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خارطة طريق �إيرانية لتقليل خ�سارة القوى ال�شيعية

�إهمال و�سائل الوقاية وتراجع معدالت التلقيح �إلى دون المتو�سط

"التن�سيقي" يعزل المالكي وم�ستعد لمحاكمة

ال�صحة :م�ؤ�شرات وا�ضحة على دخول
العراق بموجة وبائية �شديدة

�أع�ضاء حزب الدعوة مقابل اندماجه مع "ال�صدر"

 بغداد /تميم الح�سن
واف ��ق الإط ��ار التن�سيقي بـ"�ضغ ��ط ايراين"،
عل ��ى ازاح ��ة رئي�س ال ��وزراء ال�ساب ��ق نوري
املالك ��ي من امل�شهد ال�سيا�س ��ي للأربع �سنوات
املقبل ��ة ،مقاب ��ل االلتح ��اق بزعي ��م التي ��ار
ال�صدري مقتدى ال�صدر.
ون�ش ��رت و�سائل اع�ل�ام �صور قائ ��د احلر�س

الث ��وري االي ��راين ،ا�سماعي ��ل ق ��ا�آين يف
النج ��ف ،الذي يبح ��ث ،بح�سب م�ص ��ادر ،عن
خروج "التن�سيقي" ب�أقل اخل�سائر.
وتدف ��ع طه ��ران جمموع ��ة الق ��وى ال�شيعي ��ة
اىل الدخ ��ول يف حتال ��ف مع "ال�ص ��در" ،فيما
حت ��اول تقلي ��ل "الفيت ��و" الذي ي�ضع ��ه زعيم
التيار على بع�ض االطراف.
وحتول ��ت االزم ��ة ال�سيا�سي ��ة عق ��ب جل�س ��ة

الربملان االوىل اال�سبوع املا�ضي ،اىل �صراع
م�سل ��ح بع ��د هجم ��ات تعر�ض ��ت له ��ا اح ��زاب
"حليفة لل�صدر".
وم ��ر ا�سبوع من املهلة الد�ستورية النتخابات
رئي� ��س للجمهورية خالل �شهر من اول جل�سة
للربمل ��ان ،فيما ي�س ��رع االط ��ار التن�سيقي اىل
"ار�ضاء ال�صدر" وفق م�صادر مطلعة.
وتق ��ول ه ��ذه امل�ص ��ادر لـ(امل ��دى) ان "طهران

وعق ��ب ح�صوله ��ا عل ��ى تطمين ��ات بنج ��اح
مفاو�ض ��ات فيين ��ا حول ملفها الن ��ووي عادت
للتدخل يف االزمة العراقية بقوة".
وو�ص ��ل م�س ��اء االح ��د اىل الع ��راق �إ�سماعيل
قا�آين ،قائ ��د احلر�س الث ��وري االيراين ،بعد
�ساعات فقط من انتهاء لقاء جمع زعيم حتالف
الفتح هادي العامري مع مقتدى ال�صدر.

 التفا�صيل �ص3

د .حميد ر�ضا عزيزي يكتب:

اال���س��ت��رات��ي��ح��ي��ة االي���ران���ي���ة ف���ي ال����ع����راق ب��ع��د االن��ت��خ��اب��ات 6

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

 بغداد /فرا�س عدنان
ت���وا����ص���ل وزارة ال�����ص��ح��ة
حت��ذي��ره��ا م��ن دخ���ول ال��ع��راق
يف م���وج���ة وب���ائ���ي���ة ���ش��دي��دة
للغاية بعد الت�صاعد الكبري
يف احل��������������االت امل����وج����ب����ة
ل��ف��اي��رو���س ك���ورون���ا ،م ��ؤك��دة
على ت��راج��ع وا���ض��ح يف عدد
املقبلني ع��ل��ى ال��ل��ق��اح��ات �إىل
دون امل��ت��و���س��ط ،داع���ي���ة �إىل
تطبيق مق ّررات اللجنة العليا
لل�صحة وال�سالمة الوطنية،
نافية ت�سجيل �إ�صابات جديدة

مبتحور �أوميكرون غري التي
مت الإعالن عنها م�ؤخر ًا.
وق��ال املتحدث با�سم ال��وزارة
���س��ي��ف ال���ب���در� ،إن "العراق
ي�سجل زيادة كبرية وخطرية
يف �أعداد الإ�صابات بفايرو�س
كورونا ،وهذا قد يكون بداية
ملوجة وبائية تكون �أ�شد من
�سابقاتها".
و�أ�����ض����اف ال���ب���در� ،أن "عدد
الراقدين يف العناية املركزة
وف����ق �آخ�����ر امل�����س��ت��ج��دات هم
 64م�صاب ًا ،يف وقت منتلك
�آالف الأ�س ّرة املخ�ص�صة لهذه

احلاالت".
و�أ�شار� ،إىل �أن "هذه الأرق��ام
ت����ؤك���د �أن ال��و���ض��ع ال��وب��ائ��ي
احل�����������ايل ل������ل������ع������راق حت���ت
ال�سيطرة ،وه��و جيد �إىل حد
كبري".
وال ي�ستطيع ال��ب��در" ،التنب�ؤ
مب���ا ي��ح�����ص��ل يف امل�����س��ت��ق��ب��ل،
ال�سيما مع ا�ستمرار الت�صاعد
يف اال�����ص����اب����ات يف ���ض��وء
الأرق��ام احلالية ،بالتزامن مع
جتاهل االج����راءات الوقائية
من قبل املواطنني".
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قا�آني يغادر النجف بال نتائج..
والعامري يعود بال اتفاق!
 خا�ص /المدى
�أكدت م�ص ��ادر عليم ��ة لـ(املدى)� ،أم� ��س االثنني� ،أن
قائ ��د احلر�س الثوري الإي ��راين �إ�سماعيل قا�آين قد
غ ��ادر مدينة النجف من دون حتقي ��ق لقا ٍء مع زعيم
التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر.
لك ��ن امل�ص ��ادر ،تتوق ��ع �أن يع ��ود ال�سيد ق ��ا�آين �إىل
النجف وال�سعي من جديد للقاء ال�سيد ال�صدر .كما
من املمكن �أن يع ّرج على �أربيل للقاء ال�سيد م�سعود
البارزاين.
وبح�سب تل ��ك امل�صادر ،ف�أن مقت ��دى ال�صدر ما زال
متم�سك ًا مب�شروع "الأغلبية الوطنية" الذي ي�سعى
�إىل حتقيق ��ه ،وال ��ذي ي�ستبعد زعيم دول ��ة القانون
نوري املالكي وزعيم الع�صائب قي�س اخلزعلي.

و�أ�ش ��ارت امل�ص ��ادر� ،إىل �أن زي ��ارة رئي� ��س حتالف
الفتح ه ��ادي العامري �إىل النج ��ف ولقاءه ال�صدر،
مل ت� ��أت ب�شيء جديد فيما يخ�ص االتفاقات املربمة،
وك ��ذا احل ��ال بالن�سب ��ة لزيارت ��ه �إىل �أربي ��ل ،ولقاء
ال�سي ��د م�سع ��ود الب ��ارزاين ،حي ��ث �أك ��د احل ��زب
الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين على التزام ��ه مبا جرى
االتفاق عليه مع قوى "الأغلبية الوطنية".
و�أدى ق ��ا�آين� ،أخري ًا ،جولة من الزي ��ارات ا�ستهلها
مبرق ��د الإم ��ام عل ��ي ،يف النج ��ف ،وتوج ��ه بعدها
�إىل مق�ب�رة وادي ال�س�ل�ام وزار مرقد حممد �صادق
ال�صدر ،و�أبو مهدي املهند�س.
زي ��ارة ق ��ا�آين �إىل العراق ،غر�ضها عق ��د اجتماعات
م ��ع الق ��وى ال�سيا�سي ��ة العراقي ��ة لتقري ��ب وجهات
النظر يف ملف ت�شكيل احلكومة العراقية اجلديدة.

موقع �أميركي :العراق يفتقر للدعم

الدولي فيما يتعلق بتبعات التغير المناخي
 ترجمة /حامد احمد
�أ�ش ��ار تقري ��ر ن�ش ��ر عل ��ى موق ��ع PBS News
االخب ��اري الأمريك ��ي اىل ان الع ��راق يق ��ع عن ��د
اخلط ��وط االمامي ��ة لأزم ��ة التغ�ي�ر املناخ ��ي م ��ع
ازدياد �سرعة ارتفاع درج ��ات احلرارة فيه مبقدار
�ضعف ��ي �سرع ��ة ارتفاعه ��ا �ضم ��ن املع ��دل العامل ��ي،
وكون ��ه م ��ن ب�ي�ن �أك�ب�ر منتج ��ي النف ��ط يف العامل
فان ��ه ي�أت ��ي بالرتتيب الث ��اين ك�أكرث دول ��ة ت�ساهم
بانبعاث غاز ثاين �أوك�سيد الكاربون امل�ضر للب�شر
والبيئة الناجم عن حرقه للغاز امل�صاحب من �آباره
النفطية.
يف ت�شري ��ن الثاين اجتمع ممثلو  200دولة تقريبا
يف غال�سكو ب�أ�سكتلندا حل�ضور قمة املناخ ،وكانت
النتيج ��ة خميب ��ة للآم ��ال بالن�سبة للخ�ب�راء الذين
طالب ��وا بتعه ��دات اق ��وى ل�ضم ��ان كب ��ح االنبعاث
احلراري يف العامل .وف�شل امل�ؤمتر �أي�ضا بتخفيف
معاناة ال ��دول الأكرث تعر�ضا لتبع ��ات �أزمة التغري

املناخ ��ي ،و�أ�شار التقرير اىل ان احدى الدول التي
تفتقر اىل الدعم الدويل يف هذا املجال هو العراق.
ال�شم� ��س ت�ش ��رق عن ��د م�سطح ��ات اه ��وار العراق
التاريخية ال ��ذي عرف ببل ��د وادي الرافدين حيث
ظه ��رت �أوىل ح�ض ��ارات الب�شري ��ة قب ��ل اك�ث�ر م ��ن
� 7000سن ��ة م�ض ��ت .ولكن �شح املياه يه ��دد البيئة
وحياة النا�س على حد �سواء.
جا�سم عل ��ي� ،صياد �سمك يف االهوار ،يقول "لي�س
هناك ماء .واذا انقطع املاء هنا مل يعد هناك �سمك.
مل تبق �سوى ار�ض جرداء .لقد جف املاء".
وي�ش�ي�ر التقري ��ر اىل ان معدل هط ��ول االمطار يف
ه ��ذه املنطقة على مدى الع�شري ��ن �سنة املا�ضية قد
انخف� ��ض بن�سب ��ة  %10عم ��ا كان علي ��ه قب ��ل ثالثة
عقود �سبقت .وان انخفا� ��ض معدل منا�سيب املياه
يعن ��ي ان ��ه ا�صب ��ح اكرث ملوح ��ة ،مم ��ا يجعله غري
�صال ��ح لال�سته�ل�اك الب�ش ��ري وغ�ي�ر �صال ��ح �أي�ضا
للحيوانات والزراعة.
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عمال يلتفون حول النار اتقاء للربد القار�س ..عد�سة :حممود ر�ؤوف

م�شهد �سيا�سي مرتبك ..الإطار التن�سيقي في و�ضع "حرج جد ًا"
 خا�ص /المدى
غمو� ��ض يهيمن ح ��ول امل�شهد ال�سيا�س ��ي ال �سيما
بع ��د ا�ص ��دار املحكم ��ة االحتادية الق ��رار الوالئي
بوقف عمل رئا�س ��ة الربملان ،ومن املتوقع حدوث
انق�سامات داخ ��ل �صفوف االط ��ار التن�سيقي بعد
ذه ��اب رئي�س حتال ��ف الفتح ه ��ادي العامري اىل
النجف واربيل.

وت�أخ ��ذ �أزمة ت�شكي ��ل احلكومة منح ��ى ت�صاعدي ًا
بني التيار ال�صدري الذي يتزعمه مقتدى ال�صدر،
والذي ي�سعى لت�شكي ��ل حكومة "�أغلبية وطنية"،
وقوى الإطار التن�سيقي ،والتي ترف�ض طروحات
ال�صدر وتريد حكومة توافقية.
وو�ص ��ل رئي� ��س حتالف الفت ��ح ه ��ادي العامري،
�أم� ��س االثن�ي�ن ،اىل حمافظ ��ة �أربي ��ل للق ��اء
امل�س�ؤول�ي�ن الكب ��ار يف اقليم كرد�ست ��ان ،بعد يوم

على زيارته للنجف ولقائه بزعيم التيار ال�صدري
مقتدى ال�صدر.
ي�أت ��ي ذلك يف وقت ج ��دد التيار ال�ص ��دري م�ضيه
بت�شكي ��ل حكومة �أغلبية تكون ق ��ادرة على خدمة
املواطنني وجتاوز جميع االزمات وامل�شاكل.
ويرى الباحث بال�ش� ��أن ال�سيا�سي غالب الدعمي،
�إن "االطار التن�سيقي يف و�ضع حرج جدا".
وا�ض ��اف الدعمي لـ(امل ��دى) ،ان "االط ��ار يحاول

ك�س ��ب الق ��وى ال�سيا�سي ��ة الأخ ��رى م ��ن خ�ل�ال
�أ�ساليب دبلوما�سية" ،متوقع ��ا "توجه قائد فيلق
القد� ��س ا�سماعي ��ل ق ��ا�آين اىل منزل زعي ��م التيار
ال�صدري مقتدى ال�صدر بعد زيارة رئي�س حتالف
الفت ��ح ه ��ادي العام ��ري الأخ�ي�رة لط ��رح حل ��ول
و�سطي ��ة من اج ��ل ا�شرتاك االط ��ار التن�سيقي يف
احلكومة اجلديدة".
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بالتزامن مع و�صول ال�سفير الألماني للنا�صرية

 4توجيهات من الكاظمي للحد من الخروقات الأمنية
 بغداد /المدى
و�سيتم اتخاذ �إجراءات م�شددة وو�ضع خطط �أمنية
من �ش�أنها �أن ت�ضع ح ّد ًا ملثل هذه الأعمال التخريبية
قرر املجل�س الوزاري للأمن الوطني� ،أم�س االثنني ،التي تهدّد الأمن العام يف البالد".
تخ�صي�ص مكاف�آت مالية للمواطنني خا�صة للإبالغ وتاب ��ع البي ��ان�" ،ستت ��م �إع ��ادة النظ ��ر بالقي ��ادات
ع ��ن الأ�شخا�ص املثريي ��ن لل�شك والريب ��ة والأعمال الأمني ��ة الت ��ي �شه ��دت قطاعاته ��ا خروق ��ات �أمنية،
املخلة بالأمن.
و�ستكون هناك حما�سبة ملن يثبت تق�صريه يف �أداء
وذك ��ر املكت ��ب االعالم ��ي لرئا�سة ال ��وزراء يف بيان مهامه الأمنية".
تلقت ��ه (امل ��دى)� ،أن "الكاظم ��ي ،تر�أ� ��س اجتماع� � ًا
ووجه الكاظمي ،بح�سب البيان" ،القيادات الأمنية
ّ
طارئ� � ًا للمجل�س الوزاري للأمن الوطني ،جرت فيه كافة ب�أن تكون خططهم الأمنية والإجراءات املتبعة
مناق�ش ��ة الأو�ض ��اع الأمنية التي �شهدته ��ا العا�صمة مالئم ��ة م ��ع الو�ض ��ع ال ��ذي ي�شه ��ده البل ��د ،و�أن ال
بغداد خالل ال�ساعات املا�ضية".
تقت�صر مهامهم على ر ّد الفعل للحدث بعد وقوعه".
و�أ�ش ��ار املجل� ��س ال ��وزاري� ،إىل �أن "العملي ��ات و�شدد الكاظمي ،على "�إعادة توزيع م�ساحات العمل
الإرهابي ��ة الت ��ي �شهدته ��ا العا�صم ��ة يف ال�ساع ��ات للأجه ��زة الأمني ��ة واال�ستخباري ��ة ،و�ش� �دّد ال�سي ��د
املا�ضية تهدف �إىل زعزعة الأمن وال�سلم املجتمعي ،الكاظمي على �ض ��رورة تفعيل اجلهد اال�ستخباري،

و�أن يك ��ون دوره �أ�سا�سي� � ًا يف املواجه ��ات الأمنية،
ويف مالحق ��ة املجامي ��ع الإرهابي ��ة وع�صاب ��ات
اجلرمية".
و�أ�صدر املجل�س الوزاري للأمن الوطني توجيهات
�أمني ��ة ،م�ؤكدا "الت�أكي ��د على التوجيه ��ات ال�سابقة
بخ�صو�ص الدراجات النارية مبنع حملها لأكرث من
�شخ� ��ص ،وكذل ��ك تقييد حركتها يف ال�ش ��ارع ابتدا ًء
من ال�ساعة  6م�سا ًء وحتى ال�ساعة � 6صباح ًا".
و�أ�ضاف "تقييد حركة ال�سيارات احلكومية ومنعها
من اخلروج بعد �ساعات الدوام الر�سمية �إال بورقة
عم ��ل ،وو�ض ��ع مكاف� ��آت مالي ��ة للمواطن�ي�ن للتبليغ
ع ��ن �أي عن�ص ��ر م�شب ��وه ،و�إل ��زام جمي ��ع �أ�صحاب
املح ��ال التجارية بو�ضع كامريات مراقبة يف �أماكن
عملهم".

خريجو النفط يعت�صمون والمتقاعدون القدماء
يطالبون بالم�ساواة
 ذي قار /ح�سين العامل
�صعد خريجو املعاهد والكلي ��ات الهند�سية والتقنية املعت�صمني
ام ��ام �شرك ��ة نف ��ط ذي ق ��ار ام� ��س االثن�ي�ن ( 17كان ��ون الث ��اين
 )2022من فعالياتهم املطلبية اخلا�صة بالتعيينات اذ انطلقوا
بتظاهرات ت�ضم مئات اخلريجني �صوب ديوان حمافظة ذي قار
واع�ل�ان االعت�صام املفتوح ،فيما اعلنت رابطة متقاعدي ذي قار
عن عقد م�ؤمترها الثال ��ث للمطالبة مب�ساواة املتقاعدين القدماء
باجلدد ورفع رواتب املتقاعدين.
وي�أت ��ي الت�صعي ��د اجلديد يف الفعالي ��ات املطلبي ��ة بالتزامن مع
و�ص ��ول ال�سفري االمل ��اين اىل حمافظة ذي قار ،كم ��ا ي�أتي �ضمن
فعالي ��ات ت ��كاد تك ��ون �شب ��ه يومية تنظمه ��ا رواب ��ط اخلريجني
والعاطل�ي�ن ع ��ن العم ��ل ونا�شط ��ون يف احلرك ��ة االحتجاجي ��ة
للمطالب ��ة بالتعيينات وتوف�ي�ر اخلدمات اال�سا�سي ��ة واال�صالح
االداري وتطهري الدوائر وامل�ؤ�س�سات احلكومية من امل�س�ؤولني

املتورطني بالف�ساد والذين ف�شلوا ب�أداء مهامهم الوظيفية.
وق ��ال اح ��د موظفي دي ��وان حمافظ ��ة ذي ق ��ار �إىل (امل ��دى)� ،إن
"املئ ��ات م ��ن اخلريجني املطالب�ي�ن بالتعيين ��ات احت�شدوا امام
دي ��وان حمافظ ��ة ذي ق ��ار رافع�ي�ن الفت ��ات ومرددي ��ن اهازي ��ج
وهتاف ��ات تطال ��ب بالتعي�ي�ن يف �شركة نف ��ط ذي ق ��ار واملن�ش�آت
النفطي ��ة االخ ��رى" ،مبين ��ا ان "الق ��وات االمني ��ة انت�شرت حول
حميط املبنى وان الفعاليات املطلبية ت�سري ب�صورة �سلمية حتى
االن".
وكان ��ت روابط اخلريجني قد دع ��ت يف وقت �سابق اىل اعت�صام
مفتوح ام ��ام مبنى حمافظ ��ة ذي قار و�ش ��ركات ومن�ش�آت نفطية
للمطالب ��ة بالتعي�ي�ن يف امل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة اذ يوا�صل نحو
ال ��ف خري ��ج امل�شاركة يف فعالي ��ات االعت�صام املذك ��ور منذ نحو
اربعة ا�شهر.
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�إهمال و�سائل الوقاية وتراجع معدالت التلقيح �إلى دون المتو�سط

ال�صحة :م�ؤ�شرات وا�ضحة على دخول العراق بموجة وبائية �شديدة
 بغداد /فرا�س عدنان

توا�صل وزارة ال�صحة تحذيرها
من دخول العراق في موجة
وبائية �شديدة للغاية بعد
الت�صاعد الكبير في الحاالت
الموجبة لفايرو�س كورونا،
م�ؤكدة على تراجع وا�ضح في
عدد المقبلين على اللقاحات
�إلى دون المتو�سط ،داعية �إلى
مقررات اللجنة العليا
تطبيق ّ
لل�صحة وال�سالمة الوطنية ،نافية
ت�سجيل �إ�صابات جديدة بمتحور
�أوميكرون غير التي تم الإعالن
عنها م�ؤخراً.

وق ��ال المتح ��دث با�سم ال ��وزارة �سي ��ف البدر،
�إن "الع ��راق ي�سجل زي ��ادة كبيرة وخطيرة في
�أع ��داد الإ�صاب ��ات بفايرو� ��س كورون ��ا ،وه ��ذا
ق ��د يكون بداي ��ة لموجة وبائية تك ��ون �أ�شد من
�سابقاتها".
و�أ�ض ��اف البدر� ،أن "ع ��دد الراقدين في العناية
المركزة وفق �آخر الم�ستجدات هم  64م�صاب ًا،
في وقت نمتل ��ك �آالف الأ�س ّرة المخ�ص�صة لهذه
الحاالت".
و�أ�شار� ،إلى �أن "ه ��ذه الأرقام ت�ؤكد �أن الو�ضع
الوبائي الحالي للع ��راق تحت ال�سيطرة ،وهو
جيد �إلى حد كبير".
وال ي�ستطي ��ع الب ��در" ،التنب� ��ؤ بم ��ا يح�صل في
الم�ستقب ��ل ،ال�سيما مع ا�ستم ��رار الت�صاعد في
اال�صاب ��ات في �ضوء الأرقام الحالية ،بالتزامن
م ��ع تجاه ��ل االج ��راءات الوقائي ��ة م ��ن قب ��ل

المواطنين".
ويوا�صل ،ان "الوزارة تطلق نداءات وبيانات
يومي ��ة تحذر من خط ��ورة الموق ��ف الوبائي،
لك ��ن المواط ��ن م ��ا زال بعي ��د ًا ع ��ن االلت ��زام
باالج ��راءات الوقائي ��ة الب�سيطة وه ��ي ارتداء
الكمامة والتباعد االجتماعي".
وع� � ّد الب ��در� ،أن "االقبال على تلق ��ي اللقاحات
تراج ��ع �إل ��ى دون المتو�س ��ط ،وهو �أم ��ر يثير
الأ�س ��ف ال�شدي ��د عل ��ى الرغ ��م م ��ن توف ��ر هذه
اللقاح ��ات ب�ش ��كل كبي ��ر ومت ��اح للكاف ��ة وبكل

�سهول ��ة" ،نافي� � ًا "ت�سجي ��ل �إ�صاب ��ات جدي ��دة
بمتحور �أوميكرون غي ��ر التي تم الإعالن عنها
قبل �أيام".
وكان ��ت وزارة ال�صح ��ة ق ��د �سجل ��ت قب ��ل �أيام
�إ�صاب ��ات بمتح ��ور �أوميك ��رون لعراقيي ��ن في
دهوك واجانب في بغداد.
لك ��ن الب ��در ع ��اد لي�شير� ،إل ��ى "وج ��ود �إمكانية
لت�سجي ��ل �إ�صاب ��ات �أخرى بالمتح ��ور الجديد،
وه ��و �أمر طبيع ��ي �أ�س ��وة بما ح�ص ��ل في دول
العال ��م الأخرى" ،م�شدد ًا على ان "هذه الموجة

م�شهد �سيا�سي مرتبك ..الإطار التن�سيقي
في و�ضع "حرج جد ًا"

مجلة �أميركية :ما خطوة مقتدى ال�صدر التالية في العراق؟
 متابعة /المدى

غمو�ض يهيمن حول الم�شهد ال�سيا�سي ال �سيما بعد ا�صدار المحكمة
االتحادية القرار الوالئي بوقف عمل رئا�سة البرلمان ،ومن المتوقع
حدوث انق�سامات داخل �صفوف االطار التن�سيقي بعد ذهاب رئي�س تحالف
الفتح هادي العامري الى النجف واربيل.
ً
ت�صاعديا بين التيار ال�صدري الذي
وت�أخذ �أزمة ت�شكيل الحكومة منحى
يتزعمه مقتدى ال�صدر ،والذي ي�سعى لت�شكيل حكومة "�أغلبية وطنية"،
وقوى الإطار التن�سيقي ،والتي ترف�ض طروحات ال�صدر وتريد حكومة
توافقية.
 خا�ص /المدى
وو�صل رئي� ��س تحالف الفتح ه ��ادي العامري� ،أم�س
االثني ��ن ،الى محافظة �أربيل للقاء الم�س�ؤولين الكبار
ف ��ي اقلي ��م كرد�ست ��ان ،بعد ي ��وم على زيارت ��ه للنجف
ولقائ ��ه بزعيم التيار ال�صدري مقت ��دى ال�صدر .ي�أتي
ذل ��ك في وقت ج ��دد التي ��ار ال�صدري م�ضي ��ه بت�شكيل
حكوم ��ة �أغلبية تكون ق ��ادرة على خدم ��ة المواطنين
وتجاوز جمي ��ع االزمات والم�ش ��اكل .ويرى الباحث
بال�ش� ��أن ال�سيا�س ��ي غال ��ب الدعم ��ي� ،إن "االط ��ار
التن�سيقي في و�ضع حرج جدا".
وا�ض ��اف الدعم ��ي لـ(الم ��دى) ،ان "االط ��ار يح ��اول
ك�س ��ب القوى ال�سيا�سي ��ة الأخرى من خ�ل�ال �أ�ساليب
دبلوما�سي ��ة" ،متوقع ��ا "توج ��ه قائ ��د فيل ��ق القد� ��س
ا�سماعي ��ل قا�آن ��ي الى من ��زل زعي ��م التي ��ار ال�صدري
مقت ��دى ال�صدر بعد زيارة رئي�س تحالف الفتح هادي
العام ��ري الأخي ��رة لط ��رح حل ��ول و�سطي ��ة م ��ن اجل
ا�شت ��راك االط ��ار التن�سيقي في الحكوم ��ة الجديدة".
وف ��ي توقي ��ت ح�سا�س ،و�ص ��ل قائد فيل ��ق القد�س في
الحر� ��س الث ��وري الإيران ��ي �إ�سماعيل قا�آن ��ي ،م�ساء
االحد� ،إل ��ى بغداد بعد �أن توجه �إل ��ى النجف �أو ًال في
زيارة غير معلنة.
وا�ش ��ار الباحث بال�ش� ��أن ال�سيا�سي ال ��ى ،ان "الإطار
التن�سيق ��ي ام ��ام خيارين ام ��ا الموافقة عل ��ى �شروط
ال�ص ��در با�ستبع ��اد المالك ��ي والدخ ��ول م ��ع التي ��ار
ال�ص ��دري ،او الذه ��اب باتج ��اه الك ��رد وا�ستمالته ��م
وت ��رك التي ��ار" .وبي ��ن ان "االط ��ار التن�سيق ��ي عل ��ى
�أب ��واب االنق�س ��ام اذا ل ��م يك ��ن قبل ت�شكي ��ل الحكومة
ف�سيك ��ون االنق�سام بع ��د ت�شكيله ��ا" .واردف الدعمي
"حتى �أع�ضاء ائتالف دولة القانون �سيتجهون نحو

التي ��ار ال�ص ��دري تاركي ��ن تحال ��ف المالك ��ي" .ولفت
الباح ��ث بال�ش� ��أن ال�سيا�س ��ي الى ان "خ�ض ��وع الكتل
ال�سيا�سية وتقديمها للتن ��ازالت ال يتعلق بالتوقيتات
الد�ستورية بقدر التعلق بحجم تلك الكتل في العملية
االنتخابي ��ة وع ��دد المقاع ��د" .ب ��دوره ،يق ��ول ع�ضو
االطار التن�سيقي علي الفتالوي في حديث لـ(المدى)،
�إن "الكتل ��ة ال�صدرية ال يمكن له ��ا ت�شكيل حكومة من
دون ال�شري ��ك ال�شيع ��ي ذو الأغلبي ��ة المتمثل باالطار
التن�سيقي".
و�أ�ض ��اف الفت�ل�اوي �أن "مخرج ��ات لق ��اء ال�ص ��در
بالعام ��ري تمثل ��ت ،ب�أنه اما يدخل االط ��ار منفردا من
دون رئي�س ائت�ل�اف دولة القانون نوري المالكي ،او
الدخ ��ول بالكامل مع ا�ستحقاق ��ات المالكي ،او ذهاب
الجمي ��ع باتج ��اه المعار�ض ��ة" .وا�ش ��ار ع�ضو االطار
التن�سيق ��ي ال ��ى ان "االط ��ار التن�سيق ��ي ع ��ازم عل ��ى
الدخ ��ول موح ��دا م ��ن دون ا�ستبعاد ال ��ى �أي طرف"،
مبين ��ا ان "العام ��ري �سيك ��ون زعيما لالط ��ار بدال عن
المالكي".
و�أك ��د الإط ��ار التن�سيق ��ي� ،أن مخرج ��ات لق ��اء زعي ��م
التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى ال�ص ��در ورئي� ��س تحال ��ف
الفت ��ح ه ��ادي العام ��ري �إيجابية .وذكر بي ��ان لالطار
التن�سيقي تلقته (المدى) �أن "االطار التن�سيقي ي�ؤكد
عل ��ى وحدة توجهاته في تحقي ��ق م�صالح المواطنين
وحماي ��ة الوح ��دة الوطنية ،وا�ستم ��راره في الحوار
مع الق ��وى ال�سيا�سية للو�صول الى ح ��ل يخرج البلد
من المنعطف الخطير الذي يمر فيه".
و�أ�ض ��اف ،ان "االط ��ار ناق� ��ش لق ��اء ه ��ادي العام ��ري
بمقت ��دى ال�ص ��در ومخرجات ��ه االيجابي ��ة وحث على
تكثي ��ف اللقاءات والح ��وارات مع الق ��وى ال�سيا�سية
االخرى ال�شريكة في الوطن".

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

الوبائي ��ة الت ��ي نم ��ر به ��ا ال تعن ��ي بال�ضرورة
ت�سجي ��ل �إ�صاب ��ات ب�أوميك ��رون� ،إنم ��ا ه ��ي
ارتف ��اع ف ��ي الإ�صاب ��ات �ضم ��ن م ��دة زمني ��ة
محدّدة كما ح�صل في ال�سابق".
و�أورد الب ��در� ،أن "�أغل ��ب الإ�صاب ��ات الت ��ي تم
ت�سجيله ��ا ف ��ي الع ��راق تع ��ود �إل ��ى متحورات
موج ��ودة �سابق ًا" ،منوه ًا �إل ��ى �أن "�أوميكرون
يتف�ش ��ى ب�سرع ��ة كبيرة ف ��ي العال ��م والمنطقة
المحيطة بالعراق ب�سرعة كبيرة جد ًا".
ونب ��ه المتح ��دث با�سم وزارة ال�صح ��ة� ،إلى �أن

"و�سائ ��ل الوقاية والع�ل�اج واللقاح المعتمدة
ر�سمي� � ًا في الع ��راق فعّالة لجمي ��ع المتحورات
بما فيها �أوميكرون".
و�أردف� ،أن "مق� � ّررات اللجن ��ة العلي ��ا لل�صحة
وال�سالم ��ة الوطنية في اجتماعها الأخير كانت
ف ��ي �أغلبه ��ا ت�أكي ��دا لمق� � ّررات �سابقة ل ��م تنفذ،
وكان هن ��اك ال ��زام وا�ضح لم�ؤ�س�س ��ات الدولة
ب�أن يب ��رز موظفوه ��ا �أو المراجع ��ون �إليها �أو
حتى مرتادو الأ�سواق التجارية بطاقة التلقيح
�أو فح�ص ( )PCRحديث التاريخ".

و�أف ��اد ،ب�أن "الم�ؤ�س�س ��ات المعنية لم تنفذ هذه
التعليم ��ات ب�ش ��كل ج ��اد ،رغم �أنها �ص ��ادرة من
جه ��ة علي ��ا ير�أ�سه ��ا رئي� ��س مجل�س ال ��وزراء،
و�أن م ��ن يخالفها يعر� ��ض نف�سه �إل ��ى محا�سبة
وفق قانون ال�صحة العام ��ة وقانون العقوبات
النافذين".
ولف ��ت� ،إلى �أن "الوزارة تتطلع لتنفيذ مقررات
اللجن ��ة العلي ��ا بجدي ��ة خ�ل�ال الأي ��ام المقبل ��ة
خ�صو� ًصا و�أننا مقبلون على متغيّرات خطيرة
جد ًا ق ��د ت�سبب �ضغط ًا على الم�ؤ�س�سة ال�صحية
كما ح�صل في الموجة الثالثة".
وم�ضى الب ��در� ،إلى �أن "متابع ��ة يومية تجري
حالي� � ًا للموق ��ف الوبائ ��ي ف ��ي ظ ��ل اال�صابات
وخطورته ��ا ،وعل ��ى وف ��ق ذل ��ك �سيت ��م اتخ ��اذ
الق ��رارات في الم�ستقبل من قب ��ل اللجنة العليا
لل�صح ��ة وال�سالم ��ة الوطني ��ة الت ��ي ت�ض ��م في
ع�ضويتها جهات عديدة".
من جانب ��ه ،ذكر طبي ��ب ال�صح ��ة العامة ح�سن
الق ��زاز� ،أن "ت�صاع ��د عدد الإ�صاب ��ات يعني �أن
الع ��راق قد دخل في موج ��ة جديدة وقد ي�ستمر
هذا التزايد مع مرور الوقت".
وتاب ��ع الق ��زاز� ،أن "اللقاح ��ات المعتم ��دة ف ��ي
العراق ه ��ي فعالة �ضد جمي ��ع المتحورات بما
فيها �أوميكرون وهو امر جيد ولي�س لنا �سوى
�أن يتم الح�صول عليها ف� ً
ضال عن االلتزام ببقية
االجراءات الوقائية".
و�أو�ض ��ح� ،أن "العراق قادرة عل ��ى التعامل مع
اال�صاب ��ات الحالي ��ة فهن ��اك تطوي ��ر ق ��د ح�صل
للق ��درات الت�شخي�صية والعالجي ��ة طيلة المدة
الما�ضي ��ة ،لكنن ��ا ال نعل ��م بم ��ا �سيح�ص ��ل ف ��ي
الم�ستقبل القريب".
وانته ��ى الق ��زاز� ،إل ��ى "�ض ��رورة �أن تمار� ��س
الجه ��ات المخت�ص ��ة رقابته ��ا ب�ش� ��أن تنفي ��ذ ما
ي�ص ��در عن الحكوم ��ة من ق ��رارات الهدف منها
الحفاظ على ال�صحة العامة والحد من خطورة
هذا الوباء".
ي�ش ��ار �إل ��ى �أن وزارة ال�صح ��ة ق ��د تحدث ��ت
م�ؤخر ًا ع ��ن ت�صاعد في الإ�صابات مقارنة بعدد
الفحو�صات اليومية �إلى �أكثر من ال�ضعف.

ن�شرت مجلة نا�شيونال �إنتر�ست The
 ) )National Interestالأميركية
مقاال ا�شتمل على قراءة تحليلية
للنتائج النهائية لالنتخابات
الت�شريعية في العراق ،وحظوظ
الكتلة ال�صدرية بقيادة مقتدى
ال�صدر في ت�شكيل حكومة �أغلبية
وطنية والتحديات التي يواجهها في
�سبيل ذلك .ويعتقد كمران محمد
بالني -وهو زميل م�شارك في مركز
ال�شرق للأبحاث ال�ستراتيجية Al
) )Sharq Strategic Research
بمقاله في المجلة �أن ال�صدر -الذي
ت�صدرت كتلته االنتخابات -جادّ في
ت�شكيل حكومة �أغلبية وطنية ،رغم
�إدراكه �أن ت�أييد الأحزاب الأخرى له
غير م�ضمون.

الت�صوي ��ت قدرة ال�صدر على تغيير ديناميكيات
ال�سيا�سة في العراق.
وي�ض ��م الإط ��ار كال م ��ن ائت�ل�اف دول ��ة القانون
بزعامة ن ��وري المالكي وتحالف الفتح (ف�صائل
الح�ش ��د ال�شعب ��ي وبع�ضه ��ا مق ��رب م ��ن �إيران)
بزعامة هادي العام ��ري ،وتحالف قوى الدولة،
وتحال ��ف الن�ص ��ر ،وحرك ��ة عط ��اء ،وح ��زب
الف�ضيلة.
وينظ ��ر بالني �إل ��ى انتخ ��اب الحلبو�سي رئي�سا
لمجل� ��س النواب (البرلم ��ان) على �أن ��ه انت�صار
للكتل ��ة ال�صدرية على الإطار التن�سيقي ال�شيعي
"المنح ��از لحد كبير �إلى جانب �إيران" ،ح�سب
مقال المجلة الأميركية.
وو�ص ��ف ال�ص ��در انتخ ��اب الحلبو�س ��ي ب�أن ��ه
خطوة مهمة نحو ت�شكيل حكومة �أغلبية وطنية
بتحالفه مع �أحزاب غير �شيعية -وهو هدف ظل
ي�سعى �إلى تحقيقه من ��ذ االنتخابات التي جرت
في �أكتوبر/ت�شرين الأول الما�ضي� -أو االكتفاء
باال�ضطالع بدور المعار�ضة ال�سيا�سية.
وكان الإط ��ار التن�سيق ��ي اقت ��رح خي ��ارا واحدا

ومن �ش�أن ت�شكيل حكومة جديدة من هذا القبيل
�أن يعزز الأولويات ال�سيا�س ��ية والآيديولوجية
والدولي ��ة لل�صدر ،الذي �صوت ��ت كتلته وتحالفا
"تق ��دم" بزعام ��ة محم ��د الحلبو�س ��ي و"عزم"
بزعام ��ة خمي�س الخنجر ،ال�سني ��ان� ،إلى جانب
الح ��زب الديمقراط ��ي الكرد�ستان ��ي بزعام ��ة
م�سع ��ود البارزان ��ي وف�صائل �صغي ��رة �أخرى؛
ل�صال ��ح �إع ��ادة انتخ ��اب الحلبو�س ��ي رئي�س ��ا
لمجل� ��س الن ��واب في الجل�س ��ة الت ��ي عُقدت في
التا�سع من يناير/كانون الثاني الجاري.
ان�شقاقات البيت ال�شيعي
ويرى بالن ��ي �أن الت�صويت خ�ل�ال تلك الجل�سة
ك ّر� ��س االن�شقاق ��ات ف ��ي البي ��ت ال�شيع ��ي الذي
انق�س ��م �إلى جبهتين رئي�ستي ��ن� :إحداهما التيار
ال�ص ��دري والأخ ��رى الإط ��ار التن�سيق ��ي ال ��ذي
ي�ض ��م الق ��وى ال�شيعي ��ة الأخ ��رى الت ��ي ترف�ض
نتائج االنتخابات بداعي �أنها مزوّ رة .كما �أظهر
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وه ��و ت�شكي ��ل حكوم ��ة توافقي ��ة� ،أم ��ا بالن�سبة ترف�ض حت ��ى الآن فكرة ت�شكيل ائتالف مع كتلة
لل�ص ��در ف� ��إن حكوم ��ة �أغلبي ��ة وطني ��ة تعن ��ي �شيعية واحدة فقط.
التوا�صل مع الق ��وى ال�سنية والكردية الرئي�سة
الفائزة مع ا�ستبعاد القوى ال�سيا�سية الأخرى.
تحركات المالكي
عل ��ى �أن تكوين حكوم ��ة �أغلبية وطني ��ة بقيادة وظ ��ل رئي� ��س ال ��وزراء الأ�سبق ن ��وري المالكي
الكتل ��ة ال�صدري ��ة يتوق ��ف عل ��ى دع ��م الح ��زب -ال ��ذي يتزع ��م الإط ��ار التن�سيق ��ي -ي�سعى �إلى
الديمقراط ��ي الكرد�ستان ��ي واالئت�ل�اف ال�سني ا�ستح ��داث تحالف ��ات جدي ��دة ف ��ي محاولة منه
الجدي ��د بين تحالف ��ي "تقدم" و"ع ��زم" ،كما �أن لزيادة ع ��دد مقاعد كتلته ،و�أدى ذلك �إلى تحقيق
ا�ستقط ��اب حزب االتحاد الوطن ��ي الكرد�ستاني توازن في عدد المقاعد بين الكتلتين ال�سنيتين،
بزعام ��ة باف ��ل الطالبان ��ي �إلى جانب ��ه �سي�ضمن الأم ��ر الذي يجعل من الع�سي ��ر على الحلبو�سي
لل�صدر ت�شكيل حكومة جديدة.
االدعاء باالنفراد بزعامة �أو تمثيل �سنة العراق،
م ��ن ناحي ��ة �أخ ��رى ،ق ��د يتمك ��ن ال�ص ��در -وفق على حد تعبير مقال نا�شيونال �إنتر�ست.
المق ��ال -من ت�شكيل حكوم ��ة �أغلبية وطنية عبر وف ��ي ح ��ال تمك ��ن ال�ص ��در ف ��ي نهاي ��ة المطاف
"�شق" الإطار التن�سيقي وك�سب ت�أييد مكونات م ��ن الح�ص ��ول عل ��ى ت�أيي ��د حزب ��ي البارزان ��ي
�شيعي ��ة �أخ ��رى مث ��ل تحالف ��ي "ق ��وى الدول ��ة" والحلبو�س ��ي ،ف�إن المك ��ون ال�شيعي في ائتالفه
و"الفتح".
لن ي�ش ��كل �أغلبي ��ة؛ مم ��ا يجعل الحكوم ��ة التي
و�سيواجه ال�ص ��در  3تحديات رئي�سة في �سعيه ي�سع ��ى �إل ��ى ت�أ�سي�سه ��ا �أول حكومة م ��ن نوعها
لت�أ�سي� ��س تحالف مع الأك ��راد وال�سنة؛ �أول تلك ال يهيم ��ن عليه ��ا ال�شيعة منذ ع ��ام  .2003ولعل
التحدي ��ات -ف ��ي ر�أي كاتب المق ��ال� -أن الحزب هذا �سيت�سبب في معاناة تحالفه في �سعيه لنيل
الديمقراط ��ي الكرد�ستان ��ي والأح ��زاب ال�سنية ت�أييد الطائفة ال�شيعية العراقية.
وي ��رى الباح ��ث ف ��ي مرك ��ز ال�ش ��رق للأبح ��اث
ال�ستراتيجي ��ة في مقال ��ه �أن االحتم ��ال الأرجح
�أن تل ��ك التحدي ��ات �ستجع ��ل مقت ��دى ال�ص ��در
يحاول التوا�صل م ��ع قوى �شيعية داخل الإطار
التن�سيق ��ي من �أجل تكوين حكومة وفاق بقيادة
ال�صدريين.
وربم ��ا يدر� ��س ال�صدري ��ون كذل ��ك قب ��ول قيادة
المعار�ض ��ة ،وه ��و خي ��ار ق ��د ي ��روق له ��م نوعا
م ��ا ،خا�ص ��ة �أنه طالما ظ ��ل يقدم نف�س ��ه على �أنه
"متم ��رد" د�أب عل ��ى محا�سب ��ة الحكوم ��ات في
بغداد.
و�إذا ل ��م يكن ال�صدر طرفا ف ��ي الحكومة المقبلة
ح�س ��ب كات ��ب المقال -ف� ��إن الإط ��ار التن�سيقيوالف�صائ ��ل المتحالف ��ة مع ��ه �ستب�س ��ط هيمنتها
عل ��ى الع ��راق ،وه ��و م ��ا قد يتي ��ح له ��ا موا�صلة
العم ��ل بمن�أى عن قوات الأمن العراقية من دون
�أن تتعر�ض ل�ضغوط من جانب الحكومة.
ومع �أخ ��ذ كل ذلك في الح�سب ��ان ،فمن المحتمل
ت�شكيل حكومة وفاق "جزئية" .وال يرى كمران
بالن ��ي في مقاله جديدا في �أم ��ر ت�شكيل حكومة
توافق �إال �أن الجديد -في ر�أيه� -أنها ربما تكون
حكوم ��ة توافقي ��ة تعمل عل ��ى تعزي ��ز �أولويات
مقت ��دى ال�ص ��در ال�سيا�سي ��ة والآيديولوجي ��ة
والدولية.

�سكرتري التحرير الفني
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خارطة طريق �إيرانية لتقليل خ�سارة القوى ال�شيعية

"التن�سيقي" يعزل المالكي وم�ستعد لمحاكمة�أع�ضاء
حزب الدعوة مقابل اندماجه مع "ال�صدر"
 بغداد /متيم احل�سن
وافق الإطار التن�سيقي بـ"�ضغط ايراين"،
على ازاحة رئي�س الوزراء ال�سابق نوري
املالك���ي م���ن امل�شه���د ال�سيا�س���ي للأرب���ع
�سن���وات املقبل���ة ،مقابل االلتح���اق بزعيم
التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر.
ون�شرت و�سائل اعالم �صور قائد احلر�س
الث���وري االي���راين ،ا�سماعي���ل ق���ا�آين يف
النجف ،الذي يبحث ،بح�سب م�صادر ،عن
خروج "التن�سيقي" ب�أقل اخل�سائر.
وتدف���ع طهران جمموعة الق���وى ال�شيعية
اىل الدخ���ول يف حتال���ف م���ع "ال�ص���در"،
فيم���ا حتاول تقليل "الفيت���و" الذي ي�ضعه
زعيم التيار على بع�ض االطراف.
وحتول���ت االزم���ة ال�سيا�سي���ة عقب جل�سة
الربمل���ان االوىل اال�سب���وع املا�ض���ي ،اىل
�ص���راع م�سلح بع���د هجم���ات تعر�ضت لها
احزاب "حليفة لل�صدر".
وم���ر ا�سب���وع م���ن املهل���ة الد�ستوري���ة
النتخابات رئي����س للجمهورية خالل �شهر
من اول جل�سة للربملان ،فيما ي�سرع االطار ع���ن هويته���ا ان "ق���ا�آين لدي���ه خط���ة
التن�سيق���ي اىل "ار�ض���اء ال�ص���در" وف���ق وا�ضح���ة وتعليمات اىل االطار التن�سيقي
بااللتح���اق مع زعيم التي���ار ال�صدري باي
م�صادر مطلعة.
ثمن".
من فيينا �إلى النجف!
وظه���ر ق���ا�آين القائ���د البدي���ل للحر����س
وتقول هذه امل�صادر لـ(املدى) ان "طهران الث���وري ،عق���ب مقت���ل القائ���د ال�ساب���ق
وعق���ب ح�صولها عل���ى تطمين���ات بنجاح اجلرنال قا�س���م �سليماين مطلع  2002يف
مفاو�ض���ات فيين���ا ح���ول ملفه���ا الن���ووي غارة امريكية قرب مطار بغداد ،يف زيارة
عادت للتدخل يف االزمة العراقية بقوة" .ملرقد "ال�شهيد ال�صدر" يف النجف.
وو�صل م�ساء االحد اىل العراق �إ�سماعيل وت�ضي���ف امل�ص���ادر القريب���ة م���ن البي���ت
ق���ا�آين ،قائ���د احلر�س الث���وري االيراين ،ال�شيع���ي ان "طه���ران ابلغ���ت االط���ار
بع���د �ساع���ات فق���ط م���ن انتهاء لق���اء جمع التن�سيقي بانه �سيخ�سر كل �شيء يف حال
زعي���م حتال���ف الفت���ح ه���ادي العامري مع التحق مع املعار�ضة وترك ال�صدر".
وت�ؤكد هذه امل�صادر ان "االطار التن�سيقي
مقتدى ال�صدر.
وت�ؤك���د امل�صادر التي طلب���ت عدم الك�شف واف���ق على ابعاد نوري املالكي عن امل�شهد

لالع���وام االربعة املقبلة بطل���ب من قا�آين
اذا واف���ق ال�صدر عل���ى ان�ضمام االول اىل
حتالف االغلبية".
�إعادة التفاو�ض

وا�ستط���اع ال�ص���در وحلفا�ؤه م���ن القوى
ال�سنية والكردي���ة ال�سيطرة على اكرث من
 60%من مقاعد الربملان ،وظهر ذلك ب�شكل
وا�ض���ح يف جل�س���ة الربمل���ان االوىل التي
جرت مل�صلحة التيار و�شركائه.
وكان���ت (املدى) قد ك�شف���ت اول ام�س ،عن
رف�ض ال�صدر خ�ل�ال لقائه زعيم الفتح يف
النج���ف" ،وج���ود املالك���ي" يف الت�شكيلة
احلكومية اجلديدة.
ومت�ض���ي امل�ص���ادر�" :ستح���اول طه���ران

اع���ادة احي���اء اللج���ان التفاو�ضي���ة ب�ي�ن
ال�صدر والتن�سيقي لتخفيف بع�ض القيود
التي فر�ضها زعيم التيار".
وت�ش�ي�ر هذه امل�ص���ادر اىل ان القيود التي
�سيح���اول ق���ا�آين رفعه���ا ه���ي "ال�سم���اح
مب�شارك���ة دول���ة القانون م���ن دون الر�أ�س
وه���و ن���وري املالك���ي ،مقاب���ل تق���دمي اية
�شخ�صي���ة يف حزب الدع���وة اىل املحاكمة
اذا متت ادانته".
وكان املالك���ي بح�س���ب تقاري���ر �سابق���ة
لـ(املدى) قد طالب باحل�صول على من�صب
نائب رئي�س اجلمهوري���ة مقابل االلتحاق
بتحال���ف ال�ص���در ،فيم���ا رد االخ�ي�ر عليه
بالرف�ض ،وحمل يف ر�سالة �سابقة "حزب
الدع���وة م�س�ؤولي���ة ظه���ور داع����ش وهدر

 450مليار دوالر يف حكومتي املالكي".
وم���ن املحتم���ل ان يكون قي����س اخلزعلي،
زعي���م ع�صائب اهل احلق ،خ���ارج الفريق
احلكوم���ي ،حي���ث ت�شري امل�ص���ادر اىل ان
االخري "قرر االلتحاق باملالكي".
وب���د�أ ه���ادي العام���ري زعي���م حتال���ف
الفتح �-أح���د ت�شكيالت االط���ار التن�سيقي
الرئي�س���ة -من���ذ اال�سب���وع املا�ض���ي ،بعقد
اجتماع���ات مع ال�ص���در وجمموعة القوى
ال�شيعية ،فيما و�صل ام�س اىل اربيل.
ويواج���ه العام���ري انتق���ادا م���ن داخ���ل
"التن�سيق���ي" وطه���ران عل���ى �أدائه خالل
االزم���ة االخ�ي�رة ،وهو م���ا يف�س���ر اندفاع
زعيم التحالف لالن�ضمام اىل ال�صدر.

الجل�سة االفتتاحية �ستكرر نف�س
النتائج!

ب���دوره ي���رى جن���م الق�ص���اب ،الباح���ث
يف ال�ش����أن ال�سيا�س���ي ،ان مايج���ري بع���د
االنتخاب���ات االخ�ي�رة ه���و لي����س حتالف���ا
تقليدي���ا كم���ا كان يج���ري يف ال���دورات
ال�سابقة ،وامنا "اتفاق ثالثي".
ويق���ول الق�ص���اب يف ات�صال م���ع (املدى)
ان التح���اق اطراف من االط���ار التن�سيقي
م���ع ال�ص���در "ل���ن يو�س���ع التحال���ف الن
الكتلة االك�ب�ر �صارت وا�ضحة وهي متثل
التي���ار ال�صدري وحتالف تق���دم واحلزب
الدميقراط���ي وم���ن يريد علي���ه ان يلتحق
بهم".
ومي�ض���ي الباح���ث ال�سيا�س���ي قائ�ل�ا:

موقع �أميركي :العراق يفتقر للدعم الدولي فيما يتعلق بتبعات التغير المناخي
 خ���ب���راء ب��ي��ئ��ة :ال��ح��ي��اة االق��ت�����ص��ادي��ة م��ت��وق��ف��ة ب�����ش��ك��ل ك��ام��ل ف���ي ب��ي��ئ��ة الأه�����وار
 ترجمة /حامد احمد
�أ�ش���ار تقرير ن�ش���ر على موق���ع PBS News
االخب���اري الأمريك���ي اىل ان العراق يقع عند
اخلط���وط االمامية لأزم���ة التغري املناخي مع
ازدي���اد �سرعة ارتف���اع درجات احل���رارة فيه
مبقدار �ضعفي �سرع���ة ارتفاعها �ضمن املعدل
العامل���ي ،وكونه من بني �أك�ب�ر منتجي النفط
يف الع���امل فانه ي�أت���ي بالرتتيب الثاين ك�أكرث
دول���ة ت�ساه���م بانبع���اث غ���از ث���اين �أوك�سيد
الكارب���ون امل�ض���ر للب�شر والبيئ���ة الناجم عن
حرقه للغاز امل�صاحب من �آباره النفطية.
يف ت�شري���ن الثاين اجتم���ع ممثلو  200دولة
تقريب���ا يف غال�سك���و ب�أ�سكتلن���دا حل�ض���ور
قم���ة املن���اخ ،وكان���ت النتيجة خميب���ة للآمال
بالن�سب���ة للخ�ب�راء الذي���ن طالب���وا بتعهدات
اق���وى ل�ضم���ان كب���ح االنبعاث احل���راري يف
الع���امل .وف�شل امل�ؤمتر �أي�ضا بتخفيف معاناة
ال���دول الأك�ث�ر تعر�ض���ا لتبعات �أزم���ة التغري
املناخي ،و�أ�شار التقرير اىل ان احدى الدول

التي تفتقر اىل الدع���م الدويل يف هذا املجال
هو العراق.
ال�شم�س ت�شرق عند م�سطحات اهوار العراق
التاريخي���ة ال���ذي عرف ببل���د وادي الرافدين
حي���ث ظه���رت �أوىل ح�ض���ارات الب�شرية قبل
اك�ث�ر من � 7000سنة م�ضت .ولكن �شح املياه
يهدد البيئة وحياة النا�س على حد �سواء.
جا�س���م علي� ،صياد �سم���ك يف االهوار ،يقول
"لي�س هناك ماء .واذا انقطع املاء هنا مل يعد
هناك �سمك .مل تب���ق �سوى ار�ض جرداء .لقد
جف املاء".
وي�ش�ي�ر التقرير اىل ان معدل هطول االمطار
يف ه���ذه املنطق���ة على م���دى الع�شري���ن �سنة
املا�ضي���ة ق���د انخف����ض بن�سب���ة  10%عما كان
علي���ه قبل ثالثة عقود �سبق���ت .وان انخفا�ض
معدل منا�سي���ب املياه يعني ان���ه ا�صبح اكرث
ملوح���ة ،مما يجعل���ه غري �صال���ح لال�ستهالك
الب�ش���ري وغ�ي�ر �صال���ح �أي�ض���ا للحيوان���ات
والزراعة.
يق���ول �صائ���د ال�سم���ك ،ح�س���ون داود ،ان

اال�سم���اك ال�صغ�ي�رة فقط هي م���ن تعي�ش يف
النه���ر االن وه���ي ال جتل���ب ل���ه �سع���را كافيا،
م�ش�ي�را اىل ان عمل���ه عل���ى امت���داد يومني مل
يحقق له �سوى مبلغ  25الف دينار فقط.
ويق���ول داود "بالطبع هذا غري كاف .انا لدي
عائل���ة تعتم���د على م���ا اح�صل علي���ه من مال،
ولكن هذا هو و�ضع معي�شتنا االن".
م���ن جانب���ه يق���ول �صائ���د ال�سمك ،عل���ي� ،إنه
لدي���ه �أربعة �أوالد يف البيت ،وانه ال ي�ستطيع
العثور على عمل �آخر دون �صيد الأ�سماك.
مهند����س امل���وارد املائي���ة واخلب�ي�ر البيئ���ي،
جا�س���م اال�سدي ،ال���ذي كر�س نف�س���ه حلماية
االه���وار ،يقول ان فكرة البحث عن عمل �آخر
غري �صيد ال�سمك هي ما ي�شغل بال الكثري من
�أهايل االهوار.
وق���ال اال�س���دي "منطق���ة اجلباي����ش وبلدات
�أخرى يعتم���د اهاليها على �أن�شط���ة مواردها
املائي���ة االقت�صادي���ة ،م���ن تربي���ة اجلامو�س
وح�ص���اد الق�ص���ب و ال�ب�ردي ،و�إذا مل
يك���ن هن���اك ماء ف���كل �ش���يء مي���وت .احلياة

االقت�صادي���ة متوقف���ة ب�ش���كل كام���ل هن���ا".
اجلف���اف �ساه���م بتبعات �إ�ضافي���ة �إىل م�شكلة
مزمنة يعاين منها البلد من ال�سيا�سات املائية
لبلدان اجلوار ايران وتركيا .االهوار تغذيها
مي���اه نه���ري دجل���ة والف���رات الت���ي تنبع من
تركي���ا وكذلك روافد �أخ���رى قادمة من ايران.
كل م���ن البلدي���ن بنى �سدودا عل���ى منابع تلك
الأنهر مما �ساهم بتقليل منا�سيب تدفق املياه
للعراق.
يق���ول اخلبري البيئي اال�س���دي "لو كان هناك
مطر فان هذا يعترب حو�ضا جيدا حلفظ املياه
عل���ى م���دى ا�شه���ر قليل���ة .ولكن هن���اك �شحة
باالمطار يف حو�ض العراق".
ومتت���د االه���وار االن عل���ى م�ساح���ة 2,000
مي���ل مرب���ع فق���ط ،وه���ذا احلج���م ينق�ص عن
م�ساحته���ا الفعلية بن�سب���ة  .75%هذا ما تبدو
علي���ه االه���وار االن ،ار����ض جاف���ة وق�ص���ب
بردي متيب����س .حتى يف �شهر ت�شرين الثاين
ال���ذي م���ن املفرت����ض ان يك���ون موع���د مطر،
ف���ان منا�سي���ب املي���اه م�ستم���رة بالتناق����ص.

احلي���اة مل تع���د ت�صم���د به���ذه الظ���روف.
وا�ستن���ادا ال�ستط�ل�اع �أج���راه املجل����س
الرنويج���ي لالجئ�ي�ن ،ف���ان اك�ث�ر م���ن ن�صف
�س���كان املنطق���ة فق���دوا موا�شيهم خ�ل�ال عام
 2021ب�سبب قلة املياه.
زهري���ة �صق���ر ،مربي���ة موا�شي ،اعت���ادت هي
وعائلته���ا رعاية  20ر�أ����س ما�شية من حيوان
اجلامو����س ،ولك���ن ه���ذا الع���دد انخف�ض اىل
�أربعة فقط خالل ال�سن���وات القليلة املا�ضية.
تقول ان احليوان يرف�ض �شرب املياه امللوثة
ذات امللوح���ة العالي���ة ولذل���ك فه���ي ت�ضط���ر
ل�شراء ماء �شرب لإبقائه على قيد احلياة.
وتقول �صق���ر "االعتناء بقطع���ان اجلامو�س
وتربيته���ا ا�صب���ح عم�ل�ا مرهق���ا .كن���ا �سابقا
نرتكه���ا ترع���ى وترجع لنا ،ام���ا اليوم فهي ال
ترج���ع ،نذهب للبحث عنها حتى ان القارب ال
ي�سري ب�سهول���ة ب�سبب �ضحولة املياه ،ونعرث
عليها ميتة عالقة يف الوحل".
رم���زي نعمان ،املمثل اخلا����ص للبنك الدويل
يف العراق ،يقول ان معدالت درجات احلرارة
يف الع���راق ارتفعت مبا يزيد على  2.5درجة
مئوي���ة وذلك منذ نهاية الق���رن التا�سع ع�شر.
وه���ذا م���ا يزيد عل���ى �ضع���ف املع���دل الدويل
البال���غ  4.5فهرنهايت ،م�ش�ي�را اىل ان القلق
نف�سه يتعلق بتدين معدالت هطول االمطار.
ويق���ول نعم���ان "نتوق���ع ان ترتف���ع درج���ات
احل���رارة اك�ث�ر مبع���دل  1.5درج���ة خ�ل�ال
ال�سن���وات القليل���ة القادم���ة و�ستك���ون له���ذا
االرتفاع تاثرياته الكبرية".
وبينم���ا يع���اين الع���راق من ت�أث�ي�رات التغري
املناخ���ي ،فان���ه يعت�ب�ر �أي�ضا م�ساهم���ا كبريا
باالنبعاث���ات الغازية امل�ضرة التي لها تبعاتها
على التغري املناخي وارتفاع معدالت درجات
احلرارة .وي�أتي العراق بالدرجة الثانية بعد
رو�سيا مبعدالت حرقه ملادة الغاز التي تخرج
م�صاحبة للنفط عند ا�ستخراجه.
وتعه���دت احلكومة من جانبه���ا بانها �ست�صل
ملرحلة ع���دم حرق الغاز بحلول العام .2027
وق���ال وزي���ر النف���ط ،اح�س���ان عب���د اجلب���ار
�إ�سماعي���ل ،خ�ل�ال ت�صريح���ات له ب���ان البالد
خ�ص�ص���ت اكرث من  5مليارات دوالر مل�شاريع
جتميع وت�صنيع الغاز الطبيعي.
ومن جانبه يقول ممثل البنك الدويل ،نعمان،
ب���ان ه���ذه تعترب تعه���دات قد ال يق���در العراق
عل���ى حتقيقها لأنه بل���د ذو دخل متو�سط وان
ما لديه من م���وارد بالكاد تكف���ي لإدارة �أمور
البلد للأمام.
عن موقع  PBS Newsالأمريكي

"التحاق اي طرف مع ال�صدر او حتالف
تقدم يعن���ي ان الطرف اال�صل���ي �سيعطي
م���ن ح�صت���ه اىل اجل���زء امللتح���ق اجلديد
و�سيك���ون اي�ض���ا (اال�صلي) م�س����ؤوال عن
حما�سبة اجلزء امللتحق به".
وجت���ري ه���ذه التح���ركات فيم���ا ينتظ���ر
ق���رار املحكم���ة االحتادي���ة ب�ش����أن �شرعية
جل�س���ة الربمل���ان االفتتاحية الت���ي �شهدت
م�شاجرات ادت اىل ان�سحاب رئي�س ال�سن
حممود امل�شهداين.
ومهم���ا كان ق���رار االحتادي���ة ،بح�س���ب
ر�أي الباح���ث يف ال�ش����أن ال�سيا�س���ي ،فان
"�سيناري���و اجلل�س���ة االوىل �سيع���اد مرة
اخ���رى حت���ى ل���و مت الغ���اء اجلل�س���ة ،الن
ال�صدر وحلفاءه ميلكون االغلبية".

موجة برد قا�سية
في العراق� ..ستعالج
م�شكلة كبيرة
 بغداد  /املدى
ي�ش����هد الع����راق موج����ة عاتي����ة م����ن الأمط����ار والثلوج
الغزي����رة ،خا�ص����ة يف املناطق واملحافظ����ات ال�شمالية
ويف �إقلي����م كرد�س����تان ،حي����ث ت�س����ببت يف ح����دوث
في�ضان����ات و�سي����ول يف العدي����د م����ن املناط����ق ،لدرجة
تعطي����ل ال����دوام املدر�س����ي واحلكوم����ي يف بع�ضه����ا،
وخل����ق �صعوب����ات يف تنقل امل�سافري����ن والب�ضائع يف
بع�ض املعابر الدولية مع دول اجلوار.
و�أدت الهطوالت �إىل عرقلة حركة املرور داخل العديد
م����ن امل����دن العراقية وما بينه����ا ،بفعل ت�ش����كل ال�سيول
اله����ادرة وتراكم الثل����وج كما حدث يف طرق جبلية يف
�إقلي����م كرد�ستان ،فيما تتدنى درج����ات احلرارة ليال ملا
دون ال�صفر �سيما يف املدن والبلدات اجلبلية.
وللتعليق على ما ي�شهده العراق عامة من ا�ضطرابات
مناخية ت�صاحبها موج����ة �أمطار وثلوج و�سط �أجواء
�شدي����دة الربودة ،يق����ول دارا ح�س����ن ،املدي����ر ال�سابق
لدائ����رة الأر�ص����اد اجلوي����ة والر�ص����د الزل����زايل يف
حمافظة ال�سليماني����ة ب�إقليم كرد�ست����ان العراق "نحن
�أم����ام �شت����اء قيا�س����ي يف برودت����ه وهطوالت����ه �سيم����ا
الثلجي����ة منه����ا ،حي����ث ولأول مرة يت����م ت�سجيل درجة
حرارة  27حت����ت ال�صفر يف �إقلي����م كرد�ستان العراق،
وه����ذه الدرجة البالغة التدين ه����ي �سابقة يف العراق،
فهذه الهطوالت من الثل����ج واملطر الهائلة املرتافقة مع
رياح عاتية و�شديدة الربودة مل تكن متوقعة �أبدا".
وي�ضي����ف املدي����ر ال�ساب����ق لدائ����رة الأن����واء اجلوي����ة
والر�صد الزلزايل "هذه الثلوج الكثيفة التي �سي�ستمر
انهمارها لغاية يوم  20من ال�شهر اجلاري ،يف العديد
م����ن �أج����زاء الع����راق ال�شمالي����ة ال�شرقي����ة والغربي����ة،
�ستع����اود االنهم����ار ح�س����ب توقعاتن����ا يف ي����وم  24من
كان����ون الثاين/يناي����ر مطل����ع الأ�سبوع الق����ادم ،حيث
�ستكون هن����اك موجة قطبية �ست�ض����رب العراق �شماال
على وجه اخل�صو�ص".
وه����ذه الكثاف����ة يف انهم����ار املط����ر والثل����ج �ستنعك�س
�إيجاب����ا على اخلزي����ن املائي ال�سطح����ي واجلويف يف
الع����راق ،كما ي�شرح اخلبري املناخ����ي ،م�ضيفا "والذي
تعاين من تداعيات اجلف����اف و�شح املياه وقلة هطول
الأمطار طيلة العامني املا�ضيني ،لكن ما ن�شهده الآن من
موج����ة ثلوج يف �إقليم كرد�ست����ان ومن موجات �أمطار
تع����م خمتلف املحافظات العراقية م����ن الب�صرة جنوبا
�إىل نينوى �شماال� ،سي�سهم وال ريب يف تخفيف الآثار
الكارثية ملوجات القحط والت�صحر وانعكا�ساتها على
الأمن املائي والغذائي ملاليني العراقيني".
ه����ذا وكانت هيئة الأنواء اجلوي����ة العراقية ،قد �أكدت
�أن الب��ل�اد �ست�شه����د وعل����ى م����دى �أي����ام هط����ول �أمطار
وت�ساقط للثلوج بدءا من ام�س الأحد.

محليات
االحرتار العاملي بني حرائق
الأرجنتني وحرارة �أ�سرتاليا
 فاطمة جهاد
ت�ستمر احلرائق يف االرجنتني منذ ال�ساد�س من كانون االول املن�صرم
ولغاية يومنا هذا ،وا�صابت احلرائق حوايل  5900هكتار من غابات
الأندي ��ز يف االرجنت�ي�ن وغابات اخ ��رى منت�شرة يف الب�ل�اد ،وب�سبب
ظاهرة الرعد ت�صاعدت احلرائ ��ق ،و�ساعدتها على اال�ستمرار درجات
احل ��رارة املرتفعة والرياح .حيث و�صل ��ت درجات احلرارة يوم �أم�س
الأول وقبله اىل  40درجة مئوية ب�سبب التغري ال�سلبي للمناخ.
وقال ��ت مدي ��رة العمليات يف خدم ��ة �إدارة احلرائق الوطني ��ة ،لورينا
�أوجي ��دا ،لوكال ��ة "فران�س بر� ��س" "�إن هذه احلرائق ه ��ي واحدة من
�أخط ��ر احلرائق التي �شهدتها املنطق ��ة ،و�إن الأمطار قد ال تكون كافية
لدرئها".
يواج ��ه ه ��ذه احلرائق مئ ��ات االطفائي�ي�ن والطائ ��رات يف حماوالت
لإخماده ��ا .وم ��ن ح�س ��ن احل ��ظ مل يتم االبالغ ع ��ن اي �ضحاي ��ا لغاية
الوق ��ت احلايل ،انخفا�ض العدد ال�سكاين ه ��و ال�سبب الذي �ساهم يف
انخفا�ض ال�ضحايا.
ويف االرجنت�ي�ن تع ��ود احلرائق يف امل ��دن اجلنوبية حي ��ث اجتاحت
الن�ي�ران م�ساح ��ات كبرية منه ��ا ،تتجاوز ال� �ـ � 15ألف هكت ��ار يف �آذار
العام املا�ضي .حيث اعلنت احلكومة ان احلرائق ن�شبت بفعل جرمية
منظمة.
وعلى الرغم من منا�ش ��دات املجموعات املناه�ضة للتعدين وتظاهرهم
عل ��ى حكوم ��ة الوالي ��ة اجلنوبية لإيق ��اف اعم ��ال التعدي ��ن ،ور�شقهم
حلافلة الرئي�س عن ��د مروره يف املناطق املت�ضررة ،لكن مل تكن هنالك
ا�ستجابة جدية!
يف نف� ��س الوق ��ت ت�صاع ��دت درجات احل ��رارة يف ال�ساح ��ل ال�شمايل
الغرب ��ي لأ�سرتاليا خ�ل�ال االيام املا�ضية ،حيث و�صل ��ت لـ ٥٠.٧درجة
مئوية وهي �أعلى م�ستوى خالل الـ 62عاما املا�ضية .وعلى خلفية ذلك
قامت ال�سلطات الأ�سرتالية ب�إ�صدار تعميم على الرعايا بعدم اخلروج
من املنازل منع ًا حلدوث حوادث يف ظل هذا االرتفاع.
كل ه ��ذه االزمات ،مل تكن مبعزل ع ��ن ا�سباب حرائق العام املا�ضي يف
ا�سرتالي ��ا ،والتي امتدت لأيام طويل ��ة ا�ستنفذت احلكومة الأ�سرتالية
فيه ��ا كل اجلهود لإنهائه ��ا وبادرت اثناءها بع� ��ض اجلهات اخلارجية
وال ��دول املجاورة مبد يد العون .ولكن ماتزال ا�سرتاليا تعترب �إحدى
�أكرب دول العامل من حيث كمية انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري،
وترف� ��ض اجلهات احلكومية فيها بدوره ��ا تقليل اعتمادها على الفحم
�أو ال�صناع ��ات الت ��ي ت�ستخ ��دم م�ص ��ادر الوقود االحف ��وري الأخرى،
مبينة �أن ذلك �سيكون على ح�ساب ت�سريح العمالة.
وبين ��ت اح ��دى ع�ض ��وات الربمل ��ان االمل ��اين ،يف حديثه ��ا ع ��ن �أزمات
احلكومات وكيفي ��ة مواجهة االحتبا�س احلراري وتغري عادات البالد
و�سرتاتيجياته ��ا ،و�إعداد ميزاني ��ات للنهو�ض بالو�ضع والتحول اىل
الطاق ��ة النظيفة ب ��د ًال من االعتم ��اد على الوقود االحف ��وري والنفطي
وح ��رق الغاز ،وبد ًال من اعداد ميزاني ��ات �ضخمة ملواجهة الفي�ضانات
واحلرائ ��ق والك ��وارث الطبيعية الت ��ي مير بها العامل �إث ��ر االحتبا�س
احل ��راري والتغري املناخي ،حتول ه ��ذه امليزاني ��ات للتحول الطاقي
الذي �سيحد ب�شكل كبري من الكوارث الطبيعية والبيئية
ويف مراجع ��ة لأو�ضاع البلدان املتقدم ��ة مثل اوروبا وغريها جند ان
هذه البلدان مت�أخرة يف العمل على التحول الطاقي! فماذا ي�ؤخر بلدا
مث ��ل امري ��كا لديه �صنادي ��ق خا�صة للك ��وارث الطبيعية م ��ن امل�شاركة
مب�ؤمترات املناخ؟
ومما جتدر اال�شارة اليه ،ان امريكا قاطعت الكوب منذ  ٢٠١٩وعادت
للم�شاركة بعد ان ت�سلم بايدن الرئا�سة يف .٢٠٢١
وفيم ��ا ت�شتد �آث ��ار ارتفاع درج ��ات احلرارة والتغ�ي�ر املناخي ،يتعني
على الدول ،بح�سب ت�أكيد برنامج االمم املتحدة ،تو�سيع نطاق العمل
للتكي ��ف مع الواقع املناخي اجلديد كيال تتكبد تكلفة وخ�سائر باهظة،
يف حماول ��ة لتعزيز التكي ��ف املناخي وجتنب حدوث �آث ��ار اقت�صادية
وب�شرية مدمرة.
و�أك ��دت املنظمة �أن عام  ٢٠٢١يدخل �ضمن جمموعة ال�سنوات الأ�شد
حرارة على الأر�ض .وال نعلم ما ينتظرنا يف  ٢٠٢٢ونحن ال نزال يف
ابواب �شهرها الأول.
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خريجو النفط يعت�صمون واملتقاعدون القدماء
يطالبون بامل�ساواة
 ذي قار /ح�سني العامل
�صعد خريج ��و املعاهد والكليات الهند�سية
والتقني ��ة املعت�صمني ام ��ام �شركة نفط ذي
قار يوم االثنني ( 17كانون الثاين )2022
من فعالياتهم املطلبية اخلا�صة بالتعيينات
اذ انطلق ��وا بتظاه ��رات ت�ض ��م مئ ��ات
اخلريجني �صوب دي ��وان حمافظة ذي قار
واع�ل�ان االعت�ص ��ام املفتوح ،فيم ��ا اعلنت
رابطة متقاع ��دي ذي قار عن عقد م�ؤمترها
الثال ��ث للمطالب ��ة مب�س ��اواة املتقاعدي ��ن
القدماء باجلدد ورفع رواتب املتقاعدين.
وي�أت ��ي الت�صعي ��د اجلدي ��د يف الفعالي ��ات
املطلبي ��ة بالتزام ��ن م ��ع و�ص ��ول ال�سف�ي�ر
االمل ��اين اىل حمافظ ��ة ذي ق ��ار ،كم ��ا ي�أتي
�ضم ��ن فعالي ��ات ت ��كاد تك ��ون �شب ��ه يومية
تنظمها روابط اخلريج�ي�ن والعاطلني عن
العمل ونا�شطون يف احلركة االحتجاجية
للمطالب ��ة بالتعيين ��ات وتوف�ي�ر اخلدمات
اال�سا�سي ��ة واال�ص�ل�اح االداري وتطه�ي�ر
الدوائ ��ر وامل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة م ��ن
امل�س�ؤول�ي�ن املتورط�ي�ن بالف�س ��اد والذي ��ن
ف�شلوا ب�أداء مهامهم الوظيفية.
وقال احد موظف ��ي ديوان حمافظة ذي قار
�إىل (امل ��دى)� ،إن "املئ ��ات م ��ن اخلريج�ي�ن
املطالبني بالتعيينات احت�شدوا امام ديوان
حمافظ ��ة ذي قار رافع�ي�ن الفتات ومرددين
اهازي ��ج وهتاف ��ات تطال ��ب بالتعي�ي�ن يف
�شرك ��ة نف ��ط ذي ق ��ار واملن�ش� ��آت النفطي ��ة
االخ ��رى" ،مبين ��ا ان "الق ��وات االمني ��ة
انت�شرت حول حميط املبنى وان الفعاليات
املطلبية ت�سري ب�صورة �سلمية حتى االن".
وكان ��ت رواب ��ط اخلريج�ي�ن ق ��د دع ��ت يف
وق ��ت �ساب ��ق اىل اعت�ص ��ام مفت ��وح ام ��ام
مبنى حمافظة ذي ق ��ار و�شركات ومن�ش�آت
نفطي ��ة للمطالب ��ة بالتعي�ي�ن يف امل�ؤ�س�سات
احلكومي ��ة اذ يوا�ص ��ل نح ��و ال ��ف خري ��ج
امل�شارك ��ة يف فعالي ��ات االعت�ص ��ام املذكور

منذ نحو اربعة ا�شهر.
وق ��ال اح ��د اخلريج�ي�ن ،ويدع ��ى حمم ��د
عل ��ي ،لـ(املدى) ان "املئ ��ات من املعت�صمني
ال�سابقني امام �شركة نفط ذي قار توجهوا
�صوب دي ��وان حمافظ ��ة ذي ق ��ار للتظاهر
واعالن االعت�صام" ،مبين ��ا ان "نقل موقع
فعاليات االعت�صام ي�أتي للرد على ت�سويف
احلكومة املحلية ملطالب املعت�صمني الذين
ام�ض ��وا عدة ا�شهر معت�صمني امام ال�شركة
املذكورة".
وا�ش ��ار عل ��ي اىل ان "املطل ��ب اال�سا�س ��ي
للمعت�صم�ي�ن يتمثل بتوفري فر�ص عمل لهم
كونه ��م جترجوا منذ ع ��دة �سنني ومازالوا
عاطل�ي�ن ع ��ن العم ��ل" ،مبين ��ا ان "ع ��دد
امل�شارك�ي�ن باالعت�ص ��ام املفت ��وح يتج ��اوز

االلف خريج من خمتلف االخت�صا�صات".
وغالب ��ا م ��ا يلج� ��أ املتظاه ��رون املطالب ��ون
بالتعيين ��ات يف ذي قار اىل االعت�صام امام
الدوائ ��ر وامل�ؤ�س�سات احلكومية ويُقدمون
يف بع�ض االحيان على اغ�ل�اق امل�ؤ�س�سات
احليوية كال�ش ��ركات النفطي ��ة واالنتاجية
والدوائ ��ر �صاحب ��ة القرار وذل ��ك لل�ضغط
والتعجي ��ل بتنفي ��ذ مطالبه ��م ،اذ �شه ��د
الع ��ام املن�ص ��رم ع ��دة فعالي ��ات ت�صعيدية
اغل ��ق خالله ��ا مبن ��ى دي ��وان حمافظة ذي
ق ��ار و�شرك ��ة نفط ذي ق ��ار وحقلي الغراف
والنا�صري ��ة لع ��دة مرات ،ر�ضخ ��ت بعدها
ادارة املحافظ ��ة وامل�ؤ�س�س ��ات املذك ��ورة
لتنفيذ الكثري م ��ن مطالب املعت�صمني وهو
م ��ا حفز جمامي ��ع اخرى م ��ن العاطلني عن

الزراعة تتخذ �إجراءات خلف�ض �أ�سعار بيع املوا�شي
 بغداد  /املدى
�أعلن ��ت وزارة الزراع ��ة ،ام� ��س االثن�ي�ن ،ع ��ن �إج ��راءات
جدي ��دة خلف� ��ض �أ�سع ��ار املوا�ش ��ي ،فيم ��ا �أ�ش ��ارت اىل
ا�ص ��دار توجيه ��ات لل�سيط ��رات ب�ش�أن نق ��ل املوا�شي بني
املحافظات.
وق ��ال املتح ��دث با�سم ال ��وزارة حمي ��د الناي ��ف انه "من
�أج ��ل التكام ��ل االقت�ص ��ادي ب�ي�ن املحافظ ��ات يف جم ��ال
�إنت ��اج اللحوم �سواء الأبق ��ار �أم اجلامو�س �أم الأغنام �أم
املاعز ،وفرن ��ا فر�صة لكل التجار الذي ��ن يقومون بعملية
نقل احليوان ��ات احلية ب�ي�ن املحافظ ��ات بان�سيابية عرب
ال�سيط ��رات بدون اية موانع" ،مبين� � ًا ،ان "هذه الفر�صة

تتي ��ح تنقل الأغنام واالبقار من املحافظات ال�شمالية �إىل
اجلنوبية وبالعك�س" .و�أ�ضاف� ،أن "هذا الإجراء �سيقلل
�أ�سع ��ار املوا�شي للمواطنني ،لأن بع� ��ض املحافظات فيها
�أغن ��ام و�أبق ��ار وجامو�س �أك�ث�ر من حمافظ ��ات �أخرى"،
م�ش�ي�ر ًا اىل �أن ��ه "مت توجي ��ه جمي ��ع الأجه ��زة الأمني ��ة
م ��ن خ�ل�ال كتاب ر�سم ��ي ب�ض ��رورة ال�سم ��اح لعملية نقل
املوا�ش ��ي ب�ش ��كل ان�سياب ��ي وم ��ن دون اي ��ة عوائ ��ق م ��ع
االلتزام بال�ضوابط ال�صحية من خالل الفح�ص البيطري
م ��ن امل ��كان املنقول منه �إىل امل ��كان الذي ُتنق ��ل �إليه ،وان
يك ��ون النقل م�صحوب� � ًا ب�شهادة �صحي ��ة بيطرية ،حفاظ ًا
على �سالمة هذه احليوانات".
وتاب ��ع الناي ��ف� ،أن "عملي ��ة ا�ست�ي�راد املوا�ش ��ي مازالت

"املالذ املغري" ..متقاعدو العراق ينع�شون عقارات تركيا يف وقت حرج
 متابعة  /املدى

العم ��ل عل ��ى تك ��رار فعالي ��ات زمالئهم يف
ه ��ذا املجال .ومن جانب �آخر اعلنت رابطة
متقاع ��دي ذي قار عن عقد م�ؤمترها الثالث
بالتن�سي ��ق م ��ع مكت ��ب مفو�ضي ��ة حق ��وق
االن�س ��ان يف املحافظ ��ة ملوحني بالت�صعيد
يف حال مل تتم اال�ستجابة ملطالبهم.
وذك ��ر بي ��ان للرابط ��ة تابعت ��ه (امل ��دى) ان
"الرابط ��ة تعقد م�ؤمتره ��ا الثالث برعاية
حقوق الإن�س ��ان لغر�ض املطالبة بامل�ساواة
ب�ي�ن املتقاعدي ��ن اجلدد والقدم ��اء وحقوق
منت�سب ��ي اجلي� ��ش ال�سابق" ،م�ش ��ددا على
"زي ��ادة رواتب املتقاعدي ��ن بح�سب املواد
 ٣٦و  ١٤والت ��ي مل تنفذه ��ا وزارة املالي ��ة
والهيئ ��ة العام ��ة للتقاع ��د عل ��ى ح ��د ق ��ول
البيان" .ولوح البيان "بعدها �سوف نقوم

بت�صعي ��د االعت�صام ��ات نح ��ن وعوائلن ��ا
حلني اال�ستجابة ملطالبنا امل�شروعة".
ويف ذات ال�سي ��اق احت�ش ��د املئ ��ات م ��ن
املعلم�ي�ن والرتبوي�ي�ن وموظف ��ي مدار�س
ذي ق ��ار عن ��د تقاط ��ع به ��و الإدارة املحلية
و�سط مدينة النا�صرية للمطالبة ب�شمولهم
بوجب ��ات توزي ��ع قطع االرا�ض ��ي ال�سكنية
الت ��ي يعلن عنها بني احل�ي�ن والآخر والتي
ت�شمل �شرائح وقطاعات اخرى.
وقال احد املتظاهرين لـ(املدى) ان "الكثري
م ��ن املعلم�ي�ن والعامل�ي�ن يف مدار� ��س
املحافظ ��ة مل ي�ستلم ��وا قط ��ع ارا� ��ض رغم
مرور اعوام طويلة تتجاوز الع�شرين عاما
على خدمته ��م يف القطاع املذك ��ور" ،مبينا
ان "اعدادا من املعلمني واملنت�سبني احيلوا
عل ��ى التقاع ��د وه ��م عل ��ى ام ��ل احل�ص ��ول
على قطع ��ة ار�ض �سكنية متكنه ��م من بناء
دار لعوائله ��م وجتنيبه ��م ارتف ��اع ب ��دالت
االيجار".
الفت ��ا اىل ان "هناك اكرث م ��ن � 3آالف طلب
للح�ص ��ول عل ��ى قطع ��ة ار� ��ض �سكني ��ة مت
تقدميه ��ا ع�ب�ر نقاب ��ة املعلم�ي�ن ناهي ��ك عن
التق ��دمي املبا�شر م ��ن خالل دوائ ��ر البلدية
غ�ي�ر انه ��ا مازال ��ت يف ادارج الدوائ ��ر ومل
يجر التحرك احلكومي لغر�ض اال�ستجابة
ِ
لها".
وم ��ن جه ��ة اخرى و�ص ��ل ال�سف�ي�ر االملاين
يف الع ��راق ،مارت ��ن بيغ ��ر ،اىل حمافظ ��ة
ذي ق ��ار �صب ��اح ي ��وم االثنني �ضم ��ن اطار
جول ��ة لزي ��ارة مناط ��ق االه ��وار والآث ��ار
يج ��ري خالله ��ا بح ��ث امكاني ��ة تفعي ��ل
قط ��اع اال�ستثم ��ار وال�سياحة م ��ع اجلانب
الأاملاين .وق ��ال م�صدر حكوم ��ي لـ(املدى)
ان "ال�سف�ي�ر االمل ��اين توجه ف ��ور و�صوله
اىل اه ��وار اجلباي� ��ش وان ��ه �سيلتقي بعدد
م ��ن امل�س�ؤول�ي�ن املحليني لتفعي ��ل التعاون
امل�ش�ت�رك يف عدد من القطاع ��ات والق�ضايا
ذات االهتمام امل�شرتك".

يف تركيا ،ف�ض�ل�ا عن اال�ستثمار فيها ،ناهيك
عن اال�سباب االخرى �سواء �أكانت ال�سيا�سية
ام االمنية واخلدمات والت�سهيالت االدارية.

ال�سوق العقارية مرتفعة
ويقول اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي �ضرغام حممد
علي؛ ان "ارتفاع ال�سوق العقارية يف العراق
جعل م ��ن بيع العق ��ارات ال�سكنية للعراقيني
وال�ش ��راء يف بل ��دان اخ ��رى ذات ج ��دوى
البحث عن اال�ستقرار والبيئة
الآمنة و�سط �أزمات وا�ضطرابات اقت�صادي ��ة خ�صو�ص ��ا يف ظ ��ل توف ��ر فر�ص
معي�ش ��ة و�سك ��ن بكل ��ف معقول ��ة يف تركي ��ا،
متفاقمة ،دفع عراقيني ُكثـر
ا�ضاف ��ة اىل ان البع� ��ض يعتربه ��ا ا�ستثمارا
�إىل التوجه نحو تركيا للإقامة م�ضمونا بدون خماطر ا�ستثمارية".
و�شراء العقارات �أمال بحياة
وي�ضي ��ف �أن "هن ��اك �إقب ��اال متزاي ��دا م ��ن
يف
هادئة وت�سهيالت ال تتوفر
املتقاعدين على اال�ستف ��ادة من مكاف�أة نهاية
اخلدم ��ة يف �ش ��راء عق ��ارات وال�سك ��ن فيه ��ا
بلدهم الأم� .إن الإح�صاءات
واملعي�ش ��ة باالعتماد على الرات ��ب التقاعدي
الرتكية االخرية ت�شري اىل
يف ظ ��روف معي�شي ��ة ت�صن ��ف ن�سبي ��ا بانها
ان العراقيني باتوا �أكثـر الدول
�أف�ض ��ل واقل كلفة" الفت ��ا اىل ان اي �شخ�ص
�شراء للمنازل يف تركيا،
العربية
ً
ب�إمكانه من خ�ل�ال ت�شغيل ر�ؤو� ��س الأموال
2021
املا�ضي
العام
ا�شرتوا
حيث
املتو�سط ��ة التي لدي ��ه �أن يح�ص ��ل على عمل
�أكثـر من � 8آالف منزل.
ب�أرباح جيدة".
وبح�سب القانون الرتكي،
املتقاعدون الأكرث �شراء
يح�صل على اجلن�سية الرتكية
ويق ��ول ا�ست ��اذ عل ��م االقت�ص ��اد يف اجلامعة
كل من ي�شرتي عقاراً بقيمة
العراقي ��ة عب ��د الرحم ��ن امل�شه ��داين ان
� 250ألف دوالر� ،أو ي�ضع وديعة
"العراقي�ي�ن ومنذ �سنوات يحتلون املراتب
بقيمة � 500ألف دوالر ملدة ثالث االوىل ب�شراء املنازل يف تركيا بعد �أن كانت
�سنوات.
يف الأردن ودول �أخ ��رى هي االوىل" ،مبينا
ان "عدم اال�ستق ��رار ال�سيا�سي واالقت�صادي
يف العراق وراء ذلك".
اقت�صادي ��ون اعت�ب�روا �أن ت ��دين �أ�سع ��ار وي�ش�ي�ر �إىل �أن "�أك�ث�ر املواطن�ي�ن الذي ��ن
العق ��ارات يف تركيا قيا�سا ب�أ�سعار العقارات يقوم ��ون ب�ش ��راء ه ��ذه املن ��ازل ه ��م م ��ن
يف الع ��راق ،قد يكون �أحد اال�سباب الرئي�سة املتقاعدين باعتبار الرواتب التي يتقا�ضونها
وراء �إقبال العراقيني ل�شراء املنازل والعي�ش بعد التقاعد ه ��ي جمزية وبالتايل ف�إن تركيا

توفر له ��م كل اخلدمات ال�صحية والرتفيهية وبال�ش ��كل الذي قد ي�صعب على املواطن بيع
التي نفتقدها يف حالة العراق" ،الفتا اىل ان العقار الذي ا�شرتاه يف تركيا".
"التفك�ي�ر �سابقا كان بالعي�ش يف اربيل اال
ان ارتفاع اال�سعار فيه ��ا دفع الكثريين نحو
البريوقراطية
العي� ��ش يف تركيا نتيج ��ة �أ�سعارها املنا�سبة ويق ��ول رئي� ��س غرفة جت ��ارة بغ ��داد فرا�س
وال تت�صف بالتعقيد وخا�صة �إذا كانت هناك احلم ��داين ان "البريوقراطي ��ة والروت�ي�ن
رغبة باال�ستثمار".
االداري املتب ��ع يف الع ��راق ادى اىل عزوف
رج ��ال الأعم ��ال ع ��ن فت ��ح اعم ��ال وم�شاريع
قوانني مي�سرة
يف الع ��راق والبح ��ث ع ��ن فر� ��ص بديلة يف
ويق ��ول اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي با�س ��م جمي ��ل دول اجل ��وار ومنها تركيا الت ��ي ت�شهد دعما
انط ��وان ان "املواط ��ن يخت ��ار يف حيات ��ه حقيقي ��ا للقط ��اع اخلا�ص الذي يعم ��ل لديهم
للعي�ش يف مناط ��ق ت�شهد الأمن واال�ستقرار من قرو�ض وفيزا و�إقامة".
وبعيدا عن امل�شاكل والتقلبات التي حتدث" ،ويو�ض ��ح احلم ��داين �أن "التاج ��ر ورج ��ل
مبين ��ا ان "رات ��ب املتقاعد يف الع ��راق يكفي الأعم ��ال ق ��د يج ��ازف يف �إن�ش ��اء م�شروع ��ه
للعي�ش يف تركيا بامان بعيدا عن ال�صراعات بالع ��راق �أك�ث�ر مما موج ��ود يف تركيا حيث
وامل�شاكل االمنية".
ان االخرية تدع ��م املنتج املحلي والت�صدير،
وي�ضي ��ف ان "املواط ��ن العراق ��ي ا�ستق ��ر يف حني ان جمي ��ع االمور االنتاجية والدعم
بالبداي ��ة يف عم ��ان و�سوري ��ا وبعدها اجته معطلة يف العراق".
نح ��و ا�سطنب ��ول برتكي ��ا الن االخ�ي�رة وكان م�ست�ش ��ار رئي� ��س ال ��وزراء لل�ش� ��ؤون
ا�ستطاع ��ت ا�ستقطاب هذه االع ��داد الكبرية املالي ��ة واالقت�صادي ��ة مظه ��ر حمم ��د �صالح
حماولة منها جلذب ر�ؤو�س الأموال الكبرية ق ��د �ش ��دد يف حديثه عل ��ى وج ��وب �أن تكون
لال�ستف ��ادة م ��ن تطوي ��ر اقت�صاده ��ا وتقليل �سيا�س ��ات الإ�س ��كان يف الع ��راق بتكالي ��ف
البطال ��ة لديه ��ا م ��ن خ�ل�ال ت�شغي ��ل الأع ��داد زهيدة ،مبينا وجود عجز  2.5مليون وحدة
الكب�ي�رة منه ��م يف امل�شاري ��ع الت ��ي يفتحه ��ا �سكنية يف العراق.
الأجانب يف تركيا".
وا�ض ��اف ان "�سيا�س ��ات الإ�سكان يف بلد نام
وتاب ��ع �أن الطبيع ��ة املوج ��ودة يف تركي ��ا مث ��ل الع ��راق يج ��ب ان يكون التموي ��ل فيها
وانخفا� ��ض الأ�سعار فيها وقربها من العراق بتكالي ��ف زهي ��دة �أي متوي�ل�ا مي�س ��را وب ��ه
والقوان�ي�ن املي�سرة الت ��ي ت�سمح باحل�صول عن�صر املنح ��ة التي ال تعني عدم ا�سرتدادها
على االقام ��ة والفيزا يف تركي ��ا كلها عوامل و�إمن ��ا يك ��ون التمويل طويل الأج ��ل بفائدة
�ساع ��دت يف هج ��رة العراقي�ي�ن وال�سك ��ن قليلة ي�سمى بعن�صر املنحة".
يف تركي ��ا ،ا�ضاف ��ة اىل ان ارتف ��اع ا�سع ��ار ويع ��اين العراق من �أزم ��ة خانقة يف ال�سكن
العقارات يف العراق ب�شكل غري طبيعي كان ب�سبب تزايد ع ��دد �سكان العراق وحمدودية
�سبب ��ا يف ذل ��ك" ،م�ست ��دركا يف الوقت نف�سه املجمع ��ات ال�سكني ��ة �إ�ضاف ��ة �إىل ع ��دم قدرة
ان "االن�س ��ان يجب ان يق ��ر�أ امل�ستقبل اي�ضا املواطن عل ��ى بناء وحدة �سكني ��ة خا�صة به
وانه من املحتمل �أن تتغري القوانني بعد ذلك ب�سبب غالء الأرا�ضي واملواد الإن�شائية.

م�ستم ��رة ،الن ��ه ال يوج ��د هن ��اك اكتفاء ذات ��ي ال باالغنام
وال باللح ��وم" ،مو�ضح� � ًا �أن "عملي ��ة اال�ست�ي�راد ،تكون
وف ��ق �ضوابط تقوم به ��ا دائرة البيط ��رة ودائرة الرثوة
احليوانية ،حي ��ث تت�ضمن هذه ال�ضوابط� ،أن تتم عملية
اال�سترياد من الدول اخلالية من �أمرا�ض احلمى القالعية
والأمرا� ��ض الت ��ي ت�صي ��ب احليوان ��ات وتك ��ون موثق ��ة
ب�شه ��ادة �صحية م ��ن املن�ش�أ وعليها ختم يب�ي�ن انها خالية
من الأمرا�ض".
و�أك ��د� ،أن "من �ش ��روط اال�سترياد هو امت�ل�اك امل�ستورد
لأماك ��ن اي ��واء داخ ��ل الع ��راق" ،الفت� � ًا� ،إىل �أن "وزارة
الزراع ��ة عند منحها �إجازة ا�ست�ي�راد متنح �إجازات كذلك
م ��ن املعام ��ل العراقي ��ة لكي يت ��م ا�ست�ي�راد املوا�شي وفق

ال�ضوابط القانونية".
وب�ش� ��أن عملي ��ات اجل ��زر ،ذكر الناي ��ف �أن "هن ��اك رقابة
م�ش ��ددة م ��ن قبل ق�س ��م املج ��ازر يف دائرة البيط ��رة على
عملي ��ة اجل ��زر ،اي� ،أن عملي ��ة اجل ��زر تت ��م يف �أماك ��ن
العل ��وات املعرتف بها �أو الر�سمية� ،أما اجلزر الع�شوائي
فهذا غ�ي�ر م�سيطر عليه" ،مو�ضح� � ًا� ،أن "اجلزر الر�سمي
يكون ب�إ�شراف طبيب بيطري".
وب�ي�ن� ،أن "هن ��اك مداهم ��ات لأماكن اجل ��زر الع�شوائي،
وبلغن ��ا اجله ��ات ال�صحي ��ة باالتف ��اق مع دائ ��رة البيطرة
مبتابع ��ة كل اجل ��زر الع�شوائ ��ي ،لأن في ��ه م�ض ��ار عل ��ى
املواط ��ن وعل ��ى ال�صح ��ة العام ��ة وعل ��ى البيئ ��ة العام ��ة
�أي�ض ًا".

بابل % 0 ..ن�سبة ت�سويق حم�صول
الذرة ال�صفراء
 املدى /خا�ص

اك ��دت مديري ��ة زراع ��ة بابل ،ام� ��س االثن�ي�ن� ،أن ن�سبة
ت�سوي ��ق حم�ص ��ول ال ��ذرة ال�صفراء ه ��ذا املو�سم بلغت
 .%0وق ��ال مدير ق�س ��م املحا�صي ��ل النباتي ��ة يف زراعة
بابل عام ��ر ال�سلطاين ،لـ(امل ��دى)� ،إن "جميع الفالحني
يف بابل رف�ضوا ت�سويق حم�صول الذرة هذا العام اىل
ال�ش ��ركات احلكومي ��ة ب�سبب تخفي�ض �سع ��ر الطن اىل
� 250أل ��ف دينار وه ��و مبلغ قليل ج ��دا قيا�سا بالنفقات
املالية التي يحتاجها املح�صول اثناء الزراعة".

وا�ش ��ار ال�سلط ��اين� ،إىل �أن "جميع املزارعني ا�ضطروا
�إىل بي ��ع حم�ص ��ول ال ��ذرة لع ��دد م ��ن التج ��ار لغر� ��ض
ا�ستخدام ��ه يف اعالف احليوان ��ات وب�أ�سعار ت�صل �إىل
� 350أل ��ف دين ��ار للط ��ن وهو مبل ��غ �أف�ضل مم ��ا تقدمه
احلكوم ��ة" .و�أ�ضاف ال�سلط ��اين� ،أن "زراعة الذرة يف
بابل تفتقر �إىل الدعم احلكومي مع ان املحافظة تت�صدر
العراق بزراع ��ة هذا املح�صول لكنه ��ا تراجعت م�ؤخرا
ب�سبب االهمال" .و�أو�ض ��ح �أن "امل�ساحة املزروعة هذا
العام مبح�صول الذرة ال�صفراء بلغت � 50ألف دومن ما
بني الذرة العلفية والزيتية".

الإعالن عن م�شروع ملكافحة الت�صحر
يف ثالث حمافظات
 بغداد /املدى
ا�ص ��درت الأمانة العام ��ة ملجل�س ال ��وزراء� ،أم�س االثنني،
توجيه ًا ب�ش�أن م�شاريع املدار� ��س النموذجية ،فيما �أعلنت
ع ��ن م�شروع ملكافحة الت�صحر يف ث�ل�اث حمافظات .وقال
املتحدث با�سم الأمانة العامة ملجل�س الوزراء حيدر جميد
يف ت�صري ��ح �صحف ��ي �إن "العام احل ��ايل �سي�شهد انطالق
م�شاريع جديدة �أدرجت �ضمن اخلطة احلكومية يف العام
املا�ض ��ي" ،مبين� � ًا� ،أن "امل�شاري ��ع ت�ضمن ��ت �إن�ش ��اء 1000
مدر�س ��ة منوذجي ��ة يف عم ��وم املحافظات ،حي ��ث با�شرت
الإدارة التنفيذي ��ة يف الأمان ��ة العام ��ة بت�سليم املواقع اىل
�شركت ��ي تاورجامي ��ا و�سينتك ال�صينيت�ي�ن ،وبتوجيه من
الأمني العام ملجل�س الوزراء ب�ض ��رورة املبا�شرة بالتنفيذ
بع ��د ت�سلي ��م املواق ��ع" .و�أ�ش ��ار اىل �أن "م�ش ��روع تطوير
وت�أهي ��ل مطار النا�صرية ال ��دويل ،اىل جانب امل�شروعات
الت ��ي ّ
متت �إحالتها واملبا�ش ��رة بها ،م�شروع طريق الدورة
 -يو�سفي ��ة ،الذي يعد طريق ًا حيوي ًا مه ّم� � ًا ،فقد و�صل اىل

مراح ��ل ون�س ��ب اجن ��از متقدم ��ة ،باال�ضاف ��ة اىل م�شروع
معاجل ��ة ملوح ��ة حو� ��ض نهر الف ��رات وظاه ��رة الت�صحر
يف املحافظ ��ات الديواني ��ة واملثنى وذي ق ��ار" .وا�ضاف،
�أنه "مت و�ض ��ع احلجر الأ�سا�س لإن�ش ��اء وتطوير وت�أهيل
املم ��ر الثاين لطري ��ق الفجر �آل بدير ،وكذل ��ك مت ت�سلم 14
مدر�س ��ة �ضم ��ن م�ش ��روع االبني ��ة الوزاري ��ة� ،إذ بل ��غ عدد
املدار� ��س املت�سلم ��ة  42مدر�سة يف ذي ق ��ار" ،الفت ًا اىل �أن
"عدد املدار�س املت�سلمة خالل  6ا�شهر املا�ضية يف عموم
املحافظات بلغ اكرث من  100مدر�سة".
وتاب ��ع" ،مت و�ض ��ع احلج ��ر اال�سا� ��س جل�س ��ر ال�شه ��داء
الزيت ��ون املعل ��ق وكذل ��ك �إن�ش ��اء م�ست�شف ��ى ب�سع ��ة 230
�سري ��ر ًا وجم�سرين يف ق�ضاء ال�شرط ��ة مبحافظة ذي قار،
ع�ل�اوة على و�ضع حج ��ر الأ�سا�س مل�ش ��روع ملعب الإدارة
املحلي ��ة يف النا�صري ��ة ب�سع ��ة � 10آالف متف ��رج" ،م�ؤكد ًا،
�أن "احلكوم ��ة ر�سم ��ت خطة م ��ن اج ��ل ادراج م�شروعات
حيوي ��ة و�سرتاتيجية يف بغداد واملحافظات لت�شمل �أغلب
القطاعات املهمة".
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كلمة صدق

بعثة املنتخب لـ ( )  :الرحلة القطرية ّ
�شاقة  ..والإمارات
بوابة الت� ّأهل  ..واال�ستقرار مفتاح النجاح

 محمد حمدي

كي ال نندم على امللعب الهديّة!

 بغداد� /إياد ال�صاحلي
رف ��ع منتخبن ��ا الوطني لك ��رة الي ��د ،درجة
اجلاهزي ��ة ع�ش ّي ��ة ق� �ّ�ص �شري ��ط �أفتت ��اح
البطول ��ة الآ�سيوي ��ة � 20ضم ��ن جمموعت ��ه
الثالثة �إىل جانب الإم ��ارات وقطر وعُمان،
ب�ضيافة اململك ��ة العربية ال�سعودية ،للفرتة
م ��ن � 18إىل  31كان ��ون الث ��اين اجل ��اري،
بر�سم الت�أهل اىل مونديال بولندا وال�سويد
عام .2023
ويخو� ��ض منتخبنا الوطني �أوىل مبارياته
اليوم الثالثاء� ،أم ��ام �شقيقه الإماراتي ،يف
قاع ��ة وزارة الريا�ضة بالدمام ،عند ال�ساعة
 4ع�ص ��ر�أً ،وه ��ي مه ّم ��ة لي�س ��ت ي�س�ي�رة،
وحتت ��اج اىل ب ��ذل مزيد من اجله ��ود نظر ًا
لقوّ ة املناف�سة يف املحفل الآ�سيوي.
وت�شهد البطولة م�شاركة �ستة ع�شر منتخب ًا
�آ�سيوي� � ًا و ِّزع ��وا عل ��ى �أرب ��ع جمموع ��ات،
�ضمّت الأوىل منتخب ��ات (كوريا اجلنوبية
والكوي ��ت والأردن و�سنغاف ��ورة) والثانية
(ال�سعودي ��ة والهن ��د وا�سرتالي ��ا و�إي ��ران)
والثالثة (العراق والإمارات وقطر وعُمان)
والرابعة (البحرين واليابان وهونغ كونغ
وفيتنام و�أوزبك�ستان).
ت�صحيح الأخطاء
وقال كرمي قحطان ،الإعالمي املرافق لبعثة
املنتخ ��ب الوطن ��ي لك ��رة الي ��د يف بطول ��ة
ك�أ� ��س �آ�سيا  ،20يف ات�صال م ��ع (املدى) �أن
منتخبن ��ا ،و�صل الدم ��ام فجر �أم� ��س الأول
الأح ��د ،بع ��د �سف ��رة �شاق ��ة ا�ستم� � ّرت �أكرث
م ��ن � ٢٤ساعة ،ب ��د�أت من مطار بغ ��داد �إىل
الدوحة ،وكان �سبب الت�أخري هو عطل �أحد
حم ّركات طائرة اخلطوط اجلوية القطرية،
قب ��ل �إقالعها من مط ��ار الدوحة� ،إ�ضافة اىل
تغي�ي�ر مواعي ��د الرحل ��ة م ّرتني حي ��ث كان
م ��ن املفرت�ض �أن ي�ص ��ل وف ��د منتخبنا عند
ال�ساعة الثالثة ظهر ال�سبت املا�ضي.
و�أو�ضح "�أج ��رى منتخبنا الوطني وحدته
التدريبية �أم�س الإثنني يف القاعة الريا�ضيّة
مبنطق ��ة القطي ��ف حت ��ت �إ�ش ��راف امل ��د ّرب
امل�صري �شريف م�ؤم ��ن ،وت�ضمّنت متارين
اللياق ��ة البدن ّي ��ة وال�سرع ��ة والت�سديد على
املرم ��ى من خمتل ��ف اجلوان ��ب ،وت�صحيح
الأخطاء قبل �أن يدخل لقاء الإمارات".
ولف ��ت قحط ��ان اىل �أن ��ه "برغ ��م �إره ��اق
الالعب�ي�ن فق ��د �صمّموا عل ��ى حتقيق نتيجة
جي ��دة �أم ��ام الإم ��ارات ،مع م�ست ��وى يليق
ب�سمعة كرة اليد العراقية".

كرمي قحطان

معهم ،ووعدتهم مبكاف�آت حتفيزيّة يف حال
فوزهم على الإمارات".
�شريف م�ؤمن
منتخب م�ستقر
فيم ��ا ذك ��ر رئي� ��س احتاد ك ��رة الي ��د حممد
الأعرج ��ي �أن ا�ستق ��رار املنتخ ��ب الفن ��ي
والنف�س ��ي يعد مفت ��اح النج ��اح يف مهمّتهم
القار ّي ��ة ،ويلت ��زم الالعب ��ون بتوجيه ��ات
مدربهم ال ��ذي �أجرى وحدة تدريبية خفيفة
يف الفندق (م�سبح وحديد) ح�سب منهاجه،
وبعده ��ا ثالث وح ��دات يف اليومني اللذين
�سبق ��ا افتتاح البطول ��ة ،و�أ�صب ��ح املنتخب
م�ستع ّد ًا للمناف�سة فيها.
و�أ�ض ��اف �أن "معنويات الالعبني عالية جد ًا
برغ ��م �صعوب ��ة جمموعتن ��ا ،كونه ��ا ت�ض ��م
منتخبات له ��ا باع طويل يف بطول ��ة �آ�سيا،
و�أبرزه ��ا قط ��ر والإم ��ارات ،لك ��ن عزمي ��ة
الالعب�ي�ن كب�ي�رة ،و�سنت�أه ��ل اىل املرحل ��ة
الثاني ��ة �إذا م ��ا جنحوا يف اجتي ��از احللقة
الإماراتي ��ة الأوىل الت ��ي تبقين ��ا يف �أجواء
املناف�سة".
و�أ�ش ��ار اىل �أنه "مت عقد لق ��اء �أم�س الإثنني
م ��ع امل�ل�اك التدريب ��ي والالعب�ي�ن ،ومت
توجيهه ��م وحتفيزه ��م م ��ن خ�ل�ال حديثنا

ا�ستيعاب املعلومات
وق ��ال م ��درب املنتخ ��ب �شري ��ف م�ؤم ��ن �أن
لق ��اء الإماراتي�ي�ن يحت ��اج اىل �أ�سلوب ف ّني
خا�ص من املالك التدريبي ،من دون احلمل
التدريبي على الالعبني كون فرتة املناف�سة
ق�صرية.
وب�ّي�نّ "مل تك ��ن لدين ��ا مباري ��ات كث�ي�رة،
ودائم� � ًا م ��ا �أذ ّك ��ر الالعب�ي�ن ب� ��أن اللع ��ب
ال ��دويل ي�ستل ��زم ا�ستيع ��اب املعلوم ��ات
الخت ��زال الوق ��ت ،واحلمد لله ه ��م يتح ّلون
بامل�س�ؤولي ��ة وميكنهم م ��ن حتقيق الطموح
بفوز م�ستحق" .و�أ�ش ��ار اىل �أن "اجلمهور
واالحت ��اد واملهتمّني باللعب ��ة ،ينتظرون �أن
يخو� ��ض املنتخ ��ب مب ��اراة ج ّي ��دة ،ويقدّم
امل�ست ��وى املتط ��وّ ر لتغي�ي�ر �صورت ��ه ع ّم ��ا
تركه ��ا يف البطول ��ة ال�سابق ��ة ،و�أعل ��م ب� ��أن
الالع ��ب العراق ��ي ذك ��ي ومم ّي ��ز ويتم ّت ��ع
مبه ��ارات فرد ّي ��ة رائعة ،وعلين ��ا �أن جنمع
هذه ال�صف ��ات ،ونلعب جماعي� � ًا ،ونن�سجم
مع بع�ضنا البع� ��ض لنجاري املناف�س حتت
ال�ضغط ونتغ ّلب عليه بنتيجة �إيجابية".
وبخ�صو�ص منتخب الإمارات قال "�ستكون
مباراتن ��ا مع ��ه مفت ��اح الدخ ��ول للمرحل ��ة
الأ�سا�سية ،وهي مب ��اراة غاية يف الأهمية،

كونه ��ا �ست�ؤهّ ��ل الفائ ��ز للدور الت ��ايل ،وال
�أري ��د �أن �أق ّل ��ل من �ش� ��أن املنتخب ��ات ،فك ّلها
حم ��ل تقديرن ��ا ،لكنن ��ا �سنح ��اول �أن نخرج
بنتيجة تر�ضي اجلميع".
وع ��ن املعلوم ��ات املتو ّف ��رة ل ��ه ع ��ن ف ��رق
املجموع ��ة الت ��ي �سيقابله ��ا املنتخ ��ب ،قال
"لدين ��ا �صورة كافية ع ��ن اجلميع ،و ّ
متت
م�شاه ��دة بع� ��ض املباري ��ات الت ��ي لعبه ��ا
املنتخ ��ب الإمارات ��ي م� ّؤخ ��ر ًا ،ومت ّكن ��ا
م ��ن حتديد مكام ��ن الق ��وّ ة وال�ضع ��ف فيه،
و�سنعم ��ل عل ��ى ا�ستغالله ��ا يف ح ��ال تنفيذ
توجيهاتنا خالل املباراة".
معنويات عالية
و�أف ��اد امل ��درب امل�ساع ��د حي ��در غ ��ازي ب�أن
معنويات العبينا عالي ��ة واجلهود تت�ضافر
من �أجل حتقي ��ق �إجناز يف ه ��ذه البطولة،
مبين� � ًا �أن "مباراة الإمارات �ستكون قمّة يف
الأداء الفن ��ي بعدم ��ا �أجرى املنتخ ��ب �أربع
وح ��دات تدريبي ��ة منذ و�صول ��ه �إىل الدمام
ي ��وم الأحد ،ومت م ��ن خاللها توزي ��ع املهام
عل ��ى الالعبني" م�ش�ي�ر ًا اىل �أن ��ه "حُ دّد لكل
العب مهمّته داخ ��ل امللعب ونحن متفائلون
لنتيجة اللقاء".
�أم ��ا م ��درب ح ّرا� ��س املرم ��ى كاظ ��م نا�صر،
فقد �أك ��د �أن "م�ستوى احل ّرا� ��س �أحمد مكي
ومنتظ ��ر قا�س ��م و�ش�ي�روان حم ��ه حمم ��ود

يت�صاع ��د ب�ش ��كل الف ��ت ،ومت جتريبه ��م
�أم ��ام املنتخب�ي�ن الإي ��راين والقط ��ري يف
رحلة الإع ��داد ،وق ّدم ��وا م�ستويات رائعة"
متمن ّي ًا له ��م املحافظة على الأداء والثقة يف
املباريات الر�سمية.
وب ��دوره �أك ��د الالعب ب ��در الدي ��ن حمودي
�أن املنتخ ��ب "جاهز للدخ ��ول يف مناف�سات
بطولة �آ�سيا امل�ؤهّ لة ملونديال  ،2023وقادر
عل ��ى متثي ��ل ك ��رة الي ��د العراقي ��ة ب�صورة
م�ش ّرف ��ة" الفت� � ًا �إىل �أن "مب ��اراة الإم ��ارات
الي ��وم �ستك ��ون م ��ن ب�ي�ن �أق ��وى مباري ��ات
البطول ��ة ،ومبثابة بواب ��ة املنتخب للعبور
�إىل املرحلة الثانية".
�أمل الإمارات
وي�ستع ��د املنتخ ��ب الإمارات ��ي ه ��و الآخ ��ر
للمناف�س ��ة بجاهزي ��ة عالي ��ة ،ذل ��ك م ��ا �أكده
نبي ��ل عا�ش ��ور ،رئي� ��س احت ��اد الإم ��ارات
لك ��رة اليد ،يف ت�صريح ��ات �صحفية مفادها
�أن "املنتخ ��ب الإمارات ��ي الأول يوا�ص ��ل
ا�ستعدادات ��ه بقوّ ة ،للم�شارك ��ة يف الن�سخة
 20للبطول ��ة الآ�سيوية التي حتظى ب�أهميّة
ق�صوى ،لكونها م�ؤهّ لة �إىل ك�أ�س العامل يف
بولن ��دا وال�سوي ��د  "2023مُعرب� � ًا عن �أمله
ب� ��أن "ال ��روح املعنوي ��ة لالعب�ي�ن واجلهاز
الفن ��ي مت ّكنهم م ��ن حجز مقع ��د الت�أهل من
بني املقاعد اخلم�سة املتاحة لقارة �آ�سيا".

ك���ورون���ا ي��وا���ص��ل �إرب�����اك ح�����س��اب��ات "البريمرليغ"
 متابعة  /املدى
ي�ستم ��ر احلدي ��ث ب�ش� ��أن انت�ش ��ار
فريو�س كورون ��ا يف مالعب الدوري
الإنكلي ��زي املمت ��از "الربميرلي ��غ"
وال ��ذي ت�س ّب ��ب بت�أجي ��ل العدي ��د من
املباريات ،و�إرب ��اك ح�سابات الأندية

واملد ّرب�ي�ن خ�ل�ال الأ�شه ��ر القليل ��ة
املا�ضية.
ويحت� � ّل مان�ش�س�ت�ر �سيت ��ي �ص ��دارة
ج ��دول ترتي ��ب ال ��دوري الإنكلي ��زي
بر�صي ��د  56نقط ��ة ،يف ح�ي�ن م ��ازال
يط ��ارده ليفربول بر�صي ��د  45نقطة،
بينم ��ا يحل ت�شيل�س ��ي ثالث� � ًا بر�صيد
 43نقطة.

وك�شف ��ت �صحيف ��ة "التلغ ��راف"
الربيطان ّي ��ة ،ع ��ن كوالي� ��س ب�ش� ��أن
اجتماع ��ات الأندية م ��ع �إدارة رابطة
ال ��دوري ب�ش� ��أن ت�أجي ��ل امل�سابق ��ة،
حيث �أقيم اجتماع ًا قبل �أ�سابيع قليلة
ُرف�ض خالله مقرتح �إيقاف البطولة.
و ّ
مت ��ت مناق�ش ��ة �إيقاف ال ��دوري ملدة
ً
�شه ��ر ،ولك ��ن كان وا�ضح� �ا خ�ل�ال

املو�سم �أن الأندية ترغب يف ا�ستكمال
الدوري لأطول فرتة ممكنة.
�أر�سن ��ال �آخ ��ر من ت�أجّ لت ل ��ه مباراة،
حي ��ث ف�ش ��ل الفريق يف �إكم ��ال العدد
املطلوب من الالعب�ي�ن �أمام توتنهام،
لت�ؤجّ ��ل املواجه ��ة �إىل موع� � ٍد الحق،
مل ت�شع ��ر �إدارت ��ه بالذن ��ب ،بالإ�ضافة
�إىل �شعوره ��م بانع ��دام العدال ��ة يف

مغامرة �صعبة للجوية والزوراء في دوري �آ�سيا

 بغداد /املدى
ك�شفت قرع ��ة االحتاد الآ�سي ��وي لكرة القدم
مل�سابق ��ة دوري �أبط ��ال �آ�سي ��ا  2022الت ��ي
ج ��رت �أم� ��س الإثنني يف العا�صم ��ة املاليزية
كواالملبور ،عن مغامرة �صعبة لفريقي القوة
اجلوي ��ة وال ��زوراء يف دوري املجموع ��ات
والإق�صائيات على التوايل.
و�سيك ��ون فريق القوة اجلوي ��ة بطل دوري
الكرة املمتاز للمو�سم  2020-2021مطالب ًا
بتج ��اوز عقبتي فريقي اجلزي ��رة الإماراتي
وال�شب ��اب ال�سع ��ودي �إ�ضاف ��ة �إىل مومباي
�سيت ��ي الهندي �ضمن املجموع ��ة الثانية من
املناف�س ��ة يف منطق ��ة غرب �آ�سي ��ا �إذا ما �أراد
بلوغ الدور .16

ولن تخلو مهمّة فريق الزوراء و�صيف بطل
ال ��دوري ملو�س ��م  2020-2021من �صعوبة
هو الآخر� ،إذ بات عليه جتاوز عقبة م�ضيّفه
فريق ال�شارق ��ة الإماراتي يف مباراة امللحق
امل� ّؤهل ��ة ل ��دوري �أبطال �آ�سيا ،ي ��وم الثالثاء
� 15آذار  2022ويف حال ��ة ح�س ��م املواجه ��ة
ل�صاحله ينتق ��ل للعب �إىل جانب فرق الهالل
ال�سع ��ودي والري ��ان القط ��ري وا�ستق�ل�ال
دو�شنب ��ه الطاجيك�ست ��اين يف املجموع ��ة
الأوىل .ومبوجب التعدي�ل�ات التي �أجراها
االحت ��اد الآ�سيوي لكرة الق ��دم على مواعيد
مباري ��ات �أه ��م م�سابق ��ة يف روزنامته للعام
 ،2022ف� ��إن مناف�س ��ات جمموع ��ة الق ��وة
اجلوي ��ة وبقي ��ة املجاميع الع�ش ��ر للقا ّرة يف
غربها و�شرقها ،تقام وفق ًا لنظام التجمّع يف

�أي بلد يقدّم ملف ًا م�ستوفي ًا ل�شروط ال�ضيافة
ح�سب املواعيد اجلديدة.
ويبد�أ دور املجموعات من � 7إىل  27ني�سان
 2022عرب دوري جم ّز�أ من مرحلتي الذهاب
والإي ��اب ،ودور ال� �ـ  16يوم ��ي  3و� 4شباط
( 2023مباراة �إق�صائية من مرحلة واحدة)
ودور رب ��ع النهائ ��ي ي ��وم � 7شب ��اط 2023
(مرحلة واح ��دة) والدور قب ��ل النهائي يوم
� 10شب ��اط ( 2023مرحلة واح ��دة) وتنظم
كل هذه الأدوار بطريقة التجمّع.
و�سيق ��ام نهائ ��ي دوري �أبط ��ال �آ�سي ��ا م ��ن
مبارات ��ي الذه ��اب والإياب يوم ��ي  19و26
�شباط  2023حي ��ث تقام مباراة الذهاب يف
منطقة الغرب ،يف حني تق ��ام مباراة الإياب
يف منطقة ال�شرق.
و�سب ��ق �أن �أعل ��ن االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة
القدم ع ��ن تعدي ��ل مواعيد مباري ��ات دوري
�أبط ��ال �آ�سي ��ا  ،2022يف بي ��ان �أو�ض ��ح
في ��ه �أنه �أخ ��ذ بنظ ��ر احل�سب ��ان "التعقيدات
الناجت ��ة عن انت�شار متح ��وّ ر �أوميكرون من
فريو�س كوفيد 19-وم ��ا تتبعه من خماطر،
وكذل ��ك الظ ��روف اال�ستثنائ ّي ��ة التي حتيط
بروزنام ��ة مباري ��ات ك ��رة القدم قب ��ل وبعد
نهائي ��ات موندي ��ال قط ��ر  "2022الفت� � ًا �إىل
�أن "�إج ��راءات ال�سف ��ر يف ق ��ارة �آ�سي ��ا باتت
�أك�ث�ر �صعوبة ،نتيجة قي ��ود وبروتوكوالت
ال�سف ��ر اجلدي ��دة التي اعتمدته ��ا العديد من
ال ��دول ،من �أجل احل� � ّد من انت�ش ��ار متحوّ ر
�أوميكرون".

امل�سابق ��ة ،حي ��ث ا�ضط� � ّر الفري ��ق
ملواجه ��ة برينتف ��ورد وت�شيل�سي يف
بداية الدوري مع انت�شار كوفيد19-
بني الالعبني يف ذلك الوقت.
وطل ��ب �أر�سن ��ال بالفع ��ل ت�أجي ��ل
املواجه ��ة �أم ��ام برينتف ��ورد ب�ش ��كل
خا�ص ،ولكن قوب ��ل الطلب بالرف�ض
وخ�س ��روا بنتيج ��ة هدف�ي�ن م ��ن دون

مقاب ��ل ،حي ��ث ب ��د�أ الن ��ادي اللن ��دين
م�ش ��واره يف امل�سابقة بث�ل�اث هزائم
متتالية خالل �شهر �أيلول.
ويذك ��ر �أن �أر�سن ��ال يح ��ل خام�س ًا يف
ج ��دول ترتي ��ب ال ��دوري الإنكلي ��زي
املمت ��از ،بر�صي ��د  35نقط ��ة ،برغ ��م
خو�ضه  20لقاء فقط خالل  22جولة
من عمر امل�سابقة.

�إجم ��اع تام بني اجلانب�ي�ن العراق ��ي وال�سعودي عل ��ى �أن عقبة
الروتني الإداري ،و�سرعة التح ّرك كانت والزالت العائق الأكرب
�أمام تنفيذ م�شروع املدينة الريا�ضية يف بغداد ،وملعبها الكبري
املُهدى من اململكة العربية ال�سعودية ل�شعب العراق.
امللعب الهديّة �أعلن عنه يف مطلع �شهر �آذار من عام  ،2018يوم
�أه ��دى امللك �سلمان ب ��ن عبدالعزيز جماهرين ��ا الريا�ضية ملعب ًا
ر�سم ّي� � ًا لكرة القدم مع مدينة ريا�ض ّي ��ة متكاملة ،تقدير ًا للعالقة
الأخوي ��ة ب�ي�ن البلدي ��ن ال�شقيقني ،بعد جن ��اح املب ��اراة الوديّة
ب�ي�ن املنتخبني ال�سعودي والعراقي الت ��ي �أقيمت يف � 28شباط
 2018عل ��ى ملع ��ب الب�صرة ال ��دويل �ضمن م�ساع ��ي رفع كامل
احلظر عن املالعب العراقية.
من ��ذ ذل ��ك التاريخ اىل اليوم ،وم ��ع تقادم ال�سن ��وات ،بقي ملف
امللعب واملدين ��ة الريا�ضيّة بني حاالت ي�سودها االبهام باملُجمل
ع ��ن مكان وزم ��ان ال�شروع بالعمل ،وك ّلم ��ا زار وفد من املجل�س
التن�سيق ��ي العراق ��ي ال�سع ��ودي بغداد يكرث احلدي ��ث عن مكان
بدي ��ل واختي ��ار الأف�ض ��ل و�صعوبة �إجن ��از التخوي ��ل اخلا�ص
بال�شركة املنفذة و�أ�سئلة كث�ي�رة تبقى عالقة بال �إجابات محُ دّدة
ت�شبع رغبات جماهرينا الريا�ضيّة التي تتابع ب�شغب �أي حديث
يخ�ص املدينة الريا�ضيّة يف بغداد.
ّ
ب ��وادر انف ��راج جدي ��د للمل ��ف الح ��ت م ��ن الريا�ض ه ��ذه امل ّرة،
وبتواجد وزير ال�شب ��اب والريا�ضة عدنان درجال ،الذي حاول
جاه ��د ًا اقناع اال�شقاء يف ال�سعودية التواج ��د يف بغداد قريب ًا،
خا�ص ��ة بعد �إعالن
ومتابع ��ة �آليات العم ��ل امل�ستقبلي عن كثبّ ،
الأر�ض املنا�سبة للعمل يف منطقة ب�سماية.
و�إلتق ��ى الوزي ��ر درجال قبل نح ��و �أ�سبوع د.ماجد ب ��ن عبدالله
الق�صب ��ي رئي� ��س اجلان ��ب ال�سع ��ودي يف املجل� ��س التن�سيق ��ي
العراقي ال�سع ��ودي يف الريا�ض ،وبحث معه �آلية تنفيذ املدينة
الريا�ض ّي ��ة املُه ��داة اىل ال�شع ��ب العراق ��ي يف بغ ��داد ،وتط� � ّرق
النقا� ��ش بني الطرف�ي�ن اىل جمي ��ع متع ّلقات امل�ش ��روع ،و�أهمها
جت ��اوز الروتني املُم � ّ�ل يف تنفي ��ذ امل�شاري ��ع ال�سرتاتيجية بني
البلدي ��ن ،و�أهمية �أن ي ��رى ال�شعبني نتائج املجل� ��س التن�سيقي
العراق ��ي ال�سع ��ودي ،و�أن املدين ��ة الريا�ض ّي ��ة ه ��ي رم ��ز له ��ذا
مف�صلة للعقب ��ات التي تواج ��ه تنفيذ
التع ��اون ،وبع ��د مناق�ش ��ة ّ
امللع ��ب املُهدى� ،أقرتح الق�صبي �أن يعقد الوزير درجال �إجتماع ًا
املخت�ص ��ة ملناق�ش ��ة العقب ��ات الت ��ي تواجه
م ��ع اللجن ��ة الفن ّي ��ة
ّ
ال�شروع يف بناء املدينة الريا�ضية.
وقد �أ�شارت �أنباء اللقاء املتف ّرقة ب�أن االجماع بني الطرفني وقف
عن ��د حدود الروت�ي�ن الإداري ال�صعب جد ًا وال ��ذي �إن �سايرناه
بلغ ��ة (كتابنا وكتابك ��م) فيقين ًا �أن امللع ��ب الهديّة لن يرى النور
وال بعد ع�شر �سنوات!
لذل ��ك ،وم ��ن مب ��د�أ املعرف ��ة بال�ش ��يء ومواكبت ��ه ،وب�سب ��ب
ح�ضور(عامل ال�شك والريبة) يف لغة التخاطب بني م� ّؤ�س�ساتنا
احلكومي ��ة ،نقرتح عل ��ى الوزير درج ��ال لأن يفعل م ��ا قيل عنه
بت�شكيل جلنة من عدّة وزارات عراقيّة معنيّة بالأمر ،ومرتبطة
بالأمان ��ة العام ��ة ملجل�س ال ��وزراء ،مهمّتها الكامل ��ة هي ت�سهيل
�إجراءات العمل والتعامل مع الأ�شقاء وال�شركة املنفذة.
باملقاب ��ل ف� ��إن حتدي ��د العم ��ل ب�شخ� ��ص وم� ّؤ�س�س ��ة ل ��ن يزيدنا
�إال خ�س ��ارة املزي ��د م ��ن اجلهد والوق ��ت ،ونبقى �أ�س ��رى رغبات
م�شلولة وتوجّ ه غري عملي مل� ّؤ�س�سات �أخرى.
�أعتق ��د جازم� � ًا ،ب�أن املدين ��ة الريا�ض ّي ��ة املُهداة �ستك ��ون �إ�ضافة
هائل ��ة لريا�ضتن ��ا ول�شبابن ��ا وا�ستثماراتنا الريا�ض ّي ��ة ،وما مل
ّ
ف�سيحل بنا ي ��وم الندم ،ومعه
ننظ ��ر اليها به ��ذا املدى الوا�س ��ع
ال ينفع اال�ست ��ذكار فمرور �أربع �سنوات على �صدور �أمر الهديّة
من جاللة امللك يكفي لتو ّلد خربة كبرية لدينا عن �أف�ضل الطرق
لتجاوز الروت�ي�ن ،ون�ض ُّم �صوتنا اىل املاليني التي تنتظر منكم
الإعالن عن موعد ال�شروع بالعمل.
المتفرقة
وقد �أ�شارت �أنباء اللقاء
ّ
ب�أن االجماع بين الطرفين وقف
عند حدود الروتين الإداري
ال�صعب جداً والذي �إن �سايرناه
بلغة (كتابنا وكتابكم) فيقين ًا �أن
الملعب الهديّة لن يرى النور وال
بعد ع�شر �سنوات!

اتحاد الكرة يقيم دورة تنظيم الف ّعاليات و�أمن المالعب
 بغداد  /املدى
�أق ��ام احت ��اد ك ��رة الق ��دم ،دورة تنظي ��م
الفعالي ��ات الريا�ض ّي ��ة و�أم ��ن املالع ��ب
يف مق� � ّره ،ب�إ�ش ��راف املحا�ض ��ر الأردين
�أحم ��د قطي�ش ��ات وم�شارك ��ة وا�سع ��ة م ��ن
قب ��ل موظف ��ي اللجان العامل ��ة يف االحتاد
ووزارة ال�شباب والريا�ض ��ة وقوّ ة حماية
�أمن و�سالمة املن�ش�آت الريا�ضيّة واجلهات
ال�سان ��دة .يف بداية ال ��دورة ،رحّ ب ع�ضو
االحت ��اد �أحم ��د املو�س ��وي ،باملحا�ض ��ر
�أحمد قطي�ش ��ات ،اخلبري بتنظيم الأحداث
الريا�ض ّي ��ة و�إدارة الأم ��ن وال�سالم ��ة يف
ك ��رة القدم ،الذي عمل يف االحتاد الأردين
لكرة الق ��دم مدير ًا للمنتخب ��ات ،ف�ض ًال عن
كون ��ه حما�ض ��ر ًا معتم ��د ًا م ��ن الفيف ��ا يف
الإدارة والتنظي ��م ،وهو بدرجة خبري يف
االنرتب ��ول مبج ��ال التالع ��ب باملباريات،
و�ش ��ارك �ضمن وفد الفيف ��ا يف ك�أ�س العامل
م ّرتني ،وعمل مدير ًا لبطوالت غرب �آ�سيا،
وق ��اد العديد من الأح ��داث الريا�ضيّة التي
�ضيّفه ��ا العراق وكان �آخره ��ا بطولة غرب
�آ�سي ��ا يف �أربي ��ل والب�ص ��رة ،واملب ��اراة
النهائي ��ة يف بغداد ،وه ��و ما جعل االحتاد
العراق ��ي ي�سن ��د مه ّم ��ة �إلق ��اء ال ��دورة
التنظيم ّي ��ة والأمن ّي ��ة له لتهيئ ��ة جيل قادر
على التنظيم والإدارة و�أمن املالعب.
�اع
�
س
�
و�أك ��د املو�س ��وي� :أن احت ��اد الك ��رة ٍ
لتطوي ��ر مالكات ��ه وتعريفه ��م ب�آخ ��ر

امل�ستحدث ��ات يف جم ��ال �إدارة الأح ��داث
متخ�ص�صة
الريا�ض ّي ��ة وتهيئ ��ة جمموع ��ة
ّ
يف �إدارة الفعاليات والأحداث الريا�ضيّة،
مت�س ّلح�ي�ن باجلان ��ب العلم ��ي واملع ��ريف
والتخطيط الدقيق لإدارة الفعّاليات.
من جهت ��ه ،ق ��ال املحا�ض ��ر الأردين� ،أحمد
قطي�ش ��اتّ � :إن ال�شك ��ر والتقدي ��ر للع ��راق
و�أهل ��ه قلي ��ل بحقه ��م ،وه ��م ي�سع ��ون
ويعمل ��ون جاهدي ��ن عل ��ى رف ��ع احلظ ��ر
املفرو�ض على مالعبهم ،ونحن نعمل بجد
ِ
عل ��ى م�ساندتهم لنيل املبتغ ��ى ،وما حتقق
يف بطول ��ة غ ��رب �آ�سيا لل�شب ��اب يف �أربيل

والب�ص ��رة �أمر مث ��ايل ،ف�ض ًال ع ��ن املباراة
اخلتام ّي ��ة يف بغ ��داد والت ��ي كان ��ت �أوّ ل
مب ��اراة ر�سميّة منذ ع ��ام  2001وجنحتم
فيها بامتياز.
و�أف ��اد :ان حُ �س ��ن �إدارة املالع ��ب والتقيّد
بالتعليم ��ات �أمر مث ��ايل لتحقي ��ق النجاح
الذي ّ
نتوخاه ،و�إن �إدارة الأمن وال�سالمة
مت ّث ��ل التوازن ب�ي�ن امللعب اجلي ��د و�إدارة
امللع ��ب� ،إىل جان ��ب متط ّلب ��ات الأم ��ن
وال�سالم ��ة .وا�ستط ��رد قائ�ل ً�ا� :إن دور
امل�س� ��ؤول الأمني يف املالع ��ب ال يق ُّل �ش�أن ًا
ع ��ن مدير وم�شرف البط ��والت واملباريات

الت ��ي ت�ضيّفه ��ا بلدانه ��م� ،إىل جان ��ب �أن ��ه
يج ��ب �أن يك ��ون هناك م�س� ��ؤول �أمني يف
احت ��اد الكرة ويف كل ملع ��ب ويف الأندية
كاف ��ة .وب�ّي�نّ َ �:أن هن ��اك حت ّدي ��ات كب�ي�رة
تواج ��ه رج ��ال الأم ��ن ،منه ��ا احتجاجات
اجلمه ��ور وح�ضورهم ب�ص ��ورة وا�سعة،
والبي ��ع غ�ي�ر ال�شرع ��ي للتذاك ��ر ،و�إذكاء
م�شاع ��ر الكراه ّي ��ة والعن�صر ّي ��ة ،ووجود
قناب ��ل الدّخان واملُفرقعات وامل�شاعل التي
يحملها اجلمهور على املد ّرجات ،وانت�شار
الهواتف التي تن�شر كل �شيء على و�سائل
التوا�صل االجتماعي.
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اال�ستراتيحية االيرانية في العراق بعد االنتخابات
كتب م�ؤخرا د .حميد ر�ضا عزيزي  /وهو باحث ايراني ـ في ال�سيا�سة الخارجية االيرانية واالمن في ال�شرق
االو�سط ـ في المعهد الألماني لل�ش�ؤون الدولية والأمنية في برلين ـ التابع لم�ؤ�س�سة العلوم ال�سيا�سية االلمانية.
مقاال حول ما �سينتج عن ال�سيا�سة االيرانية على اثر نتائج االنتخابات االخيرة  2021في العراق .بعنوان "بعد
اال�ضطرابات االنتخابية� ،إيران تتبنى ال�سيطرة على اال�ضرار في العراق"Nach Wahlturbulenzen bestätigt
 Iran Schadensbegrenzung im Irakـ جاء في مقدمته :الركائز الأ�سا�سية لنهج �إيران هي ،منع ن�شوب
�صراع م�سلح �أو عنف وا�سع النطاق ي�شارك فيه حلفا�ؤها في العراق ،والحفاظ على التما�سك بين الجماعات
ال�شيعية ،ومنع ت�شكيل حكومة �أغلبية �أو اي �إعادة لهيكلة الدولة العراقية.
يف � 10أكتوب ��ر  /ت�شري ��ن الأول� ،أجرى العراق
واح ��دة من �أك�ث�ر االنتخاب ��ات الربملاني ��ة �إثارة
للج ��دل منذ �سق ��وط الدكتات ��ور ال�ساب ��ق �صدام
ح�س�ي�ن ع ��ام  .2003فم ��ن ناحي ��ة  ،كان ��ت هناك
مزاع ��م عدي ��دة ع ��ن تزوي ��ر انتخاب ��ي �أثن ��اء
االنتخاب ��ات وبعده ��ا ،وخا�ص ��ة م ��ن الأح ��زاب
والف�صائ ��ل ال�سيا�سية اخلا�س ��رة ..وبعد م�ضي
�أكرث من �شهرين ،ال يزال الق�ضاء العراقي يحقق
يف املزاع ��م .م ��ن ناحية �أخرى ،ميك ��ن �أن تكون
ن�سبة امل�شاركة املنخف�ضة للغاية يف االنتخابات
عالمة عل ��ى �أن غالبية العراقي�ي�ن يفقدون الأمل
ب�شكل متزايد يف �إمكانية حتقيق تغيري جوهري
م ��ن خالل �صندوق االقرتاع .هذا الإحباط العام
الوا�ض ��ح نتيج ��ة فرتة فو�ضى لعام�ي�ن ،ات�سمت
باالحتجاج ��ات واملظاه ��رات ال�شعبي ��ة ،وعنف
الدول ��ة وغري الدولة �ضد املدني�ي�ن ،والتحالفات
ال�سيا�سي ��ة اله�ش ��ة ،والتدخل الأجنب ��ي املكثف.
من ه ��ذا املنظور ،ف�إن جمرد امل�شاركة املنخف�ضة
يف االنتخابات ،بغ�ض النظر عن النتائج ،يجب
�أن يُنظ ��ر �إليه ��ا عل ��ى �أنه ��ا عالمة حتذي ��ر حول
م�ستقبل اال�ستقرار يف العراق.
وم ��ع ذلك  ،مل تكن نتائج االنتخابات �أقل �أهمية،
حي ��ث �أدت �إىل تغيري كب�ي�ر يف تكوين االطراف
املنت�ص ��رة .واخلا�س ��رون الرئي�سي ��ون ه ��م
الف�صائ ��ل ال�شيعية املقربة من �إيران التي دخلت
ال�سب ��اق االنتخاب ��ي حتت مظلة �إط ��ار التن�سيق
ال�شيع ��ي  .وعند �إع�ل�ان النتائ ��ج الأولية ،بد�أت
املجموع ��ات التابعة ل� �ـ "االط ��ار التن�سيقي" يف
الطع ��ن يف النتيج ��ة ،بدعوى ح�ص ��ول "تزوير
انتخاب ��ي" ودعت �إىل �إلغ ��اء نتائج االنتخابات.
يف غ�ض ��ون ذل ��ك ،ن ��زل �أن�ص ��ار تل ��ك اجلماعات
�إىل ال�ش ��وارع لالحتج ��اج .و�سرعان ما حتولت
االحتجاج ��ات �إىل �أعم ��ال عن ��ف ،حي ��ث ا�شتبك
املتظاه ��رون م ��ع ق ��وات الأم ��ن العراقي ��ة يف
العا�صمة بغداد.
يف غ�ض ��ون ذل ��ك ،ا�ش ��ار العدي ��د م ��ن املراقب�ي�ن
بت�سمي ��ة اجلمهوري ��ة الإ�سالمي ��ة "اخلا�س ��ر
الأك�ب�ر" يف االنتخاب ��ات العراقي ��ة ،وف�س ��روا
التط ��ورات الأخ�ي�رة عل ��ى �أنها �ضرب ��ة حمتملة
للحد م ��ن نفوذ طهران يف ال ��دول العربية .ومع
ذل ��ك ،ف� ��إن نه ��ج �إي ��ران جت ��اه االنتخاب ��ات وما
�أعقبه ��ا يعرب ع ��ن خالفات جوهرية م ��ع حلفائها
العراقي�ي�ن .ويع ��د حماولة منه ��ا لإبع ��اد نف�سها
ع ��ن االحتجاج ��ات التي �أعقب ��ت االنتخابات يف
العراق ..اذ قال املتحدث با�سم وزارة اخلارجية
الإيرانية �سعيد خطيب زاده الذي هن�أ احلكومة
واملمثلني املنتخبني لل�شع ��ب العراقي� :إن كل ما
تهتم به طهران هو "انتق ��ال دميقراطي و�سلمي
لل�سلط ��ة" يف الع ��راق ،م�ضيف ��ا �أن �إي ��ران تدعم
"ب�شكل قانوين" ،العملية االنتخابية "يف البلد
املجاور.
ه ��ذه التناق�ض ��ات الب ��ارزة يف مع ��ادالت الق ��وة

املتغ�ي�رة يف الع ��راق عل ��ى ح�س ��اب اجلماع ��ات
املدعوم ��ة م ��ن �إي ��ران ،ونهج طه ��ران احلذر يف
ع ��راق ما بع ��د االنتخاب ��ات ،قد تثري ت�س ��ا�ؤالت
حول ح�س ��ابات �إيران الفعلية وا�س�ت�راتيجيتها
فيم ��ا يتعلق بالو�ض ��ع اجلدي ��د .يف الواقع ،يف
ظل الظ ��روف احلالية ،ترى طه ��ران بان العديد
م ��ن التحدي ��ات الدقيق ��ة تتطل ��ب ا�سرتاتيجي ��ة
حذرة للغاية.

 د .حميد ر�ضا عزيزي
ترجمة :ع�صام اليا�سري

مقتدى ال�صدر :خطر يلوح في الأفق

�أوال وقبل كل �ش ��يء ،بالن�س ��بة لإي ��ران ،ف�إن من
فاز يف االنتخابات ه ��و م�صدر قلق �أكرث مِ ن َمن
خ�سرها .مقتدى ال�صدر ،رجل الدين وال�سيا�سي
ال�شيع ��ي امل�ؤث ��ر ال ��ذي ح�صلت كتلت ��ه على �أكرب
ح�صة من املقاعد يف الربملان اجلديد ،كان يعترب
ذات ي ��وم �أقرب حليف لإي ��ران يف العراق .ومع
ذل ��ك ،فق ��د ذهب عل ��ى م ��دى ال�سن ��وات العديدة
املا�ضية يف الن�أي بنف�سه عن �إيران واجلماعات
العراقي ��ة املدعومة من �إي ��ران لدرجة �أنه �أ�صبح
فعليا �أح ��د �أ�شد التحديات الت ��ي تواجه م�صالح
�إي ��ران طويلة الأجل يف الب�ل�اد .فقبل كل �شيء،
ا�ستغ ��ل ال�ص ��در موجة ت�صاعد احل� ��س الوطني
وااللت ��زام بالهوي ��ة والقومي ��ة العراقية وتزايد
امل�شاع ��ر املعادي ��ة لإي ��ران يف الع ��راق خ�ل�ال
العام�ي�ن املا�ضي�ي�ن لتق ��دمي نف�س ��ه ك�شخ�صي ��ة
وطني ��ة م�ستقل ��ة .ومل ي�ت�ردد �أب ��دا يف انتق ��اد
امليلي�شي ��ات املدعومة من �إي ��ران علنا ،ف�ض ًال عن
التو�سع االيراين ملناف�سة الواليات املتحدة على
الأرا�ضي العراقية.
يب ��دو �أن اخلالف ��ات ب�ي�ن �إي ��ران وال�ص ��در ق ��د
ا�شت ��دت ،ال �سيما منذ اغتيال قائ ��د فيلق القد�س
ال�ساب ��ق اللواء قا�سم �سليماين على يد الواليات
املتح ��دة يف الع ��راق .ومنذ ذلك احل�ي�ن ،يحاول
ال�ص ��در �أن يتوىل دور حمور ال�سيا�سة ال�شيعية
يف العراق ،والتي كانت لفرتة طويلة خم�ص�صة
ل�سليم ��اين  -وللجمهورية الإ�سالمية على نطاق
�أو�س ��ع .ومع ذلك ،ف�إن خليف ��ة �سليماين ،قا�آين،
يفتقر �إىل الكاريزما وقدرات بناء الإجماع التي
ا�شته ��ر به ��ا �سلفه .م ��ا زاد الط�ي�ن بل ��ة بالن�سبة
للق ��ادة الإيرانيني هو خ�سارة �أحد �أكرث حلفائهم
وال ًء يف الع ��راق� ،أب ��و مه ��دي املهند� ��س ،ال ��ذي
اغتي ��ل �أي�ضا �إىل جان ��ب �سليماين .وكان له دور
حا�سم يف ربط جمموعة متنوعة من امليلي�شيات
الت ��ي ت�ش ��كل ق ��وات احل�ش ��د ال�شعب ��ي و�ضمان
التزامه ��ا غ�ي�ر امل�ش ��روط بخط ��ط اجلمهوري ��ة
الإ�سالمي ��ة وم�صاحلها .على هذا النحو ،مل يكن
مفاجئا �أن �أدى موته �إىل ات�ساع االنق�سامات بني
امليلي�شي ��ات ال�شيعي ��ة ،مبا يف ذل ��ك داخل قوات
احل�ش ��د ال�شعب ��ي .لعب ��ت ه ��ذه االنق�سامات يف
�صالح ال�صدر ،الذي حافظ على قدرته على ح�شد
دعمه لالنتخابات فيما كان ��ت الف�صائل ال�شيعية
الأخ ��رى تعاين م ��ن الرتدد واخلل ��ل ال�سيا�سي.

ينبع عدم ارتياح اجلمهورية الإ�سالمية من فوز
ال�ص ��در يف املقام الأول م ��ن قلق حملي ودويل.
عل ��ى امل�ست ��وى املحل ��ي ،انتق ��د ال�ص ��در م ��رارا
اجلماعات امل�سلحة العديدة املدعومة من �إيران،
داعي ��ا �إىل حلها ودجمه ��ا يف الهي ��اكل الر�سمية
للدول ��ة .كما يريد �أن يت ��م �إخ�ضاع قوات احل�شد
ال�شعب ��ي لل�سيط ��رة الكامل ��ة للدول ��ة و�إبعاده ��ا
ع ��ن ال�سيا�س ��ة .يف الواق ��ع ،يتناق� ��ض ت�شدي ��د
�سيطرة الدول ��ة على قوات احل�ش ��د ال�شعبي مع
م�صالح طه ��ران ،التي تري ��د �أن تخ�ضع املنظمة
ر�سميا ل�سيطرة الدول ��ة (من �أجل �شرعيتها) مع
االحتف ��اظ باال�ستقاللي ��ة الت ��ي تتمت ��ع بها حتى
الآن ،مم ��ا ي�سم ��ح ببقاء اي ��ران �سليم ��ا وب�شكل
غري مبا�ش ��ر يف العراق .عل ��ى ال�صعيد الدويل،
ال ميكن �أن تكون رغب ��ة ال�صدر يف �إقامة توازن
ب�ي�ن �إي ��ران وخ�صومه ��ا الإقليمي�ي�ن ،وخا�ص ��ة
ال�سعودي ��ة ،بادرة واع ��دة لطه ��ران .يف الوقت
نف�س ��ه ،على عك�س معظ ��م اجلماع ��ات املدعومة
م ��ن �إي ��ران والتي تدع ��و �إىل تقلي� ��ص العالقات
م ��ع الواليات املتحدة ،ف�أن ال�صدر كما يبدو لديه
وجه ��ة نظر �أكرث واقعية :احلفاظ على العالقات
مع الواليات املتحدة �أمر مرحب به طاملا حترتم
وا�شنطن �سيادة العراق.
ا�ستراتيجية �إيران لل�سيطرة على الأ�ضرار

وبغ� ��ض النظ ��ر عن انع ��دام ثقة طه ��ران املتزايد
جت ��اه ال�صدر ،ال تريد �إيران �أن ترى فردا واحدا
�أو ف�صي�ل�ا واح ��دا � -س ��واء كان ال�ص ��در �أو �أي
�شخ� ��ص �آخ ��ر  -ي�سيطر على ال�سيا�س ��ة ال�شيعية
يف العراق.فيم ��ا تنظ ��ر �إي ��ران �إىل الفج ��وات
ال�سيا�سي ��ة ب�ي�ن خمتلف ال�شيع ��ة العراقيني على
�أنها م�ساحة للمناورة وت�أمني م�صاحلها ،ال �سيما
م ��ن خ�ل�ال لع ��ب دور الو�سي ��ط النزي ��ه �أو حتى
املن�سق فيما بينهم .له ��ذا ال�سبب ،على الرغم من
�أن �إي ��ران جتنبت حتى الآن اتخ ��اذ موقف علني
يف ال�ص ��راع العراق ��ي ال ��ذي �أعق ��ب االنتخابات
بني ال�ص ��در واالطار التن�سيق ��ي� ،إال �أنها ال تريد
لل�ص ��در �أن ينج ��ح يف طموحات ��ه يف ت�شكي ��ل
حكوم ��ة �أغلبية� .إن وجود حكومة �أغلبية بقيادة

ال�صدر �سيعني �أن جميع اجلماعات املدعومة من
�إيران �س ُتطرد من احلكومة ،الأمر الذي �سيكون،
يف ال�سيا�س ��ة العراقية ،م�ساوي ��ا تقريبا ملحوها
م ��ن اخلريط ��ة ال�سيا�سي ��ة .بد ًال من ذل ��ك ،تف�ضل
�إي ��ران موقف "االطار" ب�أن تكون حكومة توافق
ه ��ي احل ��ل الوحي ��د القاب ��ل للتطبي ��ق ،كم ��ا كان
احلال منذ عام .2003
عندم ��ا يتعل ��ق الأم ��ر بهي ��كل الدول ��ة العراقي ��ة،
تعار� ��ض طه ��ران �أي�ض ��ا احتم ��ال �إلغ ��اء نظ ��ام
احل�ص� ��ص ،كم ��ا يطال ��ب بذل ��ك ع ��دد متزايد من
العراقي�ي�ن خ�ل�ال العام�ي�ن املا�ضي�ي�ن .مت �إدخال
نظ ��ام احل�ص� ��ص �أو املحا�ص�ص ��ة بع ��د �سق ��وط
�ص ��دام .وبح�س ��ب ه ��ذا النظ ��ام الطائف ��ي ،ف� ��إن
رئا�س ��ة ال ��وزراء حمجوزة لل�شيع ��ة ،بينما ي�أتي
رئي� ��س الربملان من بني ال�سنة ،والرئي�س كردي.
وغني عن الق ��ول� ،إن �إزالة النظام احلايل يعني
�أن ��ه يف �أي وق ��ت يف امل�ستقبل ،ق ��د يفقد ال�شيعة
العراقي ��ون �سيطرته ��م احل�صرية عل ��ى ال�سلطة
التنفيذي ��ة ،مم ��ا �سي�ؤث ��ر �سلبا على نف ��وذ حلفاء
�إيران يف البالد.
مع الأخذ يف االعتب ��ار هذه املخاطر املحتملة مع
الت�سلي ��م ب�أن نفوذ ال�صدر هو واقع حتمي  -و�إن
ؤات  ، -ف�إن ا�سرتاتيجية �إيران احلالية
كان غري م� ٍ
يف العراق ت�ستند �إىل ركيزتني �أ�سا�سيتني� :أو ًال،
منع ت�شكيل حكومة �أغلبية ،وثانيا ،احلفاظ على
وح ��دة اجلماعات ال�شيعي ��ة املتحالفة م ��ع ثنيها
عن اللجوء �إىل العنف لدفع �أجندتها ال�سيا�سية.
فيما يتعلق بالق�ضي ��ة الأوىل ،كان تركيز طهران
يف املق ��ام الأول على منع �أي حتالف حمتمل بني
ال�صدر واحلزب الدميقراطي الكرد�ستاين ،الأمر
ال ��ذي من �ش�أن ��ه �أن ي�ساعد رج ��ل الدين الطموح
على تهمي�ش اللجنة العليا للمهجرين واالقرتاب
خطوة واحدة م ��ن ت�شكيل حكومة �أغلبية .لذلك،
بعد �أيام قليلة من االنتخابات ،ورد �أنه مت �إر�سال
قائ ��د يف احلر� ��س الث ��وري الإي ��راين �إىل �أربيل
لتحذير الأكراد من االن�ضمام �إىل ال�صدر.
�أم ��ا بالن�سب ��ة للبع ��د الث ��اين لال�سرتاتيجي ��ة
الإيراني ��ة� ،أي حماولة احلفاظ على الوحدة بني
اجلماع ��ات ال�شيعية ،فقد انعك�ست جهود طهران

ب�ش ��كل جي ��د يف زي ��ارة ق ��ا�آين �إىل بغ ��داد يف 7
ت�شرين الث ��اين (نوفمرب) ،والت ��ي كانت ،جزئي ًا
عل ��ى الأق ��ل ،حماول ��ة �سريع ��ة لإدارة الأزم ��ات
ومن ��ع الفتنة بني حلفاء �إي ��ران .واجلدير بالذكر
�أن ق ��ا�آين و�صل �إىل بغ ��داد يف نف�س اليوم الذي
جنا فيه رئي� ��س الوزراء م�صطف ��ى الكاظمي من
حماول ��ة اغتي ��ال يعتقد ب ��ان بع� ��ض امليلي�شيات
املوالي ��ة لإي ��ران من نفذه ��ا .وعلى ه ��ذا النحو،
ا�ستغ ��ل ق ��ا�آين الفر�ص ��ة للدع ��وة �إىل "ال�س�ل�ام
واحلف ��اظ على الوح ��دة الوطني ��ة" يف العراق ،
م�ؤكد ًا �أنه "م ��ن ال�ضروري االمتناع عن �أي عمل
يه ��دد �أم ��ن العراق" .ميك ��ن تف�سري ه ��ذا املوقف
عل ��ى �أنه ر�سالة مبا�شرة �إىل اجلماعات املتحالفة
م ��ع �إي ��ران مفاده ��ا �أن ��ه يف الظ ��روف احلالي ��ة،
ب� ��إن اللج ��وء �إىل العنف لن ي� ��ؤدي �إال �إىل تعقيد
الو�ض ��ع .قد تكون ح�سابات �إيران �أنه يف الوقت
ال ��ذي تكون في ��ه اجلماع ��ات ال�شيعية يف موقف
�ضعي ��ف بالفع ��ل ب�سب ��ب �أدائها االنتخاب ��ي ،ف�إن
اختيار املواجهة امل�سلحة مع احلكومة لن ي�ؤدي
�إال �إىل مزي ��د م ��ن نزع ال�شرعي ��ة عنها .كما ميكن
�أن يخ ��دم ال�صدر و�شخ�صيات �أخ ��رى تريد كبح
جم ��اح امليلي�شي ��ات ال�شيعي ��ة .وب�ص ��رف النظر
ع ��ن زي ��ارة ق ��ا�آين ،ف� ��أن �إي ��ران �أر�سل ��ت ر�سائل
�أخ ��رى �إىل حلفائها مفادها �أن ��ه يجب حل جميع
اخلالفات بالو�سائل ال�سيا�سية.
وعل ��ى نف� ��س املن ��وال ،ت ��رى �إي ��ران يف ت�شكيل
"االط ��ار التن�سيق ��ي ال�شيع ��ي" عل ��ى �أنه تطور
�إيجاب ��ي ميك ��ن �أن ي� ��ؤدي �إىل جبه ��ة �شيعي ��ة
�أك�ث�ر متا�س ��كا يف الع ��راق .امن ��ا يف الواق ��ع،
بالن�سب ��ة جلمي ��ع الف�صائل ال�شيعي ��ة يف العراق
 با�ستثن ��اء ال�صدري�ي�ن  -يب ��دو �أن التط ��وراتالأخ�ي�رة قد و�ضع ��ت االطار التن�سيق ��ي وبقا�ؤه
ال�سيا�س ��ي على املحك مامل ي�سع ��ى حلل خالفاته
الداخلي ��ة .رمب ��ا كان هذا ال�شعور ق ��د قاد رئي�س
ال ��وزراء ال�ساب ��ق حي ��در العبادي ورج ��ل الدين
ال�شيعي عم ��ار احلكيم اللذين ع�ب�را عن وجهات
نظر انتقادي ��ة للميلي�شيات املوالي ��ة لإيران على
م ��دى العامني املا�ضي�ي�ن ،والوق ��وف �إىل جانب
هادي العام ��ري ،ال�شخ�صي ��ة ال�سيا�سية البارزة
يف احل�ش ��د ال�شعب ��ي .فما كان على �إي ��ران اال �أن
تعم ��ل بجد جلمع ه ��ذه ال�شخ�صيات يف حتالف،
الآن ،جع ��ل امل�صالح امل�شرتك ��ة بينهما �أقرب مما
ميكن تخيله حت ��ى قبل ب�ضعة �أ�شهر .جاءت هذه
التجربة بتكلفة باهظة ،لكنها قد تكون ذات قيمة
لإيران �إذا متكنت اجلماعات املدعومة من �إيران
م ��ن اجتياز ه ��ذه املرحلة ب�أم ��ان ومل يتم ت�شكيل
حكومة �أغلبية ال�صدر.
ال�سنة والم�ستقلين

على الرغم من �أن ال�صدر يبدو �أنه التهديد الأكرث
خط ��ورة مل�صال ��ح �إي ��ران يف الع ��راق يف الوقت
احل ��ايل� ،إال �أن املمثل�ي�ن ال�سن ��ة وامل�ستقلني يف

الربمل ��ان املقبل ميكن �أن ي�صبح ��وا �أي�ضا حتديا
لإيران .كان ملحمد احللبو�سي وخمي�س اخلنجر،
ب�صفتهما قائدي الكتلتني ال�سنيتني الرئي�سيتني
يف الربملان اجلديد ،عالقات �إيجابية ب�شكل عام
م ��ع �إيران .كم ��ا تعاون احللبو�س ��ي ،الذي �شغل
من�ص ��ب رئي� ��س الربمل ��ان العراقي من ��ذ ، 2018
ب�ش ��كل وثيق مع العامري ،ال ��ذي ح�صل حتالف
فت ��ح فيه على �أك�ب�ر عدد من املقاع ��د يف الربملان
ال�ساب ��ق .ومع ذلك ،فاحلقيق ��ة �أن احللبو�سي قد
متك ��ن من رف ��ع مكانته ك�شخ�صي ��ة �سنية �شعبية
ق ��د تكون مقلق ��ة بالن�سب ��ة لإي ��ران ،لقدرته على
حتجي ��م االنق�سامات بني ال�سن ��ة وحتويلهم �إىل
جبه ��ة موحدة يف ال�سيا�سة العراقية .كما ت�شعر
�إيران بالقلق من حماوالت خ�صومها الإقليميني
ال�سنة ،مثل اململكة العربي ��ة ال�سعودية وتركيا،
للت�أث�ي�ر على كل من احللبو�س ��ي واخلنجر� .إىل
جان ��ب ذل ��ك ،كما يف حال ��ة الأكراد ،ميك ��ن لقيام
حتالف حمتمل بني احللبو�س ��ي وال�صدر ،ميهد
الطريق لت�شكيل حكومة الأغلبية املطلوبة ودفع
اجلماعات ال�شيعية الأخرى �إىل الهام�ش.
كم ��ا �شه ��دت االنتخابات الأخ�ي�رة جناحا كبريا
للمر�شح�ي�ن امل�ستقل�ي�ن الذي ��ن ف ��ازوا ب�أكرث من
�أربع�ي�ن مقع ��دا .تعت�ب�ر اي ��ران ه ��ذا التط ��ور
بالن�سب ��ة له ��ا مقلقا ،حيث ميك ��ن اعتباره عالمة
عل ��ى �أن املجتم ��ع العراق ��ي ين� ��أى بنف�س ��ه ع ��ن
الكتل القدمي ��ة وال�سيا�سة التقليدية .وفقا لذلك،
ق ��د حتت ��اج �إي ��ران عاج�ل�ا �أم �آج�ل�ا �إىل تكييف
�سيا�سته ��ا جتاه العراق مع احلقائ ��ق ال�سيا�سية
واالجتماعي ��ة اجلدي ��دة يف الب�ل�اد .يف الوق ��ت
احلايل ،وقبل ت�شكيل الربملان اجلديد فعليا ،من
املتوقع �أن تتبع �إيران نهجا حذرا ،مما يعني �أنه
لن يتم �أي توا�صل �إيراين مبا�شر مع امل�ستقلني.
يف الوق ��ت نف�س ��ه ،ب ��د�أت املجموع ��ات املوالي ��ة
لإي ��ران وال�صدريون بالتحرك يف حماولة جذب
�شخ�صي ��ات م�ستقلة �إىل مع�سكراتهم .وغني عن
الق ��ول ،من �سيف ��وز يف معركة النف ��وذ هذه بني
امل�ستقلني ،تكون لنتائجه ��ا تداعيات على �إيران
وحلفائها العراقيني.
ب�ش ��كل عام ،من املبكر الق ��ول �إن �إيران الآن يف
مرحلة ال�سيطرة على ال�ضرر يف ا�سرتاتيجيتها
اخلا�ص ��ة بالع ��راق ،لتقلي ��ل الآث ��ار ال�سلبي ��ة
الت ��ي احدثه ��ا ف�ش ��ل حلفائه ��ا يف االنتخاب ��ات
الربملاني ��ة .الركائ ��ز اال�سا�سي ��ة الت ��ي ت�سع ��ى
اليه ��ا اي ��ران ،هي منع ن�شوب �ص ��راع م�سلح �أو
عنف وا�س ��ع النط ��اق ي�شارك في ��ه حلفا�ؤها يف
العراق ،واحلفاظ على التما�سك بني اجلماعات
ال�شيعي ��ة ،ومن ��ع ت�شكيل حكوم ��ة �أغلبية �أو �أي
�إع ��ادة هيكل ��ة للدول ��ة العراقي ��ة� .إىل �أي م ��دى
�ستنج ��ح املجموع ��ات الوالئي ��ة يف موا�صل ��ة
العمل معا ككتل ��ة متما�سكة ،من ناحية ،وال�سنة
والأك ��راد وامل�ستقلني ،من ناحية �أخرى ،لنجاح
�إيران �أو ف�شلها النهائي.

����������ص���������ورة ������س�����ج��ي��ن ه���������ارب
�أم�سك حممد اخللف مب�سبحته وم�شى م�سرع ًا ،عيناه غائرتان م�سبلتان بحبات
دمع ال تكاد ترى ،قلبه يخفق ،وحذا�ؤه يدق �إ�سفلت ر�صيف ال�سد بقوة،
عرب نحو ال�ضفة اليمنى من نهر دجلة قبل �أن تبد�أ �ساعات حظر التجوال
امل�سورة
الذي �أعلن عنه الليلة الفائتة� ،إلتفت �إىل ورائه لريى م�شهد املدينة
ّ
باخلوف والرتقب ،و�صوت ن�شيد اهلل �أكرب يتعاىل� ،أو ي�أتيه متقطع ًا مع برد
ال�صباح من مذياع مقهى تطل على �ضفة النهر الي�سرى ،كانت ال�شم�س �شديدة
ّ
يحف بها لون بني غامق.
اللمعان ،وال�سماء زرقاء

 جمال الع ّتابي

-2�إبتعد حممد قلي ًال نحو �ساحة �صخرية
تقف فيها �سيارة خ�شبية كهيكل عظمي
لعجوز ،وق ��ف �سائقها بعي ��د خطوات
عنه ��ا منادي� � ًا ب�ص ��وت �أج� ��ش  :حي..
حي ...نظ ��ر حممد اخلل ��ف يف ذهول
�إىل نهاي ��ات �أعم ��دة تلغ ��راف �صدئ ��ة
يحوم حولها غ ��راب �أ�سود ،ثم �أ�صغى
ملحرك ال�سيارة وهو ير�سل �ضو�ضاءه
دون توق ��ف ،فج� ��أة �صعقت ��ه املفاج�أة،
ثالث ��ة �أو �أربع ��ة مد ّرع ��ون ،غ�ل�اظ
ال�شف ��اه هبط ��وا من �سي ��ارة ع�سكرية،
�أخ ��ذوا مواقع ��م ح ��ول ال�سي ��ارة،
�صوبوا بنادقه ��م (البور�سعيد) نحوه

مبا�ش ��رة ،و�أطلق ��وا الر�صا� ��ص عل ��ى
الإ�سفل ��ت ،ف� ّ
إرجت ��ت ع ��روق اال�شجار
النائمة البعي ��دة ،وتناثرت احلجارة،
وترنح ��ت الأعم ��دة ،ث ��م ع ��ادوا �إىل
�سيارتهم ،كان حممد مقرف�ص ًا جنا من
امل ��وت ب�إعجوب ��ة ،حدّث نف�س ��ه :يبدو
�أنهم يبحثون عن رجل �آخر مل يعرثوا
عليه.
كان حممد قد عقد العزم مع نف�سه �أن
يتج ��ه �إىل عمق ري ��ف الغراف ،بعد �أن
يقطع ع�شرات الكيلومرتات راج ًال كي
ي�صل بي ��ت زوج �شقيقته الكربى نوار
الناه� ��ض ،الآم ��ن بتقدي ��ره لأن ��ه بعيد

ومنعزل عن بيوتات �أهله يف القرية.
�أخت ��ار حمم ��د طريق ��ه نح ��و م�ؤخ ��رة
ال�سي ��ارة� ،إ�ضط ��ر �أن يت�سلق م�صطبة
خ�شبي ��ة زادت م ��ن توت ��ره ،ف�إن�ض ��م
لكد� ��س م ��ن رج ��ال عل ��ت وجوهه ��م
الغ�ب�رة وترا�صفوا كاخل ��راف ،ك�أنهم
�أ�سن ��دوا ظهورهم �إىل ج ��دار �صخرة،
كان ��ت ال�سي ��ارة يف الطري ��ق الرتابي
نحو مدين ��ة احلي ،تطل عل ��ى منحدر
تارة ،وترتقي �ضف ��ة نهر الغ ّراف تارة
�أخ ��رى ،وه ��ي تطل ��ق �ص ��وت منبهه ��ا
كوجع �إن�سان مع� � ّذب ،يقتحم ال�صوت
�أذني ��ه مث ��ل �آه ��ة ح� � ّرى ،ث ��م ي�ساوره

�إرتي ��اح �إذ يج ��د نف�سه طليق� � ًا غري �آبه
برثث ��رة الفالح�ي�ن الت ��ي تت�صاعد مع
�سح ��ب الدخان الكثيف ��ة و�سط الهيكل
اخل�شب ��ي ،ال ��ذي ي ��زداد �صري ��ره مثل
كائن يتلوى من الأمل :
 الزعيم م ��ازال يقاوم االنقالبيني منمق ّره يف الدفاع .
ال�شع ��ب يف ال�شاكري ��ة وال�صاحلي ��ةوح ��ي الأك ��راد والكاظمي ��ة يحم ��ل
ال�سالح �ضد (الثورة).
 الزعيم كيف ح�صر نف�سه يف الدفاع؟ه ��ذا عم ��ل الي ��دل عل ��ى عق ��ل ع�سكري
ميداين!

 والله يبني من الأخبار والبيانات اناجلماعة متكنوا من ال�سيطرة!
ح ��اول حمم ��د اخلل ��ف �أن ي�ستعي ��د
توازنه بع ��د ان قطعت ال�سيارة ب�ضعة
كيلوم�ت�رات ،وهو يتمت ��م لوحده رغم
املرارة التي تتنا�سل يف فمه ،واجلزع
ال ��ذي ميلأ جرار ال ��روح ،كان عليه �أن
ّ
ويلف ح ��ول املدينة بعيد ًا قبل
يرتجل
�أن ي�ص ��ل مدخله ��ا ال�شم ��ايل ،لأن ��ه بال
هوية تعريف ،و�أه ��ل املدينة يعرفونه
متام� � ًا ،ث ��م يع ��ود م ��ن جدي ��د لي�ستقل
�سي ��ارة �أخرى نحو مدين ��ة قلعة �سكر،
كان علي ��ه ان يك ��ون �شدي ��د احلذر من

العي ��ون الت ��ي ب ��د�أت تراق ��ب وتدق ��ق عن مرافئ �آمنة ،ترى هل كربت لولو؟
بوج ��وه القادمني اليه ��ا ،والر�شا�شات ا�سم ��ع �صرخاتها كب ��كاء النوار�س يف
مت�سك مبداخل املدن وخمارجها ،عليه �صباح �شاحب.
ان يدخ ��ل املدين ��ة يف جن ��ح الظ�ل�ام ،خل ��ي ال�سه ��د ي�ستلق ��ي ي ��ا �أم ج�ل�ال،
�إخت ��ار ربي ��ة لين ��زل عنده ��ا بعيدا عن فم ��ا زال حممد اخلل ��ف مت�شح ًا بثوب
املارة ،وهو يتجه بب�صره نحو الع�شب الكربياء!
املمتد نحو الأفق� ،أغم�ض عينيه ،وظل النج ��وم ال�شفيف ��ة كان ��ت ت�ض ��يء ل ��ه
يغمغ ��م بكلم ��ات كمن يتهج ��د ويطلب الطري ��ق ،فت�سلل اىل �أط ��راف املدينة،
الغفران :
كان اله ��واء بارد ًا يحم ��ل رطوبة طني
مل ��اذا �أر�ضن ��ا تهاجمه ��ا ال�سي ��ول؟ الأزق ��ة ،وي�ساق ��ط رذاذه عل ��ى وجهه،
ف�إ�ستحال م�صرينا الغ ��رق� ،أو الت�شرد واخل ��در ي�س ��ري يف م�سام ��ة �سري ��ان
والتبعرث� ،أتراها لعنة �أزلية ح ّلت بنا؟ ال�ب�رق يف الظلم ��ةّ ،
ظل مثق ��ل الر�أ�س
�أم ماذا؟ يت�ساءل حممد اخللف ،و�أمام خم� �دّر احلوا� ��س ،يف ح�ي�ن ب ��د�أ الليل
ناظريه م�شاهد �أجي ��ال ولدت وماتت ،يوغ ��ل يف النعا� ��س ،كان ي�س� ��أل �أح ��د
و�أزمن ��ة توالت وت�ساوق ��ت ،ويوا�صل املا ّرة ليد ّله اىل بي ��ت (زعيبل) ،مدرك ًا
ال�س�ؤال  :ماذا يجري؟ ومالذي فعلناه ،من ��ذ الب ��دء م ��روءة الرج ��ل العام ��ل
مل ��اذا هذا التوارث الأب ��دي للخ�سارات ال ��كادح امل�ؤمتن على ال�س ��ر ،و�إفتتانه
والإنتكا�سات؟
بقوة ج�س ��ده الن ��ادرة ،التي ال حتتاج
�أري ��د �أن �أ�سم ��ع م ��ا يعتل ��ج ب�أعماقك �إىل �إختبار يف اليوم ال�صعب.
الآن ي ��ا �أم ج�ل�ال ،ي ��ا �أم �أوالدي ،م ّرت يف حلظ ��ة �إقرتاب ��ه من عتب ��ة املنزل،
�شه ��ور ،و�إنط ��وت �أخ ��رى ...و�أخرى كان ��ت هن ��اك بقاي ��ا ذكري ��ات تنبع ��ث
مل ت ��زل تط ��وي ،فتطوي ��ن به ��ا �أودية كاحلل ��م امل�ستحي ��ل م ��ن ب�ي�ن �شق ��وق
الوح�ش ��ة ،حتدث ��ي الآن ،ه ��ل من دليل الأر� ��ض واجل ��دران املغ�ب�رة ،تت�سرب
لقلبك يدري ��ك؟ انني ما ع ��دت �سجين ًا ،العي ��ون م ��ن خل ��ف الب ��اب املقف ��ل،
لكننا �سنقبع جميع� � ًا بزنزانة �سوداء ،تت�سربل قدماه املرتددتان فوق الدكات
لعلي �أ�سم ��ع الآن �إبتهاالتك ،تو�صدين الأوىل برنني �صوت زعيبل و�صلوات
نح�س يف كرميت ��ه تين ��ة ،فريتف ��ع وق ��ع �أنفا� ��س
الأب ��واب والنواف ��ذ ،فالريح ٌ
ال�شت ��اء ،ت�س ��رق نعا� ��س الأطف ��ال يف حمم ��د كلم ��ا �إجتاحت ��ه ر�أف ��ة �أ�شب ��اح
اللي ��ايل ،لعل ��ك ت�شاطرينن ��ي الأ�س ��ى الذاكرة� ،أ�صوات الذكريات املدوية يف
وال�س� ��ؤال! كف ��اك �أنك حائ ��رة تبحثني ر�أ�سه تبعث يف �أو�صاله رع�شة خوف،
عن الغائب ،كف ��ى جنبيك نواح ًا ،دعي و�أخ ��رى تراوح بني اخل ��وف من هذه
دقات قلبك توحي لك انني طليق �أبحث البداية و�أ�شباح النهاية
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في �أعالي ال�شجن � ..أعالي الحقائق المغيبة
لعقود طويلة وتجربة ال�شاعر الكبير مظفر النواب رهينة مناطق الحظر الر�سمي بحكم
�سيا�سة �أنظمة عمل على ف�ضحها وتعريتها با�ستمرار  ،لكن �صوته كان ي�أتي هادرا � ،شفافا،
غا�ضبا  ،مغنيا عبر ت�سجيالت �صوتية مهربة  ،اما ق�صائده فكانت هي االخرى ت�شكل مايفوق
خطورة من�شورات القوى المعار�ضة لتلك االنظمة التي ادمنت قمع �شعوبها  ،وهكذا بلغت
تجربته م�ستوى ا�ستثنائيا ان كان عراقيا او على الم�ستوى العربي  ،فهو ( �شاعر ال�صراحة
الفذة) على حد و�صف عبد الواحد ل�ؤل�ؤة  ،ومثل هكذا �صراحة البد لها ان تالقي الحظر في
بلدان ي�صفها ال�شاعر ب( �سجون متال�صقة) فيما حاكميها( �سجان يم�سك �سجان) .

كاظم غيالن
يكت�سب ا�صدار د .ح�سني الهنداوي “ يف
�أعايل ال�شجن _ مظفر النواب “ ال�صادر
عن دار امل ��دى � ٢٠٢٢أهميته ومتيزه عن
�سائ ��ر اال�ص ��دارات الت ��ي تناولت جتربة
ال�شاعر مل ��ا فيه من انطباعات نقدية جادة
اعانت ��ه بحك ��م رفقت ��ه الطويل ��ة لل�شاع ��ر
وعرب �سن ��وات الهبة باحداثها ال�سيا�سية
ال�صاخبة وحت ��والت ال�شاعر الفنية التي
ر�صدها بدقة .
مظف ��ر الن ��واب ال�شاع ��ر ال ��ذي تع ��ددت
مواهب ��ه  ،فه ��و الفن ��ان الت�شكيل ��ي
وامل�سرح ��ي واملو�سيق ��ي ال ��ذي حمل ��ت
طبق ��ات �صوت ��ه كل م ��ا يف �شج ��ن الغناء
العراق ��ي ال�سوم ��ري م ��ن وج ��ع و�أ�س ��ى
الطبيع ��ة واالن�س ��ان  ،واغت�س ��ل ب ��كل ما
يف مي ��اه اه ��وار جنوب الع ��راق من طهر
وقدا�سة .

الكتاب هو �سل�سلة مقاالت ن�شرها امل�ؤلف
عل ��ى �صفح ��ات ( امل ��دى) والق ��ت ترحيبا
و�ص ��دى طيب�ي�ن مل ��ا ت�ضمنت ��ه م ��ن ر�صد
فني دقي ��ق يف املنت ال�شع ��ري من جتربة
ال�شاع ��ر وخفايا مل يكن الق ��ارئ قد اطلع
عليه ��ا يف متنها احلياتي ومب ��ا يفوق ما
فاته باقر يا�سني يف كتابه ( مظفر النواب
..حيات ��ه و�شعره) ال ��ذي �صدر يف ١٩٨٨
اذ �ش ��كل مفتتح ��ا للدرا�س ��ات التي بحثت
جترب ��ة ال�شاع ��ر التي مل ت ��زل تعاين من
احلظر االكادمي ��ي _ يف العراق خا�صة
_ اال بح ��دود �شع ��ره املكت ��وب باللغ ��ة
الف�صحى  ،اذ مل تزل االكادميية العراقية
ملتزمة بقرار جمل�س قيادة الثورة املنحل
والذي يق�ضي باحلفاظ على �سالمة اللغة
العربي ��ة وال�ص ��ادر اوا�س ��ط �سبعيني ��ات
الق ��رن املا�ض ��ي بخالف كل البل ��دان التي
تهتم برموزها االبداعية
م ��ن اب ��رز ماج ��اء يف انطباع ��ات امل�ؤلف
ت�أكي ��ده عل ��ى ماحقق ��ه النواب م ��ن ثورة

يف �شع ��ر العامية العراقية من ��ذ ق�صيدته
ال�شه�ي�رة “ للري ��ل وحم ��د” فه ��و مل يزل
االعلى واالجم ��ل يف هذا اللون االبداعي
 ،م ��ع ان العدي ��د من اال�ص ��وات ال�شعرية
الت ��ي تل ��ت حركت ��ه التجديدي ��ة �شغل ��ت
ح�ض ��ورا طيب ��ا اال انه ��ا مل تتج ��اوز م ��ا
افرزته ق�صائده الكبرية ال�سيما تلك التي
خا�ضت يف منعطفات �سيا�سية حادة.
ام ��ا يف ق�صائ ��ده الف�صح ��ى ب ��دءا م ��ن “
ق ��راءة يف دف�ت�ر املط ��ر “  ١٩٦٩فه ��ي
االخ ��رى ظلم ��ت نقدي ��ا  ،اذ مل تن�صفه ��ا
معظ ��م الدرا�س ��ات والكتاب ��ات ال�صحفية
املتوا�ضع ��ة الت ��ي ظل ��ت ت ��دور يف فل ��ك
ق�صائ ��د االدانة والتندي ��د امل�صوبة جتاه
احلكوم ��ات والقمم العربي ��ة فيما اغفلت
او تغافل ��ت عن تلك الق�صائ ��د املهمة التي
امتازت بغنائيتها و�صوفيتها وخمرياتها
 ،ولع ��ل هذا العيب النق ��دي يعود لطبيعة
اجلم ��ود النق ��دي نف�س ��ه ال ��ذي يح�ص ��ر
ال ��ر�ؤى داخ ��ل دوائ ��ر ال�سيا�س ��ة وادابها

.بيد ان امل�ؤلف ي ��رى ب�أن ( ال�شاعر اعظم
م ��ن املنا�ضل والفنان اعظم من ال�سيا�سي
يف مظفر النواب) �ص.٩
يك�ش ��ف امل�ؤل ��ف والول مرة بحك ��م رفقته
لل�شاعر عن اول م ��رة يدخلها للعراق بعد
مغادرت ��ه ل ��ه يف الع ��ام .١٩٦٩اذ يك�شف
عن طريق ��ة دخوله عرب بواب ��ة كرد�ستان
الع ��راق و�ص ��وال ملقرب ��ة م ��ن قم ��ة جبل (
�ش ��اخ ده ر� ��ش) نهاي ��ة .١٩٧٣اذ امت ��دت
ال�سابي ��ع طويلة تخللتها ام�سيات �شعرية
�شب ��ه يومية وغالبا على �ض ��وء الفانو�س
 .ويف�ص ��ح ع ��ن طبيعة الزي ��ارة بالقول”
كان قادما للم�شارك ��ة يف اجتماع ملا تبقى
من كوادر جن ��اح القيادة املركزية للحزب
ال�شيوعي العراقي « .
يف تل ��ك الظ ��روف القاه ��رة واخلط ��ى
املغام ��رة كان ال�شع ��ر واالن�ش ��اد والغناء
وكل ما هو احتفايل يح�ضر بقوة اذ يذكر
امل�ؤلف بو�صفه �شاهدا م�شاركا� ”:أم�ضينا
ام�سي ��ات ثقافي ��ة عدي ��دة كان اخره ��ا

مبنا�سب ��ة ر�أ�س ال�سن ��ة امليالدية اجلديدة
 ١٩٧٤بح�ض ��ور ع ��دد من ابن ��اء املنطقة
ورفاق اجتازوا اجلب ��ال والثلوج وحتى
االمط ��ار قادمني من �شت ��ى املناطق لر�ؤية
ال�شاع ��ر الكبري كما قدمت والدته واحدى
�شقيقاته من بغداد واتذكر ان مظفر تربع
لن ��ا مببل ��غ ديناري ��ن ل�ش ��راء ر�أ� ��س ماعز
لنعد منه وليمة د�سمة مبنا�سبة االحتفال
بعي ��د ال�سنة امليالدي ��ة . ١٩٧٤وكنا نحو

خم�سني رفيقا ومل نتذوق اللحم اال مرتني
يف ال�سنة � ”....ص.٣٣
مل يك ��ن الن ��واب مبن� ��أى ع ��ن مط ��اردات
وم�ضايق ��ات �سلط ��ة البع ��ث واجه ��زة
خمابراته ��ا برغ ��م مغادرت ��ه الع ��راق  ،اذ
راحت ه ��ذه االجه ��زة تقتفي اث ��ره اينما
يحل وتق ��ام ل ��ه فعاليات �شعري ��ة ويورد
امل�ؤل ��ف تفا�صيل ماجرى م ��ن قبل �سفارة
النظام يف كل م ��ن اجلزائر وباري�س كما

عداء الطائرة الورقية ..حكاية �صعود طالبان ..وم�صري عائلة
عالء المفرجي

ع ��داء الطائ ��رة الورقية ه ��ي �أول رواية
للم�ؤل ��ف الأفغ ��اين املقي ��م يف ام�ي�ركا
خال ��د ح�سين ��ي .ويحك ��ي ق�ص ��ة �أم�ي�ر ،
وه ��و �صب ��ي �صغ�ي�ر م ��ن منطق ��ة وزير
�أك�ب�ر خ ��ان يف كاب ��ول  .ت ��دور الق�ص ��ة
عل ��ى خلفي ��ة الأح ��داث امل�ضطرب ��ة  ،منذ
�سقوط النظام امللكي يف �أفغان�ستان عرب
الغزو ال�سوفيتي  ،ونزوح الالجئني �إىل
باك�ست ��ان والواليات املتح ��دة  ،و�صعود
نظام طالبان .
عل ��ق ح�سين ��ي ب�أن ��ه يعت�ب�ر الرواية عن
عالق ��ة �أب وابنه  ،م�ؤك ��د ًا على اجلوانب
العائلي ��ة لل�س ��رد  ،وه ��و عن�ص ��ر ا�ستمر
يف ا�ستخدام ��ه يف �أعماله الالحقة .تربز
مو�ضوع ��ات الذن ��ب واخلال� ��ص ب�ش ��كل
ب ��ارز يف الرواي ��ة  ،م ��ع م�شه ��د حموري
ي�صور فعلاً م ��ن االعتداء اجلن�سي الذي
حدث �ضد ح�س ��ن � ،صديق �أمري  ،والذي
ف�شل �أم�ي�ر يف منعه  ،مما �أدى �إىل نهاية
�صداقتهم ��ا .يرك ��ز الن�ص ��ف الأخ�ي�ر من
الكت ��اب عل ��ى حم ��اوالت �أم�ي�ر للتكف�ي�ر
عن ه ��ذا االنتهاك ب�إنقاذ اب ��ن ح�سن بعد
عقدين من الزمن.
و�أم�ي�ر  ،فت ��ى ب�شتوين مي�س ��ور احلال ،
وح�س ��ن  ،فتى ه ��زاره ابن عل ��ي  ،خادم
وال ��د �أمري  ،يق�ضي ��ان �أيامهما يف القتال
بالطائ ��رات الورقي ��ة يف مدين ��ة كاب ��ول
الت ��ي كان ��ت هادئ ��ة حت ��ى الآن .كان ��ت
الطائ ��رات الورقي ��ة و�سيل ��ة للهروب من

الواق ��ع امل ��روع ال ��ذي كان يعي� ��ش في ��ه
ال�صبي ��ان .ح�س ��ن ه ��و «ع ��داء طائ ��رات
ورقي ��ة» ناج ��ح بالن�سب ��ة لأم�ي�ر .يعرف
�أي ��ن �ستهب ��ط الطائ ��رة الورقي ��ة دون
م�شاهدتها.
يف ع ��ام  ، 1979بع ��د خم� ��س �سن ��وات
 ،تدخ ��ل االحت ��اد ال�سوفيت ��ي ع�سكر ًي ��ا
يف �أفغان�ست ��ان .يه ��رب باب ��ا و�أمري �إىل
بي�ش ��اور يف باك�ستان  ،ثم �إىل فرميونت
 ،كاليفورني ��ا  ،حيث ي�ستق ��ران يف �شقة
متداعي ��ة .يب ��د�أ باب ��ا العم ��ل يف حمط ��ة
وقود .بعد تخرجه من املدر�سة الثانوية
درو�س ��ا يف جامع ��ة والية
 ،ي�أخ ��ذ �أم�ي�ر
ً
�س ��ان خو�سي ��ه لتطوي ��ر مهارات ��ه يف
الكتابة .كل يوم �أحد  ،يجني بابا و�أمري
�أم ��والاً �إ�ضافية من بيع ال�سلع امل�ستعملة
يف �س ��وق لل�سلع الرخي�ص ��ة وامل�ستعملة
يف �س ��ان خو�سي ��ه .هن ��اك  ،يلتق ��ي �أمري
بزميلت ��ه الالجئة ثريا طاهري وعائلتها.
مت ت�شخي�ص بابا ب�أن ��ه م�صاب ب�سرطان
ع�ض ��ال لكنه ال يزال قاد ًرا على منح �أمري
خدمة �أخرية :يطلب �إذن والد ثريا لأمري
لل ��زواج منها .يوافق ويت ��زوج االثنان.
بع ��د ذل ��ك بوقت ق�ص�ي�ر مات باب ��ا� .أمري
وثريا ي�ستقران يف زواج �سعيد  ،لكنهما
تعلما �أنهما ال ت�ستطيعان الإجناب  ،مما
ي�ؤ�سف لهما.
عاجل ��ت ال�سينم ��ا هذه الرواي ��ة ب�إخراج
م ��ارك فور�سرت وكت ��ب ال�سيناريو ديفيد

بينيوف ،حيث يروي الفيلم ق�صة �أمري ،
وهو فتى مي�سور احلال من منطقة وزير
�أكرب خان يف كابول الذي يعذبه ال�شعور
بالذنب للتخلي عن �صديقه ح�سن .تدور
�أح ��داث الق�ص ��ة عل ��ى خلفي ��ة الأح ��داث
امل�ضطرب ��ة  ،م ��ن �سقوط النظ ��ام امللكي
يف �أفغان�ست ��ان �إىل التدخ ��ل الع�سك ��ري
ال�سوفيتي  ،والنزوح اجلماعي لالجئني
الأفغ ��ان �إىل باك�ست ��ان .والوالي ��ات
املتحدة ونظام طالبان .
عل ��ى الرغ ��م م ��ن �أن معظ ��م الفيل ��م مت
ت�صوي ��ره يف �أفغان�ست ��ان � ،إال �أن معظم
ه ��ذه الأج ��زاء مت ت�صويره ��ا يف كا�شغر
� ،شينجيان ��غ  ،ال�ص�ي�ن  ،ب�سب ��ب خماطر
الت�صوير يف �أفغان�ستان يف ذلك الوقت.

متت غالبية حوار الفيلم باللغة الفار�سية
الداري ��ة  ،بينم ��ا حت ��دث الباق ��ي باللغ ��ة
الإجنليزي ��ة وبع�ض امل�شاه ��د الق�صرية
بالبا�شت ��و والأردي ��ة  .املمثل�ي�ن الأطفال
ه ��م م ��ن املتحدث�ي�ن الأ�صلي�ي�ن ،ولك ��ن
كان عل ��ى العدي ��د م ��ن املمثل�ي�ن البالغني
تعل ��م لغة ال ��داري .انته ��ى الت�صوير يف
دي�سم�ب�ر  ،وكان م ��ن املتوق ��ع عر� ��ض
الفيل ��م يف  .2007لك ��ن بع ��د القلق على
�سالمة املمثلني ال�شباب يف الفيلم ب�سبب
خم ��اوف من �أعم ��ال انتقامية عنيفة على
الطبيعة اجلن�سية لبع�ض امل�شاهد .الذي
ظهروا فيه  ،مت ت�أجيل موعد �إطالقه �ستة
�أ�سابيع� .أ�سف ��رت امل�شاهد املثرية للجدل
� ً
أي�ض ��ا عن من ��ع الفيلم م ��ن دور ال�سينما
وتوزيعه يف �أفغان�ستان نف�سها.
�أ�صبحت رواية (عداء الطائرة الورقية)
من �أك�ث�ر الكت ��ب مبيعًا بع ��د طباعته يف
غ�ل�اف ورق ��ي و�شاع يف ن ��وادي الكتب.
ظهرت يف قائم ��ة نيويورك تاميز الأكرث
مبي ًع ��ا لأك�ث�ر من عام�ي�ن  ،مع بي ��ع �أكرث
م ��ن �سبعة مالي�ي�ن ن�سخ ��ة يف الواليات
املتحدة .كانت املراجعات �إيجابية ب�شكل
عام  ،على الرغم من �أن �أجزاء من احلبكة
�أث ��ارت ج� �دلاً كب�ي�رًا يف �أفغان�ستان .مت
�إن�ش ��اء عدد م ��ن التعديالت بع ��د الن�شر ،
مبا يف ذل ��ك فيلم عام  2007يحمل نف�س
اال�سم  ،والعديد من العرو�ض امل�سرحية
 ،ورواية م�صورة.

خطوات فنية وايماءات تجريدية وتعبيرية في �أعمال الفنان محي الدين الحم�صي
المل
�ضحى عبدالر�ؤوف ُ

يتج ��اوز الفن ��ان الت�ش ��كيلي «حم ��ي الدين
احلم�ص ��ي «(MoheiAldeen-al-
 )homsiاملظاه ��ر الواقعي ��ة يف الف ��ن
م ��ن خالل التجريد املبط ��ن واملرن تعبرييا
واملتوافق مع لغة رمزية هي جت�سيد الفكار
وم�شاع ��ر وت�صورات ح�سا�سة وفريدة  .اذ
يتعم ��ق يف امل�شاع ��ر اللوني ��ة امل�ستوح ��اة
م ��ن الطبيع ��ة ،بديناميكي ��ة وحيوية ذات
ابع ��اد تعبريي ��ة ،ه ��ي جتري ��د يعي ��د م ��ن
خالل ��ه انت ��اج الر�ؤيةاحلياتي ��ة بتحلي ��ل
ب�ص ��ري او بتعبريفني عن �ش ��ىء حقيقي.
وفق خط ��وات فني ��ة وامي ��اءات جتريدية
وتعبريي ��ة م�أخ ��وذة م ��ن احلي ��اة ،وتلعب
دور ًا مهم ��ا يف لف ��ت االنتب ��اه حيث تندمج
الري�ش ��ة يف التفا�صي ��ل املرتبط ��ة ببداي ��ة
ونهاي ��ة اللوح ��ة .اذ يعي ��د الفن ��ان «حم ��ي
الدي ��ن احلم�ص ��ي» انت ��اج ر�ؤي ��ة امل�شه ��د
الطبيع ��ي او احلياتي بتجريد ال يخلو من
تعبريات ح�سية يكثفها لونيا لتكون حمور
اهتمام ري�شته .اذ يغرق املت�أمل ب�صريا يف
جل ��ج االل ��وان املتح ��ررة التي ته ��دف اىل
خلق الت�أم�ل�ات ،وبالتايل فتح القدرة على
الإله ��ام الطبيع ��ي ،مبو�ضوعي ��ة ن�ستطيع

م ��ن خالله ��ا ا�ستك�ش ��اف ال ��ذات بجمالي ��ة
مبهج ��ة ومتحررة م ��ن القي ��ود التقليدية.
لف ��ن جتري ��دي هو تعب�ي�ر لري�ش ��ة تتناغم
معها الألوان وفق �سيمفونية تتوازن معها
التفا�صيل الغنية بال ��ر�ؤى ،وبخ�صو�صية
االيحاءات الت ��ي ت�ضفي عل ��ى الت�صورات
نوع ��ا م ��ن التخي ��ل اجلوه ��ري لروحي ��ة
الأ�شياء من حولنا  ،وامل�شبعة بفل�سفة فنية
تعطي االلوان واال�شكال الكثري من املعاين
التي تنب�ض باحلي ��اة ،و�إن تناق�ضت تقنيا
او ا�سلوبيا بني التعبري والتجريد � .إال انه
يفر�ض على ري�شته م�ساراته مبعنى قدرته
على مزج االل ��وان با�ستثنائية ب�صرية هي
ايح ��اءات الل ��ون االبي�ض ،وم ��ا ميثله من
قدرة على التغلغل او التجذر يف م�ساحات
متث ��ل ال�صفاء الذي ين�سج ��م مع اخلطوط
والكتل  ،وبقية الألوان القادرة على متثيل
امل�شاع ��ر ب�شفافي ��ة �ضوئية تع�ب�ر عن عمق
اف ��كاره وموا�ضيع ��ه ،وبحثه ع ��ن ماهيات
االلوان اثناء الر�سم  .فهل من ثيمة حداثية
يف لوحات الفنان حم ��ي الدين احلم�صي؟
�أم �أن العالقة ب�ي�ن احلا�ضر وامل�ستقبل هو
لون �أبي�ض وا�شراقاته املختلفة او عالقته
بااللوان االخرى؟
تختل ��ف حرك ��ة الأل ��وان يف �أعم ��ال الفنان
“حم ��ي الدي ��ن احلم�ص ��ي” ب�ي�ن لوح ��ة
واخ ��رى ،وبنق�ل�ات ري�ش ��ة ت�ؤل ��ف جملها
الب�صري ��ة ب�صياغة متينة وحبك ��ة جمالية

خا�ص ��ة ذات ح�ض ��ور به ��ي ،ور�صان ��ة
ب�صري ��ة تت�ص ��ف بعقالنية غني ��ة بالعاطفة
او امل�شاعر املختلطة واملختلفة .واملت�أثرة
باالل ��وان وم�ضامينها من حي ��ث التال�شي
واالندم ��اج او االح ��رى الت�أث ��ر والت�أث�ي�ر
مبعنى �آخر ا�ستخ ��راج اال�ستبطان اللوين
من خ�ل�ال التفاعل مع الطبيعة وامل�ساحات
البي�ض ��اء  ،فيذل ��ل كل ذلك م ��ن خالل حركة
ال�ض ��وء ،وقوت ��ه يف ترجم ��ة التفا�صي ��ل
الت ��ي تتجه نح ��و التجري ��د ،بتعبري يثري
ال�شغف الب�ص ��ري ،ويجعلن ��ا نتعاطف مع
كل الأل ��وان خا�صة الأ�صف ��ر والأزرق ومع
املالمح االن�سانية والطبيعية التي تتالحم
وتتناق� ��ض .كم ��ا �أن ��ه يوح ��ي بهارموني ��ة
املر�أة والرجل  ،ورمبا ما ت�ضخه املر�أة من
رمزيات النوث ��ة الطبيعة وبكرها وجمالها
 .ا�ضاف ��ة اىل كونه ��ا الوط ��ن واالحت�ضان
والوج ��ود ب�شكل عام .فه ��ل متازج الألوان
يف لوحاته ي�شكل نوعا من مدر�سة خا�صة
هي ب�صمة حم ��ي الدين اجلمالية ،القادرة
على اجلذب الب�صري ،وبتوازن بني اللون
وال�ض ��وء ،وبجمع ب�ي�ن التعبري والتجريد
وواقعي ��ة الر�ؤي ��ة امللغومة بغلب ��ة االلوان
خا�صة االبي�ض ،وب�أريحية ذات انطالقات
تكويني ��ة تت�صف بالكثري م ��ن االنعكا�سات
الب�صري ��ة الت ��ي ت�ش ��كل معزوف ��ات لوني ��ة
تربز ب�شكل �أو�سع مع ت�ضادها وان�سجامها
م ��ع االبي�ض ،وما بني التعب�ي�ر والتجريد

ت�ب�رز ا�شكالية ال�صف ��اء الب�صري ،وا�س�س
االلوان غ�ي�ر املركبة يف لوحات ��ه وقدرتها
عل ��ى ترجم ��ة نظرت ��ه اخلا�ص ��ة يف الفن .
فهل يحاول نف ��ي ق�ضايا االن�سان وهمومه
م ��ن خالل الر�س ��م؟ �أم يحاول من ��ح الب�صر
ق ��وة ان�ساني ��ة ذات جمالي ��ة فني ��ة؟ وه ��ل

حتم ��ل لوحات ��ه ر�سالة الل ��ون االبي�ض يف
احلي ��اة وقوته على الت�آخ ��ي او تغلغله مع
االل ��وان االخ ��رى؟ �أم �أن ��ه يرتج ��م جمالية
الوجود برمته من خالل تكوينات ترمز كل
منه ��ا اىل املر�أة والرجل م ��ن خالل التكاثر
اللوين وتعبرياته يف لوحاته؟

ي�أتي عل ��ى حماولة اختطافه يف اثينا من
قبل اجه ��زة خماب ��رات �ص ��دام والتي مت
خالله ��ا زرق ��ه ب�أبرة خم ��درة بغية �شحنه
ب�صن ��دوق لبغ ��داد لوال ذكائ ��ه وم�شاغلته
ملن بقي حار�سا عليه اذ متكن من االفالت
واللجوء لل�سفارة الليبية .
احلق امل�ؤلف ث�ل�اث مقاالت مهمة تناولت
جتارب ��ا ب ��ارزة يف ال�ت�راث والغن ��اء
ال�شعب ��ي العراق ��ي وهي  :فدع ��ة خن�ساء
الف ��رات ،احل ��اج زاي ��ر وت�أ�سي� ��س ف ��ن ،
�سعدي احلديثي ربابة الفرات العايل.
كم ��ا ت�ضم ��ن ح ��وارا مو�سع ��ا اج ��راه
امل�ؤلف م ��ع ال�شاعر الن ��واب اثناء اقامته
بالعا�صمة االملانية برلني . ١٩٩٥
كما ن�ش ��ر امل�ؤلف ق�صائد لل�شاعر مرتجمة
للغ ��ة االنكليزبة ف�ضال ع ��ن ترجمة باللغة
الكردية لق�صيدة ( الرباءة.
كتاب الهن ��داوي وعرب �صفحات ��ه البالغة
� ٢٢٢شه ��ادات ودرا�سات حية يف جتربة
النواب تبلغ اعايل احلقائق.

 417عام ًا على �صدور
�أ�شهر رواية فى العامل

ال تخلو �أى قائمة عاملية عن �أهم الروايات فى العامل من و�ضع
“دون كي�شوت” �أو “دون كيخوته” لـ �سرفانت�س على ر�أ�س
القائمة ،لكن متى �صدرت هذه الرواية ال�شهرية؟
ن�شر الرواية فى فى  16يناير  ،1605ويعد الكثريون الرواية
�أول رواي ��ة حديثة �إ�ضافة �إىل �أنها �إح ��دى �أعظم الروايات فى
كل الع�صور.
وبط ��ل الرواية هو �شخ�ص نبيل يدفعه هو�س قراءته لروايات
الفرو�سي ��ة �إىل اجلن ��ون ،يتبنى ا�س ��م دون كي�شوت ويتجول،
جنبًا �إىل جنب مع تابعه �سان�شو بان�شا ،حول منطقة ال مان�شا،
وه ��ى منطق ��ة و�س ��ط �إ�سباني ��ا ،ويواجه ع ��ددًا م ��ن التحديات
املوجودة بالكامل فى ذهنه.
يهاج ��م كي�ش ��وت جمموعة من الرهب ��ان ،وقطيع م ��ن الأغنام،
وبع� ��ض طواح�ي�ن اله ��واء التى يعتق ��د �أنه ��ا عمالق ��ة .الق�صة
العر�ضية هى ق�صة كوميدية عن ق�صد ،وت�ساهم لغتها القدمية
املتعمدة فى تهكمها بالق�ص�ص القدمية للفر�سان و�أفعالهم.
وحقق ��ت الرواي ��ة ،ح�سبما يذك ��ر موقع “ه�ست ��ورى” جناحً ا
كب�ي�را ،عل ��ى الرغ ��م م ��ن �أن �سرفانت� ��س مل يحقق �س ��وى ربح
متوا�ض ��ع م ��ن حقوق الن�ش ��ر .و�أعي ��د ن�شره فى جمي ��ع �أنحاء
�إ�سبانيا والربتغال خالل العام .وعلى مدى العقد التاىل ،متت
ترجمت ��ه و�إعادة ن�شره فى جميع �أنح ��اء �أوروبا وقراءته على
نطاق وا�سع فى امل�ستعمرات الأمريكية الإ�سبانية .وعلى مدى
الق ��رون الالحق ��ة ،وا�صل النق ��اد مدح دون كي�ش ��وت وحتليله
و�إعادة تف�سريه.
م تكن حياة �سرفانت� ��س �سهلة حيث يقول الباحثون املتابعون
ل�شخ�صي ��ة �سرفانت�س عرب التاريخ �إنه ا�ضط ��ر �سرفانت�س �إىل
الف ��رار من �إ�سبانيا واللجوء �إىل �إيطالي ��ا عقب مبارزة ،ولكنه
جُ ن ��د هناك للعم ��ل فى الأ�سط ��ول الإ�سبانى ال ��ذى كان يحارب
الأ�سطول العثمانى فى البحر املتو�سط.
وكان �سرفانت� ��س �أُ�صي ��ب بطلق�ي�ن فى ال�صدر ،وطل ��ق فى يده
الي�س ��رى خ�ل�ال معركة ليبانت ��و البحرية ع ��ام  ،1571وتركته
هذه اجل ��روح بذراع ذاوي ��ة وجذع عليه �آثار ج ��روح �ستكون
عالمات بالغة الأهمية للآثاريني فى عملهم الالحق.
ف ��ى ع ��ام  1575وبع ��د م�شاركت ��ه ف ��ى حم�ل�ات ع�سكري ��ة �ضد
العثماني�ي�ن �أ�سره قرا�صنة من الربب ��ر واقتادوه �إىل اجلزائر،
حيث �أم�ضى خم�سة �أعوام ومل يطلق �سراحه �إال بعد دفع فدية
جمعته ��ا راهب ��ات دي ��ر ترينيدادي�س ال ��ذى �سيدف ��ن الحقا فى
قبوه.
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اقــــرأ
الهروب من اجلنة

�ص ��در ع ��ن دار امل ��دى كت ��اب "لي ��ف تول�س ��توي ..اله ��روب
م ��ن اجلن ��ة" ،للكاتب الرو�س ��ي باف ��ل با�سين�س ��كي ترجمة
ن ��زار عيون ال�سود وال ��ذي ت�ضمن وثائق كث�ي�رة عن حياة
تول�س ��توي ،حي ��ث ي�ش�ي�ر امل�ؤل ��ف اىل ان فك ��رة اله ��روب
تنعك� ��س حت ��ى يف روايات ��ه وكانت فكرة اله ��روب هاج�س
الكث�ي�ر من ابطاله ��ا .كتب تول�س ��توي يف يومياته عبارات
تعك� ��س فل�س ��فته "الهروبي ��ة" .فقد ج ��اء فيه ��ا .." :كما ان
الهن ��ود يتوجه ��ون يف �س ��ن  60عام ��ا اىل الغاب ��ات ي ��ود
االن�سان العجوز واملتدين ان يكر�س االعوام االخرية من
حيات ��ه اىل الرب ،وك ��ذا حايل وانا يف �س ��ن  70عاما اود
من كل اعماق روحي هذا الهدوء واخللوة مع الذات".

 21عر�ض ًا م�سرحي ًا تتناف�س على  7جوائز

الإع�لان ع��ن موع��د مهرج��ان بغ��داد ال��دويل للم�س��رح وفتح التق��دمي له
عامر م�ؤيد
اعلنت دائرة ال�س ��ينما وامل�س ��رح عن فتح
باب امل�ش ��اركة يف مهرجان بغداد الدويل
للم�س ��رح الدورة الثالثة حتت �شعار (لأن
امل�س ��رح يُ�ض ��يء احلياة) للف�ت�رة من 20
ولغاية  29ت�شرين االول . 2022
�س ��كرتري املهرج ��ان الفن ��ان حي ��در جمعة
ق ��ال يف حديثه لـ(املدى) ان ��ه جتري االن
التح�ض�ي�رات للن�س ��خة الثالث ��ة ملهرجان
بغ ��داد ال ��دويل للم�س ��رح لع ��ام 2022
والت ��ي مت االعالن عنها يف اليوم العربي
ح

ول العا

لم

للم�سرح من قبل رئي�س املهرجان الدكتور
احمد ح�سن مو�سى.
وا�ض ��اف "مت اط�ل�اق اال�س ��تمارة
االلكرتوني ��ة ال�س ��تقبال امل�ش ��اركات
امل�س ��رحية من كل العامل وكذلك خ�ص�صت
ميزانية من قبل وزارة الثقافة".
وا�ش ��ار اىل ان "ادارة املهرج ��ان ارت� ��أت
ان تك ��ون التح�ض�ي�رات مبك ��رة لتت�س ��نى
لن ��ا �ص ��ناعة مهرج ��ان ب�ص ��يغة حمرتف ��ة
ومغايرة فاملهرجان �سوف ي�ضم جمموعة
م ��ن الن�ش ��اطات م ��ن بينه ��ا امل�ؤمت ��رات
الفكري ��ة واجلل�س ��ات النقدي ��ة والور� ��ش
امل�س ��رحية واي�ض ��ا مت ت�ش ��كيل جلن ��ة
خمت�ص ��ة الختيار �س ��بعة عرو�ض عراقية
و�س ��بعة عرو�ض عربية و�س ��بعة عرو�ض

�أوروبي ��ة واي�ض ��ا �س ��وف تك ��ون هنال ��ك
ا�ص ��دارات جديدة داخل املهرجان �سوف
نعل ��ن عنها يف وقت الح ��ق بعد اختيارها
من قبل اللجنة".
م ��ن جانب ��ه ق ��ال مدي ��ر املهرج ��ان عل ��ي
ال�س ��وداين يف حديث ��ه لـ(امل ��دى) ان
"املهرجان �سي�ض ��م  ٢١عر�ض ��ا م�سرحيا
�سيتناف�سون على �سبع جوائز".
وا�ض ��اف ان "م�سارح الوطني ،الرافدين،
الر�ش ��يد� ،آ�ش ��ور ومنت ��دى امل�س ��رح
�ستحت�ض ��ن ه ��ذه العرو� ��ض العاملية وفقا
للمواعيد املذكورة �آنفا".
وبني ان "هذه الدورة �ستكون فيها ان�شطة
متع ��ددة ا�ض ��افة للعرو�ض امل�س ��رحية من
الور�ش امل�سرحية وامللتقيات الفكرية.

وع ��ن موع ��د االع�ل�ان ع ��ن العرو� ��ض
امل�ش ��اركة ذك ��ر ال�س ��وداين ان "جلن ��ة
امل�ش ��اهدة �س ��تنتظر حتى املوع ��د االخري
ال�س ��تالم العرو� ��ض ومن ثم تق ��رر ما هي
العرو� ��ض الت ��ي �س ��تتواجد يف مهرجان
بغ ��داد ال ��دويل للم�س ��رح" ،الفت ��ا اىل انه
"حددت الدائرة �آخر يوم ال�ستالم طلبات
امل�ش ��اركة هو  2022 / 6 / 20للم�ش ��اركة
يف املهرجان".
واختت ��م ال�س ��وداين حديث ��ه قائ�ل�ا ان
"مهرجان بغداد الدويل للم�سرح هو لقاء
جلمي ��ع امل�س ��رحيني يف الع ��امل يف بغداد
ال�سالم واالمان" ،الفتا اىل ان "املهرجان
مه ��م اقليميا وعربيا حيث حقق ح�ض ��ورا
كبريا يف الدورة الثانية منه".

وفاة الر�سام اليوناين ال�شهري �أليكو�س فا�سيانو�س عن  86عام ًا

"نتفليك�س" تن�شر فيديو
يظهر املوهبة الفنية الكبرية
ملرييل �سرتيب

ت ��ويف �أل �ي �ك��و���س ف��ا� �س �ي��ان��و���س� ،أح� ��د �أه� ��م ال��ر��س��ام�ين
اليونانيني املعا�صرين ،يف منزله بعد ��ص��راع طويل
م��ع امل��ر���ض ،ح�سبما ذك��رت وك��ال��ة �إي��ه �إن �إي��ه الر�سمية
للأنباء .كان عمره � 86سنة .ولد �أليكو�س فا�سيانو�س
يف �أثينا يف  16كانون الأول/دي���س�م�بر  .1935در�س
الكمان يف معهد �أثينا للر�سم ،والر�سم يف مدر�سة �أثينا
للفنون اجلميلة من � 1955إىل  .1960بعد وقت ق�صري
من معر�ضه الأول يف �أوائل ال�ستينيات ،ذهب �إىل باري�س
يف منحة حكومية فرن�سية لدرا�سة الطباعة احلجرية

يف مدر�سة الفنون اجلميلة .انتهى به الأمر بالبقاء يف
باري�س ملدة  35عاما .على الرغم من �أن بع�ض لوحاته،
وخا�صة اللوحات الأوىل ،كانت ب�أ�سلوب معا�صر� ،إال
�أن��ه ا�ستوحى يف الغالب م��ن الفن ال�شعبي اليوناين
والأ��س��اط�ير اليونانية القدمية .كما ا�ستوحى �أفكاره
من املو�ضوعات البيزنطية ،على الرغم من �أن لوحاته
امللونة ال عالقة لها بالتق�شف البيزنطي� .إىل جانب الر�سم
والطباعة احلجرية ،قام �أي�ضا بر�سم الكتب ،وت�صميم
الأزياء والديكورات امل�سرحية و�أعمال النحت.

خالل جائحة كورونا� ..أغنى ع�شرة رجال يف العامل �ضاعفوا ثرواتهم
تعترب املمثلة الأمريكية مرييل �س�ت�ريب �أف�ض ��ل ممثالت جيلها ،وميكن
بب�س ��اطة ت�أكيد ذلك من خالل عدد اجلوائز التي ر�ش ��حت لها وتلك التي
فازت بها .وها هي من�صة "نتفليك�س" تن�شر فيديو جديدا من كوالي�س
ت�صوير فيلم "ال تنظر �إىل الأعلى" ي�ؤكد موهبتها الفنية الكبرية.
وك�ش ��ف خمرج الفيلم� ،آدم ماكاي� ،أن �س�ت�ريب ارجتلت �شخ�صيتها من
البداية �إىل النهاية ،و�أن �أحد امل�شاهد �أعيد �أكرث من ع�شرين مرة ،ومع
ذلك ارجتلته يف كل مرة بطريقة خمتلفة.
يف ال�ش ��ريط الق�ص�ي�ر الذي ن�ش ��رته املن�ص ��ة ،ي ��روي ماكاي تفا�ص ��يل
امل�ش ��هد الذي ت ��دور �أحداثه يف املكتب البي�ض ��اوي يف البيت الأبي�ض،
حيث تلعب �س�ت�ريب دور الرئي�س ��ة الأمريكية ،وجتري ات�صا ًال هاتفي ًا
يف هذا امل�شهد املحدد.
ويف كل مرة �أعيد امل�شهد ،كانت مرييل �سرتيب ترجتل مكاملة خمتلفة.
"ال تنظ ��ر �إىل الأعلى" فيلم من �إنتاج "نتفليك�س" ،يدور حول عالمِ َي
فل ��ك يحاوالن �إقناع الب�ش ��رية باق�ت�راب مذ ّنب �س ��يدمر كوكب الأر�ض،
لكنهما ي�صطدمان ب�سطحية ال�سا�سة والإعالم واملواطنني.
والفيل ��م م ��ن بطولة كل م ��ن مرييل �س�ت�ريب ،وليون ��اردو دي كابريو،
وجنيفر لوران�س ،و�أريانا غراندي ،وكيت بالن�شيت ،و�آخرين.

ت�س ��ببت جائح ��ة كورون ��ا خ�ل�ال العام�ي�ن
املا�ض ��يني بخ�س ��ائر لقطاع ��ات كب�ي�رة حول
الع ��امل ،لكن يب ��دو �أن اجلائحة مل تكن كذلك
بالن�س ��بة لأغن ��ى ع�ش ��رة �أ�ش ��خا�ص ح ��ول
العامل .فقد ك�شف تقرير ملنظمة "�أوك�سفام"،
�أن �أغن ��ى ع�ش ��رة رجال يف العامل �ض ��اعفوا

ثرواتهم خالل العامني الأولني من اجلائحة
رغم ارتفاع الفقر وعدم امل�ساواة يف العامل.
و�أ�ض ��افت املنظمة �أن ث ��روة �أغنى  10رجال
يف الع ��امل قف ��زت من  700ملي ��ار دوالر �إىل
 1.5تريلي ��ون دوالر ،مبتو�س ��ط  1.3مليار
دوالر يف اليوم.

كذل ��ك ،ذك ��رت �أن ث ��روة امللياردي ��رات
ارتفع ��ت خ�ل�ال الوب ��اء �أك�ث�ر مم ��ا ارتفعت
خالل ال�س ��نوات الـ  14املا�ض ��ية ،عندما كان
االقت�ص ��اد العامل ��ي يعاين �أ�س ��و�أ رك ��ود منذ
انهيار وول �سرتيت عام .1929
يذك ��ر �أن جمل ��ة "فورب� ��س" ،ن�ش ��رت يف

�آب�/أغ�س ��ط�س  ،2021قائم ��ة �أغن ��ى 10
�أ�ش ��خا�ص يف العامل ،والتي �ض ��مت برنارد
�أرنو وعائلت ��ه ( 197.5مليار دوالر) ،حيث
ير�أ�س �أرنو جمموعة  LVMHالفرن�سية
الفاخرة التي تعترب �أكرب �شركة �سلع فاخرة
يف العامل.

"االثنني الأزرق" ملاذا يو�صف ب�أنه �أكثـر �أيام ال�سنة ك�آبة
م ��ر العامل ام�س مبا يعرف با�س ��م "االثن�ي�ن الأزرق" ،و�ش ��عور الأ�ش ��خا�ص يف هذا الوقت من ال�سنة بالف�شل
وهو �أ�شد �أيام ال�سنة ك�آبة و�إحباط ًا.
يف حتقيق �أهدافهم يف ال�س ��نة املا�ض ��ية ،هذا بالإ�ضافة
ووفق� � ًا ل�ص ��حيفة "ذا �ص ��ن" الربيطاني ��ة ،فق ��د كان �إىل الطق� ��س ،حيث يرى �أرنال �أن النا�س يف هذا اليوم
�أ�س ��تاذ علم النف� ��س يف جامعة كاردي ��ف الربيطانية ،يكونون �أكرث ت�أثر ًا بطق�س ال�شتاء القامت.
كلي ��ف �أرنال ه ��و �أول م ��ن �أطل ��ق م�ص ��طلح "االثنني وقد كانت �ش ��ركة "�س ��كاي ترافيل" ال�س ��ياحية �أول من
الأزرق" عل ��ى االثنني الثالث من �ش ��هر كانون الثاين� ،أظه ��ر اهتمام ًا بـ"االثنني الأزرق" ،حيث ا�س ��تغلت هذه
وذلك يف عام  .2005ووفق ًا لـ"�أرنال" ،يعود ال�س ��بب الت�س ��مية لت�ش ��جيع النا�س على حجز الرحالت يف ذلك
يف اختي ��ار هذا الي ��وم حتديد ًا ،وو�ص ��فه ب�أنه "�أكرث الي ��وم للرتفي ��ه ع ��ن النف� ��س� ،إال �أن ��ه مع م ��رور الوقت
�أي ��ام ال�س ��نة ك�آب ��ة"� ،إىل عدة عوامل م ��ن بينها تراكم �أ�ص ��بح هذا اليوم "حدث ًا �سنوي ًا" يجذب انتباه ماليني
الدي ��ون بع ��د احتف ��االت عي ��د املي�ل�اد ور�أ�س ال�س ��نة ،الأ�شخا�ص حول العامل.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

متى يختفون ؟
كنت �أنوي الكتابة عن املرحوم
"ثربانت�س" مبنا�سبة مرور �أكرث
من �أربعة قرون على �صدور
ملحمته الروائية "دون كيخوته"
ونقر�أ يف الأخبار �أن الإ�سبان
يحتفلون بالفار�س الهزيل
وح�صانه مثلما يحتفلون بنجوم
كرة القدم ،فال يزال هذا الفار�س
الذي قرر �أن يحارب طواحني
الهواء ي�صر على �أن يعلم.
يف كل مرة و�أنا �أتابع ما يجري
يف بالد الرافدين!! �أجته بنظري
�إىل رفوف الكتب لأبحث عن
حكاية دون كي�شوت وح�صانه
الهزيل ،لأ�س�أل نف�سي كم من
الت�أويالت تتحمل حياتنا ونحن
ن�سمع ون�شاهد �شخ�صيات
ت�صف نف�سها بال�سيا�سية ال تريد
�أن تغادر مكا�سبها ومنا�صبها،
وتن�شغل بت�أمني مقاعد الوزارات
والهيئات امل�ستقلة لأ�صحابها
و�أحبابها ،ه�ؤالء ،ونحن معهم،
متورطون حتى النخاع يف خراب
العراق ومتزيقه وتخلفه ،ك ّلنا
م�شاركون ،ك ّلنا جزء مما ي�سمى
مهزلة حكومات التوافق .كم من
الت�أويالت يقبل دون كي�شوت؟،
وكم من الت�أويالت تقبل مدينته
"المانتا�شا" �ساحة معاركه
اخليالية؟� ،إن جرثومة البطولة
الزائفة حني تناولها ثربانت�س كفت
عن كونها جمرد خياالت و�أوهام،
�إنها تبلع العقل وقد تفتك به،
مثلما فتكت بالفار�س الهمام دون
كي�شوت ،وحني يعم الوهم يزحف
اخلراب على املدن والب�شر ،حاول
ثربانت�س �أن يعبث يف الطرح،
فقد كانت احلقيقة مرة دائم ًا ،ل ّأن
ال�ش ّر ال يريد خلطواته �أن تغادر
الأر�ض ،يحمل �أ�سماء كثرية،
ويتخذ �صفات عدة ،لكن له غاية
واحدة هي ال�سخرية من طموح
النا�س الب�سطاء ،وتطلعهم �إىل
اخلري واملحبة ،الذين يعتذرون
بانهم ميار�سون ال�سذاجة ..هل
هناك م�س�ؤول عراقي يعرتف ب�أن
اللغة العربية ت�ضم مفردة ا�سمها
"اعتذار" و�إذا متكن يوم ًا من
معرفتها فهل يفكر يف ا�ستخدامها؟
هل هناك م�س�ؤول �سيا�سي ي�شعر
ب�أن عليه �أن يعتذر؟ ،و�إذا قرر هل
يفكر يف اال�ستقالة؟ ،هذا يف عرف
�سيا�سيينا �أق�صى حاالت التطرف،
فالعاقل من مي�سك باملن�صب بيديه
وقدميه و�أ�سنانه ،يعاونه طبعا
�شلة من املنتفعني واالنتهازيني.
يف الأمم احلية ُنفاج�أ كل يوم بكل
ما هو مده�ش ،ففي اليابان جند
بع�ض امل�س�ؤولني يقتلون �أنف�سهم
لأنهم ال ي�ستطيعون مواجهة
النا�س واملجتمع بعد ف�شلهم
يف �أداء ما هو متوقع منهم� ،أو
افت�ضاحهم يف ق�ضايا ف�ساد ،ويف
بريطانيا ال يزال رئي�س الوزراء
بوري�س جون�سون ،ي�صارع
للبقاء يف من�صبه ،بينما تت�صاعد
الأ�صوات املطالبة با�ستقالته حتى
من داخل حزبه احلاكم ،وذلك بعد
�إقراره بح�ضور حفل �أقيم يف
حدائق مكتب رئي�س الوزراء ،
حينما كانت تدابري احلجر للوقاية
من وباء فايرو�س كورونا ،ورغم
�أن الرجل قدم �أكرث من اعتذار
و�أن عددا من م�ساعديه قدموا
ا�ستقاالتهم ،ف�أن حزبه "حزب
املحافظني" يعاين من الت�صدع
ب�سبب هذه الف�ضيحة ،لو متت
حما�سبة م�س�ؤولينا و�سيا�سيينا
ح�سب هذه القاعدة الختفت طبقة
ال�سيا�سيني من البالد.

قي�س العزاوي :انتقاالت وهجرة ق�سرية ومزيد من املعارف
الطقس
�أعلن ��ت الهيئة العامة للأن ��واء اجلوية
العراقي ��ة حال ��ة الطق� ��س له ��ذا الي ��وم
(اثالثاء) �أن درجات احلرارة تنخف�ض
ع ��ن معدالتها لي ��وم �أم� ��س ،و�أن اجلو
�س ��يكون غائم ًا وممطر ًا يف العديد من
مناطق البالد.
بغداد C° 2- - C° 13 /الب�صرة C° 5 -C° 15 /
�أربيل C° 4- - C° 9 /النجف C° 4 -C° 13 /
املو�صلC° 3- - C° 8 /

الرماديC° 2- -C° 10 /

 متابعة املدى
انعك�س ��ت القناع ��ات الوطني ��ة الت ��ي
تبناها الباحث العراقي قي�س خزعل
الع ��زاوي ( ،)2022 - 1951ال ��ذي
رحل ع ��ن عاملن ��ا �أوّ ل �أم�س ال�س ��بت،
عل ��ى م�ؤلفاته ،لي�س فق ��ط من زاوية
امل�ض ��مون واملنطلقات بل �أي�ض ًا على
م�س ��توى االنتق ��ال ب�ي�ن �إ�ش ��كاليات
وحمطات متعدّدة.
ا�ض ��ط ّر الع ��زاوي� ،ش ��اب ًا� ،أن يغ ��ادر
الع ��راق ،حتدي ��د ًا يف  1963فلم يكن
من املمكن �أن تفلت ميوالته النا�صرية
من قب�ض ��ة الت�ض ��ييق البولي�سي يف
ذل ��ك الوقت ،يق ��ول يف �أحد حواراته
عن ا�ضطراره �إىل اتخاذ ا�سم زائف:
"خرج ��ت من بغ ��داد يف  63مل �أعد
�إليها �إال يف  68وت�شاء ال�صدفة �أثناء
عودت ��ي ان قام "حزب البعث العربي
اال�ش�ت�راكي" بعمل انقالب ع�س ��كري

يف ي ��وم  17متوز/يولي ��و  68وكان
عمي وزي ��را يف هذا االنق�ل�اب بينما
�أنا نا�ص ��ري �أحتدث يف �إذاعة �صوت
الع ��رب و�أتكلم عن البعثي�ي�ن ،وقتها
قال �صدام ح�س�ي�ن وكان �أيامها نائبا
للرئي�س لعمي �إنه �سيق�ض ��ي على كل

القومي�ي�ن و�سيحب�س ��هم ،ف�س ��اعدين
عم ��ي بعالقاته ونفوذه على اخلروج
م ��ن العراق بجواز �س ��فر با�س ��م غري
حقيق ��ي� ،أن ��ا ا�س ��مي قي� ��س خزع ��ل
الع ��زاوي ،ف�أ�ص ��بح ا�س ��مي قي� ��س
ج ��واد ،وق ��د تخرج ��ت يف اجلامع ��ة

با�س ��م قي� ��س ج ��واد وتزوج ��ت و�أنا
ا�س ��مي قي�س جواد وع�شت طوال 36
عاما با�س ��م غري ا�س ��مي" .وقد فر�ض
علي ��ه ه ��ذا التن ّق ��ل امل ��كاين تغي�ي�ر ًا
يف تخ�ص�ص ��ه اجلامعي م ��ن العلوم
ال�سيا�س ��ية �إىل عل ��م النف� ��س ،كم ��ا
در� ��س الفل�س ��فة يف القاهرة ،ثم حني
ينتقل يف وقت الحق لإمتام درا�س ��ته
يف فرن�س ��ا �س ��يتجه نح ��و التاري ��خ
وعل ��م االجتم ��اع حيث �أجنز ر�س ��الة
دكت ��وراه ح ��ول التاري ��خ احلدي ��ث
للدولة العثمانية.
ينعك� ��س التن ��وّ ع يف قائم ��ة م�ؤلفات
الع ��زاوي ،حي ��ث نع� � ّد ل ��ه" :راي� ��ش
والتحلي ��ل النف�س ��ي" (،)1982
و"الفك ��ر اال�س�ل�امي املعا�ص ��ر"
( ،)1992و"الدول ��ة العثماني ��ة:
ق ��راءة جدي ��دة لعوام ��ل االنحطاط"
( ،)1994و"م ��ن اخلالف ��ة �إىل
االنقالبات الع�س ��كرية" (بالفرن�سية،

.)1995
مل يع ��د ع ��زاوي �إىل الع ��راق �إال بعد
 ،2003ويف لق ��اء تلفزي ��وين حتدث
ع ��ن الع ��ودة �إىل وطنه قائ�ل�ا" :بعد
نف ��ي مل ��دة � 35س ��نة ه ��ي ف�ت�رة حكم
�صدام ح�سني من � 68إىل  2003وبعد
�سقوط �صدام ،خرجت �أنا وثالثة من
رفاق ��ي �إىل �س ��وريا ومن القام�ش ��لي
على ظهر لوح خ�ش ��ب و�ض ��عناه على
عجلتي �س ��يارة ودفعناه حتى عربنا
للناحي ��ة الثاني ��ة �إىل �أن و�ص ��لنا
�إىل بغ ��داد ،وعن ��د و�ص ��ولنا لأر� ��ض
الوط ��ن بكين ��ا عندم ��ا ر�أين ��ا الكالب
تعوي واجلنود الأمريكان يف بالدي
واحلرائ ��ق يف كل مكان كان م�ش ��هدا
حزين ��ا ل ��ن ميح ��ى م ��ن ذاكرت ��ي".
ويف �س ��نواته الأخرية تق ّلد عدد ًا من
املواق ��ع الر�س ��مية �أبرزه ��ا املن ��دوب
الدائ ��م جلمهوري ��ة الع ��راق يف
"اجلامعة العربي ��ة" ،ونائب رئي�س

"اجلامعة العربية" ل�ش�ؤون الإعالم
واالت�ص ��ال وهو املوقع الذي �ش ��غله
حتى رحيله.
�أ�ش ��رف الع ��زاوي عل ��ى ع ��دد م ��ن
الدوري ��ات الت ��ي ترعاه ��ا "اجلامعة
العربي ��ة" �أبرزه ��ا جمل ��ة "�ش� ��ؤون
عربي ��ة" ،كم ��ا �ش ��ارك يف م�ش ��روع
"مركز درا�س ��ات الوح ��دة العربية"،
و�ش ��غل موقع �س ��كرتري حترير جملة
"امل�ستقبل العربي".
كان ��ت للع ��زاوي �أي�ض� � ًا جترب ��ة يف
الن�ش ��ر .كان ذلك يف �س ��نوات �إقامته
يف فرن�س ��ا ،حيث �أطلق "دار �أفكار"،
وم ��ن �أب ��رز ما قدّمت ��ه كتاب ��ات املف ّكر
الفرن�س ��ي روجيه غ ��ارودي يف فرتة
�أغلقت دور الن�ش ��ر الفرن�سية �أبوابها
دون ��ه عل ��ى خلفي ��ة نق ��ده لالحت�ل�ال
ال�ص ��هيوين وتفكي ��ك مقوالت ��ه
الآيديولوجية .كما �أ�ص ��در العزاوي
يف فرن�سا جملة "درا�سات �شرقية".

