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 6ا�سماء متداولة لرئا�سة الجمهورية من بينهم امر�أة ومقرب من الح�شد

 بغداد /تميم الح�سن
والتق ��ى ال�صدر بزعيم حتالف الفتح يف النجف هادي
العام ��ري ،م�ؤخ ��را ،فيم ��ا ال يبدو االخري ق ��د ا�ستطاع
يحاول زعيم التي ��ار ال�صدري ،مقتدى ال�صدر ،تفتيت ثن ��ي زعي ��م التي ��ار عن نيت ��ه ت�شكي ��ل حكوم ��ة �أغلبية
جمموعة ال�شيعة املعروفة بـ"االطار التن�سيقي" ،عرب وطني ��ة .وم ��ازال ن ��وري املالك ��ي ،رئي� ��س ال ��وزراء
�ضم جزء منهم اىل "حتالف االغلبية".
اال�سب ��ق ،اب ��رز املرفو�ض�ي�ن يف "حكوم ��ة ال�ص ��در"

املرتقب ��ة ،فيم ��ا ق ��د يلح ��ق املالك ��ي �شخ�صي ��ة اخرى
يف "قائم ��ة املرفو�ض�ي�ن" .ي�أت ��ي ذل ��ك يف وقت يتوقع
في ��ه ق ��رب �إ�ص ��دار املحكمة االحتادي ��ة قراره ��ا ب�ش�أن
اجلل�سة االفتتاحية التي �سادها لغط قانوين و�شهدت
م�شاج ��رات .و�سيح ��دد ق ��رار "االحتادي ��ة" توقيتات

اختي ��ار باق ��ي املنا�ص ��ب احلكومي ��ة ،ومنه ��ا رئا�س ��ة
اجلمهوري ��ة والتي و�صل عدد مر�شحيها اىل  6ا�سماء
متداولة حتى االن من بينهم امر�أة.
باملقابل ا�ستمر م�سل�سل تعر�ض مقرات ومنازل "حلفاء
ال�ص ��در" اىل هجمات من جمهول�ي�ن ،فيما و�صف احد
احزاب التحالف تلك احلوادث بـ"ال�صبيانية" .وكانت
اجلل�سة االوىل للربملان يف دورته اخلام�سة قد اف�ضت
اىل انتخاب ��ات حمم ��د احللبو�س ��ي ل ��دورة الثاني ��ة،
وحتدي ��د  15يوم ��ا الختي ��ار رئي� ��س للجمهوري ��ة.
وت�ش�ي�ر م�صادر �سيا�سية مطلعة ،اىل انه خالل الفرتة
املقبلة يحاول زعيم التيار ال�صدري والقوى ال�شيعية
االخرى "التقارب" وتو�سيع "حتالف االغلبية".
وا�ش ��ارت تلك امل�ص ��ادر من داخ ��ل احلنان ��ة لـ(املدى)
حي ��ث مق ��ر ال�ص ��در يف النج ��ف ،اىل ان "االخري ترك
الب ��اب موارب ��ا لزعيم حتال ��ف الفتح ه ��ادي العامري
لالن�ضمام اىل التحالف" .وزار العامري ال�سبت منزل
ال�ص ��در يف النجف ،يف وقت ت�سرب ��ت فيها معلومات
ع ��ن "غ�ضب اي ��راين" من اداء زعي ��م الفتح يف الفرتة
االخرية.
وا�ضافت امل�صادر النجفي ��ة ان "ال�صدر ابلغ العامري
بانه يرف� ��ض حكومة التوافق وب ��ان العامري ورفاقه
مرحب بهم با�ستثناء نوري املالكي وقي�س اخلزعلي".

 فخري كريم

�إف����ت����ت����اح����ي����ة

ال�صدر يوارب «باب الحنانة» للعامري ويغلقه �أمام
المالكي وزعيم الع�صائب

فقدان �آخر

 التفا�صيل �ص3

امطار غزيرة تهطل يف  12حمافظة

وا�شنطن تايمز :هجمات الف�صائل على الأمريكان �ستزداد خالل العام 2022
 ترجمة  /حامد �أحمد
�أ�شارت �صحيفة وا�شنطن تاميز الأمريكية يف تقرير
لها �أم�س ،انه بعد عقدين تقريبا من املهمة الع�سكرية
الأمريكي ��ة يف الع ��راق ،وبع ��د اع�ل�ان الرئي� ��س
الأمريك ��ي ،جو بايدن ،قبل ا�شه ��ر بان الدور القتايل
للق ��وات الأمريكي ��ة يف العراق �سينته ��ي بنهاية عام
 ،2021فان العراق قد دخل مرحلة خطرية مع حتذير

نق ��اد من ان الإدارة الأمريكية ق ��د �سمحت با�ستمرار
املهم ��ة لقواتها يف البل ��د دون وجود معلم وا�ضح او
و�ص ��ول للمرحل ��ة الأخرية من ال�ش ��وط و�سط زيادة
بالهجمات الت ��ي تنفذها ف�صائل م�سلحة مدعومة من
اي ��ران يف البلد .ويقول حمللون انه بينما حتولت
يف كان ��ون االول مهم ��ة اجلي� ��ش الأمريك ��ي ر�سمي ��ا
م ��ن مهم ��ة قتالي ��ة �ضد م ��ا تبقى م ��ن تنظي ��م داع�ش
اىل دور ا�ست�ش ��اري للق ��وات العراقية ،ف ��ان القوات

املتبقي ��ة ،التي يبلغ تعداده ��ا  2,500جندي تقريبا،
ما تزال تواج ��ه تهديدات متزايدة خ�صو�صا من قبل
ف�صائ ��ل م�سلحة تدعمها ايران ،م�شريين اىل ان هذه
الف�صائ ��ل ازداد ن�شاطها حدة خ�ل�ال الأ�شهر الأخرية
على نحو غري متوقع خ�صو�صا و�سط �سعي داعميهم
ال�سيا�سي�ي�ن يف بغداد للحفاظ على �سلطة لهم ونفوذ
�ضمن احلكومة العراقية اجلديدة.

ذي قار ت�سجل تزايد ًا مرعب ًا ب�أعداد حاالت االنتحار
 خا�ص /المدى
اك ��دت م�صادر حملية يف حمافظة ذي ق ��ار� ،أم�س االحد ،تزايد
حاالت االنتح ��ار يف املحافظة اىل ن�سب مرتفعة ،حيث �سجلت
املحافظ ��ة76حال ��ةانتح ��ارخ�ل�الالع ��اماملا�ض ��ي.
وقال م�س�ؤول منظمة التوا�ص ��ل واالخاء الإن�سانية و�سكرتري
خلي ��ة االنتح ��ار يف ذي ق ��ار املتوقفة ع ��ن عملها عل ��ي النا�شي
يف حدي ��ث لـ(امل ��دى) ،ان «هناك زيادة ملحوظ ��ة عن ال�سنوات
ال�سابقة يف عدد حاالت او حماوالت االنتحار واال�سباب كثرية
اهمها العن ��ف اال�سري واملخدرات والبطالة ،وهذا الثالثي هو

امل�سب ��ب لظاه ��رة االنتحار التي تك�ث�ر لدى الذك ��ور ثم بعدهم
االناث».
وا�ض ��اف النا�ش ��ي ،ان «املعاجل ��ات يج ��ب ان تك ��ون حكومي ��ة
وجمتمعي ��ة ،حيث كانت لدينا يف حمافظ ��ة ذي قار عام 2018
و 2019خلي ��ة خا�ص ��ة بظاه ��رة االنتح ��ار وكان ��ت ت�أخذ على
عاتقه ��ا بح ��ث ا�سب ��اب ح ��االت االنتح ��ار والعمل عل ��ى تقدمي
املعاجل ��ات له ��ا ،حي ��ث كانت لن ��ا زيارة ملن ��ازل الذي ��ن حاولوا
االنتح ��ار وايجاد حلول مل�شاكلهم ومعرف ��ة اال�سباب التي ادت
ملحاولة االنتحار لكي ال تتكرر».
 التفا�صيل �ص4

 التفا�صيل �ص3

فق ��دان �آخ ��ر يخفي �أثر �شاه ��د مو�ضوعي على زمن ظ ��ل يعد ب� ٍآت
مختلف مرتجى ،فالحقته الخيبة و�ساكنته ال�شكوك.
ٍ
رح ��ل قي�س العزاوي بع ��د �أن �أجبره المر�ض القات ��ل على العزلة
وال�صم ��ت المُمِ � ��ض مُجنب� � ًا الأ�صدق ��اء م�شاركت ��ه الإح�سا�س بما
يعانيه .وقبل ��ه ب�أقل من �أ�سبوعين �سبقه جابر ع�صفور زميله في
ال�صال ��ون الثقافي الذي بادر لإطالقه في القاهرة وح�شد له نخبة
من كبار المثقفين في م�صر والعالم العربي.
لم يك ��ن رحيلهما مجرد فق ��دان ي�ؤ�شر لحياةٍ انته ��ى ر�صيدها في
لما�ض كان
الوج ��ود ،بل �ش ��كل �إمعان ًا ف ��ي التذكير بنهاية حقب ��ة ٍ
حمال �أوجه :عقود من اال�ستبداد وانتهاك الأماني ،وتبدد الأحالم
أمل يالزمه اال�ستع�صاء.
وتكفيف قوى التغيير ،مع
ٍ
ت�شبث ب� ٍ
ل�صداقات انطوت على نف�س
غي ��اب �صديق �آخر ،يرمز هذه المرة
ٍ
تناق�ض ��ات الحقبة الواعدة الم�ستلبة .على �صعيد اختيار الم�سار
المف�ضي للتغيير دون �أن يخد�ش الم�سار جوهر ال�صداقة .
رح ��ل العزاوي دون �أن ي�ستنف ��د كل ر�صيد �آماله و�أحالمه وطاقة
عراق ديمقراطي ت�صبح المواطنة فيه
عطائ ��ه وت�شبثه بالأمل في ٍ
�أ�سا�س بنائه ومبناه.
ل ��م يت ��رك لي قي�س هو الآخ ��ر فر�صة وداعه� ،إذ ل ��م ي�ش�أ �أن يحبط
م ��ا تبقى لي من �أمل ،و�أن ��ا �أتابع انك�ساره ووجعه الج�سدي �أمام
بط� ��ش �آفة المر� ��ض وق�سوة اال�ضمحالل رغ ��م المقاومة وتحدي
الموت� ،أمام �سطوة العدم والفناء …
هل كان قدرنا �أن نواجه م�صائرنا ،م�شتتين في المنافي ومالذات
اللجوء ،عاجزي ��ن عن تحقيق ولو مُرادنا في �أن نودع من نحب؟
…
وداع ��ا قي� ��س و�أنت تم�ض ��ي �إلى حي ��ث ال مكان للع�صبي ��ات التي
خرب ��ت دنيانا ونحن نحم ��ل وزر وطن مبتل ��ى نتعثر على طريق
ا�ستعادته معافى ..

قوى المعار�ضة تزاحم الكتل التقليدية
على اللجان البرلمانية
 بغداد /فرا�س عدنان
طالب ��ت ق ��وى معار�ض ��ة فائ ��زة يف
االنتخاب ��ات ب�إع ��ادة النظ ��ر يف توزي ��ع
اللج ��ان الربملاني ��ة ل�ضم ��ان متثيله ��ا،
م�ش ��ددة على �ض ��رورة التخل�ص من �آليات
املحا�ص�ص ��ة ،وحتدثت ع ��ن وجود متغري
جديد متمث ��ل بجبهة كب�ي�رة تراقب الأداء
التنفي ��ذي وه ��ذا ي�ستدع ��ي انه ��اء العم ��ل
بجميع الأعراف ال�سيا�سية ال�سابقة داخل
جمل�س النواب.
وق ��ال النائ ��ب امل�ستق ��ل �سج ��اد �س ��امل،

يف ت�صري ��ح �إىل (امل ��دى)� ،إن «مواقي ��ت
ت�شكي ��ل اللج ��ان النيابي ��ة �ستك ��ون وف ��ق
الأع ��راف ال�سيا�سي ��ة ال�سائ ��دة من ��ذ �أول
دورة انتخابي ��ة ب�أن يت ��م اختيار اع�ضائها
بعد انتخاب رئي� ��س اجلمهورية وت�شكيل
احلكوم ��ة والت�صوي ��ت عل ��ى ال ��وزراء
واملنهاج احلكومي».
و�أ�ض ��اف �س ��امل� ،أن «توزيع ه ��ذه اللجان
من ناحية الرئي�س ونائب ��ه واملق ّرر وبقية
الأع�ض ��اء ت�سعى الكت ��ل الكبرية �إىل جعله
يخ�ضع ل ��ذات االعراف ال�سابقة ب�أن يكون
وفق عدد املقاعد والتمثيل املكوناتي».

و�أ�شار� ،إىل �أن «الكت ��ل التقليدية عليها �أن
ت ��درك اليوم �أنها �أم ��ام متغيرّ جديد ،وهو
وجود معار�ض ��ة برملانية لها متثيل نيابي
وجمهور لي�س بالقليل».
و�ش ��دد �س ��امل ،عل ��ى �ض ��رورة توزي ��ع
«املعار�ض ��ة على جميع اللج ��ان� ،إذ �إنها لن
تدخل طرف ًا يف املحا�ص�صة التي �ستجريها
الأط ��راف الفائ ��زة يف االنتخاب ��ات والتي
متث ��ل امل ��واالة ،لكنه ��ا �ستك ��ون حا�ض ��رة
يف اللج ��ان لك ��ي متار�س دوره ��ا النيابي
والت�شريعي والرقابي الفاعل».
 التفا�صيل �ص2

الموارد ت�ؤجل زيارة وفدها لتركيا �إلى وقت �آخر

الأمطار ت�سهم في تعزيز الخزين المائي لل�سدود وتدعم الخطط الزراعية
 بغداد /ح�سين حاتم
طم�أن ��ت وزارة امل ��وارد املائي ��ة بعد ت�ساق ��ط كميات من
االمط ��ار والثل ��وج يف اغل ��ب مناط ��ق �إقلي ��م كرد�ستان،
بوجود م�ؤ�شرات لتعزي ��ز اخلزين املائي ودعم اخلطط
الزراعية.
فيم ��ا ا�ش ��ارت اىل ان املفاو�ض ��ات م ��ا ت ��زال
م�ستم ��رة ،وال تغن ��ي عنه ��ا كمي ��اه املي ��اه

ال�ساقط ��ة كونه ��ا �سرتاتيجي ��ات طويل ��ة امل ��دى.
و�شه ��دت �أحياء ط�ي�راوا� ،شور� ��ش ،نو�س ��ران ،كوالن،
عين ��كاوا ،بحرك ��ة ،هول�ي�ري ن ��وي و�ش ��ارع  100يف
�إقلي ��م كرد�ستان ،ت�ساقط �أمطار غزي ��رة �أدت �إىل ارتفاع
من�سوب املاء.
ويق ��ول املتح ��دث با�س ��م وزارة امل ��وارد املائي ��ة،
امل�ست�ش ��ار ع ��ون ذي ��اب يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)« ،ال
ن�ستطي ��ع حتدي ��د رق ��م مع�ي�ن لكمي ��ة املي ��اه ال�ساقط ��ة

�شم ��ايل الع ��راق ،لتنوعه ��ا م ��ا ب�ي�ن امط ��ار وثل ��وج».
و�أ�ض ��اف ذياب ان «تركيز االمطار اقت�صر على اجلانبني
ال�شرق ��ي وال�شم ��ايل ال�شرق ��ي يف حمافظ ��ات �أربي ��ل
و�سليمانية ودهوك».
و�أ�ش ��ار املتح ��دث با�س ��م وزارة امل ��وارد املائي ��ة اىل ان
«كمي ��ات االمط ��ار ذات ت�أث�ي�ر �إيجاب ��ي مبعاجل ��ة ال�شح
املائي الذي عانى منه العراق على مدى اكرث من عام».
 التفا�صيل �ص2

الديمقراطي يلوح با�ستخدام ورقة زيباري ..والكاظمي يقترب من الوالية الثانية
 خا�ص /المدى

اكد الحزب الديمقراطي الكرد�ستاني ،انه �سيلج�أ الى
دعم مر�شحه لرئا�سة الجمهورية هو�شيار زيباري في
حال عدم التو�صل الى اتفاق مع االتحاد الوطني حول
المن�صب ،وي�أتي ذلك في وقت ترتفع فيه حظوظ
رئي�س الحكومة الحالي م�صطفى الكاظمي لتولي
رئا�سة الحكومة لوالية ثانية ،ال �سيما وانه يحظى
بدعم عدد من االحزاب في طليعتها التيار ال�صدري
�صاحب المقاعد االكثر عددا في البرلمان الحالي.

الكرد يعلنون موقفهم من الكاظمي

وق ��ال ع�ض ��و احل ��زب الدميقراط ��ي
الكرد�ست ��اين �صب ��اح �صبح ��ي يف حديث
لـ(املدى) ،ان «املباحثات ال تزال م�ستمرة
ب�ي�ن احل ��زب الدميقراط ��ي واالحت ��اد
الوطني ،للتو�صل اىل اتفاق حول مر�شح
رئا�س ��ة اجلمهوري ��ة» ،مبين ��ا ان «احلزب
الدميقراط ��ي و�ض ��ع مالحظ ��ات ح ��ول
تر�شي ��ح بره ��م �صالح لوالي ��ة ثانية وهو
املر�ش ��ح الر�سمي لالحت ��اد باال�ضافة اىل
القيادي يف احلزب لطيف ر�شيد».
وا�ش ��ار اىل ان ��ه «يف حال ع ��دم التو�صل
اىل نتيج ��ة مع االحت ��اد الوطن ��ي حل�سم
االتفاق الكردي ،ف�أن احلزب الدميقراطي
�سيلج� ��أ اىل دع ��م مر�شح ��ه لرئا�س ��ة
اجلمهوري ��ة هو�شيار زيب ��اري للح�صول
على املن�صب».

واو�ض ��ح �صبح ��ي ،ان ��ه «ال يدع ��م او
يرف� ��ض تر�شي ��ح م�صطف ��ى الكاظم ��ي
لرئا�س ��ة ال ��وزراء لوالية ثاني ��ة ،بالرغم
م ��ن النجاحات الت ��ي حققه ��ا االخري يف
الف�ت�رة الق�ص�ي�رة الت ��ي ق�ضاه ��ا رئي�سا
للحكوم ��ة ،على ح ��د تعب�ي�ره» ،الفتا اىل
ان «احل ��زب الدميقراط ��ي يريد منح حق
اختيار مر�شح رئي�س احلكومة لالحزاب
ال�شيعية التي يعترب املن�صب من ح�صتها
بح�سب االتفاقات ال�سيا�سية».
الكاظمي الأكثر حظ ًا لوالية ثانية

يف اجلان ��ب االخ ��ر ،ق ��ال القي ��ادي يف
ائت�ل�اف دول ��ة القانون فا�ض ��ل موات يف
حديث لـ(امل ��دى)� ،إن «االط ��ار التن�سيقي
يواج ��ه م�ؤامرة كب�ي�رة تتمث ��ل بتفتيته،
لكن ��ه ي�سع ��ى للدخ ��ول اىل احلكوم ��ة

وباجماع جميع قادت ��ه ،با�ستثناء رئي�س
تيار احلكمة عمار احلكيم الذي �سيتوجه
للمعار�ضة».
واو�ضح موات� ،أن «هناك من يحاول ان
يق�ص ��ي االطار التن�سيق ��ي من احلكومة،
من اج ��ل االنف ��راد بال ��وزارات اخلا�صة
باملكون ال�شيعي» ،الفتا يف الوقت نف�سه،
اىل ان «رئي�س الوزراء احلايل م�صطفى
الكاظمي ميتلك حظوظا للبقاء يف والية
ثانية بالرغ ��م من املعار�ض ��ة ال�شديدة له
م ��ن ق ��ادة االط ��ار التن�سيق ��ي ،وذلك بعد
دعم ��ه من قبل التي ��ار ال�ص ��دري وال�سنة
والكرد».
ت�شظي الإطار طريق للأغلبية
الجاهزة

باملقاب ��ل ق ��ال املحل ��ل ال�سيا�س ��ي غال ��ب
الدعم ��ي يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) ،ان

«الإط ��ار التن�سيق ��ي ال ميلك �أي �شيء
وعليه اال�ست�س�ل�ام حلكومة الأغلبية
الت ��ي يدع ��و �إليه ��ا التي ��ار ال�ص ��دري
كونه ��ا جاه ��زة وكامل ��ة» ،م�ؤك ��دا ان
«حكوم ��ة الأغلبي ��ة م ��ا ه ��ي �إال نتاج
لت�صريحات قيادة الإط ��ار التن�سيقي
وعدائ ��ه م ��ع الأح ��زاب ال�شيعي ��ة
الأخرى».
واكد الدعم ��ي ،ان «الإطار التن�سيقي
متجه �صوب الت�شظي بعد �سلوك كتل
�سيا�سية مهمة في ��ه باجتاه املعار�ضة
ثم االختف ��اء من امل�شه ��د ال�سيا�سي»،
منوه ��ا �إىل ان «امل�شه ��د ال�سيا�س ��ي
معق ��د لك ��ن الأمور �ست�س�ي�ر ب�سال�سة
وفق ًا لالتفاق القائم بني ال�سنة والكرد
والتي ��ار ال�ص ��دري ح ��ول منا�ص ��ب
الرئا�سات الثالث ،ولن يتدخل البيت

ال�شيعي باختيار رئي�س الوزراء».
خالفات تعطل البرلمان

اىل ذل ��ك ا�شار النائ ��ب امل�ستقل يا�سر
احل�سين ��ي يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)
�إىل �أن «جمري ��ات اجلل�س ��ة االوىل
وخمرجاتها حمبطة و�ستنعك�س على
عمل جمل�س النواب وتعقد دوره يف
التعامل مع امللفات الأخرى».
واكد احل�سيني ان «النواب امل�ستقلني
�سيكون ��ون داعم�ي�ن ملر�ش ��ح املك ��ون
الكردي لتمرير رئي�س اجلمهورية».

سياسة
دعوات للتخل�ص من الأعراف
ال�سابقة للرقابة النيابية
 بغداد /فرا�س عدنان
طالب ��ت ق ��وى معار�ض ��ة فائ ��زة يف
االنتخاب ��ات ب�إعادة النظ ��ر يف توزيع
اللج ��ان الربملاني ��ة ل�ضم ��ان متثيله ��ا،
م�ش ��ددة عل ��ى �ض ��رورة التخل� ��ص من
�آلي ��ات املحا�ص�ص ��ة ،وحتدث ��ت ع ��ن
وج ��ود متغ�ي�ر جدي ��د متمث ��ل بجبه ��ة
كب�ي�رة تراق ��ب الأداء التنفي ��ذي وهذا
ي�ستدعي انهاء العمل بجميع الأعراف
ال�سيا�سي ��ة ال�سابق ��ة داخ ��ل جمل� ��س
النواب.
وق ��ال النائ ��ب امل�ستق ��ل �سج ��اد �سامل،
يف ت�صري ��ح �إىل (املدى)� ،إن «مواقيت
ت�شكي ��ل اللج ��ان النيابي ��ة �ستك ��ون
وف ��ق الأع ��راف ال�سيا�سي ��ة ال�سائ ��دة
من ��ذ �أول دورة انتخابي ��ة ب� ��أن يت ��م
اختي ��ار اع�ضائها بع ��د انتخاب رئي�س
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قوى المعار�ضة تزاحم الكتل التقليدية على اللجان البرلمانية

اجلمهوري ��ة وت�شكي ��ل احلكوم ��ة
والت�صوي ��ت عل ��ى ال ��وزراء واملنه ��اج
احلكومي».
و�أ�ضاف �سامل� ،أن «توزيع هذه اللجان
م ��ن ناحي ��ة الرئي� ��س ونائب ��ه واملق ّرر
وبقية الأع�ضاء ت�سع ��ى الكتل الكبرية
�إىل جعل ��ه يخ�ض ��ع ل ��ذات االع ��راف
ال�سابق ��ة ب� ��أن يكون وفق ع ��دد املقاعد
والتمثيل املكوناتي».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «الكتل التقليدية عليها
�أن تدرك اليوم �أنها �أمام متغيرّ جديد،
وه ��و وج ��ود معار�ض ��ة برملاني ��ة له ��ا
متثيل نيابي وجمهور لي�س بالقليل».
و�ش ��دد �س ��امل ،عل ��ى �ض ��رورة توزي ��ع
«املعار�ض ��ة عل ��ى جمي ��ع اللج ��ان� ،إذ
�إنها ل ��ن تدخ ��ل طرف� � ًا يف املحا�ص�صة
الت ��ي �ستجريها الأط ��راف الفائزة يف
االنتخاب ��ات والت ��ي متث ��ل امل ��واالة،

املوارد ت�ؤجل زيارة وفدها لرتكيا �إىل وقت �آخر

الأمطار ت�سهم في تعزيز
الخزين المائي لل�سدود
وتدعم الخطط الزراعية
 بغداد /ح�سني حامت
طم�أنت وزارة املوارد املائية بعد ت�ساقط كميات من االمطار والثلوج
يف اغلب مناطق �إقلي ��م كرد�ستان ،بوجود م�ؤ�شرات لتعزيز اخلزين
املائي ودعم اخلطط الزراعية.
فيم ��ا ا�ش ��ارت اىل ان املفاو�ضات م ��ا تزال م�ستم ��رة ،وال تغني عنها
كميات املياه ال�ساقطة كونها �سرتاتيجيات طويلة املدى.
و�شه ��دت �أحي ��اء ط�ي�راوا� ،شور� ��ش ،نو�س ��ران ،ك ��والن ،عين ��كاوا،
بحرك ��ة ،هولريي ن ��وي و�ش ��ارع  100يف �إقليم كرد�ست ��ان ،ت�ساقط
�أمطار غزيرة �أدت �إىل ارتفاع من�سوب املاء.
ويقول املتحدث با�سم وزارة املوارد املائية ،امل�ست�شار عون ذياب يف
حديث لـ(املدى)« ،ال ن�ستطيع حتديد رقم معني لكمية املياه ال�ساقطة
�شمايل العراق ،لتنوعها ما بني امطار وثلوج».
و�أ�ض ��اف ذي ��اب ان «تركيز االمط ��ار اقت�صر على اجلانب�ي�ن ال�شرقي
وال�شمايل ال�شرقي يف حمافظات �أربيل و�سليمانية ودهوك».
و�أ�ش ��ار املتحدث با�سم وزارة امل ��وارد املائية اىل ان «كميات االمطار
ذات ت�أثري �إيجابي مبعاجلة ال�شح املائي الذي عانى منه العراق على
مدى اكرث من عام».
وب�ي�ن ذي ��اب ،ان «املفاو�ضات مازالت م�ستمرة م ��ع دول اجلوار ،وال
يغني �سق ��وط كميات من املي ��اه عنها ،كون املفاو�ض ��ات واملباحثات
تعتمد على �سرتاتيجية طويلة املدى».
واردف« ،الوف ��د العراق ��ي �أرج� ��أ زيارت ��ه التي كان م ��ن املفرت�ض ان
جتري الأ�سبوع احلايل لرتكيا للتباحث حول ملف املياه ،اىل ا�شعار
اخ ��ر» ،ام ��ا فيما يخ� ��ص اجلان ��ب الإي ��راين «ال توجد �أي ��ة تطورات
جديدة».
وتابع ذياب ،ان «ح�صة ال�صيف املقبل من املياه م�ؤمنة لال�ستخدامات
الب�شرية التي من �ضمنها �أغرا�ض ال�شرب و�سقي الب�ساتني واخل�ضر».
وكان البن ��ك الدويل ،قد ح ّذر العراق م ��ن �أن املياه لن ت�صل �إىل ثلث
الأرا�ض ��ي املروية يف ع ��ام  ،2050يف حال ارتفع ��ت درجة احلرارة
درجة مئوية واحدة ،ح�سبما متوقع.
و�أ�ص ��در البن ��ك ال ��دويل ،تقري ��ر ًا ،ذكر في ��ه �أنه بحلول ع ��ام ،2050
�ست ��زداد درجة احل ��رارة مبقدار  1درجة مئوي ��ة ،وانخفا�ض هطول
الأمطار بن�سبة  ،%10من �ش�أن ذلك �أن يت�سبب يف تقليل املياه العذبة
املتاح ��ة بنح ��و  ،%20ويف ظل هذه الظروف ،ل ��ن ت�صل املياه �إىل ما
يقرب من ثلث الأرا�ضي املروية يف العراق بحلول عام .2050
وتاب ��ع ،البنك الدويل �أن ،م ��ن الأهمية بالن�سبة للع ��راق التعامل مع
ندرة املياه وتدهور جودة املي ��اه يف الأنهار واملياه اجلوفية ،داعي ًا
�إىل �إ�صالحات جذرية للقطاع القتنا�ص الفر�ص و�إدارة املخاطر.
بدوره ،يق ��ول املخت�ص بال�ش� ��أن املائي والزراعي ع ��ادل املختار يف
حدي ��ث لـ(املدى)� ،إن «الع ��راق يحتاج يف الو�ض ��ع الطبيعي اىل 25
مليار مرت مكعب �سنويا من املياه ل�سد احتياجاته».
و�أ�ض ��اف املختار انه «حت ��ى االن مل ن�صل اىل امللي ��ار مرت مكعب من
كمية املياه ال�ساقطة خالل االمطار الأخرية».
و�ش ��دد املخت� ��ص بال�ش� ��أن املائ ��ي والزراعة عل ��ى «�ض ��رورة ت�شكيل
جمل�س وطني للمياه برئا�سة رئي�س الوزراء للمفاو�ضات».
ور�أى �أن «الع ��راق ال ميلك احللول �سوى ب�إعادة النظر يف ال�سيا�سة
الزراعية وتقليل ا�ستخدامات املياه اىل الن�صف ،مما يعني ا�ستخدام
 12ملي ��ار مرت مكعب بد ًال من ال� �ـ  ،»25م�شريا اىل �أن «يذهب العراق
نح ��و الزراعة املغطاة التي ت�ستخدم املياه ب�شكل اقل وتكون ب�إنتاج
اكرب ،وهذا يعد ا�سهل احللول املطروحة االن».
و�أج ��رى وزير املوارد املائية مهدي ر�شيد احلمداين ،اجلمعة ،جولة
تفقدي ��ة يف �س ��د دوكان مبحافظة ال�سليمانية للإط�ل�اع على اخلزين
املائي وتفقد من�ش�آت ال�سد.
وق ��ال الوزير على هام�ش زيارته التفقدي ��ة لل�سد� ،إن «�سد دوكان من
املن�ش�آت اخلزني ��ة املهمة ،وجزء حيوي من حلقة ال�سيطرة والتحكم
يف املوارد املائية يف عموم البالد».

لكنها �ستكون حا�ضرة يف اللجان لكي
متار�س دوره ��ا النياب ��ي والت�شريعي
والرقابي الفاعل».
وطال ��ب ،ب� ��أن «يك ��ون متثي ��ل ن ��واب
املعار�ض ��ة ب�ي�ن اللج ��ان من�صف� � ًا»،
داعي� � ًا �إىل «�إج ��راء تعدي�ل�ات عل ��ى
النظ ��ام الداخل ��ي ملجل� ��س الن ��واب
بنح ��و ي�ستوع ��ب خمرج ��ات العملي ��ة
االنتخابي ��ة احلالية بوج ��ود معار�ضة
حقيقي ��ة لأول م ��رة يف العملي ��ة
ال�سيا�سية منذ عام .»2003
ويوا�ص ��ل �س ��امل� ،أن «جهودن ��ا ت�أت ��ي
يف حماول ��ة لك�س ��ر الأع ��راف ال�سائدة
وت�صحي ��ح م�س ��ار العملي ��ة ال�سيا�سية
ال�سيم ��ا داخ ��ل جمل� ��س الن ��واب على
ال�صعي ��د الت�شريع ��ي �أو م ��ا يتعل ��ق
بت�شكيل اللجان».
و�أو�ض ��ح� ،أن «�آلية عم ��ل اللجان التي

فخري كرمي

كان ��ت يف ال�ساب ��ق مل تع ��د نافع ��ة يف
الوق ��ت احل ��ايل ،وال مكان بع ��د اليوم
للمحا�ص�صة والتوافق».
وم�ض ��ى �س ��امل� ،إىل «�سع ��ي املعار�ضة
�إىل جع ��ل امل�ؤ�س�س ��ة النيابي ��ة ،فاعل ��ة
وه ��ذا ل ��ن يح�ص ��ل �إىل من خ�ل�ال عدة
�إج ��راءات �أولها �إعادة النظر يف كيفية
توزيع اللجان».
�إىل ذل ��ك ،ذك ��ر النائ ��ب عن كتل ��ة نحو
ال�شع ��ب �أومي ��د حمم ��د �أحم ��د �إىل
(امل ��دى)� ،أن «املعار�ض ��ة �ستعم ��ل على
عدد من امللفات داخل الربملان».
وتابع �أحم ��د ،ان «التواجد يف اللجان
ال�سيم ��ا املهم ��ة يعطين ��ا ق ��وة ب� ��أن
ن�شرتك يف �إعداد م�شروعات القوانني
املهم ��ة ال�سيم ��ا املتعلقة بر�س ��م النظام
االحت ��ادي وتوزيع ال�ث�روات وتقدمي
اخلدم ��ات �إ�ضاف ��ة �إىل الرقاب ��ة عل ��ى

الوزارات ال�سيادية واملهمة».
و�أو�ض ��ح ،ان «جمل� ��س الن ��واب
احلايل ق ��د جاء بن ��اء عل ��ى ت�ضحيات
املتظاهرين وانتفا�ض ��ة ت�شرين ،ومن
ميث ��ل هذه الث ��ورة ال�شعبية ينبغي �أن
يك ��ون على ق ��در امل�س�ؤولي ��ة وميار�س
دوره على �أمت وجه».
وانته ��ى �أحم ��د� ،إىل �أن «ال ��دورات
ال�سابق ��ة ملجل� ��س الن ��واب �شه ��دت
�سيط ��رة وا�ضح ��ة للكت ��ل ال�سيا�سي ��ة
التقليدي ��ة عل ��ى اللج ��ان �أو العم ��ل
الت�شريعي والرقابي بنحو عام ،لكننا
�أم ��ام تغي�ي�رات وا�ضح ��ة ب� ��أن هن ��اك
ن ��واب م�ستقل�ي�ن ق ��د مت انتخابه ��م من
قب ��ل ال�شع ��ب ،وهم الي ��وم يتواجدون
يف قبة الربملان وي�صرون على حتقيق
اال�صالح ال�سيا�سي واالقت�صادي».
م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر اخلب�ي�ر ال�سيا�س ��ي

عل ��ي البيدر يف ت�صري ��ح �إىل (املدى)،
�إن «جمل� ��س الن ��واب احل ��ايل �سيف ��رز
نوعني من املعار�ض ��ة الأوىل �سيا�سية
ميثله ��ا الإط ��ار التن�سيق ��ي ،والثاني ��ة
�إ�صالحي ��ة متثلها كتل �سيا�سية تتناغم
مع انتفا�ضة ت�شرين وطروحاتها».
وتاب ��ع البي ��در� ،أن «املعار�ض ��ة
الإ�صالحي ��ة �ستتج ��ه لأخ ��ذ دور فعّال
�إ�صالح ��ي وتقومي ��ي ي�سه ��م يف
كاف ��ة الأن�شط ��ة والربام ��ج واملناه ��ج
احلكومية والنيابية».
ولف ��ت� ،إىل �أن «املراقب�ي�ن يتطلع ��ون
لتواج ��د ق ��وى املعار�ض ��ة الإ�صالحية
يف جميع اللجان النيابية وت�أخذ دور ًا
حموري ًا يف التفاع ��ل مع الق�ضايا كافة
بعي ��د ًا ع ��ن �أمزجة ال�ش ��ارع الذي قد ال
يفهم طبيعة عمل تلك اللجان».
و�أورد البي ��در� ،أن «العم ��ل عل ��ى

الإ�ص�ل�اح يتحق ��ق م ��ن خ�ل�ال و�سائل
عديدة م ��ن بينها التواج ��د يف اللجان
والتوا�صل مع جميع اجلهات من �أجل
امل�صلحة العامة».
وحت ��دث البي ��در ،ع ��ن «رغب ��ة ل ��دى
ال�ش ��ارع تدعم تر�ؤ�س ق ��وى املعار�ضة
القريب ��ة م ��ن ت�شري ��ن للجن ��ة النزاهة
الربملانية ملحا�سبة الكثري من الأطراف
املتهمة بهدر املال العام».
وكان ��ت االنتخابات املبكرة التي جرت
يف العا�ش ��ر م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن الأول
املا�ض ��ي ق ��د �أف ��رزت ع ��ن ف ��وز ق ��وى
�سيا�سية ومر�شحني م�ستقلني ميثلون
التظاه ��رات وقريب�ي�ن منه ��ا ،وق ��د
حتدثوا عن عدم رغبتهم يف االن�ضمام
�إىل احلكوم ��ة والبق ��اء باملعار�ضة من
�أجل تقومي الأداء التنفيذي وت�صحيح
الأخطاء ال�سابقة.

 360مليار دوالر قيمة تكاليف الف�ساد في العراق
 متابعة /املدى

هدر الأموال في الم�شاريع
وتقييمها ب�أ�ضعاف قيمتها
الحقيقية �آفة �أكلت الكثير من
موازنات العراق و�ألقت ب�آثار
�سلبية للغاية على اقت�صاده
وبناه التحتية و�أثرت على
م�ستوى وعدد الم�شاريع
الخدمية المنفذة وما زالت
�آثارها ت�ضرب بعمق وتدفع
محافظات البالد ثمنها غاليا.

و�شكل �إع ��داد رئا�س ��ة اجلمهورية لقانون
ا�س�ت�رداد عائ ��دات الف�ساد فر�ص� � ًة ملالحقة
م ��ا هُ ّرب من �أموال للخارج عرب الفا�سدين
ال ��ذي ا�ستغل ��وا تلك امل�شاري ��ع يف الإثراء
غري امل�ش ��روع �شرط ت�شريع ��ه ،فيما ي�ؤكد
معني ��ون �أن �إيق ��اف اله ��در وا�س�ت�رداد ما
�س ��رق بحاجة جله ��ود داعمة م ��ن ال�سلطة
الت�شريعي ��ة و�أخ ��رى حازمة م ��ن ال�سلطة
مطالبة بت�شريع قانوني
التنفيذية يف املرحلة املقبلة.
ويقول اخلبري يف مكافح ��ة الف�ساد �سعيد
مو�س ��ى� ،إن ��ه «بح�س ��ب البي ��ان احلكومي
م�شاريع لم تكتمل و�أخرى لم تنفذ ف�إن حجم االموال املهدورة نتيجة الف�ساد
ويق ��ول النائ ��ب ال�سابق ف�ل�اح اخلفاجي ،يبل ��غ  300ملي ��ار دوالر ،وبعده ��ا �أن ��ا
�إن مبال ��غ �ضخم ��ة �أه ��درت يف م�شاريع مل �صرحت ب�أنن ��ا نبحث عن مبلغ  360مليار
تكتمل ب�أغلب املحافظات.
دوالر وهي عب ��ارة عن تكاليف الف�ساد يف
ويو�ض ��ح �أن «مبال ��غ كبرية �أه ��درت على امل�شاري ��ع اال�ستثمارية الوهمية واملتلكئة
م�شاري ��ع مل تكتم ��ل و�أخ ��رى مل تنف ��ذ ،م ��ع تكاليف ت�ضخم اال�سع ��ار يف التخمني
والدلي ��ل على ذلك لدين ��ا م�شاريع يف بابل وتقدير ا�سعار ال�سلع املوردة للحكومة».
م ��ن �سن ��وات  2008،2009،2011كان و�أ�ض ��اف� ،أن «عملية ا�ستع ��ادة وا�سرتداد
ميك ��ن �أن يكون له ��ا م ��ردود ايجابي على الأم ��وال املنهوب ��ة عملي ��ة م�ضني ��ة وق ��د
املحافظة لكن لال�سف مل تنفذ».
ت�ستغ ��رق �سن ��وات طويل ��ة ،ف�ض�ل� ًا ع ��ن
و�أ�ض ��اف� ،أن «م�ش ��روع جمل� ��س حمافظة تكالي ��ف املالحق ��ة ،لأن االم ��وال املنهوبة
باب ��ل �أه ��در علي ��ه  16ملي ��ار دين ��ار من ��ذ واملهرب ��ة تدخ ��ل يف اقت�صادي ��ات دول
 2010وتوق ��ف العمل في ��ه ويجب احالته امل�ل�اذ» ،م�شدد ًا على «�أهمي ��ة الرتكيز على
لال�ستثمار �أف�ضل من بقائه واندثاره».
اتخاذ �إجراءات وقائية متنع الف�ساد».
وتابع �أن «�أغلب املحافظات كبابل واملثنى وب�ي�ن� ،أن «�أف�ض ��ل املمار�س ��ات لإن�ش ��اء
وذي ق ��ار فقرية ج ��دا وم ��ع �أي زخة مطر �صندوق ال�سرتداد االم ��وال واملوجودات
تغ ��رق �شوارعها وه ��ذا املو�ضوع يتحمله املنهوب ��ة ،ه ��و توجي ��ه ه ��ذه االم ��وال
املحافظ ��ون الذين مل ين�صفوا املحافظات ،امل�س�ت�ردة نح ��و اخلدم ��ات العام ��ة يف
بينم ��ا حمافظة كربالء عندم ��ا ندخل �إليها قطاع ��ات ذات متا� ��س بحي ��اة اجلمه ��ور
حالي ًا جند فرقا كبريا على م�ستوى العمل اليومية ،مثل ال�صح ��ة والبلدية والرتبية
واالن كربالء بد�أت تظهر مبظهر جميل» .والتعليم والتنمي ��ة الب�شرية يف التدريب
ولف ��ت �إىل �أن «الكثري من املبالغ امل�سروقة والت�أهي ��ل دون دخ ��ول ه ��ذه االموال اىل
مت ت�سريبها خ ��ارج الع ��راق و�إيداعها يف اخلزينة العامة».

البنوك الأجنبية عرب فا�سدين منهم وزراء
و�شخ�صي ��ات و�إذا مت تفعي ��ل الإنرتب ��ول
ب�ش ��كل جيد وكانت للع ��راق عالقات جيدة
م ��ع دول الع ��امل فباالم ��كان �إع ��ادة تل ��ك
االم ��وال وقيمته ��ا م ��ن املمك ��ن �أن ت�ساهم
ب�إعمار العراق».
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و�أ�ش ��ار �إىل� ،أن «الغالبي ��ة العظم ��ى م ��ن
م�شاريع البن ��ى التحتي ��ة ،ومنها ال�صرف
ال�صح ��ي حت ��وم حولها �شبه ��ات ف�ساد من
االحال ��ة اىل ت�سلم امل�شاري ��ع ،وكما يظهر
مل تنف ��ذ وف ��ق معاي�ي�ر اجل ��ودة وكف ��اءة
االداء ،ف�ض�ل�ا عن ع ��دم تخ�ص� ��ص الكثري
م ��ن ال�ش ��ركات املنف ��ذة واهليته ��ا الفني ��ة
واملالية».
وطالب اجلهات امل�س�ؤولة ،بت�شريع قانون
تنفي ��ذ العق ��ود وامل�شاري ��ع وامل�شرتي ��ات
احلكومي ��ة م ��ع ت�أ�سي�س جمل� ��س للإعمار
وف ��ق ر�ؤي ��ة �سرتاتيجي ��ة وا�ضح ��ة قابلة
للتنفي ��ذ وب�سق ��ف زمن ��ي حم ��دد قاب ��ل
للمراقبة واملتابعة والقيا�س».
خبير� :أكثر من تريليون دينار حجم
المبالغ المهدورة

بدوره �أو�ضح اخلب�ي�ر يف �ش�ؤون الف�ساد
حممد رحي ��م� ،أن «االم ��وال املهدورة على
امل�شاري ��ع الوهمي ��ة تق ��در ن�سبته ��ا ب�ي�ن
 % 40 - 25م ��ن املوازن ��ة العام ��ة ،لكل بلد
على امل�ستوى االقليمي ولي�س يف العراق
فق ��ط� ،أم ��ا يف الع ��راق ا�ضاف ��ة اىل اموال
املوازن ��ة العامة هن ��اك مبالغ البرتودوالر
التي ت�ص ��رف للمحافظ ��ات املنتجة للنفط
والغاز ،حيث تقدر هذه االموال باكرث من
تريليون دينار حت ��ى عام  2019مبوجب
تقارير اجلهات الرقابية يف العراق».
وتاب ��ع� ،أن «هنال ��ك ا�ش ��كاالت يف وزارة
املالي ��ة حول �آلية �ص ��رف هذه االموال يف
املحافظ ��ات ،ب�سبب عدم ت�سوي ��ة الو�ضع
القان ��وين للمبالغ املت�سلم ��ة �سابقا ولعدة
�سن ��وات� ،إ�ضافة �إىل �أن هن ��اك بابا كبريا
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له ��در االم ��وال م ��ن خ�ل�ال عق ��ود جوالت
الرتاخي� ��ص وم�س�أل ��ة ت�ضخي ��م الكل ��ف،
ف�ض�ل� ًا ع ��ن امل�شاريع الوهمي ��ة التي يدفع
العراق اموالها لل�ش ��ركات االجنبية ،لذلك
وكنتيجة طبيعية تكون االموال املهدورة
ت�ت�راوح ب�ي�ن  6و 10ا�ضع ��اف املبال ��غ
املقررة ،لأن امل�س� ��ؤول الفا�سد عندما يريد
�أن ي�س ��رق مبل ��غ  10ماليني دين ��ار ،يقوم
باب ��رام عقد او �صفقة مببل ��غ  100مليون
دينار لك ��ي يغطي على �صفقة الف�ساد التي
�أبرمه ��ا للح�ص ��ول عل ��ى املنفع ��ة اخلا�صة
وامل�ش ��روع املتعاق ��د عليه قد يك ��ون البلد
او اجله ��ة الت ��ي ينتمي له ��ا لي�ست بحاجة
ما�سة لهذا امل�شروع ،وهناك م�شاريع تلبي
�إلغاء �أبواب الإنفاق العالي
حاجات اهم قام برتكها».
وعن كيفي ��ة ا�س�ت�رداد االم ��وال� ،أو�ضح ،يف االثناء ،ر�أى اخلبري االقت�صادي با�سم
�أن «العم ��ل عل ��ى ا�س�ت�رداد االم ��وال انط ��وان �أن قرار جمل� ��س النواب ال�سابق
املنهوبة يكون م ��ن خالل التعاون الدويل ب�إلغ ��اء جمال� ��س املحافظات �أوق ��ف �سبب ًا
واالتفاق ��ات الثنائي ��ة م ��ع البل ��دان الت ��ي كب�ي�ر ًا له ��در الأم ��وال ال يق ��ل خط ��را ع ��ن
تتواج ��د فيها ه ��ذه االم ��وال» ،م�ؤك ��د ًا �أن الف�ساد يف امل�شاريع.
«الع ��راق ج ��اد به ��ذا العم ��ل م�ستخدما كل وق ��ال يف حديث ��ه �إن «االنفاق على رواتب
االدوات املتاح ��ة ل ��ه م ��ن خ�ل�ال ال�شبك ��ة �أع�ض ��اء جمال� ��س املحافظ ��ات �ش ��كل رقم ًا
العربي ��ة لتعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد كبري ًا على موازنة الدولة و�صل �إىل 208
وكذلك ع�ضويته يف اتفاقية االمم املتحدة ملي ��ارات دين ��ار �سنوي� � ًا ،وكل ع�ضو له 3
عجالت و� 6أفراد من احلماية».
ملكافحة الف�ساد».
و�أ�ش ��ار �إىل� ،أن «ا�ستع ��ادة االم ��وال و�أ�ض ��اف� ،أن «�إلغاء ه ��ذا اجلهاز و�أجهزة
املنهوب ��ة م ��ن الع ��راق �ست�ساه ��م بتطوير �أخ ��رى فائ�ض ��ة ال طائ ��ل منه ��ا �سيوف ��ر
البن ��ى التحتي ��ة وت�ساع ��د عل ��ى توف�ي�ر للموازنة مبالغ كب�ي�رة وممكن اال�ستفادة
فر� ��ص العم ��ل يف املجتم ��ع ،لذل ��ك يج ��ب منها يف عملي ��ة التنمية احلقيقية وتوفري
عل ��ى الع ��راق تطبي ��ق قان ��ون �صن ��دوق تل ��ك املبال ��غ ملوازن ��ة الدول ��ة وت�شغي ��ل
ا�سرتداد االموال املنهوبة ا�سوة بعدد من العاطلني».
البلدان ،ليت�ضمن القانون �صرف االموال
عن وكالة واع
امل�س�ت�ردة على م�شاريع البنى التحتية يف

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي
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املناطق الفقرية ولي�س اعادة االموال اىل
وزارة املالي ��ة ،لأن هذه اخلطوة �ست�شجع
املجتم ��ع عل ��ى االنخراط بعملي ��ة مكافحة
الف�ساد ودعم النزاهة».
ولف ��ت �إىل� ،أن «تهال ��ك م�شاري ��ع البن ��ى
التحتي ��ة وع ��دم ادامتها و�صيانته ��ا ي�أتي
ب�سبب الف�ساد امل�ست�ش ��ري يف امل�ؤ�س�سات
اخلدمي ��ة» ،وا�صف� � ًا �أيه ��ا ب «الكارث ��ة
الكب�ي�رة» ،م�ست ��درك ًا� ،أن «بل ��دا غنيا مثل
الع ��راق ال تتوف ��ر في ��ه اب�س ��ط اخلدم ��ات
اال�سا�سي ��ة للعي�ش كامل ��اء ال�صالح لل�شرب
والطاق ��ة الكهربائي ��ة و�شب ��كات ال�ص ��رف
ال�صحي ب�سبب الف�ساد والهدر».
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 6ا�سماء متداولة لرئا�سة
الجمهورية من بينهم امر�أة
ومقرب من الح�شد

ال�صدر يوارب "باب احلنانة" للعامري
ويغلقه �أمام املالكي وزعيم الع�صائب

 حماوالت من داخل "الفتح" لالنقالب على رئي�س التحالف بدعم �إيراين وت�سليم املن�صب للخزعلي
يحاول زعيم التيار ال�صدري ،مقتدى ال�صدر،
تفتيت مجموعة ال�شيعة المعروفة بـ"االطار
التن�سيقي" ،عبر �ضم جزء منهم الى "تحالف
االغلبية" .والتقى ال�صدر بزعيم تحالف الفتح
في النجف هادي العامري ،م�ؤخرا ،فيما ال يبدو
االخير قد ا�ستطاع ثني زعيم التيار عن نيته
ت�شكيل حكومة �أغلبية وطنية.
 بغداد /متيم احل�سن
وم ��ازال ن ��وري املالكي ،رئي�س ال ��وزراء اال�سبق،
اب ��رز املرفو�ض�ي�ن يف "حكومة ال�ص ��در" املرتقبة،
فيما ق ��د يلحق املالكي �شخ�صية اخرى يف "قائمة
املرفو�ضني".
ي�أتي ذلك يف وقت يتوقع فيه قرب �إ�صدار املحكمة
االحتادية قرارها ب�ش� ��أن اجلل�سة االفتتاحية التي
�سادها لغط قانوين و�شهدت م�شاجرات.
و�سيحدد قرار "االحتادية" توقيتات اختيار باقي
املنا�ص ��ب احلكومي ��ة ،ومنها رئا�س ��ة اجلمهورية
والت ��ي و�صل عدد مر�شحيها اىل  6ا�سماء متداولة
حتى االن من بينهم امر�أة.
باملقاب ��ل ا�ستم ��ر م�سل�سل تعر�ض مق ��رات ومنازل
"حلف ��اء ال�ص ��در" اىل هجم ��ات م ��ن جمهول�ي�ن،
فيم ��ا و�صف اح ��د احزاب التحال ��ف تلك احلوادث
بـ"ال�صبيانية".
وكان ��ت اجلل�س ��ة االوىل للربمل ��ان يف دورت ��ه
اخلام�س ��ة ق ��د اف�ض ��ت اىل انتخاب ��ات حمم ��د
احللبو�س ��ي ل ��دورة الثاني ��ة ،وحتدي ��د  15يوم ��ا
الختيار رئي�س للجمهورية.
�أبواب "احلنانة"!
وت�ش�ي�ر م�ص ��ادر �سيا�سي ��ة مطلع ��ة ،اىل انه خالل
الف�ت�رة املقبل ��ة يح ��اول زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري
والق ��وى ال�شيعية االخ ��رى "التق ��ارب" وتو�سيع
"حتالف االغلبية".
وا�شارت تل ��ك امل�صادر من داخل احلنانة لـ(املدى)
حيث مقر ال�صدر يف النجف ،اىل ان "االخري ترك
الب ��اب مواربا لزعيم حتالف الفتح هادي العامري
لالن�ضمام اىل التحالف".
وزار العام ��ري ال�سبت منزل ال�ص ��در يف النجف،

يف وق ��ت ت�سرب ��ت فيه ��ا معلوم ��ات ع ��ن "غ�ض ��ب
ايراين" من اداء زعيم الفتح يف الفرتة االخرية.
وا�ضاف ��ت امل�ص ��ادر النجفي ��ة ان "ال�ص ��در ابل ��غ
العام ��ري بان ��ه يرف� ��ض حكوم ��ة التواف ��ق وب ��ان
العام ��ري ورفاق ��ه مرح ��ب به ��م با�ستثن ��اء نوري
املالكي وقي�س اخلزعلي".
وقب ��ل ا�سب ��وع كت ��ب زعي ��م التي ��ار تغري ��دة على
توي�ت�ر ،اك ��د فيها بان ��ه ما�ض يف ت�شكي ��ل حكومة
االغلبي ��ة الوطني ��ة ،لكن ��ه ا�ستطرد قائ�ل�ا "وبابنا
مفتوح لبع�ض مَن مازلنا نح�سن الظن بهم".
وكان ال�ص ��در ،بح�سب امل�صادر ،ق ��د بعث بر�سائل
اىل ح ��زب الدعوة الذي جدد الثقة م�ؤخرا للمالكي
يف من�ص ��ب االمني الع ��ام ،بانه (احل ��زب) يتحمل
م�س�ؤولي ��ة ظه ��ور "داع� ��ش" وهدر نح ��و ""450
مليار يف حكومتي املالكي.
وطل ��ب ال�ص ��در ،وف ��ق ماقالت ��ه امل�ص ��ادر ،م ��ن
"الدع ��وة" -يف ح ��ال قرر االنخ ��راط يف حتالف
االغلبي ��ة -ان "يعت ��ذر" اىل ال�شع ��ب العراقي عن
تلك االخطاء ويقدم امل�س�ؤولني اىل الق�ضاء.
وا�ستط ��اع ال�ص ��در ان ي�ض ��م اك�ث�ر م ��ن  %60م ��ن
مقاع ��د الربملان البال ��غ  ،329اىل �صفه ،وظهر ذلك
يف اجلل�سة االوىل للربمل ��ان التي عقدت اال�سبوع
املا�ضي.
االنقالب على العامري
ي�أت ��ي ذل ��ك يف وق ��ت تت�س ��رب في ��ه انباء ع ��ن وفد
اىل طه ��ران للتقري ��ب ب�ي�ن االط ��ار ال�سرتاتيج ��ي
وال�ص ��در ،وبح�سب بع�ض الت�سريبات ان "طهران
ق ��د ت�ضح ��ي بزعيم حتال ��ف الفتح الن ��ه مل يح�سن
ادارة االزمة االخرية".
وتظه ��ر ت�صريح ��ات واع�ل�ام الق ��وى ال�سيا�سي ��ة
�ضم ��ن "التن�سيقي" انتقادات الداء العامري ،فيما

يلمحون لت�سليم املن�صب اىل قي�س اخلزعلي.
وحتم ��ل اط ��راف �شيعي ��ة ،العام ��ري ،خ�س ��ارة
االنتخابات االخ�ي�رة ،حيث فقد التحالف اكرث من
ن�ص ��ف مقاعده يف  ،2018ا�ضاف ��ة اىل الت�صويت
ل�صال ��ح مفو�ضي ��ة وقان ��ون االنتخاب ��ات االخ�ي�ر
داخل الربملان.
رمانات برملانية!
وحت ��ول ال�ص ��راع ال�سيا�سي االخ�ي�ر اىل هجمات
م�سلحة ،حيث ا�سته ��دف جمهولون منزل القيادي
والنائب يف تقدم عبدالك ��رمي عبطان يف ال�سيدية
جنوبي بغداد برمانة يدوية.
و�أو�ضح القيادي يف التحالف الذي يتزعمه رئي�س
الربملان حممد احللبو�س ��ي ،بتغريدة على ح�سابه
عل ��ى تويرت ،لي ��ل ال�سبت الأح ��د� ،أنه وج ��د �أم�س
"ظرف� � ًا �أمام ب ��اب منزله ،يحمل ر�سال ��ة تهديد".
وجاء يف الر�سالة املذكورة ،بح�سب عبطان ،ن�صا
مف ��اده "حتالف ��ك مع الأغلبي ��ة الوطني ��ة �سيحملك
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الكث�ي�ر من العواقب" ،يف �إ�شارة �إىل حتالف تقدم
مع التيار ال�صدري يف ت�شكيل احلكومة اجلديدة.
كم ��ا �أ�ش ��ار �إىل �أن موجه ��ي التهدي ��د طلب ��وا من ��ه
االجت ��اه نح ��و حكوم ��ة توافقي ��ة واالن�سحاب من
"تق ��دم" ،معت�ب�را �أن ا�ستهداف منزل ��ه كان �أوىل
طالئع هذا التهديد.
وكان مق ��ر تقدم يف االعظمي ��ة قد تعر�ض قبل ايام
اىل هج ��وم بـ"رمان ��ة يدوية" و�سب ��ق هجوم على
مقر احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين يف الكرادة،
و�سط العا�صمة.
وعل ��ق "تقدّم" عل ��ى هذا الهجوم االخ�ي�ر ،وا�صفا
�إي ��اه بـ"الزوبع ��ات ال�صبياني ��ة" ،وم�ش ��ددا عل ��ى
�أن ��ه "ما� ��ض يف م�شروع ��ه نح ��و البن ��اء والإعمار
وا�ستتب ��اب الأم ��ن يف الب�ل�اد" ،معت�ب�را �أن �أي
ت�صرفات �صبيانية "مل و لن تهزمه".

بخ�صو� ��ص "قانوني ��ة" اجلل�س ��ة االفتتاحي ��ة
للربمل ��ان ،بعدم ��ا �شه ��دت ان�سح ��اب رئي� ��س ال�سن
حمم ��ود امل�شه ��داين ،وتكلي ��ف بديل عن ��ه الكمال
اجلل�سة.
ويتوق ��ع غال ��ب الدعم ��ي ،الباح ��ث يف ال�ش� ��أن
ال�سيا�سي ،ان ي�ص ��در القرار "�سريعا" ولن يت�أخر
كما حدث يف ق�ضية تدقيق نتائج االنتخابات التي
ا�ستغرقت نحو ا�سبوعني.
ويق ��ول الدعم ��ي يف ات�ص ��ال م ��ع (امل ��دى) ام� ��س
�":سي�ص ��در الق ��رار ي ��وم غ ��د (اليوم االثن�ي�ن) او
بعده ،حيث هناك م�ؤ�شرات على �سرعة احل�سم".
وق ��ررت االحتادية قبل ايام ا�ص ��دار "امر والئي"
بايق ��اف خمرج ��ات اجلل�س ��ة االوىل الت ��ي �شهدت
اختيار احللبو�سي رئي�سا للمجل�س ونائبيه.

من �سيكون رئي�س اجلمهورية؟
م�صري اجلل�سة االفتتاحية
و�سيحدد نطق املحكمة بالقرار النهائي �سري باقي
وينتظ ��ر اجلمي ��ع ق ��رار املحكم ��ة االحتادي ��ة تفا�صي ��ل ت�شكي ��ل احلكومة ،حيث م�ض ��ى ا�سبوع

االن على موعد اختيار رئي�س للجمهورية.
وتت ��داول االن ا�سماء  7مر�شح�ي�ن للمن�صب ،فيما
ال ي ��زال امل�شه ��د �ضبابي ��ا ب�ي�ن احلزب�ي�ن الكرديني
الكبريين حول مر�شح املن�صب.
وج ��رى الع ��رف ال�سيا�سي ان يذه ��ب املن�صب اىل
�شخ�صي ��ة كردية ،حيث ر�ش ��ح القيادي يف احلزب
الدميقراط ��ي ووزي ��ر املالية واخلارجي ��ة ال�سابق
هو�شيار زيباري نف�سه.
واعت�ب�ر تر�شيح االخري بان االتف ��اق الذي ظهرت
مالحم ��ه مع حزب االحت ��اد الوطن ��ي الكرد�ستاين
قد "ن�سف".
وكانت ت�صريحات كردية ،اكدت ان الطرفني اتفقا
على ان يقوم "االحتاد" برت�شيح احد ال�شخ�صيات
اىل املن�صب مبوافقة زعيم "الدميقراطي" م�سعود
بارزاين.
وبح�س ��ب الدعم ��ي ان بره ��م �صال ��ح ،رئي� ��س
اجلمهورية احلايل و�أبرز مر�شحي حزب االحتاد
قد يكون وراء عدم االتفاق.
وتاب ��ع الباحث ال�سيا�س ��ي "الدميقراطي ال ين�سى
م ��ا فعله االحت ��اد يف  2018حني ق ��دم �صالح رغم
رف�ض االول ،و�صوت له ال�شيعة".
وتت ��داول االن  7ا�سم ��اء مر�شح ��ة للمن�ص ��ب اىل
جان ��ب زيب ��اري و�صال ��ح ،هن ��اك رزكار ام�ي�ن،
القا�ضي ال�سابق يف حمكمة �صدام ،ولطيف ر�شيد
وزير املوارد املائية ال�سابق عن حزب االحتاد.
ا�ضافة اىل �شيالن حممد ،وهي �شخ�صية مل ي�سبق
له ��ا العم ��ل ال�سيا�سي ،وحممد الب�ص ��ري وهو من
املقربني اىل احل�شد ال�شعبي.
وتن�ص املادة  68من الد�ستور على �أنه ي�شرتط يف
املر�شح لرئا�سة اجلمهورية �أن يكون:
�أو ًال .عراقي ًا بالوالدة ومن �أبوين عراقيني.
ثاني ًا .كامل الأهلية و�أمت االربعني �سنة من عمره.
ثالث� � ًا .ذا �سمعة ح�سنة وخ�ب�رة �سيا�سية وم�شهود
ل ��ه بالنزاه ��ة واال�ستقام ��ة والعدال ��ة واالخال�ص
للوطن.
رابع ًا .غري حمكوم بجرمية خملة بال�شرف.
ويعت�ب�ر غال ��ب الدعم ��ي ان "م ��ن م�صلح ��ة حزب
االحت ��اد االتفاق م ��ع الدميقراطي لتق ��دمي مر�شح
واحد لرئا�سة اجلمهورية".
وي�ضي ��ف الباح ��ث ال�سيا�سي" :اذا ق ��دم احلزبان
مر�شحني ،فان مر�شح احلزب الدميقراطي �سيفوز
بالت�أكي ��د الن هن ��اك اغلبي ��ة مريح ��ة م ��ن التي ��ار
ال�ص ��دري والق ��وى ال�سنية و�آخري ��ن �سي�صوتون
له".

تعــزيــــة

حمللون :خماطر مواجهة �إيرانية �أمريكية على ار�ض العراق
تت�صاعد مع تكرار هجمات الف�صائل امل�سلحة
 ترجمة  /حامد �أحمد
�أ�ش ��ارت �صحيف ��ة وا�شنط ��ن تامي ��ز الأمريكي ��ة يف
تقري ��ر لها الي ��وم ،انه بعد عقدين تقريب ��ا من املهمة
الع�سكري ��ة الأمريكي ��ة يف الع ��راق ،وبع ��د اع�ل�ان
الرئي�س الأمريكي ،جو بايدن ،قبل ا�شهر بان الدور
القت ��ايل للق ��وات الأمريكي ��ة يف الع ��راق �سينته ��ي
بنهاي ��ة ع ��ام  ،2021ف ��ان الع ��راق قد دخ ��ل مرحلة
خط�ي�رة م ��ع حتذير نق ��اد م ��ن ان الإدارة الأمريكية
قد �سمح ��ت با�ستمرار املهمة لقواته ��ا يف البلد دون
وجود معلم وا�ضح او و�صول للمرحلة الأخرية من
ال�شوط و�سط زيادة بالهجمات التي تنفذها ف�صائل
م�سلحة مدعومة من ايران يف البلد.
ويقول حملل ��ون انه بينما حتولت يف كانون االول
مهم ��ة اجلي� ��ش الأمريك ��ي ر�سمي ��ا من مهم ��ة قتالية
�ض ��د ما تبقى من تنظيم داع� ��ش اىل دور ا�ست�شاري
للق ��وات العراقية ،ف ��ان القوات املتبقي ��ة ،التي يبلغ
تعداده ��ا  2,500جن ��دي تقريب ��ا ،م ��ا ت ��زال تواجه
تهديدات متزايدة خ�صو�صا من قبل ف�صائل م�سلحة
تدعمه ��ا ايران ،م�شريين اىل ان هذه الف�صائل ازداد
ن�شاطه ��ا حدة خالل الأ�شه ��ر الأخرية على نحو غري
متوقع خ�صو�صا و�س ��ط �سعي داعميهم ال�سيا�سيني
يف بغ ��داد للحف ��اظ عل ��ى �سلط ��ة لهم ونف ��وذ �ضمن
احلكومة العراقية اجلديدة.
و�شهد اول �أ�سبوعني من عام  2022تنفيذ الف�صائل
امل�سلح ��ة لأرب ��ع هجم ��ات على الأق ��ل �ض ��د من�ش�آت
ع�سكري ��ة �أو دبلوما�سية �أمريكي ��ة ،ب�ضمنها هجوم
�صاروخي مت تنفي ��ذه اخلمي�س ا�سته ��دف ال�سفارة
الأمريكي ��ة يف بغداد .وكانت هجمات الف�صائل عرب
ال�صي ��ف املا�ض ��ي ق ��د حفزت باي ��دن لل ��رد ب�ضربات
جوي ��ة �أمريكية يف منا�سبتني عل ��ى الأقل ا�ستهدفت
من�ش� ��آت للف�صائ ��ل عل ��ى ط ��ول احل ��دود العراقي ��ة
ال�سورية .الهجمات اجلوية الأمريكية االنتقامية قد
ولدت انتقادات م ��ن ان �إدارة بايدن �ستت�سبب بذلك
اىل اجنرار القوات الأمريكية اكرث واكرث اىل �شبح
مواجه ��ة ع�سكرية حمتملة مع اي ��ران داخل العراق
و�سوري ��ا مما يجع ��ل القوات الأمريكي ��ة املتواجدة

يف البلد عر�ضة للخط ��ر .وا�ستنادا لبع�ض املحللني
الذين ح ��ذروا من ان الف�صائ ��ل امل�سلحة التي متيل
اك�ث�ر االن لتنفيذ هجمات وفق ارادتها بغ�ض النظر
عن وجود �أوامر من عدمه من اخلارج ،فان املخاطر
التي تواجهها القوات الأمريكية يف العراق �ستزداد
�سوءا اكرث خالل العام .2022
ماي ��كل نايت� ��س ،زمي ��ل معه ��د وا�شنط ��ن ل�سيا�سات
ال�شرق الأدنى واملخت�ص بال�ش�أن ال�سيا�سي والأمني
العراق ��ي ،ق ��ال "حت ��ى ان الإيراني�ي�ن منزعج ��ون
منه ��م يف الوق ��ت احل ��ايل وذل ��ك النه ��م مل يع ��ودوا
م�ستجيب�ي�ن للأوامر .انهم مييل ��ون التخاذ قرارات
ب�أنف�سهم وينفذون م ��ا يريدوه هم ،حتى لو قال لهم
الإيرانيون تفادوا قتل �أي جندي �أمريكي عن طريق
اخلط�أ" .ال�سيناريو الأ�سو�أ �سيكون يف حال انهيار
املفاو�ضات الأمريكية الإيرانية الهادفة للتو�صل اىل
اتفاقي ��ة جدي ��دة لتحجيم برنامج طه ��ران النووي.
عنده ��ا ق ��د تتخلى طه ��ران عن �أي ��ة عملي ��ة �سيطرة
عل ��ى ه ��ذه الف�صائ ��ل وتعطيه ��ا ال�ض ��وء الأخ�ض ��ر
وق ��د يتمث ��ل ذل ��ك مبوج ��ة م ��ن هجم ��ات الطائرات
امل�سرية والتفج�ي�رات االنتحارية وهجمات �أخرى
ت�سته ��دف االمريكان ح�صرا .وق ��ال الباحث نايت�س
"العالقات الإيرانية الأمريكية لعام � 2022ستكون
�سلبية جدا ،وان الو�ض ��ع الأمني للقوات الأمريكية
�سيك ��ون �سلبي ��ا �أي�ض ��ا .ق ��د ي�ستخدم ��ون منظومة
�أ�سلح ��ة جديدة� ،شيئ ��ا مل ن�ألفه من قب ��ل �أو �شيئا مل
نكن م�ستعدين له ،وان ال�شيء الوحيد الذي يردعهم
ع ��ن فعل ذلك هو انهم يعرفون بانهم لو قتلوا جنديا
�أمريكي ��ا فانه ��م �سيواجهون ردا مقاب�ل�ا" .املتحدث
با�س ��م البنتاغ ��ون ،ج ��ون كريب ��ي ،ق ��ال يف م�ؤمتر
�صحفي الأ�سبوع املا�ضي متحدثا عن و�ضع القوات
الأمريكية يف العراق "من الوا�ضح انهم يتعر�ضون
للخطر يف املنطقة .نح ��ن دائما لدينا احلق بالدفاع
ع ��ن النف�س"� .أم ��ا م�ست�ش ��ار االمن الوطن ��ي للبيت
الأبي� ��ض ،جيك �سوليفان ،فقد ذهب ابعد من ذلك يف
ت�صري ��ح له بتاريخ  9كانون الث ��اين حمذرا طهران
م ��ن ان �أمريكا �ستح�ش ��د ب�سرعة يف ح ��ال مقتل �أي
منت�س ��ب يف اجلي�ش الأمريكي من قبل القوات التي

تعمل بالنيابة عنها.
وق ��ال �سوليف ��ان "ك�أم�ي�ركان ،لدين ��ا اختالفاتن ��ا
اخلا�ص ��ة ب�ش� ��أن الأم ��ور ال�سيا�سي ��ة .ولكنن ��ا
متوحدون مبوقفن ��ا �ضد التهديدات والتحري�ضات،
نح ��ن متح ��دون بالدفاع ع ��ن �شعبن ��ا .و�سنعمل مع
حلفائن ��ا و�شركائنا لردع �أي ��ة هجمات تنفذها �إيران
وال ��رد عليه ��ا" .وكانت التوترات ق ��د ت�صاعدت بني
الوالي ��ات املتحدة وايران من ��ذ ان ان�سحب الرئي�س
ال�ساب ��ق ترامب م ��ن االتفاق الن ��ووي الإيراين عام
 .2018وبلغ ��ت التوترات ذروتها يف كانون الثاين
 2020عندم ��ا ت�سب ��ب هجوم �أمريك ��ي جوي مبقتل
قائ ��د فيلق القد�س االيراين قا�س ��م �سليماين ونائب
قائد احل�شد ال�شعبي �أبو مهدي املهند�س قرب مطار
بغداد الدويل.
ويذك ��ر ان البنتاغون والبي ��ت الأبي�ض مل يقدما �أي
م�ؤ�شر عن ان الواليات املتحدة تهدف اىل ان�سحاب
كل ��ي لقواتها من الع ��راق او �سوريا ،مما يعطي ذلك
�صورة خمالفة ب�شكل وا�ضح عن ما قامت به م�ؤخرا
من ان�سحاب كامل لها من �أفغان�ستان.
كث�ي�ر م ��ن املحلل�ي�ن يعتق ��دون ان ��ه م ��ن املحتمل ان
تبق ��ى الق ��وات الأمريكية يف الع ��راق و�سوريا على
م ��دى �سن ��وات طويلة قادم ��ة ،وتعمل ع ��ن قرب مع
الق ��وات العراقي ��ة والكردي ��ة ملنع �أي ظه ��ور جديد
لتهديدات تنظي ��م داع�ش .وقال الباحث الأمريكي،
نايت� ��س ،ان طه ��ران تطلب م ��ن الف�صائ ��ل امل�سلحة
االن ان ال تتع ��دى هجماته ��ا م�ست ��وى الهجم ��ات
"اال�ستعرا�ضي ��ة" ،واحد �أ�سباب ذلك هو ان ايران
ال تري ��د ان ت ��رى نف�سها يف حالة اقتت ��ال مفتوح مع
الوالي ��ات املتح ��دة ،وكذل ��ك ان الق ��ادة الإيراني�ي�ن
م ��ا يزال ��ون ي�أمل ��ون بانت ��زاع تخفي ��ف للعقوب ��ات
وتنازالت �أخرى من �أمريكا و�سط مباحثات االتفاق
النووي امل�ستمرة.
م ��ن جانب �آخر اك ��د الباحث نايت� ��س ان البنتاغون
�سي�ستم ��ر مبهمة تدريب وم�ساع ��دة القوات الأمنية
العراقي ��ة مع مراعاة عدم نقل تلك امل�ساعدة ملجاميع
قد ت�ستهدف القوات الأمريكية يف البلد.
عن �صحيفة وا�شنطن تاميز
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ذي ق��ار ت�س��جل تزاي��د ًا مرعب�� ًا ب�أع��داد ح��االت االنتح��ار
 خا�ص /املدى
اك ��دت م�ص ��ادر حملي ��ة يف حمافظة ذي ق ��ار� ،أم�س
االح ��د ،تزاي ��د ح ��االت االنتح ��ار يف املحافظة اىل
ن�س ��ب مرتفع ��ة ،حيث �سجل ��ت املحافظ ��ة  76حالة
انتحار خالل العام املا�ضي.
وقال م�س�ؤول منظمة التوا�صل واالخاء الإن�سانية
و�سكرت�ي�ر خلي ��ة االنتحار يف ذي ق ��ار املتوقفة عن
عملها علي النا�شي يف حدي ��ث لـ(املدى) ،ان "هناك
زي ��ادة ملحوظ ��ة ع ��ن ال�سن ��وات ال�سابق ��ة يف عدد
ح ��االت او حم ��اوالت االنتح ��ار واال�سب ��اب كثرية
اهمها العنف اال�سري واملخ ��درات والبطالة ،وهذا
الثالث ��ي هو امل�سب ��ب لظاهرة االنتح ��ار التي تكرث
لدى الذكور ثم بعدهم االناث".
وا�ض ��اف النا�ش ��ي ،ان "املعاجلات يج ��ب ان تكون
حكومية وجمتمعية ،حيث كانت لدينا يف حمافظة
ذي ق ��ار عام  2018و  2019خلي ��ة خا�صة بظاهرة
االنتح ��ار وكان ��ت ت�أخذ عل ��ى عاتقها بح ��ث ا�سباب
ح ��االت االنتح ��ار والعم ��ل عل ��ى تق ��دمي املعاجلات
له ��ا ،حي ��ث كانت لن ��ا زيارة ملن ��ازل الذي ��ن حاولوا
االنتح ��ار وايجاد حلول مل�شاكلهم ومعرفة اال�سباب

التي ادت ملحاولة االنتحار لكي ال تتكرر" .وا�شار،
اىل ان "ن�سب ��ة االنتحار يف املحافظة تنذر باخلطر
النه ��ا عند ال�شباب دون �س ��ن الـ� 25سنة من الفتيات
والذكور وطالب اجلامعات" ،م�شري ًا �إىل ان "هناك
حاالت جنائية لكنه ��ا حت�سب حاالت انتحار ،ف�ضال
ع ��ن ا�سباب اخرى للظاهرة مث ��ل تعاطي املخدرات
والفقر واجلهل والعالقات العاطفية".
واو�ض ��ح ،ان "خلي ��ة االنتحار احلكومي ��ة ال�سابقة
اوقف ��ت عملها ب�سبب التظاه ��رات وجائحة كورونا
ونطم ��ح اىل اع ��ادة ت�شكيله ��ا وتفعليها لك ��ي تاخذ
دوره ��ا يف املجتمع وحتد من انت�شار هذه الظاهرة
النه ��ا كان ��ت �سابق ��ا تبح ��ث ع ��ن احلل ��ول وحتاول
توف�ي�ر فر� ��ص عم ��ل اي�ض ��ا لك ��ن كثريي ��ن حاولوا
االنتحار ب�سبب البطالة".
ب ��دوره ،ك�شف م�صدر حكومي مطل ��ع لـ(املدى) ،ان
"املحافظ ��ة �سجلت خالل الع ��ام املا�ضي  ٧٦حالة
انتح ��ار ،توزعت ب�ي�ن  ٤١حالة للرج ��ال و ٣٥حالة
للن�ساء" ،الفتا �إىل �أن "ال�شنق واطالق النار ت�صدر
نوعي ��ة احل ��االت الت ��ي يق ��دم فيه ��ا ال�شخ� ��ص على
االنتحار".
وا�ض ��اف ،ان "املحافظ ��ة افتتح ��ت الع ��ام احل ��ايل

 ٢٠٢٢ب� �ـ ٥ح ��االت انتحار وقع ��ت جميعها يف يوم
واح ��د ،جنح ��ت  ٤يف امت ��ام مهمتها بينم ��ا ف�شلت
واحدة يف حتقيق مبتغاها".
اىل ذل ��ك ق ��ال الباح ��ث االجتماع ��ي علي نعي ��م ،ان
"االح�صائيات التي ن�سمعها خميفة بحد ذاتها النها
ارقام لي�س ��ت ب�سيطة او �سهلة عل ��ى حمافظة ي�صل
تعدادها نحو  3ماليني فعندما ينتحر منها ما ت�صل
ن�سبته لأكرث من � ٥٥شخ�ص كل عام فاملفرو�ض قرع
ناقو�س اخلطر وان هن ��اك م�شكلة يجب على الفور
معاجلتها".
وا�ض ��اف نعيم لـ (امل ��دى) ،ان "امل�شكل ��ة االكرب هي
البطال ��ة والفق ��ر وان اغل ��ب ا�سب ��اب االنتح ��ار يف
ذي قار ه ��ي اقت�صادية ،لكن هذا ال يعني ان العالج
اقت�ص ��ادي فق ��ط ،امن ��ا ع�ب�ر ال�سياق ��ات الثقافي ��ة
واخلط ��اب الدين ��ي واخلط ��اب العائل ��ي واج ��ادة
ق�ضي ��ة تعامل اال�سرة مع ال�شاب ،كل ذلك ي�سهل حل
امل�شكلة ب�شكل و�آخر".
وا�شار اىل ان "غياب االمل وفقدانه وحالة البطالة
امل�ست�شري ��ة يف مناط ��ق املحافظ ��ة يزيد م ��ن ن�سب
االنتح ��ار ،ف�ضال عن انت�ش ��ار االمرا�ض مثل مر�ض
االكتئاب واالمرا�ض الذهنية".

علي الغربي ..لوحة مي�سانية تعانق
دجلة وغزال الرمي ومدينة ال�سنابل

باعتماد طرائق حديثة يف ال�سقي والت�سميد

وا�سط تنجح بزراعة نبات الربوكلي امل�شهور..
وحتقق انتاجية عالية
 وا�سط  /جبار بچاي

 متابعة /املدى
ميث ��ل ق�ض ��اء عل ��ي الغربي ا�ستثن ��اء جغرافي� � ًا يحمل
لوح ��ة طبيعي ��ة بتوقيع نه ��ر دجلة ،ما ت ��زال حتت�ضن
غزال الرمي العراقي و�سط غابتها الفريدة.
ويقطن � 55ألف ن�سمة من املواطنني يف الق�ضاء الذي
يتب ��ع حمافظة مي�سان ويقع �شماله ��ا من جهة وا�سط،
متو�سط ًا الطريق بني بغداد والب�صرة ،كما �أنه ال يبعد
�سوى  27كم عن احلدود مع �إيران حيث جبال ب�شتكو
الوعرة التي تعد امتداد ًا ل�سل�سلة جبال حمرين.
وحت ��دث الكات ��ب �صف ��اء الذهب ��ي ،وه ��و م ��ن �أه ��ايل
املنطقة قائ ًال �إن "مدينة علي الغربي القدمية تقع على
اجله ��ة اليمنى الغربية من نه ��ر دجلة ،مثلها مثل املدن
املج ��اورة الت ��ي اتخ ��ذت من نه ��ر دجلة درع� � ًا للوقاية
م ��ن ال�سيول اجلارفة الت ��ي تنحدر من جب ��ال ب�شتكو
القريب ��ة" .و�أ�ض ��اف الذهب ��ي� ،أن "مرك ��ز املدينة يقع
عل ��ى انحناء دجلة الكبري باالجت ��اه الأي�سر ثم الأمين
لي�ستمر النهر باالنحدار جنوبا".
و�أ�شار �إىل �أن "غابات من ا�شجار الغرب الذاتية النمو
موج ��ودة �شمال املدينة يف غ ��رب ال�سيد يو�سف ومن
جنوبه ��ا و�أي�ض ��ا على نهر دجل ��ة هناك الغاب ��ة الأكرب
الكثيفة ويطلق عليها غرب االمام علي الغربي".
وتاب ��ع� ،أن "الق�ض ��اء يتك ��ون م ��ن جز�أي ��ن ،اجل ��زء
ال�صغ�ي�ر يق ��ع على اجلان ��ب الأي�سر حي ��ث مير طريق
بغ ��داد -عمارة ،واجلانب الأمين وهو اجلزء الرئي�س
للبلدة فيتكون من حملتني الكبرية الفخرية والأخرى
القلعة ويف�صلهما �سوق طويل م�سقف".
ون ��وه الذهب ��ي� ،إىل �أن "�شاع ��ر الع ��رب الأكرب حممد
مه ��دي اجلواه ��ري� ،سك ��ن الق�ض ��اء يف الأربعينيات
واخلم�سينيات من القرن املا�ضي ،حيث امتلك �أرا�ضي

وا�سع ��ة وم�ضخة كب�ي�رة للماء ،ومازال ��ت املنطقة يف
�شم ��ال الق�ض ��اء حتم ��ل ا�س ��م اجلواه ��ري ،وفيها قال
رائعته( :يا �أم عوف عجيبات ليالينا)".
حممية طبيعية لغزالن الرمي
ب ��دوره ،ذك ��ر مع ��اون مدي ��ر حممي ��ة غ ��زال الرمي يف
عل ��ي الغربي� ،ستار جبار مم ��دوح� ،أن "حممية الرمي
الواقع ��ة يف ق�ض ��اء عل ��ي الغرب ��ي لرتبي ��ة الغ ��زالن
ت�ضم �أع ��داد ًا من غزال الرمي العراق ��ي �إحدى املراعي
الطبيعية املهمة على م�ستوى املحافظة".
و�أ�ض ��اف مم ��دوح� ،أن "املحمي ��ة ت�شم ��ل  501دومن ��ا
وتبل ��غ �أعداد قطع ��ان الرمي فيه ��ا  360ر�أ�س� � ًا موزعة
بالت�س ��اوي بني الذكور واالن ��اث ،وتتوفر يف املحمية
�أع ��داد متنوعة من النباتات الت ��ي ي�شكل البع�ض منها
علفا للغزالن حيث يزرع  60دومن ًا من ال�شعري العلفي
ف�ض�ل ً�ا عن نبات ��ات �شوك البح ��ر والكالبت ��وز وادغال
اجلزيرة والرغل".
�سبب ت�سمية الق�ضاء
�إىل ذل ��ك ،يق ��ول املواطن �أحم ��د �أبو �س ��درة� ،إن "ا�سم
الق�ضاء يعود لوج ��ود مرقد ال�سيد علي الغربي ،الذي
ي�ص ��ل ن�سبه �إىل زيد بن علي ب ��ن احل�سني بن علي بن
�أب ��ي طال ��ب عليه ال�س�ل�ام" .و�أ�ض ��اف �أبو �س ��درة� ،أن
"م�ساحة ال�ضريح تقدر بنحو  200مرت مربع ،وتقدر
الباح ��ة اخلارجي ��ة ب�أربع ��ة �آالف مرت مرب ��ع ويتوافد
عليه ال ��زوار من جمي ��ع حمافظات الع ��راق وخمتلف
ال ��دول الإ�سالمية" .و�أ�شار �أب ��و �سدرة� ،إىل �أن "هناك
حملة لإعادة بناء مرقد ال�سيد علي الغربي ،ويتوا�صل
العم ��ل بن�س ��ب متقدمة ليكون بن ��اء حديث� � ًا ومتكام ًال
يليق بهذه ال�شخ�صية الدينية والتاريخية املهمة".

�إعـــــالن

قدم املدعي (حميد عالوي فياض) دعوى واملتضمنة تبديل
لقبه وجعل��ه (العلواني) بدال ً م��ن (الفالحي) فمن لديه
ح��ق االعتراض مراجعة مقر هذه املديرية خالل خمس��ة
عش��ر يوم وبعكسه سيتم النظر في طلبه وفق أحكام
املادة  22من قانون البطاقة املوحدة رقم  3لسنة .2016
ء /اللواء ريا�ض جندي عبد الكاظم
مدير اجلن�سية العام

جن ��ح �أح ��د الباحث�ي�ن يف حمافظ ��ة وا�س ��ط
بزراع ��ة نب ��ات الربوكل ��ي لأول يف املحافظ ��ة
مبقدار  811نبتة يف ق�سم الب�ستنة التابع اىل
بلدية الكوت ،وا�ستخدم الباحث وليد عالوي
وهو طالب ماج�ستري يف جامعة ذي قار ،كلية
الزراع ��ة االهوار ق�سم الب�ستن ��ة �أ�سلوب الري
بالتنقيط ملزرعته التجريبية التي �أعطت ثمر ًا
كبري ًا بلغ وزن القر�ص من النبتة  1200غرام.
واعت�ب�ر متخ�ص�ص ��ون يف ال�ش� ��أن الزراع ��ي
جناح زراعة النبات يف املحافظة من التجارب
الزراعي ��ة احلديث ��ة التي ينبغ ��ي االهتمام بها
والعم ��ل على تو�سيع امل�ساح ��ات التي �ستزرع
م�ستقب�ل�ا كون ��ه نب ��ات ذو قيمة غذائي ��ة عالية
و�أهمية طبي ��ة �إ�ضافة اىل اجلانب االقت�صادي
ال ��ذي يحقق ��ه للفالح .يق ��ول الباح ��ث عالوي
"قمت بتجربة عملية لزراعة نبات الربوكلي
من خالل زراعة  811نبت ��ة بعد تهيئة الأر�ض
املنا�سب ��ة وتق�سيمها اىل وح ��دات بحثية بعدد
 36وح ��دة عر�ض كل منه ��ا  5. 7م ومت زراعة
 18نبتة يف كل وحدة وعلى م�ساحة كلية تبلغ
 500مرت مربع" .م�ؤكد ًا �أن "زراعة الربوكلي
يف وا�س ��ط تع ��د م ��ن التج ��ارب احلديث ��ة يف
منطقة الو�سط واجلنوب يف العراق".
و�أو�ض ��ح "ا�ستخدم ��ت طريق ��ة الزراع ��ة على
�شكل خط ��وط بعد تق�سيم الأر� ��ض املخ�ص�صة
للزراع ��ة واعتم ��دت ا�سل ��وب ال ��ري بالتنقيط
وكان جمم ��وع كمي ��ة املي ��اه امل�ستخدم ��ة ه ��ي
ع�ش ��رة �آالف ل�ت�ر ل ��كل مراح ��ل االنب ��ات فيما
حتت ��اج الري ��ة الواحدة اىل  100ال ��ف لرت اذا
مت ��ت زراعتها بالطرق التقليدي ��ة وبا�ستخدام
ال ��ري ال�سيح ��ي" .الفتا اىل �أن ه ��ذا اال�سلوب
حق ��ق �أي�ض ��ا وف ��رة يف مي ��اه ال ��ري وه ��ذا
م ��ن ال�ض ��رورات الت ��ي ينبغ ��ي االهتم ��ام بها
واعتماده ��ا خا�صة مع ال�شح ��ة املائية الكبرية
الت ��ي يع ��اين منه ��ا البل ��د عموم ��ا وحمافظ ��ة
وا�سط التي فق ��دت هذا املو�سم نحو  50باملئة
من خطتها الزراعية".

�إعـــالن

قدم املدعي (صالح مهدي حس��ن) طلبا ً يروم فيه تبديل
(اللق��ب) م��ن (الس�لاطنه) الى (الياس��ري) فم��ن لديه
اعتراض عل��ى الدعوى مراجعة ه��ذه املديرية خالل مدة
أقصاها (خمس��ة عش��رة يوماً) وبعكس��ه سوف ينظر
بالدع��وى وف��ق احكام امل��ادة ( )22م��ن قان��ون البطاقة
الوطنية رقم ( )3لسنة .2016

جمهورية العراق  /جمل�س الق�ضاء الأعلى
رئا�سة حمكمة ا�ستئناف كركوك االحتادية
حمكمة بداءة كركوك
رئا�سة جلنة تثبيت امللكية يف كركوك

اللواء ريا�ض جندي الكعبي
املدير العام  /وكالة

م�ش�ي�ر ًا اىل �أن "ف�ت�رة ن�ض ��ج النب ��ات كان ��ت
قيا�سي ��ة و�أعطت احلب ��ات املزروع ��ة انتاجية
عالية �إذ بلغ وزن القر�ص الواحد  1200غرام
وه ��ي كمي ��ة كب�ي�رة ت�سج ��ل لأول م ��رة �ضمن
االطر والتجارب البحثية يف العراق".
وبني �أن �أحد م�سببات جناح جتربته الزراعية
وبل ��وغ االنتاج م�ستوي ��ات عالية ه ��و اعتماد
الطرق احلديث ��ة بالت�سميد وفق �أربعة تراكيز
حم�سوب ��ة علمي ��ا تبع ��ا ملراح ��ل االنب ��ات� ،إذ
بل ��غ جمم ��وع كمي ��ات ال�سم ��اد امل�ستخدمة 10
كغ ��م بينما يف الط ��رق التقليدي ��ة حتتاج هذه
امل�ساحة اىل  500كغم من اال�سمدة وبذلك ف�أن
مع ��دل الرت�شيد مل يك ��ن يف مياه الري فقط بل
حتى يف ال�سماد امل�ستخدم".
ودعا الباحث الوا�سطي الفالحني يف املحافظة
اىل "االهتم ��ام بزراع ��ة نب ��ات الربوكل ��ي
ال ��ذي ينتم ��ي اىل العائلة ال�صليبي ��ة لأنه غري
متعب للف�ل�اح ومقاوم للح�ش ��رات واالمرا�ض
والفطري ��ات �إ�ضاف ��ة اىل كون ��ه �سري ��ع النمو
وكل الظروف الزراعية التي يحتاجها متوفرة

فقدان وثيقة

فق��دت من��ي الوثيقة املدرس��ية الص��ادرة من
اعدادي��ة الس�لام املهني��ة واملرقم��ة  163ف��ي
 2014/11/18واملعنونة الى كلية االمام الكاظم
(ع) باس��م (جعفر علي عقيل س��اجت) ...يرجى
عل��ى من يعث��ر عليه��ا تس��ليمها ال��ى جهة
اإلصدار ...مع التقدير

جمعية املحاربني القدماء

العدد /31 :ت�أييد امللكية 2021 /

التاريخ2022/1/4 :
�إعـــالن
قرار رف�ض تثبيت ملكية عقار

بناءا ً على صدور قرار رفض تسجيل العقار املرقم ( 4/9مقاطعة  7جوبلجة) والقاضي
برفض طلب طالب تثبيت امللكية طالب التس��جيل اجملدد الس��يد مدير عام ش��ركة
نفط الش��مال واملرق��م  /31تأييد ملكية  2021 /في  2021/12/19الصادر من رئاس��ة
جلن��ة تثبي��ت امللكية في كركوك واس��تنادا ً ألح��كام امل��واد ( 58و  59و  61و  62و )63
م��ن قانون التس��جيل العقاري املرقم  43لس��نة  .1971نعلن هذا الق��رار ملدة ثالثون
يوما ً وعلى من لديه اعتراض على القرار الطعن فيه لدى محكمة اس��تئناف كركوك
االحتادية بصفتها التمييزية واعتبارا ً من اليوم التالي للنش��ر وعند عدم ورود اش��عار
من رئاس��ة محكمة اس��تئناف كركوك االحتادية بصفته��ا التمييزية بوقوع الطعن
على القرار خالل املدة املذكورة سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون.
القا�ضي غامن عبد �صائل
رئي�س جلنة تثبيت امللكية يف كركوك

�إعـــالن

تدعو جمعي��ة احملاربني القدماء املركز العام في بغ��داد كافة أعضاء الهيئة
العام��ة من ضباط اجليش املتقاعدين الراغب�ين باالنتماء للجمعية وفروعها
ف��ي احملافظات حيث مت فتح باب االنتماء للفترة من  2022/1/17ولغاية نهاية
الدوام الرسمي ليوم  2022/2/3وعليه مت التبليغ وااللتزام باملوعد أعاله.
اللجنة التح�ضريية امل�شرفة على انتخابات
الهيئة العليا الإدارية جلمعية املحاربني القدماء
املركز العام – بغداد

ب�ش ��كل جيد يف �أرا�ض ��ي املحافظة يف وقت له
م ��ردودات اقت�صادي ��ة جي ��دة وميك ��ن �أن ي ��در
ارباح� � ًا للف�ل�اح �أكرث من غ�ي�ره م ��ن النباتات
التي تزرع على نحو كبري".
م ��ن جانب ��ه يق ��ول املهند� ��س الزراع ��ي حممد
غ ��امن ،م�س�ؤول وح ��دة احلدائ ��ق واملتنزهات
يف البلدي ��ة �إن "الربوكل ��ي نب ��ات خ�ض ��ري
ينتم ��ي اىل عائل ��ة الكرن ��ب ،والت ��ي ت�شم ��ل
اي�ضا امللفوف ،واجلرج�ي�ر ،واللفت والفجل،
والزه ��رة وه ��و نب ��ات متي ��ز بكونه ل ��ه فوائد
طبية كثرية".
مو�ضح� � ًا �أن "الربوكل ��ي ميت ��از بخل ��وه
م ��ن الده ��ون واحتوائ ��ه عل ��ى بع� ��ض امل ��واد
الكيميائي ��ة القوي ��ة لتعزيز املناع ��ة ومكافحة
ع ��دد من االمرا�ض وين�ص ��ح دائما بتناوله من
قب ��ل متو�سط ��ي االعم ��ار �صعود ًا فه ��و ي�ساعد
يف مواجه ��ة ارتف ��اع �ضغ ��ط ال ��دم وامرا�ض
القلب واالوعي ��ة الدموية وال�سكري ومكافحة
ال�سرطان �أي�ض ًا".
وب�ي�ن �أن "جناح زراع ��ة الربوكلي يف وا�سط

من �ش�أنه �أن يفتح االفاق نحو تو�سيع زراعته
يف الف�ت�رة القادمة وميك ��ن �أن ي�ساعد ذلك يف
�س ��د حاج ��ة ال�س ��وق املحلي ��ة �إذا م ��ا مت و�ضع
خط ��ة منا�سب ��ة للتو�س ��ع بزراعت ��ه م ��ن قب ��ل
ُ
ال�شع ��ب الزراعي ��ة بع ��د جناح زراعت ��ه بحثيا
خا�ص ��ة و�أن �أ�سع ��ار بيع ��ه منا�سبة ج ��د ًا لذلك
يحقق مردودات مالية جيدة للفالح".
والربوكل ��ي ه ��و �ش ��كل م ��ن �أ�ش ��كال الكرنب،
موطن ��ه الأ�صل ��ي �ش ��رق البح ��ر الأبي� ��ض
املتو�س ��ط و�آ�سي ��ا الو�سطى ،ويحت ��وي نبات
الربوكل ��ي على العديد م ��ن العنا�صر الغذائية
والفيتامينات واملعادن املهمة ل�صحة الإن�سان.
ي�ضم الربوكلي الكثري م ��ن العنا�صر الغذائية
مث ��ل ،فيتام�ي�ن (ك) ،فيتام�ي�ن (ج) ،واحلدي ��د
والبوتا�سي ��وم ،والألياف الطبيعي ��ة ،و�أي�ضا
يحت ��وي عل ��ى كث�ي�ر م ��ن الربوتين ��ات عل ��ى
خ�ل�اف غ�ي�ره م ��ن اخل�ض ��راوات والنباتات،
فه ��و يحت ��وي �أي�ض ًا على  %90م ��ن املاء ،و%7
كربوهي ��درات %3,بروتني ،كم ��ا يحتوي على
وخال من الدهون.
�سعرات حرارية قليله جد ًا ٍ
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�إعــــــالن

تدع��و جمعي��ة احملاربني القدماء املركز الع��ام في بغداد الس��ادة األعضاء املنتمني
واملؤسس�ين للجمعي��ة والراغبني للترش��يح النتخاب��ات الهيئة العلي��ا (الهيئة
اإلدارية) اجلديدة والتي ستجري بتاريخ  2022/2/19على ان يكون املرشح من ضباط
اجلي��ش املتقاعدي��ن املنتمني للجمعية وفروعها ويبدأ الترش��يح م��ن 2022/1/17
ويغلق نهاية الدوام الرسمي ليوم .2022/2/3
على ان ال يكون املرش��ح مش��موال ً بقان��ون الهيئة الوطنية للمس��اءلة والعدالة
وعلى املرشح جلب الوثائق اآلتية:
 -1هوية التقاعد العسكرية واملستمسكات الشخصية االصلية األربعة وصورتني
شخصيتني حديثتني.
 -2ان يكون املرشح غير محكوم بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.
 -3ان ال يكون املرشح منتميا ً الى أي حزب أو منظمة أو جمعية سياسية.
كما تدعو الهيئة العامة املشاركة في االنتخابات والتصويت لصالح مرشحيهم
والتي س��تجري على القاعة امللكية في نادي الصيد العراقي في املنصور بالساعة
التاسعة صباحا ً حتى الساعة الثانية ظهرا ً من يوم .2022/2/19
اللجنة التح�ضريية امل�شرفة على انتخابات
الهيئة العليا الإدارية جلمعية املحاربني القدماء
املركز العام – بغداد
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المكلفة ب�إدارة �ش�ؤون الكرة الن�سوية �..أزهار محمد:

باختصار ديمقراطي

الأندية ال تهتم ّ
جد ًيا بت�شكيل الفرق ..وميزان ّية الوزارة تطوّر قاعدتها

 رعد العراقي

ّ
تتدخل وزارة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة ّ
حلث
الأندي ��ة وحتفيزه ��ا ومراقبته ��ا وحت ��ى
حما�س ��بتها يف حالة عدم ت�ش ��كيلها الفرق
الن�سوية لكرة القدم".
ميزانية ناديوية
ونا�ش ��دت �أزهار وزي ��ر الريا�ض ��ة لإعداد
درا�س ��ة تت�ض� � ّمن تو�ص ��يات مبنح كل نا ٍد
مبل ��غ حم� �دّد ينفق� � ُه عل ��ى ت�ش ��كيل فري ��ق
ف�صل فيه حقوق ُم�شرف الفريق،
ن�سوي ُت َّ
واملالك التدريب ��ي ،والالعبات ،ومن دون
تخ�صي�ص ميزان ّية ثابتة كل مو�سم ال �أمل
للكرة الن�سوية بالتطوّ ر و�ستبقى ا�سقاط
فر� ��ض لتم�ش ��ية امل�س ��ابقة لي� ��س �إ ّال ،وال
جنني منها �أية ثمرة".
 بغداد � /إياد ال�صاحلي
�أك ��دت د�.أزه ��ار حمم ��د ،املك ّلف ��ة ب� ��إدارة
�ش� ��ؤون الك ��رة الن�س ��وية يف احت ��اد كرة
الق ��دم� ،أن ��ه مل يت�س ��نَّ للجن ��ة الن�س ��وية
ت�ش ��كيل منتخ ��ب وطني قوي ،ق ��ادر على
خو� ��ض املناف�س ��ات يف بط ��والت الع ��رب
وغرب �آ�س ��يا وغريها ،ا�س ��تناد ًا للظروف
ال�ص ��عبة التي واجهتها ،وي�سعى االحتاد
قريب ًا اىل �إعادة تنظيم اللجنة ،وت�س ��مية
املتخ�ص�ص ��ة الق ��ادرة عل ��ى
امل�ل�اكات
ِّ
النهو�ض باللعبة.
وقالت �أزهار يف حديث لـ"املدى" �:ألتقيتُ
قب ��ل �أ ّي ��ام ع� �دّة مع فرا� ��س بح ��ر العلوم،
ع�ض ��و اللجنة التنفيذية الحتاد كرة القدم
وامل�ش ��رف على الكرة الن�س ��وية ،و�س ّلمته
منهاج ًا متكام ًال يت�ض ّمن ر�ؤيتنا عن واقع
اللعب ��ة ،و�أبرز مالحظاتن ��ا عن الفرتة من
 4ني�س ��ان  2020اىل � 16أيل ��ول 2021
يف حقب ��ة الهيئ ��ة التطبيعي ��ة ،و�أتفقن ��ا
على موا�ص ��لة املناق�ش ��ة اىل ح�ي�ن بلورة
تو�صيات �إىل اللجنة التنفيذ ّية للم�صادقة
عليها".
غياب ر�شا
و�أ�ض ��افت "كان لغي ��اب ع�ض ��وة اللجن ��ة
التنفيذية د.ر�شا طالب عن �أعمال االحتاد
يف الف�ت�رة املا�ض ��ية ،واىل ح�ي�ن ح�س ��م
موقفه ��ا القانوين م ��ع �إدارة ن ��ادي القوة
اجلوية ،ب�ش� ��أن ازدواج ّية املنا�صب ،كان
ل ��ه الت�أثري الكبري عل ��ى جلنتنا ،كونها من

ال�شخ�ص� � ّيات الداعم ��ة لنجاحن ��ا فكر ّي� � ًا
وعمل ّي� � ًا ،و�س ��بق �أن �أ�س ��همت يف ط ��رح
�أفكار ناجعة عن تطوير الكرة الن�س ��وية،
وت�أهي ��ل ف ��رق النا�ش ��ئات وال�ش ��ا ّبات
وال�س� � ّيدات يف مناف�س ��ات دوري الك ��رة
اخلا� ��ص به ��نَّ  ،وكذل ��ك و�ض ��ع برنام ��ج
�ش ��امل الختيار العبات ُج ��دد للمنتخبات
الوطني ��ة ،ونتم ّنى �إلتحاقه ��ا باللجنة يف
�أقرب وقت".
وتابعت "�أن وجود ر�شا ُيعد مك�سب ًا كبري ًا
للك ��رة الن�س ��وية ،كونها امل� � ّرة الأوىل يف
تاريخ اللعبة يتواجد عن�ص ��ر ن�سوي بني
�أع�ضاء اللجنة التنفيذية ،ون�أمل �أن تحُ َّل
ق�ض� � ّيتها ،وتعود لتبا�ش ��ر العم ��ل ،وتنقل
�ص ��وت جلن ��ة الك ��رة الن�س ��وية لزمالئها
الأع�ض ��اء بغية ا�ص ��دار ق ��رارات واقع ّية،
باعتباره ��ا ُم�ش ��رفة ع ��ن ُق ��رب و�ض ��ليعة
بكل ما تعانيه اللجنة التي ت�س ��عى خلدمة
العراق ولي�س ال�شخو�ص".

 2022بالن�س ��خة  20يف الهند للفرتة من
 20كان ��ون الث ��اين �إىل � 6ش ��باط املقب ��ل،
لوجود مراحل ت�أهيل ّية �س ��بقت ذلك ،لك ّننا
�سنتواجد يف بطولة غرب �آ�سيا للفرتة من
� 29آب اىل � 10أيلول املقبل يف العا�ص ��مة
الأردن ّي ��ة ع ّمان ،و�س ��يتم جتهيز املنتخب
بكافة م�س ��تلزمات ح�ضوره الإيجابي يف
املناف�سة ليح ّقق النتائج اجليدة".

بطوالت املو�سم
وع ��ن بط ��والت املو�س ��م اجلدي ��د ،ذك ��رت
"مت ثبيت مقرتحاتنا يف م�س ��ودّة منهاج
جلن ��ة الك ��رة الن�س ��وية عن �إقام ��ة بطولة
الدوري يف �ض ��وء جترب ��ة البطولة ذاتها
�أي ��ام الهيئ ��ة التطبيعي ��ة ،حيث �ش ��اركت
�أربعة �أندية يف ال�ساحة املك�شوفة و�سبعة
يف ال�ص ��االت ،وله ��ذا و�ض ��عنا يف مف ّكرة
اللجن ��ة �إقامة دورة تن�ش ��يط ّية لل�س� � ّيدات
ت�سبق م�س ��ابقة الدوري ،ويتم من خاللها
اختي ��ار العب ��ات املنتخ ��ب الأول لغر� ��ض
التجهيز لغرب �آ�سيا
�أدخاله ��نّ يف مع�س ��كرات تدريب ّي ��ة بفرتة
وب ّينت �أزهار "للأ�سف لن يكون منتخبن ًا منا�سبة قبل انطالق بطولة الأردن".
متواجد ًا يف بطولة ك�أ�س �آ�س ��يا لل�سيدات

نظام التنقيط
وا�س ��تدركت "�س ��ن ّتبع نظ ��ام التنقي ��ط
يف قب ��ول الأندي ��ة امل�ش ��اركة يف الدوري
املق�ت�رح �إقامته يف كان ��ون الأول ،2022
ليت ّم منح فر�ص ��ة كبرية جلميع الفرق كي
ت�ستع ّد ب�ص ��ورة مثال ّية ويكون م�ستواها
متوافق ًا مع تط ّلعات جلنة الكرة الن�سوية
الطاحم ��ة اىل ت�ش ��كيل منتخ ��ب وطن ��ي
يختل ��ف كعنا�ص ��ر و�أ�س ��لوب م ��ع جمي ��ع
الت�ش ��كيالت امل ��ا ّرة يف تاري ��خ اللعب ��ة،
و�أعتق ��د �أن النظ ��ام امل�ش ��ار اليه �س ��يكون
ع ��اد ًال يف دعم الأندية املثابرة واملتعاونة
مع االحتاد".
عقود رمزية!
ولفت ��ت �أزه ��ار �إىل "�أن �أب ��رز ال�س ��لب ّيات
امل� ّؤ�ش ��رة حول تفاعل الأندية مع م�سابقة
ال ��دوري ،هي ع ��دم اهتمامه ��ا اجلدّي مع
الفري ��ق ،بل ُت�س� � ّمي م ��درب الفريق وهو
م ��ن يتح ّم ��ل رعايتهن و�إعدادهن ح�س ��ب
امكانات ��ه ،وت�ب�رم معهنّ عق ��ود ًا رمز ّية ال
تت�ض� � ّمن احلق ��وق الكاملة! وه ��ذا تعامل
بعيد جد ًا عن العمل التنظيمي ال�ص ��حيح
ب�ي�ن الإدارة والفري ��ق ،وله ��ذا يج ��ب �أن

خطة الكرة املدر�سية
وب�ش� ��أن م ��دى �إمكاني ��ة تالق ��ح اف ��كار
اللجن ��ة م ��ع م� ّؤ�س�س ��ات الكرة املدر�س� � ّية،
�أفادت "تبق ��ى وزارة الرتبية ومديرياتها
العامل ��ة ،مبثاب ��ة ال�ش ��رايني املُه ّم ��ة يف
ج�س ��د الكرة العراقية لتوريد املوهوبات
ع�ب�ر اختيار �أف�ض ��لهنّ �ض ��من م�س ��ابقات
املدار� ��س ،ونظ ��ر ًا خلط ��ورة جائح ��ة
كورونا التي �ألزم ��ت قطاع التعليم العمل
عن بُعد ل�س ��نتي 2020و ،2021مل تتم ّكن
جلنتن ��ا م ��ن تو�أم ��ة �أعمالها م ��ع الوزارة
ومديري ��ات العا�ص ��مة واملحافظ ��ات،
ونتم ّن ��ى �أن ي�ش ��هد الع ��ام  2022ا�ص ��دار
ّ
خطة متكاملة بعد الت�شاور بني م�س�ؤويل
احتادنا والوزارة حال ا�ستكمال م�شروع
املوهب ��ة ،و�أن ��ا متفا ِئل ��ة ب�إقبال ع�ش ��رات
املوهوب ��ات لالن�ض ��مام اىل ف ��رق الأندية
ومنتخبات االحتاد".
دائرة االحباط!
و�أختتمت �أزهار بالقول "لي�ست لدينا �أ ّية
م�صلحة يف اللجنة �سوى �إعداد منتخبات
وطن ّي ��ة تلي ��ق با�س ��م الع ��راق ،والب� � ّد من
ت�ض ��افر اجله ��ود ب�ي�ن الأندي ��ة واالحتاد
وامل�ل�اكات الفن ّي ��ة والتحكيم ّية ل�ص ��ناعة
قاع ��دة متين ��ة للعب ��ة تخرجنا م ��ن دائرة
االحباط املح ّلي والإقليمي �إىل م�س ��توى
التناف� ��س الق ��ا ّري وال ��دويل بثق ��ة كبرية
و�إمكان ��ات م�ش � ّ�جعة ي�س ��تطيع االحت ��اد
توفريه ��ا ملج ��اراة ف ��رق املنطق ��ة الت ��ي
�سبقتنا بخطوات كبرية".

روم���ان���ي���ا و�إ����س���ب���ان���ي���ا ت�����س��ه��م��ان يف ال��ن��ه��و���ض ب���واق���ع ك��رت��ن��ا
 بغداد  /املدى
يف �س ��عيه لتطوي ��ر العالق ��ات الكروي ��ة
بني العراق وعدد م ��ن الدول الأوروبية
متهي ��د ًا لتوقي ��ع مذ ّك ��رات التع ��اون
امل�ش�ت�رك والرق ��ي مبفا�ص ��ل العم ��ل
يف منظوم ��ة اللعب ��ة ،التق ��ى وزي ��ر
ال�ش ��باب والريا�ض ��ة رئي� ��س احتاد كرة
الق ��دم ،عدن ��ان درجال برئي� ��س االحتاد
الروماين رازفان ب ��ور ليانو ،وتدار�س
معه ُ�سبل التعاون مع االحتاد الأوروبي
للعبة لو�ض ��ع الأ�س ���س الكفيلة للنهو�ض
بواق ��ع الك ��رة العراق ّية ،وج ��رى اللقاء
يف ال�س ��عود ّية وح�ض ��ره الأم�ي�ن العام
لالحتاد حممد فرحان.
وق ��ال رئي�س االحت ��اد ،عدن ��ان درجال،
�أن رئي� ��س االحت ��اد الروم ��اين ،رازفان
ب ��ور ليانو ،يعد من ال�شخ�ص ��يات امله ّمة

يف االحت ��اد الأوروبي ،وامل�س� ��ؤول عن
تطوير الفئات العمر ّية يف االحتاد.
و�أ�ض ��اف :وعدن ��ا رئي� ��س االحت ��اد

�أليغري ّ
يهدد العبه رابيو بالقتل!
 متابعة  /املدى
ان �ت �ه��ج امل ��دي ��ر ال �ف �ن��ي ل �ف��ري��ق ي��وف �ن �ت��و���س،
ما�سيمليانو �أليغري ،طريقة جديدة مع الالعب
الفرن�سي �أدري� ��ان راب �ي��و ،الع��ب خ��ط و�سط
الفريق ،يف توجيهه من املنطقة الفنية خالل
امل �ب��اراة �ضد �أودي �ن �ي��زي يف اجل��ول��ة  22من
الدوري الإيطايل لكرة القدم "�سريي �آ".
وهدّد �أليغري العبه رابيو ،بالقتل خالل �أحداث
امل�ب��اراة ،التي انتهت بنتيجة ( )0 – 2احتل
بها اليويف املركز اخلام�س يف جدول ترتيب
م�سابقة الدوري ،بالت�ساوي مع �أتاالنتا باملركز
الرابع.
و�� �ش� �ه ��دت ك� ��ام �ي�رات م � �ب� ��اراة ي��وف �ن �ت��و���س
و�أودي�ن�ي��زي ،قيام �أليغري يف ملعب "�أليانز
يوفنتو�س" بتهديد رابيو بالقتل حينما �ضغط
ع�ل��ى الأخ �ي�ر ث�ن��ائ��ي �أودي �ن �ي��زي ن��اح�ي��ة خط
التما�س يف املنطقة اخللفية لفريق اليويف
وبالقرب من م��د ّرب��ه ،ال��ذي ب��دا ع�صبي ًا خالل
�شوطي اللقاء.
وبح�سب موقع "فوتبول �إيطاليا" ،ف�إن �أليغري
�أظهر نهج ًا مثري ًا ،حيث ُ�سمع وهو يهدّد العبه
راب�ي��و ق��ائ�ل ًا�" :إذا ف�ق��دت تلك ال�ك��رة �س�أقوم
بقتلك ..ال تخاطر".
ونظر ًا ل�سعة ملعب املباراة خم�سة �آالف م�شجع
فقط ،ب�سبب القيود املفرو�ضة ملحاربة فريو�س

الروم ��اين بزي ��ارة الع ��راق يف �ش ��هر
ني�س ��ان املقب ��ل لتك ��ون خط ��وة مهم ��ة
يف زي ��ادة �آف ��اق التع ��اون م ��ع االحت ��اد

الأوروب ��ي وتطوي ��ر جمي ��ع مفا�ص ��ل
املنظوم ��ة الكروي ��ة مع رغبت ��ه الكبرية
يف امل�س ��اهمة بدع ��م م�ش ��روع احلل ��م
لال�ستفادة منه م�ستقب ًال.
واختت َم رئي�س احتاد كرة القدم  ،حديثه
بالق ��ول :اللق ��اء كان مثم ��ر ًا و�إيجابي� � ًا،
وتن ��اول العديد م ��ن الق�ض ��ايا والأمور
التي تخ�ص عملية بناء الأ�س�س ال�سليمة
للمنظومة الكرو ّي ��ة يف االحتاد بجميع
مفا�صلها الفن ّية والإدار ّية والتنظيم ّية.
وكان درج ��ال ق ��د �إلتق ��ى يف وق ��ت
�س ��ابق رئي� ��س االحت ��اد الإ�س ��باين
لوي� ��س روبيالي� ��س ،وبح ��ث الطرفان،
يف اللق ��اء ال ��ذي �أقي ��م يف ال�س ��عود ّية،
تعزيز العالقات الريا�ض� � ّية بني البلدين
واخلط ��ط ال�س�ت�راتيجية لتطوير الكرة
العراق ّية ،وح�ض ��ر اللق ��اء حممد فرحان
الأمني العام لالحتاد.

وق ��ال درج ��ال �:أن اللق ��اء كان مبنته ��ى
الإيجاب ّية ،وات�سم بالطروحات املُثمرة،
ومنه ��ا مت توجي ��ه الدع ��وة اىل زي ��ارة
�إ�سبانيا وتوقيع مذكرة تفاهم ت�سهم يف
تطوير الكرة العراق ّية ،وو�ضع الأ�س�س
ال�سليمة للنهو�ض بها.
وب�ّي�نّ �:أن رئي� ��س االحت ��اد الإ�س ��باين
اب ��دى ا�س ��تعداده الكامل لتق ��دمي الدعم
الكامل لالرتق ��اء بجميع املفا�ص ��ل التي
تخ� ��ص املنظوم ��ة الكرو ّي ��ة ،ومنه ��ا
مناف�س ��ات ال ��دوري وبط ��والت الفئ ��ات
العمر ّية ،ووعد بزيارة العراق وتوقيع
بروتوكوالت تعاون ثنائية.
و�أ�ش ��ار رئي�س احتاد ك ��رة القدم �إىل �أنه
م ��ن الأم ��ور التي كانت حم ��ور احلديث
مع اجلانب الإ�س ��باين ،م�ش ��روع احللم
وكيف ّي ��ة اال�س ��تفادة منه م�س ��تقب ًال برفد
املنتخبات الوطن ّية باملواهب الكروية.

احتاد طارد للنجوم
من املُعيب �أن تخط�أ �س ��هام اال�ص�ل�اح طريقها فت�ض ��رب ميين ًا و�ش ��ما ًال
مرت ّنح ��ة بفع ��ل ارتعا� ��ش �أي ٍد ال تقوى على االم�س ��اك بقو� ��س اطالقها
وت�س ��ديدها بد ّقة نحو �أهدافها املر�سومة ،في�س ��قط ال�صالح والطالح،
وتت�ش ��ابك الر�ؤى والغاية لنجد �أنف�س ��نا من جديد �أمام جتربة بائ�سة
وحماولة فا�ش ��لة وال�س ��بب بب�س ��اطة هو �أن فل�س ��فة اال�صالح هي من
حتتاج اىل ا�صالح!
هك ��ذا فاج�أنا احتاد الكرة مب�ش ��روعه املفرت�ض حني طرح فكرة ترميم
البيت الكروي عرب �إجراء ا�صالحات ت�ستهدف تغيري م�سارات العمل،
والتفك�ي�ر وروت�ي�ن الأداء الإداري م ��ع نربة مت�ش� �دّدة بالتم�سّ ��ك بكل
الق ��رارات الت ��ي من �ش� ��أنها تزويق الإط ��ار العام لهيكل ّي ��ة العمل وفق ًا
لثواب ��ت يب ��دو �أنها مت ّثل خطوط� � ًا حُ مر ال يُ�س ��مح بتجاوزها وتتع ّلق
ب�إظه ��ار ق ��وّ ة القي ��ادة واالنغ�ل�اق عل ��ى �أي ر�أي �أو ن�ص ��يحة وجت ّنب
االختالط يف ال�ساحة الإعالمية!
ووفق ًا لتلك الر�ؤية ف�إن اخل�س ��ائر بد�أت تلوح بالأفق من تراجع نتائج
املنتخ ��ب الوطن ��ي و�ض ��ياع هويّته ووقوف ��ه على حا ّف ��ة اخلروج من
ت�صفيات ك�أ�س العامل  2022ب�أ�سو�أ �أداء يف تاريخ م�شاركاته ال�سابقة،
اخلا�ص ��ة بال ��دوري ،و�أخري ًا تزاي ��د �أعداد
وم ��رور ًا بامل�ش ��اكل الفنيّة
ّ
املعار�ض�ي�ن والناقمني �ضد �أ�سلوب الت�ص� � ّرف و�ضعف العمل الإداري
وتخبّطات الت�صريحات وتداخل الواجبات ملجمل �أداء االحتاد!
�آخر ال�س ��قطات ه ��و �أ�س ��لوب وطريقة التعام ��ل مع ت�ص ��ريح �إبراهيم
باي� ��ش لإحدى القنوات الف�ض ��ائية ،و�إ�ش ��ارته �إىل �أن (الالعب املح ّلي
�أف�ضل من الالعب املغرتب بحكم �إمتالكه الغرية واحلر�ص) ليت ّم فور ًا
�إبع ��اده ع ��ن املنتخب الوطن ��ي ومطالبت ��ه بالإعتذار يف �س ��ابقة ت�ؤ ّكد
ا�س ��تمرار نهج ال�س ��لف االحتادي بالتفكري وردّة الفعل املت�س� � ّرعة يف
ط ��رد النجوم من دون حتى التعمّق بحيثيّات هذا الت�ص ��ريح وظروفه
ومغزى حديث الالعب �إن كان مي ّثل ر�أي ًا �شخ�ص� � ّي ًا �أو ز ّلة ل�سان �أثناء
حما�سة الكالم املُبا�شر للكامرية؟!
ً
ً
كيف يتم التفريط بالعب ي�ش ��غل مركزا مه ّما يف املنتخب ولديه مهمة
وطنيّة ح�سا�سّ ة بتلك ال�سهولة ،كما فعلها االحتاد ال�سابق حينما طبّق
نف�س النهج يف �إبعاد �سعد عبد الأمري نتيجة ت�صريح يف �أحد الربامج
الريا�ض� �يّة ،وال يزال �إبع ��اده لغز ًا حميرّ ًا للجميع ،وت�س� �بّب يف فراغ
و�س ��ط الفريق يف وقت �أن ك ّل العبي العامل يبدر منهم بع�ض الهفوات
الكالم ّي ��ة �إال �أن �أق�س ��ى عقوبة �أتخ ��ذت يف حقهم مل تتج ��اوز الغرامة
املالية �أو العقوبة الإدارية الب�سيطة!
ليق ��ول لن ��ا رئي�س االحت ��اد وزمالئه :ه ��ل �أن التقومي واالن�ض ��باط ال
يفر�ض ��ان �إال بالإبعاد وخ�س ��ارة العب منتخب ب�أم� � ّ�س احلاجة له �أكرث
من �أهمية تواجد برتوفيت�ش بارتباكه وتخبّطه يف املنطقة الفنية!؟
لق ��د فات ��ت عل ��ى االحت ��اد حقيقية طامل ��ا تغافل ��ت عنه ��ا كل االحتادات
ال�س ��ابقة ،وهي �أن جناح اال�صالح يبد�أ من الذات والو�سط القائم مبا
يتنا�سب والبيئة امل�ستهدفة بكل �شخو�صها وبالو�سائل املنا�سبة حتى
قبل تغيري النظام الإداري �أو بع�ض القرارات الروتينيّة.
لذل ��ك ف� ��إن اخلط ��وة الأوىل الب ��د �أن تتوجّ ��ه نحو درا�س ��ة االن�س ��ان
و�شخ�ص� �يّته �ض ��من نطاق البي ��ت الكروي ،وعلى �ض ��وء يت ��م اختيار
الأ�س ��لوب وال�ش ��كل يف تطبي ��ق التعليم ��ات ولغ ��ة اخلط ��اب املوجّ ��ه
وكيفيّة التنفيذ ،وهنا ن�س�أل بكل �صراحة ،هل لدى االحتاد ت�صوّ ر عن
�شخ�صيّة الالعبني والكوادر التدريبيّة والإدارية وم�ستواهم الثقايف
والتعليمي لأجل �أن يكون تقييم �أداءهم و�إلتزامهم وحتى ت�ص� � ّرفاتهم
ب�شكل دقيق و�شفاف؟!
باخت�ص ��ار� ..أن عدنان درج ��ال بنجوميّته وقيادته الحتاد الكرة يدرك
جيد ًا �أن تعبري اال�ص�ل�اح ال ي�ش�ت�رط �أن يكون تهمة لعمل الآخرين وال
يقت�ص ��ر على حماربة الف�س ��اد �أو ت�صحيح م�س ��ار خاطىء بتعمّد �إمنا
ه ��و ي�أتي �أحيان ًا كثرية كتهذيب وت�ش ��ذيب الإج ��راءات لتكون مالئمة
للظ ��رف والوقت وقابل ��ة للتطبي ��ق ،وبالتايل ف�إن التن ��ازل عن بع�ض
ال�صفات و�أ�سلوب التفكري والتعامل لكل �شخو�ص االحتاد وا�ستيعاب
ثقاف ��ة وع ��ادات الو�س ��ط العامل معه ��م حتى تك ��ون لغتهم ه ��ي �أوىل
اخلط ��وات نحو النج ��اح ،ومن ثم االنطالق نحو تر�س ��يخ اال�ص�ل�اح
احلقيقي ب�ضوابط مكتوبة ومتزنة ومعلنة.
نق ��ول هل ير�ض ��ى درجال �أن ت�ص ��در عقوب ��ة باي�ش بت�ص ��ريح وقرار
ارجت ��ايل من م�ش ��رف املنتخب ع�ب�ر و�س ��ائل الإعالم وي�ص ��ادق عليه
برتوفيت� ��ش �س ��مع ًا وطاعة فور ًا من دون �أن ي�ص ��در بيان يو�ض ��ح �إن
كانت هناك لديهم فع ًال تفا�ص ��يل وفقرات الالئحة اخلا�ص ��ة بان�ضباط
الالعب�ي�ن ومدى انطباقها عل ��ى الفعل املرتكب لباي�ش؟ ث ��م �ألي�س هذا
الت�ص ّرف من االحتاد يحتاج اىل ا�صالح؟!
كيف يتم التفريط بالعب ي�شغل
مهم ًا في المنتخب ولديه
مركزاً ّ
ح�سا�سة بتلك
مهمة وطن ّية
ّ
ال�سهولة ،كما فعلها االتحاد ال�سابق
حينما ط ّبق نف�س النهج في �إبعاد
�سعد عبد الأمير نتيجة ت�صريح في
�أحد البرامج الريا�ض ّية

ً
العبا ملواجهة �أوغندا
�أعلن عن ا�ستدعاء 21
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 بغداد  /املدى

ك��ورون��ا ،ك��ان �صوت �أليغري م�سموع ًا وهو
ي�ه�دّد العبه راب�ي��و خ�لال �إح ��دى ال �ك��رات قبل
نهاية �أحداث املباراة.
ومل مت � ّر اللحظة م��ن دون �أن يالحظها �أح��د
على و�سائل التوا�صل االجتماعي ،حيث كان
�أن�صار يوفنتو�س ميزحون ب�أنهم م�ستعدّون
للم�ساعدة ويح ّثون �أليغري على التخ ّل�ص منه
م ّرة واحدة و�إىل الأبد.
و�أنتهت املباراة بهدفني من دون رد� ،سجّ لهما
النجم الأرجنتيني ب��اول��و دي �ب��اال ،وماكينة
ن�صف امللعب وي�ستون ماكيني.

�أع� �ل���ن م� � ��درب م �ن �ت �خ �ب �ن��ا ال��وط �ن��ي
ل�ك��رة ال �ق��دم ،املونتينيغري زيليكو
ب�تروف �ي �ت ����ش ،ع ��ن ق��ائ �م��ة ال�لاع �ب�ين
مع�سكر تدريبي
املُ�ستدعاة للدخول يف
ِ
داخلي يبد�أ اليوم الإثنني ،ا�ستعداد ًا
ملواجهة منتخب �أوغندا الودية يوم
اجلمعة  21كانون الثاين اجلاري يف
ملعب املدينة الدويل بالعا�صمة بغداد
بال�ساعة  7م�ساء.
و�ضمّت القائمة ( )21العب ًا هُ م :فهد
ط��ال��ب وع �ل��ي ي��ا��س�ين وح���س��ن �أح�م��د
حل��را��س��ة امل��رم��ى ،و�أح �م��د �إب��راه�ي��م
ومناف يون�س وميثم جبار وم�صطفى
ناظم و�شريكو ك��رمي و�سامح �سعيد
وح���س��ن رائ ��د وم�ن�ت�ظ��ر حم�م��د خلط
ال��دف��اع ،وحم�م��د علي ع�ب��ود و�أح�م��د
فا�ضل ويا�سر قا�سم و�سجاد جا�سم
و�أح�م��د يا�سني وح�سني علي و�أحمد
ف��رح��ان وح �� �س��ن ع �ب��د ال��ك��رمي خلط
الو�سط وع�لاء عبا�س وعلي يو�سف
خلط الهجوم .من جهة �أخ��رى �أعرب
برتوفيت�ش عن �أ�سفه لتعامل الإعالم
الريا�ضي العراقي مع ق�ضية املنتخب

الوطني ب�صورة �سلبيّة .وقال املد ّرب
يف ت�صريح تلفازي "منذ زمن املد ّرب
الهولندي ديك �أدفوكات ،يعل ُم الإعالم
مت ��ام� � ًا �أن ع � ��دد ًا ك� �ب�ي�ر ًا م ��ن الع�ب��ي
املنتخب الوطني لديهم م�شاكل يف
ج��وازات �ه��م ،وم��ع ذل��ك ف ��إن��ه يتعامل
ب�سلبية مع هذا املو�ضوع حتى و�صل
احلال ببع�ض الإعالميني اىل ت�صدير
هذه امل�شكلة اىل اخلارج".
وك �� �ش��ف "يف ب �ط��ول��ة ك ��أ���س ال �ع��رب
العا�شرة التي �أختتمت يف العا�صمة
القطرية ال��دوح��ة  18ك��ان��ون الأول
 ،2021ت ��وجّ ��ه �أحّ � � ��د الإع�ل�ام��ي�ي�ن
العراقيني خالل م�ؤمتر �صحفي �أمام

� 40إعالمي ًا عربي ًا وعاملي ًا ب�س� ٍؤال يل
ع��ن م�صري ج ��وازات العبي املنتخب
و�إن كانت الق�ضيّة قد حُ ّلت ،وهذا �أمر
مُعيب كوننا يجب �أن نتداول م�شاكلنا
فيما بيننا داخلي ًا فقط".
و�أو� � �ض� ��ح "بخ�صو�ص ج � ��وازات
الالعبني ،ف�إن املدير الإداري للمنتخب
الوطني غيث مهنا طلب من الالعبني
جت��دي��د ج ��وازات� �ه ��م م �ن��ذ �أك �ث��ر من
�شهرين ،ول�ل�أ��س��ف مل يتم جتديدها

حتى الآن وهذه م�شكلة كبرية"!
و�أكد برتوفيت�ش "�أن منتخب العراق
خ�ير ممثل للبلد ،وت�صدير م�شاكله
ي��وج��ع قلبي ج ��د ًا ،ول �ه��ذا طلبتُ من
الكابنت عدنان درج��ال رئي�س احتاد
ك��رة ال�ق��دم ،و�ضع ح � ٍّد لهذه امل�ه��ازل،
ف�ي�ج��ب ع ��دم ت���ش��وي��ه � ُ��س�م�ع��ة العبني
م�ث�ل��وا امل�ن�ت�خ��ب م��ن خ�ل�ال احل��دي��ث
عن التالعب ب�أعمارهم ،و�أ�سعى من
خالل الكابنت درجال لإيجاد ّ
حل لهذه

املع�ضلة".
ولفت �إىل �أن "�صاحب ق��رار اختيار
امل��د ّرب�ين امل�ساعدين ه��و االحت ��اد ثم
قراري� ،أي �صدر من كلينا ،و�شخ�ص ّي ًا
قابلتُ جميع املد ّربني ّ
املر�شحني للعمل
يف املالك التدريبي للمنتخب الوطني،
وبعدهم جل�ستُ مع م�شرف املنتخب
يون�س حممود من �أجل اختيار �أف�ضل
الأدوات ،لذلك جاء خيارنا �صحيح ًا".
و�شدّد على �أن "كل املد ّربني ّ
املر�شحني
ك��ان��وا جن ��وم امل�ن�ت�خ�ب��ات ب��الأم ����س،
وه��م ق��ري�ب��ون م��ن ال�لاع��ب ال�ع��راق��ي،
وبالن�سبة لأحمد �صالح يف حالة عدم
تف ّرغه من قبل �إدارة ن��ادي ال�شرطة
ال��ري��ا� �ض��ي�� ،س�ت�ك��ون يل جل�سة مع
ع��دن��ان درج ��ال وي��ون����س حم�م��ود من
�أجل معرفة مدى �أهمية �إ�ضافة مد ّرب
م�ساعد للمالك الفني من عدمه برغم
�أمنيتي �أن يكون �صالح �ضمن الكادر".
وخ �ت��م ب�تروف�ي�ت����ش ت���ص��ري�ح��ه "�أنا
ح��زي��ن ج��د ًا لتخلي احت��اد ال�ك��رة عن
خ��دم��ات امل� ��د ّرب رح �ي��م ح�م�ي��د ال��ذي
تع ّر�ض اىل هجمة كبرية من الإع�لام
واجلمهور بالرغم من مرافقته لنا يف
العمل الكبري مع املنتخب".

آراء وأفكار
�إقت�صاديات المحا�ص�صة

 ثامر الهيم�ص
مرتان ا�شتكت وزارة املالية ع�شية اعداد املوازنة  ,يف االوىل
اف ��ادت ب� ��أن الكم ��ارك ت�ست ��ويف  %12فق ��ط م ��ن املفرت�ض ان
ت�ستوفيه والبال ��غ �سبعة ملي ��ار دوالر  ,وال�شكوى الثانية ان
م ��ا جتبيه وزارة الكهرباء نتيج ��ة توزيعها الطاقه الكهربائية
تبلغ ’ %10فقط من مما ت�ستحقه نتيجة عدم دفع امل�ستفيدين.
وهكذا ت�شتكي الدوله من تهريب  150مليار دوالر  ،وجتري
االن مالحقات على م�ستوى دويل .واخريا نقر�أ يف ال�صحافة
ان روات ��ب الدرج ��ات اخلا�ص ��ة وخم�ص�صاته ��م وخدماته ��م
ومتقاعديه ��م غ�ي�ر القانوني�ي�ن بات ��ت ت�ش ��كل ح ��وايل ثل ��ث
املوازنة  ,وان  360مليار دوالر �صرفت على م�شاريع وهمية.
مقاب ��ل ه ��ذا وكمنت ��ج عر�ضي له ��ذه النتائج والت ��ي غالبا هي
موروث ��ة م ��ن دورات �سابقة  ,دفع ��ت وزارة املالي ��ة ولغر�ض
ت�شجيع املنتج الوطني ملكافحة البطالة املتفاقمة بكل جتلياتها
 ,لتخفي�ض قيمة الدينار امام الدوالر  ,هذه االفرازات النقدية
كم ��ا ج�سده ��ا �س ��وق العمل ��ه الغري ��ب  ,واملالية كم ��ا ير�سمها
العمل التج ��اري اال�ستريادي  ,الذي دم ��ر االقت�صاد احلقيقي
بزراعت ��ه و�صناعته و�سياحت ��ه ’ بحيث و�صل ��ت م�ساهماتهم
القل من  %10من واردات املوازنة.
ال ي�سع اي اقت�صادي ان يعزي االمر لتقاع�س القطاع اخلا�ص
الزراع ��ي او ال�صناع ��ي او اخلدم ��ي  ,ف ��االول �ش ��ل حركت ��ه
اال�ست�ي�راد الع�شوائ ��ي ومل ��ف املي ��اه بامتياز وع ��دم حتديث
الزراع ��ة  ,والثاين كر�س تراجعه بعد ق�صفي طريان التحالف
يف ع ��ام 1991و 2003ملن�ش�آت كانت عام ��ره باهلها  ,لتنق�ض
عليها عمليات اال�سترياد املخط ��ط لها بالتعا�ضد مع الكهرباء
(الوطني ��ة)  ,اذ بات لدين ��ا اكرث م ��ن  52000م�صنع وور�شة
حتول ��ت ملخازن امل�ستورد وموالته  ,ب ��ل وحتى دور ال�سينما
وامل�س ��ارح ’ فالقطاع اخلا� ��ص مل يتقاع�س بطرا ’ بعد التغول
الر�سم ��ي لقطاع اال�ست�ي�راد من االج ��ازة اىل املنفذ احلدودي
مرورا بالباب املفتوح ل�سوق العملة.
ال�ش ��ك ان اجلان ��ب ال�سيا�س ��ي ل ��ه ال ��دور اال�سا� ��س كرا�س ��م
لل�سيا�س ��ات التجاري ��ة واملالي ��ة والنقدي ��ة ك ��ون االم ��ر لي�س
حم�ص ��ورا يف وزارة او وزارت�ي�ن وال مره ��ون ب ��دورة او
دورتني برملانيتني اذا ما اردنا عزوا االمر لربجماتية �سيا�سية
للتجربة واخلط�أ لال�ستنتاج ليعاد الر�سم االقت�صادي.
كما ان من املعل ��وم يف ال�سيا�سة واالقت�ص ��اد واالدارة كعلوم
او ف ��ن ’ ان ال�سيا�س ��ات تر�سمه ��ا توازنات الق ��وى ال�سيا�سية
امل�ؤتلف ��ة برملانيا وتنفيذيا �سيما واننا بدون معار�ضة باب�سط
ديكوراته ��ا يف الربملان  ,وهكذا كان يا ماكان لـ  19عاما خلت
 ,ويع ��زز ذلك اقت�صاديا ان الدولة بات ��ت جمرد �سادن لربكات
النفط ب ��دون الغاز النه م�ست ��ورد باموال النف ��ط التي ت�شكل
اكرث من  %95من واردات املوازنة  ,كما ان الغاز بات متالزمة
ل�سوء اداء الكهرباء  ,كونه م�ستورد من جار يخ�ضع لعقوبات
احللفاء.
اذن ويف ت�شخي� ��ص ب�سي ��ط تظه ��ر املح�صا�ص�ص ��ة  ,كونها ال
متلك غ�ي�ر هذا النهج كنتيجة طبيعية للتخادم ال�سيا�سي ويف
ال�صعيدين الدويل واالقليمي كاقت�صاد حما�ص�صاتي ثابت.
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كمال مظهر �أحمد و�أثره في تعميق الثقافة الم�شتركة
عل ��ى مدى �أربعة عق ��ود كتب الأ�ستاذ فح�سب و�إمنا على امل�ستوى القومي
الدكت ��ور كم ��ال مظه ��ر �أحم ��د ودوّ ن ومم ��ا كان ي�ص� � ّرح ب ��ه با�ستم ��رار:
التاري ��خ بروحي ��ة امل� ��ؤرخ النزي ��ه (�أن الك ��ورد ك�سب ��وا بع ��د دخوله ��م
مدفوع� � ًا مبو�ضوعي ��ة عل ��م التاريخ ،الدي ��ن الإ�سالمي ال�ش ��يء الكثري فقد
ك َت َب ��ه باللغت�ي�ن العربي ��ة والكردي ��ة حتول ��وا �إىل عن�صر مه ��م من عنا�صر
وعندما كتب تاري ��خ ال�شعب الكردي بناء احل�ضارة العربية الإ�سالمية)..
(وهو الك ��ردي العراق ��ي العريق يف ويلح ��ظ القارئ لكتابات ��ه ومقابالته
�أ�صال ِت ��هِ ) ،كتب ��ه يف �ض ��وء املعادل ��ة �أنه ي�ؤكد على�( :أن امل�صالح امل�شرتكة
ال�صحيح ��ة وه ��ي ك�ش ��ف النقاب عن جتمع ع ��ادة جمموعة م ��ن القوميات
الأخط ��اء الت ��ي �أل�صق ��ت بحيوي ��ة يف �إط ��ار �شع ��ب واحد وم ��ا يجمعنا
التاري ��خ الكردي ،كان الدكتور مظهر نحن العرب والكورد �أكرث بكثري مما
يكت ��ب التاري ��خ ويح ��رك العقول وال يفرقن ��ا وان ب�سط ��اء النا�س يدركون
ي�سجنها يف قمقم مغل ��ق ،فهو م�ؤرخ هذه احلقيقة ب�صورة جيدة)..
كبري ومفكر كبري �أي�ض ًا وله نظرة �إىل يرى الدكتور كم ��ال مظهر ّ
ان درا�سة
التاريخ ب�أنه لي�س جمرد تراكم جميع التاري ��خ يف الع ��راق تفتق ��ر �إىل
املعطي ��ات بق ��در م ��ا ه ��و ا�ست�شراف التحلي ��ل �إىل ح� � ّد م ��ا وتغل ��ب عليها
للما�ض ��ي ب�إيجابيات ��ه و�سلبيات ��ه العواط ��ف والهواج� ��س ال�شخ�صي ��ة
ومقارب ��ة للحقائ ��ق يف ثناي ��اه ،ه ��و ثم يقول (ما �أريده هو التحليل وهذا
م�ؤرخ ينتم ��ي �إىل املدر�سة الواقعية هو اجلانب ال ��ذي ينق�ص العديد من
الت ��ي ت�ؤم ��ن بالتحلي ��ل التاريخ ��ي ،الدرا�سات التاريخية) ،وي�ؤكد كثري ًا
وي�ؤك ��د الدكت ��ور مظه ��ر با�ستم ��رار على �أنه ينتمي �إىل املدر�سة الواقعية
عل ��ى مب ��د�أ ثابت ع�ب�ر عن ��ه �أكرث من التي ت�ؤمن بالتحليل التاريخي،علم ًا
ّ
م� � ّرة وملخ�ص ��ه�( :إذا مل �أك ��ن كردي� � ًا
ان الطريق ��ة التحليلي ��ة تعتم ��د مبد�أ
�أ�صي�ل ً�ا فلن �أك ��ون عراقي� � ًا �أ�صي ًال) ..التحلي ��ل للن� ��ص يف العم ��ل الكتابي
والق�ضية املهمة التي كان ي�ؤكد عليها وه ��ي ت�ضم ��ن للم� ��ؤرخ م ��ادة بح ��ث
دائم� � ًا ه ��ي �أهمي ��ة الأخ ��وة العربية تاريخي ��ة غزي ��رة ال توفره ��ا طرائق
الكوردية لي� ��س على م�ستوى الوطن البح ��ث الأخ ��رى ب�أ�سالي ��ب الأ�سئلة

واملقارنة امل�ستمرة وو�سائل التحليل
الأخ ��رى بحي ��ث ت�ضمن للق ��ارئ يف
نهايتها قراءة م�شوقة ،ويعود ال�سبب
ملي ��ل منهجي ��ة الدكت ��ور مظه ��ر �إىل
التحليل يف كتاب ��ة التاريخ العتقادِهِ
ّ
ان مهمة امل�ؤرخ لي� ��س �سرد الأحداث
بق ��در حتليله ��ا ب�ص ��ورة مو�ضوعية
ويدع ��و �إىل �ض ��رورة درا�س ��ة ع�صر
امل� ��ؤرخ لأن ذل ��ك يو�صل ��ك �إىل مقدار
م ��ا يتعر�ض له امل� ��ؤرخ م ��ن �ضغوط
خ�ل�ال كتاب ��ة الأح ��داث ،ويتب�ي�ن من
ذل ��ك �أن الدكت ��ور مظه ��ر ميي ��ل �إىل
�إعادة كتاب ��ة التاريخ وفق� � ًا للحقائق
التاريخية ال وفق� � ًا للأهواء وامليول،
ولع ��ل املنهجي ��ة وامل�سل ��ك ال�صري ��ح
وال�صحي ��ح يف النق ��د والتحلي ��ل
ه ��ي الت ��ي جعلت من ��ه كم ��ال مظهر،
واحلقيقة � ّأن ال�صراحة واجلر�أة هي
�أه ��م ما ميي ��ز هذا امل� ��ؤرخ الذي يقف
يف طليعة امل�ؤرخ�ي�ن الكورد بل على
ر�أ�س امل�ؤرخني العراقيني.
كان الدكت ��ور كم ��ال مظه ��ر مي�س ��ك
باملع�ضل ��ة التاريخي ��ة م ��ن زواياه ��ا
كافة من دون انحي ��از �أي �أنه ت�صدى
للمع�ض�ل�ات التاريخي ��ة بعي ��د ًا ع ��ن
مزاج ��ه الذات ��ي اخلا�ص،ه ��ذه ه ��ي
ر�سالت ��ه يف تدوين عنا�ص ��ر التاريخ

 د .باقر الكربا�سي
وي�سميها الأكادمييون (مدر�سة كمال
مظهر يف كتابة وتوريخ التاريخ)..
وتقوم هذه املدر�سة على:
 .1ان احل ��ركات غ�ي�ر املرتب ��ة يف
حتلي ��ل الإحداث الأ�سا� ��س الأول يف
اكت�شاف احلقيقة التاريخية.
 .2ان التاري ��خ ال يعيد نف�سه ،بل هو
موجة ت�أتي حلظة ثم تغيب.
 .3ل ��كل ح ��دث ظروف ��ه اخلا�ص ��ة فال
ت�شابه بني حدث وحدث كما ال ت�شابه
بني ظروف كل منهما.
 .4اذا كانت ثمة متاثالت بني ح�ضارة
وح�ضارة فه ��ي يف (الثوابت)ولي�س
يف (التفا�صي ��ل) اذ ل ��كل ح�ض ��ارة
روح تتح ��رك يف �أح�شائه ��ا و�أرواح
احل�ضارات كل يج ��ري مل�ستقر (تولد
وتن�ش�أ ثم تهزم ومتوت).
ّ .5
ان امل� ��ؤرخ ق ��ارئ احل ��دث بلغ ��ة
الإح�سا�س الع ��ايل ي�ستطيع �أن يتنب�أ
من خالل حدث يحدث �أو عدة �أحداث

مرتاكم ��ة ع ��ن امل�ستقب ��ل وي�ستطي ��ع
�أن يرب ��ط ربط� � ًا جدلي� � ًا ب�ي�ن املا�ضي
وامل�ستقبل.
كل ه ��ذه الأركان ت�ؤل ��ف العم ��ود
الفق ��ري يف مدر�س ��ة امل� ��ؤرخ كم ��ال
مظهر،جتده ��ا منا�سب ��ة وا�ضحة يف
�أبحاث ��ه ودرا�سات ��ه وكتب ��ه حتى يف
حما�ضرات ��ه وندواته يعطيك (معرفة
تاريخي ��ة) وه ّم� � ًا تاريخي� � ًا وك�أن ��ه
يك�ش ��ف مع�ضل ��ة تاريخي ��ة يف تل ��ك
املعرفة ويف ذلك الهم الطويل.
وعلى الرغم من اعتزازه بكرديته� ،إال
�أنه ظ ��ل يعتز بعراقيت ��ه كذلك وقوله
امل�شه ��ور خري دليل على ذل ��ك�(:إن مل
�أك ��ن كرديا �صادق� � ًا لن �أك ��ون عراقي ًا
�صادق� � ًا) ،وه ��ذا الرب ��ط ب�ي�ن كرديته
وعراقيته ،ربط جديل عراقي �أ�صيل،
وه ��و ال يقول ذلك جماملة لأحد ،امنا
كان يعنيه ��ا بح ��ق ،ب ��ل وعم ��ل بجد
و�إخال� ��ص من اج ��ل ذلك ،ب ��ل و�أكرث

من ذلك فان الدكتور كمال كان م�ؤمن ًا
بق ��وة ،ب� ��أن العراقي�ي�ن ب ��كل فئاتهم،
ويف خمتلف فروع احلياة والثقافة،
كان ��وا دائم ًا من املبدع�ي�ن ،و�إبداعهم
كان متوا�ص ًال ,
وبعدّ :
ان كمال مظه ��ر �أحمد �صاحب
التجرب ��ة الأكادميي ��ة الطويل ��ة،
ا�ستط ��اع �أن ميه ��د ملدر�س ��ة تاريخية
ت�ض ��م كل الأ�ص ��وات الداعية العتماد
احلقيق ��ة املو�ضوعي ��ة يف الكتاب ��ة
التاريخي ��ة ،ب ��ل �أراد �أن يك ��ون
واجه ��ة �ض ��د �أي تيار يبغ ��ي ت�شويه
التاري ��خ ،لدواف ��ع طائفي ��ة �أو اثني ��ة
�أو غريه ��ا ،وما طرحه م ��ن موا�ضيع
مل يرتكه ��ا �سائب ��ة بق ��در م ��ا عمد �إىل
حماربتها بتحليل علمي معتمد ًا على
احلقائ ��ق التاريخية يف ذلك احلوار،
وه ��و بالت ��ايل يعد م ��ن دع ��اة تعديل
االنحراف ��ات غ�ي�ر املو�ضوعي ��ة التي
تكتن ��ف درا�ساتن ��ا التاريخية ومدى
�ض ��رورة �إع ��ادة النظ ��ر يف عدد غري
قلي ��ل من الأحكام التاريخية ال�شائعة
غ�ي�ر املن�صف ��ة ،و �أخ�ي�را نق ��ول �أن
الأ�ست ��اذ الدكتور كم ��ال مظهر �أحمد،
ن�سخ ��ة ق ّلم ��ا �ستحظ ��ى م�ؤ�س�ساتن ��ا
الأكادميية العربية مبثلها.

هل هناك �أمل؟
)(3-3

لقد بينت يف اجلزء الأول املقدمات والظروف
التي �أدت للو�ضع احلايل �ألذي قمت بتو�صيفه
�سيا�سي ��ا يف اجل ��زء الث ��اين ويف ه ��ذا اجلزء
�س�أح ��اول �إ�ستك�ش ��اف �إمكاني ��ات التغي�ي�ر
للو�ضع والواقع احلايل والأ�ساليب واالدوات
الواجب �إتباعها لذلك..
يف الوق ��ت �ألذي يع ��اين املجتمع م ��ن قطع مع
تاريخ ��ه الن�ضايل بكل ماتعني ��ه من ممار�سات
وتقالي ��د وقي ��م وا�سالي ��ب عمل،ف� ��إن ع ��دد من
الأح ��داث خ�ل�ال ال�سن�ي�ن املا�ضي ��ة �أثبت ��ت �إن
ذل ��ك املرياث الوطني مل ينته ��ي و�إن �إ�ستعادته
ممكن ��ة فبع ��د عقود م ��ن حكم ن ��ادر يف ق�سوته
وتعار�ض ��ه م ��ن كل القي ��م الإن�ساني ��ة وق�ضائه
عل ��ى كل مظاه ��ر املعار�ض ��ة وتقالي ��د احلي ��اة
ال�سيا�سي ��ة العريقة والأف ��كار الإن�سانية،وبعد
حرب طائفية هتك ��ت الن�سيج الوطني العراقي
وغيب ��ت الوطني ��ة العراقي ��ة �أعاد لن ��ا ال�شباب
العراق ��ي اليافع الوطنية العراقية ورتق جزءا
كب�ي�را من ن�سيج املجتم ��ع ويحاول الآن و�صل
م ��ا �إنقطع م ��ع م�ي�راث املا�ض ��ي الن�ضايل عرب

بع� ��ض املمار�سات واهمها ع ��ودة تقاليد العمل
اجلماعي متمثلة مبحاوالت لت�شكيل تنظيمات
ت�أخ ��ذ على عاتقه ��ا قيادة الن�ض ��ال الوطني يف
�إجتاهات ��ه ال�صحيح ��ة يف قطيع ��ة م ��ع مرياث
القمع والعن�صري ��ة والطائفية،ورغم �أن تقدما
حقيقي ��ا عل ��ى االر� ��ض مل يح�ص ��ل بعد ب ��ل �أن
م�ؤ�شرات قوية تفيد برتاجع الأمور وم�صادرة
�إنتفا�ض ��ة ت�شري ��ن والإلتف ��اف عل ��ى الوع ��ي
الن�سب ��ي املتحقق بعد جترب ��ة عقدين من حكم
الإ�سالم ال�سيا�سي وتهافت �إدعاءاته ومربراته
للحكم لكن احلقيقة �أن النظام ال�سيا�سي وقوى
الإ�سالم ال�سيا�سي امل�ؤ�س�سة لها يف ممار�ساتها
وف�ضائحها املرئية وامل�سموعة ال تعك�س القوة
وال حت ��ى اال�ستهت ��ار بال�شعب بق ��در ماتعك�س
العجز ونف ��اذ الذخرية الفكري ��ة والقدرة على
التكي ��ف و�إج�ت�راح احلل ��ول و�إنته ��اء حقب ��ة
الإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي نظري ��ا رغم �أنه ��ا �ستبقى
لبع�ض الوقت لإعتب ��ارات ال عالقة لها ب�أ�سباب
مو�ضوعي ��ة �سيا�سي ��ة وفكرية ت�ب�رر دوره يف
حياة هذا ال�شعب..
�إن الع ��راق دول ��ة مهم ��ة وفيها �شعب رغ ��م �أنه
مير بظ ��روف بالغة ال�صعوب ��ة ورغم الت�شكيك

 فوزي عبد الرحيم
امل�ستم ��ر مبنطقية وجود ه ��ذه الدولة وحقيقة
وج ��ود �شعبه ��ا ف� ��إن العراقي�ي�ن ي�ستعي ��دون
و�إن بب ��طء و�صعوبة بالغة هويته ��م الوطنية
ويدافع ��ون ع ��ن كي ��ان دولتهم �ض ��د حماوالت
التذوي ��ب اخلارجي ��ة والداخلي ��ة و�س ��وف
تع ��زز �أهمية العراق اجلي ��و �سيا�سية وقدراته
وتاريخ ��ه احلدي ��ث وارث ��ه احل�ض ��اري مت�سك
العراقيني بكيانهم..
�أمام العراقيني فر�صة جديدة حلياة كرمية يف
ظل حكم يعرب عن حقائق احلياة العراقية التي
مل حترتم يوم ��ا واهمها تنوع ��ه الرثي،فر�صة
يوفره ��ا الف�ش ��ل امل ��دوي للإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي
وقبل ��ه ل ��كل �أ�ش ��كال احلك ��م الأح ��ادي ،الت ��ي
تف�س ��ح الطري ��ق لعقلي ��ات و�أف ��كار وا�سالي ��ب

للحك ��م ع�صرية تنا�سب بل ��دا كالعراق وع�صرا
كال ��ذي نعي� ��ش في ��ه�..إن الظ ��روف مهيئة جدا
للتغيري،لي� ��س �آني ��ا لك ��ن البيئ ��ة ال�سيا�سي ��ة
والإجتماعي ��ة تتغ�ي�ر ب�إجت ��اه �إيجاب ��ي فف�شل
امل�شاري ��ع القومي ��ة والديني ��ة و�إي�صاله ��ا بلدا
كب�ي�را وغني ��ا ومهم ��ا كالع ��راق �إىل الفق ��ر
والتف ��كك ي�ساه ��م يف قف ��زة يف الوع ��ي يج ��ب
العم ��ل عليها للو�ص ��ول ملرحلة م ��ن الإ�ستعداد
والتنظي ��م يكون احلديث عن التغيري معها هو
يف الأ�ساليب ولي� ��س يف املبد�أ..التغيري ممكن
وا�سا�سه موج ��ود هو �صعب نعم،و�إن الفر�صة
املتاح ��ة لي�س ��ت مطلق ��ة وال مفتوح ��ة ب ��ل هي
معر�ض ��ة لل�سرق ��ة من الآخرين كم ��ا حدث �أكرث
من مرة يف تاريخنا..

�إن �آف ��اق التغي�ي�ر موج ��ودة ومفتوحة وميكن
احلدي ��ث مف�صال عنه ��ا يف مقال ��ة خا�صة لكني
هن ��ا ال �أحتدث ع ��ن حتميات وع ��ن تاريخ هذه
الب�ل�اد وح�ضاراته ��ا الت ��ي تفر� ��ض بقاءها�،أنا
�أحت ��دث عن مقومات مادية و�سيا�سية وب�شرية
�إن ج ��رى التعامل معها ب�ش ��كل �صحيح وعلمي
نا�ض ��ج �ستتحقق الأهداف املزمن ��ة التي ي�أ�سنا
بعد �إنتظارها طويال..
�إن وج ��ود تنظي ��م �سيا�س ��ي يعرب ع ��ن مطالب
وحاج ��ات ال�شع ��ب يتعاط ��ى م ��ع االح ��داث
ب�إيجابي ��ة ومرون ��ة وحكم ��ة وفه ��م ه ��و حجر
الزاوي ��ة يف م�ش ��روع التغي�ي�ر الإيجاب ��ي
حي ��ث يق ��وم ه ��ذا التنظي ��م بتحدي ��د االهداف
والتكتي ��كات املرحلي ��ة والأ�سالي ��ب ال�سيا�سية
والن�ضالية،ورغ ��م الإمي ��ان �أن ل ��كل مرحل ��ة
�أ�ساليبه ��ا الن�ضالي ��ة وقياداته ��ا املختلف ��ة لكن
�إ�ستع ��ادة املرياث الوطني ال�ساب ��ق من تنظيم
وط ��رق عم ��ل �أم ��ر �ض ��روري لو�ض ��ع الن�ضال
الوطن ��ي الراهن يف �سياق ��ه املنطقي كجزء من
عملي ��ة طويلة وم�صريي ��ة ت�سته ��دف �إ�ستعادة
الوط ��ن وال�شع ��ب م ��ن حكام ��ه وم ��ن االجانب
الطامعني به �أو املعادين له..

نافـذة من موسـكو

ال�شركات االجنبية في العراق على خلفية ت�شكيل
�سلطات ت�شريعية وتنفيذية جديدة
ترتك حتركات الكتل الربملانية يف العراق
بعد انتخاب ��ات  10ت�شرين الأول انطباعا
ل ��دى املتاب ��ع ،ب ��ان ممتهن ��ي ال�سيا�س ��ة
يف الب�ل�اد ،يعي�ش ��ون يف كوك ��ب �آخ ��ر،
ولي� ��س عل ��ى �أر� ��ض وط ��ن ل ��ه جغرافي ��ة
حم ��ددة ،وم�ش ��اكل مملمو�س ��ة ،و�س ��كان
له ��م خ�صو�صيتهم وتطلعاته ��م وحقوقهم
امل�شروع ��ة .ان التح ��ركات جت ��ري وراء
الكوالي� ��س ،م ��ن دون �شفافي ��ة كافي ��ة،
وبيانته ��م متناق�ض ��ة ذات �صف ��ة ان�شائية،
ال عملي ��ة ،وال يعرف الناخ ��ب ،الذي جاء
به ��م لعتبة الربملان �إال القليل عن قرارتهم،
وهناك تدور امل�ساومات واملقاي�ضات على
كرا�سي ال�سلطة حتى كما ا�شري بو�ساطات
اجنبي ��ة ،وكل يطم ��ح باحل�ص ��ول عل ��ى
املنا�ص ��ب الت ��ي ت ��در الأم ��وال ،و ُتر�س ��خ
النف ��وذ ،واحل�صان ��ة القانوني ��ة ،الت ��ي
جتنب ��ه التعر� ��ض م�ستقب�ل�ا للم�سائل ��ة،
وبع�ضه ��م حت ��ى لت�أم�ي�ن م�صال ��ح اجنبية
لقاء عموالت ما ،ويجري توزيع رئا�سات
ال�سلطات الت�شريعي ��ة والتنفيذية للعراق
عل ��ى �أ�سا� ��س املحا�ص�ص ��ة ال ��ذي يق ��ول
منتق ��دو ه ��ذا النم ��وذج ،ال ��ذي روجت له
الوالي ��ات املتحدة بع ��د �إحتالله ��ا للبالد،
ب�أنه ع ��زز االنق�سامات العرقي ��ة والدينية
يف جمي ��ع �أنح ��اء الع ��راق ،و�أدى �إىل
م�ستويات وا�سع ��ة النطاق من الف�ساد يف

جميع �أنحاء اجهز الدولة .علما ان القوى
التي تطال ��ب بت�صفية الوج ��ود الأمريكي
متام ��ا ،ت�ص ��ر الي ��وم ب�ش ��دة الق ��وى على
ت�س ��يري العملية ال�سيا�س ��ية وفق النموذج
الأمريكي املقيت هذا!.
ويل ��وح للمتاب ��ع ان ه�ؤالء ال�سا�س ��ة غري
معني�ي�ن ب� ��أن الو�ض ��ع الأقليم ��ي املت� ��أزم،
واملواجه ��ات اخلط ��رة ب�ي�ن رو�سي ��ا
والغ ��رب ،الت ��ي ت�ض ��ع اح ��دى خيارته ��ا
العامل �أمام ح ��رب �ساخنة �أم غري �ساخنة،
ال ب ��د �أن تكون لها انعكا�س ��ات مهلكة على
اجلمي ��ع ،ومل ن�سم ��ع ع ��ن اال�ستع ��دادات
ملواجهة التط ��ورات املا�ساوي ��ة املحتملة،
الت ��ي ت�ستدع ��ي وح ��دة وطني ��ة فعلي ��ة،
لرج ��ال دولة �شرفاء يهمه ��م م�صري البالد،
و�أ�صح ��اب برام ��ج وا�ضح ��ة ومفهوم ��ة
لإنعا�ش االقت�صاد وترتيب البيت العراقي
ككل ،ولي� ��س فق ��ط لبي ��ت طائف ��ة ،يدعون
ظلم ��ا! انهم ميثلونه ��ا ،وال برام ��ج ت�ؤمن
احلياة الكرمية للمواط ��ن و�أمنه و�سيادة
الب�ل�اد املنتهك ��ة ،وتعزي ��ز اركان الدول ��ة،
وت�صفية بدائلها متع ��ددة اال�شكال .وعلى
خلفي ��ة ذلك جتري عملي ��ات اقت�صادية يف
الب�ل�اد ،رمب ��ا ت�ش ��كل نقطة انط�ل�اق نحو
الأجت ��اه ال�صحي ��ح ،بيد انه ��ا بحاجة اىل
قاع ��دة �سيا�سية داعمة له ��ا ،لدفعها لت�صب
يف م�صلح ��ة الب�ل�اد .ولي�س م ��ن الوا�ضح

هل �إن ه ��ذه التط ��ورات االقت�صادية ،تتم
�ضم ��ن اطارا�سرتاتيج ��ي ه ��ادف ،ام انها
جتري ب�شكل ع�شوائي ،مبا يالئم م�صالح
جماع ��ات داخلية ،وق ��وى خارجية؟ وهل
الذين ميتهن ��ون ال�سيا�سة على دراية بها،
ام انهم غري معنيون بها؟.
واحل ��دث الأك�ب�ر يف ه ��ذا ال�سي ��اق كان
الأ�سب ��وع املا�ض ��ي املمثل بح ��ذف العراق
م ��ن القائم ��ة الأوروبي ��ة لل ��دول التي يتم
م ��ن خالله ��ا غ�سي ��ل الأم ��وال ومتوي ��ل
الإره ��اب ،مم ��ا ق ��د ي�ساع ��د عل ��ى تعزي ��ز
اال�ستثم ��ار الأجنب ��ي يف الب�ل�اد .و�أجرى
�سف�ي�ر االحتاد الأوروب ��ي يف العراق فيل
وارج ��وال حمادثات م ��ع رئي� ��س الوزراء
العراق ��ي م�صطفى الكاظم ��ي يف  8كانون
الث ��اين و�أبلغ ��ه بـ “ب�شرى �س ��ارة” ،قائال
�إن هذه اخلطوة “�ستمهد الطريق لتعميق
التع ��اون امل ��ايل واال�ستثم ��اري” .ومل
يو�ضح الدبلوما�س ��ي الأوروبي الأ�سباب
الت ��ي دعت للتغيري ،لك ��ن معايري ت�صنيف
دول ��ة م ��ا عل ��ى �أنه ��ا ذات �سلط ��ة ق�ضائية
ذات خماط ��ر عالية ت�شمل ع ��دم منع غ�سل
الأم ��وال من التج ��رمي ،وف�شل البنوك يف
الإب�ل�اغ عن املعام�ل�ات امل�شبوهة والف�شل
يف �إنف ��اذ العقوب ��ات امل�ستهدف ��ة ..ورحب
ال�سي ��د الكاظم ��ي بالق ��رار ،مغ ��ردا عل ��ى
تويرت �أنها “خط ��وة مهمة ل�ضمان فعالية

الدبلوما�سي ��ة العراقي ��ة خلدم ��ة م�صال ��ح
الب�ل�اد .وتتوا�ص ��ل اجله ��ود احلكومي ��ة
والدبلوما�سي ��ة على خمتل ��ف امل�ستويات
خلدمة م�صاحلنا الوطنية وحتقيق مكانة
العراق التي ي�ستحقه ��ا “ .وادرج العراق
�إىل القائم ��ة ال�س ��وداء منذ �س ��ت �سنوات،
ومن ��ذ ذل ��ك احل�ي�ن دع ��ا امل�س�ؤول ��ون يف
بغداد االحتاد الأوروبي �إىل الرتاجع عن
القرار .ويف عام  ،2019وو�صف االحتاد
الأوروبي قوانني مكافح ��ة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب يف العراق ب�أنها تنطوي
على “نقاط �ضعف �إ�سرتاتيجية” .وقالت
وزارة اخلارجية العراقية �إن قرار االحتاد
الأوروب ��ي �سيمه ��د الطريق ل� �ـ “�شراكات
اقت�صادي ��ة حت ��رك عجل ��ة �إع ��ادة الإعمار
وجتلب اال�ستثمار” .ميثل خروج العراق
م ��ن قائم ��ة ال ��دول ذات املخاط ��ر العالي ��ة
جناحً ��ا مه ًم ��ا للدبلوما�سي ��ة العراقي ��ة،
وخا�ص ��ة للم�ؤ�س�سات الدولية التي ت�شعر
بالقل ��ق من م ��دى مراعاة الع ��راق ملعايري
القان ��ون ال ��دويل .وق ��ال املتح ��دث با�سم
وزارة اخلارجي ��ة �أحم ��د ال�صح ��اف �إن
الإرهاب ومتويل الإره ��اب ق�ضية دولية،
وبالن�سب ��ة للع ��راق ف� ��إن الوف ��اء الناج ��ح
مبعايري ه ��ذا احلكم يعك�س ثق ��ة املجتمع
ال ��دويل يف احلكوم ��ة العراقي ��ة .وق ��ال
م�س�ؤولون يف �إقليم كرد�ستان العراق� :إن

 د .فالح احلمـراين
اخلط ��وة �ست�ساعد يف �إقام ��ة من التعاون
االقت�ص ��ادي ب�ي�ن الع ��راق وبقي ��ة العامل.
“يف ال�سنوات الأخرية ،تعاونت حكومة
�إقليم كرد�ست ��ان واحلكومة الفيدرالية يف
بغداد م ��ع �شركائن ��ا يف املجتم ��ع الدويل
ملكافح ��ة متوي ��ل الإره ��اب وال�شب ��كات
الإجرامي ��ة ،مب ��ا يف ذل ��ك م ��زادات العملة
غري القانونية و�ش ��ركات خدمات الأموال
غ�ي�ر الر�سمي ��ة .وق ��ال رئي� ��س وزراء
حكومة �إقليم كرد�ست ��ان م�سرور بارزاين
يف بي ��ان �إن النج ��اح الذي حققن ��اه جنبًا
�إىل جن ��ب م ��ع م�ساهمة �أوروب ��ا يجب �أن
يحفز التعاون ل�ضمان م�ستقبل اقت�صادي
م�شرق لأجيالنا.
يف غ�ض ��ون ذل ��ك ،ثمة احتم ��ال ان فرن�سا
وقفت وراء التغي�ي�ر يف موقف بروك�سل
فيم ��ا يتعل ��ق باملطال ��ب عل ��ى بغ ��داد .لقد
اجتذبت بغداد �سل�سلة م ��ن اال�ستثمارات
الأجنبي ��ة يف الأ�شه ��ر الأخ�ي�رة ،مب ��ا يف
ذل ��ك يف ايلول  2021عندما وقعت �أربعة
عق ��ود بقيم ��ة  27ملي ��ار دوالر م ��ع �شركة
توت ��ال الفرن�سي ��ة متع ��ددة اجلن�سي ��ات
لتنفيذ م�شاريع يف جماالت النفط والغاز
الطبيع ��ي والطاقة ال�شم�سي ��ة واملياه يف
حمافظ ��ة الب�ص ��رة اجلنوبي ��ة .ان �شركة
النف ��ط الوطنية مدفوع ��ة بتوقيع عقد مع
�شرك ��ة توت ��ال حمك ��وم عليه ��ا الآن ب�أن

تك ��ون رائ ��دة يف ال�شراكة م ��ع ال�شركات
الأجنبي ��ة ولكنها بحاج ��ة �إىل موطئ قدم
�أق ��وى يف بغداد ،ال ��ذي و�ضع على املحك
ب�سب ��ب اخلالف ��ات يف �إدارته ��ا و�إطاره ��ا
القان ��وين اله� ��ش .لي� ��س �أقله ��ا يف ه ��ذا
الو�ض ��ع غ�ي�ر امل�ستق ��ر كان ��ت العقوب ��ات
املحتملة من زاوية مزاعم غ�سل الأموال.
ومت رف ��ع الكثري م ��ن �ضغ ��وط العقوبات
عل ��ى �شرك ��ة النف ��ط الوطني ��ة العراقية،
التي �شكل ��ت �شراكة رئي�سي ��ة يف ت�شرين
الأول املا�ض ��ي م ��ع �شركة توت ��ال �إنرجي
للم�شاركة يف م�ش ��روع ال�شركة الفرن�سية
يف الب�ص ��رة و�شلمربجري حلف ��ر  96بئر ًا
يف غ ��رب القرنة  ،1بالق ��رب من الب�صرة.
وبالإ�ضاف ��ة �إىل ذل ��ك ،فتح الع ��راق � ً
أي�ضا
ح�سابا ل ��دى البنك الآ�سي ��وي لال�ستثمار
يف البني ��ة التحتي ��ة املدع ��وم م ��ن ال�صني
و�أودع ح ��وايل  100ملي ��ون دوالر يف
احل�ساب للمدفوعات امل�ستقبلية املحتملة
مل�شاريع البنية التحتية .يف الوقت نف�سه،
جت ��در الإ�ش ��ارة �إىل �أن ال�صني تتطلع �إىل
�أ�ص ��ول الطاقة العراقية ،لك ��ن الإخفاقات
ال�سابق ��ة جتربه ��ا على الت�ص ��رف بحذر.
ولتكوي ��ن االنطب ��اع ال�صحي ��ح ،ترك ��ز
بك�ي�ن على عق ��ود بناء املدار� ��س اجلديدة
ي�سرها ت�شني �شي ��ان ت�شونغ ،رجل
الت ��ي ّ
الأعم ��ال ال�صيني ال ��ذي عا�ش يف العراق

ل�سن ��وات عدي ��دة .وكان ��ت ال�ص�ي�ن� ،أكرب
م�ست ��ورد للنف ��ط العراق ��ي يف الع ��امل،
منفتحة للغاية ب�ش�أن طموحاتها يف جمال
الطاق ��ة يف العراق ،خا�صة من ��ذ ان�ضمام
الب�ل�اد �إىل مبادرة احل ��زام والطريق يف
ع ��ام  .2019وم ��ع ذل ��ك ،ويف حماول ��ة
لتجن ��ب العواق ��ب ال�سلبي ��ة املحتمل ��ة
ب�سب ��ب ال�ضغ ��ط الأمريك ��ي املحتمل على
العراق ،حولت ال�صني اهتمامها الآن �إىل
البني ��ة التحتي ��ة التعليمي ��ة .ويف �أواخر
الع ��ام املا�ض ��ي ،ح�صل ��ت  Sinotecو
 PowerChinaعل ��ى عق ��ود لبن ��اء
 1000مدر�س ��ة يف الع ��راق يف �صفق ��ة
تندرج �ضمن اتفاقي ��ة النفط مقابل البناء
املوقع ��ة يف ع ��ام  .2019وميك ��ن من ��ح
عق ��د لبن ��اء  7000مبن ��ى مدر�س ��ي �آخ ��ر
�إىل ال�ص�ي�ن مبوج ��ب اتفاقي ��ات 2019
 ،PowerChinaوح�صل ��ت �شرك ��ة
للبني ��ة التحتية للنفط والغ ��از والكهرباء
الت ��ي تبن ��ي حالي� � ًا حمط ��ة للطاق ��ة يف
الرميل ��ة ،جنوب العراق ،عل ��ى عقد لبناء
 679مدر�س ��ة يف جمي ��ع �أنح ��اء الب�ل�اد.
ال�شرك ��ة ،وهي املق ��اول الرئي�سي ل�صفقة
املدر�س ��ة ،تع ��رف املنطق ��ة جي� �دًا ولديها
مكت ��ب يف دب ��ي حي ��ث ي�ش ��رف الرئي� ��س
التنفيذي الإماراتي ط ��ارق البهندي على
العقود العراقية.
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�سامراء و"بهزاد" ..واال�سئلة المفتر�ضة!
د .خالد ال�سلطاني

معمار و�أكادميي

اهتمامي الكبير و�شغفي البحثي في "عمرانية �سامراء"
العبا�سية (الدرا�سة التى منهمك بها الآن) ،تجعلني ارى
المنتج الت�صميمي ال�سامرائي ،ب�شكل �آخر ،ب�شكل يتيح
لي التمعن في هذا المنتج ،بكونه منجزا ت�صميميا راقيا،
ً
مت�شكال جراء براعة ت�صميمية لمعماريين ماهرين،
اعتمدت خبرتهم المهنية على مرجعية ارتكزت على
تقاليد ت�صميمية محلية متراكمة ،مع �سعيهم الحثيث
للتعلم من "الآخر" والتطلع لال�ستفادة من خبرته
ونجاحاته ،لجهة اثراء ممار�ساتهم وزيادة مهاراتهم.
كما اتوق لتفح�ص ذلك المنتج ال�سامرائي من خالل ما
يوفره المناخ االبداعي الخا�ص في الحا�ضرة العبا�سية
وقتذاك من �إ�ضافات م�ؤثرة �أ�سهمت في ا�صطباغه
ب�صبغة ُمجددة.

لك ��ن االهم يف كل ذل ��ك تبقى تق�صياتي
يف �س�ب�ر اغ ��وار "جوه ��ر" االب ��داع
الكامن يف ذل ��ك املنتج املتحقق واحلفر
عميق ��ا يف ماهيته اخلالقة وا�ستح�ضار
روح ��ه واطياف ��ه القابل ��ة لال�ستدع ��اء
والت�أوي ��ل! يف هذا املعن ��ى� ،أ�ستدل من
خالل اال�سئلة املتع ��ددة (واملفرت�ضة!)،
الت ��ى اطرحه ��ا عل ��ى املنت ��ج املعماري،
الو�ص ��ول واحل�ص ��ول عل ��ى اجاب ��ات
�شافي ��ة ومالئم ��ة ،ت�ساع ��د يف تقيي ��م
جناح ��ات ذلك املنت ��ج وتدعم حماوالت
الك�شف عن جديده و اِجتهاده.
اع ��رف ،عل ��ى �سبي ��ل املثال ،ب ��ان املادة
الرئي�سي ��ة (واال�سا�سي ��ة اي�ضا) ،ملباين
�سام ��راء ،كان ��ت :الطاب ��وق :الآج ��ر
املح ��روق وغ�ي�ر املح ��روق .م ��ا يهمني
معرفة كيفية ت�أمني تلك الكميات الهائلة
املقدرة اعداده ��ا "باملاليني" من الآجر،
وكيفية انتاجه يف اوقات قيا�سية ونقله
اىل مواقع العمل ،واالطالع على طرق
البناء و�إدراك تن ��وع حرف اال�سطوات
ومهارة العمال يف تنفيذ افكار معمارية
ب ��دت احيانا غ�ي�ر تقليدي ��ة وحتى غري
م�سبوقة! �أو ان �أبدي ت�سا�ؤالت تخ�ص
عمل امل�سجد الكبري يف املدينة ،وكيفية
�أداء مهامه جتاه م�ستخدميه ،هم الذين
يف الغال ��ب (وبحك ��م نوعي ��ة �أكرثي ��ة
�سكن ��ة �سام ��راء) ،ي�صل ��ون الي ��ه وه ��م

"تعمري ق�صر اخلورنق" ( 1495م ،).منمنمة ،الر�سام بهزاد.
عمال بحق الرد نن�شر المقال الذي ار�سله ال�شاعر اللبناني
�شوقي بزيع للرد على مقال الدكتور �ضياء نافع المن�شور
في المدى يوم  2022/01/10بعنوان " بو�شكين وزوجته
والقي�صر و بزيع "
�شوقي بزيع

لي� ��س من عادت ��ي �أن �أرد على م ��ن يتناولون
ن�ص� � ًا يل � ,شع ��ر ًا كان �أم ن�ث�ر ًا  ,بالنق ��د
والتحلي ��ل والت�أويل  ,وب�ص ��رف النظر عما
اذا كان ��ت وجه ��ة التن ��اول واقع ��ة يف خانة
ال�سل ��ب �أو االيج ��اب ,االن�سجام م ��ع الن�ص
�أو الت�ب�رم ب ��ه .فاحلقيق ��ة الفنية ,كم ��ا نعلم
جميع ًا,ه ��ي حقيق ��ة ن�سبية وحمال ��ة �أوجه,
وبعي ��دة كل البع ��د ع ��ن الأح ��كام اليقيني ��ة
واملطلق ��ة .و�إذا كان قد ت�أخر ه ��ذا الرد قلي ًال
عن موعده املفرت�ض  ,فلأنني مل �أكن ب�صدده
يف الأ�ص ��ل  ,ل ��و مل �أج ��د يف مقال ��ة الكات ��ب
�ضي ��اء ناف ��ع م ��ا ي�ستدع ��ي تو�ضي ��ح بع�ض
النق ��اط اال�شكالية التي ينبغ ��ي تو�ضيحها ,
ك ��ي ال يلتب�س الأمر عل ��ى القارئ  ,ويرتاءى

ل ��ه �أن م ��ا كتب ��ه نافع ه ��و احلقيق ��ة بعينها.
ال بد من اال�شارة �أو ًال اىل �أن حق الكاتب يف
نق�ض �سرديت ��ي اخلا�صة باغتيال بو�شكني ,
ال يجي ��ز له التعاطي م ��ع ما كتبته بهذا القدر
م ��ن النربة التهكمي ��ة  ,التي تخف ��ي وراءها
ق ��در ًا غ�ي�ر قليل م ��ن ال�صل ��ف اال�ستعالئي ,
واال�ستخف ��اف بالآخر .و�إذا كان ال�سيد نافع
م�ضطلع ًا ب ��الأدب والثقافة الرو�سيني  ,وهو
مرتج ��م مع ��روف  ,فلماذا علي ��ه �أن ي�ستعني
,عل ��ى طريق ��ة ج ��ورج قرداح ��ي  ,ب�صدي ��ق
رو�س ��ي جمه ��ول الهوي ��ة  ,للف ��وز بجائ ��زة
ال ��ردح والت�سفيه العدائيني �ض ��د كاتب هذه
ال�سط ��ور  ,وب� ��أي ثم ��ن كان .والأده ��ى م ��ن
ذل ��ك �أن ا�ستعان ��ة ال�سيد ناف ��ع ب�صديقه ذاك
 ,مل تقت�ص ��ر على الن�ص ال�شع ��ري املن�سوب
اىل بو�شك�ي�ن  ,وال ��ذي �س�أو�ضح ��ه الحق� � ًا ,
ب ��ل تلط ��ى وراءه ليدح�ض املزاع ��م املت�صلة
بعالق ��ة اجلم ��ال بامل ��وت  ,وبا�ستهجان دور
القي�صر يف الت�آمر على �شاعر رو�سيا الأكرب.
�إن ��ه لأم ��ر باع ��ث عل ��ى اال�ستغ ��راب �أن “
ي�ستغ ��رب “ الكات ��ب �ضي ��اء ناف ��ع العالق ��ة
الوثيق ��ة القائم ��ة ب�ي�ن اجلم ��ال  ,وبخا�ص ��ة
يف �شق ��ه غ�ي�ر املمتل ��ك  ,وبني امل ��وت .وهو

باليت

� ستار كاوو�ش

ميتط ��ون �صه ��وة ح�صنه ��م م ��ن اماكن
�سكناه ��م النائية التى تبع ��د ،عادة ،عن
موقع اجلامع بكيلومرتات عديدة .كما
يبقى الت�سا�ؤل االهم :اين ،يف مثل هذة
االح ��وال" ،تربط" خيوله ��م ،وهل من
ثم ��ة امكن ��ة خا�صة له ��ذة الغاية بجوار
امل�سج ��د اجلامع ،واذا كان ��ت موجودة
فم ��ن ال ��ذي ي�ش ��رف عليه ��ا وكي ��ف يتم
تنظيم عملها ،وثمة ت�س ��ا�ؤل �آخر ،اين،
يف اي مكان م ��ن امل�سجد ،كانت الن�ساء
ي�ؤدين ال�صالة فيه ،بل هل يوجد ا�صال
ن�س ��اء يذهنب اىل امل�سجد لل�صالة؟ ،وما
ت�أثري ذلك على خمطط امل�سجد اجلامع،
وكي ��ف ح � ّ�ل املعم ��ار ه ��ذة املع�ضل ��ة
الت�صميمية .وثمة ا�سئلة �آخرى كثرية
اطرحها عل ��ى باقي املن�شاءات ،متوخي ًا
ايج ��اد فهم اعمق ملا هو متحقق .بيد ان
الو�ص ��ول اىل اجابات مقنع ��ة ي�ستلزم
من ��ي �أحيان� � ًا متاهي ًا خا�ص� � ًا مع مناذج
علي تقييم
االبني ��ة ال�سامرائية ،ي�سهل ّ
املجرتح خ ��ارج "اقاني ��م" ادوات النقد
املعم ��اري الكال�سيك ��ي املتع ��ارف عليه،
وي�ساعد يف تثم�ي�ن قيمة املنجز املهنية
والإ�شادة برباعته الت�صميمية.
وحتى اك ��ون قريبا م ��ن امل�شهد املعني،
و"التح ��دث" م ��ع "خلاّ ق ��ه" :معماريه
و "ا�سطوات ��ه" و�شغيلته ،فاين اتق�صد
البح ��ث يف اوراق ال�ت�راث ،المل�س مل�س
اليد..والع�ي�ن ،م ��ا كان مالوف ��ا �سابق ��ا
وم ��ا كان معت ��ادا يف املا�ض ��ي ال�سحيق
من م�شاهد بنائي ��ة حمكية او مر�سومة
تق� � ّرب ال�ص ��ورة ،ومتنحن ��ى مع ��ارف
ا�ضافي ��ة ذات �صدقية عالي ��ة عن املنجز
املعماري وع ��ن كيفي ��ة �إجرتاحه .ومن
غ�ي�ر "بهزاد"< :كم ��ال الدين بهزاد>،
ميكن له ان يك ��ون بديال عن مبتغاي؟!
فه ��ذا الر�س ��ام "املنمنمات ��ي" القدي ��ر
والب ��ارع ر�سم لن ��ا "ر�سم ��ة /منمنمة"،
ه ��ي وفق ر�أي كرثُ ،تع� � ّد من كنوز الفن
اال�سالمي .و�أعني بها منمنمة <تعمري
ق�ص ��ر اخلورنق> التى تع ��ود اىل عام
( ،)1494هي الت ��ى تظهر بحذق كبري
وبفني ��ة عالية اعمال بناء وتنفيذ ق�صر
احلرية ال�شهري..واال�سطوري!
مل تك ��ن ق�ص ��ة "�سنم ��ار" معم ��ار ه ��ذا
الق�صر املنيف ال ��ذي ط ّبق �صي ُته االفاق
وحاز عل ��ى اعجاب وافتن ��ان م�شاهديه
الك�ث�ر ،والذي تكفل النعم ��ان بن املنذر
بت�شيي ��ده يف الق ��رن الراب ��ع امليالدي،
مل تك ��ن تل ��ك الق�ص ��ة م ��دار اهتمام ��ي،
ول ��و ان "حكايته ��ا" جدي ��رة بالتذك�ي�ر
واملوعظ ��ة ،و�إمنا اهتمامي كان من�صبا
نحو اجراءات عملي ��ة البناء املر�سومة
يف اط ��ار املنمنم ��ة ،نح ��و م�شاه ��دة
"املعامي�ي�ر" ومتابع ��ة اال�سط ��وات
وعم ��ال البن ��اء وه ��م من�شغل ��ون يف
حرفته ��م و�صنعته ��م ،كل ح�س ��ب
اخت�صا�ص ��ه لتنفيذ ذلك الق�صر العجيب
الذي ما فتئت ا�سطورته تده�شنا ،حول
امكانية انهي ��اره بالكامل برفع طابوقة
واحدة :طابوقة ..ال غري ،خمفية مبكان
�س ��ري يف �صميم نظام ��ه الإن�شائي .يف
تل ��ك املنمنم ��ة يظهر به ��زاد كل موهبته
واتقان ��ه وابداعات ��ه الفني ��ة يف تبي ��ان
حلظة جت�سيد الفكرة املعمارية واقعيا
وب�ش ��كل ملمو� ��س! ان ��ه ،وه ��و الفن ��ان
القدي ��ر ،ال ��ذي ا�ض ��اف الكث�ي�ر ل�صنعة
املنمنم ��ات اال�سالمي ��ة ،وخ�صو�ص ��ا
مقدرت ��ه الكبرية..واجلريئة يف اظهار
امل�ساحات الفارغة يف التكوين ،وجعلها
م�سرح ��ا حل�ض ��ور �شخ�صياته وهم يف

حركته ��م الذي ��ن يظهرهم بج�ل�اء وبكل
تفرده ��م ال�شخ�ص ��ي ..والفن ��ي؛ ف�ضال
عل ��ى موهبت ��ه الف ��ذة يف التعاط ��ي مع
االلوان ،وتبيان مهاراته التقنية ،جنبا
اىل جن ��ب قدرته يف اج�ت�راح تكوينات
ا�صيلة .يف تلك املنمنمة ال�شهرية تغدو
�شخو�صه ��ا املرتع�ي�ن يف ح ��ب وع�ش ��ق
مهنته ��م ،ي�ؤدون عم�ل�ا مرغوبا وممتعا
يت ��وق كل واح ��د منه ��م اىل اظهار نوع
م ��ن عناي ��ة واهتم ��ام فائقني مب ��ا اوكل
الي ��ه .كم ��ا ان ��ه وه ��و "املل ��ون" البارع
ي�سع ��ى وراء تثبي ��ت ان ��واع �صبغ ��ة
مالب�س العمال كنقاط ملونة وم�ضيئة،
خمت ��ارة بعناي ��ة ،ت�ث�ري ،يف االخ�ي�ر،
ت�شكيالت تكوي ��ن اللوح ��ة الفنية! ثمة
�شخو�ص ،اذن ،ب�أردية ملونة ين�شرهم
الر�س ��ام يف ف�ضاء اللوحة بحرية تامة،
وبت ��وازن رهي ��ف ولك ��ن لي� ��س �شرط ��ا
ح�ض ��ور متاثلي ��ة م ��ا جلهة بل ��وغ مثل
تل ��ك الرق ��ة والكيا�س ��ة الت ��ى تظهره ��ا
هيئات ال�شخو�ص املر�سومة بحركاتهم
املتنوعة.
ثم ��ة تعاط ��ف ان�س ��اين ميك ��ن للم ��رء
(ميكنني �شخ�صيا) تلم�سه ،يبديه فنان
املنمنمة جتاه "املعاميري" واال�سطوات
و�شخو�صهم املر�سومة وهم يف موا�ضع
خمتلف ��ة م�شغولني يف اجن ��از رائعتهم
املعماري ��ة ،الت ��ى تذكرن ��ا (تذك ��رين)
مفرداته ��ا االن�شائي ��ة املرئي ��ة ،اىل م ��ا
ميكن ان يك ��ون �سياق ًا بنائيا م�ألوف ًا يف
تل ��ك احلا�ضرة العبا�سي ��ة االثرية لديّ ،
واملغ ��رم به ��ا الآن وباجن ��از ت�صامي ��م
مبانيها الفاخ ��رة وبا�ساليب عمرانيتها
الف ��ذة! وت�ت�رك مراقبة امل�شه ��د البنائي
امل�ص ��ور بعناي ��ة فائق ��ة وبتفا�صيل ��ه
اال�سا�سي ��ة البليغة واملتق�شف ��ة اخلالية
م ��ن التح�سين ��ات غ�ي�ر ال�ضروري ��ة،
انطباع� � ًا وك�أن <رائ ��ي> املنمنم ��ة،
منهم ��ك ه ��و الآخ ��ر يف عملي ��ة البن ��اء
والت�شيي ��د ،وك�أن ��ه <�شاه ��د ًا> النتاج
تل ��ك العنا�ص ��ر املعماري ��ة املر�سوم ��ة،
وك�أن ��ه <عارف� � ًا> با�س ��رار ت�صاميمها
ومطلعا على جناحاتها اال�سلوبية ،هي
التى بدت هيئاتها قريبة من االنتهاء.
وتبق ��ى مو�ضوع ��ة املنمنم ��ة ومت ��ازج
�شخ�صياته ��ا باو�ضاعه ��م ومواقعه ��م
املختلف ��ة ،ت�ش ��ي بتلك العفوي ��ة املبهرة
الت ��ى ا�ستط ��اع به ��زاد ان يبدعها بكثري
من الو�ضوح واالخت ��زال ،تلك العفوية
ذاته ��ا الت ��ى تعيد ت�أثي ��ث املنمنمة بعدة
فني ��ة ،تتجل ��ى م ��ن �ضم ��ن م ��ا تتجل ��ى
بامتزاج ال�شخو�ص مع نوعية العمارة،
العم ��ارة الت ��ى ت�ستدع ��ي بح�ضوره ��ا
البه ��ي ذاك ��رة االمكن ��ة البعي ��دة الت ��ى
ا�س�س ��ت و�ساهم ��ت يف ت�ش ��كل ذخ�ي�رة
التقاليد اال�سالمي ��ة الر�صينة ،ب�ضمنها
بالطبع م�ساهمة "�سر من ر�أى" و�إرثها
الآ�سر !
(و"كم ��ال الدي ��ن به ��زاد" املول ��ود يف
ه ��رات بخرا�سان نحو ع ��ام  1455م،
ال ��ذي تيتم يف �سن مبك ��رة؛ يعترب احد
املجددين يف ر�سم املنمنمات اال�سالمية،
در� ��س الت�صوي ��ر عل ��ى ي ��د "ب�ي�ر �سيد
�أحمد التربي ��زي ،و"علي مريك نقا�ش"
عُني مدي ��را للمكتب ��ة امللكي ��ة يف هرات
وتربيز� ،صور ديوان "حديقة �سعدي"
ال�شاع ��ر الفار�سي املعروف ،وله تالميذ
ومريدين ك�ث�ر .واعمال ��ه حمفوظة يف
دار الكتب امل�صري ��ة بالقاهرة واملتحف
الربيط ��اين ومكتبة يل ��دز با�سطنبول،
تويف يف تربيز نحو  1535م).

علي ر�ضا� ،سحر التخطيط
ت�ب�رز البورتريه ��ات الت ��ي ير�سمه ��ا علي ر�ض ��ا بو�ضوح وق ��وة ،كما
ت�ب�رز التماثيل الن�صفية الت ��ي يف متحف اللوفر ،تل ��ك التماثيل التي
تنظ ��ر اىل الأفق ،بلونها االبي�ض الذي منحت ��ه الظالل املنعك�سة على
مالحمه ��ا هيبة و�إجالل وقوة .هكذا تكون املواهب العالية حني متنح
الأ�شي ��اء اجلام ��دة روح وحياة ،ب ��ل تعطيها �أجنحة حت ّل ��ق بها لتبهر
اجلميع.
تتنق ��ل �أ�صاب ��ع عل ��ي ر�ضا ب�ي�ن الظ ��ل والن ��ور ،بنعوم ��ة وح�سا�سية
ترف نادر،
ومعاجلات خا�صة ومـ�ؤثرة ،لتجعل اخلطوط متناغمة يف ٍ
وتنج ُز لنا وجو ًه تواجهنا بنظ ��رات واثقة ،مت�سائلة ،حانية �أو حتى
�ساهم ��ة .وج ��وه ر�سمها بتقنيت ��ه البارعة التي فيه ��ا �إن�سجام ومتكن
و�سيطرة على انحناءات اخلطوط والتدرجات والتعبريات املختلفة،
وال يكتفي الر�سام بذلك ،بل ي�ضع بني �أيدينا �إح�سا�س بالفورم والكتل
وك�أن ��ه نحته ��ا بقل ��م الر�صا� ��ص� .أت�أم� � ُل هن ��ا مرونة اخلط ��وط وقوة
التعبري وال�سيطرة الكاملة عل ��ى القلم الذي يتحرك برهافة ق َّل مثيلها
ليمنحن ��ا ه ��ذه البورتريهات املليئة بالعاطفة ،حي ��ث جتتمع الب�ساطة
م ��ع العمق ،القوة مع ال�ت�رف ،الإن�سجام مع التمك ��ن ..ليقول الإبداع
كلمته يف النهاية.
ح�سا�سي ��ة علي ر�ضا العالية يف التخطي ��ط جعلته متمكن ًا يف معاجلة
الرمادي ��ات التي تن�ساب ف ��وق وجوه النماذج الت ��ي ير�سمها برهافة،
مثل ينب ��وع دافئ مينحها حيوية وحياة .وه ��و يتعمد �أحيان ًا بو�ضع
خطوط وتونات خافتة� ،أ�سفل �أو �أعلى التخطيط ،لتبدو هذه الأجزاء
غائب ��ة وغ�ي�ر منتهي ��ة ،وبذل ��ك يجع ��ل تركيزن ��ا من�صب� � ًا عل ��ى مالمح
الوج ��وه الت ��ي بدت بفع ��ل ذلك� ،أك�ث�ر روحاني ��ة وا�شراق� � ًا ،و�صارت
نظرات العيون ،تغو�ص بعيد ًا ب�إجتاه الر�سام ذاته �أو باجتاهنا نحن
املتلقني �أو رمبا تغيب مع الأفق.
الإب ��داع ه ��و �أن يحم ��ل العم ��ل الفن ��ي �-إ�ضاف ��ة اىل تقنيت ��ه املميزة-
ح�سا�سية خا�صة تعك�س روح الفنان .والتخطيط عند علي ر�ضا لي�س
فق ��ط جمموعة خطوط تتداخل وتتناغم وتتماهى مع بع�ضها ،بل هو
يعك�س جانب ًا من �شخ�صية ه ��ذا الفنان وروحه الودودة
يف احلقيق ��ة
ُ
والذكي ��ة واملبدعة ،وميزجُ كل ذلك م ��ع �شخ�صية النموذج �أو املوديل،
لتكون النتيجة �إيقونات معا�صرة بقلم الر�صا�ص.
رب عل ��ى ر�ضا نهر
يف ه ��ذه الوجوه الت ��ي ر�سمها بقل ��م الر�صا�ص ،يَع ُ
البورتري ��ت م ��ن �ضفة امله ��ارة اىل �ضف ��ة التعبري ،لذا �ستبق ��ى �أعماله
وت ��دوم .فه ��و مبجرد �أن مي�سك قلم الر�صا�ص حت ��ى يتحول القلم اىل
ع�صا �سحرية من تلك التي مت�سكها �ساحرات الق�ص�ص اخلرافية ،وما
علي ��ه �سوى حتريك ه ��ذا القلم مبتعة على الورق ،حتى تخرج لنا هذه
ال�شخ�صي ��ات الباهرة وه ��ي مكتملة ،وك�أنها كان ��ت تختفي يف بيا�ض
الورق ��ة وانبثقت فج� ��أة بفعل قوة عجيبة ت�ستح�ضره ��ا .وهنا يتعمد
ب�ت�ركِ بع� ��ض الفراغات والأماك ��ن امل�شغول ��ة ب�سرعة ،ك�أن ��ه يقول ،ال
�إكتم ��ال للعمل الفني ،مثلما فعل ماي ��كل �أجنلو ،حني ك�س َر �أنف متثال
مو�سى بع َد ر�آه يقرتب من الكمال.
ال�سح ��ر ه ��و �أن حتول �أ�شي ��اء ب�سيطة اىل كن ��ز� ،أن ت�صنع من الوردة
ب�ست ��ان عام ��ر بالزهور� ،أن جتع ��ل من النافذة حياة كامل ��ة� ،أن تحُ رك
ع�ص ��اك لتح ��ول امل ��كان اىل نه ��ر م ��ن املحب ��ة ،وال يحت ��اج عل ��ي ر�ضا
لتحقي ��ق ذلك� ،سوى امل�ضي مع قلمه واالنغما� ��س يف �ضباب التونات
والتدرجات ونغمات الرمادي التي ال تنتهي ليقدم لنا �أعماه اجلميلة.
والأح ��رى بن ��ا �أن ال ن�سم ��ي قلمه (قلم ر�صا�ص) ب ��ل (قلم ذهب) مينح
الهداي ��ا والعطاي ��ا اجلمالي ��ة لكل وجه يمَ ُ � � ُّر �أمامه .فه ��و يعيد ت�شكيل
ه ��ذه الوجوه م ��ن جديد ،لتب ��دوا م�ألوفة من ف ��رط �إن�سجام خطوطها
وتفا�صيل مالحمها.
�سيم�ضي القلم بعيد ًا و�ستغيب الوجوه ،لكن التخطيطات �ستحيا اىل
الأب ��د ،من خالل الب�صمة النادرة له ��ذا الفنان ،والتي جعلت اخلطوط
تتداخ ��ل ،تتجان� ��س ،تتناغ ��م ،تن�سج ��م ،تلع ��ب وحت ��ب بع�ضها وهي
تت�آل ��ف مع املحيط .ويف النهاية تك ��ون النتيجة ،وجوه نادرة ،م�شعة
حمملة ب�ضوءِ موهب ٍة كبرية.
ياله من م�شروع ويالها من نافذة ،فتحها هذا الفنان على مالمح النا�س
الذي ��ن عرفهم و�شاركهم القلي ��ل �أو الكثري من الذكري ��ات والتفا�صيل،
و�أحبه ��م مثلم ��ا �أحبوه� .إم� ِ��ض �أيها الفن ��ان مع �أوراق ��ك وقلمك الذي
مهم ��ا بريته �سينمو من جديد و�سيحيا من خالل الوجوه التي داعبها
و�إن�سجم معها وغفا على مالحمها اىل الأبد.
ح�سا�سية علي ر�ضا العالية في التخطيط
جعلته متمكن ًا في معالجة الرماديات التي
تن�ساب فوق وجوه النماذج التي ير�سمها
برهافة ،مثل ينبوع دافئ يمنحها حيوية
وحياة .وهو يتعمد �أحيان ًا بو�ضع خطوط
وتونات خافتة� ،أ�سفل �أو �أعلى التخطيط،
لتبدو هذه الأجزاء غائبة وغير منتهية،

رداً على رد �ضياء نافع

توا�ضع قلي ًال يا عزيزي  ,ف�صرخة “ وجدتها “ ال تجعل منك �أرخميد�س !

�أمرت�ؤك ��ده وقائع التاريخ و�أحداثه الدموية
 ,وبينه ��ا ت�سب ��ب الفاتن ��ة هيل�ي�ن بح ��رب
طروادة  ,من جهة  ,وت�ؤكده اللغة نف�سها من
جهة �أخرى .فالنعوت الت ��ي ُتلحقها املعاجم
العربية باجلمال  ,ت�شرتك جميعها يف ربطه
بالعن ��ف وت�ص ��دع النف� ��س  ,فه ��و اجلمال “
الفاتن “  ,املت�سب ��ب بالفتنة  ,و”اخلالب “,
الذي يخلب العقول  ,والطاغي الذي ي�ستبد
بامل�صائ ��ر  ,و” ال�صاع ��ق “ ال ��ذي ي�صع ��ق
ال ��روح  ,اىل �آخر ه ��ذه ال�سل�سل ��ة املتوائمة
م ��ن املرادف ��ات .ويف “ م�ص ��ارع الع�ش ��اق “
لأحم ��د بن احل�سني ال�سراج  ,ال يكاد اجلمال
الأنث ��وي املع�ش ��وق يط ��ل من عليائ ��ه ,حتى
يخ ��ر العا�ش ��ق ميت� � ًا � ,أو مغ�شي ًا علي ��ه .كما
�أن ف ��رادة “ �أزه ��ار ال�شر” لبودل�ي�ر  ,تتمثل
يف تق�ص ��ي الو�شائ ��ج العميقة ب�ي�ن اجلمال
وامل ��وت .وهو م ��ا ي�ضعه �سيغمون ��د فرويد
يف �إط ��ار ال�صراع بني �إيرو� ��س وثانتو�س ,
�أو بني غريزتي احلياة واملوت.
عل ��ى �أن اجلان ��ب الأك�ث�ر مدع ��اة للده�ش ��ة
م ��ن املو�ضوع  ,ه ��و ت�شكيك ناف ��ع الوا�ضح
ب�ضل ��وع القي�ص ��ر نق ��وال الأول يف تدب�ي�ر
الف ��خ املالئ ��م للتخل�ص م ��ن ال�شاع ��ر املتمرد

على نظ ��ام اال�ستبداد القي�ص ��ري  ,متنا�سي ًا
�أن الكث�ي�ر م ��ن الأمم جل� ��أت  ,يف احلق ��ب
الأكرث ظالمية م ��ن تاريخها  ,اىل التخل�ص
من �أيقوناتها االبداعية  ,كنوع من التدمري
الرم ��زي لل ��ذات اجلمعي ��ة .وه ��و امل�ص�ي�ر
نف�س ��ه ال ��ذي واجه ��ه املتنب ��ي العرب ��ي قبل
�أل ��ف ع ��ام  ,وواجه ��ه غار�سي ��ا ل ��وركا قبل
ثماني ��ة عق ��ود وني ��ف  ,ف�ض�ل ً�ا ع ��ن الذي ��ن
دفعه ��م الع�س ��ف ال�سلط ��وي واالجتماع ��ي
اىل االنتح ��ار  ,ال�شبي ��ه بن ��وع مقن ��ع م ��ن
االغتي ��ال .ومع �أن �سعي نق ��وال الأول لقتل

بو�ش ��كني  ,من خ�ل�ال ال�ض ��ابط الفرن�س ��ي
العامل يف احلر�س الأمرباطوري دانت�س ,
هو مو�ض ��ع �إجماع امل�ؤرخ�ي�ن  ,فقد ارت�أيت
�أن �أ�ض ��ع العن ��وان الرئي�س ��ي للمقال ��ة يف
�صيغ ��ة الت�س ��ا�ؤل  ,دفع� � ًا لأي �إجابة قاطعة
بخ�صو� ��ص مبد�أ الزواج نف�س ��ه .و�إذا كنت
�أتفه ��م موقف “ ال�صدي ��ق الرو�سي “ املهتم
على ما يبدو بتربئة القي�صرمن دم بو�شكني
� ,ضم ��ن توجه رو�سي �أو�سع لتلميع �صورة
احلقبة القي�صرية  ,ف� ��إن موقف الناقد نافع
يف ه ��ذا اخل�صو� ��ص ع�ص ��ي عل ��ى الفه ��م ,

ومدع ��اة لال�ستعان ��ة بالكث�ي�ر م ��ن عالمات
ال�س� ��ؤال والتعج ��ب � ,إن مل �أق ��ل اال�ستنكار
واال�ستهجان .
�أم ��ا النقط ��ة الثالث ��ة والأخ�ي�رة  ,والت ��ي
اعتقد ناف ��ع بانت�شاء يف ��وق الو�صف � ,أنها
الطلقة الت ��ي �أ�صابت مقت ًال م ��ن �شاعر �آخر
� ,أكرث توا�ضع� � ًا بالقطع من بو�شكني  ,فهي
تتعل ��ق باملقط ��ع ال�شع ��ري الق�ص�ي�ر ال ��ذي
ي�ص ��ف القي�ص ��ر بالقات ��ل الكري ��ه  ,وال ��ذي
ذك ��رت يف مقالتي �أن ��ه جزء م ��ن ق�صيدة “
النبي “ لبو�شك�ي�ن .و�إذا كانت هذه النقطة
ه ��ي اجل ��زء الوحي ��د املقن ��ع م ��ن رد نافع ,
لأن ق�صي ��دة بو�شك�ي�ن ال�شه�ي�رة ال تت�ضمن
بالفعل هذا املقطع  ,ف�إن االلتبا�س احلا�صل
لي� ��س متولد ًا ع ��ن رغبة مق�ص ��ودة لدي يف
ت�ضليل الق ��ارئ � ,أو ب�أن �أن�سب اىل ال�شاعر
بغنى عن الوقوع يف مثل
م ��ا لي�س له  ,و�أنا ً
هذا املطب غ�ي�ر املحمود .ولكن علي �أن �أقر
ب�أن املقطع ال�شعري مو�ضع اللب�س  ,مل ي�أت
من فراغ  ,بل �أورده ال�شاعر العراقي ح�سب
ال�شيخ جعفر يف كتابه “ بو�شكني \ ق�صائد
خمتارة “ ,بو�صف ��ه اجلزء الأ�صلي الأخري
م ��ن ق�صي ��دة “ النب ��ي “  ,وال ��ذي ا�ضط ��ر

�صاحب كت ��اب “ الغج ��ر “ اىل حذفه خوف ًا
من ع�سف القي�صر وبط�شه  ,دون �أن يف�ضي
ذل ��ك اال�ستدراك �إال اىل متديد حياة ال�شاعر
ل�سن ��وات قليل ��ة �إ�ضافي ��ة .وميك ��ن للقارئ
�أن يتثب ��ت من املقطع املذك ��ور يف ال�صفحة
 31م ��ن كت ��اب ال�شي ��خ جعفر ,ال�ص ��ادر عن
امل�ؤ�س�س ��ة العربية للدرا�س ��ات والن�شر عام
.1981
ورمب ��ا كان ميكن ل ��رد نافع ال ��رد التهويلي
� ,أخ�ي�ر ًا � ,أن يكت�س ��ب دالل ��ة �أك�ث�ر �أهمي ��ة
ل ��و كان ��ت مقالت ��ي املن�ش ��ورة يف “ ال�شرق
الأو�سط “ تتمحور ح ��ول جتربة بو�شكني
ال�شعري ��ة � ,أو ح ��ول ق�صي ��دة “ النب ��ي “
بالذات� .أما واملقال ��ة املذكورة تعر�ض  ,من
بني �سل�سلة من املقاالت امل�شابهة  ,لإ�شكالية
خمتلف ��ة مت ��ام االخت�ل�اف تتعل ��ق ب ��زواج
املبدع�ي�ن  ,وم ��ا ي�ستتبعه ذل ��ك بالن�سبة لهم
م ��ن تداعي ��ات باهظ ��ة الثمن ,عل ��ى ال�صعد
احلياتية والفنية واالن�سانية  ,ف�إن �صرخة
“ وجدته ��ا “ الت ��ي �أطلقه ��ا الكاتب �ضياء
ناف ��ع يف ه ��ذه املنا�سبة  ,لي�س ��ت يف حملها
�أب ��د ًا ,وه ��ي ال جتعل من ��ه املع ��ادل النقدي
لأرخميد�س  ,ب�أي حال من الأحوال.
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اقــــرأ
موا�سم االنتظار

�ص ��درت عن دار امل ��دى رواية جديدة للكات ��ب "يو�سف ابو
الف ��وز" بعنوان "موا�سم االنتظ ��ار" الرواية تتناول جانبا
من تاريخ الع ��راق ال�سيا�سي وت�سل ��ط ال�ضوء على مامرت
ب ��ه احلي ��اة احلزبية .ويذك ��ر ان اب ��و الفوز يعد م ��ن ابرز
روائيي اجليل اجلديد كتب العديد من االعمال الق�ص�صية
والروائي ��ة "عراقي ��ون" و"�أن�ش ��ودة الوط ��ن واملنف ��ى"
و"طائر الده�ش ��ة" و"تلك القرى ...تلك البنادق" و"حتت
�سم ��اء القط ��ب" و"كوابي�س هل�سنكي"،اب ��و الفوز ي�صفه
الناقد يا�سني الن�صري ب ��ان نتاجه االدبي ممتلئ بال�صدق
الفن ��ي ،وهو يع ��د واحدا م ��ن كت ��اب الرواي ��ة النا�ضجة
واللماح ��ة مادته ��ا ا�شخا� ��ص وحاالت وفكره ��ا ينمو يف
خ�ضم غابة من االحزان العراقية.

ً
فنانا وفنانة ..
مب�شاركة 60

�إقامة املعر�ض ال�سنوي للر�سم فـي جمعية الت�شكيليني العراقيني
 عامر م�ؤيد
�شه ��دت العا�صم ��ة بغ ��داد افتت ��اح املعر� ��ض
ال�سن ��وي للر�س ��م  ٢٠٢٢ال ��ذي اقي ��م عل ��ى
القاعة الكربى جلمعي ��ة الفنانني الت�شكيليني
العراقي�ي�ن بح�ض ��ور ع ��دد م ��ن ال�شخ�صي ��ات
الر�سمي ��ة والدبلوما�سي ��ة واالعالمي�ي�ن
ومتذوقي الفن وجمهور كبري من املواطنني.
وي�أت ��ي ه ��ذا املعر� ��ض يف باك ��ورة املعار�ض
الت ��ي تقيمه ��ا جمعي ��ة الفنان�ي�ن الت�شكيلي�ي�ن
�سنوي ��ا حي ��ث ت�شم ��ل معر� ��ض الت�شكيلي ��ات
ومعر�ض جائ ��زة ع�شتار لل�شباب وغريها من
االن�شط ��ة الفني ��ة املتنوعة .وخ�ل�ال املعر�ض
عر�ض ��ت مايق ��رب �سبع�ي�ن لوحة فني ��ة الكرث
من �ست�ي�ن فنانة وفنانا عراقي ��ا من كل انحاء
الع ��راق حي ��ث �سي�ستم ��ر املعر� ��ض لغاي ��ة
�شه ��ر �شب ��اط الق ��ادم  .الفن ��ان زي ��اد جا�س ��م
ه ��و اح ��د امل�شارك�ي�ن يف املعر� ��ض وق ��ال يف
ح

ول العا

لم

حديث ��ه لـ(املدى) "ال �شك ب ��ان ان�شطة جمعية
الت�شكيلي�ي�ن العراقي�ي�ن التي تق ��ام على مدار
العام ه ��ي االهم بالن�سبة جلمي ��ع امل�ؤ�س�سات
املعني ��ة بالفن ��ون الت�شكيلي ��ة يف الع ��راق،
ول ��كل ن�ش ��اط منه ��ا اهميت ��ه وخ�صو�صيت ��ه
كاملعار� ��ض املتنوع ��ة ب�ي�ن معر� ��ض للخ ��زف
و�آخر للنح ��ت او للر�سم ناهيك عن اجلل�سات

نوال الزغبى تعرب عن
ا�شتياقها لأهل العراق

االحتفائي ��ة واال�ستذكاري ��ة لبع� ��ض فنانين ��ا
ال ��رواد او غريه ��م" .وا�ض ��اف ان "املعر�ض
ال�سن ��وي ال ��ذي نحن ب�ص ��دده يق ��ام كما يعلم
اجلمي ��ع يف بداية كل عام وه ��و مبثابة حدث
فن ��ي ثق ��ايف ي�ش ��ارك في ��ه نخب ��ة م ��ن اع�ضاء
اجلمعي ��ة العاملني حتدي ��دا ،ك�أجيال خمتلفة
وم ��ن جميع حمافظات الع ��راق حيث ينتظره

الفنان ��ون والنق ��اد واالعالمي ��ون واملهتمون
بالفن باعتباره معر�ضا تناف�سيا بني الفنانني
ليطرح ��وا م ��ن خالل ��ه جتاربه ��م وتقنياته ��م
وافكاره ��م" .وبالت�أكيد ف ��ان جلا�سم م�شاركة
جدي ��دة يف معر� ��ض ه ��ذا الع ��ام وع ��ن ذل ��ك
ق ��ال "قدمت لوحة كب�ي�رة بقيا� ��س � ١٥٠سم،
اخ�ت�رت له ��ا مو�ضوعا م ��ن حياتن ��ا اليومية

وه ��و مو�ضوع ال�شاب ��ات الالت ��ي يبحثن عن
حظه ��ن يف الفنج ��ان ،وهن ��ا �ص ��ورت ام ��ر�أة
تنظ ��ر يف الفنج ��ان باحث ��ة يف ر�سومات ��ه
لتتلوها عليهن وحتيطها ثالث فتيات جميالت
ك�أنه ��ن يف حال ��ة انتظ ��ار مل ��ا يخبئ له ��ن هذا
الفنج ��ان من امور �سلبي ��ة او ايجابية ..علما
ان لوحات ��ي لي�ست واقعية وامن ��ا تنتمي اىل

املدر�س ��ة التعبريية وهي املدر�س ��ة التي تهتم
بدواخ ��ل ال�شخو�ص ال مظهره ��م اخلارجي..
القت لوحتي ا�ستح�س ��ان احل�ضور من النقاد
واملتذوق�ي�ن" .وم ��ن خ�ل�ال امل�شاه ��دات يف
ه ��ذا املعر�ض ف ��ان اللوح ��ات متي ��زت بتنوع
اخلام ��ات واال�سالي ��ب امل�ستخدم ��ة يف تنفيذ
العم ��ل الفني .فيم ��ا تق ��ول الفنان ��ة امل�شاركة
اي�ضا يف املعر�ض مي�ساء ال�سراي يف حديثها
لـ(املدى) انه "امتاز املعر�ض بالتنظيم العايل
والدق ��ة يف انتقائية االعمال كما عودتنا دائما
اجلمعي ��ة يف كل معار�ضه ��ا الت ��ي ترتقي �إىل
�أعلى م�ستوى للمعار�ض العاملية".
وا�ضاف ��ت "�ش ��ارك يف املعر� ��ض ع ��دد م ��ن
الفنان�ي�ن الرواد وال�شب ��اب وعر�ض جمموعة
�أعم ��ال فنية لأكرث من �ست�ي�ن فنانا وفنانة من
خمتلف انح ��اء العراق .وم ��ن �أجيال خمتلفة
حيث امتازت االعم ��ال بالتنوع يف الأ�ساليب
والتجديد باملوا�ضيع".
وعن عمله ��ا امل�شارك قالت ان ��ه "لوحة كوالج
متثل معامل بغداد منطق ��ة باب املعظم تخليدا
ملناطق بغداد و�إظهار جماليات وب�ساطة �أزقة
بغداد العريقة".

�سيلني ديون تتمنى العودة للعمل مرة �أخرى
�أعلن ��ت �سيل�ي�ن ديون �أنه ��ا لن تتمكن م ��ن ا�ستكمال حفالته ��ا الغنائية
يف �أمري ��كا ال�شمالي ��ة ،م�ست�شه ��د ًة مب�ش ��اكل �صحية مزمن ��ة ،قائل ًة �إن
العرو� ��ض الت ��ي مت ��ت �إعادة جدولته ��ا م�سب ًق ��ا يف الفرتة م ��ن � 9آذار
�إىل  22ني�س ��ان ،ب�إجم ��ايل  16حفل ��ة ،قد مت �إلغا�ؤه ��ا ،و�أو�ضحت يف
بي ��ان" :كنت �أمتنى ح ًقا �أن �أكون على ما يرام الآن ،لكن يجب التحلي
بال�ص�ب�ر واتب ��اع النظام العالجي ال ��ذي ي�صفه الأطب ��اء" ،معرب ًة عن
رغبتها يف التع ��ايف �سريعا ،و�أكدت ا�شتياقها للعودة �إىل امل�سرح مرة

�أخ ��رى .و�أو�ضح ��ت �إدارة �أعم ��ال �سيلني ديون يف بي ��ان �صحفي �أن
ه ��ذه املواعيد �ألغي ��ت الآن �أي�ضا ،لأن تعافيه ��ا ا�ستغرق وقتا �أطول
مم ��ا كانت ت�أم ��ل ،ووفق ��ا للبيان ،قدم ��ت �سيلني دي ��ون  52عر�ضا
كجزء م ��ن جولتها الغنائية العاملية قبل بداي ��ة الوباء ،وما زالت
تخط ��ط لأداء املرحل ��ة الأوروبية بدءا م ��ن � 25أيار يف برمنغهام
ب�إجنل�ت�را ،و�شكرت �سيل�ي�ن ديون اجلمهور عل ��ى دعمهم ،م�ؤكد ًة
على رغبتها يف التعايف والعودة للعمل يف �أ�سرع وقت.

درا�سة تو�ضح � :أوميكرون "لطيف" حتى على غري امللقحني..

�أعربت النجمة اللبنانية ن��وال الزغبي ،عن ا�شتياقها لأه��ل العراق،
حيث غردت عرب ح�سابها على تويرت ،قائلة" :ا�شتقت للعراق كتري"،
ودخل عدد من متابعيها من العراق يتمنون زياراتها قريبا.
وكانت نوال الزغبي �أحيت حف ًال غنائيا �ضخما فى �إمارة دبي ،و�أمتعت
الزغبي احل�ضور بوجبة غنائية د�سمة ،حيث قدمت جمموعة من
�أ�شهر �أغنياتها تنوعت بني القدمية واجلديدة ،بداية من "كدة باي"
و"�أرق�ص على قلبي" ،م��رورا ب�أغنيات ط��ول عمري بحلم يا غايل
والليايل رجعتلي ،مع �إهدائها جمهورها الإماراتي �أغنيتها الوطنية
جنة جنة ت�سلم يا وطنا.

بع ��د �أن كان ��ت �أدل ��ة �سابق ��ة قد
�أظه ��رت �أن املتحور اجلديد من
كورونا يحدث �إ�صابات �شديدة
ب�ي�ن الذي ��ن مل يتلق ��وا اللق ��اح
امل�ض ��اد للفايرو� ��س ،تو�صل ��ت
درا�سة جديدة �إىل نتائج مغايرة
ب�ش� ��أن تداعيات �أوميكرون على
هذه الفئة.
�إذ خل�ص ��ت �إىل �أن �إ�صاب ��ات
�أوميك ��رون �أقل ح ��دة حتى بني
غري املطعمني �ض ��د كوفيد،19-
وف ��ق وكال ��ة "بلوم�ب�رغ"
الأمريكية.
وي�سرتن كيب بجن ��وب �إفريقيا مثل دلت ��ا ،خا�صة من بني الذين
يف التفا�صيل �أظه ��رت الدرا�سة �أن �أوميكرون يحدث �إ�صابة �أقل مل يح�صلوا على اللقاح.
الت ��ي �أجري ��ت يف مقاطع ��ة خطورة مقارنة ب�سالالت �سابقة ورك ��زت الدرا�سة ،الت ��ي قادتها

م ��اري �آن ديفي ��ز ،الأ�ست ��اذة
يف جامع ��ة كي ��ب ت ��اون ومل
جَت ��ر مراجعته ��ا بع ��د ،عل ��ى
امل�ست�شفي ��ات العام ��ة يف
املقاطع ��ة .ووج ��دت �أنه خالل
موج ��ة �أوميك ��رون  %8م ��ن
الأ�شخا� ��ص ج ��رى نقله ��م �إىل
امل�ست�شف ��ى �أو توف ��وا نتيج ��ة
املر� ��ض ،مقارنة بنحو %16.5
خ�ل�ال املوج ��ات الث�ل�اث
ال�سابقة.
ويف وقت �سابق ،قالت منظمة
ال�صحة العاملية �إن �أوميكرون
�أخطر عل ��ى الذين مل يح�صلوا
على جرعات اللقاح.

نراهم يف كل مكان يدافعون عن عدم
الكفاءة ،ون�سمعهم ي�صرخون �أنهم
لي�سوا م�س�ؤولني عما يجري وعما
جرى ،و�أنهم ورثوا دولة مثقلة
بالف�ساد واخلراب ،ويقولون �أي�ضا
�إن نقد امل�س�ؤولني وال�سيا�سيني،
هو نوع من احلقد واحل�سد� ،إن مل
يكن ً
تنفيذا لأجندات �أجنبية ..ال
يريدون �أن يعرفوا �أن الكفاءة تعنى
النجاح يف �إدارة الأزمات والقدرة
على تقدمي مبادرات ،وهذا ً
مثال
ما جعل مانديال يرف�ض �أن يبد�أ
حرب االنتقام �ضد البي�ض الذين
عذبوه ،ليفاجئ العامل ب�سيا�سة اليد
املمدودة.
ماذا فعل ال�سادة الذين حكموا
�أكرث من ً 18
عاما؟ ما املبادرات
التي قدموها غري نهب املال العام،
وحماولة �إ�صدار قوانني تعيدنا �إىل
ع�صور م�ضت ،وت�شجيع االنتهازية
والر�شوة والتزوير ،بالإ�ضافة طبعا
�إىل ال�شهوة التي ال تفارقهم يف
�إعالن دولة "تقا�سم الكعكة"؟
نقلب يف الأخبار ذات اليمني
وذات ال�شمال ع�سى ان جند �أحد
م�س�ؤولينا� ،أو �سيا�سيينا ،ميار�س
ف�ضيلة مراجعة النف�س واالعرتاف
باخلط�أ ،والتي ت�شكل اليوم ً
جزءا
من ن�سيج احلكومات املتح�ضرة،
وتاريخ االعتذارات مليء باملواقف
ال�صعبة لعدد كبري من امل�س�ؤولني
يف الغرب وهم يخرجون للنا�س
يقدمون اعتذاراتهم ،ومعها خطاب
اال�ستقالة ب�سبب �أفعال �أ�ضرت
بامل�صلحة العامة ..عام ،1969
اقرتع الفرن�سيون على الد�ستور
الذي اقرتحه ديغول .وحني �أعلنت
النتائج التي تظهر �أن  %52من
املواطنني �صوتوا �ضده ..جند
�صباح اليوم التايل �صحف فرن�سا
تن�شر على �صفحاتها الأوىل اخلرب
التايل :ديغول يقدم ا�ستقالته
وبيان من �سطر واحد "اعتبارا
من اليوم �س�أتوقف عن ممار�سة
مهامي كرئي�س للدولة" ،كان
ديغول ،الذي �شعر بالأ�سى ،قد �أنقذ
فرن�سا يف حربني عامليتني ..وجعل
منها خالل فرتة حكمه واحدة من
الدول االقت�صادية الكربى ..ومع
ذلك ا�ستجاب لن�سبة الـ %2وم�ضى
�إىل منزله الريفي وظل هناك حتى
تويف.
زعامات �ساطعة يف التاريخ
ا�ستطاعت بف�ضل نزاهتها وحكمتها
و�إ�صرارها على �إ�شاعة روح
العدالة االجتماعية �أن حتدث �أكرب
التحوالت ال�سيا�سية واالقت�صادية
يف العامل ،وحني يطمئن م�س�ؤول
منهم �إىل �أن كل �شيء ي�سري يف
الطريق ال�صحيح ،ينف�ض يديه من
ال�سلطة ويقرر �أن يحتكم ل�صوت
ال�ضمري والنا�س .
درو�س من التاريخ مهينة
لدميقراطيتنا الع�شوائية  ،ونحن
نرى �سا�ستنا يتعاطون �ش�ؤون
احلكم بالتقاتل والكره والتخوين.
يف هذا البلد ،بلد الأربعني عجيبة
وعجيبة ..هناك �أكرث من وجه قبيح
يف دميقراطية املحا�ص�صة الطائفية.
�أن ت�صبح �أبواب املنا�صب واملنافع
مفتوحة للتهافت والتكالب وال�سعي
لإلغاء الآخر ،وجعل ال�سيا�سة ً
�سوقا
لل�شعارات التي جتعل من امل�س�ؤول
مبعوث العناية الإلهية لهذا ال�شعب
لكي ي�سري به �إىل طريق الهداية
والإميان ..مل تعد ال�سيا�سة يف
الأمم املتح�ضرة مباراة للبطولة
وح�شد الطوائف.
ولأ�صحاب هذا امل�سل�سل
الدميقراطي املثري ال �أملك �إال �أن
�أعيد على �أ�سماعهم ما قاله ً
يوما
الراحل حممود دروي�ش :خذوا
ح�صتكم من دمنا ..وان�صرفوا.

احتاد �أدباء ذي قار يحتفي بالفنان ح�سني نعمة كاتبا لـ(قناديل الع�شق ال�سومري)
� أحمد هاتف
ال�سيناري�س ��ت اعل ��ن ع ��ن انج ��ازه
م�سل�سلين االول بعن ��وان "ا�ساور"
�سي� ��ؤدي ادواره الرئي�سي ��ة الفنانة
االء ح�سي ��ن والفن ��ان �سع ��د مح�سن
ونجالء فهمي ،اما الم�سل�سل الثاني
بعن ��وان "حري ��ر" بطول ��ة تم ��ارا
محمود وعلي عبد الحميد ،وا�ضاف
هات ��ف ان العملين ف ��ي طور االنتاج
و�سيعر�ضان خالل هذا العام.
� صباح نوري المرزوك
الباح ��ث والكات ��ب الراح ��ل تقي ��م
رابط ��ة النق ��اد والأكاديميي ��ن ف ��ي
االتحاد الع ��ام للأدب ��اء والكتاب في
الع ��راق ،بمنا�سبة الذك ��رى الثامنة
لرحيل ��ه حلقة نقا�شي ��ة حول منجزهِ
الإبداع ��ي بم�شاركة الأدب ��اء ،الناقد
عل ��ي ح�س ��ن الف ��واز ،ود.ف ��وزي
الطائي ،ود�.سهام عبد المجيد ،يدير
الجل�سة ب�شار عليوي ،تقام الفعالية
ال�ساع ��ة الحادي ��ة ع�ش ��رة م ��ن ي ��وم

 ذي قار  /ح�سني العامل

الأربعاء القادم في قاعة الجواهري

 الهاي عبد الح�سين
االكاديمي ��ة والباحث ��ة اعن ��ت ع ��ن
�ص ��دور (الكت ��اب الأول) لمنت ��دى
الثقاف ��ة الن�سوية ف ��ي االتحاد العام
للأدباء والك ّتاب ف ��ي العراق .ويعد
الإ�صدار الأول �ضمن �سل�سلة ن�صف
�سنوي ��ة ،تعن ��ى بق�ضاي ��ا الثقاف ��ة
الن�سوي ��ة المعا�ص ��رة ..يحت ��وي
العدد درا�س ��ات مهمّة �ضمن م�ضمار
تخ�ص�صه لعدد من الباحثين.

نظ ��م احت ��اد الأدباء والكت ��اب يف ذي ق ��ار حفل
توقي ��ع كت ��اب ( قنادي ��ل الع�ش ��ق ال�س ��ومري)
للفن ��ان والكاتب ح�س�ي�ن نعمة عل ��ى قاعة مطعم
كازان و�س ��ط النا�صري ��ة ،وقدم ع ��دد من االدباء
�شه ��ادات ادبي ��ة وفنية بح ��ق املحتفى ب ��ه الذي
يعد احد ابرز جن ��وم االغنية العراقية يف حقبة
�سبعيني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي ،الت ��ي تع ��د الع�صر
الذهبي للأغنية العراقي ��ة .وتطرق احلفل الذي
اداره الناق ��د امل�سرح ��ي الدكت ��ور يا�س ��ر الرباك
اىل التجربت�ي�ن االدبي ��ة والفني ��ة للفنان ح�سني
نعم ��ة وعالقات ��ه وارتباط ��ه الروح ��ي مبدينت ��ه
ال�سومرية (النا�صرية) اذ قدم الكاتب امل�سرحي
عل ��ي عب ��د النب ��ي وال�صح ��ايف ح�س�ي�ن العام ��ل
وال�شاعر ك ��رمي اجلنديل والفنان اح�سان الفرج

الطقس

�شه ��ادات �شخ�صي ��ة وادبي ��ة يف ه ��ذا املج ��ال.
وق ��ال رئي� ��س احت ��اد الأدب ��اء والكت ��اب يف ذي
ق ��ار علي ال�شي ��ال لـ(امل ��دى) انه "�ضم ��ن برامج
وم�شاري ��ع احت ��اد االدباء يف ذي ق ��ار ،االنفتاح

عل ��ى جمي ��ع التج ��ارب االبداعي ��ة ويف خمتلف
املج ��االت" ،وا�ض ��اف "الي ��وم نحتف ��ي برم ��ز
فن ��ي معروف عل ��ى م�ست ��وى الع ��راق والبلدان
العربي ��ة وبكتاب ��ه (قناديل الع�ش ��ق ال�سومري)

الذي �صدر م�ؤخ ��را" .مبينا ان "اجلمهور عرف
الفن ��ان ح�س�ي�ن نعمة مطرب ��ا �سبعيني ��ا غري اننا
نحتف ��ي به م ��ن خالل لون ابداع ��ي مغاير يدخل
�ضمن حقل االب ��داع االدبي وي�ؤرخ رحلة الفنان
املحتف ��ى به ونتاج ��ه ال�شعري ون�سي ��ج عالقاته
وتعلقه بتاريخ وت ��راث االن�سان العراقي وارثه
ال�سوم ��ري" ،الفتا اىل ان "الفن ��ان ح�سني نعمة
ه ��و �شخ�صي ��ة متع ��ددة املواه ��ب يف جم ��االت
الغن ��اء والف ��ن الت�شكيل ��ي والكتاب ��ة وال�سينم ��ا
وامل�س ��رح" .واح�ت�رف الفن ��ان والكاتب ح�سني
نعم ��ة ،املولود يف مدينة النا�صرية �سنة ،1944
الغن ��اء ع ��ام  1969اال ان ��ه وب�سب ��ب الت�ضيي ��ق
على الغن ��اء والن�شاطات املو�سيقية والفنية بعد
حقب ��ة ع ��ام  2003جل�أ اىل التعب�ي�ر عن مواهبه
ع�ب�ر الف ��ن الت�شكيلي وكتاب ��ة ال�شع ��ر وال�سرية
الذاتي ��ة واالدبية اذ ي�صف اح ��د االدباء تنقالت
ح�سني نعمة ب�ي�ن احلقول االبداعي ��ة "بان الفن

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االثن�ي�ن) �أن درجات احلرارة تنخف� ��ض عن معدالتها ليوم �أم�س ،و�أن اجلو
�سيكون غائم ًا وممطر ًا يف العديد من مناطق البالد.

عنده كنبع املاء املتدفق ما ان ين�سد جمراه حتى
يتدف ��ق من جمرى �آخر اكرث عذوبة لريوي بذلك
حق ��وال ابداعية جماورة" .وع ��ن كتابه ال�صادر
حديثا يقول ح�سني نعمة ان "الكتاب ح�صيلة ما
وثقت ��ه من افكار واحداث ومواقف يف م�سريتي
احلياتية والفنية واالدبية" ،الفتا اىل انه "�سبق
وان ا�ص ��در بع� ��ض الكت ��ب يف ه ��ذا املج ��ال من
بينها كت ��اب (طفولة قا�سية) قب ��ل نحو  20عاما
و(�سواح ��ل الغرب ��ة) ع ��ام  ." 2011كا�شف ��ا عن
جمموعة اخرى من م�ؤلفاته قيد الطبع من بينها
جمموعة �شعرية بعنوان (الودق وعطر الطيب)
وكرا�س ي�ضم �صور  100لوحة من ابرز لوحاته
الت�شكيلية التي ر�سمه ��ا خالل االعوام ال�سابقة،
م�ؤك ��دا ان ��ه ادى ر�سالت ��ه يف احلي ��اة ورمب ��ا
�سيتوق ��ف لي�سرتيح بعد ه ��ذه التجربة الطويلة
الت ��ي متت ��د لأكرث من  50عام ��ا يف املجال الفني
واالدبي.
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