أث ��ر
ب�ش ��كل كب�ي�ر عل ��ى جتدي ��د احمال
املنظوم ��ة و�أدى اىل فق ��دان م ��ا
يق ��ارب � 8آالف ميغ ��اواط ب�ي�ن
انح�سارات الغاز و�صيانات دورية
وا�ضطرارية".
واردف� ،أن وزارت ��ه "تتفاو� ��ض
ب�شكل م�ستمر مع اجلانب االيراين،
وتن�س ��ق ب�ش ��كل ع ��ايل امل�ست ��وى
م ��ع وزارة النف ��ط لتعوي� ��ض خطة
الوقود البديل".
ب ��دوره ،يق ��ول املخت� ��ص بال�ش� ��أن
االقت�ص ��ادي عل ��ي الفريج ��ي،
�إن "م�شكل ��ة الكهرب ��اء �أ�صبح ��ت
�شب ��ه م�ستم ��رة" ،حمم�ل�ا

"�إدارته ��ا م�س�ؤولي ��ة الف�ش ��ل".
و�أ�ض ��اف الفريج ��ي ،ان "الطاق ��ة
الكهربائي ��ة ال ت ��كاد ت�س ��د حاج ��ة
املواطنني ،فكيف احل ��ال بامل�صانع
الكبرية واملعامل".
و�أ�شار املخت�ص بال�ش�أن االقت�صادي
اىل ،ان "م�س�أل ��ة انح�س ��ار اط�ل�اق
الغاز الإيراين ذريع ��ة تتحجج بها
الوزارة للتغطية على �سوء ادارتها
وتق�صريها".
ور�أى الفريج ��ي ،ان ��ه "م ��ن املمكن
االنتق ��ال اىل حل ��ول �أخ ��رى وعدم
االعتم ��اد على الغ ��از الإيراين ،من
�ضمنها �صناعة الغاز داخل العراق
وا�ستثم ��ار الغ ��از امل�صاح ��ب الذي
يحرتق بكميات كبرية".
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خبراء يتحدثون عن
الجفاف� :إيران قطعت المياه
عن العراق بالكامل
� سيف عبداهلل /المدى
يرى خرباء يف املوارد والزراعة ،ان احللول ب�ش�أن االزمة املائية
موج ��ودة لكن وزارة امل ��وارد املائية غري ج ��ادة ،فيما ك�شفوا عن
قطع �إيران للمياه عن العراق بن�سبة .100%
وق ��ال جنم الغ ��زي خبري امل ��وارد املائي ��ة ،يف حديث ل� �ـ (املدى)،
�إن "�إي ��ران او�صل ��ت احل�ص� ��ص املائي ��ة اىل ال�صف ��ر واغلقت كل
االنه ��ار" ،م�شري ًا �إىل �أنه ��ا "مل تعرتف بحق العراق باي جزء من
هذه املياه واعتربتها انهارا وطنية ايرانية".
ب�ش� ��أن املي ��اه القادم ��ة م ��ن تركي ��ا� ،أو�ض ��ح الغ ��زي� ،أن "حكومة
الرتكية بد�أت بان�شاء ال�س ��دود ،ما اثر على ح�صة العراق املائية،
خ�صو�صا يف ظل عدم وجود اتفاقية حقيقية بهذا ال�ش�أن".
و�أ�ضاف اخلبري� ،أن "تعوي� ��ض املياه واحل�صول على احل�ص�ص
اخلا�ص ��ة بالع ��راق من دول املنب ��ع ،يحتاج �إىل عوام ��ل عديدة"،
م�ؤك ��د ًا �أن "اول العوام ��ل يكم ��ن يف اج ��راء اتفاقيات م ��ع تركيا
و�سوريا وال�ضغط على ايران من خالل العامل االقت�صادي".

 التفا�صيل �ص2
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تطمينات من �أوميكرون� :أقل �شدة من دلتا وال يقاوم اللقاحات

ارتف��اع �إ�صاب��ات كورون��ا �إل��ى �أكث��ر م��ن ال�ضع��ف خ�لال � 3أي��ام

 بغداد /فرا�س عدنان

ك�شفت وزارة ال�صحة والبيئة،
�أم�س ال�سبت ،عن زيادة ب�إ�صابات
كورونا في العراق �إلى �أكثر من
ال�ضعف خالل الأيام الثالثة
الما�ضية ،الفتة �إلى �أن تفاقم
الموقف الوبائي قد يكون �سببه
متحور �أوميكرون ،لكنها �أفادت
بان هذه الن�سخة الجديدة من
الفايرو�س تعدّ �أقل �شدة عن
�سابقتها ،مبينة �أن ن�سب الداخلين
�إلى الم�ست�شفى من الملقحين ال
تجاوز الـ .%1
و�أجرت مختبرات الوزارة �أم�س
 15450فح�ص ًا مختبري ًا �أظهر
ت�سجيل � 2477إ�صابة جديدة
بفايرو�س كورونا ،في حين
تماثل  335م�صاب ًا لل�شفاء� ،إ�ضافة
الى ت�سجيل  5وفيات.
ويق ��ول مدير عام دائرة ال�ص ��حة ف ��ي الوزارة
ريا� ��ض عب ��د الأمي ��ر� ،إن "ت�س ��ارع �إ�ص ��ابات
كورون ��ا ف ��ي الع ��راق ي�ش ��به �إل ��ى ح ��د كبير ما
يح�صل في البلدان الأخرى".
وتاب ��ع عب ��د الأمي ��ر� ،أن "الع ��راق اعت ��اد �أن
تجتاحه الموجة الوبائية مت�أخرة ب�أ�سابيع عن
�أوروبا والواليات المتحدة الأميركية".
و�أ�ش ��ار� ،إلى �أن "نمط ال�ص ��عود في الإ�صابات
يعط ��ي احتم ��االت ب�أنه ��ا نتيج ��ة المتح ��ور
�أوميك ��رون ،ونح ��ن �شخ�ص ��نا ب�أن ��ه دخ ��ل في
العراق لكننا في طور �إجراء الفحو�ص لمعرفة
الن�سبة المتوقعة قيا�س ًا بال�ساللة الأخرى التي
�أ�صبحت غالبة على كل الإ�صابات وهي دلتا".
و�ش ��دد عب ��د الأمي ��ر ،عل ��ى �أن "الإ�ص ��ابات

ت�صاعدت خالل ثالثة ايام �إلى ال�ضعف ،مقارنة
بعدد الفحو�ص ��ات ،وقد تجاوزت الـ  ،% 16بعد
�أن كانت ."%6
و�أورد� ،أن "ال ��وزارة ح ��ذرت م ��ن الموج ��ة
الرابعة وقالت �إنها �س ��تكون �سريعة لأن خبراء
الوبائية يقدمون توقعاتهم بالنظر لما يح�صل
في العالم".
ويوا�ص ��ل عبد الأمي ��ر ،ان "المعطيات العلمية
التي ن�ش ��رت ف ��ي �أغلب دول العال ��م �أظهرت �أن
الإ�ص ��ابة ب�أوميك ��رون ال تخلو م ��ن الخطورة،
لكنه ��ا �أق ��ل م ��ن دلتا بنح ��و ع ��ام ،و�أعرا�ض ��ها
تقت�صر على الجهاز التنف�سي العلوي".

و�أردف ،ان "الفئ ��ات ذات االختط ��ار العال ��ي،
والأعمار الكبيرة تكون �أكثر عر�ض ��ة للإ�ص ��ابة
من غيرها" ،الفت ًا �إلى �أن "هذه ال�ساللة كغيرها
يكون اللقاح فعّاال �ضدها ولي�ست مقاومة له".
و�أف ��اد عب ��د الأمير ،ب� ��أن "�أغل ��ب الداخلين �إلى
الم�ست�ش ��فيات ف ��ي دول العال ��م �س ��واء �أوروبا
�أو الوالي ��ات المتح ��دة هم من غي ��ر الملقحين،
وبالتال ��ي و�ص ��ف �أوميك ��رون ب�أن ��ه �س�ل�الة
ت�ستهدف غير الملحقين".
ولف ��ت� ،إل ��ى �أن "الع ��راق راق ��ب الو�ض ��ع على
مدى ال�ش ��هرين الما�ضيين وخا�ص ��ة منذ بداية
تف�ش ��ي المتح ��ور �أوميك ��رون ظه ��ر لدي ��ه ب�أن

خبراء يتحدثون عن الجفاف� :إيران قطعت
المياه عن العراق بالكامل
� سيف عبداهلل /المدى
ي ��رى خب ��راء في الم ��وارد والزراعة ،ان الحلول ب�ش� ��أن
االزمة المائية موجودة لكن وزارة الموارد المائية غير
ج ��ادة ،فيما ك�ش ��فوا عن قط ��ع �إيران للمياه ع ��ن العراق
بن�سبة .%100

ن�سبته  % 70من المياه الوا�صلة للعراق".
و�أ�ش ��ار مختار ،في حدي ��ث لـ (المدى)� ،إل ��ى �أن "اليوم،
انخف�ض ��ت المنا�س ��يب لم�س ��تويات متدنية و�ص ��لت �إلى
 ،"% 50مبين ًا �أن "االيرادات القادمة من �إيران ا�ص ��بحت
�صفر ًا ،والقادمة من تركيا بلغت ."%50
و�أو�ض ��ح مخت ��ار� ،أن "الع ��راق ال يمل ��ك الحلول �س ��وى
ب�إعادة النظر بال�سيا�س ��ة الزراعية وتقليل ا�س ��تخدامات
المياه الى الن�ص ��ف ،مما يعني ا�س ��تخدام  12مليار متر
مكعب ب ��د ًال من الـ  ."25وي ��رى �أن "يذهب العراق نحو
الزراعة المغطاة التي ت�ستخدم المياه ب�شكل اقل وتكون
ب�إنتاج اكبر ،وهذا يعد ا�سهل الحلول المطروحة االن".

ال مياه من �إيران
وقال نج ��م الغزي خبير الم ��وارد المائية ،ف ��ي حديث لـ
(الم ��دى)� ،إن "�إي ��ران او�ص ��لت الح�ص ���ص المائي ��ة الى
ال�صفر واغلقت كل االنهار" ،م�شير ًا �إلى �أنها "لم تعترف
بح ��ق العراق باي جزء من هذه المياه واعتبرتها انهارا
فالحون ي�سردون ق�ص�ص معاناتهم
وطنية ايرانية".
ب�ش� ��أن المي ��اه القادم ��ة م ��ن تركيا� ،أو�ض ��ح الغ ��زي� ،أن �إل ��ى ذلك ،يرى م�ص ��طفى جالل ،الذي يعم ��ل مزارع ًا في
"الحكومة التركية بد�أت بان�ش ��اء ال�سدود ،ما اثر على محافظة ديال ��ى� ،أن "المزروعات ه ��ذا العام قليلة وهي
ح�ص ��ة الع ��راق المائية ،خ�صو�ص ��ا في ظل ع ��دم وجود ال ت�س ��د الحاج ��ة الحقيقي ��ة للأ�س ��واق المحلي ��ة ،ك ��ون
الحكومة المتمثلة بـ (وزارة الزراعة) ،قللت الح�ص ���ص
اتفاقية حقيقية بهذا ال�ش�أن".
و�أ�ض ��اف الخبير� ،أن "تعوي�ض المياه والح�ص ��ول على المائية الخا�صة بالزراعة �إلى الن�صف".
الح�ص ���ص الخا�ص ��ة بالعراق م ��ن دول المنب ��ع ،يحتاج وف ��ي حديث ل� �ـ (المدى)� ،أ�ض ��اف جالل� ،أن "اال�س ��واق
�إل ��ى عوامل عديدة" ،م�ؤك ��د ًا �أن "اول العوامل يكمن في تحت ��اج �إلى المزيد من المنتجات الزراعية مما قد يجبر
اجراء اتفاقيات مع تركيا و�سوريا وال�ضغط على ايران الحكومة على �إعادة اال�ستيراد مرة اخرى وهذا �سي�ؤثر
على الزراعة في العراق".
من خالل العامل االقت�صادي".
و�أ�شار الغزي� ،إلى �أن "العامل االخر ،يكمن في ا�ستخدام م ��ن جانبه ،قال م ��زارع �آخر ،ابو محم ��د ،لـ(المدى)� ،إن
ورق ��ة النفط العراقي الذي يذهب الى تركيا ،ف�ض�ل ً�ا عن "الحكومة مطالبة ب�إيجاد حلول �س ��ريعة لأزمة المياه،
الملف ��ات االخرى المرتبطة مع اقليم كرد�س ��تان ،فجميع خ�صو�ص� � ًا وان اغل ��ب الفالحي ��ن ب ��د�أوا بت ��رك الزراعة
والتوجه نحو المدن بحث ًا عن لقمة العي�ش".
تلك االمور ت�شكل ورقة �ضغط على حكومة انقرة".
كم ��ا ي ��رى الغ ��زي� ،أن "الجان ��ب العراقي يه ��در كميات و�أ�ش ��ار ابو محمد� ،إلى �أن "ترك الزراعة والتوجه نحو
كبيرة من المياه ،وبالتالي في حال ا�س ��تغالل هذا الهدر المدن هو كارثة تذهب بم�س ��تقبل العراق الزراعي نحو
ممك ��ن ان يكون كافي� � ًا لعبور مرحلة الجفاف" ،م�ش ��ير ًا المجهول".
�إلى �أن "المنظمات الدولية مطالبة هي �أي�ض� � ًا بال�ض ��غط وفي �آخ ��ر تقرير للمجل�س النرويج ��ي لالجئين ،والذي
ي�ش ��ير �إل ��ى �أن �أكثر م ��ن  7ماليي ��ن مواطن ف ��ي العراق
على ايران وتركيا".
وتح ��دث قائ ًال� ،إن "العراقيين يطالبون بق�ض ��ايا بعيدة مهددون جراء فقدان الو�ص ��ول لمياه الفرات بالإ�ض ��افة
عن الواقع مثل ا�س ��تخدام المياه الجوفية وتحلية مياه �إل ��ى الجف ��اف ،ال ��ذي يعر� ��ض مئ ��ات الكيلومت ��رات من
البح ��ر" ،الفت ًا �إلى �أن "هناك حل ��و ًال عديدة لتجاوز هذه الأرا�ضي الزراعية لخطر الجفاف التام.
وق ��ررت وزارت ��ا الزراع ��ة والم ��وارد المائي ��ة ،الع ��ام
االزمة".
الما�ض ��ي ،تخفي� ��ض الم�س ��احة المق ��ررة للزراع ��ة ف ��ي
الجفاف يدق ناقو�س الخطر
المو�سم ال�شتوي  50بالمئة عن العام الما�ضي.
ف ��ي المقابل ،ق ��ال الخبي ��ر الزراع ��ي ،عادل مخت ��ار� ،إن و�ش ��هد العراق م�ؤخر ًا تراجع ًا كبير ًا في منا�سيب نهري
"االي ��رادات المائي ��ة القادم ��ة من �إي ��ران وتركيا كانت دجلة والفرات ،خا�صة في المحافظات الجنوبية ،و�سط
ت�ص ��ل بكميات كبيرة ،وكان العراق ي�س ��تخدم  25مليار تحذيرات من �آثار كبيرة على القطاع الزراعي واحتمال
متر مكعب من المياه �س ��نوي ًا ،في مجال الزراعة� ،أي ما توقف بع�ض محطات مياه ال�شرب في تلك المحافظات.
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عدد الداخلين �إلى الم�ست�ش ��فى من الملقحين ال
يتجاوز ."%1
ّ
وحث عب ��د الأمير" ،المواطنين على الإ�س ��راع
في تلقي اللقاحات ،كون الإ�ص ��ابة ب�أوميكرون
للملقحي ��ن حت ��ى و�إن ح�ص ��لت ف�أنه ��ا �س ��تكون
ب�س ��يطة ج ��د ًا ،وه ��ي ال تحت ��اج �إل ��ى مراجعة
م�ست�شفى �أو حتى �أخذ عالج".
وع ��ن المخ ��اوف م ��ن الأعرا� ��ض الجانبية من
اللقاح ��ات� ،أج ��اب الم�س� ��ؤول ال�ص ��حي� ،أن
"ال ��وزارة وبع ��د مرور � 10أ�ش ��هر م ��ن اللقاح
وو�ص ��ول �إل ��ى تطعيم ت�س ��عة ماليين �ش ��خ�ص
لم ت�س ��جل �أي ��ة �أعرا�ض جانبية خطي ��رة لغاية

الوق ��ت الحال ��ي" .و�أردف عب ��د الأمي ��ر� ،أن
"دوائرنا لديها لجان مخت�صة تراقب االعرا�ض
الجانبية للملقحين ف�أنها لم ت�ش ��خ�ص خطورة
�أو عار�ض ��ا ا�س ��تثنائيا وجميع ما تم ت�س ��جيله
�ض ��من االعرا�ض الطبيعية وه ��ي الحمى لمدة
من � 24إلى � 36ساعة وتوعك ينتهي بمرور 48
�ساعة ك�أق�صى حد".
ويوا�ص ��ل� ،أن "القرارات التي تتخذها اللجنة
العلي ��ا لل�ص ��حة وال�س�ل�امة الوطني ��ة تعتم ��د
عل ��ى الموق ��ف الوبائ ��ي ال ��ذي �س ��وف نتابعه
خ�ل�ال الأ�س ��ابيع المقبل ��ة وجمي ��ع الخي ��ارات
مطروحة".

وم�ض ��ى عبد الأمير� ،إلى �أن "الجهات الر�سمية
ال ت�س ��تعجل ف ��ي اللجوء �إلى �إجراء ي�س ��هم في
تحييد حركة المواطن كونها ت�ؤثر في معي�شته
�إال �إذا تده ��ور الموق ��ف الوبائي �إل ��ى حد كبير
يهدد الو�ضع ال�صحي العام".
من جانبه ،ذكر المتحدث با�س ��م وزارة ال�صحة
�س ��يف البدر� ،أن "تكرار نطلق ��ه اليوم لنداءات
االلت ��زام باالج ��راءات الوقائية ،وه ��ي ارتداء
الكمامات واالبتع ��اد عن التجمع ��ات والتعقيم
الدائ ��م واالهتمام بالنظافة ال�شخ�ص ��ية ف�ض�ل ً�ا
عن �أخذ اللقاحات".
و�أ�ض ��اف الب ��در� ،أن "الم�س ��تجدات الوبائي ��ة
الخطي ��رة ال يقت�ص ��ر اثره ��ا عل ��ى الع ��راق ،بل
امت ��دت �إل ��ى جمي ��ع دول العال ��م ونتائجه ��ا
وا�ضحة للر�أي العام".
وزاد� ،أن "زيادة كبيرة في الإ�ص ��ابات �س ��جلها
العال ��م وم ��ن الأ�س ��باب ه ��و ظه ��ور متح ��ور
�أوميك ��رون لم ��ا ل ��ه م ��ن �س ��رعة �أكب ��ر عل ��ى
االنت�شار".
لكن البدر ا�س ��تدرك بالق ��ول� ،إن "ظهور موجة
جديدة ال يكون �س ��ببه �أميكرون فح�س ��ب� ،إنما
متعلقة ب�أعداد الإ�صابة لمدة زمنية محددة".
وب ّي ��ن� ،أن "ال ��وزارة تق ��ر�أ الموق ��ف الوبائ ��ي
اليوم ��ي للعراق ووجدت هناك طفرة في �أعداد
الإ�ص ��ابات وق ��د نك ��ون مقبلي ��ن عل ��ى مرحل ��ة
�صعبة لكن لغاية الوقت الحالي ما زال الو�ضع
ال�صحي م�ستقر ًا ون�س ��تطيع �أن نحتوي �أعداد
الإ�ص ��ابات" .وانتهى البدر� ،إلى �أن "توقعاتنا
تفي ��د ب� ��أن هناك تفاقم ��ا في الموق ��ف الوبائي،
�إال �أن م�ؤ�س�س ��اتنا ال�ص ��حية من ��ذ انح�س ��ار
الموجة الثالثة ال�سابقة بد�أت بتطوير قدراتها
العالجية والت�شخي�ص ��ية وكنا نتوقع �أن تظهر
موجة جديدة".
وكان ��ت اللجن ��ة العلي ��ا لل�ص ��حة وال�س�ل�امة
ق ��د عقدت قب ��ل �أي ��ام اجتماع� � ًا ب�ش� ��أن الموجة
الجديدة من �إ�ص ��ابات كورونا وظهور متحور
�أوميكرون ،وفعّلت قراراتها ال�س ��ابقة ال�س ��يما
ما يتعلق بالحث على تلقي اللقاحات وت�ش ��ديد
االجراءات بالن�سبة للوافدين من الخارج.

الوزارة ت�ؤكد تفاو�ضها ب�شكل م�ستمر مع الجانب الإيراني

مخت�صون :هناك من ي�سعى لبقاء العراق بال كهرباء
واعتماده على الغاز الم�ستورد
 بغداد /ح�سين حاتم

اتهم مخت�صون بال�ش�أن
االقت�صادي ،جهات بال�سعي
لبقاء العراق بال كهرباء
واالعتماد على الغاز الم�ستورد،
ما ادى الى تفاقم ازمة الكهرباء
في البلد.
و�شهدت اغلب مناطق العا�صمة
بغداد والمحافظات الأخرى
انقطاعا �شبه م�ستمر بالطاقة
الكهربائية خالل الأيام
االخيرة ،حيث بلغت �ساعات
التجهيز �أدنى م�ستوى لها.
فيما بينت وزارة الكهرباء� ،أن
العا�صمة بغداد �أقل المحافظات
تجهيزاً بالطاقة الكهربائية.

قيد ال�ص ��يانة اال�ضطرارية والدورية لال�ستعداد
لل�ص ��يف المقب ��ل� ،أثر ب�ش ��كل كبير عل ��ى تجديد
احم ��ال المنظومة و�أدى الى فق ��دان ما يقارب 8
�آالف ميغاواط بين انح�سارات الغاز و�صيانات
دورية وا�ضطرارية".
واردف� ،أن وزارت ��ه "تتفاو�ض ب�ش ��كل م�س ��تمر
م ��ع الجان ��ب االيران ��ي ،وتن�س ��ق ب�ش ��كل عال ��ي
الم�س ��توى م ��ع وزارة النف ��ط لتعوي� ��ض خط ��ة
الوقود البديل".
بدوره ،يقول المخت�ص بال�ش�أن االقت�صادي علي
الفريجي� ،إن "م�ش ��كلة الكهرباء �أ�ص ��بحت �ش ��به
م�ستمرة" ،محمال "�إدارتها م�س�ؤولية الف�شل".
و�أ�ض ��اف الفريج ��ي ،ان "الطاق ��ة الكهربائي ��ة
ال ت ��كاد ت�س ��د حاج ��ة المواطنين ،فكي ��ف الحال
بالم�صانع الكبيرة والمعامل".
و�أ�ش ��ار المخت�ص بال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي الى ،ان
"م�س� ��ألة انح�س ��ار اطالق الغاز الإيراني ذريعة
تتحجج بها الوزارة للتغطية على �س ��وء ادارتها
وتق�صيرها".

ور�أى الفريج ��ي ،ان ��ه "م ��ن الممك ��ن االنتق ��ال
ال ��ى حل ��ول �أخرى وع ��دم االعتم ��اد عل ��ى الغاز
الإيران ��ي ،م ��ن �ض ��منها �ص ��ناعة الغ ��از داخ ��ل
العراق وا�ستثمار الغاز الم�صاحب الذي يحترق
بكميات كبيرة".
ولف ��ت المخت� ��ص بال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي ال ��ى ان
"جميع الحكومات المتعاقبة تتحمل التق�ص ��ير
الحا�ص ��ل في ملف الكهرباء وعلى ر�أ�سها وزارتا
الكهرباء والنفط المعنية وهيئات اال�ستثمار".
واك ��د ان "االطالق ��ات المالية التي �ص ��رفت على
الكهرب ��اء م ��ن الع ��ام  2005وحتى الي ��وم عالية
ج ��دا وب�إمكانه ��ا حل االزم ��ة منذ زمن م�ض ��ى"،
الفت ��ا ال ��ى ان "الف�ش ��ل واله ��در والع�ص ��ابات
الم�سيطرة حال دون النهو�ض بملف الكهرباء".
وي�ستبعد الفريجي" ،اعتماد العراق على الطاقة
المتج ��ددة لعدم وج ��ود بنى تحتية ق ��ادرة على
ا�س ��تيعاب هذا النوع م ��ن التكنولوجيا الحديثة
التي ن�سمع عنها في جنوبي العراق".
م ��ن جهت ��ه ،ي ��رى الخبي ��ر النفط ��ي ،حم ��زة

الجواه ��ري ،ان "هن ��اك جهات ت�س ��عى الى بقاء
الع ��راق ب�ل�ا كهرب ��اء واعتم ��اده على الغ ��از من
الخارج".
وا�ض ��اف الجواهري ان "�س ��بب عدم ا�س ��تثمار
الغ ��از الم�ص ��احب في ت�ش ��غيل محط ��ات الطاقة
الكهربائي ��ة يرج ��ع �إل ��ى جه ��ات عراقية ت�س ��عى
لإبق ��اء البالد م�س ��توردا للغاز ،حي ��ث انها تقف
عائق ��ا �أم ��ام ا�س ��تثمار الغ ��از الم�ص ��احب ال ��ذي
يح ��رق يومي ��ا ويكب ��د الدول ��ة خ�س ��ائر مالي ��ة
بماليي ��ن ال ��دوالرات لم�ص ��الحهم ال�شخ�ص ��ية
وم�صالح الدول التي تدعمهم".
و�أ�ش ��ار ال ��ى ان "المبال ��غ الت ��ي �ص ��رفت عل ��ى
الكهرب ��اء ف ��ي الع ��راق ،ذهب ��ت للفا�س ��دين ول ��م
ت�ستثمر ب�صورة �صحيحة".
ويعتمد العراق على الغاز الإيراني في ت�ش ��غيل
محط ��ات الطاقة الكهربائية ،حيث يح�ص ��ل على
ا�س ��تثناءات دوري ��ة م ��ن وا�ش ��نطن ال�س ��تيراد
الغ ��از الإيران ��ي ،نظ ��را للعقوبات االقت�ص ��ادية
المفرو�ضة على �إيران.

ويقول المتحدث با�س ��م ال ��وزارة احمد العبادي
�إن "و�ض ��ع الطاقة �سيئ وما يزال تحديد احمال
المحطات االنتاجية ينعك� ��س �سلبا على �ساعات
تجهيز الطاقة".
و�أ�ض ��اف ان "الغ ��از المنقو� ��ص وتخ�صي�ص ��ات
مالي ��ة قليلة ال تكف ��ي لمواكبة الطل ��ب ،انعك�ست
�سلبا على قطاع الكهرباء".
وم�ض ��ى العب ��ادي ،ال ��ى ان "الجان ��ب الإيران ��ي
ال ندين له بغير م�س ��تحقات �ش ��هر كان ��ون الأول
من العام الما�ض ��ي" ،م�س ��تدركا "خاطبنا وزارة
المالية ب�ش�أن دفع م�ستحقات الغاز الإيراني".
وتاب ��ع المتح ��دث با�س ��م وزارة الكهرب ��اء ان
"انح�س ��ار اطالق ��ات الغ ��از الإيران ��ي الم ��ورد
لمحطات االنتاج ،ودخ ��ول الوحدات التوليدية
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ق�صف الف�صائل "قاعدة بلد" يهدد
بخ�سارة العراق نحو  180مليار دينار

 ال����ح����ك����وم����ة ت�����ع�����رف ال����ف����اع����ل����ي����ن وك���������ش����ف الأ�������س������م������اء "�إع������ل�����ان حرب"
 بغداد /تميم الح�سن

العراقي ��ة م�س�ؤولي ��ة حمايته ��ا اىل هج ��وم
بوا�سط ��ة ع ��دد م ��ن ال�صواري ��خ ،م ��ا �أدى اىل
�إ�صابة طفلة وامر�أة بجروح".
وذك ��رت اخللي ��ة ان ال�صواري ��خ "انطلقت من
منطق ��ة ال ��دورة جنوب ��ي العا�صم ��ة ،و�سق ��ط
�أح ��د ه ��ذه ال�صواري ��خ داخ ��ل مدر�س ��ة �إيالف
داخ ��ل املنطق ��ة ذاته ��ا" ،م�ؤك ��دة ان "الق ��وات
الأمنية تعم ��ل االن على الت�أكد م ��ن الإ�صابات
والأ�ضرار ،و�سنوافيكم بالتفا�صيل الحق ًا".
و�سبق هذا الهجوم ،هجوم ��ان ا�ستهدفا مطار
بغ ��داد مب�سريينت و�ص ��اروخ انطل ��ق من حي
اجله ��اد القريب م ��ن املطار ،وال ��ذي ي�شهد منذ
ذلك الوقت ت�شدي ��دا امنيا ،وانت�شار احلواجز
الع�سكرية لتدقيق وتفتي�ش العجالت.
كم ��ا كان ��ت قاع ��دة ع�ي�ن اال�س ��د ق ��د تعر�ض ��ت
اىل هج ��وم ث ��ان يف  4كان ��ون الث ��اين احلايل
بطائرت�ي�ن م�سرييتني ،فيما يتوقع ان تتعر�ض
قاعدة احلرير يف اربيل اىل هجوم.
وكان ��ت م�ص ��ادر امني ��ة ق ��د ك�شف ��ت لـ(امل ��دى)
عق ��ب هجوم ��ي املط ��ار وع�ي�ن اال�س ��د االولني
(حدث ��ا يف  3و 4كان ��ون الث ��اين احلايل) ،عن
هجمات ت�ستهدف "ع�ي�ن اال�سد"" ،قاعدة بلد"
و"حرير".
وياتي هذا الت�صعيد مع دخول القوى ال�شيعية
يف تهدي ��دات وا�ضح ��ة لبع� ��ض التي ��ارات
ال�سيا�سي ��ة ال�سني ��ة والكردي ��ة الت ��ي اتهمته ��ا
بـ"اق�ص ��اء" االط ��ار التن�سيق ��ي -جمموع ��ة
االحزاب ال�شيعي ��ة با�ستثناء التيار ال�صدري-
من امل�شاركة باحلكومة املقبلة.

يُتوقع تجدد الهجمات الم�سلحة على
مواقع ع�سكرية ومقرات احزاب مع
ا�ستمرار االزمة ال�سيا�سية التي اعقبت
جل�سة البرلمان االفتتاحية.
وحيدت القيادة الع�سكرية ،ام�س ،هجوما
جديدا من مجموعة طائرات م�سيرة
هاجمت قاعدة ع�سكرية في �شمال
بغداد.
وكانت معلومات �سابقة ،قد حذرت من
ات�ساع رقعة ا�ستهداف المقرات التي كان
ي�ستخدمها الجي�ش االمريكي -ان�سحب
نهاية .-2021
وتكلف تلك الهجمات التي تنفذها
جماعات با�سماء وهمية ،مبالغ طائلة
يتحملها العراق ،ب�سبب ا�ستهداف معدات
غالية الثمن او ايقاف برامج امنية
مدفوعة الثمن.
ومنذ مطلع العام الجديد ،تعر�ضت
مواقع في بغداد واالنبار و�صالح الدين
الى  6هجمات ،ا�ستخدم فيها � 16صاروخا
وم�سيرة من بينها "طائرات انتحارية".

من�صة اطالق �صواريخ

عقود تدريب "�أف "16
وي�ؤكد م�صدر امني يف �صالح الدين انه عقب
هجوم طائرة م�سرية �صباح ام�س على قاعدة
بل ��د ،جنوب ��ي املحافظ ��ة ،ج ��اء وف ��د "تقني"
للت�أك ��د من ع ��دم "حدوث ا�ض ��رار يف طائرات
اف ."-16
�أعلن ��ت خلية الإعالم االمن ��ي� ،إحباط حماولة
ا�سته ��داف قاع ��دة بل ��د اجلوي ��ة يف حمافظ ��ة
�صالح الدين ،بح�سب الوكالة الر�سمية.
و�أو�ضحت اخللي ��ة التابعة للحكومة يف بيان
ام� ��س� ،أن "ث�ل�اث طائ ��رات م�س�ي�رة اقرتب ��ت
فجر ال�سبت ،من املحيط اجلنوبي لقاعدة بلد
اجلوية يف حمافظة �صالح الدين".
و�أ�ضافت �أنه "متت م�شاهدة الطائرات بالعني
املجردة من قبل القوة املكلفة بحماية الأبراج
اخلارجي ��ة والت�أك ��د ب�أنها طائ ��رات معادية"،

م�ش�ي�رة اىل �أن "الق ��وة قام ��ت بفت ��ح الن ��ار
باجتاه هذه الطائرات التي الذت بالفرار".
وت�ض ��م قاع ��دة بل ��د مدرب�ي�ن و�شرك ��ة حماية
خا�صة بطائرات ال� �ـ(�أف  )16الأمريكية ،التي
ا�شرتاها العراق يف �صفقة �أبرمت عام .2012
ويق ��ول امل�ص ��در يف ت�صريح لـ(امل ��دى) طالبا
ع ��دم الك�ش ��ف عن هويت ��ه ان "الهجم ��ات على
قاع ��دة بل ��د تهدد بن�س ��ف الربنام ��ج التدريبي
الذي تدي ��ره ال�شركة االمريكي ��ة وبكلفة نحو
 120مليون دوالر يدفعها العراق" ،وهو نحو
 180مليار دينار عراقي.
وبح�سب امل�صادر ،ف�إن "من �شروط عقد �شراء
تل ��ك الطائ ��رات هو بقاء جمموع ��ة خا�صة من
املدربني الأمريكيني يف القاعدة".
وتواج ��د ه�ؤالء اخل�ب�راء يهدد دوم ��ا بتوقف
عم ��ل تل ��ك الطائ ��رات يف ح ��ال مغادرته ��م

القاع ��دة ،كما ح ��دث العام�ي�ن املا�ضيني ،حني
تعط ��ل عم ��ل الطائ ��رات لع ��دة �أ�شه ��ر ب�سب ��ب
"قذائف الكاتيو�شا".
كم ��ا ت�سب ��ب هج ��وم يف ال�سن ��ة املا�ضية ،على
القاع ��دة يف ا�صابة احدى طائرات "اف ،"16
فيم ��ا يقدر �سعر الطائرة الواحدة بـ 64مليون
دوالر (نحو  95مليار دينار).
جهات �ضد اللم�س!
وج ��اء الهج ��وم عل ��ى بل ��د بع ��د �ساع ��ات م ��ن
�سق ��وط � 3صواريخ على املنطق ��ة اخل�ضراء،
التي تتواجد فيها ال�سف ��ارة االمريكية ،و�سط
بغداد.
وي�ش�ي�ر ع�ض ��و �ساب ��ق يف جلن ��ة االم ��ن يف
الربمل ��ان ،اىل ان احلكوم ��ة "تعرف الفاعلني"
واملتورطني يف تلك الهجمات.

وغالب ��ا ماتتبن ��ى جه ��ات غ�ي�ر معروف ��ة تل ��ك
الهجم ��ات مث ��ل جمموع ��ة قا�ص ��م اجلبارين،
الت ��ي قال ��ت اال�سب ��وع املا�ضي ،انه ��ا ق�صفت
قاعدة عني اال�سد ،غربي االنبار بـ� 5صواريخ.
ويق ��ول ع�ض ��و اللجن ��ة الذي طلب ع ��دم ن�شر
ا�سم ��ه لـ(امل ��دى) ان "املجاميع الت ��ي تق�صف
معروف ��ة للحكومة ،لكن االع�ل�ان �صراحة عن
ا�سمها يعني اعالن حالة حرب".
وكان ��ت احلكوم ��ة ق ��د اعتقل ��ت يف حزي ��ران
 2020جمموع ��ة تابع ��ة لكتائ ��ب ح ��زب الله-
اح ��د ف�صائ ��ل احل�ش ��د -يف ال ��دورة جنوب ��ي
بغداد ،على خلفي ��ة ق�صف املنطقة اخل�ضراء،
قبل ان يت ��م اطالق �سراحهم بعد ذلك باقل من
ا�سبوع.
ومي�ض ��ي النائ ��ب ال�ساب ��ق بالق ��ول" :ه ��ذه
الف�صائل تتحرك بكل اريحية يف املدن م�ستغلة

�إيزيديون رجعوا من بيالرو�سيا :المهربون �سلبونا �أموالنا
ولم نجد هناك �سوى الجوع والبرد
 ترجمة :حامد احمد

على مدى  13يوما بلياليها الباردة
القار�سة من �شهر ت�شرين الثاني ،بقي
هيثم وزجته داليا وابنتهما الر�ضيعة
قادر مخيمين داخل غابات على طول
الحدود البيالرو�سية بانتظار فر�صة
العبور للبلد المجاور بولندا .وكما هو
الحال مع ايزيديين كثيرين يرومون
الو�صول الى �أوروبا ،فان مهربين
عملوا على تجريدهم من �أموالهم
وتركوهم بدال من ذلك عالقين عند
حدود البلدين في ظروف برد قار�س
بدون طعام وال ماء.

ق ��ال هيث ��م  24عام ��ا ،يف لقاء م ��ع موقع ذي
غل ��وب �آن ��د مي ��ل الكن ��دي ،وه ��و ينظ ��ر اىل
ابنت ��ه البالغ ��ة م ��ن العمر �سن ��ة واحدة وهي
تغفو داخ ��ل خيمة يف خميم �شاريا للنازحني
مبحافظة دهوك بعد رجوعهم اليه "�صدقني،
ان ��ه لي� ��س ب�شعور جي ��د عندما ت�شاه ��د ابنك
الر�ضيع وهو عالق بني احلياة واملوت".
ام ��ا زوجت ��ه دالي ��ا 24 ،عام ��ا ،قال ��ت وه ��ي
ت�ستذكر الأوقات ال�صعب ��ة التي ق�ضوها عند
املنطق ��ة املحايدة عل ��ى طول احل ��دود "كنت

�أح ��اول احل�ص ��ول على ماء م ��ن خالل احلفر
يف الأر� ��ض ،ولك ��ن مل اح�ص ��ل عل ��ى �شيء".
وذك ��رت انه ��ا حاول ��ت �أي�ض ��ا م�ض ��غ �أوراق
الأ�شج ��ار .حي ��ث ان نق� ��ص امل ��اء والطع ��ام
يعني انها لن تكون قادرة على ار�ضاع ابنتها
ال�صغ�ي�رة .وظه ��رت ابنتهم ��ا ال�صغ�ي�رة يف
�ص ��ورة التقطوه ��ا لها يف الغاب ��ة وهي تبدو
هزيلة وعيناها غائرتان.
ويذك ��ر ان طفال �صغ�ي�را �سوري ��ا بعمرها قد
ت ��ويف يف �شه ��ر ت�شرين الث ��اين عند اجلانب
البولن ��دي م ��ن احل ��دود .ويعتق ��د بان ��ه كان
�أ�صغ ��ر �ضحي ��ة عم ��را �ضمن ازم ��ة النازحني
على حدود �أوروبا ال�شرقية.
وقد ب ��د�أت موجة هجرة القادم�ي�ن من بلدان
ال�شرق الأو�سط اىل بيالرو�سيا عندما �أعلنت
ع ��دة وكاالت �سف ��ر حكومي ��ة بيالرو�سية عن
ت�سهي�ل�ات منح �سم ��ات دخ ��ول �سياحية عند
و�صوله ��م .وكث�ي�ر م ��ن املهاجري ��ن وطالبي
اللج ��وء �أغوتهم فكرة الو�ص ��ول اىل �أوروبا
ب�ش ��كل ا�س ��رع و�أك�ث�ر �أمن ��ا ب ��دال م ��ن ال�سري
مل�ساف ��ات طويل ��ة ع�ب�ر منطق ��ة البلق ��ان او
املجازفة بعبور البحر اىل اليونان.
فق ��د �شدوا رحاله ��م اىل بيالرو�سي ��ا ومن ثم
�شق ��وا طريقه ��م م ��ن هن ��اك باجت ��اه احلدود
البولندية ،حيث اكت�ش ��ف الكثري منهم مبكرا
بانه ��م غ�ي�ر مرحب به ��م .ون�ش ��رت بولندا ما
يق ��ارب م ��ن  15,000عن�صر جي� ��ش وحر�س
حدود ملنعهم من الدخول.
وكان هيث ��م وعائلت ��ه ق ��د غ ��ادروا خيمته ��م
يف مع�سك ��ر �شاري ��ا للنازح�ي�ن يف �أيل ��ول،
و�ساف ��روا اىل تركي ��ا حي ��ث �أ�ص ��درت
ال�سلط ��ات هن ��اك �سمات دخ ��ول ر�سمية ومن
ث ��م ال�سف ��ر اىل مين�سك عا�صم ��ة بيالرو�سيا.
فق ��د باع ��وا �سيارته ��م لت�سدي ��د ثم ��ن الرحلة

الت ��ي كلفته ��م بح ��دود  16,000دوالر.
زي ��اد ،جار هيثم يف خميم �شاريا ،رافقهم هو
ووالدي ��ه واخوت ��ه وثالث عوائ ��ل �أخرى يف
رحلتهم اىل بيالرو�سي ��ا .وقال الرجل البالغ
من العمر  24عام ��ا "مكثنا هناك � 10أيام .مل
يكن هناك ماء ،وال حتى ماء و�سخ ،وكذلك ال
يتوفر غذاء".
وق ��ال ان ال�شرطة البيالرو�سية كانت يف ذلك
الوقت تدفعهم وت�ضربهم بالع�صي الجبارهم
عل ��ى التوج ��ه للح ��دود البولندي ��ة .و�أ�ضاف
بقوله "اطلقت ال�شرطة البولندية علينا قنابل
الغاز امل�سيلة للدموع التي اثرت على اعيننا،
لقد كان ��ت �سلطات البلدي ��ن تدفعنا بعيدا عن
حدودهما وعلقنا نحن يف الو�سط".
ومتكن ��وا يف النهاي ��ة م ��ن عب ��ور احل ��دود
البيالرو�سية اىل بولن ��دا وذلك بقطع ا�سالك
ال�سي ��اج  .وهي�أ له ��م مهرب �سي ��ارة لت�أخذهم
اىل املانيا.
وق ��ال هيثم "بقين ��ا ننتظر يف بولن ��دا ثالثة
�أي ��ام لقدوم ال�سي ��ارة ولكنها مل ت� ��أت .كنا ما
يق ��ارب م ��ن � 30شخ�صا مكثن ��ا �سوية ننتظر
يف الغاب ��ات ،حت ��ى انن ��ا نادين ��ا ال�صلي ��ب
الأحم ��ر للم�ساعدة ،وقالوا لن ��ا انهم �سي�أتون
خ�ل�ال ثالث �ساع ��ات ،ولكن مل ي� ��أت منهم �أي
�شخ� ��ص ،وات�صلن ��ا به ��م مرة �أخ ��رى وقالوا
لنا انه ��م �سي�أتون خالل ن�ص ��ف �ساعة ،ولكن
بع ��د م ��رور �ساع ��ة ون�ص ��ف ج ��اءت ال�شرطة
البولندية بدال منهم".
بع ��د تل ��ك املعان ��اة �شاه ��د هيثم اعالن ��ا على
في�سب ��وك يخربه ��م لالت�ص ��ال بال�سف ��ارة
العراقي ��ة يف رو�سيا لتهيئة طائ ��رة ترجعهم
اىل �أربيل.
ويذك ��ر ان الأدل ��ة الت ��ي جمعته ��ا منظم ��ة
العف ��و الدولي ��ة اي ��دت اف ��ادات هيث ��م وزياد عن موقع  The Globe And Mailالكندي

ع ��ن املعان ��اة و�س ��وء املعامل ��ة الت ��ي القوها
على ي ��د ال�سلطات البيالرو�سي ��ة والبولندية
عن ��د ح ��دود البلدين .وك�ش ��ف تقري ��ر �أعدته
املنظم ��ة ع ��ن ح ��االت تعذيب مروع ��ة و�سوء
معامل ��ة وظ ��روف �إن�ساني ��ة �صعب ��ة عل ��ى يد
ال�سلط ��ات البيالرو�سية �ض ��د طالبي اللجوء
واملهاجرين.
وك�شف ��ت منظمة العف ��و �أي�ضا ع ��ن �إجراءات
تع�سفي ��ة عل ��ى ي ��د �ضب ��اط بولندي�ي�ن �ض ��د
مهاجري ��ن وطالب ��ي جل ��وء ب�إجباره ��م عل ��ى
الع ��ودة اىل م ��ا وراء احلدود ب ��دون مراعاة
احل ��االت الإن�ساني ��ة الفردي ��ة او الظ ��روف
اخلا�ص ��ة لبع� ��ض منه ��م والت ��ي تتناف ��ى مع
الأعراف الدولية.
زي ��اد ق ��ال ان قلة فر�ص العم ��ل دعته وعائلته
للتفك�ي�ر بالهجرة ،وق ��ال ان ور�ش ��ة ت�صليح
ال�سيارات التي يعمل فيها مل تعد مثل ال�سابق
حيث بالكاد ت�أتي �سيارة واحدة للت�صليح.
و�أ�ض ��اف قائ�ل�ا "قب ��ل �سنت�ي�ن او ث�ل�اث كان
العم ��ل اوفر نوعا م ��ا اما االن فان ��ه ال تتوفر
فر�ص عمل ولذلك فكرت بال�سفر لعلي اح�سن
و�ضع حياتي وحياة عائلتي".
ام ��ا بالن�سب ��ة لهيث ��م فيق ��ول ان ��ه ع ��اد ليجد
بانه ق ��د ف�صل من عمل ��ه يف خمترب حتليالت
مر�ضية يف اح ��د م�ست�شفيات املو�صل ب�سبب
غياب ��ه مل ��دة �شهرين .واك ��د بقول ��ه "خ�سرت
وظيفتي وخ�سرت اموايل ،وعدت اىل املخيم
دون ان احقق �شيئا".
رغ ��م ذلك يقول انه متفائ ��ل بالن�سبة مل�ستقبل
عائلته ،وان ��ه �سيحاول مرة �أخ ��رى ،واذا ما
ف�شل فان ��ه �سي�سعى للح�ص ��ول على بيت هنا
والعثور على فر�صة عمل لي�ستقر يف العراق.

غطاء احل�شد ال�شعبي ،وتنقل ال�صواريخ دون
ان تعرت�ضها القوات االمنية".
وكان ��ت (املدى) ق ��د ك�شفت الع ��ام املا�ضي ،ان
رئي� ��س احلكوم ��ة م�صطفى الكاظم ��ي قد تلقى
"معلوم ��ات اكي ��دة" بان امل�س�ؤول�ي�ن عن تلك
التفج�ي�رات "ف�صيلني معروف�ي�ن �أحدهما لديه
متثي ��ل يف الربمل ��ان" ،فيم ��ا مل تك�ش ��ف حينها
امل�صادر ا�سماء تلك الف�صائل.
واعلن ��ت خلي ��ة الإع�ل�ام الأمن ��ي يف بي ��ان
اخلمي� ��س ،عقب ا�سته ��داف املنطقة اخل�ضراء
بهج ��وم �صاروخ ��ي� ،إ�صاب ��ة ام ��ر�أة وطفل ��ة
بالهجوم.
وقال ��ت اخللي ��ة يف البي ��ان �إن ��ه "يف عم ��ل
�إرهاب ��ي جب ��ان ،تعر�ض ال�س ��كان الأبرياء يف
املنطقة اخل�ض ��راء ببغداد ،ومق ��رات البعثات
الدبلوما�سي ��ة الت ��ي تتحم ��ل الق ��وات الأمنية

برلمان م�سلح!
ويقول مث ��ال االلو�سي ،وهو برمل ��اين �سابق،
ان "مايجري يف العراق هو ي�شبه احوال دول
كثرية يقوم فيها امراء احلرب بافتعال ازمات
داخلية للهروب من الف�ساد".
وكانت مق ��رات حل ��زب "تقدم" ال ��ذي يتزعمه
رئي� ��س الربمل ��ان ال ��ذي ُج ��ددت ل ��ه الثق ��ة مرة
اخ ��رى اال�سبوع املا�ضي ،حمم ��د احللبو�سي،
واحل ��زب الدميقراطي الكرد�ستاين يف بغداد،
ق ��د تعر�ضتا اىل هجمات بـ"الرمانات" من قبل
جمهولني.
ويتاب ��ع االلو�س ��ي يف ات�ص ��ال م ��ع (امل ��دى):
"اج ��واء احل ��رب كانت وا�ضح ��ة من مالب�س
وافع ��ال القوى ال�سيا�سي ��ة يف اجلل�سة االوىل
للربملان".
وي�ش�ي�ر النائ ��ب ال�ساب ��ق اىل ان ال�ص ��راع
ال�سيا�سي الذي يتحول احيانا اىل ال�صواريخ
"�سي�ستمر خ�صو�صا وانه يدار من قبل ايران
ودول اخ ��رى حليفة للواليات املتحدة" ،الفتا
اىل ان "ف�ش ��ل مفاو�ض ��ات فيين ��ا ح ��ول امللف
النووي االيراين �سيزيد من الهجمات".

بينها �إعادة هيكلة م�ؤ�س�سات الدولة..
مقترحات لإنهاء �أزمة الترهل الوظيفي
 متابعة  /املدى
�شه ��د الع ��راق يف الف�ت�رات املا�ضي ��ة تره�ل ً�ا كب�ي�ر ًا يف
امل�ؤ�س�سات احلكومية جراء ق ��رارات التعيني لعدد كبري
م ��ن املوظفني بخط ��وات و�صفها خ�ب�راء االقت�صاد ب�أنها
غ�ي�ر مدرو�سة ،يف الوقت ذاته ح ��ددوا حلو ًال من �ش�أنها
الق�ض ��اء على ه ��ذا الرتهل ،متثل �أحده ��ا ب�إلغاء جمال�س
املحافظات.
وق ��ال اخلبري االقت�صادي �أ�سامة التميمي �إنه "ال �شك �أن
ظاهرة الرتهل ب�أجهزة الدولة العراقية بعد  2003باتت
�سم ��ة وا�ضحة على جمي ��ع املفا�صل ،مب ��ا فيها الدرجات
اخلا�ص ��ة وم ��ا حتتاجه من حماي ��ات و�أم ��ور لوج�ستية
نزو ًال اىل دوائر الوزارات وذلك ب�سبب كرثة التعيينات
لأ�سب ��اب متعددة من دون خط ��ط مدرو�سة ،ما �أثر ب�شكل
�سلب ��ي على الأداء الوظيفي وحتمي ��ل الدولة نفقات هي
يف غن ��ى عنه ��ا ،وكان بالإم ��كان توجيهه ��ا اىل جم ��االت
�أخرى".
و�أ�ض ��اف� ،أن "ه ��ذا ال ينطب ��ق على جمال� ��س املحافظات
فقط ،بل �إن جميع دوائر الدولة تكتظ اليوم باملوظفني،
الأم ��ر ال ��ذي �أدى اىل تراج ��ع م�ستوي ��ات الإجن ��از اىل
درج ��ات متدني ��ة ج ��د ًا ،حتى �أن بع� ��ض التقاري ��ر ت�شري
اىل �أن مع ��دالت الإجن ��از اليومية ت�ص ��ل اىل ع�شرين �أو
ثالث�ي�ن دقيقة يومي ًا ناهيك عن تف�شي ظاهرة الف�ضائيني
وغريها من التي �أثرت على م�ستوى الأداء".
و�أو�ض ��ح �أن "عل ��ى احلكوم ��ة القادم ��ة ت�شكي ��ل جل ��ان
وزاري ��ة لتحدي ��د ع ��دد املوظفني و�إع ��ادة هيكل ��ة دوائر
الوزارات ب�شكل يتنا�سب مع امكانياتها العلمية واملهنية
لتح�س�ي�ن الأداء وهذا ي�شمل جمال�س املحافظات" ،مبين ًا
�أن "عملي ��ة الهيكلة �ست� ��ؤدي اىل انخفا� ��ض يف النفقات
�أو ًال وم ��ن ثم الق�ض ��اء على الكثري من احللق ��ات الزائدة
والبريوقراطي ��ة الوظيفية التي متار� ��س يف العديد من
م�ؤ�س�س ��ات الدولة واال�ستغالل الوظيف ��ي وذلك باعتماد
�أجه ��زة الدول ��ة �أ�سالي ��ب التط ��ور التكنولوج ��ي مثلم ��ا
معمول به يف دول العامل املتقدم لإجناز املهام بالإ�ضافة
اىل �سهول ��ة الو�ص ��ول اىل الق ��رارات ال�صائب ��ة ب�ش ��كل

�سريع بع ��د �إزالة العوائ ��ق الإدارية الت ��ي باتت تعتا�ش
عليه ��ا بع� ��ض اجلهات الت ��ي ال تهمه ��ا م�صلح ��ة ال�شعب
واملواطن".
ب ��دوره �أك ��د اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي� ،إي ��اد العكيل ��ي� ،أن ��ه
"خ�ل�ال  18عام ًا م�ضت عملت احلكوم ��ات ال�سابقة على
تعيني ماليني املوظفني اجل ��دد ويف خمتلف امل�ؤ�س�سات
احلكومي ��ة والقطاع ��ات املختلف ��ة ،لأ�سباب ع ��دة �أغلبها
�سيا�سي ��ة وم ��ن دون تخطيط م�سب ��ق �أو معرفة احلاجة
الفعلية واحلقيقية لتل ��ك امل�ؤ�س�سات حتى �أ�صبحت تعج
ب� ��آالف املوظف�ي�ن العاطل�ي�ن عن العم ��ل للأ�س ��ف ال�شديد
والذي ��ن كان من املمكن اال�ستفادة منهم ب�شكل �أف�ضل يف
قطاع ��ات مهمة �أخرى كالقطاع اخلا� ��ص الذي كان يجب
تطويره واالهتمام به و�شموله بال�ضمان االجتماعي".
وبني �أن "الرته ��ل يف م�ؤ�س�سات الدول ��ة �أعقبه كنتيجة
طبيعية ترهل يف املوازنة العامة التي �أ�صبحت ت�ستنزف
كالبقرة احللوب من دون �إنتاج فعلي وحقيقي".
ولف ��ت �إىل �أن ��ه "م ��ن تل ��ك امل�ؤ�س�س ��ات ه ��ي جمال� ��س
املحافظ ��ات الت ��ي مت ايق ��اف عمله ��ا بق ��رار م ��ن جمل�س
النواب العراقي عام  2019بعد التظاهرات التي اندلعت
يف بغ ��داد وحمافظ ��ات الف ��رات الأو�س ��ط واملحافظ ��ات
اجلنوبية ،وقد �أثبتت التجربة ف�شل تلك املجال�س خالل
ال�سنني املا�ضية التي كانت تعمل فيها� ،إذ كانت ت�ستنزف
املوازن ��ة العامة للدول ��ة وموازنة املحافظ ��ات من خالل
رواتب مئات االع�ضاء وال�صرفيات االخرى كاحلمايات
وال�سيارات امل�صفحة والوقود وغريها".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن ��ه "بع ��د االنتخاب ��ات املبك ��رة وانتخ ��اب
جمل�س ن ��واب جديد ،ف�إنن ��ا نعتقد �أن م ��ن �أول واجباته
�إيجاد بديل عملي وعلمي لتلك املجال�س وت�شريع قانون
جديد ب�صدد ذلك".
واق�ت�رح �أن "تلغ ��ى تل ��ك املجال� ��س ب�ش ��كل قان ��وين
ود�ستوري ويكون انتخاب املحافظني ب�شكل مبا�شر من
قبل ال�شعب العراقي ،ويراقب عمل ه�ؤالء املحافظني من
قبل الربملان نف�سه".
عن وكالة (واع)
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�إحدى التحديات التي تواجه التوازن البيئي

انخفا���ض م�س��توى التن��وع الأحيائ��ي فـ��ي �أه��وار مي�س��ان

 مي�سان /مهدي ال�ساعدي
اب ��دى عدد م ��ن النا�شطي ��ن في محافظ ��ة مي�سان
قلقه ��م حي ��ال قل ��ة الطي ��ور المهاج ��رة الت ��ي ترد
ال ��ى مناطق االهوار ف ��ي المحافظة ب�سبب �شحة
المي ��اه فيها مم ��ا �شكل عالمة م ��ن عالمات فقدان
االهوار احدى اهم ميزاتها في احت�ضان الطيور
المهاجرة التي كانت تردها �سنويا خ�صو�صا في
ف�صل ال�شتاء وباالخ�ص المائية منها.
وبين المهتم ب�ش�أن الطيور المهاجرة في مي�سان
محم ��د الخزاع ��ي لـ(الم ��دى) ان ��ه "لوح ��ظ ف ��ي
ال�سنوات االخي ��رة قلة انواع الطي ��ور الوا�صلة
ال ��ى اه ��وار المحافظ ��ة وانعدام و�ص ��ول انواع
اخ ��رى ب�صورة كلية واختفا�ؤها عن الظهور مما
ي�ش ��كل ظاهرة خطرة على التن ��وع االحيائي في
اه ��وار مي�سان ويعود ال�سبب ب�ص ��ورة ا�سا�سية
الى �شح ��ة المياه وجفاف م�ساح ��ات وا�سعة من
الم�ستنقعات المائي ��ة التي كانت تنت�شر ب�صورة
كبيرة على رقع متعددة من مناطق المحافظة".
من جان ��ب مت�صل بين العديد م ��ن ابناء االهوار
و�سكانها ندرة ظه ��ور العديد من الطيور المائية
التي كانت تعد اح ��دى الموارد الرئي�سية ل�سكان
تل ��ك المناط ��ق ولكنه ��ا وب�سبب انح�س ��ار المياه
انعدم ��ت تدريجيا .ابو عطي ��ة احد ابناء منطقة
هور ال�سن ��اف يقول لـ(الم ��دى) "كنا نعي�ش على
�صي ��د الطي ��ور وبيعه ��ا لكثرته ��ا اوال ول�سع ��ة الجمي ��ع ان الطي ��ور تتجم ��ع في مناط ��ق تح�س
االه ��وار ثاني ��ا حي ��ث ان الطيور كان ��ت تفد الى فيها باالمان ال ��ذي انعدم م�ؤخرا ب�سبب الجفاف
تل ��ك المناطق خالل ف�ص ��ل الخريف حيث الدفء وكثرة حاالت ال�صيد الجائر".
والغ ��ذاء وتع ��ود نهاي ��ة ف�ص ��ل ال�شت ��اء وبداي ��ة ورغ ��م خطورة المو�ضوع على التنوع االحيائي
الربيع ويتكاثر العدي ��د منها في االهوار وكانت ف ��ي مناط ��ق االه ��وار اال ان االمر لم يك ��ن خافيا
ت�ش ��كل تجمعات هائلة في بع�ض المناطق ويعلم على الجه ��ات المخت�صة بالر�صد ف ��ي م�ؤ�س�سات

المحافظة الحكومية وتبين حقيقة ما يجري في
تلك المناطق.
واعلن ��ت مديري ��ة بيئ ��ة محافظ ��ة مي�س ��ان وعبر
اعالمه ��ا البيئي عن انخفا� ��ض حاد وملحوظ في
التن ��وع االحيائي في اه ��وار المحافظ ��ة نتيجة
الجف ��اف والنتائج المترتبة علي ��ه �سواء لل�سكان

او للموا�شي في بيان ا�صدرته نهاية �شهر كانون
االول الما�ضي وتلقت (المدى) ن�سخة منه وجاء
فيه "ان مكون االه ��وار وخالل اال�شهر الما�ضية
�شهد التن ��وع االحيائ ��ي فيه انخفا�ض ��ا ملحوظا
وح ��ادا حيث �ساهم ��ت موجة الجف ��اف ال�شديدة
الت ��ي تعر� ��ض له ��ا ونق� ��ص ال ��واردات المائي ��ة

يقدر العجز فيها ب�أكثـر من  750بناية مدر�سية و 400اخرى جتاوزت عمرها االفرتا�ضي

ذي قار تتحرك ملعاجلة نق�ص الأبنية املدر�سية وتوجه
بتوفري  300قطعة �أر�ض
 ذي قار /ح�سني العامل

اعلنت ادرة حمافظة ذي قار يوم
الثالثاء ( 11كانون الثاين )2022
عن جملة من االجراءات االدارية
الهادفة ملعاجلة نق�ص االبنية
املدر�سية وذلك بت�سليم 106
مواقع لبناء املدار�س اىل ال�شركات
ال�صينية �ضمن امل�شروع الوطني
لبناء املدار�س ،وت�شكيل جلنة
ال�ستكمال اجراءات تخ�صي�ص
 300موقع لبناء  300مدر�سة اخرى
�ضمن امل�شروع املذكور ،فيما ك�شف
م�صدر م�س�ؤول عن حجم هائل
بعجز االبنية املدر�سية يرتاوح ما
يتجاوز  750بناية مدر�سية ناهيك
عن  106مدار�س طينية مازالت
االبنية البديلة لها هياكل خربة
ب�سبب تلك�ؤ امل�شروع الذي يعود
تاريخه اىل عام .2011

وقال حماف ��ظ ذي قار الدكت ��ور حممد هادي
الغ ��زي ،يف بي ��ان �صحف ��ي تابعت ��ه (امل ��دى)
ان ��ه "مت ت�س ��ليم املواقع املخ�ص�ص ��ة الن�ش ��اء
املدار�س النموذجية والتي تنفذها ال�شركات
ال�ص ��ينية ،مبين ��ا ان " 106مدار� ��س �س ��يتم
تنفيذه ��ا يف املحافظ ��ة م ��ن قب ��ل ال�ش ��ركات
ال�ص ��ينية لإح ��داث نقل ��ة نوعي ��ة يف االبنية
املدر�سية".
ويف ت�ص ��ريح �آخر اعل ��ن حمافظ ذي قار عن
ت�ش ��كيل جلنة من مديرية الرتبية والبلديات
والت�س ��جيل العق ��اري تعم ��ل عل ��ى تهيئ ��ة
قط ��ع االرا�ض ��ي املخ�ص�صة لإن�ش ��اء مدار�س
منوذجية �ضمن املرحلة الثانية من امل�شروع
الوطن ��ي لبن ��اء املدار� ��س ،مبين ��ا ان "مهم ��ة
اللجنة تهيئ ��ة ارا�ضي ومواقع منا�سبة لبناء
املدار� ��س يف جميع الوح ��دات االدارية التي
ت�ضمها املحافظة".
واو�ضح الغزي انه "تت ��وىل مديرية بلديات
ذي ق ��ار ت�سليم مواقع لـ 150مدر�سة ،وبلدية
النا�صري ��ة  150مدر�س ��ة اخ ��رى" ،م�ؤك ��د ًا
�ضرورة اجناز مهام اللجنة خالل �شهر واحد
من تاريخ املبا�شرة بالعمل.
وينتظ ��م نح ��و � 700أل ��ف تلمي ��ذ وطالب يف
مدار� ��س حمافظ ��ة ذي ق ��ار البالغ ��ة 1169
بناي ��ة مدر�سي ��ة ،وم ��ا زال ��وا يكاب ��دون
وب�ص ��ورة يومي ��ة م ��ن م�شاكل جم ��ة ابرزها
اكتظ ��اظ ال�صف ��وف الدرا�سي ��ة وال ��دوام
الثنائ ��ي �أو الثالث ��ي ناهي ��ك عن تق ��ادم عمر
االبنية وافتقاره ��ا لأ�سا�سيات جناح العملية
الرتبوية.
وم ��ن جانب ��ه ب�ي�ن م�ص ��در م�س� ��ؤول يف

احلكومة املحلية حجم ازمة االبنية املدر�سة
وامل�شاريع اجل ��اري تنفيذها يف هذا القطاع
احلي ��وي واب ��رز امل�ش ��اكل الت ��ي تواجهه ��ا،
واو�ض ��ح يف حدي ��ث لـ(امل ��دى) ان "حاج ��ة
املحافظة ترتاوح ما بني  750اىل  800بناية
مدر�سي ��ة حت ��ى يتحق ��ق ال ��دوام االحادي"،
واردف "فاملتوفر من االبنية املدر�سية حاليا
 1169بناي ��ة داخلة يف اخلدمة وهذه لي�ست
جميعها م�ؤهلة لتكون ابنية مدر�سية".
واو�ض ��ح امل�ص ��در ان "البع� ��ض منها يعاين
من م�شاكل ان�شائية جزئية لكنهم م�ضطرون
لال�ستمرار بالدوام فيها لعدم توفر البديل"،
واردف "وهن ��اك مدار�س كرفانية ت�شكل 78
بناية من جممل البنايات املدر�سية ومدار�س
اخ ��رى غ�ي�ر نظامي ��ة �ساه ��م املتربع ��ون
ببنائها".
وا�ش ��ار امل�ص ��در ال ��ذي ارت�أين ��ا ان ال نذك ��ر
ا�سم ��ه لأمور تتعل ��ق ب�سالمت ��ه االدارية اىل
ان "م�شكل ��ة املدار�س الطيني ��ة مازالت قائمة
وتبل ��غ  106مدار�س احيل ��ت م�شاريعها على
�ش ��ركات حكومي ��ة �ضم ��ن اخلط ��ة الوزارية
لعام  2011وحت ��ت عنوان م�شروع الوزارة
رق ��م واحد ومل تنجز حت ��ى االن" ،مبينا انه
" يف كل موقع من مواقع املدار�س الطينية
جت ��د االن مدر�سة طينية خالي ��ة من الطالب
وبجانبه ��ا مدر�سة كرفاني ��ة بديلة ف�ضال عن
هي ��كل لبناي ��ة مدر�سي ��ة ب�سع ��ة � 9صف ��وف
متلكئ العمل فيها".
وا�ست ��درك امل�ص ��در ان "عددا حم ��دودا جدا
من مدار� ��س البدل طينية دخلت اخلدمة لكن
امل�شكلة اال�سا�سية مازالت قائمة".
وع ��ن خطط امل�شاريع قال امل�صدر ان "خطط
م�شاري ��ع االبني ��ة تتوزع عل ��ى ثالثة حماور
تت�ضم ��ن م�شاري ��ع خط ��ة تنمي ��ة االقالي ��م
اخلا�ص ��ة باملحافظ ��ة واخلط ��ة الوزاري ��ة
وخط ��ة االمان ��ة العام ��ة ملجل�س ال ��وزراء"،

مبين ��ا ان "م�شاري ��ع خط ��ة تنمي ��ة االقالي ��م
اخلا�ص ��ة مبحافظ ��ة ذي ق ��ار ت�شتم ��ل عل ��ى
خطت�ي�ن خط ��ة لع ��ام  2013واخ ��رى لع ��ام
 ،"2019واو�ض ��ح "ت�شتم ��ل خط ��ة 3013
عل ��ى  130بناي ��ة مدر�سي ��ة ت�أث ��رت جميعه ��ا
بتداعي ��ات االزم ��ة املالي ��ة وحالي ��ا ا�ست�ؤنف
العم ��ل بعدد منها وقد اجن ��ز بع�ضها بالكامل
ودخلت اخلدمة فيما مازالت  78مدر�سة منها
متوقف العمل فيها وبع�ضها مت �سحب العمل
من ال�شركات املنفذة".
وم�ض ��ى امل�صدر قائال "ام ��ا خطة عام 2019
فتت�ضم ��ن  130مدر�س ��ة احيل ��ت م�ؤخرا بعد
ان ت�أخ ��رت احالته ��ا نتيج ��ة الظ ��روف التي
مرت به ��ا املحافظة خالل العامني املن�صرمني
وعزوف املقاولني عن التعاقد عليها خل�شيتهم
من التطورات االمنية وانت�شار وباء كورونا
وتداعيات انخفا�ض ا�سعار النفط".
واردف امل�ص ��در امل�س� ��ؤول "ام ��ا اخلط ��ة
الوزاري ��ة فتت�ضم ��ن  7عق ��ود لإن�ش ��اء 203
بنايات مدر�سية تت ��وزع بواقع املدار�س بدل
الطيني ��ة البالغ ��ة  106بناي ��ات واملدار� ��س
الآيل ��ة لل�سق ��وط  52مدر�س ��ة و 9مدار� ��س
منوذجي ��ة م ��ن الهي ��اكل احلديدي ��ة بث�ل�اث
طبق ��ات فيما ي�شمل املتبقي بن ��اء مدار�س او
اجنح ��ة ملحق ��ة لف ��ك االزدواج واالكتظ ��اظ
يف املدار� ��س" ،وا�ستط ��رد "وه ��ذه امل�شاريع
احيل ��ت خ�ل�ال االع ��وام  2011و 2013على
�ش ��ركات حكومي ��ة وتل ��ك�أت ب�سب ��ب االزم ��ة
املالية" .
مبين ��ا ان "ن�س ��ب االجن ��از متفاوت ��ة يف
امل�شاري ��ع الوزاري ��ة فع ��دد منه ��ا مت اجنازه
وعدد اخر قيد االجناز وق�سم اخر متلكئ".
وتاب ��ع امل�ص ��در "�أم ��ا خط ��ة االمان ��ة العامة
ملجل�س ال ��وزراء فتت�ضمن ان�شاء  35مدر�سة
يف مناط ��ق اهوار ذي ق ��ار واملنجز منها 16
مدر�س ��ة حالي ��ا واملتبق ��ي  19مدر�سة يجري

تنفيذه ��ا ع�ب�ر مرحلت�ي�ن االوىل ت�ض ��م 13
مدر�س ��ة ا�ست�ؤن ��ف العم ��ل فيه ��ا واخ ��رى 6
مدار�س وامل�شروع ي�سري ب�صورة جيدة حلد
االن".
وع ��ن مدار� ��س امل�ش ��روع الوطن ��ي لبن ��اء
املدار�س ق ��ال امل�ص ��در ان "ان ح�صة ذي قار
م ��ن مدار� ��س املرحل ��ة االوىل م ��ن امل�شروع
الوطن ��ي الذي يج ��ري تنفي ��ذه باالتفاق مع
اجلان ��ب ال�صيني حمددة بـ  106مدار�س من
ا�ص ��ل  1000مدر�س ��ة ت�شمل عم ��وم البالد"،
واردف ان "العم ��ل حالي ��ا يف ط ��ور ت�سلي ��م
املواقع".
وتاب ��ع امل�ص ��در ان "امل�ش ��روع الوطن ��ي من
املقرر ان يت�ضمن مرحل ��ة ثانية لبناء 3000
مدر�س ��ة يف عم ��وم الع ��راق وح�ص ��ة ذي قار
منه ��ا ما يق ��ارب الـ  300مدر�س ��ة وهذا االمر
مازال يف بداياته ونتمنى ان يتحقق" ،الفتا
اىل ان "ادارة املحافظ ��ة تعم ��ل حالي ��ا عل ��ى
تهيئ ��ة املواق ��ع اخلا�ص ��ة مبدار� ��س املرحلة
الثانية".
وعن ا�ستئناف العمل يف امل�شاريع الوزارية
ق ��ال امل�ص ��در ان "العم ��ل يف امل�شاري ��ع
احلكومي ��ة متفاوت فعدد م ��ن املدار�س التي
تنفذها �شركة �سع ��د العامة وهي من �شركات
وزارة االعم ��ار واال�س ��كان متوا�صل وي�سري
ب�ص ��ور ح�سن ��ة حل ��د االن ومدار� ��س اخرى
تنفذه ��ا �شركة املعت�ص ��م بال�شراكة مع �شركة
اجنبية والعم ��ل م�ستمر اي�ضا رغم ان�سحاب
�شركة املعت�صم من عقد التنفيذ".
وا�ض ��اف "فيم ��ا مازال ��ت هن ��اك م�ش ��اكل
م�ستفحلة يف املدار� ��س التي يجري تنفيذها
م ��ن قب ��ل اح ��دى ال�ش ��ركات املحلي ��ة ب�سبب
متعلق ��ات مالي ��ة ب�ي�ن ال�شرك ��ة وال ��وزارة مل
حت�س ��م بع ��د وهذه امل�ش ��اكل يف ط ��ور احلل
بعد تدخ ��ل االمان ��ة العامة ملجل� ��س الوزراء
يف االمر".

للمك ��ون ف ��ي تقلي ��ل اع ��داد الطي ��ور المتوطن ��ة
وا�صف ��رار نبات الق�ص ��ب والبردي وه ��ذا مازاد
من معان ��اة �سكان القرى المحاذي ��ة للبرك وعلى
�ضف ��اف االنه ��ر المغذية التي تعان ��ي من ال�شحة
المائية حيث ت�ضرروا اقت�صاديا من خالل �شحة
ورداءة كمية ونوعية المياه التي الت�سد الحاجة

اليومية لتربية الموا�شي و�صيد اال�سماك".
وبين ��ت المديري ��ة ف ��ي بيانه ��ا ان �شعب ��ة النظ ��م
البيئي ��ة الطبيعية /وحدة التن ��وع البايولوجي
ق ��د نظمت ع ��ددا م ��ن الزي ��ارات الميدانية خالل
الف�صل الراب ��ع (ت�شري ��ن االول ،ت�شرين الثاني،
كان ��ون االول) لع ��ام  2021ال ��ى مك ��ون ه ��ور
الحوي ��زة الذي ت ��م ان�ضمامه ال ��ى الئحة التراث
العالم ��ي لمتابع ��ة ال�صي ��د الجائ ��ر لال�سم ��اك
والطي ��ور وم�سح انواع واع ��داد الطيور المائية
المهاج ��رة والمتوطن ��ة والتن ��وع االحيائ ��ي في
مكون الحويزة بركة ام النعاج وال�سودة وبركة
ل�س ��ان عجيردة ومن خ�ل�ال الزيارات تم الدخول
الى نقاط واعماق مختلفة داخل الهور ومالحظة
اعداد من الطيور المهاجرة والمتوطنة.
وا�شار البيان الى "ان الفرق الزائرة والميدانية
لمك ��ون ه ��ور الحوي ��زة وعل ��ى م ��دار اال�شه ��ر
الما�ضي ��ة ق ��د او�ص ��ت وطالب ��ت ب�ش ��دة بتوفي ��ر
الح�ص ��ة المائي ��ة الكافي ��ة النعا� ��ش االه ��وار
ب�صورة عاجلة من قبل الجهات المعنية حيث ان
االو�ضاع ا�صبحت �سيئة للغاية جدا".
ول ��م يقت�ص ��ر مو�ض ��وع التن ��وع االحيائ ��ي على
الطي ��ور ب ��ل تعداه ال ��ى متابع ��ة وم�س ��ح انواع
واع ��داد اال�سم ��اك واللبائ ��ن فيه ��ا م ��ع مالحظ ��ة
وجود اعداد من االنواع المتوطنة.
وطالب النا�شط الخزاعي خالل حديثه لـ(المدى)
"بتوفي ��ر بيئ ��ة �آمن ��ة للطي ��ور وبالخ�صو� ��ص
المهاج ��رة منها لإرجاع م�س ��ار هجرتها ال�سنوية
من خالل تفعي ��ل دور المحميات المائية وتوفير
الم ��اء اوال ومن ��ع ط ��رق ال�صي ��د الت ��ي باتت من
اخط ��ر م ��ا يه ��دد التن ��وع االحيائي ف ��ي االهوار
ب�صورة عامة".

م�س�ؤول زراعي ي�ؤكد :ال تغيريات يف اخلطة الزراعية

الأمطار املت�أخرة تنع�ش �آمال فالحي وا�سط
 وا�سط /جبار بچاي
جتددت �آمال الفالحني واملزارعني مبحافظة وا�سط مع
هطول موجة جديدة من الأمطار خالل ال�شتاء احلايل،
وفيما بينوا �أن الأمطار ت�أخرت هذا الف�صل ما �أثر كثري ًا
على املو�سم الزراعي ال�شتوي� ،أكد م�س�ؤول زراعي يف
املحافظ ��ة �أن اخلطة الزراعية للمو�س ��م ال�شتوي باقية
كما هي ومل تط ��ر�أ عليها تغيريات ايجابية رغم حت�سن
و�ضع ال�سقي جراء هطول االمطار.
وق ��ال رئي�س االحت ��اد املحلي للجمعي ��ات الفالحية يف
وا�سط �صب ��اح التميم ��ي� ،إن "الأمطار الت ��ي ت�ساقطت
عل ��ى الب�ل�اد يف اليوم�ي�ن املا�ضيني كان ��ت مبثابة نعمة
كب�ي�رة للفالحني عامة ال�سيما الذين يعتمدون عليها يف
�سقي حما�صيلهم الزراعية".
و�أ�ض ��اف �أن "ه ��ذه الأمط ��ار �أنع�ش ��ت �آم ��ال الفالح�ي�ن
مبو�سم زراعي جيد رغم �أنها جاءت مت�أخرة وقد �أعطت
ه ��ذه الأمطار ر ّي ��ة جيدة ملح�صويل احلنط ��ة وال�شعري
يف وقت كانت هناك حاجة ما�سة لهذه الرية".
و�أ�شار اىل "وجود خماوف كبرية لدى �أغلب الفالحني
يف ق�ض ��اء ب ��درة والنواح ��ي املرتبط ��ة ب ��ه وكذل ��ك
يف مناط ��ق �أخ ��رى م ��ن املحافظ ��ة كناحيت ��ي الب�شائ ��ر
والدجيلي نتيجة �شحة مياه ال�سقي و�إنح�سار االمطار
لكن هذه املخاوف انح�سرت مع هطول االمطار".
ويق ��ول الف�ل�اح علي عن ��اد من ري ��ف ناحي ��ة الدجيلي،
جنوب وا�سط �إن "هناك م�ساحات وا�سعة من الأرا�ضي
الزراعي ��ة كان ��ت مهي�أة للمو�س ��م ال�شت ��وي وفعال متت
عملي ��ات احلراثة والبذار لكن دون ج ��دوى لعدم توفر
املياه الكافية لل�سقي".
الفت� � ًا اىل �أن "ب�شائر الفرح ب ��دت وا�ضحة على فالحي
الناحي ��ة بعد هط ��ول الأمط ��ار الت ��ي �ساهمت ب� ��إرواء
الأرا�ض ��ي الزراعي ��ة يف الناحي ��ة والتي تزي ��د عن 80
�ألف دومن كانت مزروعة مبح�صول احلنطة يف املو�سم
املا�ضي وه ��ي �أرا�ض ��ي م�ست�صلحة ا�ست�صالح� � ًا كام ًال
وتتميز بوفوة االنتاج".
وكان املئ ��ات م ��ن فالحي حمافظة وا�سط ق ��د تظاهروا
يف الأي ��ام املا�ضي ��ة احتجاج ًا على ق ��رار وزارة املوارد
املائي ��ة باعتم ��اد نظ ��ام املرا�شنة يف كون ��ه يحرمهم من
احل�ص�ص الكافية ل�سقي حما�صيلهم الزراعية ،مطالبني
برفع معاناته ��م اىل امل�س�ؤولني يف احلكومة االحتادية
لو�ضع حل ��ول و�آليات لتفادي مو�ض ��وع ال�شحة املائية
الذي �ستكون له انعكا�سات كبرية على املو�سم الزراعي
ال�شتوي.
ويك�شف �أح ��د مزارعي ناحية ال�شحيمي ��ة �شمال غربي
وا�س ��ط عن �أن املو�سم الزراعي احلايل ال يب�شر باخلري
�س ��واء م ��ع هط ��ول الأمط ��ار �أو بدونه ��ا لأن احلكوم ��ة
قل�ص ��ت اخلط ��ة الزراعي ��ة اىل الن�صف مم ��ا حرمه من
زراع ��ة نحو  300دومن م ��ن �أر�ضه التي تزيد م�ساحتها
ع ��ن  650دومن ��ا ،الدومن الواحد منه ��ا يعطي �أكرث من
طن من حم�صول احلنطة.
ويق ��ول املزارع �أزهر �سعيد �شم ��ام �إن "الفالحني الذين
يعتمدون الزراعة الدميي ��ة خا�صة يف مناطق ال�شريط
احل ��دودي وبع�ض املناطق االخرى انتع�شت �آمالهم مع
هط ��ول االمط ��ار االخرية لكن هذا غ�ي�ر كاف فال بد من
�أك�ث�ر من ري ��ة �أخرى للمح�ص ��ول كي ي�ستم ��ر بالن�ضج
وبخالف ذلك ف�أن املو�سم اليب�شر باخلري مطلقا.
وانتق ��د �شم ��ام اجله ��ات املعني ��ة يف وزارت ��ي الزراعة
وامل ��وارد املائية لأنها "مل ت�ضع يف ح�ساباتها مو�ضوع
�شح ��ة املي ��اه الت ��ي ت�أخ ��ذ باالزدي ��اد �سنوي ًا مم ��ا يهدد
م�ستقبل الزراعة يف البالد".
ودع ��ا اىل �أهمي ��ة "�إن�ش ��اء �س ��دود عمالقة خل ��زن مياه

االمط ��ار خا�صة التي ت�أتي عل ��ى �شكل �سيول كبرية من
املناطق ال�شرقية لكنها يف الواقع تهدر ب�سبب متريرها
اىل نهر دجلة ومنه اىل �شط العرب فاخلليج العربي".
وكان ��ت جلن ��ة الزراع ��ة يف وا�س ��ط ق ��د �أعلن ��ت بداي ��ة
املو�س ��م الزراعي ال�شت ��وي عن حتدي ��د م�ساحة مليون
و� 350ألف دومن يف عم ��وم مناطق املحافظة لزراعتها
مبح�ص ��ويل احلنط ��ة وال�شعري موزع ��ة ح�سب ال�شعب
الزراعية.
لكنَّ الأو�ساط الفالحية والزراعية يف العراق عموما قد
فوجئت بق ��رار تخفي�ض اخلط ��ة ال�شتوية اىل الن�صف
مقارن ��ة بالع ��ام املا�ض ��ي ،وع� � َد فالح ��ون ومزارع ��ون
ومتخ�ص�ص ��ون بالقط ��اع الزراع ��ي يف وا�س ��ط ق ��رار
وزارت ��ي املوارد املائية والزراع ��ة املذكور �ضربة قوية
وجهت للقطاع الزراع ��ي يف املحافظة التي فقدت نحو
� 700ألف دومن من خطته ��ا الزراعية للمو�سم ال�شتوي
احلايل وحرمان العراق من زراعة مليونني و� 500ألف
دومن مبح�صول احلنطة.
ويق ��ول م�صدر يف مديري ��ة زراعة وا�س ��ط �إن "اخلطة
الزراعي ��ة ثابت ��ة ومل تط ��ر�أ عليها تغي�ي�رات على الرغم
م ��ن حت�سن الو�ض ��ع املائي بعد هط ��ول كمية كبرية من
االمط ��ار وال�سي ��ول الت ��ي ح�صل ��ت يف الأي ��ام املا�ضية
خا�صة يف حمافظة اربيل وبع�ض املناطق االخرى".
و�أ�ض ��اف "بداية املو�س ��م كان لدينا احب ��اط �شديد �أوال
ب�سب ��ب تقلي� ��ص اخلط ��ة الزراعية اىل الن�ص ��ف وثاني ًا
ب�سب ��ب �شحة االمطار يف الأ�سابي ��ع الأوىل من املو�سم
ال�شت ��وي غ�ي�ر �أن الو�ض ��ع تغ�ي�ر حاليا نح ��و الأف�ضل
وعادت الآمال بني �أو�ساط الفالحني بعد هطول االمطار
كونه ��ا هامة جد ًا ملن مل يح�صلوا على ن�صيبهم من مياه
ال�سقي" .و�أقرت وزارة الزراعة ،بالتن�سيق مع وزارة
امل ��وارد املائي ��ة يف ال�ساب ��ع ع�ش ��ر م ��ن ت�شري ��ن الأول
 ،2021اخلط ��ة الزراعية للمو�س ��م ال�شتوي لهذا العام،
بع ��د �أن قل�ص ��ت م�ساح ��ة الأرا�ضي امل�شمول ��ة باخلطة
�إىل الن�ص ��ف ،ب�سبب االزمة املائي ��ة التي تعي�شها البالد
نتيج ��ة تدين االيرادات املائية و�إنح�سار الأمطار ،فيما
مت من ��ع زراعة ال�شعري نهائيا وا�ستبعاد حمافظة دياىل
من اخلطة ب�شكل كامل.
وكان ��ت وزارة املوارد املائية قد بين ��ت يف وقت �سابق
�أن اخلزي ��ن املائ ��ي املوج ��ود يف ال�س ��دود واخلزانات
يكف ��ي ل�سد احتياجات مليون�ي�ن وخم�سمائة �ألف دومن
فقط لكن �إذا ما مت هطول كميات جيدة من الأمطار ف�أن
الو�ضع �سوف يتح�سن.
وكان الع ��راق قد تو�صل �أخري ًا �إىل حل ��ول لأزمة املياه
م ��ع تركيا ،من خ�ل�ال �إبرام مذكرة تفاه ��م م�شرتكة بني
اجلانبني ،ن�صت على الت ��زام تركيا ب�إطالق مياه عادلة
ومن�صفة للعراق يف نهري دجلة والفرات ،بينما متتنع
�إي ��ران عن ذلك وجففت كليا مناب ��ع االنهار الوافدة اىل
العراق خمالفة بذلك القانون الدويل.
وعل ��ى �ضوء التعن ��ت واملماطل ��ة االيرانية ل ��وّ ح وزير
املوارد املائية مه ��دي احلمداين باللجوء اىل املنظمات
الدولي ��ة املعني ��ة للح�صول عل ��ى املياه من �إي ��ران وفقا
التفاقيات تقا�سم املياه.
ووفق تقارير وزارة الزراعة االحتادية ف�أن امل�ساحات
املزروع ��ة يف عم ��وم الب�ل�اد يف املو�س ��م املا�ضي بلغت
خم�س ��ة ماليني دومن كان ن�صي ��ب حمافظة وا�سط منها
ملي ��ون و� 350ألف ،لكن ��ه مبوجب الق ��رار اجلديد ف�أن
تل ��ك امل�ساح ��ات �سوف تقل�ص اىل الن�ص ��ف ما يعني �أن
انتاج احلنطة يف وا�سط �سيرتاجع اىل ن�صف الكميات
املنتجة يف املو�سم املا�ضي والتي بلغت نحو � 800ألف
ط ��ن و�سيلحق ذلك �ض ��رر ًا ب�أكرث م ��ن � 25ألف فالح يف
حمافظة وا�سط وحدها.
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غياب التخطيط املُمنهج �أبرز م�شاكل الكرة فـي العراق
ُ ي�س ّلطها  /علي املعموري

بالمرصاد

الن�شغال اجلميع بالنتائج فقط ،وهذه
�أهم م�شكالت العقل الإداري يف بلدنا،
وربمّ ا يف البلدان القريبة م ّنا �أي�ض ًا.
ول�ك��ي ن �ق � ّرب ال �� �ص��ورة �أك�ث�ر ،ن��أخ��ذ
مما مت ت�شخي�صه ،هو
�أق��رب من��وذج ّ
امل�شاركة يف ت�صفيات مونديال 2022
بينما ُي ّ
خطط العامل املتق ّدم للو�صول
اىل النهائ ّيات بطريقة علم ّية ممنهجة
ت���راع���ي ج �م �ي��ع ع �ن��ا� �ص��ر ال��ت��ف� ّ�وق
وت�ستح�ضر �أ��س����س ال�ن�ج��اح لإع��داد
منتخباتها بطريقة مثال ّية ،الزلنا نحن
وقبل  4ج��والت م��ن النهائي تائهني
غ�ير م�ستق ّرين جن � ّرب العن�صر تلو
الآخر ،ثم نحلم بالو�صول اىل النهاية
التي ت�سعدنا من دون �أن جنهد النف�س
يف البحث عن عوامل حتقيق النجاح

ف�ت�غ��رق ك�م��ا يف ك � ّ�ل امل� � � ّرات �سفينة
�أحالمنا قرب �شواطئ اليقظة لنعود
نبحث عن ُمذنب يحمِ ل ُجرمنا!
التم�سك ب�شرف املحاولة
ّ
يعتقد البع�ض �أن واق�ع�ن��ا ال�ك��روي
ب � ��إط� ��اره احل � ��ايل ه ��و �أق�����ص��ى ح � ّد
ممُ كن الو�صول اليه ،عازي ًا ذل��ك اىل
الظروف العا ّمة ونق�ص املوارد وق ّلة
املواهب �أو خلل يف ا�ستثمارها � -إن
وج��دت  -وه��ذا ك�لام واقعي اىل ح ّد
ما ،لك ّنه ال يعني الركون اىل الف�شل،
وجت�م�ي��د امل �ح��اول��ة ،ف� ُ�ج��زء م �ه � ّم من
�أجزاء التخطيط العلمي هو املحاولة
وع��دم الي�أ�س واالق�ت�ن��اع بالقدر لأن
قدرات االن�سان مفتوحة وبحاجة اىل

التوجيه ل ُيزيد ف ّعالياتها.
على الرغم من وجود �إمكانية للت�أهّ ل
اىل نهائيات ك�أ�س العامل على الأق��ل
يف �أحالمنا وعلى �أوراق الطاولة �إال
�أن الواقع ّية التي ّ
ننظر بها اىل هذا
الهدف ال تدعم الفر�صة نظر ًا للكثري
من الأ�سباب التي ّ
�شخ�صت �سابق ًا �أو
ً
تلك التي ظهرت حاليا �أو ق��د تظهر
م�ستقب ًال ،ولكن ماذا نفعل؟ هل ن�س ّلم
الأمر اىل القدر وننتظر فر�صة �أخرى
قد ال تختلف عن �سابقتها؟ �أب��د ًا الب ّد
التم�سك ب�شرف املحاولة وتو�سيع
من
ّ
النظر اىل م�ستقبل �أو� �س��ع لأن كرة
القدم من الف ّعاليات التي ا�ستوطنت
عقول وقلوب املعمورة وقا ّرتنا كما
ال �ق��ا ّرات الأخ ��رى مليئة بالف ّعاليات

و�ص ��لتني ر�س ��الة من �أحّ ��د رواد كرة الق ��دم ممّن اخت ��ار العي�ش يف
�إحدى مُدن �أوروبا ،ليق�ضي بقيّة حياته ،على �أن ال يرى تلك امل�شاهد
امل�سيئ ��ة يف جمتم ��ع الريا�ض ��ة العراقية ّ
مبنظماته ��ا وروّ ادها كالتي
ع� � ّرج عليها يف ر�سالته بعد اطالع ��ه على من�شور يف موقع التوا�صل
االجتماع ��ي (في�سب ��وك) يتع ّل ��ق بتك ��رمي بطل �سابق م ��ن رموز لعبة
فردية ممّن ي�ستح ��ق التقدير واالحتفاء به من قبل الدولة ولي�س من
بع� ��ض التجمّعات التي ال متتلك منهج ًا وثقاف ��ة للقيام مببادرات من
هذا النوع و�سط غياب رقابة م� ّؤ�س�سات الريا�ضة الر�سمية عنها!
يق ��ول الرائد الريا�ضي الذي طلب عدم ذكر ا�سمه بعد �أن �أخربته عن
رغبتي يف الك�شف عن م�ضمون ر�سالته والتعليق عليها "ك ّلما وجدتُ
مثل هذا املن�شور �أ�شعر باخلجل ممّا و�صل اليه حال الريا�ضة !..هل
يُعق ��ل �أن منظم ��ة ُتعنى بالإع�ل�ام مثلما ي ّت�ضح م ��ن عنوانها يف حني
�أن ا�سمه ��ا يدلل على ا�سم �آلة مو�سيقي ��ة يفرت�ض �أنها تهتم بال�ش�ؤون
الفني ��ة ال الريا�ضية ،والغريب �أنها تقوم بتك ��رمي ريا�ضيني ولي�سوا
تخ�ص�صها"؟ وي�ضيف "امل� مِؤل �أن
فنان�ي�ن �أو �إعالميني كما هي طبيعة ّ
تكرميها جرى يف حديقة عامة مثل ّ
منظمات �أخرى ُتك ِّرم يف املقاهي
والفن ��ادق واملطاع ��م وحت ��ى على �أر�صف ��ة ال�شوارع و�س ��ط املح ّالت
ال�شعب ّي ��ة! ه ��ذا �إِ�سف ��اف و�إهانة لكرام ��ة املُك� � ّرم قبل �إهان ��ة ّ
املنظمة
لنف�سها وللإجناز �إن كان �صاحبه ي�ستح ّقه"!
ويوا�ص ��ل الرائد الريا�ضي يف ر�سالته "العراق هو البلد الوحيد يف
الع ��امل �أ�ش ��اع هذه البدع ��ة الغريبة ولن�شاط من ن ��وع واحد! لذا كان
م�شروع ��ي النقاب ��ي هو احل � ّ�ل ،ولكن يف ظ � ّ�ل �شبهات ف�س ��اد العمليّة
و�سلط ��ة رادعة ،م ��ن ال�صعب
ال�سيا�س ّي ��ة وع ��دم وج ��ود م� ّؤ�س�س ��ات ُ
طرح احللول املُمكنة لتك ��رمي امل�ستحقني" وقال "�إلتج�أتُ �إليك خوف ًا
م ��ن �إين كريا�ض ��ي معروف ع ��ن رف�ضي التك ��رمي كما فعل ��تُ �سابق ًا،
وربمّ ��ا �أتع ّر� ��ض �إىل هج ��وم املُنتفع�ي�ن يف حالة تن ��اول املو�ضوع،
لكن ��ك ك�إعالم ��ي �إ�صالح ��ي وجريء وج ��دتُ من املنا�س ��ب �أن �أطرحه
تق�ص ��ي الإع�ل�ام ع ��ن حقيق ��ة ع ��دد من
�أمام ��ك ،وال تن�س ��ى �ض ��رورة ّ
ّ
املنظمات الريا�ضية ال�شا ّذة يف هذا املجال ،مقارنة بالثقافة والفنون
ّ
وال�صحاف ��ة وغريه ��ا! امل�ؤكد �أن �إجازة �أي منظم ��ة ال تبيح لها تقدمي
ودب ،بل يكون دورها عام�ل ً�ا م�ساعد ًا
�شه ��ادات ال قيم ��ة لها ملن ه � َّ�ب ّ
يف تطوي ��ر البلد واملجتم ��ع �سيا�س ّي� � ًا وثقاف ّي ًا واجتماع ّي� � ًا من خالل
ممار�سات وبحوث ون�شاطات بطرق و�أ�ساليب نوعيّة وحمرتمة".
�أنته ��ت ر�سال ��ة الرائد الريا�ضي ،ومل تنت ��هِ �أ�سئلتنا عن �شعور البطل
وق ��د جتاوز العقد ال�ساب ��ع وهو يت�س ّلم �شه ��ادة تكرميه على ر�صيف
�شارع عام� ،إال �إذا كانت الغاية دعائيّة ّ
للمنظمة من �أجل ا�شهارها بني
الريا�ضيني املعروفني ،ويف ه ��ذه احلالة توجد قاعات الئقة للغر�ض
ذات ��ه! ثم ما �س ّر تنامي ت�أ�سي�س ّ
منظم ��ات رعاية الروّ اد والريا�ضيني
ّ
والإعالمي�ي�ن واجلميع يعلم �أن ثالثة �أرباع ه ��ذه املنظمات ال متتلك
رعاي ��ة مالية وال معنوية لأعماله ��ا التي غالب ًا ما ُتنجز عرب منا�شدات
ال�شخا� ��ص مي�سوري ��ن �أو �إح ��راج �ش ��ركات ومكاتب جتار ّي ��ة ُت�سهم
يف تغطي ��ة تكاليف ن�ش ��اط ما تعاطف ًا م ��ع ظروف املُنتم�ي�ن ّ
للمنظمة
�أو الرابط ��ة ،ولي� ��س تكرمي� � ًا للمُحتف ��ى به ��م ،وهذا ال يلي ��ق بتاريخ
م� ّؤ�س�سي التجمّع الريا�ضي!
نق�ت�رح �أن ترعى اللجن ��ة الأوملبية الوطنية ع�ب�ر احتاداتها ت�أ�سي�س
"جلن ��ة الروّ اد" حيث تعنى كل لعبة بلجنتها مثل (جلنة رواد كرة
القدم) و(جلن ��ة رواد امل�صارعة) وهك ��ذا ت�ستقطب جميع امل�شمولني
به ��ا ممّن جت ��اوزت �أعمارهم اخلم�س�ي�ن عام ًا ح�س ��ب قانونهم رقم 6
ل�سن ��ة  ،2013وتو�ضع �ش ��روط ملجل�س �إدارة الرابط ��ة مع �صندوق
دعم احلاالت الطارئة والتكرمي يف منا�سبة ت�أ�سي�س االحتاد ،وت�ؤمّن
م ��وارد كل جلن ��ة بن�سبة حمدّدة م ��ن �أن�شط ��ة اللعبة ،بال�ش ��كل الذي
يحف ��ظ كرامة الرائد م ��ن الإهانة على يد من ال ُيق� �دّر قيمته وما�ضيه
ومنجزات ��ه ،وبذلك نقطع الطريق �أم ��ام �أي تنظيم خارج تلك اللجان
ونن� ��أى عن الروّ اد م ��ن تك ّتالت بع� ��ض املُلتقيات و�أجن ��دات تخريب
الريا�ضة بعلمهم �أو دونه!

احلل �ضمن �إطار الوطن
ومن العِ لل الأخرى التي تعاين منها
امل�ن�ظ��وم��ة ال �ك��روي��ة ه��ي �أن �ن��ا نعلم
وال نعمل ،ن ّنتقِ د وال ُنعالج اخللل،
فمعاجلة م�شاكل ال�ك��رة يف العراق
ي�ج��ب �أن ت �ت � ّم ��ض�م��ن �إط� ��ار وطني
حت َّدد فيه الأدوار و�أعداد امل�شاركني،
ف�لا ي�ستطيع احت ��اد ال �ك��رة بكونه
امل�س�ؤول املبا�شر عن ر�سم وتنفيذ
امل�ن�ه��اج ال �ك��روي ل��وح��ده �أن يعالج
م�شاكل م �ت �ج � ّذرة �إمن ��ا ي�ح�ت��اج اىل
جهد �سيا�سي يق ّدم الدعم اخلارجي،
وج��ه��د ح �ك��وم��ي ي ��و ّف ��ر ال���س�ي��ول��ة
ال �ن �ق��د ّي��ة ال�ل�ازم���ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ امل�ن�ه��ج
مكونات
الكروي املطلوب ،ثم بق ّية ّ
املنظومة الكرو ّية الأخرى املُبا�شرة
منها ،كالالعبني وا ُ
حلكّام واملد ّربني
�أو ال �� �س��ان��دة ك ��الإع�ل�ام ال��ري��ا��ض��ي
واجلمهور.
ب �� �ص��ري��ح ال��ع��ب��ارة  :ن �ح��ن ن���ؤمِ ��ن
بعمق �أن كرتنا قادرة على النهو�ض
وجت ��اوز كبوتها م��ع ال��وق��ت ،مثلما
ن�ؤمن ب�ضرورة التوا�صل مع العامل
امل�ت�ط� ّ�ور واال��س�ت�ف��ادة م��ن اخل�برات
الأج �ن �ب � ّي��ة يف جم� ��االت التخطيط
وال�ت��دري��ب ور��س��م ال�سرتاتيج ّيات
بعيدة امل��دى وااله�ت�م��ام بالكفاءات
املحل ّية وتنمية قدراتها ،كل ما نحتاج
اليه هو الإرادة املمزوجة بال�صرب.

�إجناز فريد حل ّرا�س حامد كاظم

 متابعة  /املدى
يف الوق ��ت ال ��ذي يتم ّكن بع� ��ض املد ّربني
(�أ�صدق ��اء) م�س� ��ؤويل احتاد ك ��رة القدم،
من احل�صول على فر�صهم مع املنتخبات
الوطنية من دون �أن يفلحوا يف اكت�شاف
�أو �صق ��ل مه ��ارة الع ��ب �أو حار� ��س يف
ال�سن�ي�ن اخلم� ��س الأخ�ي�رة ،متع ّكزي ��ن
عل ��ى م�سريته ��م التدريبي ��ة ال�سابق ��ة مع
املنتخبات ،ومتانة العالق ��ة مع متن ّفذين
يف االحت ��اد وجلنته الفن ّية التي مل تثبت
ح�ضوره ��ا لأك�ث�ر م ��ن دورة لالحت ��اد،
يواكب مد ّربون حري�صون على االهتمام
بواجباته ��م يف الأندي ��ة ،عل ��ى العم ��ل
بهدوء وترك ��وا احلديث ع ��ن منجزاتهم
تتباه ��ى به ��ا منتخباتن ��ا و�س ��ط تكا�سل
الآخرين!
ترى م ��اذا يعني �أن يجتهد مد ّرب ح ّرا�س
مرمى يف عمله ،ويتم �أختيار �أربعة منهم

تكرمي على ال َّر�صيف!

الكروية ،الأم��ر ال��ذي يحت ّم علينا �أن
ن�ستم ّر بالتواجد يف الأحداث ونركن
اىل التخطيط املعتمد على التن ّب�ؤ لأ ّننا
مقومات النجاح ،فلدينا
منتلك جميع ّ
املواهب ولدينا املوارد ولدينا ال ُبنى
التحتية املالئمةّ ،
وكل ما ينق�صنا هو
العقل الإداري املُنتج القادر على قراءة
الواقع وت�شخي�ص العِ لل فيه ومن ثم
و�ضع احللول مل�شاكله.

من الأمور امله ّمة التي يجب �أن َ
حت�ضر
يف ذهن ّية امل�س�ؤول قبل اتخاذ القرار
ه��و التخطيط العلمي امل�ستند اىل
الواقع بعد حتديد الأهداف و ُمراعاة
عوامل اخلربة واالمكان ّيات الب�شر ّية
واملاد ّية� ،إذ �أثبتت التجارب ال�سابقة
�أن �أن�سب طريقة لتحقيق الأهداف هي
يف كيف ّية معرفة الو�صول اليها بعيد ًا
عن العواطف ومن دون التعكّز على
املا�ضي وغريه من الأمور التي يعتمد
عليها امل�س�ؤول وحا�شيته قبل الدخول
يف املناف�سات الفعل ّية.
ف��ال�ت�خ�ط�ي��ط امل ُ�م �ن �ه��ج ال� ��ذي ي�سبق
امل�شاركة يف �أ ّي ��ة ف ّعال ّية ك��رو ّي��ة �أو
ري��ا� �ض � ّي��ة ب���ش�ك��ل ع���ام ي �ح �ت��اج اىل
القراءات الدقيقة للأهداف ،وي�ستند
ّ
امل�شخ�صة يف
اىل االحتماالت العلم ّية
الواقع.
مربرات الف�شل
قراءة
ّ
ً
�ررات
اع �ت��دن��ا دائ��م��ا ع�ل��ى ق� ��راءة م�ب ّ
الف�شل ورمي �أغلب م�س ّبباته يف خانة
ال�ف��و��ض��ى واالرب � ��اك ،وه��ي ق ��راءات
واقع ّية دقيقة نظر ًا لغياب املنهج ّية
العلم ّية عن الذهن ّية املن ّفذة مل�شاريعنا
الكرو ّية ،ونظر ًا لالعتماد على املا�ضي
والدفع بالعواطف والأماين كعناوين
للم�ساعدة يف الو�صول اىل الأهداف
الكربى ،وهكذا وب�سبب تلك املع�ضلة
التي ا�ستوطنت يف العقول الإدار ّي��ة
املحل ّية اعتدنا على الف�شل مثلما اعتدنا
�ررات التي ت�ساق يف
�سماع ذات امل�ب ّ
كل م ّرة تخفق فيها منظومتنا الكروية
ل� �ي ��زداد ال�ت�راج ��ع ون��دخ��ل يف نفق
النتائج ال�سلب ّية ،ون��واج��ه مزاج ّية
التحليل والت�شخي�ص ال ��ذي كثري ًا
ما يتجاهل الأ�سباب الفعل ّية ،نظر ًا

� إياد ال�صاحلي

مت ّي ��زوا ه ��ذا املو�س ��م للدفاع ع ��ن �شباك
منتخب ��ي الأوملب ��ي وال�شب ��اب ،برغم

ت�شايف يرتاجع عن طلبه
ب�ضم موراتا
 متابعة  /املدى
يتوا�ص ��ل احلدي ��ث ع ��ن م�ستقب ��ل الإ�سب ��اين �ألف ��ارو مورات ��ا مهاجم
يوفنتو� ��س الإيطايل ،ال ��ذي ارتبط يف الفرتة الأخ�ي�رة بالرحيل �إىل
بر�شلون ��ة ،خ�ل�ال االنتقاالت ال�شتو ّي ��ة احلاليّة .وانتق ��ل موراتا �إىل
يوفنتو� ��س قادم� � ًا م ��ن �أتلتيك ��و مدري ��د يف �صيف ع ��ام  ،2020على
�سبي ��ل الإعارة ملدة مو�سم ،مع خيار ال�شراء الإلزامي .وكان ت�شايف
هريناندي ��ز املدير الفني لرب�شلونة ،قد طلب من �إدارة فريقه التعاقد
م ��ع مورات ��ا ،والتخ ّل ��ي ع ��ن الهولندي ممفي� ��س ديباي ،غ�ي�ر املقتنع
بقدرات ��ه متام ًا .وكان بر�شلونة خ�سر يوم الأربعاء املا�ضي ،ن�صف
نهائ ��ي ك�أ�س ال�سوبر الإ�سباين �أم ��ام الغرمي التقليدي ريال مدريد
( ،)2-3حي ��ث توا�صل ��ت �أزمت ��ه بغياب ه� �دّاف قادر عل ��ى ترجمة
الفر� ��ص �إىل �أه ��داف .وك�ش ��ف ال�صحف ��ي الكتال ��وين "فرناندو
بول ��و"� ،أن بر�شلون ��ة باالتف ��اق ب�ي�ن ت�ش ��ايف و�إدارة خ ��وان
البورت ��ا ،تراجع ��ا بالفعل عن فكرة التعاق ��د مع موراتا يف
كانون الثاين اجلاري!
و�أو�ض ��ح "�أن بر�شلون ��ة يري ��د الرتكي ��ز عل ��ى �صفق ��ات
ك�ب�رى ،وحتديد ًا �ضم مهاجم كبري مثل �إيرلينج هاالند،
وه ��و ما جعل ��ه يتخ ّلى عن فك ��رة �ضم �ألف ��ارو موراتا".
ويرف� ��ض يوفنتو�س م ��ن الأ�سا�س التخ ّل ��ي عن خدمات
مورات ��ا ،خا�صة بع ��د �إ�صابة املهاج ��م الإيطايل فريدريكو
كيي ��زا بقطع يف الرب ��اط ال�صليبي للركب ��ة .وك�شف ال�صحفي
الإيط ��ايل املوث ��وق "دي مارزي ��و" �أن يوفنتو�س ّ
يخط ��ط للتعاقد
م ��ع الهولندي ممفي�س ديباي مهاج ��م بر�شلونة الإ�سباين ،العائد
م� ّؤخ ��ر ًا من الإ�صاب ��ة بعد �شهر كام ��ل من الت�أهي ��ل .و�أو�ضح �أن
ممفي�س ديباي بالن�سبة ليوفنتو�س حالي ًا املر�شح الأول لتعوي�ض
�إ�صاب ��ة كييزا ،بعد �أن كان الإي ��راين �سردار �آزمون مهاجم زينيت
الرو�سي على ر�أ�س �أولوّيات ال�سيدة العجوز.

وج ��ود ع�ش ��رات احل ّرا� ��س يف مناف�سات
بطولتي املُمتاز وال�شباب؟ ت�سا�ؤل حريّ

باحت ��اد الكرة �أن يجيب علي ��ه ،ويُن�صف حام ��د كاظ ��م ،ب ��ذل جه ��ود ًا كب�ي�رة على
م ��د ّرب ح ّرا� ��س مرم ��ى الديوان ّي ��ة حامد امل�ست ��وى العلمي والفني من �أجل ت�أهيل
كاظ ��م ال ��ذي �أ�سهم ��ت ظروف� � ًا خا�صة يف احل ّرا� ��س الأربع ��ة بطريق ��ة احرتاف ّي ��ة
تركه فري ��ق �أربيل و�إلتحاق ��ه بالعمل مع �أ�شعرت ��ه بالطم�أنين ��ة يف حال ��ة ابتع ��اده
فريق الديوانية منذ �شهر ون�صف.
عنهم يف �أ ّية حلظة وفق ًا لظروف الدوري
دع ��وة م ��د ّرب املنتخ ��ب الأوملب ��ي لك ��رة ومن ّغ�ص ��ات الق ��رارات االرجتال ّي ��ة غ�ي�ر
الق ��دم الت�شيك ��ي مريو�س�ل�اف �سوك ��وب املدرو�س ��ة لبع� ��ض �إدارات الأندية ،وهو
لثالثة ح ّرا�س مرم ��ى اىل املنتخب ،وهم در�س �آخر يقدّمه كاظم للمد ّربني ال�شباب
وليد عطية وم�صطفى عذاب (الديوانية) �أن يعملوا مل�ستقبل كرتن ��ا ولي�س لت�أمني
وح�س�ي�ن عل ��ي ج ��ويل (�أربي ��ل) وكذل ��ك رواتب عقودهم املو�سم ّية مع هذا النادي
من ��ح م ��د ّرب منتخ ��ب ال�شب ��اب عم ��اد وذاك و�إهمال واجباتهم.
حمم ��د الثق ��ة للحار�س ر�ضا عب ��د العزيز دع ��وة الحتاد ك ��رة الق ��دم �أن ي�ستفيد من
(الديواني ��ة) م ��ع العبيه ،وقع� � ًا فريد ًا مل خ�ب�رة هكذا مد ّرب مع ح ّرا�س الفئات يف
ت�ألفه كرتن ��ا
بزهو لكاظم� ،س ّيما املنتخب ��ات ،بعدما ب ��رع يف ت�أهيل عديد
ّ
وي�سجل ٍ
�أن منتخباتن ��ا �أعت ��ادت �أن يق ��ف ح ّرا�س املغموري ��ن ليكونوا حت ��ت ال�ضوء ،مثل
الف ��رق اجلماهريي ��ة ب�ص ��دارة احل ّرا�س احلار�س املجته ��د جالل ح�سن الذي ترك
الأ�سا�سي�ي�ن يف كل منا�سب ��ة ،فيم ��ا يُظلم ب�صمات مم ّي ��زة �أثناء املباري ��ات املحلية
غريهم ،وينتهي م�صريهم باالعتزال من والدولي ��ة بعدم ��ا �س ��ار على نه ��ج مد ّربه
دون �أن ين�صفهم �أحد!
الكفء واخللوق واملخل�ص حامد كاظم.

يقول الرائد الريا�ضي الذي طلب
عدم ذكر ا�سمه بعد �أن �أخبرته عن
رغبتي في الك�شف عن م�ضمون ر�سالته
ُ
وجدت مثل هذا
والتعليق عليها "ك ّلما
مما و�صل اليه
المن�شور �أ�شعر بالخجل ّ
حال الريا�ضة!..

ا�س��تعدادات وزاري��ة مكثف��ة للق��اء الأ�س��ود و�أوغن��دا
 بغداد  /املدى
توا�صل امل�ل�اكات الإداريّة والفنيّة والأمنيّة
يف وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة واحتاد كرة
القدم ا�ستعداداته ��ا للمباراة الدولية الودية
التي جتمع منتخبنا الوطني بكرة القدم مع
�ضيف ��ه الأوغندي يوم اجلمع ��ة  21كانون
الث ��اين اجلاري يف ملع ��ب املدينة الدويل
يف متام ال�ساعة  7م�ساء.
و�أكملت وزارة ال�شباب والريا�ضة ،ممثلة
بدائ ��رة �ش� ��ؤون الأقالي ��م واملحافظ ��ات
والدائ ��رة الهند�سي ��ة وم�ل�اكات ال ��وزارة
ال�سان ��دة ،جمي ��ع التح�ض�ي�رات لإظه ��ار
ملع ��ب املدينة الدويل �سعة � 32ألف متف ّرج
ب�أجمل �ص ��ورة ،وفق ًا للموا�صفات الدوليّة

املُعتم ��دة م ��ن االحت ��اد ال ��دويل لك ��رة القدم
(الفيف ��ا) .وت�أت ��ي منا�سب ��ة لق ��اء �أوغندا يف
�إطار حت�ضريات �أ�س ��ود الرافدين ال�ستكمال
م�شوارهم يف الت�صفي ��ات الآ�سيويّة امل�ؤ ّهلة

اىل ك�أ� ��س العامل  2022مبواجه ��ة منتخبي
�إيران ولبن ��ان يومي  27كان ��ون الثاين و1
�شباط على التوايل.
وتك ّلل ��ت جه ��ود وزي ��ر ال�شب ��اب والريا�ضة

رئي� ��س احت ��اد ك ��رة الق ��دم عدن ��ان درج ��ال
باحل�ص ��ول عل ��ى موافق ��ة االحت ��اد الدويل،
وكذل ��ك االحتادي ��ن الأفريق ��ي والأوغن ��دي
عل ��ى خو� ��ض املب ��اراة يف العا�صم ��ة بغداد،
�ضم ��ن م�ساع ��ي ال ��وزارة واالحت ��اد لرف ��ع
احلظ ��ر ع ��ن مالع ��ب العا�صم ��ة �إ�ضاف ��ة �إىل
تهيئة املنتخب الوطن ��ي ال�ستئناف م�سريته
يف ت�صفي ��ات املوندي ��ال .وذك ��ر مدي ��ر ق�سم
االع�ل�ام واالت�ص ��ال احلكوم ��ي يف وزارة
ال�شب ��اب والريا�ض ��ة عل ��ي العط ��واين� ،أن ��ه
تنفيذ ًا لتوجيهات وزير ال�شباب والريا�ضة،
مت انتهاء التح�ضريات لتجهيز ملعب املدينة
الدويل وفق ًا للم�ستويني الف ّني واللوج�ستي
املطلوبني ملباراة دولية ودية كبرية �سيكون
اجلمه ��ور فيها مكتم ��ل العدد ح�س ��ب ال�سعة
الإجمالي ��ة للملع ��ب .و�أ�ض ��اف �:إن ق�س ��م

الإع�ل�ام واالت�ص ��ال احلكوم ��ي �ش� � ّكل جلنة
تغطي ��ة جمي ��ع متع ّلق ��ات املب ��اراة ميدان ّي� � ًا،
والتعام ��ل م ��ع �أي ��ة جه ��ة �إعالمي ��ة ت ��روم
احل�ضور اىل امللعب ملتابع ��ة اال�ستعدادات،
ووف ��ر جمي ��ع االمكانيات له ��ذه املهمّة .ويف
�سي ��اق مت�ص ��ل ،يبا�ش ��ر املنتخ ��ب الوطن ��ي
تدريبات ��ه يف مع�سك ��ر داخل ��ي يب ��د�أ غ ��د ًا
الإثنني ،حتت �إ�شراف املدرب املونتينيغري
زيليك ��و بيرتوفيت�ش الذي و�ص ��ل العا�صمة
بغ ��داد مع �أع�ضاء مالكه امل�ساعد �أم�س الأول
اجلمع ��ة .وم ��ن امل�ؤ ّم ��ل �أن يلتح ��ق العب ��و
مم ��ن جدّد
الأندي ��ة الأوروبي ��ة والقطري ��ةّ ،
املدرّب الثقة بهم ،مبع�سك ��ر بغداد ،ليدعموا
�صفوف املنتخ ��ب يف املباراتني املهمّتني يف
اجلولت�ي�ن ال�سابع ��ة والثامنة م ��ن ت�صفيات
املونديال.

خبرياحتاد الكابادي :نطالب ال�شب��اب والأوملبية ب�إن�صافنا
 بغداد  /املدى
نا�ش ��د با�س ��ل العبي ��دي ،رئي� ��س جلنة
اخل�ب�راء يف احت ��اد الكاب ��ادي ،وزي ��ر
ال�شب ��اب والريا�ض ��ة عدن ��ان درج ��ال،
ورئي�س اللجنة الأوملبية الوطنية رعد
حم ��ودي الن�ص ��اف احت ��اده و�شمول ��ه
بالرعاي ��ة املاد ّي ��ة واملعنو ّي ��ة �أ�س ��وة
باالحتادات الريا�ضية الأخرى.
وق ��ال العبي ��دي لـ "امل ��دى" :نطمح من
الكابتنني درجال وحمودي ،ب�صفتهما
قائدين للريا�ض ��ة� ،أن يلتفتا اىل احتاد
أم�س احلاجة اىل
الكابادي الذي بات ب� ّ
عدالتهما للنظر يف واقعه كي ين�صفاه
ب�أمان ��ة ،ويتح ّم�ل�ا امل�س�ؤولي ��ة جت ��اه

نخب ��ة طيّبة م ��ن �إداري�ي�ن وريا�ضيني،
كان ��وا ومازال ��وا مي ّثل ��ون الريا�ض ��ة
العراقي ��ة خ�ي�ر متثي ��ل ،ويحدوه ��م
الأمل �أن تنت�شله ��م الوزارة والأوملبية
م ��ع بدايات الع ��ام  2022ليتم ّكنوا من
حتقي ��ق النتائج اجل ّي ��دة عرب ّي ًا وقار ّي ًا
ودول ّي ًا.
و�أ�ضاف :بالرغم من م�شاركة ريا�ضيي
الكابادي يف بطوالت ودورات داخلية
وخارجي ��ة ع ��ام  2021ب ��كل عزمي ��ة
و�إ�ص ��رار م ��ن دون �أن يح�صل ��وا على
�أي دع ��م مادّي �أو حتفي ��ز اعتباري� ،إال
�أنهم �سرق ��وا االعجاب م ��ن املنتخبات
العرب ّي ��ة والأجنب ّي ��ة ،وكان ��وا مث ��ا ًال

للمواطنة واالنتماء لبلدهم احلبيب".
ولف ��ت اىل �أن "احت ��اد الكاب ��ادي �أق ��ام
بطول ��ة عربي ��ة للن�س ��اء يف العا�صم ��ة
اللبناني ��ة ب�ي�روت �آب ع ��ام 2021
�شارك ��ت فيها عدّة دول ،وكانت ناجحة
بامتي ��از ،وب�شه ��ادة كل م ��ن �ش ��ارك
وناف� ��س عل ��ى �إحراز لقبه ��ا الذي ذهب
�إىل منتخ ��ب م�صر البطل فيم ��ا �أكتفى
منتخبنا مبركز الو�صافة".
وك�ش ��ف العبيدي ع ��ن :تل ّق ��ي االحتاد
دعم� � ًا مال ّي� � ًا حم ��دود ًا م ��ن �شخ�صيّات
وفيّة وحمبّة للريا�ضة ،وحري�صة على
�سُ مع ��ة البل ��د وم�ؤ�سّ �سات ��ه الريا�ضية،
دعم ��ت منهاج ��ه امل�ستم ��ر من ��ذ �سبع ��ة

�أعوام".
وخت ��م العبي ��دي بالق ��ول "وفودن ��ا
الريا�ضيّة املثاب ��رة �شاركت يف بطولة
العامل التي جرت يف ماليزيا ،وبطولة
�آ�سي ��ا ب�ضياف ��ة �إي ��ران ،ورفع ��تْ العلم
العراق ��ي و ُع ��زف ال�س�ل�ام اجلمهوري
�أم ��ام الآالف ،ب ��ل املاليني م ��ن متابعي
هذه اللعب ��ة ،ومل يُك ّلف الوزير درجال
وال الكاب�ت�ن حم ��ودي نف�سيهم ��ا للق ��اء
وفودن ��ا ومباركته ��ا عل ��ى م�شاركاته ��ا
امل�ش ّرف ��ة ،وال ندري �إىل متى يظ ّال غري
مبال�ي�ن الحتادنا ،وال مينحاه حقه بني
االحت ��ادات بع ��د �أن �أ�صبح ��ت اللعب ��ة
عاملية ،ولها مكانتها العاملية".
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من ب�ؤرة لل�صراع والمواجهة �إلى ميدان للتعاون والتكامل الإقليمي

قناطر

غربة الت�سميات وم�آل �أهل القرى
ت� ّؤ�شر خريطة الأزمات والحروب وال�صراعات المهدِّ دة لل�سلم واال�ستقرار في العالم
منطقة ال�شرق الأو�سط والعالم العربي باللون الأحمر ،داللة على اعتبارها ب�ؤرة
للتوتر والمواجهة الدائمة ،مر�شحة للتمدّ د واال�شتعال ،على خلفية ما تعانيه منذ
ّ
المركبة.
عقود من �سل�سلة من ال�صراعات
ويكت�سب هذا التو�صيف طاب َعه المنطقي من الموقع الجيو�سيا�سي للمنطقة كج�سر
التحوالت
بين ال�شرق والغرب؛ وهو ما ي�س ّهل �أن تكون بيئة حاملة و�سيطة النتقال
ّ
يف�سر الإحاالت الدائمة �إلى
الح�ضارية الكبرى في العالم ،كما ال�صراع داخلها ،وهو ما ّ
الخلفيات التاريخية في تف�سير مثل هذا الواقع.

 طالب عبد العزيز
�أقول طريق �أبي اخل�صيب ،و�أجمل منه قويل (درب �أبو اخل�صيب)
وال �أقول �شارعَ ابي اخل�صيب� ،أ�شعر �أنَّ لفظة �شارع فيها كثري من
القلق وال�شجار والزحمة ،ومعها يكون املكان �أكرث �سعة وا�ستقامة،
و�أقل �أ�شجار ًا ،و�أوح�ش نا�س ًا ،هكذا� ،أما درب ،فهي االليق باملكان
االخ���ض��ر ،كثري الب�ساتني ،وال ��ذي تخرتقة االن �ه��ار ،وت�ك�ثر فيه
اجل�سور والقناطر واملعابر ،والنا�س الذين ي�سكنون على جانبي
الدرب هم اال�صدق يف التعهامل واالوفى يف املواعيد واالرق قلوب ًا،
هكذا ،وال �أجتنى �إذا ما قلت ب��أنَّ بلدية الب�صرة وبعد �أن �أجنزت
تو�سعتها لطريق ابي اخل�صيب ،وجعلته مبمرين ،وجزة و�سطية
�صغرية ،ور�صيف �ضيق تكون قد �أجهزت بالكامل على واح� ٍد من
�أجمل معامل املدينة وميزاتها التاريخية ،ذاك هو درب ابو اخل�صيب.
“�أخذت ال�ن��ا���س ت�غ��ر���س ف�سائل النخيل ه�ن��ا ،اح �ت �ف��روا الآب ��ار
واجللبان ،و�أفلح كثريون باحل�صول على املاء ال�صالح للزراعة،
ف�صارت ب�ساتني وا�سعة لأن��واع من النخل واال�شجار ،وزرع��وا
الباميا واخليار والباذجنان واخل�ضار ووو” .هكذا راح يحدثني
�أح� ُد �سليلي اال�سر الفالحية يف ابي اخل�صيب ،ممن �أج�بروا على
ترك ب�ساتينهم يف قريتنا ،وا�ضطروا اىل البحث عن �أر�ض جديدة
(فالحة) يف غرب �شط الب�صرة ،وملن ال يعرف ال�شط �أقول :هو النهر
الذي احتفره اجلهد الع�سكري يف نظام �صدام ح�سني �إبان احلرب مع
�إيران ،بغية ت�أمني حركة القطع البحرية الع�سكرية باجتاه البحر ،ثم
حتول اىل مبزل لت�صريف املياه املاحلة يف منطقة االهوار ،والذي
اجتهدت حكومة الب�صرة �أخريا فجعلته قناة لت�صريف املياه الثقيلة
واخلفيفة ل�سكنة حي القبلة اجلديد ،هم الذين اكرثوا التظاهرات
واجربوها على االن�صياع ،هذا ال�شط االفرتا�ضي هو ما يحدثني
عنه الفالح املطرود من جنته على �شط العرب اىل جحيمه قرب �شط
الب�صرة ،هو ين�سب االر�ض التي يزرع فيها الآن �إىل قيعة خائبة،
بني امللح والرمل ت�سمى(خوي�سات).
يف (دف � ��ات � ��ر االي� � � � � ��ام) ك � �ت� ��اب � � �س �ي�رت� ��ه ،ي� �ك� �ت ��ب ي��و� �س��ف
اخلال( ”:)1987-1917ك��م ح��زن��تُ عندما علمتُ ب� ��أنَّ ال�سلطة
اللبنانية منعت عربات اخليل يف �صيدا ،وكانت قبلها قد منعتها
يف مدينتي طرابل�س ،ملاذا هذا التجني على بقية املا�ضي اجلميل
؟ �أ� �ض��اق يف ع�ي��ون ال�سلطة م�شهد ه��ذه اخل�ي��ول املطهمة ،وهي
تنطنط وتقرقع وت�صهل وتف�شك ،مزهوة مبن جتر ،اكانوا زمرة من
ال�سكارى �أو �شلة من االحباب �أو االطفال �أو ال�صبابا ؟ �إنه طغيان
التمدن والعمران ،وهو طغيان مل يحرمنا عربات اخليل فقط بل
حرمنا الكثري مما هو عتيق حلو” ويف �أكرث من مكان يقرن يو�سف
اخلال الأ�ضاع ال�سيئة وما يحدث من تر ٍد يف لبنان مبا يحدث يف
العراق واملنطقة العربية .قرابة �أربعني �سنة مرت على رحيل اخلال،
وال�سوء ذاته و�أكرث.
م��ازال��ت ت��رن يف �أذين ق��رق�ع��ات ع��رب��ات اخل�ي��ل املحملة الرطب
والفاكهة ،ويق�شط الهوا َء ُ
�سوط حوذييها ،يف ال�صباحات الباكرة،
وم��ا زل��ت ا�سمع غ��رغ��رات عجالت با�صات اخل�شب ،وه��ي �آخ��ذة
طريقها اىل ��س��وق الب�صرة القدمية حم�شوة ب�أقفا�ص ال��دج��اج
والبي�ض واللنب والزبدة و�شتالت الورد والفلفل واال�س ،وما زلت
�أحت�س�س مقعدي يف البا�صات تلك ،و�أحلم مع ه ��ؤالء املكدودين
الفرحني بالعودة باكر ًا اىل غابة النخل ،خمرتقا قناطرها االلف اىل
ظالم ظاللها الكثيف ...
بعد �إكمالها ال�شارع �أنبتت البلدية لوحات تعريفية زرقاء ،ت�شري اىل
جديدها (العبقري) ف�سمّت قرى وق�صبات (عوي�سيان وفريج ال�صخر
وعبدالليان واملحولة وابو �سالل وفجة ابن نعمة وطريق اجللبي
ومهيجران وحمدان وكوت ال�ضاحي و�أبي مغرية ونهر خوز وباب
�سليمان ووووبـ (�شارع كذا وكذا) ولنا ت�صور حجم ح�سرات �أهل
القرى تلك ،التي كانت ذات يوم مثابة الدعة والطم�أنينة مثلما كانت
مثابة النخل والفاكهة واخل�ضار.

ولك ��ن ه ��ذه الإحاالت غ�ي�ر كافي ��ة لو�ضع
احلقائ ��ق يف مكانه ��ا ،عل ��ى �ض ��وء تع� �دّد
ا�ستع�صاءات
جتارب �أمم �أخ ��رى واجهت
ٍ
جغرافي ��ة وتاريخية خطرية ،جنمت عنها
�روب و�صراع ��اتٌ دموية ك�ب�رى ،لكنها
ح� ٌ
وجدت طريقها يف نهاية املطاف �إىل ال�سلم
الأهل ��ي وا�ستتب ��اب الأم ��ن واال�ستق ��رار
والتعاون والتعا�ضد االجتماعي.
وم ��ن ذل ��ك ،ميكن تقيي ��م ما تنط ��وي عليه
منطق ��ة ال�ش ��رق الأو�س ��ط م ��ن �إمكاني ��ات
تحَ َ وّ ل ،رغم التناق�ضات التي تعاين منها،
�ارات ك�ب�رى منذ فجر
وه ��ي وريث ��ة ح�ض � ٍ
التاري ��خّ ،
د�شنت حقب ��ة احلداثة ،من دون
�أن يتحق ��ق الت�صالح ب�ي�ن تراثها وجوهر
احلداثة املتب ّناة ،ولو �شكلي ًا ،يف �أنظمتها
اجلدي ��دة .م ��ع الأخ ��ذ يف االعتب ��ار دور
ّ
تدخ ��ل العامل اخلارجي يف �صنع �سيا�سة
الدول ��ة ،وتعمي ��ق التناق�ض ��ات الداخلية،
وحتويله ��ا �إىل عوام ��ل �صراع ��ات تعي ��د
�إنتاج �أزمات متفاقمة.
�إن طبيع ��ة املنطق ��ة اال�سرتاتيجي ��ة تت�سم
ب�أنه ��ا مع�ب�ر ،لي� ��س للتج ��ارة البيني ��ة
وتب ��ادل الب�ضائ ��ع وتن ّق ��ل الرحال ��ة
وامل�ستك�شف�ي�ن فح�س ��ب ،و�إمن ��ا لتب ��ادل
الأف ��كار والآيديولوجي ��ات ،وا�ست�شراف
الطموح ��ات ،وتالق ��ح القي ��م واملفاهي ��م
الإن�سانية ،وخربة الأمم.
وم ��ن هنا يتداع ��ى ال�س� ��ؤال امل�شروع عما
�إذا كان ا�ستم ��رار ال�ص ��راع والتناح ��ر
والالا�ستق ��رار ودوام اال�ضط ��راب
والأزم ��ات التي الزم ��ت منطقتنا ق ��در ًا ال
ميكن الف ��كاك منه� ،أم �أن جت ��ارب �شعوب
و�أمم يف مناط ��ق �أخرى م ��ن العامل عانت
مما نع ��اين منه ،وا�ستطاع ��ت �أن تتجاوز
م�سارات مغاي ��رة متام ًا،
ذل ��ك وتر�سم له ��ا
ٍ
وجنحت يف �أن تتح ��وّ ل �إىل مناذج ب ّناءة
تحُ تذى.
خيارات
فه ��ل ل�شعوبنا �أن حتدّد مل�ستقبلها
ٍ
بديل ��ة ت�ضعه ��ا يف م�ص ��اف الأمم والدول
املتطورة؟
لق ��د ح � ّ�ق لن ��ا يف الع ��راق �أن نواج ��ه هذا
ال�س� ��ؤال مبنته ��ى امل�س�ؤولي ��ة ،قب ��ل �أن
ن�سعى لإ�شراك �أ�ش ّقائنا وجرياننا بالبحث
عن جواب عنه.
كان م ��ن الوا�ض ��ح لنا ،دون ت ��ردّد ،ونحن
نط ��رح عل ��ى �أنف�سن ��ا مث ��ل ه ��ذا ال�س� ��ؤال
امل�صريي ،تو ُّفر كل �ش ��روط وم�ستلزمات
قي ��ادة منطقتن ��ا عل ��ى طري ��ق التح ��ول
م ��ن ب� ��ؤرة م�أزوم ��ة م�شاغب ��ة مه� �دِّدة
لل�سل ��م واال�ستق ��رار� ،إىل بيئ ��ة �إيجابي ��ة
وم�ساح ��ة مفتوح ��ة للتط ��ور والنم ��و
والتع ��اون املثم ��ر ب�ي�ن �شعوبه ��ا ،وج�سر

للتوا�صل م ��ع ال�شع ��وب والأمم الأخرى.
�إن ث ��روات منطقتن ��ا وموارده ��ا الب�شرية
وعمقه ��ا التاريخ ��ي احل�ض ��اري ت�ش� � ّكل
م�ص ��ادر له ��ا لتح ّق ��ق ذاتها ،وتعي ��د النظر
يف خياراته ��ا ،لت�ستنه� ��ض طاقاته ��ا
اخل ّالق ��ة وتوظف م�ص ��ادر قوتها الكامنة،
ولت�ستعيد ما كان ��ت عليه من مكانة للرقي
والتق ��دم يف كل امليادين التي جعلت منها
منارة �إن�سانية مزدهرة.
وما يلهمنا ،ونحن نتط ّلع ملثل هذا التحول
التاريخي ،جتارب معا�صرة ا�ستطاعت �أن
تتجاوز تخ ّلفها و�صراعاتها الدموية وفقر
موارده ��ا الطبيعي ��ة ،لتتح ��وّ ل �إىل مناذج
يف التق ��دم والتطور والنم ��و االقت�صادي
واالجتماع ��ي ،وت�صب ��ح حا�ض ��رة عل ��ى
ال�صعيد العاملي.
وميك ��ن �إي ��راد جترب ��ة �سنغاف ��ورة ،التي
كان ��ت يف منت�ص ��ف القرن املا�ض ��ي مركز ًا
للأوبئ ��ة اخلطرية ،وم�سرح� � ًا للع�صابات

واملافي ��ات امل�سلح ��ة وب� ��ؤرة للجرمي ��ة
ّ
املنظمة ،لت�صبح بف�ضل ب�صرية م�ؤ�س�سها
يل ك ��وان ي ��و ونظرت ��ه الثاقب ��ة م ��ن ب�ي�ن
�أك�ث�ر البل ��دان تط ��ور ًا عل ��ى امل�ستوي ��ات
االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة والتقني ��ة
والإن�ساني ��ة �أي�ض� � ًا .كم ��ا ت�ب�رز �أي�ض� � ًا
التجرب ��ة الرائ ��دة جلن ��وب �أفريقي ��ا يف
ت�صفية نظام الف�ص ��ل العن�صري البغي�ض
(الأبارتايد) وتب ّني منوذجها الدميقراطي
احل ��ر واملتطور اقت�صادي� � ًا ،وت�صفية �آثار
النظام ال�سابق وخم ّلفاته.
وتق ��دم روان ��دا منوذج� � ًا �آخ ��ر للتغي�ي�ر
والتح ��وّ ل .فبع ��د املجزرة الت ��ي اعتربت
ب�ي�ن �أك�ب�ر عملي ��ات الإب ��ادة اجلماعي ��ة
العن�صري ��ة وراح �ضحيته ��ا م ��ا يقرب من
ثالث ��ة مالي�ي�ن م ��ن الب�ش ��ر ،ا�ستطاعت �أن
تنج ��ز حتوّ له ��ا الدميقراط ��ي ،ومت�ض ��ي
نحو بناء اال�ستقرار ال�سيا�سي واالزدهار
االقت�ص ��ادي خ�ل�ال عقدي ��ن م ��ن الزم ��ن.

املقومات ملثل هذه االنتقالة التاريخية:
لدينا كل
ّ
م�صادر ثروات هائلة ،وموارد �إن�سانية كبرية
بطاقات خالقة ،وجتمعنا
من �شباب و�شابات
ٍ
ٌ
م�شرتكات عديدة ،و�إرث ح�ضاري تاريخي،
ّ
ت�شكل جمتمعة م�صادر �إلهام النطالقة جديدة.

�شهد العالم تغ ّيرات عا�صفة .ونحن نعي�ش اليوم
في حقبة تاريخية مختلفة تمام ًا عن �سابقاتها،
�أ�صبحت خاللها م�صالح ال�شعوب �أكثر ترابط ًا
ال ،وتتطلب تفاع ً
وتكام ً
ال �أعمق ،وتكاتف ًا في كل
الميادين الحيوية.

 م�صطفى الكاظمي

وتتع ��دد �أمثل ��ة ومناذج النج ��اح على هذا
ال�صعيد يف جن ��وب �أمريكا و�ش ��رق �آ�سيا
و�شرق �أوروبا.
�ألي� ��س يف كل هذه التج ��ارب ما ي�ؤ ّكد ،من
دون �أي �شك ،قدرة �شعوبنا وبلداننا التي
تتم ّي ��ز برثوات طبيعية وق ��درات وموارد
ب�شري ��ة ور�صي ��د جتربة تاريخي ��ة ثقافية
ومعرفي ��ة ،عل ��ى �أن ّ
تخط لنف�سه ��ا مناذج
ترتقي بها �إىل ما بلغته البلدان وال�شعوب
الت ��ي �سبقته ��ا يف اختي ��ار بديله ��ا ،وهي
تتجاوز كل العنا�ص ��ر والقوى التي كانت
ت�شدّها �إىل ما كانت عليه من حال؟
لدين ��ا كل املقوّ م ��ات ملث ��ل ه ��ذه االنتقال ��ة
التاريخية :م�صادر ثروات هائلة ،وموارد
بطاقات
�إن�سانية كبرية من �شباب و�شابات
ٍ
خالقة ،وجتمعنا م�شرتكاتٌ عديدة ،و�إرث
ح�ضاري تاريخي ،ت�ش ّكل جمتمعة م�صادر
�إلهام النطالقة جديدة.
يتج�سد يف الر�ؤية
كل م ��ا نحتاج �إليه �إمنا
ّ
والإرادة امل�شرتك ��ة خللق واقع جديد ،من
�ش�أن ��ه �أن ير�سي �أ�س� ��س توا�صل م�ستدام،
قوام ��ه تكام ٌل اقت�صادي ،وتب ��اد ٌل للمنافع
وامل�صال ��ح ،وتعزي ٌز لأوا�ص ��ر العالقة بني
�شعوبن ��ا ،وي� ّؤطره ق ��رار �سيا�س ��ي مبني
على احرتام امل�صال ��ح الوطنية العليا لكل
ط ��رف ،ونوايا ح�سن ��ة لت�أ�سي�س منظومة
�أم ��ن م�شرتك ،ونظ ��ام اقت�ص ��ادي متكامل
فاعل ومزدهر.
علين ��ا �أن ن�ؤ ّك ��د عل ��ى م ��ا يع� � ّزز تكاملن ��ا،
وين ّم ��ي تب ��ادل خرباتن ��ا ،ويجع ��ل م ��ن
ت�شاركن ��ا م�صد َر قوة لن ��ا ،ونعوّ �ض نقاط
�ضع ��ف كل ط ��رف م ّن ��ا مبا عن ��د الآخر من
قوّ ة داعمة لتقدم منطقتنا.
وعلينا �أن نعتم ��د يف خياراتنا على كل ما
يع ّزز وحدتنا ،ويق ّرب م�ساراتنا ،واعتماد
احلوار �سبي ًال حلل اخلالف.
يف �سن ��وات املعار�ض ��ة �ض ��د النظ ��ام
ال�ساب ��ق ،حلمن ��ا بع ��راق خمتل ��ف ،عراق
دميقراط ��ي ح ّر ،يح�ت�رم الإن�سان ،ويو ّفر
كرام ��ة �شعبه ،ويتح ��وّ ل �إىل حجر �أ�سا�س
لبناء التكامل الإقليمي.
ونرى اليوم يف العراق خيارين:
�أن نك ��ون قاع ��دة لل�ص ��راع ب�ي�ن الق ��وى
الإقليمي ��ة والدولي ��ة� ،أو نك ��ون ج�س ��ر ًا
للتوا�ص ��ل و�أر�ض� � ًا للتكام ��ل ب�ي�ن �شعوب
املنطقة.
ور�ؤيتن ��ا �أن الع ��راق الناه�ض من كبوته،
واملتع ��ايل عل ��ى جراح ��ه ،واملت�صالح مع
ذاته ،قاد ٌر بالتعاون مع �أ�شقائه وجريانه،
عل ��ى حتوي ��ل م�ش ��روع ال�ش ��رق الأو�سط
املتكام ��ل واملت�صالح واملتع ��اون �إىل واقع
معا� ��ش ،و�أن من �ش�أن ذل ��ك �أن يتحوّ ل �إىل

عامل �إيجابي ملعافاة العراق ،وي�ساعد يف
تكري�س نهو�ضه.
لقد قمنا بكل م ��ا علينا من التزامات خالل
ف�ت�رة حكومتنا االنتقالي ��ة ،بو�ضع لُبنات
له ��ذه الر�ؤي ��ة الت ��ي تك ّر�س ��ت يف م�ؤمت ��ر
بغداد للتعاون وال�شراكة ،بح�ضور �أ�شقاء
وجريان و�أ�صدق ��اء الع ��راق ،وعبرّ نا عن
نوايانا ال�صادقة للم�ضي قدم ًا �إىل الأمام.
و�أثبت ��ت التجرب ��ة �أن هن ��اك �إمكان ��ات
وا�سع ��ة خللق تكامل �أمن ��ي على م�ستوى
ما�سة �إىل
دول املنطقة ،و�أن هن ��اك حاجة ّ
ربط تلك الدول ب�شبكات من خطوط النقل
ال�ب�ري وال�سككي ،و�أن احلاجة مت�صاعدة
�إىل رب ��ط املنظوم ��ات الكهربائي ��ة ،و�إىل
التع ��اون يف جم ��االت الطاق ��ة ونقل الغاز
واال�ستثمار املتبادل.
ولك ��ن املنطق ��ة حتت ��اج قب ��ل كل ذل ��ك
�إىل تكري� ��س مب ��ادرات احل ��ل وتو�سي ��ع
احل ��وارات الثنائي ��ة واجلماعي ��ة و�إبداء
الني ��ات احل�سن ��ة املتبادل ��ة حل ��ل الأزمات
و�إبعاد �أي م�ؤثرات من خارج دول املنطقة
يف �صياغة احللول املطلوبة.
لق ��د �شهد الع ��امل تغ�ّي�ررّ ات عا�صفة .ونحن
نعي�ش الي ��وم يف حقب ��ة تاريخية خمتلفة
متام� � ًا ع ��ن �سابقاته ��ا� ،أ�صبح ��ت خالله ��ا
م�صالح ال�شع ��وب �أكرث ترابط� � ًا وتكام ًال،
وتتطل ��ب تفاع�ل� ًا �أعم ��ق ،وتكاتف� � ًا يف كل
امليادين احليوية.
�إن منطقتن ��ا ترتب ��ط مب�صال ��ح م�شرتك ��ة
ت�شم ��ل ميادي ��ن عدي ��دة ،تت�س ��ع م ��ع
تط ��ور العالق ��ات ب�ي�ن بلدانها ،ميك ��ن �أن
ن�ستثمرها يف م�شاريع التجارة والزراعة
وال�صناعة ،لنتح ��وّ ل �إىل قطب رئي�س يف
العامل احلديث كما كن ��ا يف العامل القدمي،
و�أمامن ��ا حتدي ��ات م�شرتك ��ة كب�ي�رة ،م ��ن
الإره ��اب والفقر واجلف ��اف والإ�شكاليات
املجتمعي ��ة والبيئي ��ة الأخ ��رى ،والت ��ي
تفر�ض علينا التعاون امل�شرتك للتقليل من
�آثارها وللتغلب على عواقبها نهائي ًا.
�إن �شعوبنا ت�ستحق بجدارة �أكرث مما هي
عليه ،ولديه ��ا �أكرث مما ق ّدم ��ت للم�ساهمة
يف م�س�ي�رة احل�ض ��ارة الب�شري ��ة ،وه ��ي
ق ��ادرة ،ومتتل ��ك الإرادة الالزم ��ة ل�صن ��ع
التغيري.
وقد �أ ّكدت التجربة �أن الإرادة لدى قيادات
دول املنطقة مهي� ��أة �أي�ض ًا ،و�أن اال�ستعداد
جاه ��ز لإح ��داث تعاطف �ص ��ادق و�صريح
يجم ��ع بيننا .وهو �ض ��روري للتحوّ ل من
املراوح ��ة يف ظ ��ل الأزم ��ات وتدويره ��ا
و�إدام ��ة م�سبباتها� ،إىل تكري� ��س امل�صالح
امل�شرتك ��ة والتكام ��ل يف �إط ��ار املعاف ��اة
واالزدهار.

ما هو دور االقت�صاد ال�سيا�سي للقطاع الخا�ص في العراق ؟
بينما يعتا�ش القطاع “العام” احلكومي،
ويتط ّف ��ل عل ��ى الري ��ع النفطي(عائ ��دات
�ص ��ادرات النفط اخلام) ،ويتم ا�ستخدامه
“�سيا�س ��ي ًا” لرت�س ��يخ و�إدام ��ة ظاه ��رة
“الدول ��ة العميقة”(وه ��ي دول ��ة موازية
�أك�ث�ر ق ��وّ ًة ونف ��وذ ًا وفاعلي ��ة م ��ن الدولة
التقليدي ��ة ،لأ ّنه ��ا �أك�ث�ر حت ّرر ًا م ��ن رقابة
ال�سلطات الأخرى عليها ،و�أكرث حر ّي ًة يف
العمل والت�ص� � ّرف و “الإجن ��از” منها)..
وبينما ي�سمح ذلك لهذه الدولة “العميقة”
مبقاي�ضة الرواتب والوظائف واملنا�صب
والإمتيازات بـ”ال�صوت الإنتخابي».
بينم ��ا يح ��دث كل ذل ��ك عل ��ى م�ست ��وى
“فوق ��ي -دولت ��ي” ُمع� نّ
ّي� م ��ن الإقت�صاد،
يعم ��ل “القط ��اع اخلا� ��ص” يف الع ��راق
حال ّي� � ًا على م�ستوى” ُبن ��ى حتتيّة” تابعة
للم�ست ��وى الأوّ ل ،ويق ��وم ب� ��أداء وظائف
و�أدوار”�سيا�سي ��ة” م ��ن خ�ل�ال ممار�سته
لأن�شط ��ة “اقت�صاديّة” حم� �دّدة ،ومُرتفعة
الربحيّة ،يكون هدفها الرئي�س هو”خلق”
و”مُراكم ��ة” “ر�أ� ��س املال امل ��ايل” الالزم
ل�ضم ��ان �سيط ��رة “الق ��وى ال�سيا�سي ��ة”
الرئي�سة احلاكم ��ة ،واملُتح ِّكمة يف العراق
الآن ..و�ضم ��ان تقا�س ��م “ر�أ� ��س امل ��ال”
ه ��ذا ،وتوزيع ��ه ،و”محُ ا�ص�صت ��ه” ب�ي�ن
هذه”الق ��وى” ذاته ��ا لأطول ُم� �دّةٍ ممكنة،
وتقدمي مربرات”�شرعية” ،و”م�شروعة”
لتربي ��ر الت�ش ّب ��ث ب ��ه ،وع ��دم ال�سم ��اح
لأي”قوى” �أخرى(عداها) بانتزاعه منها.

وه ��ذا الدور ،وه ��ذه الوظيفة ل� �ـ “القطاع
اخلا� ��ص” يف العراق لي�س ��ت جديدة .لقد
�سبق ل� �ـ “الدول ��ة” العراق ّي ��ة(يف مراحل
�سابقة) و�إن قامت بـ “خلق” و”توظيف”
قطاع خا�ص”م ��وازي” للقط ��اع اخلا�ص
التقلي ��دي ،و�أوكل ��ت �إلي ��ه مه ��ام و�أدوار
م�شابهة لهذه..غري � ّأن الفرق بني احلالتني
هو � ّأن تلك “الدول ��ة” مل تكن متماهية مع
ه ��ذا “القط ��اع” ،وكان ��ت “مُ�ست ِق ّلة”عنه
متام� � ًا ،و”مُرت ِّفعة”علي ��ه ،وكان ه ��و م ��ن
“يتط ّفل”عليه ��ا ،ومل يكن يح�صل منها �إ ّال
“ح�ص� � ًة” معلومة(ومحُ دّدة ب�صرامة
على ّ
�سلطوي ��ة �شديدة املركزي ��ة) من”الفائ�ض
الإقت�صادي”ال ��ذي كانت ُتهيمن عليه ،كما
مل تك ��ن ه ��ذه “الدول ��ة” ت�ست ّم ��د �أ�سب ��اب
بقاءها و “نفوذها” و”هيمنتها”منه(كما
يحدث الآن).
لق ��د كان “القط ��اع اخلا� ��ص” يف العراق
دائما”اقت�صاد ّي� � ًا”� ،أ ّم ��ا الآن فق ��د ا�صب ��ح
ه ��ذا القط ��اع “�سيا�سي ًا” بامتي ��از ،وبات
يتم ّتع بـ “ح�صانة” �سيا�سية هائلة جتعله
عاب ��ر ًا للم�ساءل ��ة والرقاب ��ة واملُالحق ��ة
والعق ��اب ،وغ�ي�ر ُمك�ت ِّ�ر ٍث ب� �ـ “الآلي ��ات”
القانوني ��ة التقليدي ��ة الت ��ي تعم ��ل ه ��ذه
“الرتتيبات” الرادعة يف �إطارها العام.
ومنذ عام (2003و�إىل الآن) ،مُي ِار�س هذا
“النمط اخلا� ��ص” من”القطاع اخلا�ص”
ن�شاطه “الإقت�صادي” يف جماالت رئي�سة
هي:

 د .عماد عبد اللطيف �سامل

 ن�ش ��اط الأ�ست�ي�راد ال ��ذي ي�شم ��ل نطاق ًاوا�سع� � ًا م ��ن ال�سل ��ع  ..ليقوّ �ض بذل ��ك �أيّ
�أمكاني ��ة للنهو� ��ض ب�إنتاجي ��ة القطاع ��ات
الرئي�س ��ة ،ويُ�ضعِ ��ف قدرتها(ال�ضعيف ��ة
�أ� ً
صال)عل ��ى املناف�س ��ة ،ويعم ��ل عل ��ى
تفكيك”�سال�س ��ل القيم ��ة” اخلا�ص ��ة
بها(زراع ��ة� /صناع ��ة /م�ستلزم ��ات بناء
وت�شييد�/أدوي ��ة وم�ستلزم ��ات طبي ��ة/
�صناعات غذائية وكيمياوية.)..
 ن�ش ��اط املقاوالت احلكومي ��ة ..حيث ال�إمكاني ��ة لأي حتدي ��ث وتط ��وّ ر يف البنى
التحتية الأ�سا�سية.
 ن�ش ��اط التعلي ��م ..حي ��ث ال �إمكان ّي ��ةلأي حتدي ��ث �أو تط ��وّ ر يف نظ ��ام

و”منظومات”التعلي ��م القائم ��ة حالي� � ًا،
والت ��ي باتت الآن من ب�ي�ن “املنظومات”
الأك�ث�ر تخ ّلف ًا ،والأدن ��ى نوعي ��ة ،مُقارن ًة
ح ّتى بدول”م َ
ُتخ ّل َفة” �أخرى.
 ن�ش ��اط املُ�ضارب ��ة ،والتج ��ارة غ�ي�رامل�شروع ��ة ،وتهري ��ب العمل ��ة ،وغ�سي ��ل
الأم ��وال ،والإف�ل�ات م ��ن “ال�سلط ��ات”
ال�ضريبي ��ة واجلمر ّكيةُ ..
حيث ال �إمكانيّة
لتحقيق �أيّ ا�ستقرار مايل �أو نقدي.
املح�صلة �ستنتكِ �س جميع امل�ؤ�ش ّرات
و يف
ّ
الإقت�صاديّة”ال ُكل ّي ��ة” الرئي�سة(مع ��دالت
ّ
والت�ضخ ��م ،والبطال ��ة،
من ��و الن ��اجت،
وتكوين ر�أ�س املال الثاب ��ت ،)..و�س ُتق َمع
املب ��ادرات وامل�شاري ��ع الريادية(الفردي ��ة

داع لإعادة �سردها الآن).
ال� ِأج ُد � ّأن ث ّم َة ٍ
ب� ّ
�راع
�كل ب�ساط ��ة ،ودون �إع ��ادة اخ�ت ِ
لـ”عج�ل�ات” كث�ي�رة ،بع�ضها”حداثوية”
�ش ��ك ًال ،وبع�ضه ��ا عفا عل ��ى “م�ضمونها”
الزم ��ن ..ف� �� ّإن الع ��راق الآن بحاج ��ة �إىل
دول ��ة م�ؤ�س�سات”قويّة”(مبعن ��ى دول ��ة
فاعلة وحديثة ،ت�ؤمن عنا�صرها الرئي�سة
بالت ��داول ال�سلم ��ي لل�سلط ��ة ،وب� ��إدارة
الرثوة وامل ��وارد الوطني ��ة وتخ�صي�صها
ُن�ص ��ف وعادل وكف ��وء ..
عل ��ى �أ�سا� ��س م ِ
ولي�ست دولة �أبويّة – ا�ستبداديّة).
وه ��ذه الدول ��ة هي دول ��ة تعمل ب� �ـ “نظام
ال�س ��وق الإجتماع ��ي” � ،أي عل ��ى توف�ي�ر
بيئة منا�سبة ومالئم ��ة لكي يعمل القطاع
اخلا�ص(املحل ��ي والأجنبي) بحر ّي ٍة فيها،
واجلماعية) يف جميع املجاالت ،وتختفي وعلى نطاق وا�سع ..مع تعزيز قدرة هذه
احلواف ��ز الالزم ��ة للعم ��ل والإ�ستدامة ..الدول ��ة يف الوق ��ت ذاته(من خ�ل�ال و�ضع
و�ستتح ��وّ ل �أي خط ��ة �أو ا�سرتاتيجي ��ة الإط ��ار القانوين والد�ست ��وري املنا�سب)
تنموي ��ة �إىل جم� � ّرد خدع ��ة� ،أو �أكذوب ��ة على حماية امللكي ��ة اخلا�صة ،وحت�صينها
نظري ��ة ،ال قيمة وال معن ��ى لها على �أر�ض من “والي ��ة” وابتزاز الق ��وى ال�سيا�سية
الواقع.
عليه ��ا ..و�أي�ض� � ًا عل ��ى �ضب ��ط ايق ��اع
ماهو ّ
احلل بعد هذا ك ّله ؟
ال�سوق ،واحل ّد من اختالالته وت�شوّ هاته
لق ��د ّ
مت ط ��رح الكث�ي�ر والكث�ي�ر م ��ن وانحرافات ��ه ،وتقلي ��ل كلفت ��ه املجتمع ّي ��ة
احللول(والتج ��ارب الدولي ��ة املماثل ��ة عل ��ى ال�شرائح الأكرث �ضعف ًا وه�شا�ش ًة من
الناجحة)التي مل ي�أخذ بها �أحد ..وقدعمل النا�س.
على �صياغتها وتقدميها خرباء(وطنيّون دولة كهذه ،داعمة لقطاع خا�ص كهذا ،هي
ودول ّي ��ون) ،ومل جت ��د طريقه ��ا للتطبيق ،القادرةعل ��ى خلق �أك�ث�ر من”دفعة قويّة”
ب ��ل ومل يُ�س َم ��ح له ��ا ب� ��أن ُتطبّق(لأ�سباب يف الإقت�صاد.
وتفا�صي ��ل كث�ي�رة ،معروف ��ة ومنط ّي ��ة ،دولة كهذه ،داعمة لقطاع خا�ص كهذا ،هي

الأك�ث�ر قدرة عل ��ى الإ�ستفادة م ��ن “امليزة
الن�سبيّة” و”�سال�سل القيمة” ،و”الهوية
الإقت�صادية” للمحافظات.
دول ��ة كه ��ذه ،داعم ��ة لقط ��اع خا� ��ص
كهذا،ميك ��ن �أن تنج ��ح يف تنفي ��ذ
تنمي ��ة “مكان ّي ��ة” ناجح ��ة بالإعتم ��اد
عل ��ى ق ��درات وم ��وارد حمل ّي ��ة مُتاح ��ة
وعاطِ ل ��ة(�أو م ّ
ُعطلة) ،و يف حتقيق عملية
تنمية”وطن ّي ��ة” ،اقت�صادية واجتماعية،
�أكرث �شمو ًال وا�ستدامة.
وقد تكون ه ��ذه �أي�ض ًا هي جم ّرد”عجلة”
ُنعي ��د الت�أكي ��د هن ��ا عل ��ى اخرتاعه ��ا م ��ن
جدي ��د ..غ�ي�ر �أ ّنن ��ا يف احلقيق ��ة ال منل � ُ�ك
“عجل ًة” �أخرى غريها الآن.
لي� ��س بو�سعن ��ا الآن اج�ت�راح حلول غري
تقليديّة”فنتازية -طوباوية�-شعبويّة”،
ودفع مجُ ت َم � ٍ�ع مُنهَك و َمن َق ِ�س ��م �إىل حتمّل
كلف �إ�ضافية لتجريبها.
� ّإن ب�إمكانن ��ا “رك ��وب” ه ��ذه العجل ��ة
ب�سال�سة(وق ��د �سبق و�إن ركبته ��ا اليابان
وكوريا اجلنوبي ��ة و�سنغافورة وماليزيا
وال�ص�ي�ن والإم ��ارات ..رغ ��م اخت�ل�اف
�أنظم ��ة احلك ��م فيه ��ا) ،و�أن نعم ��ل م ��ن
خالله ��ا على تنويع الإقت�ص ��اد والتخ ّل�ص
من”عبوديته” للريع النفطي ..و�أن نقط ُع
بها ،ولو مرت ًا واحد ًا ،يف طريقنا الطويل
ملغادرة ه ��ذه املرحلة ،التي ه ��ي الأ�سوء،
يف تاريخن ��ا الإقت�صادي”وال�سيا�س ��ي”
املليء باخليبات والعرثات والأخطاء.
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جماليات القبح وم�آالته ..في رواية (�أموات بغداد) لجمال ح�سين علي
د .نادية هناوي

على الرغم من تنوع �صنوف
الجمال وتعدد �صوره في هذا
العالم المتطور والتكنولوجي،
ف�إن ال غرابة فيما نجده فيه من
قبح تتنوع �صنوفه وتعدد �صوره
هو الآخر؛ فمن �صناعة الموت
والإرهاب وتلويث الأر�ض وتدمير
الأحياء والح�شرات والمتاجرة
باالع�ضاء الب�شرية �إلى الإبادات
الجماعية والمجاعات الم�ست�شرية
والحروب البايولوجية والنزاعات
العن�صرية التي تح�صد يوميا االف
االرواح

.

و�إذا كان القبح العاملي م�ست�شريا ف�إن العنف
رديف ��ه وتو�أم ��ه ال�سيام ��ي ال ��ذي يج�س ��ده
ظاهرا وباطنا .حت ��ى ال جمال لف�صلهما عن
بع�ضهما بع�ض ًا ،وما من مزية لهذه التو�أمة
�سوى �أنها �ساهم ��ت يف توحيد العامل الذي
�صار مبجموعه عنيفا يعج بالقبح.
واملت�ض ��رر م ��ن وراء ه ��ذا كله لي� ��س الب�شر
وحده ��م ،ب ��ل كل م ��ا يف عاملنا م ��ن كائنات
حي ��ة وجوامد طبيعية وغري طبيعية .ولعل
من تبعات ه ��ذه العمومي ��ة �أن غدت حياتنا
مرتهن ��ة مبا يف دهالي ��ز ال�سيا�سات الدولية
من خطط �ساهمت يف رواج العنف وعملت
على �إ�شاعة القبح .فعمت الفو�ضى ومتزقت
البلدان وكرث التل ��وث وتوح�شت االخالق،
و�صار العقل منتجا للخراب وحمر�ضا على
الالمنط ��ق ب ��دل �أن يك ��ون �سبب ��ا يف الرقي
والتقدم.
ولق ��د �سعت �أدبيات علم اجلمال وطروحات
م ��ا بعد احلداثة �إىل ك�شف ما للعقل من قبح
وعنف ،حم ��ذرة م ��ن التم ��ادي يف م�ساعيه
نح ��و الهيمن ��ة التي ل ��ن تف�ضي �س ��وى �إىل
مزيد من القبح تباغ�ضا واحرتابا.
ولي�س متاحا للأدب �أن ي�صور كل هذا القبح
العاملي وم ��ا يرافقه من عن ��ف �إال من زاوية
جمالي ��ة ت�ستبدل واقعا معي�ش ��ا بواقع �آخر
ينبغ ��ي �أن يعا� ��ش .فهذه ه ��ي ر�سالة االدب

موسيقى االحد
ثائر �صالح
ي�ستعم ��ل امل�ؤلف ��ون املو�سيقي ��ون تقني ��ة
احل ��وار يف الكثري من الأعمال املو�سيقية
والغنائي ��ة لتو�صي ��ل فك ��رة م ��ا �أو لزيادة
الت�أث�ي�ر املو�سيق ��ي على امل�ستم ��ع .وهذه
التقني ��ة لي�س ��ت جدي ��دة ب ��ل جن ��د �أمثل ��ة

الت ��ي به ��ا ي�ضي ��ق اخلن ��اق عل ��ى كل ما هو
قبيح.
وتعد الرواية و�سيلة مهمة من و�سائل ت�أدية
الأدب ل ��دوره اجلم ��ايل مرتجم ��ة ر�سالت ��ه
الإن�ساني ��ة يف �إ�شاع ��ة اخل�ي�ر واجلمال يف
احلي ��اة .وال خالف يف �أن للرواية �أ�ساليبها
البنائية واملو�ضوعية الت ��ي ت�سمح لكاتبها
�أن ي�ستجم ��ع خمتل ��ف �ص ��ور القب ��ح يف
واقعنا كي يعيد �صياغتها جماليا مغربال ما
ه ��و معادي و�شري ��ر ،ومر�شحا ما هو طيب
وجمي ��ل .وبهذا فق ��ط يتغري وعين ��ا املمكن
بالع ��امل اىل وع ��ي قائم نتخيل ��ه من منظور
ال�س ��ارد ف�ن�رى كل الزواي ��ا وال نرك ��ن اىل
زاوية نظر واحدة وبال�شكل الذي ي�ساعدنا
اي�ضا على ا�ست�شراف الآتي والتهي�ؤ له� ،أي ًا
كان هذا اال�ست�شراف �سلبا �أم ايجابا.
ولق ��د �ص ��ارت الرواي ��ة اجلن� ��س الأدب ��ي
الأك�ث�ر مراهن ��ة على تغيري واقعن ��ا الدامي
ب�آخ ��ر م�س ��امل وعاملن ��ا القبيح ب�آخ ��ر جميل
و�أجوائنا امللبدة بالكراهية ب�أخرى م�شبعة
بالت�سامح والإن�سانية.
وب�سب ��ب ذل ��ك احتل ��ت الرواي ��ة هرمي ��ة
الأجنا� ��س ال�سردية و�ص ��ارت حمط اهتمام
الدوائ ��ر وامل�ؤ�س�سات املعني ��ة بال�سيا�سات
الثقافي ��ة ال رغب ��ة يف تعزي ��ز دور الأدب
الر�س ��ايل ،ب ��ل العك� ��س ال�سيط ��رة على هذا
الدور م ��ن خ�ل�ال امكانياتها الكب�ي�رة التي
تخ�ص�صها بطرائق خمتلفة.
وهناك �صور من القب ��ح ثقافية ولها تبعات
قد ال تخلو من عنف رمزي .وعلى الرغم من
ذلك ،ف�إن القبح الثقايف يظل حمدود ًا قيا�س ًا
اىل القب ��ح ال�سيا�س ��ي الع ��ام ال ��ذي ت�سع ��ى
الرواي ��ة الواقعي ��ة اىل ت�صوي ��ر �أبع ��اده
اخلط�ي�رة التي ه ��ي من ال�سعة م ��ا ال ميكن
الإحاط ��ة بنطاقاته ��ا وح�صر �س ��وء م�آالتها
ك�آثار وتركات.
ولعل �أهم �صورة من �صور القبح ال�سيا�سي
وم ��ا يرافق ��ه م ��ن عن ��ف ه ��و الإره ��اب بكل
�صنوفه و�أنواعه التي ا�ست�شرت يف ال�شرق
االو�س ��ط ا�ست�ش ��راء راح �ضحيته الأبرياء.
ويع ��د الع ��راق البلد االك�ث�ر ت�ض ��ررا بقبح
االره ��اب وعنف ��ه .والدليل عل ��ى ذلك قوافل
امل ��وت املجاين التي خ َّلف ��ت ع�شرات املقابر
اجلماعي ��ة .ولق ��د �ص ��وّ رت رواي ��ات كثرية
هذا القب ��ح وتفاوتت يف م ��دى قدرتها على
جت�سيد االبع ��اد امل�أ�ساوية باعتماد �أ�ساليب
وتقانات متعددة .ونعني باجلماليات قدرة
الكاتب عل ��ى جت�سيد ال�صراع الديالكيتيكي
ب�ي�ن اخل�ي�ر وال�ش ��ر بثنائي ��ات به ��ا ُت�صنع
احلي ��اة م ��ن امل ��وت و ُي ��زال القب ��ح
باجلمال وتن�ش ��ئ الثقة من اخلوف

وتغر�س يف املي�ؤو�س الأمل.
وواح ��دة من الرواي ��ات الت ��ي ر�صدت قبح
االره ��اب وم ��ا يرافق ��ه م ��ن �ص ��ور عنيف ��ة
رواية( �أموات بغداد) للكاتب جمال ح�سني
علي وال�ص ��ادرة حديثا بطبعتها االوىل عن
دار ب�صرياثا بالب�صرة.
وتب ��د�أ �أح ��داث الرواي ��ة م ��ن داخ ��ل معه ��د
الطب العديل وهو يغ�ص بجثث املغدورين
وتنته ��ي عن ��د �آخ ��ر مق�ب�رة م ��ن املقاب ��ر
اجلماعي ��ة الت ��ي �ضم ��ت رف ��ات �ضحاي ��ا
�أبري ��اء ،اختلف ��ت �أ�سب ��اب قتله ��م وط ��رق
دفنه ��م وتفاوتت �أعماره ��م وفئاتهم ولكنهم
باملجموع �ضحايا بال هويات �أو �أ�سماء.
�أم ��ا بطله ��ا فحف ��ار قب ��ور ه ��و يف اال�ص ��ل
بروفي�س ��ور عراق ��ي مغرتب لأك�ث�ر من ربع
ق ��رن ،عاد اىل البالد ي ��وم التا�سع من ابريل
 2003باحث ��ا ع ��ن �أ�سرت ��ه ليك ��ون �شاه ��د
عيان عل ��ى دخول الق ��وات االمريكية بغداد
وم ��ا راف ��ق ه ��ذا الدخول م ��ن عملي ��ات قتل
ونه ��ب و�سل ��ب م ��ن جه ��ة وعملي ��ات بحث
ع ��ن ال�سج ��ون واملعتق�ل�ات ودوائ ��ر االمن
واملع�سك ��رات ال�سري ��ة م ��ن جه ��ة اخ ��رى
�ستك�ش ��ف للبط ��ل حج ��م الفظائ ��ع الب�شرية
التي فيها ت�ساوى الأحياء والأموات.
ولأن الع ��امل العراق ��ي خب�ي�ر ت�شري ��ح ،ل ��ذا
ينخرط متطوع ًا يف منظمات �إن�سانية تنقب
ع ��ن رف ��ات ال�ضحايا يف املقاب ��ر اجلماعية.
واملفاج� ��أة �أنه �سيُظهر قدرات خارقة يتمكن
ب�سببه ��ا م ��ن حتديد تواريخ م ��وت كل رفاة
و�أ�سب ��اب امل ��وت ومللمة م ��ا يع ��ود �إليها من
عظام �أو جماجم( كانت تكفيه نظرة واحدة
لأي ��ة جثة لكي يحدد �سبب وفاتها) الرواية،
� ��ص 277كم ��ا كان ميل ��ك معرف ��ة دقيقة مبا
تعر�ض ��ت له العظام واجلماج ��م من تعذيب
وتغيري وكذل ��ك كان يعرف �أح ��وال الرفات

وي�سم ��ع �أ�صواته ��ا وه ��ي ت�شك ��و خ�شون ��ة
الأحي ��اء و�شفرات م ��ا تبعثه م ��ن مناق�شات
ح ��ادة( اجلماج ��م تتكل ��م لو ع ��رف االحياء
الإن�صات �إليها .اجلماجم دائما تريد حكاية
ق�ص�صها احلزينة) الرواية� ،ص.73
وه ��و م ��ا ال ت�ستطيع ��ه �س ��وى الأجه ��زة
املختربية الدقيق ��ة .وهذه القدرة احلد�سية
للبط ��ل ه ��ي الت ��ي جتعل ��ه يرى قب ��ح املوت
�إعداما وتعذيبا من زوايا �إن�سانية خمتلفة،
تدل ��ل عل ��ى مق ��دار العن ��ف ال ��ذي ميار�س ��ه
الأ�ش ��رار بدنا�س ��ة ،فيواجه ��ه الأخي ��ار
بالقدا�سة.
وما يجعل رواي ��ة( �أموات بغ ��داد) طليعية
يف جت�سي ��د قبح العنف وامل ��وت هو �أنها مل
تتناوله من منظ ��ور ايديولوجي اجتماعي
�أو دين ��ي �أو �سيا�س ��ي ،و�إمن ��ا م ��ن منظ ��ور
علم ��ي ميتلك ��ه ال�سارد متخ�ص�ص ��ا باجلثث
وت�شريحه ��ا وم ��ا يراف ��ق ذل ��ك م ��ن عمليات
تف�سخ وانحالل .ويعد نيت�شه االب الروحي
له ��ا النوع م ��ن ال�سرد الطليع ��ي الذي ج�سّ د
القب ��ح جت�سي ��دا جمالي ��ا كوع ��ي قائ ��م على
ادراك االنحط ��اط يف �شموليت ��ه وت�صويره
ب�سخط وا�ستنكار.
وال نعن ��ي بالطليعي ��ة م ��ا ق�ص ��ده لوكا�ش(
ال�شكلي ��ة الفارغ ��ة من املحت ��وى واملنف�صلة
ع ��ن التي ��ار الكب�ي�ر للتط ��ور االجتماع ��ي
ال�شامل) ( درا�سات يف الواقعية� ،ص)144
بل نعني بها الوع ��ي القائم �إرادة واقتناعا،
بهم ��ا تت ��م عملي ��ة �إع ��ادة تولي ��ف الواق ��ع
ومنتجت ��ه عل ��ى وف ��ق ديالكتيكي ��ة ال�صراع
الأزيل ب�ي�ن اخل�ي�ر وال�ش ��ر والت ��ي عربه ��ا
يتالق ��ى الأدب بالعل ��م ويتداخ ��ل ال�س ��رد
بالطب تداخال �سي�ساه ��م يف جت�سيد القبح
الواقع ��ي جت�سي ��دا جمالي ��ا يف الرواي ��ة
مو�ض ��ع الر�ص ��د� ،أوال على م�ست ��وى املكان
و�أو�صافه التي جتمع بني مدينة الطب التي
ي�سميه ��ا البطل جممع االم ��وات وبني النهر
وروائح ��ه وطي ��وره و�ضفاف ��ه( يف �سكونه
اليومي مب�صرا احلياة املنزلقة مع ا�صوات
جمموع ��ة املوت ��ى احلديثني الذي ��ن تركهم ،
مر�صو�صا بحزمة تاكيدات بانه كلما اقرتب
م ��ن النهر زادت فر�صة �سماع ا�صواتهم و ِّمل
�شت ��ات افكارهم التي ت�صل �إلي ��ه ك�أنها غناء
جماعي ملخمورين)الرواية� ،ص7ـ.8
وثانيا عل ��ى م�ستوى ال�شخ�صي ��ات فالبطل
طليع ��ي كباح ��ث بايولوجي عن ��ده( املوتى
خمتلف ��ون كم ��ا االحي ��اء يف طبائعه ��م)
الرواية� ،ص 15وو�سائل ��ه( البوم املوتى/
بروفاي ��ل املوت ��ى  /كومبيوت ��ر االخ ��رة)
وثالثا على م�ستوى الزمان الذي هو عبارة
ع ��ن رحل ��ة اغ�ت�راب طويل ��ة تنته ��ي برحلة
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اغ�ت�راب ال نهاية له ��ا( ر�أى امل ��وت يف هذه
الب�ل�اد مهين ��ا وي ��ذل املوتى واالحي ��اء على
ال�س ��واء ،ف�ل�ا االحي ��اء ي�ستطيع ��ون تقدمي
احرتامه ��م للمي ��ت وال املوت ��ى يح ��ررون
�شه ��ادة الوف ��اة �إن كان ��ت جثثه ��م م�شوه ��ة
�أو مفق ��ودة �أو نافق ��ة �أو مهم�ش ��ة) الرواية،
�ص167
ورابع ��ا عل ��ى م�ست ��وى العنوان ��ات الت ��ي
�صيغت عل ��ى غرار كت ��ب املت�صوف ��ة( كتاب
النواط ��ح ،كت ��اب املداف ��ن  ،كت ��اب الرباثن،
كت ��اب الن ��دوب ،كت ��اب النواج ��ذ ،كت ��اب
املجام ��ر ،كتاب النباهر ،كت ��اب املنهاة) وبه
تكتمل الدورة الرتاجيدية.
وخام�س ��ا عل ��ى م�ست ��وى الت�صوي ��ر
البانورام ��ي والدرام ��ي ال ��ذي في ��ه يُظه ��ر
الكات ��ب احرتاف ��ا وا�ضح ��ا يف جت�سي ��د
معلوماته العلمي ��ة ال�صرفة بطريقة �سردية
على ل�سان �سارده املو�ضوعي وما ا�ستعمله
م ��ن تقانات و�أهمه ��ا تقانة احل ��وار املروي
اىل جان ��ب تدخالته مقتحم ��ا ال�سرد مف�سرا
حال بطله وم�ستبقا ما �سيواجهه من �أحداث
كقول ��ه( والن ��ه جدي ��ر مبعرف ��ة امل�ستقب ��ل
كم ��ا �ستعرف ��ون حكايت ��ه كلها فق ��د تنب�أ مبا
�سيح�ص ��ل يف املدين ��ة و�سب ��ق اجلميع �إىل
دخوله ��ا قبل يومني فقط من متزق التماثيل
باظافر ال�شعب) الرواية� ،ص21
و�ساد�س ��ا يف الف�صل اخلتامي امليتا�سردي(
افتت ��ان باجلمي ��ل) وفي ��ه يك�ش ��ف ال�س ��ارد
املو�ضوع ��ي ع ��ن مرجعيات ��ه و�أن بطله يف
احلقيقة �صديق( �أع ُّد معرفتي به �أهم اجناز
منحت ��ه �إياي الدنيا بتفوي ��ت الفر�صة عليها
هذه امل ��رة وتق ��دمي �سرية عط ��اء واحد من
العراقيني الذين نادرا م ��ا تنجبهم القرون)
الرواي ��ة� ،ص . 507ويذك ��ر يف هذا الف�صل
اي�ض ��ا ا�سماء اع�ل�ام و�شخ�صي ��ات حقيقية
لكن ��ه ال يذكر ا�سم البط ��ل ( بناء على رغبته
والت ��ي تطلب ��ت من ��ا م�صادق ��ة الكث�ي�ر م ��ن
ا�ساتذت ��ه واتباعه ونب� ��ش كل ما كتبوا قبله
وبعده من م�ؤلف ��ات ون�شرات علمية كهداية
لن ��ا) الرواية� ،ص 505مقدما �شكره لكل من
�ساعده م ��ن ا�صدقاء وزم�ل�اء يف كرد�ستان
وبغداد ومو�سكو.
وب�سب ��ب التفا�صيل التي ي�ستغ ��رق ال�سارد
يف تتبعها ت�ضخم ��ت الرواية حتى بلغ عدد
�صفحاتها اكرث من خم�سمئة �صفحة ،وغدت
اق ��رب اىل االدب الوثائقي ال�سيما �إذا علمنا
�أن الكاتب جمال ح�س�ي�ن علي الذي �صدرت
ل ��ه اول رواية عام  1983وعنوانها( �صيف
يف اجلنوب) له �سل�سلة يف االدب الوثائقي
�أرخ فيه ��ا ن�شاط ��ه ال�صح ��ايف يف مناط ��ق
التوتر ال�ساخنة خالل العقود املا�ضية.

الحوار في المو�سيقى
عليه ��ا يف مو�سيق ��ى الق ��رون الو�سط ��ى،
وحت ��ى يف مو�سيقى ال�شع ��وب املختلفة.
تع ��ود �أ�صوله ��ا �إىل امل�س ��رح اليون ��اين
الق ��دمي وت�سم ��ى �أنتيفوني ��ا �أي ال�ص ��وت
امل�ض ��اد ،ب�ي�ن ال�صوت وال�ص ��وت امل�ضاد،
املقاب ��ل ،ويكون الث ��اين ع ��ادة الكور�س.
كما ع ��رف الغناء بفارق الأوكتاف (القرار
واجل ��واب) ب�ي�ن كور�س�ي�ن ،مث ��ل كور�س

الرج ��ال (الق ��رار) والأطف ��ال (اجلواب)،
وهو �أب�س ��ط �أنواع الهارموين باملنا�سبة.
وقد انتقلت �إىل الطق�س امل�سيحي البدائي
يف احل ��وار بني الق� ��س وجم ��اع امل�صلني
(ويقاب ��ل دور الكور� ��س اليون ��اين) �أثناء
�إداء الرتاتيل.
ا�ستم ��ر ه ��ذا التقليد بعد ظه ��ور التعددية
اللحني ��ة (بوليفوني ��ا) وا�ستعم ��ل عل ��ى
نطاق وا�س ��ع يف الكاتدرائي ��ات ال�ضخمة
التي بنيت يف �أوروبا ،حيث �أمكن تق�سيم
الكور� ��س على عدة �شرف ��ات �أو يف �أرجاء
الكني�س ��ة مما خل ��ق لدى ال�سام ��ع �شعور ًا
جدي ��د ًا بامل ��كان بح�سب م�ص ��ادر ال�صوت
املتع ��ددة .كم ��ا �ساع ��د تطور ف ��ن العمارة
يف ال�ص ��ول �إىل مزاي ��ا �صوتي ��ة معق ��دة
وبالت ��ايل وف ��رت للمو�سيقي�ي�ن جم ��ا ًال
وا�سع� � ًا ال�ستك�شاف تقنيات وحيل جديدة
يف املو�سيق ��ى .من هذه ا�ستعمال ال�صدى
ب�شكل مق�صود ،مثلما فعل �أوائل �أ�ساطني
الباروك مثل كالوديو مونتفردي (1567
–  )1643عندم ��ا و�ضع �أح ��د املغنني يف
�شرف ��ة بعيدة عن اجلوقة والكور�س حتى
يردد اللحن املغنى وك�أنه رجع ال�صدى.

يف تل ��ك الف�ت�رة �أ�صبح ا�ستعم ��ال فرقتني
مو�سيقيتني وكور�سني �أو �أكرث من الأمور
املعت ��ادة ،وكتب ��ت الكث�ي�ر م ��ن الأعم ��ال
له ��ذه الت�شكي�ل�ات .م ��ن الأمثل ��ة املعروفة
ا�ستعم ��ال باخ فرقتني وكور�سني يف عمله
الفخ ��م �آالم امل�سي ��ح ح�س ��ب اجن ��ل متى،
وا�ستعم ��ال الكور�سني ب�شكل درامي مثري
وتوظيف ذلك يف احلوار الدائر .وظهرت
�أعم ��ال مو�سيقي ��ة لفرقت�ي�ن مث ��ل بع� ��ض
كون�شرت ��ات هن ��دل لكور�س�ي�ن �أي فرقتني
(عم ��ل رق ��م  333و  334مث�ل ً�ا)� ،أو الحق ًا
عند هاي ��دن مث ��ل ديفرتيمنت ��و «ال�صدى»
ملجموعتني من الوتريات.
وميك ��ن اعتب ��ار �ش ��كل الكون�شرت ��و م ��ن
الأ�ش ��كال الت ��ي تعتم ��د على احل ��وار بني
الأداة املنف ��ردة والأورك�س�ت�را ب�ش ��كل
ع ��ام .وم ��ع تط ��ور �أ�ش ��كال خا�ص ��ة م ��ن
غرو�سو (�أي
الكون�شرتو مثل الكون�شرتو
ّ
الكب�ي�ر) ،ق�سم ��ت الفرق ��ة �إىل ق�سمني هما
الكون�شرتين ��و (الفرق ��ة ال�صغ�ي�رة) وهي
الأدوات التي ت�ؤدي اجلزء املنفرد وباقي
الفرق ��ة وت�سم ��ى الربيين ��و (احل�ش ��وة)
�أو التوت ��ي (اجلمي ��ع) با�ستعم ��ال

م�صطلح ��ات اللغ ��ة الإيطالي ��ة كالع ��ادة.
وكان ما فعل ��ه موت�سارت يف عمله اخلالد
�سيمفوني ��ا كون�شرتانت ��ه للكمان والفيوال
م ��ع الأورك�س�ت�را يف م ��ي مب ��ول الكب�ي�ر
(كوخ ��ل  )364قم ��ة م ��ن قم ��م احل ��وار
املو�سيق ��ي ب�ي�ن هات�ي�ن الأدات�ي�ن .وه ��ذا
ال�ش ��كل هو توليف بني �شكلي الكون�شرتو
وال�سيمفوني ��ة كم ��ا ي ��دل اال�س ��م .يف هذا
العمل هناك حوار ب�ي�ن الأداتني ،وبينهما
وبني الأورك�سرتا من ناحية �أخرى .جند
يف ه ��ذا العم ��ل مزيج� � ًا م ��ن الأحا�سي� ��س
والعواطف العميق ��ة التي اختلف مزاجها
بتتابع احل ��ركات ،والأحل ��ان االن�سيابية
الغنائي ��ة .وق ��د ا�ستمعت �إىل �أجم ��ل �أداء
له ��ذا العم ��ل الف ��ذ قب ��ل ثالث �سن ��وات يف
بوداب�ست قدمه عازف ��ان مبدعان ،كاتالني
كوكا� ��ش وبارنابا� ��ش َك َل َم ��ن وهم ��ا زوج
وزوجت ��ه ،فبدا وك�أن موت�س ��ارت قد كتب
هذا العمل لهما خ�صي�ص ًا ليربز االن�سجام
بينهم ��ا ليتح ��اوران ويتح ��ول احل ��وار
�إىل غ ��زل ،لدرجة �أنهم ��ا ب�إدائهما اجلميل
واملتناغ ��م هذا دفعا بالأورك�سرتا كلها �إىل
الظل يف بع�ض املقاطع.

فن�سنت فان كوخ
عند بوابة الخلود
منذ �سنوات مل �أ�شاهد فيلم ًا بهذه الفيو�ض الروحية واالبداع
املتوه ��ج والعنف ��وان وغراب ��ة االخ ��راج وجم ��وح الت�صوي ��ر
وخ�شونة املو�سيقى ،كل مايف الفلم مفاجئ وحمتدم بامل�شاعر
املهتاج ��ة ،وفيه عر�ض غري ��ب للطبيعة واقعي وغام�ض وغري
م�سب ��وق  ،تنتظ ��م الفل َم حواراتٌ عن الف ��ن وجدواه للب�شر يف
م�شاه ��د متقنة عن االنهيار االن�س ��اين وغمو�ض الفن� ،إنه فيلم
(عن ��د بواب ��ة اخلل ��ود  ) At Eternity›s Gateعن حياة
الر�سام فان كوخ .
كث�ي�رة ه ��ي الأف�ل�ام الروائية الت ��ي انتجت ع ��ن العبقري فان
ك ��وخ من بينها (�شه ��وة احلي ��اة )Lust To Life 1956
ال ��ذي �أخرجه فن�سنت منيللي ومثله كريك دوغال�س وهو عمل
درامي مف ��رط بغنائيت ��ه  ،وفيلم (فين�سن ��ت  )1987للمخرج
ب ��ول كوك� ��س الذي ركز في ��ه على �أعم ��ال فان ك ��وخ  ،يف حني
اعتم ��د فيل ��م ( فن�سنت وثيو  )1990للمخ ��رج روبرت �ألتمان
على ر�سائل فن�سنت اىل �شقيقه ثيو وهي الر�سائل التي ك�شفت
عذاباته خالل حيات ��ه الق�صرية ( تويف يف ال�سابعة والثالثني
م ��ن عمره) ،وق ��د التزمت تل ��ك االف�ل�ام بالتقالي ��د ال�سينمائية
ال�سائدة .
ينف ��رد فيل ��م ( عند بوابة اخلل ��ود  )2019ال�شبيه بق�صيدة
فجائعي ��ة للمخرج والر�سام االمريك ��ي جوليان �شنيبل بتقدمي
مقارب ��ة خمتلف ��ة حلي ��اة ف ��ان ك ��وخ ؛ فه ��و مل يتوق ��ف لي�سرد
الوقائ ��ع بل عمد �إىل الغو�ص يف عقل فان كوخ و�أغوار نف�سه
ليقدمه يف �سبيكة مبهرة جتمع بني ثالثة �أقطاب �صنعت حياة
فان ك ��وخ  :الفن والدين والفل�سفة ،وع�ب�ر هذه املقاربة ك�شف
لنا عالقة فان كوخ بال�ض ��وء واجلوهر اخلفي للأ�شياء وتوقه
جلعل النا�س يرون حقيقة الوجود التي يجهلونها .
اختار جوليان �شنيبل مقطع ًا عر�ضي ًا يغطي العامني الأخريين
العا�صف�ي�ن اللذي ��ن هيمن عليهم ��ا اجلنون وهو� ��س االجناز ؛
ف�صن ��ع فيلمه بلوحات مرتاكبة م�شرقة و�أليمة ك�شفت عامل فان
كوخ اجلواين امل�ضطرب  .ان�صرف فان كوخ يف هذين العامني
للر�س ��م بوترية جمنونة وهو يعاين م ��ن جرح عدم االعرتاف
بفن ��ه الذي تخطى الأ�ساليب امل�ألوف ��ة  ،و�ضاعفت �آال َم ُه نوباتُ
الهلع والهلو�سة التي قادته اىل م�ست�شفى املجانني .
مل يهت ��م لأم ��ر فن�سنت غ�ي�ر �شقيقه ثي ��و و�صديق ��ه الر�سام بول
غوغ ��ان الذي ن�صح ��ه بال�سفر اىل بل ��دة �آرل يف جن ��وب فرن�سا
حيث �ضوء ال�شم�س ال�ساط ��ع الذي يبحث عنه  ،وهناك تفجرت
موهبت ��ه  .يقي ��م غوغان مع ��ه يف الن ��زل فتلوح لفن�سن ��ت بارقة
�أم ��ان وطمانين ��ة بوج ��وده ؛ لكن ��ه يغ ��ادره ليلتح ��ق مبجتم ��ع
الف ��ن الباري�سي بع ��د �أن �أ�صبح فنان ًا مرموق� � ًا ؛ في�صدم فن�سنت
ويت�ض� � ّرع اليه ليبقى لكنه الي�أبه بتو�سالته  .ينهار فن�سنت �أمام
ه ��ذه الق�س ��وة مما يدفع ��ه لقطع �أذن ��ه وتكليف �إح ��دى النادالت
كتب عليها (
ب�إر�س ��ال االذن الدامي ��ة اىل غوغان ملفوفة بورق ��ة َ
ت ّذكرين ) .
يتكرر يف الفيلم م�شهد هروب فان كوخ �إىل الف�ضاءات املفتوحة
فرناه يرك�ض يف حقل عباد �شم�س ميت متيب�س ويت�ساءل حمدق ًا
مبديات الطبيعة وال�سماء القا�سية عن �سبب اختالفه املوجع عن
الب�شر  .ترى �أيكون �إختالفه تكري�س ًا البتكار اجلمال ؟
يظه ��ر ف ��ان كوخ يف ه ��ذا الفلم كائن� � ًا يتعذب الدراك ��ه ب�أنه مل
يخل ��ق لهذا العامل  ،وقد �أب ��دع املخرج بعمق معرفته الفنية يف
اظهار �سحر االحا�سي�س املتناق�ضة باللقطات القريبة املرتنحة
املت�سارع ��ة والك ��وادر املائل ��ة املع�ب�رة ع ��ن العبقري ��ة املنفلتة
واجلن ��ون الو�شيك  .براعة املمثل «ويلي ��م دافو» وا�ستبطانه
ل�شخ�صي ��ة فان كوخ املعقدة �ساندت املقاربة الفل�سفية للمخرج
فق ��دم ت�صوره لل�شخ�صي ��ة انطالق ًا من خربت ��ه الطويلة ؛ فهو
ممث ��ل تخ�ص� ��ص بتج�سي ��د �شخ�صي ��ات �إ�شكالي ��ة عدي ��دة من
بينه ��ا �شخ�صية ال�شاعر ت� .إ�س � .إلي ��وت و املخرج بازوليني
و�شخ�صية ال�سيد امل�سيح يف فيلم ( االغواء الأخري للم�سيح ) .
يعم ��د املخ ��رج يف م�شه ��د م�صنوع بحرفية عالي ��ة �إىل �إظهار
�شغ ��ف فان كوخ ب�شك�سبري الذي يع ��ده كاتب ًا عظيم ًا لأنه كاتب
غام� ��ض يكت ��ب عن كل �ش ��يء  :ع ��ن الرجال والن�س ��اء وامللوك
ظه� � ُر اف ��كار ف ��ان ك ��وخ
واالله ��ة واحل ��ب والكراهي ��ة  ،كم ��ا ُي ِ
النبوئي ��ة يف ح ��وار الفن ��ان مع الكاه ��ن فهو يعتق ��د ب�أن الله
جعل ��ه ر�سام� � ًا لب�شر مل يوج ��دوا بعد  ،ومهمت ��ه الآن �أن يوقظ
النيام من �سباتهم عرب فنه لي�شاهدوا ماينقله لهم من ر�ؤى عن
الطبيعة واجلمال يدركها بعقله واليراها الآخرون ال�سادرون
يف جهلهم .
يتكرر في الفيلم م�شهد هروب فان كوخ
�إلى الف�ضاءات المفتوحة فنراه يرك�ض
في حقل عباد �شم�س ميت متيب�س
ويت�ساءل محدق ًا بمديات الطبيعة
وال�سماء القا�سية عن �سبب اختالفه
الموجع عن الب�شر  .ترى �أيكون
�إختالفه تكري�س ًا البتكار الجمال ؟

ثقافة العر�ض الم�سرحي ..تن�سيج جديد مابين الن�ص الجنين وال�سيمولوجيا
د�.شاكر عبد العظيم جعفر

يتناغم الفعل الم�سرحي عبر تطوره
مع الروح االنثربولوجي الحا�ضر
في كل طرو�س الحياة االجتماعية
وجغرافيا المكان والالمكان من خالل
تر�سيمات نه�ضوية فكرية مقررة وفق
مزاج يعا�صرالذات االن�سانية بعديد
تمرحالتها غير القارة والتي لن ينالها
الهدوء ابدا با�ستمرارية االنطولوجيا
المتزاحمة و�صراعاتها كافة .

جتتم ��ع ف�ضاءات التجربة االبداعية
بجدلية االبت ��كار القرائي للغة والعامل
 ،الذي ت�ش ��كله عالمات ودوال بنيوية
� /سيمائية ارتكز عليها املنتج الثقايف
(لأحم ��د �ش ��رجي ) يف كتاب ��ه ( ثقاف ��ة
العر� ��ض امل�سرح ��ي ) *وه ��و يرت�ص ��د
لتج ��ارب امل�س ��رح يف امكن ��ة خمتلف ��ة
بن ��اءا عل ��ى حل ��ول الن� ��ص يف اوطان
خمتلفة و�آلي ��ات قراءة اي ن�ص ليكون
متناغم ��ا م ��ع ثقاف ��ة املجتم ��ع ال ��ذي
هب ��ط في ��ه  ،وبذلك يكون ل ��كل جمتمع
مالحق ��ة ثقافي ��ة يح�ض ��ر م ��ن خالله ��ا
الن� ��ص مهم ��ا كان ��ت هويت ��ه  ،لدخ ��ل
الن� ��ص امل�سرح ��ي يف معملية هوياتيه
 ،وه ��ي معملي ��ة الفك ��ر االجتماع ��ي
االنرثبولوج ��ي  ،ليك ��ون الن�ص ناجت
اجتماع ��ي ق ��د يتخلى ع ��ن هويته االم

 ،ويتالق ��ح او يتهج ��ن هوياتي ��ا .
ويتهي ��كل كت ��اب (ثقاف ��ة العر� ��ض
امل�سرح ��ي لأحمد �شرج ��ي  ،يف عتباته
االوىل ب �سيميولوجي ��ا العر� ��ض
امل�سرح ��ي  ،لي�أخذ يف متون ��ه العالمة
يف امل�س ��رح  ،بي ��د ان م ��ا ه ��و مهم هنا
 ،ه ��و مو�ضوع ��ة ( الن� ��ص اجلن�ي�ن)
ويق ��ر�أ ريت�ش ��ارد الثال ��ث ال ��ذي ه ��و
اجلن�ي�ن كن� ��ص يع ��د تتم ��ة لثالثي ��ة
ه�ن�ري ال�ساد� ��س وه ��ذه الثالثية هي
امت ��داد مل�سرحي ��ة ه�ن�ري اخلام� ��س
لتك ��ون نهاي ��ات ه ��ذه ال�سل�سلة مبوت
ريت�ش ��ارد الثالث وارتق ��اء العر�ش من
قبل ه�ن�ري ال�سابع وبذل ��ك فقد تنامت
جنينة الن�ص االخري بفعل الفرتة التي
�سبقته وهي فرتات خما�ض الن�صو�ص
ال�سابق ��ة الت ��ي ولدت ��ه متما�س ��كا عرب

�سل�سلة ه ��زات �صراعية ب�ي�ن العوائل
املت�صارعة  .علم ��ا ان هذا املفهوم اول
م ��ن اطلق ��ه هي ( �آن اوب ��ر �سفيلد ) يف
كتابها (مدر�سة املتفرج) .
ويوج ��ه احم ��د بو�صل ��ة التكوي ��ن
ملنتج ��ه هذا باجت ��اه ق ��راءات املراجع
الثقافي ��ة لعالمات ن�ص العر�ض ون�ص
املتفرج وكل ذلك حمكوم بجنينية كل
ن� ��ص متوال ��د م ��ن خما�ض ��ات �سل�سة
ن�صو� ��ص مو�ضوعه ��ا مت�صاع ��د وال
يكتف ��ي بن� ��ص واح ��د  ،م ��ع امل ��رور
بق ��راءة ف�ض ��اء العر� ��ض امل�سرحي
ومكونات ��ه كاف ��ة  ،حي ��ث يك ��ون
ريت�شارد الثالث ه ��و الطريق اىل
توكيد ثقاف ��ات العر�ض امل�سرحي
بح�سب العقلية االنرثبولوجية .
يف حماولت ��ه لت�سويق الثقافة

التي تخ�ص جمتمع ما عرب
ع ��دة معرفي ��ة خال�صة يعتد
بها �أحمد  ،يجد ان ريت�شارد
الثال ��ث ه ��ي الرا�ش ��ح ال ��ذي
يثب ��ت معرفيته الت ��ي تخ�ص
طروحات ��ه املتعلق ��ة ب ��دالالت
ال�سيمولوجيا والفعل الثقايف
 /الهويات ��ي ال ��ذي يهج ��ن
الفاعلي ��ة الداللي ��ة وي�سوقه ��ا
نح ��و وجه ��ة تعالقي ��ة م ��ع روح
املجتمع الذي يعيد انتاج دالالتها
االنرثبولوجية .
ي�سع ��ى احمد �شرج ��ي اىل تقدمي
فرو�ضات ��ه ور�ؤاه يف تن�سي ��ج
جدي ��د ماب�ي�ن الن� ��ص اجلن�ي�ن
وال�سيمولوجي ��ا كفع ��ل �آدائي وبني
الثقاف ��ة الت ��ي انتقل ��ت اىل العر� ��ض

امل�سرحي لت�ش ��كل للعر� ��ض امل�سرحية
ثقافت ��ه الت ��ي تنتم ��ي اىل انكل�ت�را /
�شك�سب�ي�ر  ،او اىل عطي ��ل �سام ��ي عبد
احلمي ��د يف املطب ��خ العراق ��ي  ،او اىل
م�ص ��ر او املغ ��رب او ريت�ش ��ارد الثالث
الهولندي .
ارى ان رحل ��ة كتاب ��ة الكتاب ورحلة
قرائته  ،ه ��ي رحلة ا�ستك�شاف التعالق
ماب�ي�ن ثقافات الع ��امل وق ��درة الهجنة
عل ��ى ت�شكي ��ل ذات الن� ��ص وف ��ق طرق
املعا�ص ��رة الراهن ��ة الت ��ي انتجته ��ا
ممكنات الع�صر املتخالط  ،الذي لعبت
فيه التكنولوجي ��ا والتوا�صل وازاحة
احل ��دود ومتاه ��ي الهوي ��ات لعبته ��ا
فغ�ي�رت قي ��م ثقافي ��ة و�أحل ��ت قيمه ��ا
املهين ��ة الت ��ي ا�صب ��ح بدي�ل�ا �سلطويا
يحيط الفرد واملجتمع .
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اقــــرأ
جيني املجنونة

�صدرت عن دار املدى ،ترجمة عربية لرواية "جيني املجنونة"
لإيني�س كانيات ��ي ،احلائزة على جائز "يل دو ماغو" .و�أجنز
الرتجم ��ة نبي ��ل الدب�س .وج ��اء يف تق ��دمي الرواي ��ة" :كانت
تق�ص ��د املزارع ت�ساع ��د يف �أعمالها .يف اخلريف ،كانت تعمل
يف حتطيب عيدان ال�شج ��ر و�أخ�شابها ،حتزمها يف ربطات.
يف عطلة اخلمي�س ،كنت �أرافقها� .ألتقط الأغ�صان ال�صغرية،
و�أ�ضعه ��ا يف الكوم ��ة .كن ��ا وحيدتني .عند الظه�ي�رة ،كانت
توق ��د ن ��ارا �صغ�ي�رة .كث�ي�را م ��ا �أ�سرتج ��ع ذك ��رى خري ��ف
الغاب ��ات ،النار ،ال�ب�رد ،ذكراه ��ا و�أنا برفقته ��ا يف الغابات
الباردة".

بي��ت

ي�ؤب��ن ال�شخ�ص��ية الوطني��ة واالقت�ص��ادية الراح��ل الدكتور �س��نان ال�ش��بيبي

� صمام �أمان ال�سيا�سة االقت�صادية التي خ�سرها العراق ل�صالح الع�شوائية والف�ساد
اقام بيت املدى يف �شارع املتنبي� ،أم�س االول اجلمعة ،جل�سة ت�أبني للدكتور الراحل �سنان ال�شبيبي
الذي غادرنا ال�سبت املا�ضي يف العا�صمة ال�سوي�سرية جنيف ،عن عمر ناهز  80عاما.
و�شه��دت جل�س��ة الت�أبني ح�ضورا ر�سمي��ا و�شعبيا وا�سعا� ،ش��ارك فيه امني بغ��داد املعمار عالء معن
والقي��ادي يف التي��ار ال�صدري اال�ستاذ ن�ص��ار الربيعي واال�ستاذ فخري كرمي رئي���س م�ؤ�س�سة املدى
لالع�لام والثقاف��ة والفن��ون واال�ست��اذ رائد فهم��ي �سكرتري اللجن��ة املركزية للح��زب ال�شيوعي
العراقي.

ب�سام عبد الرزاق
ت�صوير /حممود ر�ؤوف
الفعالي ��ة الت ��ي قدمه ��ا الباح ��ث
االقت�ص ��ادي لي ��ث حممد ر�ض ��ا ا�شار
فيه ��ا اىل اهمية الراح ��ل ودوره يف
تر�سي ��خ منظومة جدي ��دة لالقت�صاد
العراقي بعد  2003واملعوقات التي
واجهته وادت اىل اق�صائه من البنك
املركزي العراق ��ي م�ستعر�ضا �سريته
الت ��ي ات�سم ��ت بالنزاه ��ة وال�صالبة
واملواجهة يف تطبيق �سيا�سات البنك
املركزي ،والتي كلفت ��ه ترك املن�صب
ومغ ��ادرة العراق بع ��د الهجمة التي
تعر� ��ض لها م ��ن قبل حكوم ��ة رئي�س
الوزراء نوري املالكي.
يف بداي ��ة اجلل�س ��ة حت ��دث �سكرتري
اللجن ��ة املركزي ��ة للح ��زب ال�شيوعي
العراق ��ي ،رائ ��د فهم ��ي ،مبين ��ا ان
"ه ��ذه منا�سب ��ة حزين ��ة الك�ث�ر م ��ن
�سب ��ب ،كونن ��ا نعرف الراح ��ل �سنان
ال�شبيب ��ي من ��ذ ال�سبعيني ��ات عندم ��ا
كان يدر� ��س املاج�ست�ي�ر والدكتوراه
يف بريطاني ��ا ،واي�ض ��ا تعام ��ل معنا
الحق ��ا يف اثناء تواجدن ��ا يف وزارة
العل ��وم والتكنولوجي ��ا وكان ه ��و
حمافظ ��ا للبنك املرك ��زي ،وتوا�صلنا
يف الكث�ي�ر م ��ن االم ��ور م ��ن خ�ل�ال
م ��داوالت ومناق�ش ��ات يف ق�ضاي ��ا
تتعلق بال�سيا�سة النقدية وال�سيا�سة
االقت�صادية عموما".
وذك ��ر فهم ��ي ان "رحي ��ل �سن ��ان
ال�شبيب ��ي خ�س ��ارة للع ��راق ،كونن ��ا
نتح ��دث عن ��ه باك�ث�ر من �صف ��ة ،فهو

قامة اقت�صادي ��ة وقامة وطنية ،وهو
اي�ض ��ا من�ش� ��أه االجتماع ��ي وبيئته،
ولي� ��س فق ��ط موقف ��ه اخلا� ��ص ،ب ��ل
ا�سرت ��ه الوثيق ��ة ال�صل ��ة باحلرك ��ة
الوطنية العراقية".
وا�ض ��اف ان ��ه "عندم ��ا نتح ��دث ع ��ن
الراح ��ل يج ��ب ان نتح ��دث ع ��ن هذه
اجلوانب جمتمع ��ة ،واالكرث من ذلك
ان ��ه يت�ص ��ف مبوا�صف ��ات �شخ�صية
واخالقي ��ة عالية ورفيع ��ة ،بالنزاهة
واالخال� ��ص واملهم ��ة الت ��ي ي�ؤديها،
وحينما يجري امل� ��س بنزاهته ال�شك
ان هذا االمر يفوق كثريا اية خ�سارة
مادي ��ة �سواء كانت وظيفة او غريها،
وهذا هو الر�صي ��د االكرب الذي يعتز
ب ��ه ،وج ��رى التع ��دي عليه م ��ن هذه
الزاوية".
وا�ش ��ار فهم ��ي اىل "خلفي ��ات ه ��ذا
املو�ض ��وع يف حلظ ��ة ا�ست ��ذكار
ال�شبيب ��ي ،فالدكتور �سن ��ان جاء يف
مرحل ��ة مهمة من تاري ��خ العراق بعد
ع ��ام  ،2003وت ��وىل املهمة يف وقت
كانت معدالت الت�ضخم عالية ،وكانت

هن ��اك ا�شكالية يف حتقيق اال�ستقرار
النق ��دي وا�ستق ��رار اال�سعار خا�صة،
وهن ��ا لع ��ب الدكت ��ور �سن ��ان دورا
رئي�سي ��ا ،ف ��كان م ��ن املنا�صرين جدا
ال�ستقاللي ��ة البن ��ك املرك ��زي ،ه ��ذه
اال�ستقاللي ��ة كان ��ت مهم ��ة وكان ��ت

موق ��ع �ضغط كبري من قبل احلكومة،
وكانت هناك حماوالت للتجاوز على
ا�ستقاللية البنك املركزي وظهرت يف
ع ��ام  2009ح�ي�ن انخف�ض ��ت م ��وارد
النف ��ط ،وكان ��ت هن ��اك ا�شكالية لدى
احلكومة العراقي ��ة وارادت ان يقوم
البنك املركزي بالتمويل ،وهنا وقف
الدكتور �سنان �ض ��د هذه املحاوالت،
الن قان ��ون البن ��ك املرك ��زي ين� ��ص
على ع ��دم متويل احلكوم ��ة ب�صورة
مبا�شرة".
وا�ش ��ار فهم ��ي اىل انه "عندم ��ا اريد
للبن ��ك املرك ��زي ان يطل ��ق ي ��ده يف
متوي ��ل احلكوم ��ة ب ��دون �ضواب ��ط،
كان دور الراح ��ل ال�شبيب ��ي �شدي ��دا
باملواجه ��ة ،وكان ي�أت ��ي اىل جمل� ��س
الوزراء وحت ��دث خالفات بينه وبني

رئي�س الوزراء� ،آنذاك".
اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي با�س ��م جمي ��ل
انط ��ون ،ق ��ال انه "ال يختل ��ف اثنان
على ك ��ون الراح ��ل �سن ��ان ال�شبيبي
قام ��ة اقت�صادي ��ة ومالي ��ة ،لي�س على
م�ست ��وى الع ��راق فح�سب ،ب ��ل على
م�ست ��وى �ش ��رق او�سط ��ي وعامل ��ي،
وكانت عالقاته مع املنظمات الدولية
يهدف ب�شكل رئي�سي من خاللها ،اىل
خدم ��ة وتطوي ��ر االقت�ص ��اد العراقي
ال ��ذي كان ي�س�ي�ر ب�ش ��كل ع�شوائ ��ي
لعقدي ��ن م ��ن احل ��روب واحل�ص ��ار،
وا�ستط ��اع ان يجت ��از ه ��ذه املراحل
رغ ��م العقب ��ات الت ��ي جابهت ��ه ،يف
مقدمته ��ا كان يتعام ��ل م ��ع بع� ��ض
ال�سيا�سي�ي�ن الذين يجهل ��ون االمور
االقت�صادي ��ة واملالي ��ة ،وال�صعوب ��ة
تكم ��ن هنا ،حني تعمل مع جهة ت�ؤمن

بالع�شوائية لك ��ي تفتح منافذ للف�ساد
واالبتزاز وهذا كان بالن�سبة للراحل
امرا مرفو�ضا".
وا�ض ��اف ان "احلكوم ��ات الت ��ي
تزامنت م ��ع تويل ال�شبيب ��ي ملن�صب
حماف ��ظ البن ��ك املرك ��زي ،مل يديرها
انا� ��س مالي ��ون واقت�صادي ��ون وهنا
تكم ��ن ال�صعوب ��ة ،ح�ي�ن تتكل ��م بلغة
اليفهمها االخر".
من جانبه حتدث اخلبري االقت�صادي
وامل�ص ��ريف عب ��د احل�س�ي�ن املن ��ذري
عن الراح ��ل ،مبينا ان ��ه "حني ا�ستلم
الراح ��ل �سن ��ان ال�شبيب ��ي مهامه يف
البن ��ك املرك ��زي بع ��د  2003وجد ان
اه ��م دائرت�ي�ن يف امل�ؤ�س�سة ملغيتان،
وه ��ي املديري ��ة العام ��ة للرقابة على
التحوي ��ل اخلارج ��ي واملديري ��ة
العام ��ة لالعتمادات وح�ي�ن ا�ستف�سر
ع ��ن االم ��ر قال ��وا انن ��ا متجه�ي�ن اىل
اقت�ص ��اد ال�س ��وق وه ��ذا ال�ش� ��أن م ��ن
عم ��ل امل�صارف ،وكذل ��ك وجد البناية
مدمرة وبع�ض قيادات البنك املركزي
مت ا�ستبعادهم بالتقاعد واالجتثاث".
وتابع ان ��ه "باحلقيقة ان اي اقت�صاد
يتح ��ول م ��ن �شم ��ويل اىل اقت�ص ��اد
ال�سوق تتحم ��ل ركائزه ثالث جهات،
وزارة التخطي ��ط والبن ��ك املرك ��زي
ووزارة املالي ��ة ،ويف تل ��ك الف�ت�رة
كان يتعر� ��ض العراق ل�ضغوطات من
قبل البن ��ك املركزي و�صن ��دوق النقد
الدولي�ي�ن لتخفي� ��ض قيم ��ة الدين ��ار
مقابل الدوالر ،لكن الراحل كان ي�صر
عل ��ى ثبات �سعر ال�ص ��رف حتى يبقى
الثب ��ات االقت�ص ��ادي وتبق ��ى الق ��وة
ال�شرائية عند الطبقات الفقرية".

بدوره قال اخلب�ي�ر االقت�صادي ثامر
الهيم� ��ص انن ��ا "نعي�ش حزن ��ا كبريا
بغي ��اب العق ��ول اجلب ��ارة ،كامث ��ال
عقلي ��ة الدكت ��ور �سن ��ان ال�شبيبي ،ما
ا�س�س ��ه الراح ��ل اجتاحت ��ه املوج ��ة
الكب�ي�رة الت ��ي اجتاح ��ت الع ��راق،
وا�صبحت ال�سيا�سة وحدها من تقرر
م�سرية االقت�ص ��اد ،وكانت احل�صيلة
بع ��د � 18سنة م�ؤ�سفة ،كون االقت�صاد
احلقيق ��ي للع ��راق ه ��و �صناعت ��ه
و�سياحت ��ه وه ��ذه مت تدمريه ��ا بفعل
العملية ال�سيا�سية يف العراق".
نائ ��ب حماف ��ظ البن ��ك املرك ��زي د.
اح�سان �شم ��ران اليا�سري ،ا�شار اىل
ان "الراحل من ال�شخ�صيات الكبرية
وامل�ؤثرة ،وعلى الرغ ��م من خ�سارته
يب ��دو ان االر�ضي ��ة الت ��ي و�ضعه ��ا
الراحل كانت ر�صينة حيث مل يواجه
من خلفه يف البنك املركزي �صعوبات
يف اكم ��ال امل�سرية ،رغم ان ال�سيا�سة
النقدية بطبيعتها متحولة ومرنة".
وحت ��دث اليا�سري ع ��ن العالقة التي
جمعته بالراح ��ل ال�شبيبي بعد العام
 2006ومن ��ذ ذل ��ك الوق ��ت ا�صب ��ح
مقرب ��ا م ��ن الراح ��ل ،م�ش�ي�را اىل ان
"اللحظ ��ة املهم ��ة يف تاري ��خ البن ��ك
املركزي تتمث ��ل بال�صالبة التي كانت
يف مواق ��ف الدكت ��ور �سن ��ان والت ��ي
ت�سبب ��ت بالنهاي ��ة يف ابع ��اده ،كونه
�صلب ��ا وواج ��ه ق�ضي ��ة االقرتا� ��ض
احلكوم ��ي يف وقت حكوم ��ة املالكي
ورف�ض منحه ��ا طلبا مبقدار مليارين
دوالر لتموي ��ل بع� ��ض امل�شاري ��ع،
كونه ��ا تتعار� ��ض م ��ع �سيا�س ��ة البنك
املركزي".

هل �شعر املواطن الت�شيلي
باال�ستغراب ،حني �شاهد رئي�سه
ال�سابق خو�سيه �أنطونيو
والذي ميثل اليمني املتطرف،
وهو ين�شر تغريدة على ح�سابه
يف موقع توتري ،يهنئ فيها
مر�شح الي�سار ،غابريال
بوريك ،الذي فاز باالنتخابات
الرئا�سية ،قائال" :حتدثت للتو
مع غابريال وهن�أته على جناحه
الكبري ،من اليوم هو الرئي�س
املنتخب وي�ستحق كل االحرتام
والتعاون البناء"؟.
�أت�ساءل لأنني �أعرف ان
الرئي�س ال�سابق ميثل حزبا
متطرفا ظل ي�سعى اىل اعادة
االعتبار اىل حقبة بينو�شيه
الديكتاتورية� ،أنا املواطن
العراقي الذي تعني االنتخابات
بالن�سبة له معارك و�صراخا يف
الف�ضائيات ،وينتظر ّ
كل �صباح،
�آخر ما جتود به قريحة حممود
امل�شهداين من م�شاهد كوميدية .
لدي موقف �شخ�صي من
لي�س َّ
الدكتور حممود امل�شهداين الذي
ا�شتهر بتعليقاته الغريبة يف
الربملان والتي �أدت �إىل �إقالته،
فالرجل دائما ما يقحم نف�سه يف
جمال التنظري ال�سيا�سي بعد �أن
فاته التميّز يف جماله كطبيب،
وال ُاريد �أن �أحتدث عن �إخفاقه
ك�سيا�سي.
هنا �أنا �أر�صد احلالة من خالل
حديثه الأخريالذي ك�شف لنا
كيف � ّأن امل�شهداين فاته �أن
يدرك � ّأن ال�سيا�سي هو جمموعة
حم�صالت من املوهبة والقدرة
واخلربة  ،وهو كذلك تعبري
عن فئة قبل �أن يكون جت�سيد ًا
لطموح �شخ�صي او عائلي، ،
مثلما حدث للم�شهداين حني
اخربنا ان عائلته عندما و�صل
لها ما حدث يف جل�سة الربملان
االوىل  ،قررت ان تقطع الطرق
يف بغداد  ،االمر الذي دفع
امل�شهداين – ح�سب قوله – اىل
ان يلتقط �صورة يبدو فيها
مبت�سما ليطكئن العائلة التي
رفعت �شعار " وا حمموداه "
 ،تخيل جنابك رئي�س برملان
�سابق  ،ونائب حايل ورئ�س
اجلل�سة االوىل لربملان 2022
يتحدث عن قطع الطرق  ،فلماذا
اذن نكتب وننتقد املواطن
عندما يفرر اللجوء اىل ع�شريته
لتقت�ص من الذين يختلفون معه
.وماذا بقى من القانون ونحن
نرى نائب يرفع �شعار " انا
وابناء عائلتي �ضد املواطن "
� ..سيقول البع�ض وما الغريب
يف االمر فمعظم النواب يهددون
بع�شائرهم واحزابهم والقانون
بالن�سبة لهم جمرد بوابة
للح�صول على املغامن  ،يف كل
مرة اكتب عن حممود امل�شهداين
اتذكر مواقفه امل�ضحكة ،
وكان قبل ا�شهر قد خرج علينا
بنظرية �سيا�سية جديدة ا�سمها
"ال�شرع" ،فرئي�س جمل�س
النواب ال�سابق والذي يتقا�ضى
�أكرث من ثالثني مليون دينار
عراقي �شهري ًا لأنه خدم العراق
ثالث �سنوات عجاف ،ظل حتى
قبل ا�سبوع يطالبنا ب�أن ن�ؤيد
حركة " عزم " التي يقودها
خمي�س اخلنجر ،لأن جميع
الذين ينتمون �إليها ي�ؤدون
ال�صالة ،ولهذا وح�سب نظرية
امل�شهداين ف�إن الذين �أدخلوا
هذه البالد يف النفق املظلم هم
الذين ال ينتمون حلركة خمي�س
اخلنجر "امل�ؤمنة " .

�أمني بغداد يلتقي بنخبة من رواد �شارع املتنبي ملناق�شة م�شروع ت�أهيل �شارع الر�شيد

الطقس
�أعلن ��ت الهيئة العامة للأنواء اجلوية
العراقي ��ة حال ��ة الطق� ��س له ��ذا اليوم
(الثالثاء) �أن درجات احلرارة مقاربة
ملعدالته ��ا لي ��وم �أم� ��س ،و�أن اجل ��و
�سيك ��ون غائم� � ًا وممط ��ر ًا يف بع� ��ض
مناطق البالد.
بغداد C° 11 - C° 18 /الب�صرة C° 13 -C° 20 /
�أربيل C° 6 - C° 14 /النجف C° 11 -C° 18 /
املو�صل C° 7 - C° 15 /الرماديC° 10 -C° 17 /

 بغداد  /املدى
ق ��ام امني بغداد املعم ��ار عالء معن وبرفقة
اال�ستاذ فخري كرمي رئي�س م�ؤ�س�سة املدى
لالع�ل�ام والثقاف ��ة والفن ��ون ،والدكت ��ور
ن�ص ��ار الربيع ��ي النائ ��ب الأول لرئي� ��س
الهيئ ��ة ال�سيا�سي ��ة للتي ��ار ال�ص ��دري يف
جولة ب�ش ��ارع املتنبي واملناط ��ق املحيطة
ب ��ه� ،ص ��باح ي ��وم �أول ام� ��س اجلمعة ،من
جه ��ة اخرى اطلع امني بغ ��داد عالء معن،
ام� ��س االول اجلمع ��ة ،عل ��ى الفعالي ��ات
الفني ��ة والثقافي ��ة وال�س ��ينمائية يف
املتنبي ،داعي ًا املثقفني لال�س ��تمرار باحياء
فعالياتهم م�ساءً.
وقال بي ��ان لالمانة ،تلقت (املدى) ن�س ��خة
من ��ه �إن "امني بغ ��داد زار املتنب ��ي وبناية
الق�ش ��لة و�ش ��ارع الر�ش ��يد ي ��وم اجلمع ��ة
 2022/1/14لدع ��م الفعالي ��ات الثقافي ��ة
والفنية لعدد من املهتمني بال�ش�أن الرتاثي
البغ ��دادي والعراق ��ي وا�س ��تمع الفكارهم

و�آرائه ��م ح ��ول م�ش ��روع نه�ض ��ة بغ ��داد
وتطوي ��ر ال�ش ��وارع واملناط ��ق الرتاثي ��ة
املهمة و�سط العا�صمة".
كم ��ا وج ��ه ام�ي�ن بغ ��داد "دع ��وة جلمي ��ع
املثقف�ي�ن واالدب ��اء وال�شع ��راء والفنان�ي�ن

لال�ستمرار باحي ��اء فعاليات زقاق املتنبي
م�س ��ا ًء واالبق ��اء عل ��ى احلرك ��ة الثقافي ��ة
وافتت ��اح حمال بي ��ع الكتب لوق ��ت مت�أخر
م ��ن الليل الع ��ادة احلي ��اة للمنطق ��ة التي
عانت ل�سنوات طوال من االهمال".

و�أ�ش ��ار اىل ان "�أم�ي�ن بغ ��داد التقى عددا
من املثقفني والفنان�ي�ن وجتول يف �شارع
الر�شي ��د لالط�ل�اع عل ��ى مع ��امل واروق ��ة
ومقاه ��ي ال�ش ��ارع الرتاثية ومنه ��ا مقهى
الزهاوي ومقه ��ى ام كلثوم ومقهى ح�سن

عجمي لال�ستم ��اع لروادها واالطالع على
مقرتحاته ��م و�آرائه ��م ا�ستع ��داد ًا مل�شروع
ت�أهي ��ل �شارع الر�شي ��د واعادته اىل ماكان
علي ��ه لي�صب ��ح قبل ��ة �سياحية جدي ��دة بعد
زقاق املتنبي.

