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ماليين برميل يومي ًا بحلول عام .2027
وق ��ال عب ��د الجبار� ،إن "الطاقات الإنتاجية الحالية للنفط الخام في العراق تبلغ
 4ماليين و� 800ألف برميل يوميا".
و�أ�ض ��اف� ،أن "الع ��راق يعمل على زيادتها �إل ��ى  6ماليين برميل قبل عام 2027
و�إل ��ى �إنت ��اج  8ماليين برمي ��ل يوميا بنهاية ع ��ام  2027بالتعاون مع ال�ش ��ركات
الأجنبية العاملة في البالد".
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جريدة �سيا�سية يومية
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عالوي يطرح فكرة "ال غالب وال مغلوب"

فخري كريم ي�ستقبل ال�سفيرة الأ�سترالية

"التن�سيقي" ي�ستعد لإطالق مبادرة ت�شكيل حكومة
م�ؤقتة ير�أ�سها "الكاظمي"وانتخابات مبكرة بعد عام
 بغداد /تميم الح�سن
حالة من الإحباط ت�سود �أو�ساط "الإطار
التن�سيقي" ب�سبب م�ؤ�شرات تفيد ب�أن
التفاهمات الكردية -الكردية الأخ�يرة
ل��ن ت�صب ل�صالح املجموعة ال�شيعية
التي باتت تعرف ب��ـ "الثلث املعطل"،
وه���و رمب���ا ي��زي��د ال��ت��وق��ع��ات ب���أن��ه ك��ان

وراء الت�صعيد �ضد �إقليم كرد�ستان الذي بع�ض �أطراف "التن�سيقي" ب�أنه �سيكون
انطلق م���ؤخ��ر ًا ،على ل�سان املجموعة جلانب ق�ضية "التوافق" التي تطرحها
املجهولة التي تطلق على نف�سها ا�سم هذه املجموعة ،وهو ما قد يدفع الأخري
�إىل طرح جديد يجمع بني بقاء رئي�س
"تن�سيقية املقاومة".
وبد�أ القلق يت�سرب �إىل "االطاريني" بعد احل��ك��وم��ة احل���ايل م�صطفى الكاظمي
تفا�ؤل حذر من النقا�شات التي دارت قبل و�إجراء انتخابات مبكرة.
�أي���ام ب�ين احل��زب�ين الكرديني الكبريين هذه الطروحات التي تتبناها اجتاهات
"الدميقراطي" و"االحتاد" ،الذي توهم داخل "التن�سيقي" قد ت�صاغ يف مرحلة

قريبة ب�شكل "مبادرة" يتم احلديث عنها
م���ؤخ��ر ًا ،تن�ضم �إىل �سل�سلة امل��ب��ادرات
ال�سابقة التي مل تنجح .ولكن يف كل
الأح��وال �سيبقى طرح الفكرة اجلديدة
م��ع��ل��ق�� ًا حل�ي�ن ����ص���دور ���ش��ك��ل ر���س��م��ي
للتفاو�ضات بني الأح��زاب الكردية ،عله
ي�أتي معاك�سا ملخاوف "االطاريني".
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 2.5مليون عراقي بحاجة �إلى م�ساعدة �إن�سانية
 ترجمة :حامد احمد
ك�شفت منظم���ة دولية عن وجود  2.5مليون
عراق���ي بحاج���ة �إىل م�ساع���دة �إن�ساني���ة،
الفت���ة �إىل �أن ن�صفهم م���ن النازحني الذين ال
يجدون م����أوى لهم ،حمذرة من ع���دم القيام
ب�إ�صالح���ات زراعي���ة ومائي���ة ،م�ؤك���دة �أن

ذلك يعن���ي ا�ستمرار الع���راق باالعتماد على
اجلوار يف احل�صول على الطعام.
وذك���ر تقري���ر ملنظم���ة (مري�س���ي هان���دز)
الدولي���ة للرعاي���ة الإن�ساني���ة يف الع���راق،
وترجمت���ه (املدى)� ،أن "عملي���ة �إعادة اعمار
البل���د وتنميت���ه حتت���اج لإ�صالح���ات كافي���ة
تعال���ج و�ض���ع الع���راق وحتقيق حت���ول من

�سرتاتيجي���ة �أزم���ة اىل �سرتاتيجي���ة ح���ل
تنموي م�ستدام".
وتابع التقرير� ،أن "ذلك بعد معاي�شة العراق
لثالث���ة ح���روب ع�ب�ر العقدي���ن املا�ضي�ي�ن
ومروره ب�أزمات �سيا�سي���ة واقت�صادية عرب
الع�شر �سنوات املا�ضية".
و�أ�ش���ار� ،إىل �أن "معاجل���ة االحتياج���ات

ال��ع��ل��م وال��ف��ك��ر ..ح�����ض��ارة ال��ب��راب��رة 6

 بغداد  /المدى

الآني���ة دون النظر يف متكني قدرات الأجيال
القادمة لتلبي���ة احتياجاتها تدخل يف �صلب
مو�ضوع التنمية امل�ستدامة".
و�أو�ضح البيان� ،أن "تنفيذ هذا املبد�أ متعلق
ب�ش���كل مبا�شر باالنتقال م���ن مرحلة التنمية
اىل حالة تطوير بلد".

ا�ستقب����ل فخري ك����رمي رئي�س م�ؤ�س�س����ة املدى للإعالم
والثقاف����ة والفن����ون ،يف منزل����ه ببغ����داد ،ال�سف��ي�رة
الأ�سرتالية باوال غانلي.
وتن����اول اللقاء االو�ضاع ال�سيا�سي����ة يف البالد وازمة
االن�س����داد ال�سيا�س����ي احلا�صل����ة ،وم����ا يرافقه����ا م����ن
حتديات تواجهها البالد.
وا�ستعر�����ض اال�ست����اذ فخ����ري ك����رمي مالم����ح امل�شه����د
ال�سيا�س����ي الراه����ن ،وطبيع����ة االزم����ة ال�سيا�سي����ة
وتداعياته����ا على حياة العراقيني ،م�ؤك����د ًا ان العملية
ال�سيا�سي����ة ب�صيغتها الطائفي����ة املحا�ص�صاتية مل تعد
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ع��زي��ز ن�����س��ي��ن ي��ت��ح��دث ع���ن نف�سه 7

قادرة على تلبية تطلعات العراقيني ،وبناء م�ستقبلهم
الزاهر الذي ي�أملوه.
من جانبها ،عربت ال�سفرية الأ�سرتالية عن �أملها بحل
االزمة يف �سياق االطر الد�ستورية ،وت�شكيل حكومة
وطنية تلبي احتياجات البلد من اخلدمات والتنمية.
واكد اجلانبان على اهمي����ة تعزيز التقارب ال�سيا�سي
ب��ي�ن االط����راف العراقي����ة بو�صفه اخلط����وة املهمة يف
حتقي����ق اال�ستق����رار ،وم����ا لذلك م����ن اث����ر يف تكري�س
الع����راق ك�شري����ك فاع����ل وم�س�����ؤول يف ام����ن املنطق����ة
والع����امل ،و�ش����دد اجلانب����ان عل����ى �ض����رورة تعزي����ز
العالق����ات ب��ي�ن البلدي����ن وال�شعب��ي�ن مل����ا ي�ستجي����ب
مل�صاحلهما العليا.

ال��ك��ه��رب��اء ت��ن��ج��ز ا����س���ت���ع���دادات ال�صيف
 بغداد /فرا�س عدنان
�أف���ادت وزارة الكهرباء ب����أن �أكرث
م���ن ن�ص���ف املبال���غ املخ�ص�صة لها
من���ذ �سن���وات ذهب���ت �إىل روات���ب
موظفيه���ا ،وحتدث���ت ع���ن �إنف���اق
نحو  13مليار دوالر على ا�سترياد
الغ���از الإي���راين ،م�ؤك���دة �إكم���ال
اال�ستعدادات لف�صل ال�صيف لكنها
رهنت تولي���د � 25أل���ف ميغا واط

بتوفري اخلطة الوقودية.
وقال املتحدث با�سم الوزارة �أحمد
مو�س���ى� ،إن "جتهي���ز الكهرب���اء
خ�ل�ال الأ�شه���ر الثالث���ة املا�ضي���ة
متكامل جلميع حمافظات العراق،
�إال بع�ض امل�شكالت التي تطر�أ فني ًا
وتتم معاجلتها".
وتاب���ع مو�س���ى� ،أن "العدي���د م���ن
العوام���ل �ساعدتن���ا عل���ى ه���ذا
التجهيز ،من �ضمنها اعتدال درجة

احلرارة ،وجهود م�ل�اكات وزارة
الكهرباء".
و�أ�ش���ار� ،إىل �أن "املبال���غ الت���ي
انفق���ت عل���ى وزارة الكهرب���اء
من���ذ ع���ام  ،2003تنط���وي عل���ى
موازنات ت�شغيلي���ة وا�ستثمارية،
وجمموعه���ا بل���غ  80مليار دوالر،
�أك�ث�ر م���ن  43ملي���ار دوالر م���ن
ه���ذه املبال���غ ذهب���ت �إىل روات���ب
املوظفني"

وب�ي�ن مو�س���ى� ،أن "قراب���ة 12
مليار و 800مليون دوالر �صرفت
ل�ش���راء الغاز من اجلانب الإيراين
م���ن �أج���ل ت�شغي���ل املحط���ات"،
مو�ضح��� ًا ان " 11ملي���ار دوالر
خ�سرته���ا وزارة الكهرب���اء يف
املحافظ���ات الت���ي مت احتاللها من
تنظي���م داع����ش الإرهابي ،ودمرت
و�أعدنا جزءا كبريا منها".
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اليوم ..االتحادية تنظر طلب ًا لإدانة الحلبو�سي
 بغداد /المدى

فتاتان تتجوالن في المحطة العالمية و�سط بغداد ..عد�سة :محمود ر�ؤوف

درجال 3 :مدربين مر�شحين لقيادة منتخبنا
 بغداد /المدى
�أعل���ن رئي�س احتاد ك���رة القدم عدن���ان درجال عن
التو�ص���ل �إىل  3مدربني مر�شح�ي�ن لقيادة املنتخب
الوطني لل�سنوات الأربع املقبلة.
وقال درجال ،يف حديث تلفزيوين تابعته (املدى)،
�إن "االحت���اد تو�ص���ل �إىل ثالث���ة مدربني مر�شحني
الختيار �أحدهم لتدريب املنتخب الوطني".

و�أ�ضاف� ،أن "احلديث يتم مع البع�ض منهم ب�شكل
ع���ام عن ر�ؤيتهم" ،مبين��� ًا ان "العقد �سيكون لأربع
�سنوات لال�ستعداد لك�أ�س العامل".
و�أ�ش���ار درج���ال� ،إىل �أن "اثن�ي�ن م���ن املدرب�ي�ن
ينتمي���ان �إىل املدر�س���ة الأوروبي���ة ،والثال���ث م���ن
�أم�ي�ركا الالتينية" ،مو�ضح��� ًا �أن "العقد �سيت�ضمن
فق���رة لتجدي���د العقد تلقائي ًا ب�ش���كل �سنوي باتفاق
الطرفني".

داع�����ش ين�شط ت��ح��ت ت ��أث��ي��ر ال��غ��ب��ار
 خا�ص /المدى
ن�شط���ت حتركات تنظيم داع����ش االرهابي يف عدة
حمافظ���ات عراقية ،بالتزامن م���ع موجات الغبار،
الت���ي �ضربت البالد ،خالل الأيام املا�ضية ،وهو ما
�أث���ار ت�سا�ؤالت عن تلك التحركات ،وفيما �إذا كانت
اخلاليا النائم���ة ت�ستهدف التوقي���ت املنا�سب ،يف
ظل انعدام الر�ؤية ب�شكل تام.
ومن���ذ �أي���ام تتعر����ض مناط���ق عديدة م���ن العراق
لعا�صف���ة ترابية� ،أدت �إىل توقف الرحالت اجلوية
لبع�ض الأوقات ،وتعطل الدوام الر�سمي ،وحجب
الر�ؤية ب�شكل تام يف الطرقات العامة.
و�ش���نّ عنا�صر تنظي���م داع�ش ،هجم���ات ا�ستهدفت

ق���وات �أمني���ة ومدنيني يف عدة حمافظ���ات� ،أودت
بحياة عدد من املواطنني بني قتيل وجريح.
فف���ي حمافظ���ة كرك���وك �شم���ايل الب�ل�اد ،ا�ستهدف
ً
حق�ل�ا زراعي ًا،
عنا�ص���ر التنظيم االثن�ي�ن املا�ضي،
و�أطلق���وا الن���ار عل���ى الفالح�ي�ن ،الذي���ن كان���وا
يح�صدون القمح ،ما �أدى �إىل مقتل �ستة مزارعني،
كما ت�سبب الهجوم بحرق �آليات زراعية ،وم�ساحة
من املزروعات.
�أم���ا يف حمافظة دياىل املج���اورة ،فقد لقي خم�سة
م�صرعهم بينهم جندي ،و�أ�صيب � 7آخرون بهجوم
بقذائ���ف ه���اون ا�سته���دف مناطق �سكني���ة �شمايل
املحافظة .
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تنظر املحكمة االحتادية العليا ،اليوم الأحد،
دع���وى طل���ب �إدانة رئي����س جمل����س النواب
حممد احللبو�سي بانتهاك الد�ستور واحلنث
باليمني.
وبح�س���ب ج���دول املرافع���ات املن�ش���ور يف
املوق���ع االلك�ت�روين للمحكم���ة االحتادي���ة
العليا ،ف�أن اليوم �ست�شهد املحكمة عقد جل�سة

للنظر يف دعوى �أقامه���ا النائب با�سم خزعل
خ�ش���ان عل���ى رئي����س جمل�س الن���واب حممد
احللبو�سي.
وت�ش�ي�ر بيان���ات الدع���وى� ،إىل �أن خ�ش���ان
طل���ب م���ن املحكم���ة االحتادي���ة العلي���ا �إدانة
احللبو�س���ي باحلن���ث باليم�ي�ن الد�ستوري���ة
وانتهاك الد�ستور.
من جانب���ه ،ذكر خ�شان� ،أن "الدعوى �أقامتها
وف���ق امل���ادة ( /28ثاني ًا) م���ن قانون جمل�س

الن���واب وت�شكيالت���ه ،وبدالل���ة امل���ادة (/68
ثاني��� ًا) منه" ،معرب ًا عن ثقته ب�أن "لدي الأدلة
التي تكفي لإدانة احللبو�سي".
لكن اخلبري القانوين م�صدق عادل ،توقع يف
من�ش���ور ل���ه تابعته (املدى)� ،أن ت���رد املحكمة
االحتادي���ة العلي���ا دع���وى خ�شان ،مبين��� ًا �أن
النظ���ر يف دع���وى �إدان���ة احللبو�س���ي خارج
عن اخت�صا�صات املحكمة ،و�أن القرار �سوف
يقت�صر على �إ�صدار توجيه فح�سب.

المعتر�ضون ينتقدون "التح�شيد" ويتحدثون عن خ�سائر كبيرة في الموازنة

ي�شجع البرلمان على الإ�سراع في تمرير قانون الأمن الغذائي
ال�صدر ّ
 بغداد /ح�سين حاتم

ت�سعى االغلبية في مجل�س
النواب الى الت�صويت على
م�شروع قانون االمن الغذائي،
وما زاد الإ�صرار هو دعوة
زعيم التيار ال�صدري مقتدى
ال�صدر� ،أم�س ال�سبت ،الى
اال�سراع بالت�صويت على
القانون ،م�شدداً على االبتعاد
عن "المزايدات الحزبية
والطائفية والقومية".

وق���ال ال�ص���در يف بي���ان تلقت���ه
(املدى)" ،بع���د �أن َمنّ الله تعاىل
علين���ا ب�إق���رار قان���ون جت���رمي
التطبيع �ص���ار لزام ًا على جمل�س
النواب �إقرار قانون خدمي ينفع
ال�شع���ب ب�ص���ورة مبا�ش���رة� ،أال
وه���و قانون الأم���ن الغذائي ،من
دون مزاي���دات حزبية �أو طائفية
�أو قومي���ة و�إبع���اده ع���ن �شب���ح
الفا�سدين".
و�أ�ضاف "�أملنا بالربملان العراقي
ال���ذي �أثب���ت قدرته عل���ى الإقرار
رغم عقب���ات الأح���زاب وعرقالت
الدع���اوى الق�ضائي���ة لقوان�ي�ن
نافع���ة ،و�أخ����ص منه���م حتال���ف
�إنق���اذ الوط���ن والكت���ل الوطني���ة
الأخرى".
وتاب���ع ال�ص���در "الي���وم جميعكم
يجب �أن يكون مطلع ًا على معاناة
ال�شعب ومتطلباته".
وبعد دقائق معدودة على تغريدة
ال�ص���در ،رد النائب االول لرئي�س

ملجل����س النواب ،حاك���م الزاملي،
على البيان قائال يف تغريدة على
تويرت" :معكم معكم ،لن نخذلكم
�أب���د ًا وه���ذا عه���د ،مع��� ًا لت�شري���ع
القوانني املهم���ة ،جمل�س النواب
ينتف�ض".
ويق���ول ع�ض���و اللجن���ة املالي���ة
النيابية جم���ال كوجر يف حديث
لـ(املدى)� ،إن "بي���ان زعيم التيار
ال�ص���دري مقتدى ال�ص���در ب�ش�أن
قان���ون الأم���ن الغذائ���ي ،ه���و
ت�شجيع لتمري���ر القانون واحلث
عل���ى ال�سع���ي بالإ�س���راع يف
الت�صويت عليه".
و�أَ�ض���اف كوج���ر� ،أن "القان���ون
مي���ر بث�ل�اث مراح���ل :الق���راءة
االوىل وم���ن ثم الق���راءة الثانية
واملناق�شة ومن ث���م ت�أتي املرحلة
الثالثة وهي مرحلة الت�صويت".
و�أ�ش���ار� ،إىل �أن���ه م���ن كان "غ�ي�ر
مقتن���ع بفق���رات القان���ون يح���ق
ل���ه بع���د االنته���اء م���ن الت�صويت

الطعن �أم���ام املحكم���ة االحتادية
العلي���ا" ،الفت���ا اىل �أن "جمل����س
النواب �سيق���وم بالقراءة الثانية
خالل جل�سته املقبلة".
بدوره ،يقول النائب عن ائتالف
دول���ة القانون حممد الزيادي يف
حديث لـ(امل���دى)� ،إن "الت�صويت
عل���ى القوان�ي�ن داخ���ل جمل����س
الن���واب �أ�صب���ح ع���ن طري���ق
التح�شيد" ،مبين���ا �أن "من ميتلك
الع���دد ال���كايف لإق���رار اي ق���رار
يفعل ما ي�شاء".
و�أ�ض���اف الزي���ادي �أن "امل�شكل���ة
تكم���ن يف التبع���ات الت���ي ت�أت���ي
بعد اتخاذ الق���رار!" ،م�شريا اىل
�أن "القان���ون وفق اع�ضاء الإطار
التن�سيق���ي هو ا�سع���اف للطبقات
التي ت�أثرت بارتفاع �سعر �صرف
ال���دوالر� ،إال انه يحمل يف طياته
الكثري من اال�شكاليات التي تكبد
ميزانية الدولة خ�سائر كبرية".
و�أ�ش���ار ،اىل �أن "االط���ار

التن�سيق���ي �سبق و�أن �أراد تعديل
بع����ض الفق���رات الت���ي ي�شوبه���ا
الغمو�ض داخ���ل القانون ،اال �أنه
مل ي�ستطيع من حيث االغلبية".
من جانبه ،يقول الباحث بال�ش�أن
ال�سيا�س���ي علي البيدر يف حديث
لـ(امل���دى)� ،إن "ال�ص���در يح���اول
ا�ستثم���ار م���ا ي���راه جناح���ا او
ن�ص���را م����ؤزرا ق���د يتحق���ق ع�ب�ر
اق���رار قان���ون االم���ن الغذائ���ي،
متخذا من الت�صويت على قانون
جت���رمي التطبي���ع م���ع �إ�سرائي���ل
بواب���ة انف���راج للت�صوي���ت عل���ى
القوانني".
و�أ�ض���اف البي���در� ،أن "دع���وة
ال�ص���در ه���ي من���اورة ب�ش����أن
رد الفع���ل الراف����ض م���ن قب���ل
االط���راف ال�سيا�سي���ة االخرى"،
داعي���ا املنظوم���ة ال�سيا�سي���ة اىل
"ال�ضغط من اجل ت�شريع قانون
موازن���ة  2022وتنظي���م ام���وال
ال�شعب".
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منظمة دولية تحذر من ا�ستمرار االعتماد على دول الجوار في الح�صول على الطعام

 2.5ملي��ون عراق��ي بحاج��ة �إل��ى م�ساع��دة �إن�ساني��ة ..ن�صفه��م م��ن النازحي��ن

 ترجمة :حامد احمد

ك�شفت منظمة دولية عن
وجود  2.5مليون عراقي
بحاجة �إلى م�ساعدة
�إن�سانية ،الفتة �إلى �أن
ن�صفهم من النازحين الذين
ال يجدون م�أوى لهم ،محذرة
من عدم القيام ب�إ�صالحات
زراعية ومائية ،م�ؤكدة �أن
ذلك يعني ا�ستمرار العراق
باالعتماد على الجوار في
الح�صول على الطعام.
وذك ��ر تقري ��ر لمنظمة (مير�س ��ي هاندز)
الدولي ��ة للرعاية الإن�ساني ��ة في العراق،
وترجمت ��ه (الم ��دى)� ،أن "عملي ��ة �إعادة
اعمار البل ��د وتنميته تحتاج لإ�صالحات
كافي ��ة تعال ��ج و�ض ��ع الع ��راق وتحقي ��ق
تح ��ول م ��ن �ستراتيجي ��ة �أزم ��ة ال ��ى
�ستراتيجية حل تنموي م�ستدام".
وتاب ��ع التقري ��ر� ،أن "ذلك بع ��د معاي�شة
الع ��راق لثالث ��ة ح ��روب عب ��ر العقدي ��ن
الما�ضيي ��ن وم ��روره ب�أزم ��ات �سيا�سية
واقت�صادي ��ة عب ��ر الع�ش ��ر �سن ��وات
الما�ضية".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "معالج ��ة االحتياجات
الآني ��ة دون النظ ��ر ف ��ي تمكي ��ن ق ��درات
الأجي ��ال القادم ��ة لتلبي ��ة احتياجاته ��ا
تدخ ��ل ف ��ي �صل ��ب مو�ض ��وع التنمي ��ة
الم�ستدامة".
و�أو�ضح البي ��ان� ،أن "تنفيذ ه ��ذا المبد�أ

متعل ��ق ب�ش ��كل مبا�ش ��ر باالنتق ��ال م ��ن
مرحلة التنمية الى حالة تطوير بلد".
وب ّي ��ن� ،أن "العراق يم ��ر بمرحلة تحول
من حال ��ة الطوارئ نحو مرحلة التعافي
والتنمية" ،م�ش ��دد ًا على �أن "العراق فيه
 2.5مليون �شخ�ص بحاجة �إلى م�ساعدة
�إن�سانية منذ بداية عام  ،2022ب�ضمنهم
�أكث ��ر م ��ن ملي ��ون ن ��ازح ل ��م يج ��د لغاية
الوقت الحال ��ي ال�سبيل للعودة الى بيت
دائم ��ي م�ستقر بعد االنته ��اء من الحرب
�ضد تنظيم داع�ش الإرهابي".

ويوا�ص ��ل التقري ��ر� ،أن "النا� ��س الذين
هم بحاج ��ة لم�ساعدة متواجدون في كل
محافظات البلد ،ولكن ما تزال ال�شريحة
المت�ض ��ررة ت�ش ��كل الن�سب ��ة الأعل ��ى في
المحافظات التي تعر�ض ��ت لمعارك �ضد
تنظيم داع�ش الإرهابي".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "الغر� ��ض م ��ن ت�ضافر
جمي ��ع الجهود على الم�ست ��وى الوطني
والمحل ��ي والدول ��ي ان تك ��ون ف ��ي نقل
الع ��راق م ��ن حالة الط ��وارئ ال ��ى حالة
مرحلة التطور والتنمية".

�أو�ساط نيابية تقدر ن�سبة الفقر يف العراق بـ %33
وتح ��دث التقرير ،ع ��ن "قطاعات تعي�ش في البلد تتزايد بحدتها و�سرعتها ،وهو
حالة الط ��وارئ وهي بحاج ��ة لتخطيط توجه من المحتم ��ل ان ي�ستمر ويحتاج
واقع ��ي �ستراتيج ��ي وحل ��ول م�ستدامة الى معالجة".
وم�شاريع تنموي ��ة طويلة االجل" ،الفت ًا و�أ�ض ��اف� ،أن "االث ��ار الناجم ��ة عن هذا
�إل ��ى �أن "اح ��د هذه القطاع ��ات هو قطاع الجف ��اف ت�صنف ال ��ى �أربع مراتب وهي
الزراع ��ة ال ��ذي ت�ض ��رر ،من بي ��ن �أ�شياء ما تتعل ��ق بالأر�صاد الجوي ��ة والزراعة
�أخرى ،بعامل الجفاف".
وقط ��اع المي ��اه والجان ��ب االقت�ص ��ادي
و�أفاد ،ب�أن "الجف ��اف برز ك�أخطر كارثة االجتماعي".
يواجهه ��ا البل ��د �ضم ��ن نط ��اق الم�شاكل وبي ��ن التقري ��ر� ،أن "الع ��راق يفق ��د م ��ا
البيئية التي واجهها العراق".
يق ��ارب من � 100أل ��ف دون ��م �سنوي ًا من
وي�ستر�سل التقرير� ،أن "حاالت الجفاف الأرا�ض ��ي الزراعي ��ة؛ ب�سب ��ب الت�صحر

وملوحة التربة في الوقت الحالي".
وا�ستط ��رد� ،أن " 12محافظ ��ة م ��ن بي ��ن
 18في الع ��راق تعي�ش حاالت جفاف في
الما�ض ��ي واغلبها ال توجد فيها �أية خطة
عمل مطروحة لحلول منا�سبة".
ون ��وه التقري ��ر� ،إل ��ى "ع ��دم وج ��ود �أية
�إج ��راءات تخف ��ف من حدة اال�ض ��رار �أو
�أية �ستراتيجيات للتكيف مع الو�ضع".
ونقل التقرير عن "تقدير للبنك المركزي
بح ��دوث نق� ��ص ف ��ي تجهي ��زات المي ��اه
بن�سبة  %20م ��ع تغيرات في المحا�صيل
الزراعي ��ة التي �سترافق التغير المناخي
م ��ن �ش�أنه ��ا ان تقل ��ل م ��ن مع ��دل الناتج
المحل ��ي للعراق بن�سب ��ة � %4أو ما يعادل
 6.6ملي ��ار دوالر ،ونق� ��ص الطل ��ب على
االيدي العاملة بالقطاع الزراعي بن�سبة
."%11.8
واردف التقري ��ر� ،أن "الجفاف في العام
 2021قل ��ل من انت ��اج محا�صيل زراعية
ب�ضمنه ��ا الحنط ��ة وال�شعي ��ر ويعتبران
اهم مح�صولين في العراق".
ور�أى� ،أن "تل ��ك الأ�سب ��اب تع� � ّد ن ��داء
ان ��ذار �أكث ��ر م ��ن �أي وقت �آخ ��ر للم�ضي
ب�إج ��راءات نح ��و �إيجاد حل ��ول ر�صينة
وتنمية م�ستدامة".
وذهب التقرير� ،إلى �أن "ال�ستراتيجيات
الجاهزة الم�ستن�سخة �ستكون دائم ًا غير
مجدية فيما يتعلق بتنمية جانب مهم من
اقطاب االقت�صاد".
و�أ�شار� ،إلى �أن "التحرك تجاه الجوانب
الطبيعية عل ��ى �أر�ض الواقع ومعالجتها
ب ��دال م ��ن الخط ��ط الم�ستن�سخ ��ة ه ��و
عامل مه ��م لتحقيق تنمي ��ة م�ستدامة في
العراق".
وك�ش ��ف التقري ��ر ال ��ذي تن ��اول "حال ��ة
الجف ��اف ف ��ي كل م ��ن محافظ ��ة الب�صرة
وديالى و�صالح الدين وجود ق�صور في
دعم الحكومة وتعاونها معهم".

ونف ��ى "وجود �آلي ��ات لمراقب ��ة الجفاف
ف ��ي تل ��ك المحافظ ��ات الت ��ي ال ت�ستخدم
فيها �أي ��ة و�سائل مبتك ��رة ومتطورة في
ال ��ري و�إدارة الم ��وارد المائي ��ة من اجل
التخفيف من �آثار الجفاف فيها".
وتح ��دث التقرير ،ع ��ن "عج ��ز بم�صادر
المي ��اه ف ��ي ه ��ذه المحافظ ��ات مقارن ��ة
بالع ��ام الما�ضي وجميعه ��ا ي�شهد عملية
ن ��زوح ل�س ��كان المناط ��ق الريفي ��ة ال ��ى
المدن ب�سبب الجفاف".
وذك ��ر� ،أن "الجه ��ات المعني ��ة لج� ��أت؛
نتيج ��ة لذل ��ك لحف ��ر االبار لوج ��ود مياه
جوفية فيه ��ا ،وقال �أح ��د المزارعين انه
حل حيوي لإحياء الزراعة هنا".
ويج ��د التقري ��ر� ،أن "بن ��اء �س ��دود ف ��ي
البلدان المج ��اورة� ،إي ��ران وتركيا� ،أثر
عل ��ى منا�سيب مي ��اه دجل ��ة والفرات في
الع ��راق" ،مو�ضح ًا �أن "تدن ��ي منا�سيب
المياه �أدى الى زيادة ن�سبة الملوحة في
معبر �شط العرب المائي".
وتابع� ،أن "ما زاد االمر �سوءا ،م�شكالت
�أخ ��رى ف ��ي الب�ص ��رة �أدت ال ��ى ت ��ردي
نوعي ��ة المياه �أكثر في �شط العرب ،منها
رم ��ي المخلفات فيه وغي ��اب بنى تحتية
ر�صينة لمعالجة المياه".
و�أو�ص ��ى التقري ��ر ،بـ "�ض ��رورة اجراء
�إ�صالحات في القطاع الزراعي والمائي
وا�ستخدام تقنيات حديثة فيها".
ولفت� ،إل ��ى �أن "الإ�صالح ��ات المنا�سبة
�ست�ساع ��د قط ��اع الزراع ��ة باالنتقال من
مرحلة الحلول االنية الى مرحلة التنمية
الم�ستدامة".
وم�ض ��ى التقري ��ر� ،إل ��ى �أن "الع ��راق
�سي�ستم ��ر ل�سن ��وات قادمة معتم ��د ًا على
البل ��دان المج ��اورة ف ��ي ح�صول ��ه عل ��ى
الطعام� ،إذا ما غابت تلك الإجراءات".
عن :موقع ريليف ويب
الدولي

ً
ارتفاعا خالل ال�شهرين الما�ضيين
م�ؤ�شر هجمات التنظيم الإرهابي ي�سجّ ل

"�إتاوات الطرق" ..م�صدر
داع�ش ين�شط تحت ت�أثير الغبار ..ودعوات لتغيير الخطط الأمنية
لإنعا�ش خزائن الأحزاب
في ديالى
 خا�ص /المدى

 خا�ص /المدى
من ��ذ � 5سن ��وات بد�أ الحديث ع ��ن فر�ض اتاوات في بع�ض ط ��رق ديالى ولكن
ف ��ي �أروق ��ة المجال�س والأحادي ��ث الجانبي ��ة ولي�س ب�شكل معل ��ن خا�صة مع
وج ��ود ت�أكيدات بتورط جهات متنفذة وراء تلك الإتاوات وهناك من يدعمها
ب�ش ��كل غير مبا�شر لال�ستقرار �إذا ما ع ��رف ب�أنها تدر الماليين يوميا ،وبلغت
�أرقاما عالية جد ًا .وقال ع�ضو مجل�س ديالى ال�سابق تركي العتبي في حديث
لـ(المدى)� ،إن "الإتاوات حقيقة موجودة على الأر�ض ،وهي ت�ستغل عناوين
مختلف ��ة ف ��ي بع�ض ط ��رق ديالى لأخ ��ذ �أموال م ��ن �سائقي ال�شاحن ��ات مقابل
مرورهم" ،الفتا �إلى �أن "تلك الأموال تقدر بالماليين يوميا".
و�أ�ضاف العتبي� ،أنه "ال يمكن فر�ض اتاوات على الطرق دون وجود دعم لها
ول ��و ب�شكل غي ��ر مبا�شر" ،م�ؤكدا �أن "جهات متنف ��ذة للغاية تقف وراء فر�ض
الإت ��اوات ل ��ذا فهي ت�شكل �صندوق ��ا �أ�سود �آخر في ديال ��ى ،واالقتراب منه �أو
محاول ��ة ف ��ك طال�سمه ق ��د ي�ؤدي لنتائ ��ج خطيرة ،وه ��ذا ما يف�سر بق ��اء الأمر
دون ع�ل�اج" .و�أ�شار �إلى �أن "الإت ��اوات تذهب لمكاتب قوى �سيا�سية متعددة
وتم ��ول �أن�شطتها في ديالى وربما محافظات اخرى" ،الفتا �إلى �أن "الإتاوات
لغز �آخر في المحافظة".
�أم ��ا النائ ��ب ال�سابق فرات التميمي ،فقد �أ�شار �إلى �أن ��ه "ك�شف ملف الإتاوات
ف ��ي ط ��رق ديالى منذ � 4سن ��وات ،وتحدث ب�شكل مبا�ش ��ر لو�سائل الإعالم عن
خطورته ��ا وهي تمث ��ل ا�ستنزاف ًا لجيوب النا�س وانته ��اكا للحقوق وت�سليب
ب�ش ��كل مبا�شر" ،مو�ضحا �أنه "تم �إبالغ الحكوم ��ة المركزية عدة مرات حول
مل ��ف الإتاوات لكن لم يجر اتخ ��اذ الإجراءات المنا�سب ��ة وال تزال ال�شكاوى
ترد بين فترة و�أخرى".
ب ��دوره قال �سعيد ال�شم ��ري وهو �سائق �شاحنة على طري ��ق �أربيل – بغداد،
�إن "ات ��اوات الطرق تجري من خ�ل�ال �سيطرات �أمنية �إذ يفر�ض علينا من 10
�إل ��ى  20ال ��ف دينار بحج ��ة �ضريبة �إعمار ط ��رق �أو جباية لجه ��ات وعناوين
مختلفة".
و�أ�ض ��اف ال�شم ��ري لـ(الم ��دى)� ،أن "العدي ��د م ��ن التظاه ��رات والوقف ��ات
االحتجاجي ��ة جرت ،وت ��م �إعالن الأمر �أكثر من مرة ف ��ي و�سائل الإعالم ،ولم
يتحق ��ق �أي �ش ��يء ،لذا التزم الكثي ��ر بال�صمت لأن من ي�شتك ��ي يعر�ض نف�سه
لم�شاكل ال تعد ،وي�صبح هدفا مبا�شرا لمن يحمي الإتاوات و�أدواتها".
م ��ن جانب ��ه �أ�ش ��ار الخبي ��ر الأمني عل ��ي الع ��زاوي لـ(الم ��دى) �إل ��ى �أن "ملف
االتاوات خطير جدا ،ومن الممكن �أن يتم �إدخال المخدرات والمتفجرات �إلى
مراك ��ز المدن" ،م�ؤكدا �أن "من يق ��ف وراء االتاوات جهات متعددة وهي ذات
نفوذ قوي وهذا ما يف�سر ا�ستمرارها خا�صة في الليل في بع�ض الطرق".
ه ��ذا وتزاي ��د حجم االتاوات بن�سب ��ة  %400بح�سب ما �أكدت ��ه م�صادر محلية
ف ��ي ديال ��ى ،وذلك بع ��د �إلغاء نقط ��ة جمرك ال�صف ��رة على الح ��دود بين ديالى
وكرد�ستان ،الذي كان هو الآخر يمثل عبء كبير على �سائقي ال�شاحنات.

ن�شط ��ت تح ��ركات تنظي ��م داع� ��ش االرهابي
ف ��ي ع ��دة محافظ ��ات عراقي ��ة ،بالتزامن مع
موج ��ات الغب ��ار ،التي �ضرب ��ت البالد ،خالل
الأي ��ام الما�ضي ��ة ،وه ��و م ��ا �أثار ت�س ��ا�ؤالت
ع ��ن تلك التحركات ،وفيم ��ا �إذا كانت الخاليا
النائمة ت�ستهدف التوقيت المنا�سب ،في ظل
انعدام الر�ؤية ب�شكل تام .ومنذ �أيام تتعر�ض
مناطق عديدة م ��ن العراق لعا�صف ��ة ترابية،
�أدت �إل ��ى توق ��ف الرح�ل�ات الجوي ��ة لبع�ض
الأوق ��ات ،وتعطل ال ��دوام الر�سمي ،وحجب
الر�ؤية ب�شكل تام في الطرقات العامة.
و�ش � ّ�ن عنا�ص ��ر تنظي ��م داع� ��ش ،هجم ��ات
ا�ستهدف ��ت ق ��وات �أمني ��ة ومدنيين ف ��ي عدة
محافظ ��ات� ،أودت بحياة عدد من المواطنين
بين قتيل وجريح.

عدة هجمات
ففي محافظة كركوك �شمالي البالد ،ا�ستهدف
عنا�ص ��ر التنظي ��م االثني ��ن الما�ض ��ي ،حق�ل ً�ا
زراعي ًا ،و�أطلقوا النار على الفالحين ،الذين
كان ��وا يح�صدون القم ��ح ،م ��ا �أدى �إلى مقتل
�ست ��ة مزارعين ،كم ��ا ت�سبب الهج ��وم بحرق
�آليات زراعية ،وم�ساحة من المزروعات.
�أم ��ا في محافظ ��ة ديالى المج ��اورة ،فقد لقي
خم�س ��ة م�صرعه ��م بينه ��م جن ��دي ،و�أ�صيب
� 7آخ ��رون بهج ��وم بقذائف ه ��اون ا�ستهدف
مناط ��ق �سكني ��ة �شمال ��ي المحافظ ��ة ،حي ��ث
�أك ��دت م�ص ��ادر �أمني ��ة عراقي ��ة� ،أن م�سلحي
داع� ��ش ا�ستهدف ��وا قري ��ة الإ�ص�ل�اح �شمال ��ي
ديال ��ى فج ��ر الثالث ��اء الما�ض ��ي بقذائ ��ف
ه ��اون� ،أعقبه ��ا هج ��وم بالأ�سلح ��ة القنا�صة
م ��ا �أدى �إل ��ى مقتل  5بينهم جن ��دي ،و�إ�صابة
� 7آخري ��ن بج ��روح بينه ��م  3جن ��ود .وق ��ال
�ضاب ��ط ف ��ي قي ��ادة العملي ��ات الم�شتركة� ،إن
"م�ؤ�شر ن�شاط التنظيم �سجّ ل ارتفاع ًا خالل
ال�شهري ��ن الما�ضيي ��ن ،ف ��ي ع ��دة محافظات،
ول ��م يقت�صر الأمر على تنفي ��ذ الهجمات �ضد
المدنيي ��ن والق ��وات الأمنية ،بل تع ��دى �إلى
�إع ��ادة تمو�ض ��ع ،و�إج ��راء تنق�ل�ات بيني ��ة،
داخل الأرا�ض ��ي ال�صحراوية ،م�ستغ ًال بذلك
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الموج ��ات الغباري ��ة ،و�ضع ��ف الر�ؤي ��ة لدى
�أجه ��زة الر�ص ��د ،مثل المناطي ��د والكاميرات
الحرارية في بع�ض المواقع".
وي�ضي ��ف ال�ضاب ��ط الذي رف� ��ض الك�شف عن
هويته لـ(المدى)� ،أن "ما نحتاجه بالتحديد،
هو �إطالق عملية ع�سكرية ،ب�أحجام منا�سبة،
بعد انجالء الموج ��ات الغبارية ،وا�ستهداف
تح ��ركات التنظي ��م الت ��ي جرت خ�ل�ال الأيام
الما�ضي ��ة" ،م�شي ��ر ًا �إل ��ى �أن "الأجه ��زة
اال�ستخباري ��ة تمكن ��ت �أي�ض� � ًا م ��ن الح�صول
على بع�ض المعلوم ��ات ج ّراء تلك التحركات
الأخيرة للتنظيم ،من خالل �أدواتها ،وهذا ما
ي�ساعدنا على مهامنا المقبلة".
و�أثارت تل ��ك العملي ��ات قلق ًا ل ��دى الأو�ساط
ال�شعبي ��ة وال�سيا�سي ��ة ف ��ي ظ ��ل الخالف ��ات
الحا�صل ��ة ح ��ول ت�شكي ��ل الحكوم ��ة ،وما قد
ينتج ��ه ذل ��ك م ��ن انعكا� ��س عل ��ى المنظومة
الأمني ��ة .وتعليق ��ا عل ��ى تلك الهجم ��ات ،قال
رئي� ��س الجمهورية برهم �صالح ،في تغريدة
عب ��ر "تويت ��ر"� :إن "الهجم ��ات الإرهابي ��ة
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الجبان ��ة الت ��ي ا�ستهدف ��ت كرك ��وك وديالى،
محاوالت خ�سي�س ��ة ل�ضرب �أم ��ن وا�ستقرار
مواطنين ��ا وقواتن ��ا الأمني ��ة ،وتذكي ��ر
بخط ��ورة الإره ��اب المترب� ��ص ال�ستغ�ل�ال
الثغرات والتقاط �أنفا�سه" .و�أ�ضاف �صالح،
�أن "واجبن ��ا ر� ��ص ال�ص ��ف الوطن ��ي ودع ��م
الأجه ��زة الأمني ��ة البطل ��ة من �أج ��ل اجتثاث
الإره ��اب م ��ن ج ��ذوره و�إف�ش ��ال مخططاته
الخبيث ��ة" .وت�أت ��ي ه ��ذه الهجم ��ات �ضم ��ن
�سل�سل ��ة ل ��م تنقطع من ��ذ �إع�ل�ان الن�صر على
داع�ش عام  ،2017وعلى الرغم من ال�شروع
بع�ش ��رات العمليات الأمني ��ة لتجفيف منابع
التنظيم ،ف�إن قائمة ال�ضحايا تظل مفتوحة.

التهاون� ،أو الخ�ضوع للظروف الطبيعية.
ف ��ي ه ��ذا الإطار ي ��رى الخبي ��ر الأمن ��ي �أثير
ال�ش ��رع� ،أن "هن ��اك �ضعف ��ا ف ��ي المنظوم ��ة
الأمني ��ة وتجاه�ل ً�ا لبع�ض الخروق ��ات التي
ت�أت ��ي من مناط ��ق مثل ��ث ديال ��ى ،وكركوك،
و�ص�ل�اح الدي ��ن ،فه ��ذا المثل ��ث خط ��ر جدا،
و�أي�ض ��ا ف ��ي جبال حمري ��ن والعظي ��م ،فهذه
مناطق تعد رخوة �أمنية وخطرة ،كما تن�شط
الحركات الإرهابية في معظم مناطق ديالى،
و�أي�ض ��ا في �صالح الدي ��ن ،وحتى في محيط
بغ ��داد" .و�أكد ال�شرع في ت�صريح لـ (المدى)
عل ��ى "�ض ��رورة �إخ�ضاع المنظوم ��ة الأمنية
�إلى تدريبات مكثفة وب�شكل م�ستمر للتعامل
م ��ع الظ ��روف القا�سي ��ة والأج ��واء المتربة
والممط ��رة الت ��ي ي�ستغلها الإره ��اب في �شن
عمليات ��ه ،بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى تفعي ��ل التع ��اون
اال�ستخباري بين مختل ��ف القطعات الأمنية
والع�سكري ��ة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن تزوي ��د القطع ��ات
ب�أع ��داد كافي ��ة و�أ�سلحة حديث ��ة وخا�صة في
المناط ��ق الرخ ��وة" .ومن ��ذ م ��ا يزي ��د عل ��ى

ال�شهر ،لم تخ ُل �أجواء العراق من العوا�صف
الترابي ��ة والغبار �سوى �أي ��ام محدودة� ،أدت
�إلى ت�سجيل �آالف حاالت االختناق في عموم
الب�ل�اد .وي ��رى مراقب ��ون �أن داع� ��ش ال ��ذي
يعتمد عل ��ى حرب ال�ش ��وارع ،ينف ��ذ عملياته
الإرهابية في �أوقات معينة م�ستغ ًال الظروف
الجوية ونوع ديموغرافية الأر�ض.

دعوات لتغيير �أ�سلوب
المواجهة
من جهته ق ��ال الخبي ��ر ال�ستراتيجي� ،سرمد
البيات ��ي� :إن "داع�ش ي�ستغ ��ل كل ما تهيئه له
ظ ��روف الهجوم ،فلي�س ��ت الأج ��واء ال�سيئة
كالغب ��ار فقط ،ب ��ل ي�ستغل الأج ��واء الأُخرى
تدريبات مكثفة
كالممط ��رة والمثلج ��ة ،بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى نوع
وي�ؤك ��د مخت�ص ��ون عل ��ى �أهمي ��ة تهيئ ��ة
ديموغرافي ��ة الأر� ��ض والترب ��ة ،والت ��ي ق ��د
الق ��وات الأمني ��ة والع�سكرية عل ��ى التعامل
تك ��ون �صخري ��ة �أو جب ��ال �أو ودي ��ان �أو
م ��ع الظ ��روف القا�سي ��ة والأج ��واء المتربة
ه�ضاب".
والممط ��رة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن مراجع ��ة الخط ��ط
و�أ�ض ��اف ،البيات ��ي ف ��ي حدي ��ث لـ(الم ��دى)
ب�ش ��كل دائ ��م لإدامة زخ ��م العملي ��ات ،وعدم
�أن "داع� ��ش  -وكم ��ا ه ��و معل ��وم م ��ن خالل
الخب ��رات ال�سابق ��ة – ينف ��ذ هجمات ��ه ف ��ي
�أوق ��ات معينة ،مثل �أوق ��ات الظالم الدام�س،
�أو في �أوق ��ات الفجر ،عندم ��ا يكون الجندي
متعب ��ا ،لذا يج ��ب �أن يكون االنتب ��اه حا�ضرا
في ه ��ذا الوقت بال ��ذات ،كما يج ��ب �أن تغيّر
القوات الأمنية �ستراتيجيتها وفق الأ�سلوب
ال ��ذي يعتمده العدو ،ف�ض�ل ً�ا عن تكثيف جهد
اال�ستط�ل�اع لمعرفة المنطقة جي ��دا والطرق
المحتملة لهجوم العدو".
وكان تقري ��ر �صادر عن مجل�س الأمن الدولي
ف ��ي كانون الثان ��ي /يناي ��ر الما�ض ��ي� ،أ�شار
�إل ��ى �أن التنظيم "حافظ عل ��ى قدرته في ّ
�شن
الهجم ��ات بمع ��دل ثابت في الع ��راق ،بما في
ذلك تنفي ��ذ عمليات ك ّر وف ��ر ون�صب الكمائن
وزرع القنابل عل ��ى جنبات الطرق ،مع تركز
ن�شاطه ب�شكل ملحوظ في محافظات كركوك
وديالى و�صالح الدين".
و�أ�ض ��اف التقري ��ر� ،أن التنظي ��م ي�ستغ� � ّل
"�سهول ��ة اخت ��راق الح ��دود بي ��ن الع ��راق
و�سوري ��ا ،وي�ضم "ما بين � 6آالف و� 10آالف
مقاتل ف ��ي كال البلدي ��ن ،حيث ي�ش� � ّكل خاليا
جندي عراقي يف واجب امني اثناء العوا�صف الرتابية ويد ّرب عنا�صر ل�شن الهجمات".
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عالوي يطرح فكرة «ال غالب وال مغلوب» ..و«�إطاريون» منزعجون من التقارب الكردي -الكردي

جملة مفيدة

«التن�سيقي» ي�ستعد لإطالق مبادرة ت�شكيل حكومة م�ؤقتة
ير�أ�سها «الكاظمي» وانتخابات مبكرة بعد عام

واحد من احليتان

 بغداد /تميم الح�سن
حال ��ة م ��ن الإحب ��اط ت�س ��ود �أو�س ��اط
«الإطار التن�سيقي» ب�سبب م�ؤ�شرات تفيد
ب�أن التفاهمات الكردية -الكردية الأخرية
لن ت�صب ل�صالح املجموعة ال�شيعية التي
باتت تعرف بـ «الثلث املعطل» ،وهو رمبا
يزي ��د التوقعات ب�أن ��ه كان وراء الت�صعيد
�ضد �إقليم كرد�ستان الذي انطلق م�ؤخر ًا،
على ل�سان املجموعة املجهولة التي تطلق
على نف�سها ا�سم “تن�سيقية املقاومة”.
وب ��د�أ القلق يت�س ��رب �إىل “االطاريني”
بعد تفا�ؤل حذر من النقا�شات التي دارت
قبل �أيام بني احلزبني الكرديني الكبريين
“الدميقراطي” و”االحتاد” ،الذي توهم
بع�ض �أطراف “التن�سيقي” ب�أنه �سيكون
جلانب ق�ضية “التواف ��ق” التي تطرحها
ه ��ذه املجموعة ،وهو ما ق ��د يدفع الأخري
�إىل ط ��رح جدي ��د يجمع بني بق ��اء رئي�س
احلكوم ��ة احل ��ايل م�صطف ��ى الكاظم ��ي
و�إجراء انتخابات مبكرة.
هذه الطروحات التي تتبناها اجتاهات
داخل “التن�سيق ��ي” قد ت�صاغ يف مرحلة
قريبة ب�شكل “مبادرة” يتم احلديث عنها
م�ؤخ ��ر ًا ،تن�ض ��م �إىل �سل�سل ��ة املب ��ادرات
ال�سابق ��ة الت ��ي مل تنج ��ح .ولك ��ن يف كل
الأح ��وال �سيبق ��ى طرح الفك ��رة اجلديدة
معلق� � ًا حل�ي�ن �ص ��دور �ش ��كل ر�سم ��ي
للتفاو�ضات ب�ي�ن الأح ��زاب الكردية ،عله
ي�أتي معاك�سا ملخاوف “االطارين”.
بدوره يبدو التيار ال�صدري ،وهو �أهم
�ضلع يف الأ�ضلع الثالثة لـ “حتالف �إنقاذ
وطن” غري مهتم مبا يقلق “التن�سيقي”،
ورئي� ��س التي ��ار مقت ��دى ال�ص ��در ،كان
م�شغ ��و ًال يف الأي ��ام الأخ�ي�رة بقان ��ون
“جترمي التطبيع م ��ع �إ�سرائيل” ،والذي
انتزع ��ه الأخري م ��ن الربمل ��ان بالإجماع،
وهو ما �أعط ��ى �إح�سا�سا قويا لل�صدريني
وحلفائه ��م ب�سيطرته ��م عل ��ى جمل� ��س
النواب.
وج ��ه ر�سالة قبل
�د
�
ق
�در”،
�
ص
“ال�
وكان
ّ
�إق ��رار القان ��ون ال ��ذي يعاق ��ب بالإع ��دام
�أو امل�ؤب ��د م ��ن يدع ��و �إىل “التطبيع” مع
�إ�سرائي ��ل �سواء جه ��ة ر�سمي ��ة �أو مدنية
ب�أح ��كام بامل�ؤب ��د والإع ��دام� ،إىل النواب
قب ��ل �إق ��راره دعاه ��م في ��ه �إىل الت�صويت
ل�صال ��ح القان ��ون ،ثم ُقرئ ن� ��ص الر�سالة
داخل الربملان بعد ذلك.
وبح�س ��ب �أو�س ��اط ال�صدري�ي�ن الذي ��ن
حتدث ��وا لـ (املدى) ،ف�إن “التيار ال�صدري
ملت ��زم متام� � ًا مبهل ��ة ال�شهر الت ��ي منحها
زعيم التيار خل�صوم ��ه وحلفائه لت�شكيل
حكوم ��ة دون حزب ��ه” ،م�ؤكدي ��ن �أن
التي ��ار “مل ي�ستقب ��ل ومل يتوا�صل مع �أي
طرف م ��ن �أط ��راف التن�سيق ��ي �أو القوى
الأخرى”.
وقبل نحو �أ�سبوع�ي�ن ،ق ّرر زعيم التيار
ال�ص ��دري ،التح ��ول �إىل املعار�ضة ب�شكل
“جتريبي” ،و�أعطى مهلة  30يوما على

الحوارات بين الحزب الديمقراطي الكرد�ستاني واالتحاد الوطني الكرد�ستاني تثير قلق االطار التن�سيقي
الأق ��ل ،ما يعن ��ي �أن املدة قابل ��ة للتمديد� ،شب ��ه مت�أكدي ��ن �أن احل ��زب الدميقراط ��ي
وق ��ال حينه ��ا �إن ق ��راره جاء بع ��د ازدياد يريد ج ��ر االحتاد الوطن ��ي �إىل التحالف
“التكال ��ب” عليه من الداخ ��ل واخلارج الثالثي لتعزيز مقاعد التحالف”.
وعل ��ى فك ��رة ت�شكي ��ل حكوم ��ة �أغلبي ��ة
محاولة �أخيرة
وطنية ،دون ت�سمية �أي جهة.
ويف الط ��رف الآخ ��ر ،ف� ��إن م�ص ��ادر وعل ��ى �ض ��وء تل ��ك التح ��والت داخ ��ل
(املدى) داخل الإط ��ار التن�سيقي� ،أ�شارت «التن�سيق ��ي» ،ف� ��إن الأخري ب ��د�أ يطرح ما
�إىل وج ��ود “خيبة �أمل” داخل املجموعة اعت�ب�ره «ورق ��ة �أخرية» يف مل ��ف ت�شكيل
ب�سب ��ب “م�ؤ�ش ��رات مقلق ��ة” ظه ��رت من احلكوم ��ة ،وه ��ي مب ��ادرة يت ��م احلدي ��ث
املباحث ��ات الكردي ��ة -الكردي ��ة الأخرية ،عنها منذ �أيام ،وو�صفها «اطاريون» ب�أنها
والت ��ي كانت تعق ��د بع� ��ض “االطاريني” �ستك ��ون مر�ضي ��ة لل�صدري�ي�ن وتعطيه ��م
«ن�صي ��ب الأ�س ��د» باعتباره ��م �أك�ب�ر
ب�أنها �ستذهب �صوب فريقه.
تق ��ول هذه امل�ص ��ادر ،والتي طلبت عدم الفائزين.
ن�ش ��ر ا�سمه ��ا“ :هن ��اك اجتاه ��ات داخ ��ل امل�صادر داخ ��ل التكت ��ل ال�شيعي تقول،
الإطار التن�سيقي ،ال تظهر يف اخلطابات �إن «املب ��ادرة �ستكون االتفاق على ت�شكيل
الر�سمية ولكن على الأقل موجودة داخل حكومة ملدة عام واح ��د برئا�سة م�صطفى
النقا�ش ��ات” ،م�ش�ي�رة �إىل �أن “بع� ��ض الكاظم ��ي ،حل�ي�ن االتف ��اق عل ��ى �إج ��راء
تف�س ��ر �أن انتخابات مبكرة».
الآراء داخ ��ل الإط ��ار كان ��ت ّ
االتفاق بني حزبي الدميقراطي واالحتاد وبح�س ��ب م ��ا تقول ��ه امل�ص ��ادر �إن
الكرد�ستاني�ي�ن قد ينته ��ي �إىل اندماجهما «التن�سيق ��ي لن يت�صل ��ب مبوقفه من عدد
مع التن�سيقي خ�صو�ص� � ًا وان ال�صدريني ال ��وزارات الت ��ي �ستك ��ون م ��ن ح�صت ��ه
يف احلكوم ��ة امل�ؤقت ��ة ل ��و مت ت�شكيله ��ا،
قرروا البقاء يف املعار�ضة”.
وذهبت ه ��ذه الآراء بعي ��د ًا ،بح�سب ما وق ��د ي�أخ ��ذ � 4أو  5وزراء ،بع ��د �أن يرتك
تك�شفه امل�صادر ،اىل ان “االتفاق الكردي لل�صدري�ي�ن اختي ��ار �شخ�صي ��ة رئي� ��س
�سوف يدفع حتالف ال�سيادة �أو على الأقل الوزراء» ،م�ؤكدين �أن «الكاظمي هو خيار
جن ��اح خمي�س اخلنجر داخ ��ل املجموعة التي ��ار ال�ص ��دري م ��ن البداي ��ة وحماولة
ال�سن ّي ��ة �إىل الفري ��ق اجلدي ��د ،وبالت ��ايل طرح ا�سم جعفر ال�صدر (ابن عم ال�صدر)
�سوف يتم ا�ستبدال رئي�س الربملان حممد هو بالون اختبار».
ومل يتط ��رق «التن�سيق ��ي» مل�شكل ��ة
احللبو�سي”.
ه ��ذه الطروح ��ات �سرعان م ��ا تال�شت ،م�شارك ��ة ن ��وري املالكي رئي� ��س الوزراء
حي ��ث تق ��ول امل�ص ��ادر املطلع ��ة عل ��ى الأ�سب ��ق وبع� ��ض حلفائ ��ه يف احلكوم ��ة
النقا�ش ��ات داخ ��ل “التن�سيق ��ي”“ :بتن ��ا اجلدي ��دة ،والذي ��ن ي�ض ��ع زعي ��م التي ��ار

كم ��ا �ستت ��وىل جلن ��ة م�شرتك ��ة للمكتبني
ال�سيا�سي�ي�ن ل ��كال احلزب�ي�ن التباح ��ث
حول �إج ��راء انتخابات برمل ��ان كرد�ستان
املقبلة».
ومل يتط ��رق البيان �إىل موقف احلزبني
من �أزمة ت�شكي ��ل احلكومة االحتادية� ،إذ
ت�ؤكد ت�صريح ��ات ال�سيا�سي�ي�ن والنواب
الك ��رد ،عل ��ى �أن الق�ضي ��ة الأخ�ي�رة ه ��ي
لي�س ��ت م ��ن �أولوي ��ات اهتم ��ام الق ��وى
الكرد�ستاني ��ة ،والأهم هو تنقية االجواء
يف داخل الإقليم.
وج ��اء االجتماع الأخري يف �أربيل عقب
الزي ��ارة التي �أجراها نيجريفان بارزاين
رئي� ��س �إقليم كرد�ست ��ان �إىل ال�سليمانية،
يف � 22أي ��ار اجل ��اري ،والتق ��ى خالله ��ا
قيادات «االحتاد» واحزب كردية �أخرى.
وف ��ق الت�سريبات م ��ن كرد�ست ��ان ،ف�إن»
�سيناري ��و «اندماج احل ��زب الدميقراطي
مع «التن�سيق ��ي» م�ستبعد ،خ�صو�صا وان
هن ��اك بع�ض الأط ��راف داخ ��ل املجموعة
ال�شيعي ��ة متهم ��ة ب�أنه ��ا وراء عملي ��ات
الق�ص ��ف التي طال ��ت �أربيل مطل ��ع العام
احل ��ايل ،واالتهام ��ات الت ��ي انطلقت من
بع� ��ض ال�شخ�صيات داخ ��ل «الإطار» التي
اتهمت �أربيل بالعمل مع «املو�ساد» ،ف�ضال
عن التهدي ��دات الأخرية الت ��ي جاءت من
املجموعة الت ��ي ت�سمي نف�سه ��ا «املقاومة
العراقية» ،واتهمت فيه ��ا �إقليم كرد�ستان
بتدريب «جمموع ��ات تخريبية» بدعم من
�إ�سرائيل.

ال�صدري «فيتو» على وجودهم بال�سلطة،
كم ��ا مل ت�ص ��در من التي ��ار حت ��ى الآن �أية
ت�صريح ��ات ب�ش� ��أن القب ��ول ب� �ـ «حكوم ��ة
م�ؤقتة».
«ال غالب وال مغلوب»!
وكان ��ت (املدى) قد ك�شف ��ت م�ؤخر ًا ،عن
مراجع ��ات جتريه ��ا الق ��وى ال�سيا�سي ��ة يف غ�ضون ويف زحم ��ة املبادرات ،قرر
املختلف ��ة ،وظه ��رت منه ��ا نقا�ش ��ات حول ائت�ل�اف الوطني ��ة بزعام ��ة �إي ��اد عالوي
�صعوب ��ة �إج ��راء االنتخاب ��ات يف الوقت الدخول عل ��ى خط الأزمة وتقدمي مبادرة
القري ��ب ،كم ��ا ر�ص ��د وجود جن ��اح داخل جدي ��دة ،مبني ��ة عل ��ى مب ��د�أ «ال غالب وال
«التن�سيق ��ي» يدع ��م فك ��رة بق ��اء رئي� ��س مغلوب».
وذك ��ر ائت�ل�اف الوطني ��ة يف بي ��ان �أنه
الوزراء احلايل لفرتة �أطول.
ويف كل الأح ��وال ،ت�ؤك ��د امل�ص ��ادر يف «بع ��د �أن و�صل ��ت الأم ��ور يف العملي ��ة
«التن�سيق ��ي» �أن «حتويل فك ��رة دمج بقاء ال�سيا�سي ��ة �إىل هذا احلد م ��ن التعقيدات
الكاظمي و�إجراء انتخابات مبكرة جديدة ( )...كان ال ب ��د م ��ن طرح مب ��ادرة وطنية
�إىل مب ��ادرة تقدم �إىل الق ��وى ال�سيا�سية ،حلل ال�صراعات القائمة وتهدئة الأو�ضاع
ما زال ��ت مبك ��رة ،خ�صو�ص� � ًا وان الإطار ون ��زع فتي ��ل الأزم ��ة لتوحي ��د ال�ص ��ف
ينتظ ��ر ال�ش ��كل النهائ ��ي للنقا�ش ��ات التي خ�صو�ص ًا و�أن الو�ضع الإقليمي والدويل
غري م�ستقر ومير مبرحلة �شد وجذب».
تدور داخل البيت الكردي».
ونهاي ��ة الأ�سب ��وع املا�ض ��ي� ،أعل ��ن و�أك ��د البي ��ان� ،أن «جوه ��ر مبادرتن ��ا
احلزبان الكرديان الدميقراطي واالحتاد ه ��و العم ��ل مبب ��د�أ ال غال ��ب وال مغل ��وب
الكرد�ستاني�ي�ن ،بيان� � ًا م�ش�ت�رك ًا عق ��ب بتكات ��ف اجلمي ��ع حللحل ��ة اخلالف ��ات
اجتماعهم ��ا الأربع ��اء املا�ض ��ي لأول مرة والو�ص ��ول �إىل تفاهم ��ات ت�ساه ��م يف
�إ�سراع عملية ت�شكي ��ل احلكومة» ،م�شري ًا
منذ نحو � 4أ�شهر يف �أربيل.
وبح�س ��ب البي ��ان� ،أن «هن ��اك �أر�ضي ��ة �إىل �أن «ائت�ل�اف الوطني ��ة وم ��ن خ�ل�ال
منا�سب ��ة للتفاو� ��ض وتطبي ��ع وتعزي ��ز البع�ض من قيادات ��ه ويف مقدمتهم ح�سن
العالق ��ات ب�ي�ن اجلانب�ي�ن والعم ��ل عل ��ى �شويرد يعمل على تعزيز هذه املبادرة مع
�إع ��ادة الثق ��ة بينهم ��ا وتع ��اون الأطراف القي ��ادات ال�سيا�سي ��ة الوطني ��ة لتحقيقها
ال�سيا�سية عن طريق التفاهم واحلوار» .و�إجناحها».
البيان لف ��ت �إىل «ا�ستمرار االجتماعات وب�ي�ن �أن «ائت�ل�اف الوطني ��ة ال ي�سع ��ى
امل�شرتك ��ة للمكتب�ي�ن ال�سيا�سي�ي�ن للحزب �إىل احل�ص ��ول على املنا�ص ��ب واملكا�سب
الدميقراط ��ي واالحت ��اد الوطن ��ي به ��ذا بل الغاية الأ�سا�سي ��ة هي حتقيق احلوار
الغر� ��ض ك�أ�سا� ��س للعم ��ل امل�ش�ت�رك ،الوطني».

 عبد املنعم الأع�سم

فاج�أن ��ا �سيا�س ��ي فا�س ��د حمرتف ،وعل ��م ،ومله ��م ،وفخر
فا�سدين حتى العظم ،و�صاح ��ب �صفقات ور�شوات برائحة
تزك ��م االنوف ،ومن اب ��رز واهم وا�شهر حم ��اة الل�صو�صية
كراع
الدولي ��ة يف الع ��راق ،و َم ��نْ ي�شار ل ��ه بع�ش ��رة ا�صابع ٍ
�ام لتجارة املخ ��درات واللح ��م احلرام ولي ��ايل القمار،
وح � ٍ
وه ��و يدخ ��ل الربمل ��ان مت ��ى اراد م ��ن دون حاج ��ة لدعاي ��ة
باذخ ��ة ،ويخ ��رج من ��ه م ��ن دون �ضجي ��ج وال ف�ضائ ��ح وال
ن ��ار وال دخان ..ه ��و اعلى من �سي ��ادات الب�ل�اد ،وارفع من
�ساري ��ات الق�ضاء ،واكرب من اكابر اال�سماء يف معيار البذخ
واملكرمات واملب ��ادرات «االن�ساني ��ة» ..اق ��ول ..فاج�أنا هذا
الفا�س ��د ال ��ذي تخجل منه �صف ��ة الف�ساد نف�سها مم ��ا ا ّمل بها
على يدي ��ه بالدعوة اىل اال�صالح امل ��ايل واالداري (انتباه)
والق�ضائ ��ي ،وبالق ��ول ،ان الع ��راق ل ��ن ينه� ��ض ويلتح ��ق
مب�صاف الدول من دون عملية ا�صالحية ،ومن دون حكماء
نزه ��اء يتولون �ش�ؤونه ،و»ي�أخذون بي ��ده» و�شاء ان ين�شر
دعوته يف �صحيفة اعالنات عربية ،رمبا نحتاج اىل نظرية
امل�ؤام ��رة ،ولو مرة واح ��دة ،لن�ضع خطوطا حتذيرية حتت
هذا القول.
وهك ��ذا يلزم ان من�س ��ك انفا�سنا االن حي ��ال م�ؤامرة على
االب ��واب وذلك بع ��د ان حتولت الدع ��وة اىل ا�صالح الدولة
م ��ن قوان ��ة مملة مُف ّرغ ��ة من م�ضام�ي�ن املراجع ��ة والتمكني
وا�ستئ�ص ��ال الف�ساد اىل ما ي�شبه االعالن ببدء الهجوم على
حركة اال�صالح واالحتجاجات ،يف وقت �ضاع علينا تعيني
من هو امل�صلح والفا�سد ،او التفريق بني قرارات ا�صالحية
جوهري ��ة وق ��رارات «�أخرى» بع�ضه ��ا ذو رائحة غري طيبة،
فيم ��ا اختل ��ط ال�ص ��ح باخلط� ��أ ،والالعب بامللع ��ب ،واحلكم
باجلمهور.
وقب ��ل ه ��ذا ب�سن ��وات كان كات ��ب الفاينان�شي ��ال تامي ��ز
�سيم ��ون كري ،ق ��د الحظ خ�ل�ال متابعاته لق�ضاي ��ا اال�صالح
يف دول ال�ش ��رق االو�س ��ط ان اك�ث�ر الدع ��وات االعالمي ��ة
اىل حتقي ��ق اال�ص�ل�اح يف ه ��ذه ال ��دول يتبناه ��ا فا�س ��دون
حمرتف ��ون ،وان االعرتا�ض ��ات الت ��ي يواجهه ��ا اال�ص�ل�اح
تتمث ��ل يف تلك اجليوب التي مت�سك مبفاتيح مهمة بالدولة،
واح�س ��ب ان هذه القاعدة ،و�إن كان املحلل يتابعها يف حالة
ال�سعودية ،مت�س الواق ��ع العراقي الراهن� ،إذ تواجه دعوة
املالي�ي�ن الغفرية اىل ا�صالح دول ��ة  2003وحتقيق العدالة
والق�صا� ��ص من الفا�سدين الذين يقب�ضون على عنق الدولة
الد�ستوري ��ة حمل ��ة مقاوم ��ة وت�سفي ��ه تت�صدره ��ا منظومة
حديدية من املنتفعني وا�صحاب الدولة املوازية.
وبالنتيج ��ة� ،ص ��ار طل ��ب اال�ص�ل�اح او احل� �ّ�ض علي ��ه �أو
امتداح ��ه مبثاب ��ة بالون مل ��ون يف �سماء عا�صف ��ة ،او بطر
او ت�سلي ��ة للوق ��ت ،او يف اف�ضل االح ��وال تذكري «�إن نفعت
الذك ��رى» وانته ��ى االمر اىل ان غ�ل�اة الفا�سدين وحمرتيف
ال�سطو ،كما هو �أعاله� ،صاروا ا�سبق من غريهم اىل ركوب
رجز اال�صالح..
وقدمي ��ا قيل ان بحر الرجز حمار ال�شعراء ل�سهولة النظم
عليه.
***
عن احليتان
« انها دابة عظيمة متنع املراكب الكبرية عن ال�سري».
كمال الدين الدمريي-
�صاحب م�ؤلفات علم احليوان
قبل هذا ب�سنوات كان كاتب
الفاينان�شيال تايمز �سيمون كير،
قد الحظ خالل متابعاته لق�ضايا
اال�صالح في دول ال�شرق االو�سط
ان اكثر الدعوات االعالمية الى
تحقيق اال�صالح في هذه الدول
يتبناها فا�سدون محترفون

�أكثر من ن�صف موازناتها ذهبت للرواتب ونحو  13مليار دوالر للغاز الإيراني

الكهرباء تنجز ا�ستعدادات ال�صيف :ننتظر تجهيز المحطات بالوقود
 بغداد /فرا�س عدنان
�أف ��ادت وزارة الكهرب ��اء ب� ��أن �أك�ث�ر من
ن�ص ��ف املبالغ املخ�ص�ص ��ة لها منذ �سنوات
ذهب ��ت �إىل روات ��ب موظفيه ��ا ،وحتدث ��ت
ع ��ن �إنف ��اق نح ��و  13ملي ��ار دوالر عل ��ى
ا�ست�ي�راد الغاز الإي ��راين ،م�ؤك ��دة �إكمال
اال�ستع ��دادات لف�صل ال�صيف لكنها رهنت
تولي ��د � 25ألف ميغ ��ا واط بتوفري اخلطة
الوقودية.
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م ال ��وزارة �أحم ��د
مو�سى� ،إن «جتهيز الكهرباء خالل الأ�شهر
الثالثة املا�ضية متكامل جلميع حمافظات
الع ��راق� ،إال بع� ��ض امل�شكالت الت ��ي تطر�أ
فني ًا وتتم معاجلتها».
وتابع مو�س ��ى� ،أن «العديد من العوامل
�ساعدتن ��ا على ه ��ذا التجهيز ،م ��ن �ضمنها
اعتدال درج ��ة احلرارة ،وجه ��ود مالكات
وزارة الكهرباء».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «املبالغ التي انفقت على
وزارة الكهرباء من ��ذ عام  ،2003تنطوي
عل ��ى موازن ��ات ت�شغيلي ��ة وا�ستثماري ��ة،
وجمموعه ��ا بلغ  80مليار دوالر� ،أكرث من
 43ملي ��ار دوالر من هذه املبالغ ذهبت �إىل
رواتب املوظفني»
وب�ي�ن مو�س ��ى� ،أن «قراب ��ة  12ملي ��ار
و 800ملي ��ون دوالر �صرفت ل�شراء الغاز
م ��ن اجلان ��ب الإيراين م ��ن �أج ��ل ت�شغيل
املحط ��ات» ،مو�ضح� � ًا ان « 11مليار دوالر
خ�سرته ��ا وزارة الكهرب ��اء يف املحافظات
الت ��ي مت احتالله ��ا م ��ن تنظي ��م داع� ��ش

الإرهاب ��ي ،ودم ��رت و�أعدنا ج ��زءا كبريا
منها».
و�أو�ض ��ح� ،أن «حج ��م الإنت ��اج يف ع ��ام
 2003كان  3500ميغ ��ا واط ،يف حني �أن
الإنت ��اج يف ال�صيف احل ��ايل �سي�صل �إىل
ب�ي�ن � 24إىل � 25أل ��ف ميغ ��ا واط» ،وق� �دّر
هذه الزيادة بـ «� 6إىل � 7أ�ضعاف» ،م�شدد ًا
على �أن «�أية دائرة مل ترتفع بناها التحتية
بهذه الن�سب».
و�أورد مو�س ��ى� ،أن «دي ��وان الرقاب ��ة
املالي ��ة �ص ّن ��ف وزارة الكهرب ��اء ب�أنه ��ا يف
الرتتيب اخلام�س لل ��وزارات التي �أخذت
من املوازنات العامة».
ون ��وّ ه� ،إىل �أن «ال ��وزارة من ��ذ نهاي ��ة
ع ��ام  2021ت�ستع ��د مبك ��ر ًا ملواكبة خطة
ال�صي ��ف ،واكملن ��ا ال�صيان ��ة الدوري ��ة
ملحطات الإنتاج» ،مبين ًا �أن «هذه املحطات
بحاج ��ة �إىل �صيان ��ة دوري ��ة وا�ضطرارية
وتوف�ي�ر مع ��دات ودع ��م خط ��وط النق ��ل
و�إدخ ��ال خط ��وط معطلة منذ ع ��ام 2013
منها خط غرب بغداد -حديثة ،وخط غرب
بغ ��داد -بيجي ،وخ ��ط رميل ��ة -نا�صرية،
وخط خور الزبري -رميلة ،جنوب بغداد-
بعقوبة ،وخط جنوب بغداد -وا�سط».
وحت� �دّث مو�س ��ى ،ع ��ن «ع�ش ��رات م ��ن
اخلط ��وط الأخ ��رى دخل ��ت �إىل العمل من
�أجل حتقيق ا�ستمراري ��ة ل�شبكة الكهرباء
م ��ع جه ��ود كب�ي�رة يف تغي�ي�ر �سع ��ات
املح ��والت وف ��ك االختناق ��ات وا�ستحداث
مغذي ��ات ون�ص ��ب حمط ��ات متنقل ��ة يف
بع� ��ض مراك ��ز احلم ��ل لت�ساع ��د يف زيادة

العراق يعتمد في ثلث انتاجه الكهربائي على الغاز االيراني
�ساعات التجهيز».
ويج ��د� ،أن «ه ��ذه اجلهود لك ��ي تنعك�س
ايجاب� � ًا على �ساع ��ات التجهيز بحاجة �إىل
امري ��ن مهم�ي�ن للغاي ��ة ،الأول الأم ��وال،
وجمل� ��س ال ��وزراء خ�ص� ��ص  500ملي ��ار
دين ��ار يف ظل عدم وج ��ود موازنة لإجناز
الق�ضاي ��ا ال�ضروري ��ة ومت توزيعه ��ا على
ال�شركات التابعة لل ��وزارة ،ونعمل حالي ًا
على اجن ��از ما بد�أن ��ا به لنك ��ون جاهزين
وذلك يف نهاية ال�شهر احلايل».

وتاب ��ع مو�س ��ى� ،أن «الأم ��ر الثاين الذي
حتتاج ��ه ال ��وزارة ه ��و الوق ��ود امل�شغ ��ل
للمحطات ،ولدينا تن�سيق عايل مع وزارة
النف ��ط» ،مو�ضح� � ًا �أن «مو�ض ��وع ت�أهي ��ل
حق ��ول الغ ��از الوطنية هو م ��ن م�س�ؤولية
وزارة النفط بو�صفها اجلهة القطاعية».
وذه ��ب� ،إىل �أن «نق� ��ص الغ ��از الوطني
يجعلن ��ا نذه ��ب لك ��ي ن�ست ��ورد الغ ��از من
�إي ��ران مببل ��غ  4ملي ��ارات دوالر �سنوي ًا»،
منبه� � ًا �إىل �أن «حمطاتنا تعمل على خم�سة

�أن ��واع م ��ن الوقود لكن عندم ��ا تعمل على
الغاز تعطي طاقة كاملة».
ويوا�صل مو�سى� ،أن «تلك املحطات قبل
ن�صبه ��ا وجهن ��ا كتب� � ًا ر�سمي ��ة �إىل وزارة
النف ��ط و�س�ألناه ��م عن �إمكاني ��ة جتهيزها
بالغ ��از ،وج ��اء اجل ��واب ب� ��أن العراق يف
ع ��ام � 2013ستك ��ون ل ��ه خط ��ة وقودي ��ة
وللغاز كاملة مبجرد �إكمال املحطات التي
مت ن�صبه ��ا ،ولغاية الي ��وم مل نح�صل على
الغاز امل�شغل».

وي�سرت�سل� ،أن «ال ��وزارة ا�ضطرت بعد
ذلك �إىل ا�سترياد الغاز من �إيران» ،م�ضيف ًا
�أن «زي ��ارة �أجريناه ��ا قب ��ل �أ�سبوعني �إىل
طهران و�س�ألنا امل�س�ؤولني هناك عن �سبب
تذب ��ذب ام ��دادات الغ ��از وج ��اء اجل ��واب
ب� ��أن اجلان ��ب الإي ��راين ل ��ه م�ستحق ��ات
ل ��دى الع ��راق ع ��ن تزوي ��ده بالغ ��از طيلة
ع ��ام  2020البالغ ��ة ملي ��ار و 692مليون
دوالر».
و�أردف مو�س ��ى� ،أن «اجلان ��ب الإيراين

�أو�صل ر�سالة وا�ضح ��ة بان العراق �إذا مل
يدف ��ع م�ستحقات الغ ��از يف  31من ال�شهر
احل ��ايل �سوف يقط ��ع ام ��دادات الغاز عنا
ونح ��ن نعتمد على هذا الغاز يف ت�شغيل 8
�آالف ميغا واط «.
وي�سرت�سل� ،أن «حمطاتن ��ا تعمل بكامل
طاقتها الإنتاجية وق ��د �أجريت عليها كافة
�أن ��واع ال�صيانة والدعم لك ��ن امل�شكلة عدم
توفر الوقود».
وم�ض ��ى مو�سى� ،إىل �أن «التن�سيق عاليا
جد ًا مع وزارة النف ��ط رغم كل التحديات،
ونح ��ن عازمون على تق ��دمي �صيف �أف�ضل
من الأعوام ال�سابقة».
م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر نائ ��ب رئي� ��س جلن ��ة
الطاق ��ة النيابي ��ة داخ ��ل را�ض ��ي� ،أن
«جهود وزارة الكهرب ��اء بالن�سبة لل�صيف
احل ��ايل وا�ضح ��ة فقد �أجن ��زت العديد من
الإجراءات منها �صيانة املولدات».
وتاب ��ع را�ض ��ي� ،أن «الع ��راق يعتمد يف
ت�شغي ��ل حمطاته على الغ ��از الإيراين �إىل
ح ��د كبري ،وهناك تن�سيق م�ستمر من �أجل
ا�ستمرار تدفق االمدادات».
ويرهن« ،ا�ستقرار و�ضع الكهرباء بعدد
من الإج ��راءات �أهمها الو�ض ��ع ال�سيا�سي
وتخ�صي� ��ص الأم ��وال الت ��ي حتتاجه ��ا
الوزارة».
ت�شه ��د املنظومة الكهربائي ��ة منذ �أعوام
تدهور ًا وا�ضح ًا �أدى �إىل تناق�ص �ساعات
التجهي ��ز وخ ��روج تظاه ��رات م�ستم ��رة
للمطالب ��ة بتح�سينها ال�سيما خ�ل�ال �أ�شهر
ال�صيف.
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الإدارة املحلي��ة تبا�ش��ر مب�شاري��ع رب��ط ال�شب��كات

حراك ر�س��مي لتاليف �أزم��ة مياه املناط��ق املحيطة ب�أهوار النا�ص��رية
 ذي قار /ح�سني العامل
�شهدت حمافظة ذي قار خالل االيام االخرية
حتركات حملي ��ة ووزارية لت ��دارك تداعيات
�شحة املياه يف عدد م ��ن االق�ضية والنواحي
املتاخم ��ة لأه ��وار النا�صري ��ة ،وفيما اتخذت
الإدارة املحلي ��ة خط ��وات ميداني ��ة ملعاجل ��ة
ال�شح ��ة يف مناط ��ق الفهود واملن ��ار ،طرحت
وزارة امل ��وارد املائي ��ة جملة م ��ن املعاجلات
ل�شط �آل ابراهيم يف ق�ضاء �سيد دخيل.
وتع� � ّد م�شكلة �ش ��ط �آل ابراهيم م ��ن امل�شاكل
املزمن ��ة التي تربز بق ��وة مع كل مو�سم �شحة
مي ��اه متر ب ��ه املحافظ ��ة ،فيما يع ��اين ق�ضاء
الفه ��ود وناحية املنار من تلوث مقلق و�شحة
كبرية يف مياه ال�شرب.
و�أعل ��ن حماف ��ظ ذي قار حممد ه ��ادي الغزي
ع ��ن املبا�ش ��رة ب�أعم ��ال رب ��ط �شب ��كات املياه
ملدينت ��ي الفه ��ود واملن ��ار مب�ش ��روع م ��اء
اال�صالح ،وذلك �ضمن م�ساعي املحافظة حلل

ازمة مياه ال�شرب يف مدن �شرقي املحافظة .وب�ي�ن الغ ��زي� ،أن "معاجلة ال�شح ��ة تكت�سب
وق ��ال الغ ��زي يف بي ��ان �صحف ��ي تابعت ��ه اهمي ��ة بالغ ��ة يف م ��دن �شرق ��ي املحافظ ��ة ملا
(امل ��دى)� ،إن "م�ش ��روع م ��اء اال�ص�ل�اح ُا ِع� � َد تعاني ��ه من نق� ��ص حاد يف االي ��رادات املائية
ليكون واح ��د ًا م ��ن امل�شاري ��ع ال�سرتاتيجية بالتزام ��ن م ��ع الطل ��ب املتزايد عل ��ى املاء يف
يف املحافظ ��ة وكان يفرت� ��ض ان يغ ��ذي كل مو�سم ال�صيف".
م ��ن الفهود واجلباي�ش و�سي ��د دخيل واملنار وكان ��ت احلكوم ��ة املحلي ��ة يف ذي ق ��ار ق ��د
بي ��د ان العم ��ل �أرج ��ئ يف العدي ��د م ��ن تل ��ك ك�شفت يف وقت �سابق من ال�شهر احلايل عن
الوح ��دات االدارية لأ�سب ��اب ادارية وفنية" .مبا�شرة اللجنة امل�شكل ��ة ملعاجلة �شحة املياه
و�أ�ش ��ار الغ ��زي� ،إىل "ت�شكي ��ل جلن ��ة خا�صة مبتابع ��ة وفح� ��ص امل ��اء يف ق�ض ��اء الفه ��ود،
ملتابعة العمل بامل�ش ��روع وقد �أثمر عملها عن والعمل على معاجل ��ة وحت�سني نوعية املياه
املبا�ش ��رة برب ��ط االنابيب الناقل ��ة لل�شبكات ع�ب�ر خطة طارئ ��ة اعدت له ��ذا الغر�ض .ويف
باخلزانات اخلا�صة مبدينتي الفهود واملنار ال�سي ��اق ذات ��ه� ،شه ��د مل ��ف ازم ��ة املي ��اه يف
ل�ض ��خ املي ��اه لهما وفق ��ا للطاق ��ات االنتاجية �ش ��ط �آل ابراهيم بق�ض ��اء �سيد دخيل ( 20كم
املق ��ررة" ،مرجح� � ًا ان "تنجز اعم ��ال الربط �شرق النا�صرية) حت ��رك ًا ميداني ًا عاج ًال بعد
بق�ضاء اجلباي�ش يف غ�ضون ايام قليلة".
تدح ��ل زعيم التيار ال�ص ��دري مقتدى ال�صدر
وتوق ��ع ،ان "تكون ح�صة ناحي ��ة الفهود من بالأمر بناء على منا�شدات من اهايل الق�ضاء
مياه م�شروع م ��اء اال�صالح  600مرت مكعب �إذا ك ّل ��ف رئي� ��س الكتل ��ة ال�صدري ��ة ورئي�س
يف ال�ساع ��ة وناحي ��ة املن ��ار  200مرت مكعب الهيئة ال�سيا�سية للتيار وممثل عن احلنانة،
يف ال�ساعة".
مبتابعة امللف املذكور و�أمهل اجلهات املعنية

 20يوم� � ًا ملعاجلته .وازاء ذل ��ك ،اوعز وزير
امل ��وارد املائي ��ة مه ��دي ر�شي ��د احلمداين يف
( 15اي ��ار  )2022بت�شكيل خلية �أزمة عاجلة
وفورية تعمل با�شراف ��ه ملتابعة ملف �شط �آل
ابراهيم ومعاجل ��ة امل�شاكل التي حتول دون
تدفق املياه.
وق ��ال وزي ��ر امل ��وارد املائي ��ة خ�ل�ال زي ��ارة
ميداني ��ة ملحافظ ��ة ذي ق ��ار ،ان "زيارتن ��ا
ملحافظ ��ة ذي ق ��ار لغر� ��ض االط�ل�اع عل ��ى
املنا�ش ��دات الت ��ي و�صلت اىل مكت ��ب ال�صدر
من قبل االهايل يف منطقة �شط �آل �إبراهيم".
و�أ�ض ��اف احلم ��داين� ،أن "ال ��وزارة وجه ��ت
كل كوادره ��ا ملعاجل ��ة م�شكلة املي ��اه يف �شط
�آل ابراهي ��م" .ولف ��ت� ،إىل �أن "الزي ��ارة
ج ��اءت لالط�ل�اع ميداني ًا على حج ��م امل�شكلة
واال�ستم ��اع لوجه ��ات نظ ��ر االه ��ايل"،
و�أ�ض ��اف� ،أن "اغل ��ب هذه الطلب ��ات واقعية
وه ��ي تدعو لإنهاء املعان ��اة التي يواجهونها
ب�إي�ص ��ال املياه لأرا�ضيه ��م لأغرا�ض الزراعة

و�شرب املياه".
وك�ش ��ف احلم ��داين ،ع ��ن بع� ��ض امل�ش ��اكل
الت ��ي ت�سبب ��ت بانخفا� ��ض منا�سي ��ب �شط �آل
�إبراهيم ،وقال �إن "هناك بع�ض اخلوانق يف
هذه القناة قد ت�صل اىل  4كم وهناك فرق يف
املنا�سيب نتيجة للت�صميم".
ودع ��ا" ،املواطن�ي�ن اىل التع ��اون مع اجلهد
الفني املكلف مبعاجلة امل�شكلة" ،الفت ًا �إىل �أن
"املي ��اه متوفرة لكن هناك �أطراف م�ستفيدة
�أك�ث�ر م ��ن غريه ��ا م ��ن املي ��اه ،وان املت�ضرر
نتيج ��ة ذل ��ك م ��ن حق ��ه ان ينا�ش ��د ويتكلم"،
ووعد بـ "العمل على معاجلة امل�شكلة وو�ضع
االمور يف ن�صابها ال�صحيح".
وبدوره ��ا ،ع ��زت مديرية امل ��وارد املائية يف
ذي ق ��ار� ،شحة املي ��اه يف ق�ض ��اء الفهود اىل
انخفا� ��ض الت�صاريف الواردة للمحافظة من
نه ��ري الف ��رات والغ ��راف وهو م ��ا ادى اىل
تقلي� ��ص الت�صاري ��ف الداخل ��ة اىل الق�ض ��اء
املذكور.

وك�شفت املديرية يف بيان تابعته (املدى) عن
"�سل�سلة من االجراءات ملعاجلة �شح املياه".
و�أ�ض ��اف البي ��ان� ،أن "الإج ��راءات �شمل ��ت
ت�شكي ��ل غرفة عملي ��ات يف املحافظة برئا�سة
معاون املحافظ ل�ش�ؤون اخلدمات وع�ضوية
الدوائ ��ر املعني ��ة وال�ساندة له ��ا والعمل على
تعزي ��ز الت�صاريف الداخل ��ة للق�ضاء" ،منبه ًا
�إىل "زيادة ت�صري ��ف ناظم العكيكة" .ولفت،
�إىل "املبا�شرة بن�صب (م�ضختني مرتية) عند
ناظ ��م البنك لزيادة منا�سي ��ب نهر اللعيو�سية
حيث موق ��ع م�شروع م ��اء الفه ��ود الرئي�سي
وموقع م�شروع اجلزرة".
و�أك ��د البي ��ان" ،املبا�شرة بتطه�ي�ر وتنظيف
نه ��ر اللعيو�سي ��ة داخ ��ل مركز مدين ��ة الفهود
بطول  5ك ��م بوا�سطة حفارات ع ��دد  3تابعة
اىل دائ ��رة �صيان ��ة م�شاري ��ع ري وب ��زل ذي
قار" .و�أورد البيان� ،أن "الهدف من التنظيف
ه ��و ت�صريف املياه باجت ��اه منطقة العمايرة
وحمايتها من التلوث".

وتظاه ��ر املئات من اه ��ايل ق�ضاء �سيد دخيل
يف �شب ��اط املا�ضي وقطع ��وا الطريق الرابط
ب�ي�ن الق�ض ��اء ومرك ��ز مدين ��ة النا�صري ��ة يف
خطوة ت�صعيدية لتحقيق مطالباتهم ال�سابقة
املتعلق ��ة مبعاجل ��ة �شح ��ة املي ��اه وانخفا�ض
منا�سي ��ب �ش ��ط �آل ابراهي ��م .وكان املمث ��ل
االقليم ��ي ملنظم ��ة طبيع ��ة الع ��راق املهند�س
جا�س ��م اال�س ��دي قد ح ��ذر يف حدي ��ث �سابق
لـ(امل ��دى) من "خماطر م�ستقب ��ل االهوار يف
ح ��ال مل تت ��دارك وزارة امل ��وارد املائية االمر
ب�صورة فورية وتعمل على تفعيل املعاهدات
واالتفاقي ��ات الدولي ��ة ل�ضم ��ان ح�صته ��ا من
املياه".
دع ��ا الأ�سدي حينها "احلكوم ��ة املركزية اىل
ع ��دم االكتفاء مبذك ��رة التفاهم الت ��ي وقعتها
مع تركي ��ا كون مذك ��رة التفاه ��م بروتوكول
دبلوما�س ��ي وه ��ي غ�ي�ر ملزم ��ة ان مل يج ��ر
حتويلها اىل اتفاقية تنظم املوارد املائية بني
البلدين".

جمهورية العراق  /وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لل�ش�ؤون الإدارية واملالية
مديرية الأحوال املدنية واجلوازات والإقامة العامة
مديرية الأحوال املدنية واجلوازات والإقامة يف االنبار
ق�سم �ش�ؤون �أحوال االنبار

العدد3295 /
التاريخ2021/9/13 :

�إع�����ل����ان����������ات
+ 964 7809144160
+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045

�إعــــالن

قدم املدعي (خضر جاس��م شرقي) دعوى واملتضمنة تبديل لقبه وجعله (الصبيحي) بدال ً
من (احملمدي) فمن لديه حق االعتراض مراجعة مقر هذه املديرية خالل خمس��ة عش��ر يوم
وبعكس��ه س��يتم النظر في طلبه وفق أحكام املادة  22من قان��ون البطاقة املوحدة رقم
 3لسنة .2016

ء /اللواء ريا�ض جندي عبد الكرمي
مدير اجلن�سية العام

Zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org

تنويه

�شركة امل�شاريع النفطية

�إعالن مناق�صة عامة رقم ( )5ل�سنة 2022
س��قط س��هوا ً ف��ي املناقص��ة اخلاص��ة بش��ركة املش��اريع
النفطي��ة الص��ادرة بالع��دد ( )5191املص��ادف  2022/5/26حي��ث
ورد (رقم املناقصة  ) 5541 / IR – 02 / 2022 / Rev - 02 :خط��أ
والصحي��ح (رقم الطلبية .. ) 5541 / IR – 02 / 2022 / Rev - 02 :
لذا اقتضى التنويه
�إعالن رقم ()37
رقم الطلبية ()2022 / 2128

تعلن �شركة م�صايف الو�سط �شركة عامة عن مناق�صة
�إزالة بناية طابق واحد وت�شيد بناية جديدة طابقني مع ور�شة �إزالة غرف م�شغلي انتاج الدهون 2/
للم��رة (الثانية) وبكلفة تخمينية مقدارها ( )411.799.000دينار عراقي (اربعمائة واحدى عش��ر مليون وس��بعمائة
وتس��عة وتس��عون الف دينار عراقي ال غير) ومبدة تنفيذ ( 300يوم) ،مبوجب املواصفات والش��روط التي ميكن احلصول
عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره ( )250.000دينار (مائتان وخمس��ون ألف دينار ال غير) غير قابل للرد فعلى
الراغبني باملشاركة من ذوي االختصاص تقدمي العطاءات بالدينار العراقي (مع مراعاة ترقيم صفحات هذه العروض)
ويك��ون نافذا ً ملدة ال تق��ل عن ( 120يوم) مع ارفاق التأمينات األولية والبالغ��ة ( )4.118.000دينار عراقي (أربعة مليون
ومائة وثمانية عشر ألف دينار عراقي فقط) على ان يتضمن العرض املعلومات التالية:
 رقم املناقصة  /موضوعها  :تاريخ الغلق : تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم تاريخ نفاذ التأمينات األولية العناوين الصريحة للشركة او املكتب مع تثبيت البريد االلكترونيوتس��لم الى استعالمات الش��ركة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي اإلعالن والطلبية في مدة أقصاها
الساعة (الواحدة) بعد الظهر ليوم ( )2022/6/12ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن مع التقدير.
مالحظة:
 -1يت��م تقدمي العروض وفقا ً للوثائق القياس��ية وفي حال عدم التزام مقدم العطاء في تطبيق الوثيقة القياس��ية
بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.
 -2جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع وشراء التنادر-:
أ -كتاب تخويل أصلي مصدق ونافذ.
ب -هوية األحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه.
 -3إذا تصادف تاريخ الغلق أعاله عطلة رسمية يرحل الى اليوم التالي بعد العطلة مباشرة.
 -4تقدم التأمينات األولية باس��م الش��ركة او مديرها املفوض او أحد املس��اهمني في الشركة او الشركات مبوجب
عقد مشاركة.
 -5بإمكان كافة ممثلي الش��ركات واجملهزين املش��تركني في املناقصة التواجد في مقر الشركة حلضور ومتابعة فتح
العطاءات من قبل اللجنة وذلك في اليوم التالي لتاريخ الغلق الساعة العاشرة صباحاً.
 -6ف��ي حالة وجود مخالفات من قبل املناقصني توجه اإلنذارات من القس��م القانوني في ش��ركتنا دون الرجوع الى
دائرة كاتب العدل.
 -7تص��ادر التأمينات األولية للش��ركات في حالة عدم االس��تجابة للمراس�لات اثناء الدراس��ة الفني��ة والتجارية

للطلبيات.
 -8تقدم التأمينات األولية على ش��كل (خطاب ضمان او صك مصدق أو س��فتجة) ومن جميع املصارف داخل بغداد
عل��ى ان يك��ون خطاب الضمان املق��دم داخل ضمن املنصة االلكتروني��ة وإذا لم يكن خط��اب الضمان داخل ضمن
املنصة يُهمل العطاء وحسب تعليمات البنك املركزي.
 -9ال تتم مطالبة شركتنا بكتاب تسهيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة واجازة االستيراد ويتحمل املشترك
في املناقصة مسؤولية جتهيز وايصال املواد الى شركتنا (إذا تضمن العمل جتهيز مواد).
 -10ال تت��م املطالبة باي متديدات لفترات التجهيز ألس��باب تتعلق بإخراج امل��واد من املوانئ (إذا تضمن العمل جتهيز
مواد).
 -11يتم استبعاد العطاء الذي يزيد أو يقل مبلغه عن  %20من الكلفة التخمينية.
 -12ميكن االطالع على شروط تقدمي العطاءات وعلى املوقع االلكترونيwww.mrc.oil.gov.iq :
 -13سيتم استقطاع ( 1000دينار) ألف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس ورياض أطفال.
 -14على الش��ركات املتقدمة لالشتراك في املناقصة أعاله تقدمي كتاب تأييد من وزارة العمل والشؤون االجتماعية
 /دائرة التقاعد والضمان االجتماعي الكمال إجراءات املوافقات األمنية في حال التأهل.
 -15ال تصرف أي مستحقات الى اجملهز اال بعد جلب براءة ذمة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي.
 -16يتم اس��تقطاع مبلغ ( )25000ألف دينار عراقي ملرة واحدة خالل الس��نة من الش��ركات العراقية الس��تحصال
صحة صدور من غرفة جتارة بغداد.
 -17في حال رس��و املناقصة على احدى الش��ركات املقدمة للعطاءات س��واء كانت عراقية أو اجنبية او عربية يتم
توقيع العقد في القسم القانوني في شركتنا وبخالفه تلغى اإلحالة ويتم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية بحقها.
 -18تقدمي اثبات لتوفر سيولة نقدية  :كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية من خالل
تسهيالت مصرفية مببلغ ال يقل عن ( )37.062.000دينار عراقي (سبعة وثالثون مليون واثنان وستون ألف دينار عراقي)
وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة.
 -19سيتم نشر اإلعالن في صحيفة الصباح احلكومية  +صحيفتني من اآلتي (الزمان ،املدى ،الزوراء ،الصباح اجلديد،
البينة اجلديدة ،املش��رق ،الشرق ،العراق اإلخبارية ،كل األخبار ،املستقبل العراقي ،املواطن ،النهار ،الدستور ،العدالة،
العالم).
د .عائد جابر عمران
وكيل املدير العام
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مصارحة حرة

ال�سليمانية ت�شهد تتويج منتخبنا بلقب الأمم بالكيكو�شيندو
 بغداد  /املدى
ت� � � � ��وّ ج م� �ن� �ت� �خ� �ب� �ن ��ا ال���وط� �ن���ي
بالكيكو�شيندو ب �ط�ل ًا للن�سخة
الأوىل من بطولة الأمم الدولية
للعبة التي ّ
نظمتها املنظمة الدولية
على ب�ساط كلية الرتبية البدنية
وعلوم الريا�ضة يف ال�سليمانية
ع�ل��ى م��دى ي��وم�ين مب���ش��ارك��ة 60
الع�ب� ًا ميثلون ال �ع��راق واليونان
وامل ��ان� �ي ��ا وت��رك��ي��ا و� �س��ري�لان �ك��ا
و�أذرب�� �ي�� �ج� ��ان ،وج�� ��اء م�ن�ت�خ��ب
اليونان باملركز الثاين و�أذربيجان
ثالث ًا.
ومت�ك��ن الع�ب��و املنتخب الوطني
من جمع ثماين ميداليات ذهبية
بعد تناف�س كبري ب�ين امل�شاركني
خالل اليوم الأول الذي �شهد ت�أهّ ل
الع�ب�ي�ن��ا اىل ال��ن��زالت ال�ن�ه��ائ�ي��ة،
وال �ت��ي تك ّللت يف ال �ي��وم ال�ث��اين
ب �ف��وز ع �ل��ي ح �ي��در يف وزن 71
كغم على زميله ��ض��رغ��ام فتحي،
ويف وزن  54كغم كان الذهب من
ن�صيب �سعيد �سامي بعد �أن تفوّ ق
على عبد الكرمي خليل.
و�أ� � �ض� ��اف ع �ب��د ال� �ك ��رمي ب��ره��ان
الذهبية الثالثة يف وزن  89كغم،
ويو�سف حميد يف وزن  82كغم،
ومت� ّك��ن حممود ف���ؤاد م��ن �إق�صاء
بطل ال �ع��امل باللعبة الأمل���اين من
�أ�� �ص ��ول �إي��ران��ي��ة م�ي���س��م ح�سني
يف وزن ف ��وق  100ك �غ��م ،وزاد
ال�لاع��ب ح�سن جن��اة غ ّلة العراق
م��ن امل�ي��دال�ي��ات الذهبية يف وزن
 99كغم بعد ف ��وزه على الالعب
ال�ي��ون��اين ج��ورج بليات�سيكا�س،
ومل ميهل العبنا مناف�سه اليوناين
�أي��ة فر�صة يف ال��دف��اع ع��ن نف�سه
يف اللقاء ال��ذي �شهد �إث��ارة كبرية
بينهما ،وح�صل العبنا حممد �صدر
الدين على ذهبية  67كغم وعبا�س
ت��وف �ي��ق ع �ل��ى ذه �ب �ي��ة  76ك �غ��م،
فيما مت ّكن ال�لاع��ب الأذرب�ي�ج��اين

� إياد ال�صالحي

ومل نكن نعتقد بالتطوّ ر الكبري
ال��ذي ي�شهده ال�ع��راق على جميع
الأ� �ص �ع��دة ،وم��ا ينقل يف بع�ض
و�سائل الإعالم عن العراق ال ميت
للحقيقة ب�صلة.
و�أ� �ض��اف "�إن ال �ع��راق بلد �آم��ن،
و�شعبه حم� ّ�ب للريا�ضة ب�شكل ال
ي��و��ص��ف ،ومل�سنا ذل��ك م��ن خ�لال
ح�ضور اجلماهري اىل النزاالت،
وت���ش�ج�ي�ع�ه��م ال�ل�اع��ب�ي�ن ب�شكل
مثايل ،ما يدل على �أزدهار الثقافة
م ��ع الإرث ال��ت��اري��خ��ي ال�ك�ب�ير
للعراق.

ع� �م ��روف ف � � ��اراروف م ��ن ال�ظ�ف��ر
بذهبية وزن  63بعد �أن تغلب على
العب منتخبنا مهدي حميد.
ويف مناف�سات الن�ساء التي تدخل
لأول م � ّرة يف مناف�سات اللعبة،
ح�صلت الالعبة اليونانية دميرتا
ج �ي�لاج��وت �ي ����س ع �ل��ى امل �ي��دال �ي��ة
الذهبية بعد فوزها على العبتي
منتخبنا بان �أحمد ولينا كلوه.
وق � � ّررت املنظمة ال��دول�ي��ة ترقية
رئي�س املنظمة العراقية وال�شرق
الأو� � �س� ��ط ت �ي �م��ور حت �� �س�ين عبد
الرحمن ب��احل��زام الأ� �س��ود  7دان
ول �ق��ب "هان�شي" ال ��ذي ُي �ع��د من
امل ��رات ��ب امل �ت �ق � ّدم��ة يف ال�ل�ع�ب��ة،
ف�ي�م��ا مت ت��رق �ي��ة ح � ّك��ام ال�ب�ط��ول��ة
واملدربني من قبل املنظمة الدولية
بالكيكو�شيندو بعد الأداء املتميّز

فنية الطائرة ّ
تحدد موعد ًا
لنهائي النا�شئين

 بغداد  /املدى
حدّدت اللجن ��ة الفنية يف احتاد الكرة الطائرة ،موعد ًا لإقامة املباراة النهائية
وحتديد املركزين الثالث والرابع لبطولة �أندية العراق للنا�ش ��ئني تولد 2005
و .2006وقال رئي�س اللجنة الفنية �س ��وادي ح�سني� ،أن اللجنة حدّدت الثاين
من �ش ��هر حزي ��ران املقبل ،موعد ًا لإقام ��ة املباراة النهائية يف متام ال�س ��اعة 5
ع�ص ��ر ًا يف قاعة ال�ش ��عب ببغداد بني نفط مي�س ��ان والدغارة ،ت�س ��بقها مباراة
حتدي ��د املركزي ��ن الثال ��ث والرابع يف متام ال�س ��اعة  3بعد الظه ��ر بني فريقي
الرميث ��ة وال�ش ��طرة .و�أ�ض ��اف :ان البطول ��ة التي احت�ض ��نتها قاع ��ة العبا�س
يف مدينة كربالء املقد�س ��ة مب�ش ��اركة ثمانية �أندية� ،أفرزت عن �أ�س ��ماء واعدة
وطاق ��ات �ش ��بابية ق ��ادرة عل ��ى �إرت ��داء قمي� ��ص الوط ��ن يف املحاف ��ل املقبلة.
و�سي�ش ��هد حفل اخلتام ح�ض ��ور م ��درب املنتخب ��ات الوطنية للفئ ��ات العمرية
الإيطايل في�شنزو نات�شي مل�شاهدة الالعبني واختيار الأف�ضل لتمثيل املنتخب
الوطني يف املحافل اخلارجية املقبلة.

الأولمبي يهزم �إيران و�سوكوب
ي�سعى لال�ستقرار
 بغداد  /املدى
�أنه ��ى منتخبن ��ا الأوملب ��ي لكرة القدم حت ��ت  23عام� � ًا ،برنامج حت�ض�ي�ره لبطولة
ك�أ�س �آ�س ��يا اخلام�س ��ة حتت  23عام� � ًا التي ّ
تنظمها العا�ص ��مة الأوزبكية ط�ش ��قند
(19-1حزيران  )2022بفوز م�ستحق على �ضيفه املنتخب الإيراين بثالثة �أهداف
مقاب ��ل هدف واح ��د ،يف املباراة التي �ض� �يّفها ملعب املدينة ال ��دويل ببغداد �أم�س
الأول اجلمع ��ة .و�س ��جّ ل �أهداف منتخبنا الأوملبي ح�س�ي�ن عمار (د )1والك�س ��ندر
اوراه ��ا (د )57وح�س ��ن عبدالك ��رمي (د .)64و�أكد املدير الفن ��ي للمنتخب الأوملبي
�أن حتقيق الفوز على �أحد �أهم املنتخبات يف القارة الآ�سيوية �سيكون له انعكا�س
�إيجابي على �ص ��عيد مناف�س ��ات البطولة الآ�س ��يوية .وقال املدي ��ر الفني للمنتخب
الأوملبي ،الت�ش ��يكي فالدميري �سوكوب� ،أن اجلميع يعي ا�ستعدادات الأوملبي التي
مل مت ّر ب�شكل طبيعي ب�سبب الظروف املعروفة ،الأمر الذي جعلنا نحاول جاهدين
�أن نتجاوز عدة معوّقات من �أجل حت�ض�ي�ر الفريق للبطولة الآ�س ��يوية .و�أ�ضاف:
حتقي ��ق الف ��وز على منتخب بقوة �إيران �س ��يكون ل ��ه حافز �إيجاب ��ي ،ولكن ّ
بغ�ض
النظر عن النتيجة ،فقد ا�س ��تفدنا كثري ًا من املباراتني لال�س ��تقرار على ت�شكيل ولو
ب�شكل ن�س ��بي للبطولة القارية .وتابعّ � :إن الالعبني القادمني من �أوروبا احتاجوا
�إىل وق ��ت م ��ن �أجل الت�أقل ��م على �أجواء الع ��راق ،الفت ًا اىل �أن الالع ��ب منتظر عبد
الأم�ي�ر مل يت ��م الزج به ل�ش ��عوره ب�آالم يف املعدة ،ناهيك عن الإرهاق بعد خو�ض ��ه
مباراة مع فريقه يف الدوري.

ال � ��ذي ظ� �ه ��روا ب ��ه خ �ل�ال ق �ي��ادة
املناف�سة.
ثناء الكوجني
و�أث �ن��ى رئ�ي����س املنظمة ال��دول�ي��ة
بالكيكو�شيندو الكوجني الأملاين
هاكن بهمودي على اجلهود الكبرية
ال �ت��ي ب��ذل�ت�ه��ا امل�ن�ظ�م��ة ال�ع��راق�ي��ة
الجناح البطولة ،وامل�ستوى الذي
ظهر عليه امل�شاركون واالن�ضباط
العايل من العبينا.
وقال بهمودي "�إنّ البطولة ح ّققت
جن��اح� ًا ك�ب�ير ًا ��س��واء على �صعيد
التنظيم �أو النتائج ،وه��و ت�أكيد
ب ��أن العراق ق��ادر على تنظيم �أي
بطولة �سواء بالكيكو�شيندو �أو
الألعاب الأخرى .لقد ق�ضينا �أيام ًا
جميلة يف حمافظة ال�سليمانية،

دعوة تيمور
من جانبه ،طالب رئي�س املنظمة
العراقية وال�شرق الأو�سط تيمور
حت�سني وزارة ال�شباب والريا�ضة
وال �ل �ج �ن��ة الأومل� �ب� �ي ��ة ال �ع��راق �ي��ة
�ضرورة تقدمي الدعم الكبري للعبة
�سيما بعد �أن �أخذت باالنت�شار يف
جميع املحافظات العراقية.
وق� ��ال ت �ي �م��ور حت���س�ين �أن لعبة
الكيكو�شيندو ا�ستهوت الالعبني
ال�شباب كونها تختلف عن الألعاب
ال�ق�ت��ال�ي��ة الأخ� � ��رى ،وت �ت �ي��ح لهم
التناف�س ب�شكل حقيقي الأمر الذي
جعلها تنت�شر ب�شكل �سريع يف
جميع املحافظات العراقية.
و�أ�ضاف "�إن الن�سخة الأوىل من
البطولة �أقيمت بجهود �شخ�صية
من املنظمة العراقية ،ومل ت�سهم
�أي م�ؤ�س�سة يف دعمها ،واعتمدنا
يف متويل البطولة من ا�شرتاكات
الالعبني التي مل ت�س ّد ن�صف مبلغ
كلفتها.
ودع� ��ا حت �� �س�ين ،وزي� ��ر ال���ش�ب��اب
وال ��ري ��ا�� �ض ��ة ورئ� �ي� �� ��س ال�ل�ج�ن��ة
الأومل �ب �ي��ة ،اىل ت �ك��رمي الالعبني
احلا�صلني على امليداليات الذهبية
ل �ت �ك��ون ح ��اف ��ز ًا ل �ه��م ع �ل��ى ت�ق��دمي
م�ستويات �أف�ضل يف البطوالت
املقبلة.

���ص��ف��ق��ة م��ان��ي م���ف���اج����أة ب���اي���رن ال��م��رت��ق��ب��ة!
 متابعة  /املدى
ي�س ��تعد باي ��رن ميون ��خ الأمل ��اين لتفج�ي�ر
مفاج� ��أة م ��ن العي ��ار الثقي ��ل ،بالتعاقد مع
النج ��م ال�س ��نغايل �س ��اديو م ��اين مهاج ��م
وجن ��اح ليفرب ��ول الإنكلي ��زي ،خ�ل�ال
االنتقاالت ال�صيفية املقبلة.
وينته ��ي عقد �سايو ماين ال ��ذي ان�ضم �إىل
ليفربول يف عام  ،2017على ملعب �أنفيلد
يف  30حزي ��ران  ،2023حي ��ث �سي�صب ��ح
عمره حينها  31عام ًا.
ويت�أ ّلق �ساديو ماين ب�ش ّدة مع ليفربول يف
الأ�ش ��هر الأخرية ،حيث ق ��اد الريدز لبلوغ
نهائ ��ي دوري �أبط ��ال �أوروبا ،واملناف�س ��ة
حت ��ى الآن عل ��ى لقب ال ��دوري الإنكليزي،
والتتويج بك�أ�س االحتاد.
وتتق� � ّدم املفاو�ض ��ات ب�ي�ن �س ��اديو م ��اين
وليفرب ��ول حل�س ��م ال�ص ��فقة ،يف انتظ ��ار
موافقة ليفربول على الأمر من عدمه.
و�أث ��ار م ��اين الكث�ي�ر من اجل ��دل ،ب�ش� ��أن
م�س ��تقبله مع ليفربول �س ��واء باال�ستمرار

�أو الرحي ��ل ،م�ؤك ��د �أن ّ
كل �ش ��يء �س ��يعلنه
عق ��ب نهائ ��ي دوري �أبط ��ال �أوروب ��ا الذي
ج ��رى يف �س ��اعة مت�أخرة من م�س ��اء �أم�س
ال�سبت.
وك�ش ��فت �ص ��حيفة "بيل ��د" الأمل ��اين� ،أن
بايرن ميونخ �سري�س ��ل �أول عر�ض ر�سمي
لليفربول م ��ن �أجل التعاقد مع ماين ،عقب
نهائي دوري �أبطال �أوروبا.
و�أو�ض ��حت �أن بايرن ميون ��ح عر�ض على
ليفرب ��ول  30ملي ��ون من �أج ��ل التعاقد مع
ماين ،الذي يتبقى يف عقده مو�سم ًا واحد ًا
فقط مع الريدز.
و�أ�ش ��ارت �إىل �أن ليفربول يريد  50مليون
يورو ،وم ��ن املتوقع �أن يكون هناك اتفاق
بني الطرفني نظري  40مليون يورو.
وت�أت ��ي رغب ��ة م ��اين يف الرحي ��ل ع ��ن
ليفرب ��ول ،ب�س ��بب اهتم ��ام �إدارة الري ��دز
بتجديد عقد زميله حممد �صالح ،برغم �أن
عقده هو الآخر ينته ��ي يف ذات التوقيت،
واملفاو�ض ��ات مازالت م�س ��تمرة مع �صالح
لتجديد عقده منذ فرتة طويلة.

حتجيم الأوملبية مل�صلحة مَن؟
مل َ
يبق على انق�ضاء ن�صف �سنة � ،2022سوى �شهر ًا واحد ًا ،وتنجلي
ً
حقيق ��ة االحت ��ادات (احليّة) العاملة بواقعية وفق� �ا لربامج بطوالتها
ودوراتها وور�شها و�أجتماعاتها عن (�شبه امليّتة) التي تتوارى وراء
�ستار االنتماء للجمعية العامة امل�ساهمة يف انتخاب املكتب التنفيذي
للجنة الأوملبية الوطنية كل �أربع �سنوات وال ح�ضور م�ؤثر لها حملي ًا
وخارجي ًا ي�ؤ ّكد جدارتها يف االنتماء اىل التنظيم الأوملبي الوطني.
قبل �ص ��دور قانون اللجنة االوملبية برقم  29ل�س ��نة  ،2019ا�ستم ّرت
مراقب ��ة تنفي ��ذي الأوملبي ��ة و�أمانته ��ا العامة جلميع االحت ��ادات منذ
�س ��نة � 2009إىل �سنة � 2019س ��واء من خالل تقارير دورية �أم جلنة
اخلرباء املعتمدة من �شخ�ص ��يات �سبق لها �أن �أطلعت على دواهي ما
يدور يف تلك االحتادات ،وال تغفل عن �أي �ش ��يء ميكن �أن يربّر ف�شل
رئي�س احتاد ما عن �أداء واجبه!
بعد �ص ��دور القانون  ،29توارت اللجنة الأوملبية الوطنية هذه امل ّرة
ع ��ن مواجهة االحت ��ادات ،و�أخ ��ذت متار�س دوره ��ا القي ��ادي �أمامها
ن�ص قانونها
با�س ��تحياء ت�أثر ًا بامتالكها اال�س ��تقاللية التامة ،مثلم ��ا ّ
 24ل�سنة  2021وان�سحب هذا املوقف على رفع �أيدي املتابعة ب�شكل
ُك ّلي عن �أي ق�ضية تحُ دِ ث لغط ًا �إعالمي ًا من دون �أن يكون للأوملبية رد
فعل ي�س ��اوي الفعل ذاته ،لتحافظ على مكانتها التي و ُِ�ص ��فت قانون ًا
ب�أنه ��ا "�أعلى هيئة ريا�ض ��ية غري حكومية تدي ��ر احلركة الأوملبية يف
الع ��راق" وفق ًا ملدوّ نة املبادئ الأ�سا�س ��ية للحركة الأوملبية امل�س� ��ؤولة
عن حمايتها وردع �أي خرق فيها.
رمب ��ا ج ��اءت م ��واد قان ��ون االحت ��ادات ال� �ـ 35مقارنة مب ��واد قانون
الأوملبي ��ة الـ 19لتع ّزز قناعة "وهمية" لدى املتكا�س ��لني ممّن ل�ص ��قوا
�أنف�س ��هم بكرا�س ��ي االحت ��ادات ب�س ��لوكيات انتخابي ��ة فاق ��ت ح ��دود
اال�ستغراب ،ب�أن املُ�ش� � ّرع منح كل �شيء للأوىل و�سحب كل �شيء من
الثاني ��ة ،مبا يف ذلك املراقبة املو�ض ��وعية والت�س ��ا�ؤل والتحريّ عن
وقائع تدخل يف �صميم تطوير الألعاب واكت�شاف قواعد جديدة!
ُترى ملاذا مت حتجيم دور امل� ّؤ�س�سة الأوملبية ،ومل�صلحة َمن تخ ّلتْ عن
واجباته ��ا بعد مرور � 14ش ��هر ًا من انتخ ��اب املكتب التنفيذي يف 26
�آذار  2021حتت مظ ّلة القانون اجلديد؟
�إن ا�س ��تقاللية االحتادات ال تعني �أن متار�س �أعمالها على مدى �س ��نة
كاملة �أو �أربع �س ��نوات بال متابعة وحما�س ��بة وجمال�سة مع تنفيذي
الأوملبي ��ة ،مثلما من غ�ي�ر املعقول �أن ال تعرف االحتادات الريا�ض ��ية
القيادة الأوملبية �إال لغر�ض م�س ��اعدتها ودعمها مادي ًا ومعنوي ًا وفني ًا
ح�سب االمكانيات املتاحة وال�صالحيات املحدّدة! بينما املادة ( )3من
قانون الأوملبية ت�ؤ ّكد ب�ش ��كل �ص ��ريح على �إقامة الدورات والندوات
الفني ��ة والإداري ��ة الالزم ��ة لتطوي ��ر امل�ل�اكات العامل ��ة يف اللجن ��ة
واالحت ��ادات ،و�إعداد اخلطط والربامج الكفيلة لرفع كفاءة ریا�ض ��ة
الإجناز العايل بالتن�سيق مع الإحتادات الريا�ضية ،كما حدّد القانون
مهام املكتب التنفيذي (املادة  - 7ثالث ًا – هـ) و�ض ��ع الربامج للمو�سم
الريا�ضي بالتن�سيق مع االحتادات وامل�ؤ�س�سات الريا�ضية.
م ��ا يردنا م ��ن معلومات عن فو�ض ��ى االنتخاب ��ات وتبعاته ��ا ،وهدر
الأموال ،والتعيينات ح�س ��ب امل ��زاج ،و�إبعاد الكفاءات ،والت�ص� � ّرف
ق�س ��ام ورثة) ال �ص ��وت يعلو
مبقر االحتاد الفالين ك�أ ّنه (مُ�س ��جّ ل يف ّ
في ��ه �إال كالم رئي�س ��ه حت ��ى لو كان خط� ��أ �أو يخ ��رق القان ��ون! يُح ّتم
عل ��ى اللجن ��ة الأوملبية �أن ت ��ر ّد على هك ��ذا معلومات بب�س ��ط نفوذها
االعتباري جمدّد ًا ح�س ��ب برنامج تقييم ن�صف �سنوي تبا�شر بو�ضع
مفرداته الإدارية واملالية والفنية فور ًا يف مكتب الأمني العام للجنة،
وتبد�أ با�س ��تدعاء جميع االحتادات ،رئي�س االحتاد مع �أمينيه (ال�سر
متخ�ص�ص ��ة مل ي�س ��بق
وامل ��ايل) وتت ��م مقابلت ��ه من قبل جلنة خرباء
ّ
لهم �أن عملوا يف االحتادات كي ال ُت�س ��تغل املقابلة كفر�ص ��ة لالنتقام
والتمهيد لعودتهم!
ينته ��ي التقيي ��م يف الأول م ��ن �آب ع ��ام  2022وتعلن النتائج �س� � ّري ًا
�أو عالنية بعد �أ�س ��بوع ،وهكذا بالن�س ��بة للن�ص ��ف الثاين من ال�س ��نة
اجلارية يتم تقييم االحتادات خالل �ش ��هري ت�ش ��رين الثاين وكانون
الأول منها ،و ُتعلن النتائج بعد ذلك.
ما يهمّنا من تقييم الأوملبية �أن ال يغم�ض م�س� ��ؤولها الأول عينيه عمّا
يجري من تالعب وهدر بالأموال ورمبا ُ�ش ��بهات �س ��رقة ملُنح يجري
ت�س ��ويتها بذريعة �صالحية رئي�س االحتاد بعيد ًا عن الرقابة الإدارية
واملالية داخل م� ّؤ�س�س ��ة الأوملبية كخطوة �أوىل حلماية نزاهة العمل
الريا�ض ��ي ،وان�ص ��اف رجاالته ونخ� �ّ�ص بالذكر منه ��م الذين ظلمتهم
العالق ��ات امل�ش ��بوهة وحظ ��رت تواجده ��م و�س ��محت لو�ص ��وليني ال
يحمل ��ون الت�أهيل العلمي والفني وال التجرب ��ة الحتالل مقاعد مهمّة
يف االحتاد بتزكية من حزب ما �أو تهديد �أو م�ساومة �أو �صفقة منفعة
متبادلة!
ربما جاءت مواد قانون االتحادات
الـ 35مقارنة بمواد قانون الأولمبية
ّ
لتعزز قناعة "وهمية" لدى
الـ19
ممن ل�صقوا �أنف�سهم
المتكا�سلين ّ
بكرا�سي االتحادات ب�سلوكيات
انتخابية فاقت حدود اال�ستغراب

م��درب ك��رة ال�ص��االت يج�� ّرب العبي��ه ف��ي غ��رب �آ�س��يا
 بغداد  /املدى
�أك ��د م ��درب منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة
ال�ص ��االت ،الإي ��راين حمم ��د ناظ ��م
ال�ش ��ريعة� ،ص ��عوبة مهم ��ة الع ��راق يف
بطول ��ة نهائي ��ات �آ�س ��يا التي حتت�ض ��نها
دولة الكويت يف ال�س ��ابع والع�شرين من
�أيلول املقبل ،لكنها لي�ست م�ستحيلة.
و�أوقعت قرعة نهائيات �آ�س ��يا لل�ص ��االت
منتخبن ��ا الوطن ��ي يف املجموعة الأوىل
�إىل جان ��ب كل م ��ن الكوي ��ت وتايالن ��د
وعُمان.
وق ��ال ال�ش ��ريعة "ال�ص ��عوبة تكم ��ن يف
ق ��وّ ة املنتخب ��ات وتطوّ رها يف ال�س ��نني
الأخ�ي�رة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن عامل ��ي الأر� ��ض
واجلمه ��ور بالن�س ��بة للمنتخب الكويتي
اللذي ��ن ي�س ��اعدانه يف حماول ��ة حتقيق
الفوز على فرق جمموعته".
و�أ�ض ��اف "�أما املنتخ ��ب التايالندي فهو
م ��ن املنتخب ��ات القوي ��ة يف قارة �آ�س ��يا،
و�أثبتَ ح�ض ��وره يف ِّ
كل البطوالت التي
�ش ��ارك فيه ��ا ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن املنتخ ��ب
ال ُعم ��اين لديه الرغب ��ة يف �إثبات وجوده
�ضمن منتخبات ال�صفوة من قارة �آ�سيا.
و�أ�ش ��ار �إىل �إنن ��ا "ن�س ��عى م ��ن خ�ل�ال
م�ش ��اركتنا يف بطول ��ة غرب �آ�س ��يا ،التي
�ستنطلق يف الكويت بداية �شهر حزيران

املقبل� ،إىل اال�س ��تفادة الفنية الق�ص ��وى،
للوقوف على امل�ستوى احلقيقي لالعبني
ا ُ
جلدد الذين مت ا�ستقطابهم م� ّؤخر ًا.
و�أو�ض ��ح :نح ��ن فخ ��ورون ب� ��أن نك ��ون
جزء ًا من النهائيات الآ�س ��يوية ،ون�سعى
جاهدين لت�سجيل ح�ضورنا القوي فيها.
وا�س ��تطرد :املقارن ��ة ب�ي�ن املنتخب ��ات
امل�ش ��اركة غري منطقية لأن هن ��اك �أمور ًا

كثري ًة قد تغيرّ ت على �ص ��عيد امل�س ��توى
الفني.
وب�ّي�نّ �":إنن ��ا نت�س ��ابق م ��ع الزم ��ن م ��ن
�أج ��ل �أن ن�ص ��ل باملنتخ ��ب الوطن ��ي �إىل
اجلاهزي ��ة التا ّم ��ة قب ��ل خو� ��ض غم ��ار
البطولة" .و�أ�ش ��ار �إىل �أنه و�ضع منهاج ًا
متكام�ل ً�ا لإع ��داد الفريق يت�ض� � ّمن �إقامة
مع�س ��كرات تدريبية يف بل ��دان متطوّ رة

يف لعب ��ة ك ��رة ال�ص ��االت� ،إ�ض ��افة �إىل
خو�ض عدد كبري من املباريات الودية.
واختتم م ��درب منتخبنا الوطني ،حممد
ناظ ��م ال�ش ��ريعة ،حديثه بالق ��ول :احتاد
ك ��رة الق ��دم والقائم ��ون على جلن ��ة كرة
ال�ص ��االت ،والعاملون يف املنتخب كافة،
جادّون يف عملهم ،وهو �أمر مهم جد ًا من
�أجل حتقيق الهدف الأ�س ��مى بالو�ص ��ول

�إىل مراحل متقدِّمة يف البطولة.
من جهة �أخرى ،ذكر عدي �صبار ،املن�سق
الإعالمي للجنة كرة ال�ص ��االت يف احتاد
كرة الق ��دم� ،أن م ��درب منتخبنا الوطني
لك ��رة ال�ص ��االت حمم ��د ناظم ال�ش ��ريعة
ويرافق ��ه امل ��درب امل�س ��اعد ح�س�ي�ن عب ��د
علي ،حر�ص على االطمئنان على �ص � ّ�حة
امل ��درب �ش ��وقي �ص�ب�ري ،بع ��د الوعك ��ة
ال�ص ��حية الت ��ي تع ّر�ض لها خ�ل�ال الأيام
املا�ض ��ية .وقال �صبار ان ال�شريعة متنى
للكاب�ت�ن �ش ��وقي ال�ش ��فاء العاج ��ل ،و�أن
يتجاوز الأزمة ال�ص ��حية الت ��ي �أملَّت به،
ويع ��ود مبوف ��ور ال�ص ��حة والعافية �إىل
�أ�سرته وحمبيه ،ومن جانبه ث ّمن �شوقي
ه ��ذه الزي ��ارة الت ��ي خفف ��ت عن ��ه �آالم
مر�ض ��ه ،متمني ًا التوفيق لكرتن ��ا بقيادة
ال�ش ��ريعة لتحقي ��ق النتائ ��ج الالفت ��ة يف
املناف�سات القارية.
ود�أب املدرب امل�س ��اعد ملنتخبنا الوطني
لك ��رة ال�ص ��االت ح�س�ي�ن عب ��د عل ��ي على
زي ��ارة كاب�ت�ن �ش ��وقي واالطمئن ��ان
عل ��ى �ص ��حته ،م�ؤك ��د ًا �أن م�ش ��واره مع
املنتخبات والأندية العراقية ُمدعاة فخر
العامل�ي�ن يف اللعب ��ة على مدار ع�ش ��رين
�س ��نة �أرهق خاللها كثري ًا وفاء منه وحب ًا
واخال�ص� � ًا باملهام الوطني ��ة التي �أوكلت
اليه.

آراء وافكار
من ت ْاويالت المعجم
اللغوي ال�سيا�سي العراقي

 رزاق عداي

بتفح� ��ص ب�س ��يط للمعج ��م اللغ ��وي او اال�ص ��طالحي ال ��ذي
ابتكرت ��ه العملية ال�سيا�س ��ية احلالية يف العراق ،ن�س ��تنتج دون
عناء �ص ��حة القاع ��دة اللغوية التي تقول ان اللغ ��ة هي من تفكر
فين ��ا ولي�س العك� ��س ،اي اننا نفكر يف اللغ ��ة ،فاْغلب ان مل يكن
كل ال�س ��ياقات اللغوي ��ة ظل ��ت مثار ج ��دل وخالف ب�ي�ن الفاعلني
يف العملية ال�سيا�س ��ية العراقية منذ �صدور الد�ستور واعتماده
يف عام ...،2005وا�س ��تمرالتاْويل ملواد هذا الد�س ��تور يتم مبا
يتوافق مع م�صالح هذه القوى ومنافعها  ،وما ي َثبت دميومتها،
وهكنا تفعل اللغة فعل ا ّاليديولوجا يف ممار�س ��ة التعمية وقلب
احلقائ ��ق الواقعية،فما كان متفق عليه هو ان االيديولوجيا هي
هياكل لغوية مفرت�ض ��ة  ،قابلة للتاْويل ،وتف�سر الظواهر ح�سب
االهواء وامل�ص ��الح  ،وهذا ما حفز للق ��ول ان االيديولوجيا هي
قل ��ب احلقائق وجعلها واقفة على ر ْا�س ��ها ،وه ��ي يف هذا احلال
من تتقدم على الواقع.
العملية ال�سيا�سية يف العراق ظلت تنتج مفراداتها مبا ي�ضمن
دميومتها ،واالختباء خلفها يف اعقاب كل ازمة،
�ساْكتفي مبفهومني او بعبارتني �ضمن كد�س من املفاهيم ،ظلتا
فاعلت�ي�ن ومدمرت�ي�ن يف افراز وقائع يف منتهى ال�س ��لبية  ،فبعد
كل انتخاب ��ات برملاني ��ة تكون املاكنة اللغوية للنظام ال�سيا�س ��ي
جاه ��زة النتاج م ��ا نحتاجة من ع ��دة لغوية ل ��درء املخاطر التي
حتدق بها والعمل على تدوير ذاتها .
ورغم ان هذه الفعالية اللغوية مفتعلة ومنافية للواقع ،ولكنها
بعد حني هي من حتدد م�س ��ارات العملية ال�سيا�سية برمتها،ففي
انتخابات  2010برزمفهوم(الكتلة االكرب) ،وظل فاع َال يف ر�سم
خرائط البنية الهيكلية للم�ؤ�س�س ��ة احلكومية بكافة م�ستوياتها
فار�ض ��ا هيمنته ويخو�ض متقدما ميادين اخلالف والتبجح اىل
يومن ��ا هذا ،ورغ ��م ان هذا امل�ص ��طلح يتنافى مع اب�س ��ط مبادئ
الدميقراطي ��ة من ��ذ زمن االغريق ،بي ��د انه يف الع ��راق وبوازع
ايديولوجي بائ�س �صار هو من يقرر م�صائر املاليني من الب�شر،
وكاْن احل ��ال ان ال�سا�س ��ة هم من يختلقوا الكذبة ثم ي�ص ��دقوها
بعد حني.
واليوم بعد اكرث من ن�صف عام من اجراء االنتخابات املبكرة،
ال زلن ��ا يف غم ��رة اخ ��ذ ورد حت ��ت خيم ��ة مفهوم ا�ش ��د تعا�س ��ة
ممن �س ��بقه اريد له تعطيل كل �ش ��ئ ،ا�س ��مه الثلث املعطل،ا�س ��م
وم�سمى ،مار�س �شل َال ،وم�ص ��د َا ،كانه خرج من اجواف املقد�س
ال ��ذي منا� ��ص منه ،مكت�س ��ب َا احلك ��م القطعي ،وها ه ��ي العملية
ال�سيا�س ��ة يف اتع� ��س تبدياته ��ا  ،وبعد م ��رور كل ه ��ذه الفرتة،
ن�ش ��هد تعط َال و�ش ��ل َال للحياة يف كل مناحيه ��ا ،ناهيك عما ينبوء
هذا احلال من م�س ��تقبل جمهول وانغالق ناجم عن عن احرتاب
مع�س ��كرين �سيا�س�ي�ن واح ��د منهم ��ا يتمرت� ��س ح ��ول مفهوم ��ه
ال�سيا�س ��ي دون انفكاك ،مفرغ من الداللة ،فالتوافقية لي�ست هي
ب ��ذات الدميقراطية املعمول بها يف احكامه ��ا يف كل العامل ،وال
االغلبية ح�س ��ب ال�س ��ياق الدميراطي القدمي واحلديث ،بقدر ما
ه ��و نزاع تناغمي ح ��ول املنافع ب ��كل ا�ش ��كالها،فاملاكنة اللغوية
للعملي ��ة ال�سيا�س ��ية تنتج لغته ��ا املتناغمة م ��ع اجنداتها ،وهذه
االخرية تتحول اىل اعراف ،ت�ستجيب اىل هويات فرعية ،تعمل
ه ��ذه االعراف اللغوية بدال عن ا�س ���س ومقوم ��ات الدميقراطية
املتعارف عليها ،ومن هنا تاْتي هيمنة املفاهيم والتاْويالت.
وهك ��ذا يتاْك ��د مفهوم اح ��د علماء الل�س ��ان،باْن اللغ ��ة هي من
تفكر فينا ولي�س العك�س على االقل يف جدل العملية ال�سيا�س ��ية
العراقية ،،
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العرب �أمام خيارات �صعبة
�إن ال�صيرورة طويلة المدى ،ن�سبيا ،للنظام الدولي الحديث
منذ انتهاء الحرب الباردة ،و�سال�سل التوريد العالمية،
ووجود كومة كاملة من التناق�ضات ال�سيا�سية ،والت�آكل
التدريجي للهيمنة الأمريكية بعد هيمنتها المطلقة،
والعديد من العوامل الأخرى �أدت �إلى حقيقة �أن جميع دول
العالم تقري ًبا تت�أثر ،بدرجة �أو ب�أخرى ،بعواقب ما يحدث
في �أوكرانيا .يرتبط موقف االنتظار والترقب الحذر
للبلدان العربية ،في المقام الأول ،بالت�أثير المبا�شر للعملية
الخا�صة الرو�سية على م�صالحها الوطنية.

باخت�ص ��ار ،ف�إن مواقف الدول العربية من االحداث
يف �أوكراني ��ا حمكوم ��ة مبجموعة م ��ن العوامل ،على
ر�أ�س ��ها  -االقت�ص ��اد والأمن الغذائي وت�أثرها بالنظام
العاملي القائم واخللفية ال�سيا�س ��ية وم ��ا �إىل ذلك .يف
الوقت نف�سه ،من الوا�ضح �أن جهود مو�سكو احلثيثة،
منذ انهيار االحتاد ال�س ��وفيتي ،يف بناء ج�س ��ور الثقة
م ��ع الدول العربي ��ة جعلت من امل�س ��تبعد حدوث ردود
فعل حادة م�ؤيد للغرب من جانب تلك الدول.
عند احلديث عن املكون ال�سيا�س ��ي ،ينبغي للمرء �أن
ي�ش�ي�ر �إىل ا�صرار وا�ش ��نطن على اخ�ضاع دول العامل
لإرادته ��ا والع ��ودة �إىل منطق التفك�ي�ر الثنائي خالل
احلرب الباردة ،عندما �ص ��درت �أوامر للدول بالإ�شارة
بو�ضوح �إىل انتمائها �إىل مع�سكر معني� .إن الت�صنيف
الأمريك ��ي للمجتم ��ع الدويل ب�أ�س ��ره وفق ��ا ملوقفه من
رو�س ��يا ي�ض ��ع ال ��دول العربي ��ة �أم ��ام خيار �سيا�س ��ي
�ص ��عب ميكن �أن ي�ؤث ��ر �إىل حد كبري على ا�س ��تقرارها
االجتماعي وال�سيا�سي واالقت�صادي .يف هذا ال�صدد،
يرتب ��ط ال�ت�ردد والو�س ��طية يف تعب�ي�رات القي ��ادات
الإقليمي ��ة بالرغب ��ة يف ت�أخري حلظة اتخ ��اذ القرارات
ال�سيا�س ��ية اخلارجي ��ة اال�س�ت�راتيجية ق ��در الإمكان،
والأم ��ل يف نهاي ��ة مبك ��رة لل�ص ��راع ،يليه ��ا انف ��راج
تدريجي يف العالقات بني رو�سيا والغرب.
تعتمد بع�ض دول ال�ش ��رق الأو�س ��ط اعتم ��ادًا كبريًا
على الواردات الغذائية ،وخا�صة القمح ،من رو�سيا و
� /أو �أوكرانيا (مثل م�ص ��ر ولبنان و�س ��وريا واليمن).
على الرغم من عدم فر�ض عقوبات على واردات القمح
الرو�س ��ي حتى الآن ،يواجه امل�س ��توردون م�شاكل يف
�ش ��راء القمح من رو�سيا ب�س ��بب �صعوبات يف حتويل
الأموال �إىل ال�شركات الرو�سية والت�أمني على ال�سفن.
�أوكرانيا حاليا غري قادرة على توفري �إمدادات غذائية
م�ستقرة.
وم ��ن جه ��ة �أخ ��رى ،ميك ��ن �أن ت�س ��تفيد اقت�ص ��ادات
ال�ش ��رق الأو�س ��ط املعتمدة على امل ��وارد الطبيعية من
النف ��ط والغ ��از من ال�ص ��راع وارتفاع �أ�س ��عار الطاقة.
قط ��ر واململكة العربية ال�س ��عودية والإمارات العربية
املتح ��دة والكوي ��ت والبحري ��ن وغريه ��ا ق ��ادرة على
حت�س�ي�ن ميزانها التجاري ،ف�ض�ل�ا عن ت�س ��ريع النمو
االقت�ص ��ادي .م ��ن املرج ��ح � ً
أي�ض ��ا �أن ت�ش ��هد ال ��دول
امل�ص ��درة للغ ��از زيادة هيكلية يف الطل ��ب من �أوروبا،
حيث �أعربت �س ��لطات االحتاد الأوروبي عن اهتمامها
بتنويع م�صادر �إمدادات الطاقة.
يف الوقت نف�س ��ه� ،س ��ي�ؤدي ارتف ��اع �أ�س ��عار الطاقة
�إىل تعري�ض البلدان امل�س ��توردة للتكاليف الت�ضخمية
امل�ص ��احبة ،الأم ��ر ال ��ذي �س ��ي�ؤدي �إىل تفاقم م�ش ��اكل
الغ ��ذاء .كما �أن ارتفاع �أ�س ��عار النفط والغاز �س ��ي�ؤثر

على تكلفة النقل وبالتايل �أ�س ��عار ال�س ��لع ب�ش ��كل عام،
مما قد ي�ؤدي �إىل �ض ��غوط ت�ضخمية وميكن �أن يعطل
�سال�س ��ل التوريد لل�س ��لع الأ�سا�س ��ية وغري الأ�سا�سية.
بالإ�ض ��افة �إىل ذلك� ،سي�ؤدي ارتفاع �أ�سعار الوقود �إىل
دف ��ع البلدان الفقرية بالنف ��ط �إىل خف�ض قيمة عمالتها
الوطني ��ة ،مم ��ا ي� ��ؤدي �إىل انخفا� ��ض الدخ ��ل وتردي
الظروف املعي�ش ��ية .وم ��ن املحتمل �أن ت�ش ��هد املنطقة
اندالع ا�ضطرابات اجتماعية بل وحتى �صراع نتيجة
ال�ص ��عوبات االقت�ص ��ادية وعدم قدرة احلكومات على
التعام ��ل معها بال�ش ��كل املنا�س ��ب (�أ�ش ��رنا اىل ذلك يف
مقال �سابق).
�إىل كل ه ��ذا ،ميكنن ��ا �إ�ض ��افة عواقب �أقل و�ض ��وحً ا
مرتبطة ،بقطاع ال�س ��ياحة .فمن املتوق ��ع �أن يتعر�ض
ه ��ذا القط ��اع للركود ،و�س ��يكون لذلك عواقب �س ��لبية
عل ��ى العمالة ومي ��زان املدفوعات يف دول مثل م�ص ��ر
واالم ��ارات وتون� ��س واملغ ��رب .كم ��ا �أن للعقوب ��ات
الغربية �ض ��د رو�سيا �آثار ت�شكل حتديا لدول املنطقة،
وال �سيما م�صر واململكة العربية ال�سعودية والإمارات
العربي ��ة املتح ��دة ،والت ��ي تعتم ��د عل ��ى التنوي ��ع يف
و�س ��ائلها الدفاعي ��ة ،ومتثل رو�س ��يا يف هذا ال�س ��ياق
�ش ��ريك ًا ا�س�ت�راتيجيًا مه ًم ��ا لهذه البل ��دان .وميكن �أن
ي�ض ��اف �إىل هذا � ً
أي�ض ��ا م�شاركة رو�س ��يا املبا�شرة يف
تطوير ال�صناعة النووية يف العديد من دول املنطقة.
تق ��وم ال ��دول العربي ��ة بتقيي ��م الو�ض ��ع م ��ن زوايا
خمتلف ��ة ،وهي لي�س ��ت يف عجلة من �أمرها للتو�ص ��ل
�إىل تقييم ��ات قاطعة .جتلى ذلك يف االجتماع الطارئ
للممثلي�ي�ن الدائمي�ي�ن جلامعة ال ��دول العربي ��ة الذي
عق ��د يف القاهرة مببادرة من م�ص ��ر .والذي تقرر فيه
اتخاذ موق ��ف حمايد من الو�ض ��ع يف �أوكرانيا� .أعلن
ذلك ح�س ��ام زكي الأمني العام امل�س ��اعد جلامعة الدول
العربي ��ة بقول ��ه� ،إن “الدول العربي ��ة تربطها عالقات
ودية م ��ع كل م ��ن �أوكرانيا ورو�س ��يا ،ومن ال�ص ��عب
على الأ�ص ��دقاء �أن يروا كي ��ف �أن اثنني منهم يف حالة
ح ��رب مع بع�ض ��هما البع�ض” .بالإ�ض ��افة �إىل ذلك ،مت
الإع�ل�ان ع ��ن اال�س ��تعداد لت�ش ��كيل جمموعة ات�ص ��ال
خا�صة على امل�س ��توى الوزاري لت�سهيل التو�صل �إىل
حل دبلوما�سي لل�صراع.
عل ��ى الرغ ��م من ذلك ف� ��إن بع�ض ال ��دول العربية يف
الو�ض ��ع احل ��ايل مل ترف�ض فقط دعم �أجندة ال�ض ��غط
والعقوب ��ات عل ��ى رو�س ��يا ،ولك ��ن � ً
أي�ض ��ا انح ��ازت
جزئي ��ا �إىل موقف مو�س ��كو .ب ��ادئ ذي ب ��دء ،يتجلى
ه ��ذا يف املجال الدبلوما�س ��ي .على �س ��بيل املثال ،يف
جمل�س الأمن التابع ل�ل��أمم املتحدة ،بادرت الواليات
املتح ��دة و�ألبانيا مب�ش ��روع ق ��رار يدع ��و �إىل الإنهاء
الف ��وري للعملي ��ة الرو�س ��ية يف �أوكراني ��ا .رو�س ��يا،
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ب�ص ��فتها ع�ض ��وً ا دائمًا يف جمل�س الأمن ،ا�س ��تخدمت
حق النق�ض �ض ��د هذا امل�ش ��روع .يف غ�ض ��ون ذلك ،مل
يوافق جميع �أع�ضاء جمل�س الأمن الدويل على اتباع
موق ��ف الوالي ��ات املتح ��دة .وامتنعت ث�ل�اث دول عن
الت�ص ��ويت :ال�ص�ي�ن والهن ��د والإم ��ارات .كان موقف
�أبو ظبي غري متوقع بالن�س ��بة للكثريين .فعلى الرغم
م ��ن �أن الإم ��ارات حليف تقلي ��دي للوالي ��ات املتحدة،
ف�إنها تبتعد ب�شكل متزايد عن وا�شنطن نحو التعاون
متعدد الأطراف خا�ص ��ة مع رو�س ��يا وال�صني .يتجلى
هذا االجتاه ال�سيا�سي � ً
أي�ضا يف دبلوما�سية الإمارات
العربية املتحدة.
ومل ي�ؤيد عدد من الدول العربية م�س ��ودة امل�ش ��روع
املط ��روح ام ��ام اجلمعية العامة ل�ل��أمم املتحدة لإدانة
رو�س ��يا ب�ش� ��أن “العدوان على �أوكرانيا” .فجنبا �إىل
جنب مع رو�س ��يا� ،ص ��وتت �سوريا �ض ��د القرار .ومن
بني دول ال�شرق الأو�سط التي امتنعت عن الت�صويت،
يجب متييز اجلزائر والعراق و�إيران وال�س ��ودان .مل
ي�صوت املغرب على الإطالق.
يف هذا ال�س ��ياق ،ف�إن خطاب �س�ي�رجي الفروف يف
م�ؤمتر الأمم املتحدة لنزع ال�س�ل�اح هو � ً
أي�ضا م� ّؤ�شر.
غادر ممثل ��و االحت ��اد الأوروبي والوالي ��ات املتحدة
وبريطاني ��ا القاعة �أثناء تقرير وزير خارجية االحتاد
الرو�س ��ي .بينم ��ا بق ��ي ممثل ��و اجلزائ ��ر وفنزوي�ل�ا
واليم ��ن و�س ��وريا وتون� ��س لال�س ��تماع �إىل خط ��اب
الف ��روف .وعل ��ى �أي ح ��ال الب ��د م ��ن تن ��اول املواقف
الر�س ��مية وال�ش ��عبية لل ��دول العربي ��ة م ��ن العملي ��ة
الع�سكرية الرو�سية يف �أوكرانيا ،كل على حده.
نب ��د�أ مبواقف ال ��دول العربي ��ة يف �ش ��مال �أفريقيا.
اجلزائر ،من بني حلفاء رو�س ��يا التقليديني ،مل متتنع
ع ��ن الت�ص ��ويت عل ��ى ق ��رار اجلمعي ��ة العام ��ة ل�ل��أمم
املتحدة فح�س ��ب ،بل رف�ضت � ً
أي�ض ��ا الإذعان ل�ضغوط
العقوب ��ات عل ��ى رو�س ��يا .وكان ه ��ذا متوقع� � ًا ،فب�ي�ن
رو�س ��يا واجلزائر تفاهمات ثنائية را�س ��خة ،ينعك�س
�أثره ��ا على ال�س ��احة الدبلوما�س ��ية .ويعت�ب�ر موقف
وزارة اخلارجي ��ة اجلزائري ��ة م�ؤ�ش ��را عل ��ى موق ��ف
احلكومة اجلزائرية ،مبطالبتها ال�س ��فارة الأوكرانية
بح ��ذف ر�س ��الة عل ��ى �ص ��فحتها يف الفي�س ��بوك تدعو
فيه ��ا كيي ��ف مواطن ��ي الدول ��ة الواقع ��ة يف �ش ��مال
�إفريقي ��ا للذه ��اب �إىل �أوكرانيا وامل�ش ��اركة يف القتال
�ض ��د رو�س ��يا .يف غ�ض ��ون ذل ��ك ،وعلى الرغ ��م من �أن
اجلزائر تدعم مو�س ��كو� ،إال �أنها ال ترف�ض اال�س ��تفادة
من الو�ضع احلايل من خالل عر�ضها بزيادة �إمدادات
الغاز اىل االحتاد الأوروبي.
وعلى العم ��وم ،ف�إن املجتمع اجلزائ ��ري كذلك يقف
ُف�سر فقط من خالل
�إىل جانب رو�سيا .هذا املوقف ال ي َّ
العالقات التاريخية مع مو�سكو ،ولكن � ً
أي�ضا باملوقف
الذي واجه ��ه املواطنون اجلزائري ��ون يف �أوكرانيا.
اجلزائ ��ر ،تته ��م ال�س ��لطات الأوكراني ��ة مبن ��ع �إجالء
الط�ل�اب الأجانب وال ��ذي بنتيجته ،ت ��ويف طالب من
اجلزائر يف خاركوف.
�إ�ض ��افة اىل اجلزائ ��ر رف�ض ��ت تون� ��س واملغ ��رب
االن�ض ��مام �إىل العقوب ��ات املناه�ض ��ة لرو�س ��يا .فم ��ن
املعروف �أن اقت�صاد هذان الدولتان يعتمد على زيادة
عدد الرو�س الذين يف�ضلون اال�سرتخاء يف منتجعات
�شمال �إفريقيا .حيث يحتل الرو�س املرتبة الأوىل يف

التدفق ال�س ��ياحي العام للبلدي ��ن العربيني .ومع ذلك،
ال يدعم املوقف الر�س ��مي يف تون�س بالكامل املجتمع
ال�سيا�س ��ي التون�سي .على �س ��بيل املثال ،ينتقد حزب
النه�ض ��ة الإ�س�ل�امي احلكومة التون�س ��ية ب�سبب بطء
�إجالء املواطنني من �أوكرانيا ،وينتقد رو�س ��يا ب�سبب
عمليتها الع�سكرية .كما �أن املغرب لن ي�ضحي بعالقته
م ��ع رو�س ��يا ب�س ��بب �أوكراني ��ا .يف الآون ��ة الأخرية،
و�س ��عت الرب ��اط ومو�س ��كو التع ��اون الثنائ ��ي يف
املجالني ال�سيا�سي واالقت�صادي.
مل�صر ،الدولة العربية الأهم يف �شمال �إفريقيا ،كذلك
عالق ��ات طويل ��ة وودية مع رو�س ��يا .ا�ص ��درت وزارة
اخلارجية يف جمهورية م�صر العربية بيانا اكدت فيه
�ض ��رورة اولوية احلوار وحل دبلوما�س ��ي للو�ض ��ع.
كم ��ا مل تن�ض ��م م�ص ��ر �إىل العقوب ��ات �ض ��د رو�س ��يا
ورف�ضت �إغالق قناة ال�سوي�س �أمام ال�سفن الع�سكرية
والتجاري ��ة الرو�س ��ية .وم ��ع ذل ��ك ،مل تتخ ��ذ القاهرة
موق ًفا م�ؤيدًا لرو�س ��يا ب�شكل وا�ض ��ح ،على الرغم من
�إقامة تعاون مكثف بني الدولتني ،وتعد مو�س ��كو �أحد
ال�ش ��ركاء الرئي�س ��يني يف املجمع ال�صناعي الع�سكري
والطاقة .ويف�س ��ر ذلك حقيقة �أن م�صر� ،أو ًال وقبل كل
�ش ��يء� ،ش ��ريك تقليدي للواليات املتحدة يف ال�ش ��رق
الأو�س ��ط .ثانيًا ،تعد كييف � ً
أي�ض ��ا �ش ��ري ًكا ذا �أولوية
للقاه ��رة .على �س ��بيل املث ��ال ،يتم ت�ص ��دير القمح �إىل
م�ص ��ر لي�س فق ��ط من قب ��ل رو�س ��يا ،ولكن � ً
أي�ض ��ا عن
طري ��ق �أوكراني ��ا .كما يف�ض ��ل ال�س ��ياح الأوكرانيون
املنتجعات امل�صرية.
و�أعرب ال�س ��ودان ،جار م�ص ��ر ،عن دعمه لرو�س ��يا.
حيث �أيد النائب الأول ملجل�س �سيادة ال�سودان ،حممد
حمدان دقل ��و ،قرار االعرتاف با�س ��تقالل جمهوريتي
لوكان�س ��ك ودانيت�سك .كما �أ�شارت اخلرطوم اىل عدم
اعرتا�ض ��ها على �إن�ش ��اء قاعدة ع�س ��كرية رو�سية على
�أرا�ضي البالد .ي�شري هذا �إىل �أن العملية الرو�سية يف
�أوكرانيا ال ت�ض ��ع عقبات �أمام خطط مو�س ��كو لإقامة
تعاون ثنائي مع ال�سودان.
الدول ��ة الوحي ��دة يف �ش ��مال �إفريقيا الت ��ي مل تدعم
رو�س ��يا ه ��ي ليبيا .مل تذك ��ر وزي ��رة خارجية حكومة
الوح ��دة الوطنية املنتهي ��ة واليته ��ا يف ليبيا ،جنالء
املنغو�ش ،فق ��ط �أن طرابل�س ال تع�ت�رف بجمهوريتي
لوكان�سك ودانيت�سك ،وتدعم وحدة �أرا�ضي �أوكرانيا،
بل �أنها �أدانت � ً
أي�ض ��ا العملية الرو�س ��ية يف �أوكرانيا،
وا�ص ��فة ما يحدث عل ��ى �أنه انتهاك للقان ��ون الدويل.
حتى رئي�س وزراء حكومة الوحدة الوطنية املنتخب
حدي ًثا فتحي با�ش ��اغا انتقد مو�س ��كو قائال“ :العملية
اخلا�صة لرو�س ��يا هي انتهاك وا�ضح للقانون الدويل
و�سيادة �أوكرانيا».
ترك با�ش ��اغا ر�سالته على تويرت بال�ضبط يف اليوم
ال ��ذي رحبت فيه وزارة اخلارجية الرو�س ��ية ر�س ��ميًا
باالتف ��اق عل ��ى ت�ش ��كيل احلكوم ��ة الليبي ��ة اجلدي ��دة
برئا�س ��ة با�ش ��اغا .عل ��ى �أن املوقف الر�س ��مي لليبيا ال
يعك�س متاما ر�أي كل ال�ش ��ارع ال�سيا�سي الليبي .على
�سبيل املثال ،و�صف �أحمد القذاف الدم ،ابن عم معمر
القذايف وامل�ست�ش ��ار احلايل للمر�شح الرئا�سي الليبي
�س ��يف الإ�س�ل�ام القذايف ،العملية الرو�س ��ية اخلا�صة
يف �أوكرانيا ب�أنها “دفاع عن النف�س �ض ��د تو�سع كتلة
الناتو بالقرب من احلدود الرو�سية».

ال��ع��ل��م وال���ف���ك���ر ..ح�������ض���ارة ال���ب���راب���رة
م ��ن يت�أم ��ل الع ��امل منذ عق ��ود عدي ��دة وحتى
يومن ��ا ه ��ذا ي�صاب باخليب ��ة واخل ��ذالن على ما
يح�ص ��ل في ��ه ،خا�ص ��ة ونح ��ن نق ��ف عل ��ى كارثة
كونية قد ت� ��ؤدي اىل حرب عاملية ثالثة قد حترق
االخ�ض ��ر والياب� ��س على �س ��طح االر� ��ض وتعيد
الب�ش ��رية اىل طور امل�ش ��اعية البدائي ��ة وحتى ما
قبله..الب�ش ��رية يف الألفية الثالثة و�أمام التطور
العلمي والتكنولوجي الهائل واكت�ش ��اف العلماء
لكل املجاهيل �س ��واء يف الف�ض ��اء وا�س ��رار خلق
االن�س ��ان والتدخل فيه ��ا وظهور تقني ��ات علمية
كان جم ��رد التفك�ي�ر به ��ا يف ال�س ��ابق �ض ��ربا من
اجلن ��ون ،العامل اليوم ا�ص ��بح كله يف قب�ض ��ة يد
العل ��م فلي� ��س هناك من م�س ��تحيل وم ��ا يفلت من
فكر العلماء يف هذا الزمن وي�ص ��بح ع�صيا عليهم
ويجدون �ص ��عوبة يف ت�أويله واكت�ش ��افه ،هناك
تطمين ��ات منه ��م ب�أنه ��م �سيم�س ��كوه يف القريب
العاجل و�سيكون بخدمة االن�سان..
�أم ��ام كل هذا الرقي العلم ��ي والعمراين كانت
ت�أم ��ل الب�ش ��رية �أن تعي� ��ش ب�س ��عادة وهناء وان
ت�س ��ود العدال ��ة االجتماعي ��ة كل املجتمعات وان
تك ��ون العالق ��ة ب�ي�ن ال ��دول قائم ��ة على ال�س�ل�ام
وح�س ��ن اجل ��وار وامل�ص ��الح امل�ش�ت�ركة ويُنظ ��ر
اىل ال�ش ��عوب ،ب�أبي�ض ��ها وا�س ��ودها و�أ�س ��مرها
وا�ص ��فرها ،بعني الرحمة واالن�سانية ،لكن يظهر
�أن ح�س ��ابات البيدر تختلف عن ح�سابات الزرع.
الب�ش ��رية تقف اليوم بذهول وه ��ي ترنوا بنف�س
منك�سرة و�أمل اىل ما يح�صل من جرائم وحروب
وا�ستغالل وا�س ��تعباد لل�ش ��عوب خا�صة الفقرية
وال�ض ��عيفة منه ��ا ون�ب�رة العدواني ��ة والكراهية
والعن�ص ��رية تت�ص ��اعد يوم ��ا بعد ي ��وم حتى �أن
ال�شعوب جميعا ،حتى املتح�ضرة منها ،ا�صبحت

االن عل ��ى حافة الهاوية وق ��د تنزلق االمور اكرث
واك�ث�ر لتجد نف�س ��ها يف جحي ��م م�س ��تعر بالقتل
واالب ��ادة اجلماعي ��ة وتك ��ون وجه ��ا لوج ��ه م ��ع
الفق ��ر واجلوع واحلرمان و�ص ��عوبة احل�ص ��ول
عل ��ى رغي ��ف اخلبز وهذا ما �ص ��رحت ب ��ه معظم
احلكوم ��ات وطلب ��ت من �ش ��عوبها �ش ��د االحزمة
عل ��ى البط ��ون والتهي� ��أ للمفاجئ ��ات والك ��وارث
واالنهي ��ارات وق ��د �أع ��ذر م ��ن ان ��ذر ل ��كل م ��ن مل
يتح�سب لهذا االمر..
�أي ��ن يقف العلم وثورته العلمية التكنولوجية
وم ��ا ه ��و دورهم ��ا يف من ��ع وتخفيف �ص ��دمات
الك ��وارث الت ��ي حتي ��ق بالب�ش ��رية؟ الي� ��س م ��ن
واجب العلم �أن يطور العقول ويرتقي باالرواح
والنفو�س اىل املديات املطلقة..؟ حقا لقد �صدقت
مقول ��ة ان العل ��م �س�ل�اح ذو حدين ،وم ��ن يتحكم
بالعلم هي االفكار ال�ش ��مولية والنظم ال�سيا�سية
املنبثق ��ة منه ��ا ،ف ��ان كان النظ ��ام ال�سيا�س ��ي
دميقراطي ��ا ويوفر العدالة االجتماعية وير�س ��خ
القي ��م االن�س ��انية ف ��ان العل ��م يك ��ون يف خدم ��ة
االن�س ��ان واملجتمعات ويعمل على تطوير العقل
ويوفر ا�س ��باب العي�ش الرغيد �سواء يف اجلانب
ال�ص ��حي او اخلدم ��ات املتط ��ورة والتقني ��ات
املذهلة واال�ستقالل الفكري والوعي االجتماعي،
وان كان النظام ال�سيا�س ��ي قائما على اال�ستغالل
وا�ستعباد ال�ش ��عوب ويكون املال وفائ�ض قيمته
وتغ ��ول ال�ش ��ركات االحتكارية ،العم ��ود الفقري
لهذا النظام ،ومت ��دد اذرعها يف كل العامل الهدف
اال�س ��مى لها عنده ��ا يكون العلم �س�ل�احها الفتاك
يف تهديد ال�ش ��عوب وزعزعة امنها وارباك �سبل
العي� ��ش فيها كما يح�ص ��ل الي ��وم يف عاملنا الذي
حتكم ��ه قي ��م النظ ��ام الر�أ�س ��مايل اال�س ��تعماري

� سالم حربه

والذي تدفع ب�سببه ال�شعوب ال�ضعيفة وامل�س َتغلة
حا�ض ��رها وم�س ��تقبلها للع ��امل االمربي ��ايل
املتوح� ��ش م ��ن �أج ��ل ان يبق ��ى ويحاف ��ظ عل ��ى
دميومته كنظام اقت�ص ��ادي وحيد لل�شعوب كافة
وما نراه اليوم من �ص ��راع دموي بني ال�ش ��ركات
االحتكاري ��ة واالح�ل�اف الع�س ��كرية الغربية يف
احلرب الرو�س ��ية االوكرانية بحيث دفع ال�شعب
االوكراين ثمنا باه�ض ��ا لهذا ال�صراع الدويل من
اجل اال�س ��تحواذ على خرياته واال�س ��تيالء على
ار�ضه وتركه م�شردا يف بقاع العامل كافة.
ول ��ن تقف االم ��ور عند هذا احلد فال�ص ��راع ال
يه ��دد الق ��وى املتحارب ��ة فقط لك ��ن كل منها يهدد
ب�أن يبيد احلياة على االر�ض ان ثلمت م�ص ��احله
يف ه ��ذا البل ��د ويف بل ��دان م�ستع�ض ��عة اخ ��رى
وان �ش ��عر ب�أن ح�ص ��ته تكون منقو�ص ��ة فيحاول
ان يد ّف ��ع جميع ال�ش ��عوب الثم ��ن من خالل حرب
نووي ��ة قد جتعل العي�ش م�س ��تحيال على االر�ض

وتتل ��وث الرتبة والهواء ولي�س هذا مب�س ��تحيل
يف العق ��ل الغربي فاحلرب العاملية الثانية دمرت
�شعبي هريو�ش ��يما وناكازاكي من قبل الواليات
املتح ��دة االمريكي ��ة علما ب�أن م ��ا مت تطويره من
ا�سلحة يف الزمن احلديث تفوق قوته التدمريية
االف املرات قوة القنابل النووية التي ا�س ��قطت
عل ��ى املدينت�ي�ن اليابانيتني..النظام الر�أ�س ��مايل
بقي ��ادة الوالي ��ات املتح ��دة والبل ��دان الغربي ��ة
خالق ازمات العامل وان مت حل االزمة الرو�س ��ية
االوكراني ��ة يف امل�س ��تقبل بطريق ��ة �س ��لمية دون
اللج ��وء اىل اخلي ��ار الن ��ووي فان هن ��اك اوراقا
كث�ي�رة بيدها مثل اثارة ازمة تايوان مع ال�ص�ي�ن
او هون ��ك كون ��ك ،او التحر� ��ش املجن ��ون بنظام
كوري ��ا ال�ش ��مالية �أو اع ��ادة م�ش ��كلة اجل ��زر بني
الياب ��ان وال�ص�ي�ن �أو اجلزر مع رو�س ��يا او خلق
�أزمة يف اية بقعة يف العامل يف امريكا اجلنوبية
�أو �آ�سيا �أو مع ايران �أو �سوريا �أو �أي بلد يحاول

�أن يرفع ر�أ�س ��ه ويطالب العي� ��ش بحرية وكرامة
بعيدا عن الهيمنة والتبعية.
الق ��وى االمربيالي ��ة الغا�ش ��مة ته ��دد اعداءها
ب�آخر تقنيات العلم وا�س ��لحته من ا�سلحة نووية
فتاك ��ة .اذن العل ��م بني ��ة فوقي ��ة يتب ��ع النظ ��ام
ال�سيا�س ��ي القائم وال دور رئي�س ��ي ل ��ه يف تنمية
اخالق الب�ش ��ر وبناء العدالة واحلرية املجتمعية
ب ��ل العك�س يك ��ون اداة تدمري وكراهية وع�س ��ف
بيد اجلاهل اي�ض ��ا الذي ي�س ��تخدمه كما يح�ص ��ل
يف البلدان اال�س�ل�امية املتخلف ��ة وافكار احزابها
ال�شمولية التي تعتقد وت�شيع ب�أنها متثل خال�صة
وجوه ��ر الدي ��ن اال�س�ل�امي لك ��ن ه ��ذه االف ��كار
املتطرفة لالحزاب اال�سالمية ،من قاعدة وداع�ش
ومنظمات �س ��لفية ومرتزق ��ة ميل�ش ��يات والئية،
املت�ش ��كلة يف م�ؤ�س�سات العقل ال�سيا�سي الغربي
من اجل تدمري العامل اال�س�ل�امي وم�س ��خ هويته
ا�س ��تخدمت تقني ��ات العل ��م احلديثة وا�س ��لحته،
الت ��ي زوده ��م الغ ��رب به ��ا ،با�س ��لوب همج ��ي
ف�أ�ش ��اعت امل ��وت املج ��اين والقت ��ل عل ��ى الهوية
و�س ��بي الن�س ��اء وا�س ��تعبادها وابادة ال�ش ��عوب
وتدم�ي�ر امل ��دن ،بحجة الكف ��ر والزندق ��ة الدينية
واخلروج عن �ش ��رع الل ��ه ،وتروي�ض املتبقي من
�ش ��عوبها الذي ال حول وال ق ��وة له وجعله قطيعا
غارقا باالوهام واجلهل واخلرافات..
للعلم جانب تنويري وله اي�ضا جانب تدمريي
نف�سي �إن ا�س ��تخدم من قبل الفرد املجرد بطريقة
ال عقالني ��ة غرائزية كما يح�ص ��ل اليوم من غرق
للمجتمع ��ات يف ع ��وامل االت�ص ��ال االجتماع ��ي
والتقنيات االلكرتونية ،فاالن�س ��ان كي يهرب من
امل�ش ��اكل ال�سيا�سية واالقت�ص ��ادية واالجتماعية
فان ��ه يلج� ��أ اىل العامل االفرتا�ض ��ي ال ��ذي وفرته

ل ��ه منظومات االنرتنيت من في� ��س بوك وتويرت
وان�س ��تغرام ومئات املواقع االلكرتونية ف�أ�صابه
التوح ��د واالنقطاع عن االخرين مما ت�س ��بب يف
تهت ��ك الن�س ��يج االجتماعي والفرقة واالنف�ص ��ال
و�شعور الفرد ب�أنه وحيد يف العامل ازاء امل�شاكل
التي حتا�ص ��ره عك�س الزمن الب�س ��يط ال�س ��ابق،
الفق�ي�ر علمي ��ا ،والذي ا�س ��ماه بالزم ��ن اجلميل،
زمن الألفة واملحبة وال�شهامة وال�صداقة والر�أفة
وال�شفقة واالندماج الدائم للفرد �ضمن املجموع.
ازمة الب�ش ��رية عام ��ة وهي ازم ��ة ثقافية وفكرية
يع ��اين منه ��ا مواط ��ن الع ��امل الغرب ��ي املتق ��دم
ومواط ��ن الع ��امل الثال ��ث املتخلف ،واحل�ض ��ارة
الت ��ي يراه ��ا املواط ��ن م ��ن ابني ��ة وعم ��ران هي
ح�ض ��ارة �شكلية تزويقية مبهرجة وباطنها مظلم
وجمهول لأن من يقود هذه احل�ض ��ارة �سيا�س ��يا
اغلبه ��م من الربابرة اجل�ش ��عني الذين ال يقيمون
وزنا الية اعتبارات ان�سانية تقف �أمام م�صاحلهم
ومنو ر�أ�س ��مالهم ،وكل �ش ��يء يف نظرهم �س ��لعة
تب ��اع وت�ش�ت�رى ،الثقاف ��ة ،الدي ��ن ،االدب ،الفن،
القي ��م وكل �ش ��يء ينطب ��ق علي ��ه م ��زاد العر� ��ض
والطلب قانون الر�أ�سمالية و�سر دميومتها وهو
الذي �سيكون يف النهاية �سر موتها.
م ��ا حتتاج ��ه الب�ش ��رية نظ ��ام �سيا�س ��ي عادل
قائم على العدالة االجتماعية ومينع اال�س ��تغالل
وينظ ��ر اىل االن�س ��ان ،اينما يك ��ون ،كقيمة عليا،
نظ ��ام ترتق ��ي في ��ه الثقاف ��ة ويت�س ��لح باالف ��كار
الذاتي ��ة واملو�ض ��وعية الق ��ادرة عل ��ى تطم�ي�ن
حا�ض ��ر االن�س ��ان وم�س ��تقبله وتعيد �ألفة ولحُ مة
الب�ش ��ر ويُحرتم القانون وي�س ��ود على اجلميع،
والعلم غاية ابدية عندها �س ��تكون هناك ح�ضارة
ان�سانية حقة...
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ولدت في عام  1915في �أوج الحرب العالمية الأولى في �أحدى الجزائر
التركية التي تدعى “هيبلي” .وفي عام  ،1937تخرجت من كلية ال�ضباط،
وقدمت ا�ستقالتي من الجي�ش عام  ،1944و�شرعت امار�س مهنة الكتابة.
في البداية ،مار�ست كتابة ال�شعر ومن ثم مار�ست الكتابة.اعتقلت لأول
مرة في عام  1947ب�سبب ن�شر بع�ض مقاالتي ،وقد ق�ضيت منذ ذلك الوقت
وحتى الآن خم�س �سنوات ون�صف في مختلف ال�سجون التركية ب�سبب ما
كتبته .في عامي  1956و 1957ح�صلت على جائزتين في م�سابقات الأدب
ال�ساخر العالمي ،وفي عام  1966ح�صلت على جائزة “الدجاجة الذهبية”
في م�سابقات ُك ّتاب الأدب ال�ساخر في بلغاريا.

 لطفية الدليمي

الت�أرجح بني الرغبة واال�ستطاعة

عزيز ن�سين يتحدث عن نف�سه
ترجمة :عادل حبه
�ألف ��ت حلد الآن  44كتاب ًا ،ترجمت �إىل 17
لغ ��ة من اللغات احلي ��ة يف الع ��امل .غالب ًا ما
ي�س�ألن ��ي حمب ��ي م�ؤلفاتي عن كي ��ف تكتب.
يف احلقيق ��ة مل ا�ستطع تقدمي جواب �شايف
له ��م النني ال �أعرف م ��اذا يريدون مني و�أية
ا�س ��رار ينبغي علي �أن �أزيح ال�ستار عنها...
م ��ن حي ��ث املب ��د�أ� ،أي ��ة فائ ��دة يجنوه ��ا من
معرف ��ة ه ��ذا “الأم ��ر” ...يف الوق ��ت ال ��ذي
ال توج ��د �أي ��ة نقاط مبهمة غ ��ي عملي .ومن
املحتم ��ل �أن هدفهم ه ��و �أنن ��ي يف �أية حالة
�أدون م�ؤلفات ��ي؟ ولرمبا فهم يتوقعون مني
�أن �أدل ��وا ب�أم ��ور عجيبة وغريب ��ة ،ولكن ال
يوجد �أي �شيء يث�ي�ر العجب وغري طبيعي
عملي� � ًا� .إنني ل�ست على غ ��رار الأيام الأوىل

موسيقى االحد
ثائر �صالح
�أعج ��ب امل�ؤل ��ف املو�سيق ��ي الفرن�س ��ي
املرم ��وق كام ��ي �سين�سان� ��س
  )1921مب�ص ��ر و�أحبه ��ا ،وت�أث ��رمبو�سيقاها وكتب له ��ا عدد ًا من الأعمال،
�أ�شهره ��ا كون�شرتو البيان ��و “امل�صرية”
رق ��م  )1896( 5الت ��ي حتدث ��ت عنه ��ا يف
املدى ع ��دد � 27آب  .2016قل ��ت �أنه �ألفها
�أثناء وبعد زيارت ��ه الأق�صر �شتاء 1895
 1896 /وت�ضمنها �أحل ��ان نوبية �سمعها
يف زيارته ،وقدم العمل للمرة الأوىل يف
باري�س مبنا�سبة الذكرى اخلم�سني لأول
ن�شاط مو�سيقي له ،احلفل الذي قدمه يف
قاع ��ة بلييل ال�شهرية �سن ��ة  ،1846وكان
وقته ��ا يف احلادي ��ة ع�ش ��رة م ��ن العم ��ر.
زار اجلزائ ��ر ع ��دة مرات و�أق ��ام فيها بني
 1889-1888م ��ن �أج ��ل الع�ل�اج بع ��د
�إ�صابته بالك�آبة والأرق بعد وفاة والدته.
(1835

من ن�شاط الكتاب املعروفني يف العامل الذين
ي�سعون �إىل �إث ��ارة ف�ضول القراء ،فقد كتب
�أحدهم� ”:إنني يف اثناء الكتابة �أقوم بغلق
الأبواب وال�شبابي ��ك ب�إجكام ،و�أ�ضع هيكل
عظمي لأحد الأموات على من�ضدتي ويخيم
على الغرفة �سكوت الأموات .وي�شري كاتب
�آخ ��ر �أنه يق ��وم ب�سماع �آثار ب ��اخ وبتهوفن
وبرام� ��س قب ��ل ال�ش ��روع بالكتاب ��ة �أو �أن
يحتفظ بدرجة حرارة الغرفة مب�ستوى 16
درج ��ة مئوي ��ة ،ولهذا ال ي�ستطي ��ع �أن يكتب
�أم ��ور جدي ��ة يف ال�صي ��ف .وين�ب�ري كاتب
�آخ ��ر على معرف ��ة به ويقول �أن ��ه ي�ضع على
من�ضدت ��ه قنينة وي�سك ��ي و�صحن احلم�ص
كي ير�شف ر�شفة من الوي�سكي عندما ت�صل
روايت ��ه �إىل موق ��ع ح�سا� ��س ك ��ي ي�ستعي ��د
م�شاعره!
والأك�ث�ر طرافة م ��ن كل ه� ��ؤالء هو كاتب

فرن�س ��ي ال ي�ستطي ��ع �أن ي ��دون م�ؤلف ��ه �إ ّال
يف احلم ��ام ،ويتوج ��ه �أح ��د �أ�صدقائ ��ي �إىل
كروان �سراي خارج املدينة وي�شرع بقراءة
ال�شعر...ال ...ال تعجبني مثل هذه االطوار
ولي�س لدي ال الوقت وال املزاج� .إن م�ؤلفاتي
ال حتتاج �إىل اجبار �أحد لقراءتها....ولي�س
لدي قوة الرتكيز وال الدقة الالزمة .ففي كل
اجلوالت العادية وامل�شاركة يف االجتماعات
جند م ��ا هو جذاب وي�صب ��ح مو�ضوع ًا ،وال
�أدري مل ��اذا ال تنتبه ��ون �إىل ذل ��ك......يف
�أ�س ��واق ا�سطنب ��ول وب�ي�ن �شوارعه ��ا ويف
احلان ��ات والب ��ارات الليلية ميك ��ن �أن جند
اع ��داد كث�ي�رة م ��ن املوا�ضيع املث�ي�رة بعدد
اجل ��راد والزنابري .وال يحت ��اج الكاتب يف
ح ��ال وج ��ود ه ��ذه املوا�ضي ��ع اجلذاب ��ة �أن
ي�ش ��كل م�شاه ��د م�صطنع ��ة كي ي�ؤل ��ف �آثار ًا
رائعة� .إنني �إذا م ��ا اردت �أن �أجد مو�ضوع ًا

جذاب� � ًا فم ��ا عل ��ي �إ ّال �أن اتوج ��ه يف مو�س ��م
ال�صيف حتت ج�سر ا�سطنبول و�أجل�س �إىل
جانب الزوارق و�أقوم بتدوين مالحظاتي،
ويف ال�شت ��اء �أل ��وذ ب�إح ��دى املقاهي و�أطلب
فنجان� � ًا م ��ن القه ��وة و�أ�ش ��رع بالكتابة.....
وبع ��د ذل ��ك ويف الليلة نف�سه ��ا �أكتب ق�صتي
يف البي ��ت يف الوق ��ت ال ��ذي تق ��وم زوجتي
بتدبري �ش�ؤون البيت ويلعب الأطفال و�سط
الغرفة ويتع ��اىل �صوت الرادي ��و وتتزاحم
الأ�صوات ،و�أغ ��رق �أحيان ًا يف الكتابة......
ونظ ��ر ًا لع ��دم ا�ستعداد �أي من �أف ��راد البيت
بفتح الباب الرئي�سي ،فيتوجب علي �أن �أفتح
الباب لأجيب على �صانع البقال �أو الق�صاب
وبائ ��ع املياه وبائع اجلرائ ��د ......ويحدث
�أحيان ًا �أن يتوقع البع�ض مني �أمور ًا عجيبة
وغريبة ،ويطلب ��وا املعونة وامل�ساعدة مني
و�أنق ��ل معانانته ��م ‘ىل �صفحات اجلرائد �أو
�أن �أبحث لهم ع ��ن فر�صة عمل� ،أو �أن يجلب
بع� ��ض الكت ��اب ال�شب ��اب ق�ص�صه ��م لأقر�أها
و�أن�شرها يف بع� ��ض ال�صحف! ويف �أحيان
غري قليل ��ة تذهب زوجت ��ي والأطفال خارج
البيت و�أق ��وم �أنا بتهيئة الطعام و�أن �أراقب
الطهي خالل قيامي ب�أداء عملي!
�س�ألن ��ي �أج ��د الق ��راء عن كيفي ��ة جلو�سي
عندم ��ا �أق ��وم بالكتاب.....بربكم �أي �س�ؤال
ه ��ذا ،فه ��ل يجل�س الآخ ��رون بط ��راز �آخر،
وه ��ل يتميز عن �شكل جلو�س ��ي .من املككن
�أن ه ��ذا ال�صديق العزيز قد ظن �أنه يف حال
الكتاب ��ة ،يجب �أن �أقف عل ��ى قدم واحدة �أو
�أن احني قدم ��اي حول رقبتي ،ولذا ي�صبح
اجللو� ��س �ضرب م ��ن ال�سخرية م ��ن وجهة
نظر الق ��راء ،ولكن ��ه �أمر ًا عادي� � ًا من وجهة
نظ ��ري ع ��ادي .ومبا �أنن ��ي قد اعت ��دت منذ
الطفول ��ة اجللو� ��س عل ��ى الأر� ��ض وا�ضع ًا
رجل على رجل لأننا مل نكن منتلك املن�ضدة
وال الكرا�س ��ي .ولكننا مل ن�ت�رك هذه العادة
القدمي ��ة ،ولكنن ��ا جنل� ��س عل ��ى الكر�س ��ي

ون�ضع رجل عل ��ى رجل ،وال�سبب هو �إنني
ق�ص�ي�ر القام ��ة وال تالم�س قدماي ��ا الأر�ض
عندما �أجل�س على الكر�سي.
له ��ذا ال�سب ��ب �أ�ضع قدم ��ي اليمن ��ى �أ�سفل
ج�سدي� ...أ�شعر براح ��ة �أكرب يف اجللو�س
على ه ��ذه ال�شاكل ��ة� .س�أل ق ��ارئ �آخر ،كيف
ت�ستع ��د للكتاب ��ة؟ .ب�صراح ��ة� ،أن ��ا �شخ�ص
عاطف ��ي و�صع ��ب الأط ��وار ،وله ��ذا ال�سبب
م ��ن ال�صع ��ب للغاي ��ة يف حالة ع ��دم امتالك
الو�سائ ��ل و احلرم ��ان ال ��ذي ك�ث�ر يف
حيات ��ي�،أم �أركز �أو ا�ستع ��د للكتابة على حد
قول ��ك .كم ��ا ت ��رى �إن احلاجة الت ��ي جتعلك
تفع ��ل �أي �ش ��يء ،فهل �سمع ��ت ما قال ��وا �إن
احلاج ��ة هي �أعظم معل ��م يف املجتمع...كما
�أحت ��اج �أي�ض� � ًا �إىل كتابة �شيء م ��ا لتخفيف
ال�ضغوط النف�سية و�إمرار قوتي ...ولأنني
يف معظ ��م الأوق ��ات ل�س ��ت م�ستع ��د ًا عقلي� � ًا
وج�سدي� � ًا للكتاب ��ة ،له ��ذا ال�سب ��ب ال تخ ��رج
�أعمايل ب�شكل جيد.
�س�ألن ��ي �أحدهم ،ه ��ل �أنا �أتاب ��ع املو�ضوع
لأجده ،بل �أن املو�ض ��وع يتبادر �إىل ذهني.
والل ��ه ،املو�ض ��وع لي� ��س كم ��ن يط ��رق بابك
ويهم بالدخول ،وال على �شاكلة الكيميائيني
القدام ��ى الذي ��ن كانوا يبحث ��ون عن الذهب
يف اجلب ��ال ...ميكن �أن يحدث كال الأمرين.
على �أي حال ،ف� ��إن املالحظات التي �أجمعها
كل يوم هي �أف�ض ��ل م�صدر لكتابة ق�ص�صي،
و�إذا م ��ا كن ��ت �أرغب يف كتاب ��ة �شيء ما ملدة
مئة عام �أخرى ،فلن تنفد مالحظاتي� .إن ما
يثري احل ��زن هو �أن حيات ��ي ال تكفي لكتابة
كل هذه املوا�ضيع و ما زالت غري منتهية ،و
حزين الأكرب هو �أن ال �أكتب املوا�ضيع التي
تعجبن ��ي لأنن ��ي يف الوقت احل ��ايل ،ل�سوء
احل ��ظ� ،أن ��ا �أكت ��ب فقط �شيئ� � ًا لك�س ��ب لقمة
العي� ��ش و الك�سب امل ��ال ،و �إن اغلب ما اريد
ان اكتب ��ه يف هذا املجتم ��ع الميكن ن�شره و
الذي كتبته يف زنزانات ال�سجون.

ذكريا ت الإ�سماعيلية
�أل ��ف عمل�ي�ن يرتبط ��ان بها هم ��ا متتابعة
اجلزائ ��ر ( )1880و�أفريقي ��ا (.)1891
ومنذ ذل ��ك احلني �أكرث من زيارة اجلزائر
واملغ ��رب ليق�ضي ال�شتاء هن ��اك هرب ًا من
ب ��رد باري� ��س .وكانت اجلزائ ��ر واملغرب
وتون�س حتت االحتالل الفرن�سي وقتها.
وي�أت ��ي عمله الق�ص�ي�ر املعنون ذكريات
الإ�سماعيلي ��ة يف ذات ال�سي ��اق� ،ألف ��ه
�سن ��ة  1895كذك ��رى لزيارت ��ه مدين ��ة
الإ�سماعيلي ��ة على قن ��اة ال�سوي�س ،وهو
عم ��ل ق�ص�ي�ر للبيانو ي�ستغ ��رق حوايل 6
دقائ ��ق ،ت�ضمنه حل ��ن مو�ش ��ح �شهري هو
“ي ��ا ع ��ذويل ال تلمن ��ي فاله ��وى قت ��ال”،
م ��ن ت�ألي ��ف امل�ل�ا عثم ��ان املو�صل ��ي (من
املع ��روف �أن ��ه عا�ش ب�ي�ن 1923 - 1854
ويقول �أحد الباحث�ي�ن �أنه ولد يف 1844
لأن ��ه من غري املعق ��ول �أن ي�ستقب ��ل ادباء
بغ ��داد �سن ��ة � 1865صبي ��ا يف احلادي ��ة
ع�شرة مبا ذكر م ��ن حفاوة) .هذا املو�شح
هو �أحد اجلواه ��ر يف املو�سيقى العربية

مثل باقي �أعم ��ال املو�صلي ،فال عجب �أن
�سحر امل�ؤل ��ف الفرن�سي الكبري لي�ستعمله
يف عمل ��ه ه ��ذا (عم ��ل رق ��م  100بح�سب
ت�صني ��ف �أعم ��ال �سين�سان� ��س) ،وحت ��ى
ميكن القول �إن املو�شح هو جوهر العمل
كل ��ه .ويب ��دو م ��ن ذل ��ك �شعبي ��ة املو�ش ��ح

ثقافة

وانت�ش ��اره يف الع ��راق وب�ل�اد ال�ش ��ام
وم�ص ��ر خ�ل�ال ف�ت�رة ق�ص�ي�رة� ،إذ مل مير
على ت�أليفه من قبل املال عثمان �سوى عقد
�أو عقدي ��ن من ال�سنني بح�س ��ب تقديري.
يف نف�س الوقت ،ال �أ�ستبعد لقاء الرجلني
يف م�ص ��ر فقد تزامنت زي ��ارة املال عثمان

املو�صلي وزي ��ارة �سين�سان�س يف 1895

ورمب ��ا �سمع املو�شح من ��ه �شخ�صيا .وقد
اقتب�س ��ت ال�شع ��وب الأخرى �أعم ��ال املال
عثمان ،فعالوة على الأتراك واليونانيني
و�صل ��ت بع�ض �أحلان ��ه الهن ��د �إىل جانب
فرن�س ��ا والع ��امل كله على ي ��د �سين�سان�س
كما هو احلال يف ذكريات الإ�سماعيلية.
كان عق ��د الت�سعينات ف�ت�رة خ�صبة يف
حي ��اة �سي�سان�س متيزت بك�ث�رة �سفراته
�س ��واء بغر� ��ض ال�سياح ��ة �أو لتق ��دمي
�أعمال ��ه ،كما كان عازف بيان ��و ماهر ًا يف
نف�س الوقت (بريطانيا الواليات املتحدة
وغريه ��ا) .لك ��ن مهارته يف الع ��زف على
البيانو مل تنعك� ��س يف �أعماله� ،إذ ال جند
ب�ي�ن �أعمال ��ه للبيان ��و الكثري مم ��ا يعزف
اليوم ،و�أكرث �أعماله للبيانو قطع ق�صرية
مثل ذكرياته من الإ�سماعيلية �أو ذكرياته
الإيطالية وبع�ض امل ��ازوركات والأغاين
بدون كلمات ،وهو �ش ��كل مو�سيقي �أبدع
فيه مندل�سون وتلقفه منه الآخرون.

ال�أظ ��نُّ � ّأن الكاتب الراحل بورخ� ��س جانب ال�صواب عندما �أ�شار
�إىل قناعت ��ه ب�أ ّننا « نقر�أ مانرغبه ونكت ��ب مان�ستطيعه» .الرتحّ ل
بني حدود الرغبة واال�ستطاعة يبدو يل حقيقة نعي�شها وبخا�صة
مل ��ن اتخذ – ولن �أقول �إمتهن � -ش ��ك ًال من �أ�شكال الكتابة �أ�سلوبا
حياتي ًا له �أو َم ْع َلم ًا من معاملها الأ�سا�سية.
ّ
كل كاتب هو ق ��ارئ بال�ضرورة .اليه ُّم �إن كان (بلدوزر ًا) للقراءة
�أو قارئ� � ًا عادي� � ًا .ه ��و يق ��ر�أ مايرغب في ��ه وح�سب .مامِ ��ن كاتب
حقيق ��ي مل يتف�ن�ن يف �ضروب القراءة؛ لكن لي� ��س ّ
كل قارئ كاتب ًا
والينبغ ��ي �أن يكون الأم ��ر هكذا� .أ�سباب كث�ي�رة تقف وراء هذه
احلقيقة.
الكتاب ��ة �أع�س ُر م ��ن القراءة بالت�أكي ��د .القراءة فع� � ٌل منقاد بقرار
�شخ�ص ��ي دافع ��ه اال�سا�س هو الرغب ��ة يف قراءة ه ��ذا الكتاب �أو
ذاك .ثمة مالي�ي�ن الكتب املتاحة للقراءة يف يومنا هذا وبخا�صة
التح�سر على
يف ع�ص ��ر الق ��راءة الألكرتوني ��ة ال ��ذي جع ��ل م ��ن
ّ
ق ��راءة كتاب ما ذكرى مطوية يف غياه ��ب الن�سيانُ .
نحن نختا ُر
الكت ��اب الذي نري ��د قراءته بح�س ��ب �إعداداتن ��ا امل�سبقة:من ي�ش�أ
ق ��راءة الرواي ��ات واالكتفاء بها فل� � ُه ذلك ،ومن ي�ش� ��أ قراءة كتب
التقني ��ة �أو الفل�سف ��ة �أو االقت�صاد �أو ال�سيا�س ��ة �أو االجتماع فله
ذل ��ك �أي�ض ًا� .أن ��ت يف النهاي ��ة تختا ُر الكت ��ب التي ت�سع ��دك لأنها
تتوافق م ��ع �إعداداتك امل�سبقة ،وال�أظنُّ � ّأن �أمر ًا ما يف هذا العامل
ميك ��ن �أن ُيجبرِ َ �أحدنا عل ��ى قراءة مااليرغبه �إال يف حدود �ضيقة
للغاي ��ة ميكن جتاوزها فيما بعد .يف القراءة �أنت الفاعل الأكرب.
�أن ��ت من حت ّد ُد الكتب التي تختاره ��ا اختيار ًا يتوافق مع ذائقتك
ع�صي على القراءة
الكتاب
ويحقق انت�شاءك العقلي والنف�س ��ي.
َ
ٌّ
�أمامك متى ماامتلكت االعدادات الالزمة لقراءته.
ٌ
خمتلف متام� � ًا .منا�سيبُ احلري ��ة املتاحة لك
احل ��ا ُل م ��ع الكتابة
عندما
أنت
�
جوهري:
ل�سبب
وت�ضيق
تتناق�ص
م ��ع القراءة
ُ
تكتبُ
تتطل� � ُع ملثابة عالية ت�سع ��ى لبلوغها وما�أنت بالغه ��ا مهما فعلت.
تب ��دو ه ��ذه احلقيق ��ة مثل �إح ��دى القوان�ي�ن الغريب ��ة يف نظرية
الك ��م .ال�أظ ��نُّ � ّأن كاتبة �أو كاتب ًا �إنتهى م ��ن ت�أليف كتاب ث ّم جل�س
�رن مبا �صنع معترب ًا �إياه حتفت ��ه الكاملة النهائيةّ .
ي�ت مّ ُ
كل انتهاء
م ��ن �صناعة كت ��اب �إمنا هو �إي ��ذانٌ بوالدة فكرة كت ��اب جديد مبا
ي�شبه الرتكي ��ب الهيغل ��ي الديناميكي الذي ين ِت ��جُ �أ�شياء جديدة
يتع�س� � ُر �صنع اجلديد من
متفوق ��ة نوعي� � ًا على تلك القدمية؛ لكن ّ
غري معونة القدمي .قد تعي ُد ال�صياغة هنا وهناك يف كتاب تعم ُل
ُ
وت�ضيف مواد وحتذف �أخرى ،تقتن ُع بقائمة حمتويات ث ّم
عليه،
تعي ُد ترتيبها لأ�سباب م�ستجدة ،تنقحُ وت�صق ُل وت�ش ّذبُ ث ّم تقتن ُع
يف نهاية الأمر � ّأن فعل التنقيح والت�شذيب واال�ضافة بات ع�سري ًا
على الكتاب الذي بني يديك والبد من التفكري بكتاب جديد.
يف القراءة ومن خاللها ُ
ميكن �أن ُن�سعد مبعاينة (القمم) الفكرية
ُ
التي بلغها ُ
�سنتوقف كثري ًا عند قراءة عبارة
بع�ض بني الب�ش ��ر.
�أو حت ��ى مف ��ردة� .سنعي ُد ق ��راءة بع�ض الف�صول م ��رات ومرات،
ُ
ن�ضيف الكت ��اب �إىل قائمة الكتب الت ��ي �ساهمت يف ت�شكيل
وق ��د
عقولنا و�أرواحنا ث ّم نعي ُد قراءتها بني حني و�آخر مثلما نفع ُل مع
امل�سرحيات ال�شك�سبريية �أو بع�ض �أعاظم م�ؤلفات ع�صر النه�ضة
�سعي وراء
�أو كتابات �أكابر ناثرين ��ا العرب .القراءة يف النهاية ٌ
الكم ��ال ال ��ذي نلمحه يف الآخري ��ن ولي�س فينا� .أم ��ا الكتابة فهي
مط ��اردة ملثال بعي ��د (تران�سندنتايل) نراه غ�ي�ر وا�ضح املالمح،
ولي� ��س يف م�ستطاعنا �سوى حماولة االقرتاب منه؛ ولكن توجد
حدود للإقرتاب الن�ستطي ُع القفز عليها �أو �إلغاءها.
ُ
نحن يف الع ��ادة ُنق ِب ُل على القراءة من�شرحي ال�صدور ومنت�شني
ُ
بل ��ذة التو ّقع القادمة ؛ �أم ��ا ّ
فيعرف حجم
كل من �شرع يف الكتابة
الت�شوّ � ��ش الفكري ال ��ذي يعانيه :كيف يبد�أ؟ حلظ ��ة البداية هذه
خميفة وع�سرية ؛ لأنها �ستح ّد ُد ّ
كل امل�آالت الالحقة.
الت�أرج ��حُ ب�ي�ن الرغب ��ة واال�ستطاع ��ة ،ب�ي�ن ماترغ ��بُ يف قراءته
ومات�ستطي ��ع كتابت ��ه ،ه ��و �أحد احلقائ ��ق اليومي ��ة يف حياة ّ
كل
كات ��ب حقيقيَ .ح ْ�س ُب ُه �أن يتلذذ مبا يرغ ��بُ يف قراءته ،و�أن ّ
تظل
�أنظ ��اره متط ّلع ��ة لتل ��ك القم ��م العالية الت ��ي يراه ��ا �شاحبة غري
وا�ضح ��ة املعامل م ��ن بعيد ،ولي�س ل ��ه من خيار �س ��وى ال�صعود
�إليها يف رحلة �سيزيفية النهائية.
بورخ� ��س كاتب حقيق ��ي �إ�شتغل دوم� � ًا يف قلب الأت ��ون الكتابي
امل�شتعل ؛ ولأنه كذل ��ك فقد نقلت عبارته حقيقة جوهرية يف هذا
العامل.
أع�سر من القراءة بالت�أكيد.
الكتابة �
ُ
القراءة ٌ
فعل منقاد بقرار �شخ�صي
دافعه اال�سا�س هو الرغبة في قراءة
هذا الكتاب �أو ذاك .ثمة ماليين الكتب
المتاحة للقراءة في يومنا هذا وبخا�صة
في ع�صر القراءة الألكترونية الذي
التح�سر على قراءة كتاب ما
جعل من
ّ
ذكرى مطوية في غياهب الن�سيان.

الروائية وال�شاعرة اللبنانية –الفرن�سية فينو�س خوري غاتا:

جائزة كبرى وتكريم عن مجمل اعمالها ال�شعرية
ترجمة :عدوية الهاليل

حازت الروائية وال�شاعرة
اللبنانية الناطقة بالفرن�سية
(فينو�س خوري غاتا) خالل �شهر
ني�سان الجاري على جائزة روبرت
جانزو ال�شعرية التي يتم منحها
لم�ؤلف بارز يتحدث الفرن�سية ،كما
جرى تكريمها عن مجمل اعمالها
في المعهد ال�سويدي في باري�س..

مل تك ��ن فينو� ��س خ ��وري غات ��ا بحاجة
اىل ه ��ذه اجلائ ��زة ليع ��رف النا� ��س انه ��ا
واح ��دة م ��ن �أعظ ��م ال�شعراء فق ��د ح�صلت
يف عام 1980على جائزة ابولينري لل�شعر
وجائ ��زة ماالرميه لل�شع ��ر يف عام ،1987
كما ح�صل ��ت يف عام 2009عل ��ى اجلائزة
الكربى لل�شعر م ��ن االكادميية الفرن�سية،
ويف ع ��ام  2011ح�صل ��ت عل ��ى جائ ��زة
غونك ��ور لل�شعر عن جمموعته ��ا ال�شعرية
(اي ��ن تذه ��ب اال�شج ��ار؟) وغريه ��ا كثري.
ومنذ انط�ل�اق جائزة روب ��رت جانزو يف
ع ��ام  ،2007يتم منحه ��ا �سنوي ��ا ل�شعراء
متميزي ��ن من قبل جلان حتكي ��م مرموقة،
ويذك ��ر ان اجلائ ��زة مت ان�شا�ؤها بوا�سطة
م�ؤ�س�س ��ة روب ��رت جان ��زو حت ��ت رعاي ��ة
م�ؤ�س�س ��ة فرن�س ��ا وقد حمل ��ت ا�سم امل�ؤلف
ومقات ��ل املقاومة وع ��امل الآث ��ار والر�سام
والبحار روب ��رت جانزو ()1995-1898
ال ��ذي كان �صديقا الندري ��ه بريتون وبول
ايل ��وار والذي قام بانت ��اج جمموعة ثرية
م ��ن االعمال النقية الأ�صيل ��ة التي احتفت
بجمال العامل..

ولدت فينو�س خوري غاتا يف بعبدا يف
لبن ��ان يف ع ��ام  ،1937كان والده ��ا راهبا
�سابق ��ا ا�صب ��ح جنديا بع ��د �أن عمل لب�ضع
�سنوات كمرتجم ملفو�ض �سام يف فرن�سا..
يف ع ��ام  ،1959انتخب ��ت ملك ��ة جم ��ال
بريوت..عا�ش ��ت فينو� ��س يف فرن�س ��ا منذ
ع ��ام  1972هرب ��ا من احل ��رب الأهلية يف
لبنان وب ��د�أت يف تر�سي ��خ نف�سها ككاتبة،
تزوجت من الباح ��ث الفرن�سي جان غاتا.
و�ساهمت يف جملة �أوروبا ،التي يخرجها
لوي� ��س �أراغ ��ون ،حي ��ث كان ��ت ترتجمه ��ا
�إىل اللغ ��ة العربي ��ة ،ون�ش ��رت العدي ��د من
الرواي ��ات واملجموع ��ات ال�شعرية ونظرا
لكونها روائية و�شاعرة فقد اختارت اللغة
الفرن�سية كلغة تعب�ي�ر على الرغم من انها
كان ميك ��ن ان تكتب باللغة العربية وكذلك
�شقيقتها الروائية ال�صحفية التي بقيت يف
بريوت.ترجمت فينو� ��س ال�شعر املعا�صر
من اللغة العربية وال�سيما ق�صائد ال�شاعر
ال�س ��وري اللبن ��اين ال�شه�ي�ر �أدوني� ��س،
وغالب ��ا ماكانت اللغ ��ة العربي ��ة تظهر من
خ�ل�ال لغته ��ا الت�صويرية املتقن ��ة الدقيقة

يف املناظر الطبيعية واملوا�سم التي تبدو
ك�أبط ��ال يف رواياته ��ا وق�صائده ��ا لأنه ��ا
ت�صنع ق�ص�صا وق�صائدا �أكرب من احلياة،
واحيان ��ا تكون م�أ�ساوي ��ة وغالبا ماتكون
فكاهي ��ة ب�ش ��كل �ساخروتت�ضم ��ن تاري ��خ
عائلته ��ا ومنطقته ��ا وتاريخ بلده ��ا ،على
الرغم من انها عا�شت يف باري�س لأكرث من
ثالث�ي�ن عام ��ا ،اال ان امل�شه ��د ال�ضمني يف
ق�صائدها دائما مايكون لبنانيا..
�ألف ��ت فينو�س خوري غات ��ا �سبعة ع�شر
رواي ��ة وخم�س ��ة ع�ش ��ر جمموع ��ة �شعرية
باللغ ��ة الفرن�سي ��ة وتناول ��ت يف اعماله ��ا
طفولته ��ا الت ��ي عا�شته ��ا يف قري ��ة ب�شري
اجلبلي ��ة حي ��ث ول ��د ال�شاع ��ر ج�ب�ران
خلي ��ل ج�ب�ران..يف ع ��ام  ،1966ن�ش ��رت
جمموعته ��ا ال�شعري ��ة الأوىل (وج ��وه
غ�ي�ر مكتمل ��ة) ،ويف ع ��ام  ،1967ن�ش ��رت
جمموع ��ة (االرا�ض ��ي الراكدة)..حتت ��ل
املر�أة مكانة مهمة يف اعمال فينو�س بينما
تنتق ��د الرج ��ل غالبا وت ��رى ان ��ه م�س�ؤول ان�ضم ��ت غات ��ا اىل برمل ��ان الكت ��اب حوايل اربعني رواي ��ة وجمموعة �شعرية (ه ��ي قالت)(،رحمة اال�شج ��ار)( ،ليلة بني
ع ��ن اخلطيئة الأ�صلي ��ة وعن ال�ش ��ر الذي الناطقني بالفرن�سي ��ة اىل جانب الروائية ترجم ��ت اىل خم�س ��ة ع�شر لغة م ��ن اهمها اللي ��ايل)( ،هنا كان ذات يوم بلدا) و(بيت
الفرن�سي ��ة بوال ج ��اك و�أخري ��ن ،ون�شرت (مونولوج املوت) و(الظالل و�صراخها) ،على حافة الدموع)..
تواجهه املر�أة..

وداعا بسام فرج
كاركاتيـــــــــــــــــــر
Editor-in-Chief

Fakhri Karim

General Political daily
29 May 2022

www.almadapaper.net
Emaili:nfo@almadapaper.net

اقــــرأ
ر� ً
أ�سا على عقب

�ص ��در ع ��ن دار امل ��دى حديثا كتاب "ر�أ�س ��ا على عق ��ب" ت�أليف
�إدواردو غاليان ��و ترجم ��ة ب�س ��ام البزاز ،ويع ��د غاليانو احد
ابرز كت ��اب امريكا الالتينية ويو�ص ��ف بان ��ه رجل احلروف
البارز ،بقول املرتجم" :منذ �أن بد�أتُ برتجمة كتاب �إدواردو
غاليان ��و املعن ��ون "ر�أ�س ��ا عل ��ى عق ��ب" و�أنا �أكت�ش ��ف كم يف
ه ��ذا الع ��امل من ظل ��م وكم فيه من ك ��ذب وزيف� .ص ��حيح � ّأن
عنوان ��ه "ر�أ�سا على عق ��ب" لك ّنه ي�ضع الكث�ي�ر من احلاالت
وال�سيا�س ��ات يف و�ضعها الوا�ضح� .إ ّن ��ه كتاب خري من �ألف
رواية ،لأ ّنه يفتح الذهن والعني على ما يجري حولنا".

بيت املدى ي�ست�ضيف فنان "الكوميك" الأملاين راين توما�س

جعل من هذا الفن للكبار ..وتناول موا�ضيع �سيا�سية واجتماعية
 ب�سام عبد الرزاق

�ضمن فعاليات "جاي
تاك" التي يقيمها معهد
غوته بالتعاون مع
م�ؤ�س�سة املدى للإعالم
والثقافة والفنون،
اقيمت جل�سة حوارية
حتت عنوان (الكوميك
ك�أداة لإحياء التاريخ)،
ام�س االول اجلمعة،
�ضيفت فيها فنان
الكوميك االملاين راين
هارت توما�س ،واملعروف
بفن الكوميك منذ فرتة
طويلة ،الذي حتدث عن
كيفية ت�صوير ق�ص�ص
الواقع من خالل فن
الكوميك.

ويعت�ب�ر ف ��ن الكوميك واح ��دا من
الفن ��ون الت�صويري ��ة ،وغالب ��ا م ��ا
يتكون م ��ن جمموعة �صور حتكي
اح ��داث متتابع ��ة ،لتك ��ون ق�ص ��ة
معين ��ة وترتاف ��ق معه ��ا ن�صو�ص
حكائية بني �شخ�صيات الق�صة.
يف بداية اجلل�س ��ة حتدث توما�س
عن �سعادت ��ه بالتواجد يف العراق
وخا�ص ��ة يف بي ��ت امل ��دى للحديث
ع ��ن الفن الذي يقدمه ،وحتدث عن
م�سريته الفنية وكيف بد�أ بالتعامل
مع فن الكوميك وتطوير مهاراته.
وق ��ال توما�س ان ��ه "ان�شغ ��ل بهذا
الف ��ن منذ ثالثني عام ��ا ،وهذا الفن
تط ��ور يف املاني ��ا على م ��دى هذه
ال�سن ��وات ،ويف بدايات ��ي عمل ��ت
عل ��ى تقدمي ق�ص� ��ص للكبار وكذلك
ق�ص�ص لل�س�ي�رة الذاتية من خالل

ف ��ن الكوميك ،وكان اول عمل قمت
بت�أليفه اثن ��اء فرتة الدرا�سة حيث
در�ست فن الغرافك والت�صميم يف

احد املعاهد يف املانيا".
وا�ض ��اف ان ��ه "يف ه ��ذه الفرتة مل
يك ��ن ف ��ن الكوميك معروف ��ا للكبار

والنا�ضجني ،وامن ��ا كان مقت�صرا
عل ��ى �شريح ��ة االطف ��ال وال�شباب
ويتن ��اول ال�شخ�صي ��ة البطولي ��ة،

لكن ��ي اردت ان احت ��دث من خالل
فن الكوميك عن امل�سائل ال�سيا�سية
واملوا�ضيع التي ت�سرتعي اهتمام
الكبار".
واكمل ،انه "لذل ��ك حتدثت مع دار
الن�ش ��ر يف املاني ��ا والت ��ي اتعامل
معها ،وح ��ددت معه ��م انني ارغب
بت�صوي ��ر ق�ص� ��ص للنا�ضج�ي�ن
م ��ن خ�ل�ال ه ��ذا الف ��ن ،وحتدث ��ت
معه ��م ع ��ن رغبت ��ي يف ت�ألي ��ف
وا�صدار حكايات م�صورة اتطرق
فيه ��ا اىل املوا�ضي ��ع ال�سيا�سي ��ة
واالجتماعية".
وتاب ��ع ان "اول كتاب ا�صدرته يف
املاني ��ا تناول حياة الفنان "جوين
كا� ��ش" ،وحقق هذا الكتاب جناحا
كبريا وق ��د متت ترجمت ��ه اىل 15
لغ ��ة ،وبعدها قمت با�ص ��دار ق�صة
عن حي ��اة الثوري في ��دل كا�سرتو
وحتدث ��ت فيه ��ا ع ��ن الث ��ورة يف
كوب ��ا" .واو�ض ��ح ان ��ه ميي ��ل يف
اعمال ��ه اىل اال�س ��ود واالبي� ��ض
ويتجن ��ب االل ��وان يف ر�سوماته،
ف�ض�ل�ا ع ��ن ا�ستعمال ��ه للفر�ش ��اة
والقما�ش يف الق�ص�ص امل�صورة.
وب�ي�ن ان ��ه "تناول ��ت يف بع� ��ض
االعم ��ال االو�ض ��اع ال�سيا�سي ��ة
واالجتماعي ��ة يف برلني عن طريق
ق�ص� ��ص خيالي ��ة وا�سطوري ��ة
ولي�س ��ت حقيقي ��ة ،حي ��ث كل املدن
فيها حكاي ��ات خيالية وا�سطورية،

وان ��ا قم ��ت بجمع ه ��ذه احلكايات
ومزج ��ت فيه ��ا �شيئ ��ا م ��ن اله ��زل
والكوميدي ��ا وق ��ام ب�س ��رد ه ��ذه
احلكاي ��ات �سائ ��ق تاك�س ��ي يف
برلني ،ويقوم ه ��ذا ال�سائق بق�ص
احلكاي ��ات عل ��ى ال ��ركاب الذي ��ن
يركبون معه".
وحت ��دث ع ��ن زمالئ ��ه الذي ��ن
ي�شتغل ��ون يف ف ��ن الكومي ��ك وهو
يف نف� ��س الوق ��ت م�ص ��در معي�شة
له ��م ،وه ��م يهتم ��ون به ��ذا الف ��ن
وتتن ��وع ا�ساليبه ��م ،وم ��ن بينه ��م
زميلته ايزابيل كرايت�س من مدينة
هامب ��ورغ االملانية ،وهي تهتم يف
املج ��ال التاريخ ��ي للمدينة ولديها
ا�سل ��وب خا� ��ص يف الر�س ��م كونها
ت�ستعمل قلم الر�صا�ص.
وحت ��دث اي�ض ��ا ،ع ��ن ا�سالي ��ب
متنوع ��ة اخ ��رى لزمالء ه ��ذا الفن
م ��ن بينه ��م م ��ن ي ��زور البل ��دان
الت ��ي فيه ��ا اح ��داث �ساخن ��ة مث ��ل
فل�سط�ي�ن والبو�سن ��ا وحتوي ��ل
الق�ص� ��ص ال�صحفي ��ة فيم ��ا بع ��د
اىل ف ��ن الكومي ��ك ،ف�ض�ل�ا ع ��ن
ق�ص� ��ص تناولت احداث ��ا �سيا�سية
ا�ستطاع ��ت تعرية بع� ��ض املواقف
لدى بع�ض احلكومات.
وذك ��ر ان "فن الكومي ��ك ي�صل اىل
م�شاعر القراء وي�ستطيع ان يروي
الكثري من احلكايات املبا�شرة التي
تعك�س ال�شخ�صيات الواقعية".

�أول هندية تفوز بجائزة بوكر الدولية

ت�سريحة �آمرب هريد يف "يوم اخلتام" حتمل ر�سالة مبطنة

فازت الروائية جيتاجنايل �شري بجائزة "بوكر" الدولية املرموقة
ع ��ن روايتها "�ضري ��ح الرمل" املرتجمة من اللغ ��ة الهندية ،لت�صبح
بالتايل �أول هندية حت�صل على هذه املكاف�أة.
وتتن ��اول رواي ��ة �شري ق�صة ام ��ر�أة تبل ��غ ثمانني عام ًا تب ��د�أ حياة
جديدة غري متوقعة وغري تقليدية بعد وفاة زوجها .وتدور �أحداث
الق�صة يف �شمايل الهند.
فيم ��ا باتت رواية "�ضريح الرمل" �أول كتاب باللغة الهندية يح�صل
عل ��ى ه ��ذه اجلائزة الت ��ي ج ��رى ت�سليمها خ�ل�ال حفل ��ة �أقيمت يف
لن ��دن م�ساء اخلمي� ��س ،مع جائزة نقدي ��ة تبلغ خم�س�ي�ن �ألف جنيه
�إ�سرتلين ��ي (نح ��و � 62أل ��ف دوالر) ،ونقل ��ت وكال ��ة �أنب ��اء "بر� ��س
ترا�س ��ت �أوف �إندي ��ا" عن �شري قولها "مل �أحلم ق ��ط بجائزة بوكر،
ومل �أتخيل �أنني �س�أت�سلمها".
و�أ�ضافت الروائية املولودة يف مينبوري الهندية عام  1957والتي
تعي� ��ش حالي� � ًا يف نيودله ��ي "يا ل ��ه من تقدي ��ر كبري� .أن ��ا منده�شة
و�سعيدة وفخورة".

خ�ل�ال املرافعة اخلتامي ��ة ملحاكمة املمثل
الأمريك ��ي ج ��وين دي ��ب لطليقت ��ه �آم�ب�ر
ه�ي�رد ،ظه ��رت الأخ�ي�رة بت�سريحة �شعر
"خا�ص ��ة" حتم ��ل ر�سال ��ة للمالي�ي�ن من
امل�شاهدين.
وبع ��د �ستة �أ�سابيع م ��ن املحاكمة املثرية
للج ��دل ،ب�ي�ن املمث ��ل الأمريك ��ي ج ��وين
ديب وطليقت ��ه املمثلة �آمرب هريد ،تنتهي
املحاكم ��ة الت ��ي �شدت الوالي ��ات املتحدة
والعامل م�ساء اجلمعة .وب ��د�أت املرافعة
اخلتامي ��ة للطرفني ،اجلمعة ،ومن املقرر
�أن تب ��د�أ هيئ ��ة املحلف�ي�ن مداوالته ��ا يف
اليوم نف�سه .وبينما انهال فريق املحامني
جل ��وين دي ��ب ،عل ��ى ه�ي�رد ،باالتهامات
والأدل ��ة التي تك�ش ��ف ادعاءاتها� ،سلطت

 نادية هناوي
الناق ��دة واالكاديمي ��ة� ،ص ��در له ��ا
كت ��اب بعن ��وان (غاليان ��و �صي ��اد
ال ��كالم والعب ��ور الأجنا�س ��ي).
وه ��و كت ��اب نق ��دي متخ�ص� ��ص
بدرا�س ��ة �أدب كات ��ب م ��ن �أمري ��كا
الالتيني ��ة ه ��و االوروغوان ��ي
ادواردو غاليانو الذي كتب �أعماله
ال�سردي ��ة ون�شره ��ا وه ��و خ ��ارج
بل ��ده منفيا منذ مطل ��ع �سبعينيات
الق ��رن الع�شري ��ن ولكن ��ه كان
يعب ��ر فيها كله ��ا عن ظل ��م التاريخ
الر�سم ��ي للمهم�شين من الكادحين
والم�ست�ضعفي ��ن وب�سب ��ب ذل ��ك
اكت�س ��ب �أدب ��ه �شه ��رة عالمي ��ة.
والكت ��اب يقع في �أكث ��ر من مئتين
وثالثي ��ن �صفحة تت�ص ��دره مقولة
(كم هي �صعب ��ة دون ريب الكتابة
بهذه ال�سهولة).
 محمد عارف
المخ ��رج ال�سينمائ ��ي ،عر� ��ض له
الفيلم الوثائق ��ي الكندي العربي،
الم�شترك "�أغان ��ي ال�سماء" �ضمن
فعالي ��ات المنه ��اج الأ�سبوع ��ي

الكامريا عد�ستها على هريد وهي جال�سة و�سائل التوا�صل االجتماعي.
بت�سريحة �شعر مميزة.
ومتثل الهال ��ة ،التي قد ت�شبه كذلك �إكليل
وظهرت ه�ي�رد بت�سريحة �شع ��ر معقودة ال�س�ل�ام الذي ارت ��داه الإغريق ،الرباءة،
متتد عل ��ى طريف الر�أ� ��س ،ت�شبه "هالة" وهي الر�سالة التي �أرادت هريد �إي�صالها
املالئك ��ة ،وفق ��ا لو�ص ��ف املتابع�ي�ن على يف اجلل�سة الأخرية.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

حكاية عراقية !!
�إذا كنت حمبط ًا ومهموم ًا،
�شاهد اللقاء الذي �أجرته �إحدى
الف�ضائيات مع ال�سيد حامت كرمي
مدير الب�ستنة والغابات يف وزارة
الزراعة ..و�أمتنى عليك �أن ال تعتقد
�أنني �س�أ�سخر من مدير غاباتنا
ال�شا�سعة التي نناف�س بها �أ�سرتاليا،
لكني مثل �أي مواطن �أعتقد �أن
املتحكمني يف �ش�ؤون البالد والعباد
من ال�سيا�سيني يقدمون لنا كل يوم
منوذج ًا متميز ًا للتخلف  ،وي�صرون
على عملية اعادة مناذج عبا�س
البياتي و�صالح املطلك وال�سيدة
عتاب الدوري  ،وال نن�سى بالتاكيد
قائدة النه�ضة " العقارية " يف
عراق اليوم الربوفي�سورة عالية
ن�صيف  .فمثل ه�ؤالء فقط من
يقود �سفينة البالد و�سط �أجواء
عوا�صف ال�سيا�سة و " العجاج "
 ....ولأنني مواطن �أعي�ش يف بلد
دميقراطي يحرتم حرية الإعالم
بدليل �أن ال�سيد هادي العامري
ترك الأمور تعاين من "االن�سداد"
وقرر �أن يعاقب �صحفي ًا ا�سمه
م�صطفى الربيعي جرميته الوحيدة
�أنه التقى ببع�ض املواطنني الذين
جتر�أوا وانتقدوا ال�سيد العامري
� ،أترك ال�صحفي العراقي املغلوب
على �أمره و�أعود حلكاية ال�سيد
حامت كرمي وهو ي�شرح لنا �أف�ضل
طريقة ملواجهة الت�صحر ،فال يهم �أن
يجف الفرات ،وال �أن تنقطع املياه
عن دجلة ،فاحلل عند ال�سيد املدير
ب�أن ن�صلي جميع ًا �صالة ا�ست�سقاء،
ولتذهب ال�سدود �إىل اجلحيم،
فماذا يعني �أن يتحول العراق
�إىل �صحراء؟� ..ألي�ست الإمارات
بلد ًا �صحراوي ًا؟ ..باملنا�سبة هذه
�إجاباته �أنقلها كما وردت على
ل�سانه يف الربنامج.
بعد حكاية مدير الب�ستنة
والغباءات اعتذر الغابات ،
هل ت�صدقون معي �أن هذه
البالد بو�ضعها احلايل تفتح
�أبوابها للكفاءات واخلربات،
و�أنها م�شغولة �أ�صال ببناء
دولة امل�ؤ�س�سات؟ ..فنحن �أمام
م�س�ؤولني �أ�شاو�س يف الدفاع عن
عدم الكفاءة ..ونراهم يقولون �إن
ال�سيا�سيني واقاربهم واحبابهم
غري م�س�ؤولني عما يحدث من
خراب �سيا�سي وخدمي واقت�صادي
 ..املواطن يعي�ش و�سط هالة من
اخلطب واملواعظ  ، ،ولعل حكاية
املدير الهمام حامت كرمي تثبت لنا
بالدليل القاطع كيف �سرق منا حتى
احللم مبجتمع مزدهر .وتعالوا
نت�ساءل ،ملاذا �أ�صبحت غالبية
النا�س ال ت�صدق خطب و�شعارات
الدميقراطية؟
يف تقديري املتوا�ضع �أنه
ميكن ر�صد �آالف الأ�سباب التي
تدفع املواطنني الن يدير ظهره
لل�سيا�سيني والربملان ويف �أح�سن
الأحوال �إىل عدم الوقوع يف
غرامهم  ،وبالطبع ال يوجد عاقل
يقع يف غرام حممد احللبو�سي .
نحن نعي�ش اليوم مع م�س�ؤولني
و�سيا�سيني يحاولون �إجها�ض
حلم العراقيني الذي بد�أ مع �إ�سقاط
متثال �صدام ،قوى لن ت�ست�سلم
ب�سهولة ،بع�ضها ظهر يحمل الفتات
التقوى ،وبع�ضها ارتدى لبو�س
الوطنية الزائفة ،وبع�ضها حاول
�أن ي�ضحك على النا�س ب�شعارات
م�ضللة ،وكان وراء كل هذا رموز
الف�ساد الذين ينتفعون من الو�ضع
احلايل ،طبقات �سميكة من �أ�صحاب
امل�صالح ،يت�سببون كل يوم يف قتل
�آمال وطموح العراقيني.

�أول معر�ض من نوعه عن الأبواب يف مدينة كربالء
كربالء – علي لفتة �سعيد

للمرك ��ز الثقاف ��ي التاب ��ع لالتحاد
العام لالذاعيي ��ن والتلفزيونيين،
الفيل ��م يتح ��دث ع ��ن الغن ��اء
ال�صوفي ،وهو من �إنتاج مهرجان
"�سومر" الدولي.

 حمدي العطار
الباح ��ث والكات ��ب� ،ص ��در ل ��ه عن
من�ش ��ورات االتحاد الع ��ام للأدباء
والك ّتاب في الع ��راق ،كتاب نقدي
بعن ��وان "مالم ��ح ال�شخ�صي ��ة
ف ��ي الرواي ��ة العراقي ��ة /تابوات
الجن� ��س ،ال�سيا�س ��ة ،الدي ��ن"..
الكت ��اب ي�سل ��ط ال�ض ��وء عل ��ى
مو�ضوع ��ات �شائك ��ة تناولته ��ا
الرواية العراقية.

�شه ��دت مدين ��ة كرب�ل�اء �إقام ��ة �أوّ ل
معر� ٍ��ض م ��ن نوع ��ه يف الع ��راق
للأب ��واب ع�ب�ر التاري ��خ ..املعر� ��ض
ال ��ذي �أقيم على قاع ��ة متحف �صالح
حيث ��اين وحم ��ل عن ��وان ( ذاك ��رة
االبواب) يعد م ��ن املعار�ض النادرة
التي تطلبت عر�ض �أبواب بقيا�ساتها
وطرق جنارتها ونق�شاتها لتعرب عن
�أهمي ��ة الأب ��واب يف حي ��اة النا� ��س
واالنتب ��اه لها عرب الع�صور ومنذ �أن
كان �أوّ ل م�سكن للإن�سان كانت هناك
�أبواب.
وق ��ال مدير املتحف الفن ��ان حيثاين
�إن املعر� ��ض ت�ضمن عر� ��ض  38بابا
ب�أحج � ٍ�ام خمتلفة وخام ��ات متنوّ عة

وم ��ن ف�ت�رات تاريخي ��ة خمتلف ��ة..
منوها اىل �أن �أهمية الباب تكمن يف

الطقس

�أن ��ه كان مرافقا للإن�س ��ان منذ البدء،
ح�ي�ن اتخذ البيت م�سكن ��ا و�أدّى ذلك

اىل تن ��وّ ع �صناعته بع ��د �أن كان من
حج ��ر قب ��ل �أن يتح ��وّ ل اىل اخل�شب

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االح ��د) �أن درج ��ات احل ��رارة ترتفع ع ��ن معدالتها ليوم �أم� ��س ،و�أن اجلو
�سيكون م�شم�سا يف العديد مناطق البالد.

ع�ب�ر قط ��ع الأ�شج ��ار ،ليب ��د�أ ع�ص ��ر
�صناع ��ة الأبواب اخل�شبي ��ة التي ما
زال ��ت قائمة ومل تتخ � ّ�ل عن وظيفتها
العريق ��ة .ولف ��ت اىل �أن م ��ا عر� ��ض
من �أبواب كان ��ت متفاوتة احلجوم،
بع�ض الأب ��واب بارتفاع ثالثة �أمتار
ومرتي ��ن عر�ض ��ا ،وبع�ضه ��ا �أقل من
قام ��ة �إن�س ��ان ،وكذل ��ك هن ��اك �أبواب
فيه ��ا زخ ��ارف منقو�ش ��ة بوح ��دات
زخرفية هند�سية و�شجرية وم�شاهد
لعتب ��ات ديني ��ة �أو كتاب ��ات ورم ��وز
كث�ي�رة .وي�ضي ��ف �أن هن ��اك �أبواب ��ا
ا�شتمل ��ت يف ثلثه ��ا الأول من الأعلى
عل ��ى �شبابيك �صغ�ي�رة للتعرف على
الط ��ارق �أو ق�ض ��اء احلاج ��ة دون
اال�ضط ��رار اىل فتح الباب .ومي�ضي
بقول ��ه �إن بع� ��ض الأب ��واب تنوّ ع ��ت

اخلام ��ات اخل�شبي ��ة فيه ��ا ،فهن ��اك
�أب ��واب من خ�ش ��ب ال�ص ��اج و�أخرى
م ��ن ال�سي�س ��م واجل ��اوي واجل ��ام،
مق�س ��ى باملع ��دن ،حي ��ث
وبع�ضه ��ا ّ
يتعام ��د اخل�شب املنقو� ��ش بوحدات
زخرفي ��ة نباتي ��ة دقيقة عل ��ى املعدن
بطريق ��ة هند�سي ��ة بارع ��ة على هيئة
مربع ��ات .م�ؤك ��دا �أن الب ��اب ع ��امل
متكامل ينق� �ّ�ض على ذاكرتن ��ا ب�إرث
مر ّك ��ب ،فه ��و يف�ص ��ل ب�ي�ن برزخني،
ب ��رزخ اخل ��ارج ب ��كل ثقل ��ه وب ��رزخ
الداخ ��ل حي ��ث ال�سكين ��ة والعائل ��ة.
ولف ��ت اىل �أن املعر�ض هو الأول من
نوعه لي�س على م�ستوى كربالء ،بل
على م�ستوى العراق والقى ح�ضورا
وا�ستح�سان ��ا من اجلمي ��ع وافتتحه
وزير الثقافة وحمافظ كربالء.
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