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قال وزير ال�صحة هاين العقابي �إن حوادث ال�سري تخلف ثالثة �آالف حالة وفاة �سنوياً.
و�أفاد العقابي ،ب�أن "كرثة احلوادث املرورية �سببها اال�سترياد الع�شوائي لل�سيارات
وقيادتها من �أ�شخا�ص ال ميتلكون �إجازات �سوق".
و�أ�ضاف العقابي �أن "�أغلب الطرق اخلارجية حتتاج �إىل �صيانة وت�أهيل" ،داعي ًا
"ال�سائقني �إىل جتنب ا�ستخدام الهواتف".
و�أكد� ،أن "حوادث ال�سري يف الطرق ت�سجل � 3آالف حالة وفاة �سنوياً" ،م�شدد ًا
على �ضرورة "ت�ضافر جميع اجلهود للتعاون واحلد من احلوادث حفاظ ًا على �أرواح
املواطنني".
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ال�صدريون يلغون مظاهرات "غا�ضبة" �ضد ت�سريبات المالكي

اختيار رئي�س وزراء جديد ي�صل �إلى طريق م�سدود
 بغداد /تميم الح�سن
و�صلت مناق�ش ��ات اختيار رئي�س وزراء
جدي ��د داخ ��ل الإط ��ار التن�سيق ��ي �إىل
طريق م�سدود ،فيما �ستحاول املجموعة
ال�شيعي ��ة �أن تعق ��د اجتماع� � ًا لنف� ��س
الغر�ض الأ�سبوع املقبل.
وينق�س ��م "الإطاري ��ون" اىل �أك�ث�ر م ��ن
فري ��ق ب�ش� ��أن مر�ش ��ح رئا�س ��ة ال ��وزراء
املقب ��ل ،حي ��ث يدع ��م كل فريق ا�س ��م �أو
اكرث للمن�صب بغياب �آليات احل�سم.
ويُ�ش ��كل �إ�ص ��رار ن ��وري املالك ��ي زعيم
دول ��ة القان ��ون ،باحل�صول عل ��ى والية
ثالث ��ة �أزم ��ة داخ ��ل "التن�سيق ��ي" م ��ع
ت�صاعد االنتق ��ادات �ضده ب�سبب ما بات
يعرف بـ "ويكليك�س املالكي".
ويف �آخ ��ر ت�سريب ��ات للت�سجي�ل�ات
املن�سوب ��ة �إىل "املالك ��ي" يهاجم الأخري
حلف ��اءه ال�شيعة هذه امل ��رة ،كما يُك�شف
لأول مرة عن ا�سم �إحدى الف�صائل التي
تكرر ظهور �أ�صواتهم باملقاطع ال�سابقة.
وح ��اول ح ��زب الدع ��وة ومقرب ��ون من
"املالكي" دفع االتهامات عن الأخري مع
�إلغ ��اء "ال�صدري�ي�ن" تظاه ��رات كان من
املفرت� ��ض �أن تخ ��رج تندي ��د ًا ب�أحادي ��ث
زعيم دولة القانون امل�سربة.
كما حاول "الإطاريون" توريط الربملان
يف الأزم ��ة ،وف ��ق ت�صريح ��ات رئا�س ��ة
جمل� ��س الن ��واب ،التي طلبت ع ��دم عقد
جل�س ��ة الختيار رئي� ��س اجلمهورية قبل
اتفاق �سيا�سي خارج الربملان.
و�أك ��د �شاخ ��وان عب ��د الله نائ ��ب رئي�س
الربمل ��ان �أن "املجل� ��س ل ��ن يك ��ون طرف ًا
يف اخلالف ��ات وامل�ش ��اكل ،وطاملا ف�شلت
بع�ض القوى ال�سيا�سية يف االتفاق على
�شخ�صية وطنية لرئا�سة الوزراء قادرة
على قيادة البلد".
 التفا�صيل �ص3

 ترجمة :حامد �أحمد

هذا الأمر م ��ع �شركائنا خالل اجتماع �أوبك
بال�ص القادم يف � 3آب".
وذك ��رت الوكالة يف تقري ��ر لها� ،أن "منظمة
ال ��دول امل�ص ��درة للنف ��ط (�أوب ��ك) تعمل مع
رو�سي ��ا ومنتج�ي�ن �آخري ��ن ال�سرتج ��اع
مع ��دالت التجهي ��ز ب�شكل تدريج ��ي متا�شي ًا
مع ع ��ودة اقت�صاديات الع ��امل والطلب على
الطاق ��ة اىل حالتها الطبيعي ��ة بعد تراجعها
خالل فرتة جائحة كورونا".
وتاب ��ع التقري ��ر� ،أن "منظم ��ة �أوبك بال�ص
�ست�ستعي ��د كل �سق ��وف �إنتاجه ��ا ال�سابق ��ة
بحل ��ول نهاي ��ة �شه ��ر �آب ،بينم ��ا �سي�ستم ��ر
االتف ��اق احل ��ايل للمنظم ��ة بالعم ��ل �سوية
حلني نهاية هذا العام".
 التفا�صيل �ص2

م�شتركات وتداعيات التغيير المتوقع في العراق 6

عمال ي�صهرون النحا�س تحت ا�شعة ال�شم�س الالهبة ..عد�سة :محمود ر�ؤوف

الأنواء الجوية" :جمرة القي�ض" ت�ستمر لغاية ال�شهر المقبل
 بغداد /المدى
ذك ��رت هيئ ��ة الأن ��واء اجلوي ��ة �أن موج ��ة "جمرة
القي� ��ض" احل ��رارة �ست�ستم ��ر لغاي ��ة العا�ش ��ر من
ال�شه ��ر املقب ��ل ،م�ؤك ��دة �أن االرتفاع فيه ��ا �سيكون
بنحو متذبذب على �شكل موجات.
وقال مدير �إعالم الأن ��واء اجلوية عامر اجلابري،
�أن "موج ��ة احل ��رارة الت ��ي �شهده ��ا الع ��راق

 بغداد /فرا�س عدنان
دافعت وزارة الكهرب ��اء عن م�شاريعها بالربط مع دول اخلليج واجلوار،
م�ؤك ��دة �أن ه ��ذه اخلط ��وات م ��ن �ش�أنه ��ا �أن توف ��ر وثوقي ��ة وا�ستقرارية
للمنظوم ��ة الوطنية ،وجتعل العراق ممر ًا لنقل الطاقة مبا يحقق مردود ًا
اقت�صادي ًا للخزينة العامة للدولة.
وفيم ��ا تتح ��دث جه ��ات �سيا�سية بن ��وع من الت�ش ��ا�ؤم عن ه ��ذه امل�شاريع،
ي ��رى خرباء �أن فيها �أهمية كبرية ال�سيما عل ��ى �صعيد ا�ستقرار املنظومة
الكهربائي ��ة ودوره ��ا يف ت�شغي ��ل املعام ��ل املعطلة.وقال املتح ��دث با�سم
ال ��وزارة �أحمد مو�س ��ى� ،إن "م�شاريع الربط الكهربائ ��ي مع دول اجلوار

م�ؤخ ��ر ًا �س ��وف ت�ستم ��ر لغاي ��ة نهاي ��ة الي ��وم".
وتاب ��ع اجلاب ��ري� ،أن "التوقع ��ات ت�ش�ي�ر �إىل
ح�ص ��ول انخفا�ض بداية من الغ ��د اخلمي�س بنحو
تدريج ��ي" ،مبين� � ًا �أن "الع ��راق مير حالي� � ًا بفرتة
الهب ��ة ت�سمى جمرة القي�ض تبد�أ من منت�صف �شهر
مت ��وز وتنته ��ي يف نهاي ��ة الثلث الأول م ��ن ال�شهر
القادم".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "جم ��رة القي� ��ض تتمي ��ز بارتف ��اع

ب ��د�أت من ��ذ مدة لي�ست بالق�ص�ي�رة ،وهي جزء من �أه ��داف تنويع م�صادر
الطاقة".وتاب ��ع مو�سى� ،أن "الوزارة م�ض ��ت مب�شاريع �سواء على �صعيد
الطاق ��ة ال�شم�سي ��ة� ،أو الربط الكهربائي التي ج ��اءت بح�سب التوجيهات
احلكومية عل ��ى م�ستويات عدة".و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "العراق م�ضى بالربط
على عدة م�ستويات ،فلدينا ربط مع اململكة الأردنية الها�شمية ولدينا عقد
لإجن ��ازه ،وعم ��ل �أخر مع اجلانب الرتك ��ي وقد وقعن ��ا االتفاقية النهائية
للت�شغي ��ل و�أجنزن ��ا اخلط ��وط الناقل ��ة" .ولف ��ت مو�س ��ى� ،أن "احلكومة
م�ضت �أي�ض ًا مبفاو�ض ��ات جدية مع اململكة العربية ال�سعودية منذ �سنتني
وتطرقت �إىل ق�ضايا معمّقة من �أجل �إجناز الربط".
 التفا�صيل �ص3

يتي ��ح له احل�ص ��ول عل ��ى العدد الأك�ب�ر منها.
وق ��ال رئي� ��س كتل ��ة دول ��ة القان ��ون عط ��وان
العط ��واين� ،إن "اجتم ��اع رئي� ��س جمل� ��س
الن ��واب حمم ��د احللبو�سي مع نائب ��ه الثاين
�شاخ ��وان عب ��د الله بر�ؤ�س ��اء الكت ��ل النيابية
�أم� ��س الأول ج ��اء مبنا�سب ��ة ب ��دء الف�ص ��ل
الت�شريعي الثاين".
وتاب ��ع العط ��واين� ،أن "املجتمع�ي�ن ناق�ش ��وا
مهام وحتديات املرحلة املقبلة داخل الربملان،

م�ست�شار حكومي يلوح ب�إعادته
�إلى و�ضعه ال�سابق

غمو�ض ب�ش�أن تخفي�ض "�سعر
ال�صرف" ..والمالية النيابية
تحذر من الم�سا�س به

على ال�صعيدين الت�شريع ��ي والرقابي ،و�سن
القوانني ذات الأهمية الق�صوى التي يحتاجها
املواط ��ن ،ومناق�ش ��ة جمي ��ع امل�شروعات التي
وردت من احلكومة من �أجل �إعادة قراءتها".
و�أ�شار� ،إىل �أن "املناق�شات تطرقت �إىل �إعادة
ت�شكي ��ل اللج ��ان مب ��ا يتما�ش ��ى م ��ع الأوزان
االنتخابية اجلديدة التي جاءت بعد ان�سحاب
الكتلة ال�صدرية وا�ستقالة �أع�ضائها".

 بغداد /ح�سين حاتم
ي�ستبع ��د ن ��واب يف اللجن ��ة املالي ��ة �إع ��ادة
�سعر ال�صرف اىل م ��ا كان عليه قبل حوايل
�سنت�ي�ن رغ ��م الفائ� ��ض امل ��ايل املتحق ��ق
م ��ن �أ�سع ��ار النف ��ط ،فيم ��ا �أ�ش ��اروا اىل �أن
تغي�ي�ره يف الوقت احلايل �سيولد مطالبات
تعوي�ضية من قبل �أ�صحاب بع�ض امل�شاريع
اال�ستثماري ��ة املتعاق ��د عليه ��ا ل�صال ��ح
احلكومة.
وق ��رر البن ��ك املرك ��زي العراق ��ي يف كانون
الأول  ،2020تعدي ��ل �سع ��ر �صرف الدوالر
الأمريك ��ي ليكون � 145ألف دينار مقابل كل
 100دوالر ،وفق� � ًا للموازن ��ة العامة للدولة
لعام  2021التي �أقرها جمل�س النواب.

احلرارة والرطوب ��ة و�سكون الري ��اح وت�ؤدي �إىل
خ ��روج احل�ش ��رات والزواح ��ف" ،مو�ضح� � ًا �أن
"االرتف ��اع يف هذه الف�ت�رة ال يكون م�ستمر ًا �إمنا
بنحو متذبذب على �شكل موجات".
وم�ض ��ى اجلاب ��ري� ،إىل �أن "مع ��دالت احل ��رارة
احلالية تكون بنحو  49درجة يف بغداد واملناطق
املحيطة به ��ا �أما املناطق اجلنوبية ف� ��أن الدرجات
�ستكون خم�سينية".

"ال�شباب" يطمح لنتائج �إيجابية
في ك�أ�س العرب
 بغداد /المدى
�أك ��دت �إدارة منتخب ال�شب ��اب عزم العراق
حتقيق نتائج �إيجابي ��ة خالل بطولة ك�أ�س
الع ��رب الت ��ي �ستب ��د�أ مبارياته ��ا اليوم يف
ال�سعودية.
وقال م ��درب منتخب ال�شب ��اب عماد حممد
خ�ل�ال م�ؤمت ��ر �صحف ��ي تابعت ��ه (امل ��دى)،
�إن "ه ��ذه البطول ��ة متن ��ح الثق ��ة واخلرب َة
ُ
�ر ،والبطول ُة
لالعب�ي�ن،
وت�ضيف لهم الكث�ي َ
�ات
العربي ��ة جتم� � ٌع جي� � ٌد قبي ��ل الت�صفي � ِ
الآ�سيوية يف �أيلول ملنتخبنا".

و�أ�ض ��اف حممد �أن "هك ��ذا بطوالت ت�صب
يف م�صلح ��ةِ تطوي ��ر ق ��درات الالعب�ي�ن
الفرد ّي ��ة واجلماعي ��ة ،وبخ�صو� ��ص
منتخبن ��ا فقد عملنا يف العام�ي�ن املا�ضيني
عل ��ى تطوي � ِ�ر ق ��درات الالعب�ي�ن لك ��ن مثل
وعدم
هكذا �أعم ��ار حتتاج �إىل �ص�ب�ر �أكرب ِ
ا�ستعجال".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "حتقي ��ق نتائ ��ج �إيجابية
هدفن ��ا يف ه ��ذه البطول ��ة ،لك ��ن النتائج ال
ت�أت ��ي �إال بتطبي ��ق املُف ��ردات التدريبية من
قبل الالعبني والرتكيز التام".
 التفا�صيل �ص5

دع������وات ل��ت�����ش��ري��ع ق���ان���ون ل��ح��م��اي��ة الأه������وار

ت���وج���ه لإع�������ادة ت�����ش��ك��ي��ل ل���ج���ان ال��ب��رل��م��ان
يتجه الربمل ��ان �إىل �إعادة ت�شكي ��ل اللجان مبا
يتنا�س ��ب م ��ع املتغ�ي�رات احلا�صل ��ة ودخ ��ول
نواب جدد ب ��د ًال عن �أع�ض ��اء الكتلة ال�صدرية
الذي ��ن ا�ستقال ��وا يف وق ��ت �ساب ��ق ،وي�ؤك ��د
الإط ��ار التن�سيق ��ي �أن ح�س ��م الرئا�س ��ات
الدائم ��ة تل ��ك اللج ��ان �س ��وف يك ��ون بع ��د
ت�شكي ��ل احلكوم ��ة ،و�أن ثقل ��ه االنتخاب ��ي

"النفط" :ت�صدير  4ماليين
برميل بنهاية 2023
توقع وزير النفط �إح�س ��ان عبد اجلبار� ،أن
ت�ت�راوح �أ�سع ��ار النف ��ط اخل ��ام يف ال�سوق
العاملي ��ة مبا يزيد على املئ ��ة دوالر للربميل
خالل بقية ه ��ذا العام ويبقى بهذا امل�ستوى
الع ��ايل لعدة �سنوات قادم ��ة ،م�ؤكدا �أن ذلك
يتطل ��ب توا�ص ��ل جه ��ود البل ��دان املنتج ��ة
للنف ��ط �ضم ��ن منظم ��ة (�أوب ��ك بال� ��ص) يف
حتقيق املوازنة ما بني التجهيز والطلب.
وق ��ال عب ��د اجلب ��ار ،يف لق ��اء م ��ع وكال ��ة
(بلومب�ي�رغ) الأمريكية للطاق ��ة ،وترجمته
(امل ��دى)�" ،أود �أن حتتف ��ظ منظم ��ة �أوب ��ك
ب�أدواته ��ا لقيا� ��س الإنت ��اج وال�سيطرة عليه
والإبقاء عل ��ى التوازن القائ ��م ،و�سنناق�ش

الكهرباء تدافع عن م�شاريع الربط مع الجوار

 بغداد /نب�أ م�شرق

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

 التفا�صيل �ص2

 ذي قار /ح�سين العامل
اعتمدت جلنة الأه ��وار والرتاث يف حمافظة ذي
قار جملة م ��ن التو�صيات ملعاجلة اجلفاف ،داعية
�إىل ت�شري ��ع قان ��ون حلماية الأه ��وار .وذكر بيان
�ص ��در ع ��ن اللجن ��ة عق ��ب اجتم ��اع دوري مو�سع
عق ��د يف دي ��وان حمافظ ��ة ذي قار وح�ض ��ره عدد
م ��ن ممثل ��ي الدوائ ��ر املعني ��ة بالأه ��وار والبيئة

والرتاث� ،أنه" بعد تداعي ��ات اجلفاف يف مناطق
الأه ��وار انطلق الي ��وم االجتماع ال ��دوري للجنة
الأهوار يف حمافظة ذي قار ومت االتفاق على عدد
من املقررات �سنعم ��ل عليها بالتعاون مع اجلهات
املعنية".و�أ�ضاف البيان ال ��ذي تلقته (املدى)� ،أن
"املق ��ررات كانت باكورة حمل ��ة كبرية �ستنطلق
م ��ن مناط ��ق الأه ��وار لإعالنه ��ا منطق ��ة منكوب ��ة
والإ�سراع بو�ضع حلول �سريعة لأزمتها" .و�أ�شار

البيان �إىل جان ��ب من املقررات من بينها "مطالبة
وزارة امل ��وارد املائي ��ة بزي ��ادة الإطالق ��ات املائية
للأه ��وار وعدم امل�سا�س بح�صة الأهوار بناء على
مق ��ررات خط ��ة �س ��وريل" .ولف ��ت� ،إىل "خماطبة
ال ��وزارة ح ��ول تنفي ��ذ خط ��ة الإدارة اخلا�ص ��ة
بالأهوار واحلفاظ عل ��ى ن�سب الإغمار مبا ال يقل
عن الن�سب املقررة ".
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وعود تركية بزيادة �إطالقات المياه خالل يومين
 بغداد /المدى
ينتظ ��ر الع ��راق خالل اليوم�ي�ن املقبل�ي�ن تنفيذ وع ��ود تركي ��ة بزيادة
�إطالق ��ات املي ��اه ،وي�ؤك ��د م�س�ؤول رفي ��ع امل�ست ��وى يف وزارة املوارد
املائي ��ة ب� ��أن امل�ؤ�شرات تدل عل ��ى ا�ستمرار موا�سم اجلف ��اف لل�سنوات
املقبل ��ة م ��ا يتطلب اتخ ��اذ �إج ��راءات عديدة عل ��ى �صعيد تقلي ��ل الهدر
والتك ّيف مع املتغريات ،الفت ًا �إىل �أن اجلانب الإيراين يوا�صل جتاهله
لإجراء حوارات ب�ش�أن تقا�سم ال�ضرر ويقطع حالي ًا نهرين الأول ي�ؤثر
يف هور احلويزة والثاين ي�ؤثر يف ن�سبة امللوحة ب�شط العرب.
وق ��ال مدي ��ر ع ��ام املركز الوطن ��ي لإدارة امل ��وارد املائية ح ��امت حميد،
�إن "ات�ص ��ا ًال هاتفي ًا قد ج ��رى م�ؤخر ًا بني املبع ��وث اخلا�ص بالرئي�س

ويق ��ول ع�ض ��و اللجن ��ة جم ��ال كوج ��ر� ،إن
"�إعادة �سعر �صرف الدوالر �إىل �سابق عهده
�صع ��ب يف الوقت احلايل ،وهذا الأمر لي�س
م ��ن مهام جمل� ��س النواب كما �أن ��ه �أمر غري
�صحيح وف ��ق جملة من الأ�سب ��اب" ،مبينا،
�أن تغي�ي�ر �سع ��ر ال�صرف م ��ن ال�صالحيات
احل�صرية للبنك املركزي العراقي ولوزارة
املالية".
و�أ�ضاف �أنه "رغ ��م الفائ�ض املايل املتحقق
م ��ن ارتف ��اع �أ�سع ��ار النف ��ط �إال �أن هن ��اك
مديوني ��ة بذم ��ة الع ��راق ل�صال ��ح بن ��وك
خارجية وداخلية ال تقل عن  100تريليون
دينار".
و�أ�ش ��ار كوج ��ر� ،إىل �أن "ارتف ��اع �أ�سع ��ار
النف ��ط لي�س ثابت� � ًا و�إمنا ج ��اء ب�سبب �أزمة

احلرب بني رو�سيا و�أوكرانيا ،مبعنى متى
ما توقفت احلرب وعادت الأمور �إىل حالتها
الطبيعية �ستنخف�ض �أ�سعار النفط".
وب�ي�ن � ،أن "تغي�ي�ر �سع ��ر ال�ص ��رف �سيولد
مطالب ��ات تعوي�ضي ��ة م ��ن قب ��ل �أ�صح ��اب
بع�ض امل�شاريع اال�ستثمارية املتعاقد عليها
ل�صال ��ح الدول ��ة �أي �أن امل�ستثم ��ر املت�ض ��رر
�سيطال ��ب بتعوي� ��ض وبالت ��ايل م ��ا ي ��روج
ل ��ه البع� ��ض ع ��ن �إمكاني ��ة جمل� ��س النواب
ب�إ�صدار ق ��رارات تعيد �سعر �صرف الدوالر
ما هي �إال مزايدات ودغدغة مل�شاعر ال�شارع
العراقي".
وا�ستبع ��د كوج ��ر" ،مترير قان ��ون موازنة
 2022م ��ن دون ت�شكي ��ل احلكوم ��ة و�أن
الأخ�ي�رة م ��ا زال ��ت رهن� � ًا بتواف ��ق الق ��وى

الرتك ��ي رج ��ب طيب �أردوغ ��ان مع وزير امل ��وارد املائية مه ��دي ر�شيد
احلمداين".
و�أ�ض ��اف حمي ��د� ،أن "االت�ص ��ال الهاتفي ناق�ش الو�ض ��ع املائي احلايل
وت�أثري ال�شح على حو�ضي دجلة والفرات ،يف تركيا والعراق مع ًا".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "الوزي ��ر طل ��ب من املبعوث الرتكي زي ��ادة الإطالقات
املائي ��ة خالل املرحلة املقبلة ال�سيما ال�شهرين القادمني بالنظر الرتفاع
درجات احلرارة يف العراق لغر�ض التخفيف من حدّة ال�شح احلالية".
و�أو�ض ��ح حميد� ،أن "املبع ��وث الرتكي وعدنا ب�أنه �سيق ��وم بالتن�سيق
م ��ع الهيئة العامة لل�سدود واملياه يف ب�ل�اده لغر�ض زيادة الإطالقات،
ونتطلع �أن تتحقق الزيادة خالل ثالثة �أيام".

ال�سيا�سي ��ة عل ��ى ت�شكيله ��ا ك ��ون ان�سحاب
الكتل ��ة ال�صدري ��ة م ��ن العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة
�أرب ��ك الأمر وبالت ��ايل من ال�صع ��ب التكهن
بكيفية �آلية ت�شكيل احلكومة املقبلة".
ب ��دوره ،يق ��ول امل�ست�ش ��ار امل ��ايل لرئي� ��س
ال ��وزراء مظه ��ر حمم ��د �صال ��ح� ،إن "تغيري
�سع ��ر ال�صرف ممكن ،لكن يحتاج �إىل �صرب
ودرا�س ��ة دقيق ��ة" ،م�ست ��درك ًا "نحت ��اج �إىل
الطب ��خ عل ��ى نار هادئ ��ة ومراقب ��ة الأ�سعار
حت ��ى نهاي ��ة ع ��ام  ،2022و�أ�سع ��ار النفط
واالحتياطات الأجنبية".
و�أ�ض ��اف �صالح� ،أن "�سعر �ص ��رف الدينار
مقاب ��ل ال ��دوالر يتب ��ع الثبات ،وه ��و لي�س
اعتباط� � ًا ،ب ��ل تعاق ��د ًا ب�ي�ن البن ��ك املركزي
العراق ��ي ووزارة املالي ��ة لأن عر�ض العملة
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الأجنبي ��ة ي�أت ��ي م ��ن وزارة املالي ��ة ،وه ��ي
امل�صدر الوحيد لها يف البالد".
ولف ��ت اىل� ،أن "البن ��ك املرك ��زي يتعام ��ل
بالدوالر للحفاظ على احتياطي النقد ومنع
الت�ضخم ،والتاريخ املايل العراقي احلديث
ي�شه ��د تعاون� � ًا يف حتدي ��د �سع ��ر �ص ��رف
الدوالر بني البنك املركزي ووزارة املالية".
وتاب ��ع" ،كل �شيء ممكن ،لك ��ن نحتاج �إىل
ال�ص�ب�ر يف تغيري �سعر �ص ��رف الدوالر يف
ح ��ال ارتف ��اع الأ�سع ��ار وال�سيا�س ��ة املالي ��ة
غ�ي�ر قادرة عل ��ى تغطي ��ة الدين ��ار" ،منوه ًا
ب�أن "قان ��ون الأمن الغذائ ��ي �إذا مل ي�ستطع
ت�أم�ي�ن املتطلبات يف حال ارتف ��اع الأ�سعار
ف�سيتدخ ��ل البن ��ك املرك ��زي حلف ��ظ ق ��وة
الدينار مقابل الدوالر".
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تحدث عن خطة لتحقيق االكتفاء الذاتي من البنزين والتوقف عن ا�ستيراده

وزير النفط :العراق ي�ستعد لت�صدير  4ماليني برميل يومي ًا بنهاية 2023
توقع وزير النفط �إح�سان عبد اجلبار� ،أن ترتاوح �أ�سعار النفط اخلام يف
ال�سوق العاملية مبا يزيد على املئة دوالر للربميل خالل بقية هذا العام
ويبقى بهذا امل�ستوى العايل لعدة �سنوات قادمة ،م�ؤكدا �أن ذلك يتطلب
توا�صل جهود البلدان املنتجة للنفط �ضمن منظمة (�أوبك بال�ص) يف حتقيق
املوازنة ما بني التجهيز والطلب ،فيما حتدث عن خطة لتحقيق االكتفاء
الذاتي من البنزين والتوقف عن ا�سترياده.
 ترجمة :حامد �أحمد
وق ��ال عب ��د الجبار ،ف ��ي لقاء م ��ع وكالة
(بلومبي ��رغ) الأميركي ��ة للطاق ��ة،
وترجمت ��ه (الم ��دى)�" ،أود �أن تحتف ��ظ
منظمة �أوب ��ك ب�أدواتها لقيا� ��س الإنتاج
وال�سيطرة علي ��ه والإبقاء على التوازن
القائ ��م ،و�سنناق� ��ش ه ��ذا الأم ��ر م ��ع
�شركائن ��ا خ�ل�ال اجتم ��اع �أوب ��ك بال�ص
القادم في � 3آب".
وذك ��رت الوكال ��ة ف ��ي تقري ��ر له ��ا� ،أن
"منظمة الدول الم�صدرة للنفط (�أوبك)
تعم ��ل م ��ع رو�سي ��ا ومنتجي ��ن �آخري ��ن
ال�سترج ��اع مع ��دالت التجهي ��ز ب�ش ��كل
تدريجي تما�شي ًا م ��ع عودة اقت�صاديات
العال ��م والطلب عل ��ى الطاقة الى حالتها
الطبيعي ��ة بع ��د تراجعه ��ا خ�ل�ال فت ��رة
جائحة كورونا".
وتابع التقرير� ،أن "منظمة �أوبك بال�ص
�ست�ستعيد كل �سق ��وف �إنتاجها ال�سابقة
بحلول نهاية �شه ��ر �آب ،بينما �سي�ستمر
االتفاق الحال ��ي للمنظمة بالعمل �سوية
لحين نهاية هذا العام".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "�أ�سعار النف ��ط الخام
كان ��ت قد قف ��زت �إلى ما يزي ��د على 100
دوالر للبرمي ��ل بع ��د الغ ��زو الرو�س ��ي
لأوكراني ��ا ف ��ي �شب ��اط الما�ض ��ي،
والم� ��س ارتف ��اع خ ��ام برن ��ت حاج ��ز
 140دوالر ًا للبرمي ��ل ف ��ي �آذار في وقت

ق ��درت في ��ه �ش ��ركات ال�شح ��ن خط ��ورة
تعث ��ر التجهي ��زات واحتمالي ��ة فر� ��ض
عقوبات".
وبي ��ن التقري ��ر� ،أن "وزراء نف ��ط �أوبك
�ألقوا بالئمة تراجع اال�ستثمار وقدرات
الإنت ��اج ف ��ي كل نواحي الطاق ��ة ك�سبب
لع ��دم تمكن مواكب ��ة التعاف ��ي بالطلب،
رغ ��م �أن المجموع ��ة نف�سه ��ا ف�شل ��ت
بتحقي ��ق �سقوفه ��ا الإنتاجي ��ة الخا�صة
وتلك�أت وراء معدل الطلب".
و�أفاد عبد الجبار ،ب�أن "التوقعات ت�شير
�إل ��ى بقاء �أ�سعار �سوق النفط عالية على
مدى الثالث الى �أربع �سنوات القادمة"،
ولكنه لم يحدد �سعر معين للبرميل.
و�أ�ض ��اف عبد الجبار� ،أن "منظمة �أوبك
بال�ص �ساهم ��ت بتحقيق اال�ستقرار في
�أ�س ��واق النف ��ط والحف ��اظ عل ��ى مع ��دل
�سعر  100دوالر للبرميل" ،م�شدد ًا على
�أن "التع ��اون الم�ستمر بي ��ن المنتجين
�سي�ساع ��د ف ��ي التخفي ��ف م ��ن �أي �أزم ��ة
م�ستقبلية في �سوق الطاقة".
ولف ��ت التقري ��ر� ،إل ��ى �أن "الرئي� ��س
الأميرك ��ي ج ��و باي ��دن ،ولمواجه ��ة
التناق� ��ص في تجهيزات النفط الرو�سي
توج ��ه ه ��ذا
وخ�صو�ص� � ًا لأوروب ��اّ ،
الأ�سب ��وع �إلى ال�ش ��رق الأو�سط بزيارة
للعربي ��ة ال�سعودية وح�ض ��ور قمة جدة
بحث� � ًا ع ��ن �ضمان ��ات بتجهي ��زات نف ��ط
�إ�ضافية �سيتم �ضخها من المنطقة".

ونق ��ل التقري ��ر ع ��ن "م�ست�ش ��ار باي ��دن
ل�ش� ��ؤون الطاق ��ة الدولي ��ة� ،آمو� ��س
هو�ش�ستن ،الق ��ول� :إن وا�شنطن تتوقع
م ��ن �أن الدول الأع�ض ��اء المنتجة للنفط
ف ��ي �أوب ��ك �ستتخ ��ذ بع� ��ض الخط ��وات
لتعزي ��ز �س ��وق النف ��ط بالتجهي ��زات
قريب ًا".
ب ��دوره لفت عب ��د الجبار ،ال ��ذي ح�ضر
اجتماع ��ات جدة �ضم ��ن الوفد العراقي،
�إل ��ى �أن "المباحث ��ات التي ج ��رت هناك
به ��ذا الخ�صو� ��ص ترك ��زت كثي ��ر ًا على
ا�ستقرار ال�سوق وتجنب حدوث تذبذب
وتقلب ��ات بالأ�سع ��ار ،ب ��د ًال م ��ن تن ��اول
مو�ض ��وع زي ��ادات مح ��ددة بالإنتاج �أو
قدرات الإنتاج".
ويع ��ود التقرير لي�ؤك ��د� ،أن "الم�شترين
الأوروبيين يتجنبون الآن النفط الخام
الرو�س ��ي" ،ووج ��د �أن "تدف ��ق براميل
نف ��ط تل ��ك الدول ��ة لل�س ��وق الآ�سيوي ��ة
ق ��د زاد م ��ن ح ��دة تناف� ��س ال�ص ��ادرات
م ��ن منتجي نف ��ط الخليج مث ��ل العراق
و�إيران" .ويق ��ول عبد الجبار� ،أن "ذلك
كان ل ��ه ت�أثي ��ر هام�ش ��ي عل ��ى مبيع ��ات
الخ ��ام العراق ��ي للمنطق ��ة و�أن البل ��د
يتطل ��ع لاللتزام ب�أ�سالي ��ب الت�سويق �أو
المنافذ".
وي�ستر�س ��ل التقري ��ر �أن "العراق ،الذي
يع� � ّد ثان ��ي �أكبر منتج للنف ��ط في �أوبك،
يقوم بتو�سعة م�صافيه النفطية وتعزيز

وزير النفط يطلع على مراحل العمل يف م�شروع م�صفى كربالء �أم�س الأول
قدرات ��ه الت�صديري ��ة م ��ن �أج ��ل مواكبة
ت�صاع ��د مع ��دالت الطل ��ب عل ��ى الوقود
والنفط الخام".
و�ش� �دّد عب ��د الجب ��ار ،عل ��ى �أن "العراق
ي�أم ��ل بم�ضاعفة �إنتاجه لم ��ادة البنزين
مما ي�سمح ذل ��ك بتغطية الطلب المحلي
والتوقف ع ��ن اال�ستي ��رادات المطلوبة
له ��ذه المادة م ��ن الوقود بحل ��ول العام

."2025
و�أورد عب ��د الجبار� ،أن "البالد �ستبا�شر
بعمليات انتاج  140,000برميل يومي ًا
م ��ن م�صف ��ى كرب�ل�اء بحل ��ول ت�شري ��ن
الثاني القادم".
و�أردف عب ��د الجب ��ار� ،أن "دفع ��ة
التجهي ��زات الأول ��ى للوق ��ود م ��ن ه ��ذا
الم�ش ��روع والت ��ي �ست�شتم ��ل بالنهاي ��ة

�إيران توا�صل قطع نهرين حيويين يغذيان "الحويزة" و"�شط العرب"

وع��ود تركي��ة بزي��ادة �إطالق��ات املي��اه خ�لال اليوم�ين املقبلني
 بغداد /المدى
ينتظر العراق خالل اليومين المقبلين تنفيذ
وعود تركية بزيادة �إطالقات المياه ،وي�ؤكد
م�س� ��ؤول رفيع الم�ستوى في وزارة الموارد
المائية ب� ��أن الم�ؤ�شرات تدل عل ��ى ا�ستمرار
موا�سم الجفاف لل�سنوات المقبلة ما يتطلب
اتخ ��اذ �إجراءات عدي ��دة على �صعي ��د تقليل
الهدر والتكيّف م ��ع المتغيرات ،الفت ًا �إلى �أن
الجان ��ب الإيران ��ي يوا�صل تجاهل ��ه لإجراء
ح ��وارات ب�ش� ��أن تقا�س ��م ال�ض ��رر ويقط ��ع
حالي ًا نهرين الأول ي�ؤث ��ر في هور الحويزة
والثان ��ي ي�ؤث ��ر ف ��ي ن�سب ��ة الملوح ��ة ب�شط
العرب.
وق ��ال مدي ��ر ع ��ام المرك ��ز الوطن ��ي لإدارة
الم ��وارد المائية حات ��م حمي ��د� ،إن "ات�صا ًال
هاتفي� � ًا ق ��د ج ��رى م�ؤخ ��ر ًا بي ��ن المبع ��وث
الخا� ��ص بالرئي� ��س الترك ��ي رج ��ب طي ��ب
�أردوغ ��ان مع وزي ��ر الم ��وارد المائية مهدي
ر�شيد الحمداني".
و�أ�ضاف حميد� ،أن "االت�صال الهاتفي ناق�ش
الو�ض ��ع المائ ��ي الحالي وت�أثي ��ر ال�شح على

حو�ضي دجل ��ة والفرات ،في تركيا والعراق
مع ًا".
و�أ�ش ��ار� ،إلى �أن "الوزي ��ر طلب من المبعوث
الترك ��ي زي ��ادة الإطالق ��ات المائي ��ة خ�ل�ال
المرحلة المقبل ��ة ال�سيما ال�شهرين القادمين
بالنظ ��ر الرتفاع درجات الحرارة في العراق
لغر�ض التخفيف من حدّة ال�شح الحالية".
و�أو�ضح حميد� ،أن "المبعوث التركي وعدنا
ب�أن ��ه �سيق ��وم بالتن�سي ��ق مع الهيئ ��ة العامة
لل�س ��دود والمي ��اه في ب�ل�اده لغر� ��ض زيادة
الإطالقات ،ونتطلع �أن تتحقق الزيادة خالل
ثالثة �أيام".
وبين� ،أن "الع ��ام الما�ضي �شهد عالقة قوية
وطيبة مع الجانب الفني التركي" ،وتحدث
عن "عق ��د اجتماع ��ات م�شتركة قب ��ل الخطة
ال�صيفي ��ة وح�ص ��ل هناك تب ��ادل للمعلومات
وا�ستف ��ادة م ��ن الخطط الت�شغيلي ��ة التركية
وبناء عليها و�ضعنا الخطة الداخلية".
و�ش� �دّد حمي ��د ،على �أن "الع ��راق كان ينتظر
وفد ًا تركي ًا منذ �شهر �أيار الما�ضي؛ لمناق�شة
ه ��ذه الخطط الت�شغيلية واالتفاق على خطة
ت�شغي ��ل �إطالق ��ات �س ��د الي�س ��و لكن ه ��ذا لم

يح�صل".
ويوا�ص ��ل� ،أن "موافقة مبدئية ح�صلت على
زي ��ارة وف ��د عراق ��ي فن ��ي لالط�ل�اع ميداني ًا
على ال�س ��دود التركية ال�سيما �س� �دّي الي�سو
واتات ��ورك لالط�ل�اع على خزينهم ��ا وبحث
ومناق�ش ��ة الإطالق ��ات المائي ��ة والعمل على
زيادتها بم ��ا يلبي احتياج ��ات العراق خالل
هذه المدة".
و�أردف حمي ��د� ،أن "الجان ��ب الترك ��ي �أك ��د
وجود �شح في المي ��اه لديه ال�سيما على نهر
الف ��رات� ،أم ��ا احتياجاته من نه ��ر دجلة فهي
قليل ��ة ،ب�سبب قلة م�شاريعهم على هذا النهر،
و�أن كل الخزي ��ن يمكن تمريره للعراق لعدم
وج ��ود احتياج �إلي ��ه" ،م�ؤك ��د ًا �أن "الوزارة
ت�أم ��ل ب� ��أن تحقق تركي ��ا وعوده ��ا وت�ساعد
العراق في �أزمته المائية
و�أفاد ،ب�أن "الجان ��ب الإيراني يتجاهل عقد
اجتماع ��ات فنية لبح ��ث الم�ش ��كالت العالقة
ب�ش� ��أن الأنه ��ر الم�شترك ��ة مع الع ��راق ،وقد
ح�صلنا عل ��ى وعود قبل �شه ��ر بعقد اجتماع
لكن ذلك لم يح�صل لغاية الوقت الحالي".
و�أردف حمي ��د� ،أن "نه ��ر الكرخ ��ة مقط ��وع
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بالكام ��ل رغ ��م �أن ل ��ه ت�أثي ��ر مبا�ش ��ر عل ��ى
منا�سي ��ب االغمار في ه ��ور الحويزة ،ف�ض ًال
ع ��ن قطع نهر الكارون ال ��ذي له ت�أثير مبا�شر
على منا�سيب الأمالح في �شط العرب ،ف�ض ًال
عن انخفا�ض �إطالقات نهر ديالى �إلى ."%20
وبي ��ن� ،أن "ال ��وزارة ل ��م تتلق لغاي ��ة الوقت
الحال ��ي �أي ج ��واب م ��ن الجان ��ب الإيران ��ي
ب�ش� ��أن �أ�سباب قطع هذه الأنه ��ر �أو �أي �شيء
يتعلق ب�إمكانية �إجراء حوار فني".
وم�ض ��ى حمي ��د� ،إل ��ى �أن "توقع ��ات الأنواء
الجوي ��ة العالمي ��ة ت�شي ��ر �إل ��ى �أن الع ��راق
�سيواج ��ه �سنوات �شح مائي خالل ال�سنوات
المقبل ��ة نحت ��اج �إل ��ى �إج ��راءات فعلي ��ة من
الحكومة ل�ضم ��ان الحقوق المائية والتكيّف
مع المتغيّرات الحا�صلة وتر�شيد اال�ستهالك
في القطاعات الزراعية وال�صناعية والبلدية
وتقلي ��ل اله ��در المائ ��ي ف ��ي ال�شب ��كات لكي
ن�ستطيع �أن نتعامل مع قلة الإيرادات".
م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر الخبي ��ر بال�ش� ��أن المائ ��ي
ن�صير عب ��د الر�ضا� ،أن "الحكوم ��ة العراقية
ل ��م تنجح لغاي ��ة الوق ��ت الحالي ف ��ي �إيجاد
حلول مع دول الجوار ب�ش�أن الملف المائي،
والم�شكالت في تزايد م�ستمر".
ودع ��ا� ،إل ��ى "�إ�سن ��اد مو�ض ��وع المي ��اه �إلى
خب ��راء ي�ستطيع ��ون �إدارة الأزم ��ة ال�سيم ��ا
في ظل الظ ��روف الجوية الحالية والجفاف
الحا�صل".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "الجانب الترك ��ي لم يكتف
بتقليل الإي ��رادات المائية عل ��ى العراق ،بل
�أنه �أن�ش� ��أ �سدود ًا جديدة ،ونحن نتحدث عن
�سد الج ��زرة الأروائ ��ي ،وخطورته تختلف
ع ��ن باق ��ي ال�سدود الت ��ي كان الغر� ��ض منها
توليد التيار الكهربائي فح�سب".
وبح�س ��ب مراقبي ��ن ف� ��أن تركيا تعت ��زم قطع
 %56من �إمدادات نهر دجلة ،ب�إ�صرارها على
�إن�شاء �س ��د الجزرة قرب الح ��دود العراقية،
م�ستخدم ��ة المي ��اه لأغرا� ��ض �إروائية ،وهم
الذي ��ن تحدث ��وا عن �أزم ��ة خانق ��ة �ستعي�شها
البالد ب�سب ��ب هذا الإج ��راء ،داعين للتحرك
عل ��ى �أعل ��ى الم�ستوي ��ات و�إ�سن ��اد مل ��ف
المفاو�ض ��ات �إل ��ى رئي�س مجل� ��س الوزراء،
وك�شف ��وا عن انخفا�ض الخزي ��ن المائي �إلى
�أقل من  17مليار متر مكعب.
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عل ��ى م ��ادة البنزي ��ن والدي ��زل ووق ��ود
الطائ ��رات ،م ��ن المتوق ��ع �أن تغ ��زو
الأ�س ��واق المحلي ��ة في وق ��ت الحق من
ه ��ذا العام ،ومن المتوق ��ع �أي�ض ًا �أن يتم
ت�شغيل الم�صفى بطاقته الق�صوى خالل
الن�صف الأول من العام القادم".
وتوق ��ع عبد الجب ��ار� ،أن "تتو�سع قدرة
الع ��راق الت�صديري ��ة للنف ��ط الخ ��ام من

موانئ ��ه الجنوبية �إلى م ��ا يقارب من 4
ماليي ��ن برميل بالي ��وم ،بحل ��ول نهاية
العام القادم".
وم�ضى عب ��د الجبار� ،إل ��ى �أن "مبيعات
النفط الخام ل�شهر تموز �ستكون بمعدل
 3.45ملي ��ون برميل بالي ��وم با�ستثناء
حقول نفط �إقليم كرد�ستان".
عن :وكالة بلومبيرغ

الربملان يتجه لإعادة ت�شكيل جلانه
ل�ضم النواب اجلدد

الربملان ي�ستئناف جل�ساته الأ�سبوع املقبل
بغداد /نب�أ م�شرق
يتجه البرلمان �إلى �إع ��ادة ت�شكيل اللجان بما يتنا�سب مع
المتغي ��رات الحا�صلة ودخول ن ��واب جدد بد ًال عن �أع�ضاء
الكتل ��ة ال�صدرية الذين ا�ستقالوا ف ��ي وقت �سابق ،وي�ؤكد
الإط ��ار التن�سيقي �أن ح�س ��م الرئا�سات الدائمة تلك اللجان
�س ��وف يكون بعد ت�شكيل الحكوم ��ة ،و�أنه ثقله االنتخابي
يتيح له الح�صول على العدد الأكبر منها.
وق ��ال رئي�س كتل ��ة دولة القان ��ون عط ��وان العطواني� ،إن
"اجتم ��اع رئي� ��س مجل�س النواب محم ��د الحلبو�سي مع
نائب ��ه الثان ��ي �شاخوان عبد الل ��ه بر�ؤ�ساء الكت ��ل النيابية
�أم�س الأول جاء بمنا�سبة بدء الف�صل الت�شريعي الثاني".
وتاب ��ع العطوان ��ي� ،أن "المجتمعي ��ن ناق�ش ��وا مه ��ام
وتحدي ��ات المرحل ��ة المقبل ��ة داخ ��ل البرلم ��ان ،عل ��ى
ال�صعيدي ��ن الت�شريع ��ي والرقاب ��ي ،و�س ��ن القوانين ذات
الأهمي ��ة الق�ص ��وى الت ��ي يحتاجه ��ا المواط ��ن ،ومناق�شة
جمي ��ع الم�شروع ��ات الت ��ي وردت م ��ن الحكومة م ��ن �أجل
�إعادة قراءتها".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "المناق�ش ��ات تطرقت �إلى �إع ��ادة ت�شكيل
اللجان بما يتما�شى مع الأوزان االنتخابية الجديدة التي
جاءت بعد ان�سحاب الكتلة ال�صدرية وا�ستقالة �أع�ضائها".
وم�ض ��ى العطواني� ،إلى �أن "االتفاق ح�صل ب�أن ننتهي من
الحال ��ة التي ح�صلت في الف�ص ��ل الت�شريعي ال�سابق وهي
تك ��رار ع�ضوية نواب في �أكثر من لجنة واعتماد �أن يكون
النائب ع�ضو ًا في لجنة واحدة فح�سب".
من جانب ��ه ،ذكر النائ ��ب ثائر مخي ��ف� ،أن "النواب �سوف
يبق ��ون في لجانهم ،و�سيكون هن ��اك مجرد �شغل لع�ضوية
المقاعد ال�شاغرة التي تركها النواب الم�ستقيلون".

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان /دم�شق/
بريوت /القاهرة /قرب�ص

وتاب ��ع مخي ��ف� ،أن "البرلم ��ان �سب ��ق ل ��ه �أن �ص ��وّ ت على
ع�ضوي ��ة اللج ��ان بموج ��ب جل�س ��ة خا�ص ��ة له ��ذا الإجراء
وبالتال ��ي ل ��ن يك ��ون هن ��اك مراجع ��ة لع�ضوي ��ة َم ��ن ت ��م
الت�صويت عليه" .و�أ�شار� ،إلى �أن "اللجان ما زالت برئا�سة
�أكب ��ر الأع�ضاء �سن ًا ،مع وجود �آراء ب ��د�أت ُتطرح من �أجل
ت�سمية رئا�سات دائمة ،وهي تخ�ضع للمحا�ص�صة".
وبي ��ن مخي ��ف� ،أن "رئا�سات اللجان الدائم ��ة �ستكون بعد
ت�سمي ��ة ال ��وزارات ،لأنه ��ا مرتبط ��ة ببع�ض ،ك ��ون اللجنة
�ستمن ��ح لجه ��ة �أخرى تختلف ع ��ن الجهة الت ��ي �ستح�صل
على الوزارة المعنية بالقطاع ذاته".
�إل ��ى ذل ��ك ،ق ��ال النائ ��ب ولي ��د ال�سهالن ��ي� ،إن "النظ ��ام
الداخل ��ي لمجل�س النواب يحكم اللجان ،ومهامها وعددها
واخت�صا�صاتها".
وتاب ��ع ال�سهالن ��ي� ،أن "ال ��دورة الحالي ��ة �شه ��دت بع� ��ض
التغيي ��رات على هيكلية اللجان م ��ن خالل �شطرها ال�سيما
تل ��ك التي عليها ثق ��ل كبير".و�أو�ض ��ح� ،أن "النواب الجدد
�سيت ��م توزيعه ��م عل ��ى اللج ��ان ب�ش ��كل طبيع ��ي و�سل� ��س،
�أم ��ا الرئا�س ��ات ف�ستكون بع ��د االنتهاء من عملي ��ة ت�شكيل
الحكومة وفق ًا لال�ستحقاق االنتخابي" ،م�ؤكد ًا �أن "الإطار
التن�سيق ��ي �س ��وف يح�صل على الع ��دد الأكثر م ��ن اللجان
كونه الكتلة الأكبر داخل البرلمان".
وانته ��ى ال�سهالن ��ي� ،إل ��ى �أن "مجل� ��س الن ��واب عاك ��ف
عل ��ى القي ��ام بمهام ��ه الت�شريعية ،حتى لو ل ��م يتم انتخاب
الرئا�س ��ات الدائمة للجان ،كون عمله ��ا م�ستمر ويمكن لها
�أن تم ّرر القوانين بح�سب ما ن�ص عليه الد�ستور".
وكان ��ت الكتل قد اتفق ��ت �أم�س الأول عل ��ى ا�ستئناف عمل
مجل� ��س النواب بعد �شهر من العطل ��ة الت�شريعية ،على �أن
يكون العمل بواقع  8جل�سات �شهري ًا.

AL – MADA

Daily General Political
Newspaper
Issued by: Al–Mada group for
Media, culture & Art
طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى لالعالم والثقافة والفنون

سياسة

العدد ( )5225ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -االربعاء ( )20متوز 2022
http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

ال�صدريون يلغون مظاهرات «غا�ضبة» �ضد ت�سريبات المالكي والق�ضاء يفتح تحقيق ًا

رئا�سة البرلمان تطيح بـ «خطة التن�سيقي» واختيار
رئي�س وزراء جديد ي�صل �إلى طريق م�سدود
و�صلت مناق�شات اختيار رئي�س
وزراء جديد داخل الإطار التن�سيقي
الى طريق م�سدود ،فيما �ستحاول
المجموعة ال�شيعية �أان تعقد اجتماع ًا
لنف�س الغر�ض الأ�سبوع المقبل.

ر�ؤ�ساء الكتل النيابية ي�ستعدون لعقد اجتماع جديد ب�ش�أن اال�ستحقاقات الد�ستورية
م ��ا مل ي�سبقه اتف ��اق �سيا�سي خ ��ارج املجل�س،
وا�ستكمال اال�ستحقاقات الد�ستورية».
وح ��اول «الإط ��ار التن�سيق ��ي» �أن يه ��رب م ��ن
�أزمت ��ه يف ع ��دم االتف ��اق على مر�ش ��ح لرئي�س
ال ��وزراء ب� ��أن يظه ��ر �أن امل�شكلة ل ��دى القوى
الكردية بعدم اختيار رئي�س للجمهورية.
و�أ�ص ��ر «التن�سيقي» يف �أن تك ��ون �أول جل�سة
للربملان بعد انتهاء عطلته الت�شريعية الختيار
«الرئي� ��س» لكن الربمل ��ان �أغل ��ق الطريقة امام
ذلك «ال�سيناريو» بح�سب البيان الأخري لنائب
رئي�س الربملان.
وكان ��ت رئا�س ��ة الربملان ق ��د ك�شف ��ت يف بيان
�صدر ي ��وم االثنني ،عق ��ب انته ��اء جل�سة قادة
الكت ��ل ،ع ��ن �أن عق ��د اجتم ��اع جدي ��د لر�ؤ�ساء
الكت ��ل ي ��وم اخلمي� ��س املقب ��ل ،وف ��ق طل ��ب
�شاخ ��وان عبدالل ��ه« ،من �أج ��ل �أن تكون هناك
م�ساحة من الوقت للو�صول �إىل تفاهم بينها»
كم ��ا �أك ��دت �أن جل�س ��ات املجل� ��س �ست�ست�أن ��ف
الأ�سب ��وع املقب ��ل ،بواق ��ع ثم ��اين جل�سات يف
ال�شه ��ر الواح ��دة ،فيم ��ا عر�ضت ج ��دو ًال لأهم
 20قانون� � ًا ي�سعى الأخ�ي�ر اىل ت�شريعه ،دون
�أن حتدد يوم ًا النتخابات رئي�س اجلمهورية.
وبح�سب م�ص ��ادر مطلعة حتدثت لـ(املدى) �إن
«االزمة عميقة داخل الإطار وهو يريد توريط
الق ��وى الكردي ��ة و�إظه ��ار �أن امل�شكل ��ة لديه ��م
بينما امل�شكلة لدى ال�شيعة ب�سبب ت�صاعد عدد
املر�شح�ي�ن وتوزعهم بني ق ��وة التن�سيقي وال

يوجد طريقة للح�سم».
وي�ضي ��ف امل�ص ��در �أن «دول ��ة القان ��ون تدع ��م
املالك ��ي لرئا�س ��ة احلكوم ��ة ،بينم ��ا الع�صائب
تدف ��ع بالنائ ��ب حمم ��د �شي ��اع ال�س ��وداين،
ومنظم ��ة ب ��در تق ��دم قا�سم الأعرج ��ي وحممد
الغب ��ان بالإ�ضافة اىل ه ��ادي العامري ،وتيار
احلكمة يدعم حيدر العبادي».
وكان «التن�سيق ��ي» ق ��د تراج ��ع ع ��ن �إعالن ��ه
ال�ساب ��ق ب�أن ��ه �سينته ��ي م ��ن ا�س ��م مر�ش ��ح
احلكوم ��ة املقب ��ل خ�ل�ال «� 48ساع ��ة» –الت ��ي
م� � ّر عليها �أكرث من � 24ساع ��ة �إ�ضافية-ب�سبب
ا�شتداد اخلالفات.
ووف ��ق امل�ص ��ادر �أن «الإط ��ار التن�سيق ��ي ل ��ن
يجتم ��ع عل ��ى الأغلب يف هذا الأ�سب ��وع ب�ش�أن
ا�س ��م رئي� ��س ال ��وزراء ب�سب ��ب اخلالف ��ات،
و�سيكون هناك لقاء جديد يف الأ�سبوع املقبل
يف بغداد».
وي�شع ��ر «التن�سيقي» بح�سب امل�صادر باحلرج
م ��ن ا�ستمرار مطالب ��ة نوري املالك ��ي برئا�سة
ال ��وزراء ،م ��ع ت�صاعد االتهام ��ات �ضد الأخري
ب�سب ��ب الت�سريب ��ات ال�صوتي ��ة املن�سوب ��ة
للأخري.
ويف �آخ ��ر ج ��زء لتل ��ك الت�سجي�ل�ات ،يظه ��ر
«املالك ��ي» متحدث� � ًا م ��ع كتائ ��ب �أئم ��ة البقيع-
�إحدى ت�شكيالت احل�شد-التي تدعو اىل �إراقة
الدم ��اء من �أج ��ل و�صول زعيم دول ��ة القانون
اىل احلكم.

وه ��ذه �أول مرة الت ��ي يك�شف فيه ��ا عن هوية
املتحدث�ي�ن الذي ��ن تك ��رر ظه ��ور �أ�صواتهم مع
زعيم دول ��ة القانون يف الت�سجي�ل�ات الأربعة
ال�سابقة.
ويف املقط ��ع الذي مدت ��ه نحو  6دقائ ��ق ،يتهم
«املالكي» منظم ��ة بدر و�أع�ض ��اء حتالف الفتح
(الع�صائ ��ب ،والكتائب ،و�سيد ال�شهداء) ب�أنهم
«غ�ي�ر مهتم�ي�ن لو�ض ��ع العراقي�ي�ن وحائ ��رون
(م�شغولون) باملزارع».
وكان عل ��ي فا�ض ��ل وه ��و نا�ش ��ط و�صحفي قد
توعد بوق ��ت �سابق بعر�ض �أج ��زاء �أخرى من
الت�سجي�ل�ات ،كما تت�س ��رب بع� ��ض املعلومات
ع ��ن �أن املقاط ��ع املقبل ��ة �ستك ��ون ب� �ـ «ال�صوت
وال�صورة».
وكان زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري ،ق ��د توق ��ع يف
تغري ��دة هاج ��م فيه ��ا «املالك ��ي» ب� ��أن تك ��ون
ت�سريب ��ات جدي ��دة يهاجم فيه ��ا الأول املراجع
الدينية.
وطال ��ب ال�ص ��در �أتباع ��ه بع ��دم االعت ��داء على
املالكي ،ون�صحه بـ «�إعالن االعتكاف ،واعتزال
العم ��ل ال�سيا�سي ،واللجوء �إىل اال�ستغفار� ،أو
ت�سلي ��م نف�سه ومن يلوذ ب ��ه من الفا�سدين� ،إىل
اجلهات الق�ضائية.»...
ورف� ��ض وزير القائد ،وه ��و ح�ساب الكرتوين
لأح ��د املقرب�ي�ن م ��ن «ال�ص ��در» خ ��روج �أن�صار
التيار يف تظاهرات �ضد ت�سربات «املالكي».
وق ��ال حمم ��د �صال ��ح العراق ��ي (الوزي ��ر) يف

 عبد املنعم الأع�سم

..عن امل�ستقبل

 بغداد /تميم الح�سن

وينق�سم «االطاريون» اىل �أكرث من فريق ب�ش�أن
مر�ش ��ح رئا�سة الوزراء املقب ��ل ،حيث يدعم كل
فري ��ق ا�س ��م �أو اك�ث�ر للمن�ص ��ب بغي ��اب �آليات
احل�سم.
ويُ�ش ��كل �إ�ص ��رار ن ��وري املالك ��ي زعي ��م دولة
القان ��ون ،باحل�ص ��ول عل ��ى والية ثالث ��ة �أزمة
داخل «التن�سيقي» مع ت�صاعد االنتقادات �ضده
ب�سبب ما بات يعرف بـ «ويكليك�س املالكي».
ويف �آخر ت�سريبات للت�سجيالت املن�سوبة اىل
«املالك ��ي» يهاجم الأخري حلف ��اءه ال�شيعة هذه
امل ��رة ،كم ��ا يُك�ش ��ف لأول مرة عن ا�س ��م �إحدى
الف�صائل التي تك ��رر ظهور �أ�صواتهم باملقاطع
ال�سابقة.
وح ��اول حزب الدعوة ومقرب�ي�ن من «املالكي»
دف ��ع االتهام ��ات ع ��ن الأخ�ي�ر م ��ع �إلغ ��اء
«ال�صدري�ي�ن» تظاهرات كان م ��ن املفرت�ض �أن
تخ ��رج تندي ��د ًا ب�أحاديث زعيم دول ��ة القانون
امل�سربة.
كم ��ا ح ��اول «الأطاري ��ون» توري ��ط الربمل ��ان
يف الأزم ��ة ،وف ��ق ت�صريح ��ات رئا�سة جمل�س
الن ��واب ،التي طلبت عدم عق ��د جل�سة الختيار
رئي�س اجلمهورية قبل اتف ��اق �سيا�سي خارج
الربملان.
و�أك ��د �شاخوان عبد الل ��ه نائب رئي�س الربملان
�أن «املجل� ��س ل ��ن يك ��ون طرف� � ًا يف اخلالف ��ات
وامل�ش ��اكل ،وطامل ��ا ف�شل ��ت بع� ��ض الق ��وى
ال�سيا�سي ��ة يف االتفاق عل ��ى �شخ�صية وطنية
لرئا�سة الوزراء قادرة على قيادة البلد».
وج ��اء كالم عبد الله عقب ف�ش ��ل ر�ؤ�ساء الكتل
ال�سيا�سي ��ة خ�ل�ال اجتم ��اع عقد ي ��وم االثنني
املا�ض ��ي يف الربملان ،من التو�ص ��ل اىل اتفاق
لعقد جل�سة الختيار رئي�س اجلمهورية.
و�أ�ض ��اف عب ��د الل ��ه يف بي ��ان �أم� ��س« :هن ��اك
وللأ�س ��ف من يحاول زج امل�ؤ�س�سة الت�شريعية
يف الأزم ��ة ورم ��ي الك ��رة يف �ساحته ��ا،
وم ��ا ح�ص ��ل م ��ن ان�س ��داد ومعطي ��ات �سابق ��ة
واخت�ل�اف الأطراف يف املواقف عقدت امل�شهد
ال�سيا�سي».
و�أك ��د �أن «جمل� ��س الن ��واب ين� ��أى بنف�سه عن
ال�صراعات واخلالف ��ات ال�سيا�سية ،ويحر�ص
عل ��ى الإ�س ��راع بت�شكي ��ل احلكوم ��ة وع ��دم
حتدي ��د موع ��د النتخ ��اب رئي� ��س اجلمهورية

جملة مفيدة

تغري ��دة على «توت�ي�ر»�« :شكر ًا لك ��م ..ال داعي
للمظاه ��رات بخ�صو� ��ص الت�سريب ��ات� ..أكرر:
�شكر ًا لكم».
باملقاب ��ل رف�ضت ع�ش�ي�رة «املالكي» الرباءة من
الأخ�ي�ر بح�سب طلب زعيم التيار يف التغريدة
الأخرية ،فيما دافع حزب الدعوة عن زعيمه.
وق ��ال احل ��زب يف بي ��ان �إن «�أه ��وار الع ��راق
وجباله وق�صباته» ت�شهد له ن�ضاله �ضد النظام
ال�سابق.
و�أك ��د �أن هن ��اك «م ��ن يُذكي ن ��ار الفتن ��ة بيننا
نح ��ن �أبناء ال�صدرين» ،م�ش ��دد ًا ب�أنه لن يدخل
«�صراع� � ًا حزبي� � ًا م ��ع �أي ط ��رف ول ��ن ننج ��ر
اىل �صراع ��ات جانبي ��ة تبعدن ��ا ع ��ن �أهدافن ��ا
اال�سالمية والوطنية».
باملقاب ��ل �أعلن عامر الكفي�ش ��ي وهو قيادي يف
الدع ��وة �أن َم ��ن ق ��ام بـ»فبك ��رة الت�سجي�ل�ات»،
هو «عميل معروف»!
وق ��ال الكفي�شي يف حوار تلفزي ��وين رد ًا على
الت�سريب ��ات ال�صوتي ��ة «املالك ��ي اب ��ن ع�شائ ��ر
وم ��ن �صفات �أبن ��اء الع�شائ ��ر ال يتحدثون عن
الآخرين ،لأنه �أمر معيب».
وبح�س ��ب الكفي�ش ��ي �أن ال ��ذي ق ��ام بفربك ��ة
وت�سريب هذه الأمور هو» رجل معروف عميل
للأمريكان» ،دون �أن يك�شف ا�سمه.
ويف وقت الح ��ق �أعلن جمل� ��س الق�ضاء تلقيه
طلب ًا م ��ن االدعاء العام للتحقي ��ق بالت�سريبات
املن�سوبة اىل «املالكي».

يقول ��ون �إن م�س ��تقبل غالبي ��ة ال ��دول مع � ٌ
�روف� ،أو
خا�ض ��ع جلملة من م�س ��تلزمات القوة واحلكم الر�شيد
واال�س ��تقرار ،با�س ��تثناء م�س ��تقبل العراق ،فقد خرج
(يقول ��ون) عن جم�س ��ات املعرفة ،ونب� ��ؤات العارفني،
وانته ��ى �إىل لغز� ،أو �إىل احتماالت خارج ال�س ��يطرة،
وقد ي�صحّ هذا القول بن�سبة ما.
امل�شكلة لدى غالبية املتحدث�ي�ن عن «م�ستقبل العراق»
انه ��م ي�ستبع ��دون العق ��ل يف اال�سرت�ش ��اد اىل ذل ��ك
امل�ستقب ��ل ،ويح ّلون حمله التمنيات� ،أو التعويل على
احلتمي ��ات والاله ��وت وال�ص ��دف ،ويذه ��ب البع�ض
منهم اىل ا�ستخدام جرعة خمدرة عنوانها «ال ي�صح �إال
ال�صحيح» حتى بعد �أن يُهزم ال�صحيح ينت�صر اخلط�أ
يف �أك�ث�ر من امتحان ،والغريب �أن ثمة دعاة احرتفوا
تروي ��ج بدعة بالية ب�ي�ن جمهرة م ��ن �ضحايا اخلوف
والتهديد اليومي بالقول �إنه كلما ت�شتد الأزمة ،وتع ّم
الأه ��وال ،وت�سيل الدم ��اء ،وتنت�ش ��ر املظامل واجلثث
ّ
ويحل امل�ستقبل الو�ضاء.
واملفا�سد �سي�أتي الفرج
ويف كل م ��رة يتبعرث فيها حا�ض ��ر بالدنا اىل وحدات
كابو�سي ��ة َيط ��رح ال�س� ��ؤال نف�سه عن �آف ��اق امل�ستقبل،
ث ��م ي�ستنف ��ر �أ�صح ��اب ال�ش� ��أن واملعن ّي ��ون وبع� ��ض
الك ّت ��اب واملحلل�ي�ن والدع ��اة وخطب ��اء اجلوام ��ع يف
البح ��ث عن ج ��واب �ش ��اف� ،أو عن دربون ��ة يختبئون
فيها من ا�ستحقاقات ال�س� ��ؤال� ،أو جملة تقول ال�شيء
ونقي�ضه ،ويف النهاي ��ة ال نعرف جواب ًا ال عن الآفاق،
وال عن امل�ستقبل ،يف وق ��ت �أُخ ُتطف احلا�ضر من قبل
�إرادات �سيا�سية مرت ��دة اىل اجلاهلية وهو�س النهب
والأناني ��ات الفئوية واملناطقي ��ة ت�أجل خالله م�شروع
بن ��اء الدول ��ة اجلدي ��دة عل ��ى �أنقا� ��ض الدكتاتوري ��ة،
وتراجع ��ت منا�سي ��ب الوطني ��ة ،والغ�ي�رة و�سمع ��ة
الوظيفة اىل ادنى حد.
�إن معرف ��ة امل�ستقب ��ل �صارت علم ًا جت ��اوز التخمينات
اىل عل ��م قائ ��م عل ��ى معطي ��ات وبيان ��ات وق ��راءات
�صبورة حلركة احلا�ضر ورافعاته ،ومنذ حني ان�شغل
العلم ��اء الذي ��ن عن ��وا يف ق ��راءة اجتاه ��ات امل�ستقبل
والتنب� ��ؤ ب�أحداث ��ه و�أحكامه بو�ضع قواع ��د �أكادميية
حت ��ول دون متاهي ه ��ذا العل ��م باخلراف ��ة والتنجيم
و�سوء الق�صد ،وقي ��ل ،لو توفرت لنا ن�صف �إمكانيات
جتارب الفيزيائيني و�أدواته ��م يف خمترباتهم لتمكنا
من تقدمي خدمات هائل ��ة للأجيال الب�شرية يف معرفة
م�ستقبلها.
بوجيز الكالم ،ميكن القول دون ال�شعور باال�ستعجال،
�إن مالمح م�ستقب ��ل العراق لي�ست وا�ضحة كفاية ،يف
الأقل بالن�سبة للمحللني املو�ضوعيني الذين يتجنبون
التم ّني ��ات ،لك ��ن الأمر الوا�ض ��ح له ��م �أن القطب الذي
فر� ��ض احلا�ضر ال�سي ��ئ ،امل�أزوم ،املنه ��وب وال�ضائع
ينه ��زم با�ضط ��راد ،ويعج ��ز ،يوم� � ًا بعد �آخ ��ر ،عن ّ
يل
عق ��ارب الزم ��ن و�إع ��ادة املالي�ي�ن اىل بي ��وت الطاع ��ة
بالرطانة نف�سها ..وما �أدراك ما الرطانة.
ا�ستدراك:
«ال�شقاء الكامل �أن يكون حا�ض ُرنا �أف�ضل من غدنا ..يا
لهاويتنا كم هي وا�سعة».
محمود دروي�ش
وفي كل مرة يتبعثر فيها حا�ضر
بالدنا الى وحدات كابو�سية
يَطرح ال�س�ؤال نف�سه عن �آفاق
الم�ستقبل ،ثم ي�ستنفر �أ�صحاب
ال�ش�أن والمعن ّيون وبع�ض الك ّتاب
والمحللين والدعاة وخطباء
الجوامع في البحث عن جواب
�شاف� ،أو عن دربونة يختبئون فيها
من ا�ستحقاقات ال�س�ؤال،

مخاوف �سيا�سية من الم�ضي بها رغم ت�أكيد الخبراء �أهميتها

الكهرباء تدافع عن م�شاريع الربط :لها مردود اقت�صادي وتدعم ا�ستقرار ال�شبكة
 بغداد /فرا�س عدنان

دافعت وزارة الكهرباء عن
م�شاريعها بالربط مع دول الخليج
والجوار ،م�ؤكدة �أن هذه الخطوات
من �ش�أنها �أن توفر وثوقية
وا�ستقرارية للمنظومة الوطنية،
وتجعل العراق ممراً لنقل الطاقة
بما يحقق مردوداً اقت�صادي ًا
للخزينة العامة للدولة.

وفيم ��ا تتحدث جه ��ات �سيا�سية بنوع من
الت�شا�ؤم عن ه ��ذه امل�شاريع ،يرى خرباء
�أن فيها �أهمي ��ة كبرية ال�سيما على �صعيد
ا�ستق ��رار املنظومة الكهربائي ��ة ودورها
يف ت�شغيل املعامل املعطلة.
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م ال ��وزارة �أحم ��د
مو�س ��ى� ،إن «م�شاريع الرب ��ط الكهربائي
م ��ع دول اجل ��وار ب ��د�أت منذ م ��دة لي�ست
بالق�ص�ي�رة ،وهي جزء من �أهداف تنويع
م�صادر الطاقة».
وتاب ��ع مو�س ��ى� ،أن «ال ��وزارة م�ض ��ت
مب�شاري ��ع �س ��واء عل ��ى �صعي ��د الطاق ��ة
ال�شم�سي ��ة� ،أو الرب ��ط الكهربائ ��ي الت ��ي
ج ��اءت بح�س ��ب التوجيه ��ات احلكومي ��ة
على م�ستويات عدة».

و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «الع ��راق م�ضى بالربط
عل ��ى ع ��دة م�ستوي ��ات ،فلدين ��ا ربط مع
اململك ��ة الأردني ��ة الها�شمي ��ة ولدينا عقد
لإجنازه ،وعمل �أخر مع اجلانب الرتكي
وقد وقعن ��ا االتفاقية النهائي ��ة للت�شغيل
و�أجنزنا اخلطوط الناقلة».
ولفت مو�سى� ،أن «احلكومة م�ضت �أي�ض ًا
مبفاو�ض ��ات جدية م ��ع اململك ��ة العربية
ال�سعودي ��ة من ��ذ �سنت�ي�ن وتطرق ��ت �إىل
ق�ضايا مع ّمقة من �أجل �إجناز الربط».
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن «الأم�ي�ن الع ��ام ملجل�س
ال ��وزراء كان ق ��د وق ��ع يف وق ��ت �سابق
مذك ��رة تفاه ��م م ��ع ال�سعودي ��ة ،وخالل
زي ��ارة الوف ��د احلكوم ��ي قب ��ل �أي ��ام مت
توقي ��ع االتفاقي ��ة الإطارية م ��ع اجلانب
ال�سعودي».
و�أورد مو�س ��ى� ،أن «االتفاق �شهد حتديد
م�س ��ارات اخلط ��وط ونق ��اط الرب ��ط
واملرحل ��ة الأوىل واملعدالت التي �سوف
يت ��م نقله ��ا �إىل الع ��راق وهي �أل ��ف ميغا
واط».
ويوا�ص ��ل� ،أن «م�ستلزمات الربط تكون
عل ��ى اجلانب�ي�ن كل ح�س ��ب التزامات ��ه،
وهن ��اك خط ��وط تن�ش� ��أ داخ ��ل الع ��راق
تعت�ب�ر بن ��ى حتتية ل ��ه ونتكف ��ل بها من
خ�ل�ال منف ��ذ عرع ��ر احل ��دودي وحمطة
لل�شبك ��ة الكهربائي ��ة وتعال ��ج انخفا�ض
اليو�سفية».
و�أك ��د مو�س ��ى� ،أن «الع ��راق تباح ��ث يف (الفلوتي ��ات) وت�ؤ�س� ��س لأم ��ر مه ��م ب�أن
وق ��ت �ساب ��ق م ��ع دول اخللي ��ج م ��رار ًا يدخل الع ��راق بو�صفه ع�ض ��و ًا مهم ًا يف
وحتدي ��د ًا خط ��وات �إجن ��از ه ��ذا الربط �س ��وق الطاق ��ة وفيما بع ��د �سيكون ممر ًا
ال�سيم ��ا م ��ع هيئ ��ة الرب ��ط اخلليج ��ي ،وحافظ ًا لأمن الطاقة».
و�شدّ!د مو�سى ،عل ��ى �أن «وجود العراق
و�أجنزنا ن�سبة كبرية له».
و�أف ��اد ،ب� ��أن «م�شاري ��ع الرب ��ط حتق ��ق عل ��ى خ ��ط م ��رور الطاق ��ة يوف ��ر فوائد
ن�سبة عالية من الوثوقية واال�ستقرارية اقت�صادي ��ة ،وذل ��ك يك ��ون بع ��د ا�ستقرار

نتائج الربط الكهربائي مع دول الخليجي �ستظهر بعد عامين
املنظومة ،على غرار ما موجود يف دول
اخلليج».
و�أو�ض ��ح� ،أن «ال ��وزارة منفتح ��ة م ��ع
اجلمي ��ع ،ولي� ��س لديها �أي ��ة اعرتا�ضات
ب�ش�أن املفاو�ضات م ��ع ال�شركات العاملية
بتطوير قطاع الطاقة».
وم�ض ��ى مو�س ��ى� ،إىل �أن «الع ��راق
لدي ��ه اتفاق ��ات مهم ��ة م ��ع �ش ��ركات

�أملاني ��ة و�إيراني ��ة واماراتي ��ة وفرن�سية
ونرويجي ��ة� ،إ�ضاف ��ة �إىل دول اخللي ��ج
وباقي دول اجل ��وار ،تهدف �إىل حتقيق
امل�صلحة العام ��ة و�إبقاء مل ��ف الكهرباء
خدمي ًا مع �سعي لإن�شاء الطاقة ذاتي ًا يف
داخل الب�ل�اد ب�إن�شاء حمطات لكي نخدم
املواطنني».
م ��ن جانبه ،ذك ��ر النائب ع ��ن كتلة الفتح

مع�ي�ن الكاظم ��ي� ،إن «م�شاري ��ع الرب ��ط
الكهربائ ��ي م ��ع دول اخللي ��ج ال حت ��ل
م�شكلة العراق من حيث ما يحتاجه».
وتاب ��ع الكاظم ��ي� ،أن «عملي ��ة النق ��ل
�ستواجهه ��ا بع� ��ض ال�صعوب ��ات �أبرزها
حتوي ��ل �سع ��ة الطاق ��ة م ��ن (� )120إىل
( )220فلوت».
و�أو�ض ��ح� ،أن «تنفيذ االتفاق بحاجة �إىل
مدة زمنية قد ت�صل �إىل عامني وهي مدة
طويل ��ة ،وبالتايل ف�أنها ل ��ن ت�ضع حلو ًال
قريبة للأزمة».
وانته ��ى الكاظم ��ي� ،إىل �أن «عملية النقل
لي�س ��ت �سهل ��ة ،كونه ��ا تتطل ��ب و�ض ��ع
خطوط ناقل ��ة وهي حتتاج �إىل تكاليف،
ف�ض�ل ً�ا عن �أن الكميات املوردة قليلة جد ًا
ال توفر احتياجات حمافظة واحدة».
�إىل ذل ��ك� ،أكد اخلب�ي�ر االقت�صادي با�سم
جمي ��ل �أنط ��ون� ،أن «احلكوم ��ة املقبل ��ة
ينبغ ��ي لها �أن ت�ستمر بهذه االتفاقات مع
دول اجلوار».
وذك ��ر �أنطون� ،أن «ح ��ل م�شكلة الكهرباء
يحت ��اج �إىل برام ��ج متوا�صل ��ة تتكف ��ل
به ��ا احلكومات املتعاقب ��ة وال تت�أثر ب�أي
عملية تغيري وزاري».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «الرب ��ط له اثار �إيجابية
كث�ي�رة عل ��ى �صعي ��د توف�ي�ر الطاق ��ة
الكهربائي ��ة ف�ض�ل ً�ا ع ��ن مو�ضوع ��ات
�أخرى تتعلق بالتكام ��ل مع دول املنطقة
عل ��ى �صعيد نق ��ل الطاقة ،كم ��ا �أن توفري
الكهرب ��اء م ��ن �ش�أن ��ه ت�شغي ��ل املحط ��ات
املعطل ��ة ويخل ��ق فر� ��ص عم ��ل جدي ��دة
للعاطلني».
وكان وزي ��ر الكهرب ��اء ع ��ادل �إبراهي ��م
ق ��د ذك ��ر يف ت�صريح ��ات �سابق ��ة� ،إن

«احلكوم ��ة احلالي ��ة برئا�س ��ة م�صطف ��ى
الكاظمي ف ّعل ��ت التفاو�ض ،وقد تو�صلنا
�إىل اتفاقي ��ة لرب ��ط الع ��راق ع ��ن طريق
اململكة العربي ��ة ال�سعودية ،وعن طريق
الكويت».
و�أ�ض ��اف �إبراهي ��م� ،أن «العقدي ��ن مت
توقيعهم ��ا ب�ش ��كل ر�سم ��ي وتنفيذهم ��ا
يحت ��اج �إىل بع�ض الوق ��ت ب�سقف �أعلى
�سنتني ،ليتم جتهي ��ز العراق يف املرحلة
الأوىل ب� �ـ  500ميغ ��ا واط ع ��ن طري ��ق
الكوي ��ت ليك ��ون هناك ت�صاع ��د �إىل �ألف
ميغا واط ومن ثم  1500ميغاواط».
و�شدّد كرمي ،عل ��ى �أن «اخلط ال�سعودي
�سيك ��ون باجت ��اه و�س ��ط الع ��راق وه ��و
�أي�ض ًا �سوف يتم تفعيله ب�شكل ت�صاعدي
وبنف�س ال�سقف الزمني».
ولف ��ت� ،إىل �أن «الرب ��ط يعط ��ي الع ��راق
طاقات �إ�ضافية ل�شبكته الكهربائية لغاية
�أن ت�صبح لدينا حمط ��ات �إ�ضافية وبناء
حمطات يف املراح ��ل القادمة» ،مبين ًا �أن
«التكلف ��ة كانت جمزية للغاي ��ة ومنا�سبة
ع ��ن تزوي ��د الكهرب ��اء بالربط م ��ع دول
اخلليج».
وتع� � ّد �آفة الف�ساد الت ��ي تنخر م�ؤ�س�سات
الدول ��ة �أح ��د �أ�سب ��اب ا�ستم ��رار �أزم ��ة
الطاق ��ة� ،إىل جان ��ب تعر� ��ض ال�شب ��كات
مل�ش ��كالت فعلي ��ة خارج ��ة ع ��ن �سيط ��رة
الدول ��ة ،م ��ن بينه ��ا انخفا� ��ض منا�سيب
نه ��ري دجل ��ة والف ��رات وتوق ��ف بع�ض
حمطات الطاقة يف ال�سدود ،والعمليات
الإرهابي ��ة التي تتعر�ض له ��ا �أبراج نقل
الكهرباء بني احل�ي�ن والآخر� ،إىل جانب
ا�ستم ��رار الطل ��ب املتزاي ��د عل ��ى التيار
مبعدل �سنوي يبلغ نحو �ألفي ميغاواط.
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انخفا�ض وا�ضح يف �أ�سعار اجلامو�س وتراجع �إنتاجه من احلليب

دع��وات لت�ش��ريع قان��ون حلماية الأه��وار ودع��م �س��كانها على جت��اوز حمنتهم
 ذي قار /ح�سني العامل
اعتم ��دت جلن ��ة الأه ��وار وال�ت�راث يف حمافظة ذي
ق ��ار جملة م ��ن التو�صيات ملعاجلة اجلف ��اف ،وفيما
دع ��ت �إىل ت�شري ��ع قان ��ون حلماي ��ة الأه ��وار ،طالب
م�س�ؤولون بت�شكيل جمموعة �ضغط مدنية ملنا�صرة
�سكانها ودعمهم لتجاوز حمنتهم.
وذك ��ر بي ��ان �صدر ع ��ن اللجنة عقب اجتم ��اع دوري
مو�س ��ع عق ��د يف دي ��وان حمافظة ذي ق ��ار وح�ضره
عدد م ��ن ممثلي الدوائ ��ر املعنية بالأه ��وار والبيئة
وال�ت�راث� ،أن ��ه" بع ��د تداعيات اجلف ��اف يف مناطق
الأه ��وار انطل ��ق الي ��وم االجتم ��اع ال ��دوري للجنة
الأه ��وار يف حمافظة ذي ق ��ار ومت االتفاق على عدد
من املق ��ررات �سنعم ��ل عليها بالتع ��اون مع اجلهات
املعني ��ة" .و�أ�ضاف البي ��ان الذي تلقت ��ه (املدى)� ،أن
"املق ��ررات كانت باكورة حملة كبرية �ستنطلق من
مناطق الأهوار لإعالنها منطق ��ة منكوبة والإ�سراع
بو�ضع حلول �سريعة لأزمتها".
و�أ�ش ��ار البي ��ان �إىل جان ��ب م ��ن املقررات م ��ن بينها
"مطالب ��ة وزارة املوارد املائية بزي ��ادة الإطالقات
املائية للأه ��وار وعدم امل�سا�س بح�صة الأهوار بناء
على مقررات خطة �سوريل".
ولف ��ت� ،إىل "خماطب ��ة ال ��وزارة ح ��ول تنفي ��ذ خطة
الإدارة اخلا�ص ��ة بالأه ��وار واحلف ��اظ عل ��ى ن�س ��ب
االغم ��ار مبا ال يقل ع ��ن الن�سب املق ��ررة " .وك�شف
البي ��ان ع ��ن "ت�شكيل وف ��د ملراجعة رئا�س ��ة الوزراء
واجلمهوري ��ة ملعاجل ��ة تداعي ��ات اجلف ��اف وتوفري
متطلب ��ات العي� ��ش لل�س ��كان املحليني وتق ��دمي ورقة

مطال ��ب عملي ��ة" .وحت ��دث ع ��ن �ض ��رورة "�إع ��داد
م�سودة قان ��ون الأهوار متهيد ًا لإقراره يف الربملان
العراقي و�إع ��ادة هيكلية مركز �إنعا�ش الأهوار وفك
ارتباط ��ه ع ��ن وزارة امل ��وارد املائي ��ة ليك ��ون هي� ��أة
م�ستقل ��ة ترتب ��ط برئا�س ��ة ال ��وزراء وذل ��ك ل�ضم ��ان

احلفاظ على الأهوار و�سكانها".
وطال ��ب البي ��ان ،بـ "تخ�صي� ��ص ن�سبة م ��ن الأموال
ل�شم ��ول ال�صيادي ��ن ومربي املوا�ش ��ي واملت�ضررين
م ��ن اجلفاف ب�شبكة احلماية االجتماعية مبا يتالءم
مع �أعدادهم يف الوحدات االدارية ملناطق الأهوار"،

وتعي ��د �أزم ��ة املي ��اه الت ��ي ت�شهده ��ا مناط ��ق �أهوار
النا�صري ��ة ال�س ��كان املحلي�ي�ن اىل حقب ��ة التجفيف
الق�س ��ري يف عه ��د النظ ��ام ال�ساب ��ق ،مل ��ا له ��ا م ��ن
انعكا�سات مدمرة على حمافظة ذي قار واملحافظات
املجاورة لها ،وطالب م�س�ؤولون ونا�شطون م�ؤخر ًا
ب�إعالن الأهوار كمنطقة منكوبة.
وب ��دوره ،ق ��ال ع�ض ��و جلن ��ة الأه ��وار والآث ��ار يف
حمافظ ��ة ذي قار بديع لبنان اخليون يف حديث �إىل
(امل ��دى)� ،إن "الأه ��وار الي ��وم منكوبة م ��ن الناحية
االقت�صادي ��ة والبيئي ��ة واملعي�شي ��ة واالجتماعي ��ة
ب�سب ��ب اجلف ��اف وتداعيات ��ه و�آث ��ار الن ��زوح عل ��ى
املجتمع املحلي".
و�أ�ض ��اف اخلي ��ون� ،أن "�سبب تردي واق ��ع الأهوار
هو ع ��دم جدية وزارة املوارد املائية يف التعامل مع
ملف الأهوار و�إدارته ب�صورة علمية".
ً
ولف ��ت� ،إىل �إع ��داد خطة معتمدة �سابق� �ا للتعامل مع
�سن ��وات اجلف ��اف وال�سن ��وات الرطب ��ة و�سن ��وات
الوف ��رة املائي ��ة حت ��دد حج ��م الإطالق ��ات املائية يف
كل مرحل ��ة لإدام ��ة الأهوار �إال �أنه ��ا مل تتعامل معها
ب�صورة جدية".
م ��ن جانب ��ه ،ر�أى املدي ��ر االقليم ��ي ملنظم ��ة طبيع ��ة
الع ��راق جا�سم اال�س ��دي� ،أن "معاناة �سكان الأهوار
الناجمة عن اجلفاف �أخذت تتفاقم".
معاناة كبرية ملربي اجلامو�س يف الأهوار و�أ�ض ��اف الأ�سدي� ،أن "ت ��ردي نوعية املياه الناجمة
م�شدد ًا على "مفاحتة وزارة الزراعة لتجهيز املربني عن ال�ش ��ح ت�سببت بانت�ش ��ار الأمرا� ��ض بني قطعان
بالأعالف الكافية وتقدمي اخلدمات البيطرية".
اجلامو�س وهالك البع�ض منها".
كم ��ا طالب البيان ،ب� �ـ "تفعي ��ل دور وزارة البلديات و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "ن�سبة االمالح ارتفعت �إىل � 20ألف
ومديرية املاء يف جمال �إع ��ادة ت�أهيل جممعات ماء ج ��زء باملليون يف مناطق الأه ��وار الو�سطى وهور
ال�شرب بعد اندثارها وعطل �أجزاء منها".
احلم ��ار الغرب ��ي" .م�ؤك ��د ًا �أن "مرب ��ي اجلامو� ��س

و�صيادي اال�سماك وجامعي احل�شائ�ش هم ال�شرائح
الأكرث ت�ضرر ًا من �أزمة املياه وجفاف الأهوار".
وي�سرت�سل الأ�س ��دي� ،أن "خ�سارة مربي اجلامو�س
بات ��ت م�ضاعف ��ة وكب�ي�رة ف�ض�ل� ًا ع ��ن الأمرا� ��ض
واله�ل�اكات فانخف�ض ��ت �أ�سع ��ار اجلامو� ��س م ��ن 3
مالي�ي�ن دينار و� 500ألف دينار للر�أ�س اىل مليونني
و� 100أل ��ف دين ��ار ،كم ��ا انخف�ض ��ت انتاجيته ��ا من
احللي ��ب �إىل  3كيل ��و غرامات بع ��د �أن كانت  5كيلو
غرامات.
وم�ض ��ى الأ�س ��دي� ،إىل �أن "�أ�صح ��اب اجلامو� ��س
�أخذوا يتنقلون من مكان �إىل �آخر يف هجرة داخلية
قد تتو�سع مع تو�سع م�ساحة اجلفاف لتكون هجرة
خارجية".
بالتزامن م ��ع الذكرى ال�سنوي ��ة ال�ساد�سة الن�ضمام
الأه ��وار لالئح ��ة ال�ت�راث العامل ��ي دع ��ا م�س�ؤولون
ومنظم ��ات بيئي ��ة يف ذي ق ��ار مطل ��ع الأ�سب ��وع
احلكومت�ي�ن املحلي ��ة واملركزية اىل �إع�ل�ان الأهوار
منطق ��ة منكوبة ،وفيما �أكدوا جف ��اف معظم مناطق
الأهوار ونفوق الأ�سم ��اك والكائنات احلية ونزوح
�سكان القرى ومربي اجلامو�س ،طالبوا با�ستحداث
هيئ ��ة علي ��ا لإدارة مل ��ف الأه ��وار ترتب ��ط مبجل�س
ال ��وزراء .وت�شكل م�ساح ��ة الأه ��وار يف النا�صرية
خم� ��س م�ساحة حمافظة ذي ق ��ار ،وتتوزع على 10
وح ��دات �إدارية من �أ�صل  22وح ��ده �إدارية ت�ضمها
املحافظ ��ة� ،إذ تق ��در م�ساح ��ة �أه ��وار النا�صرية قبل
جتفيفها مطل ��ع ت�سعينيات الق ��رن املا�ضي ،مبليون
و� 48أل ��ف دومن ،يف ح�ي�ن تبلغ امل�ساح ��ة التي �أعيد
غمره ��ا باملي ��اه بعد ع ��ام  2003نح ��و  50باملئة من
جممل امل�ساحة الكلية لأهوار النا�صرية.

م�ساع حكومية ال�ستثمار املياه اجلوفية يف املحافظة
ٍ

اخلنزير الرمادي يفتك مبزارع الرقي ب�سبب اجلفاف يف دياىل
 دياىل /علي الالمي
تعر�ض ��ت م ��زارع حم�ص ��ول الرقي قرب
بح�ي�رة حمري ��ن �أق�ص ��ى �شم ��ال �شرق ��ي
حمافظة دياىل ب�ش ��كل غري م�سبوق� ،إىل
هجم ��ات مكثفة من قبل قطعان اخلنازير
الربي ��ة املعروف ��ة بالرم ��ادي .ي�أت ��ي ذلك
يف وق ��ت ،ك�ش ��ف رئي�س جلن ��ة الزراعة
واملياه النيابي ��ة ال�سابق فرات التميمي،
�أم�س الثالثاء ،عن ت�شكيل جلنة حكومية
م�شرتك ��ة ال�ستثم ��ار �أكرب خزي ��ن للمياه
اجلوفية �شرقي العراق.
وقال عبد اجلبار اجلبوري ،وهو مزارع
من �أهايل حو� ��ض حمرين (75كم �شمال
�ش ��رق بعقوب ��ة) يف حدي ��ث ل� �ـ (املدى)،
�إن "قطع ��ان م ��ن اخلنازير الربي ��ة بد�أت
ت�ش ��كل م�صدر تهديد مل ��زارع الرقي التي
متث ��ل م�ص ��در ال ��رزق يف املنطق ��ة خالل
ال�صيف".
و�أ�ض ��اف اجلب ��وري� ،أن "مزرعت ��ه
تعر�ض ��ت �إىل  3هجم ��ات خ�ل�ال مت ��وز
اجلاري والأ�ضرار كانت مادية".
فيما �أ�شار عبيد ح�سن_ مزارع �آخر_،
�إىل ا�ضطراره مل�سك حرا�سة دورية حول
مزرعت ��ه خ�ل�ال الأي ��ام املا�ضي ��ة ،وجنح
يف قتل اثنني م ��ن اخلنازير التي تهاجم
حم�صوله من الرقي".
و�أو�ض ��ح ح�س ��ن� ،أن "اجلف ��اف يدف ��ع

اخلنازير لالندفاع �صوب حمرين ب�شكل
مبا�شر".
فيم ��ا �أق ��ر ع�ض ��و احت ��اد اجلمعي ��ات
الفالحي ��ة حمم ��د خلي ��ل ،ب� ��أن "�أع ��داد
اخلنازي ��ر الربي ��ة يف دي ��اىل ارتفع ��ت
ب�شكل كبري خا�ص ��ة و�أن عمليات �إبادتها
توقفت من ��ذ  2003ب�سبب اال�ضطرابات
الأمني ��ة" .ويف حديث لـ (املدى)� ،أ�ضاف
خليل� ،أن "اخلنازير الربية تنت�شر حاليا

يف  8مقاطع ��ات زراعي ��ة يف دياىل وهي
بالفع ��ل م�صدر للإ�ضرار باحلقول ،لكنها
ت�ش ��كل خط ��ر ًا �أي�ض ًا على حي ��اة الأطفال
والن�ساء يف بع�ض الأحيان".
وعلى �صعي ��د مت�صل ،ق ��ال رئي�س جلنة
الزراع ��ة واملياه النيابي ��ة ال�سابق فرات
التميم ��ي يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى)،
"حو� ��ض العيث �ش ��رق ق�ض ��اء بلدروز
( 35كم �شرق بعقوب ��ة) يتميز باحتوائه

ا�ضرار اخلنزير الرمادي مبزارع الرقي يف دياىل

عل ��ى خزي ��ن كب�ي�ر للمي ��اه اجلوفي ��ة
ال�صاحل ��ة لال�ستخدام ��ات الب�شرية وفق
الفحو�صات املتك ��ررة" ،م�ؤكد ًا "ت�شكيل
جلنة حكومية من �أجل درا�سة ا�ستثماره
ب�ش ��كل مبا�ش ��ر م ��ن خ�ل�ال اال�ستف ��ادة
يف تقلي ��ل خماط ��ر اجلف ��اف" .و�أ�ضاف
التميم ��ي� ،أن "حو� ��ض العي ��ث ميك ��ن
�أن ي�ش ��كل (ط ��وق جن ��اة) م ��ن اجلف ��اف
من خ�ل�ال �ض ��خ مياهه اجلوفي ��ة �صوب
حمطات الإ�سالة املركزي ��ة ب�شكل مبا�شر
لت�أمني املياه لأكرث من � 200ألف ن�سمة"،
الفت� � ًا اىل �أن "ا�ستثم ��ار مي ��اه العي ��ث
خط ��وة مهم ��ة ت�ستدعي حت ��رك ًا حكومي ًا
من خ�ل�ال ت�أمني التخ�صي�ص ��ات مل�شروع
بال ��غ الأهمية" .و�أقر ب� ��أن "بلدروز �أكرث
م ��دن دياىل ت�ض ��رر ًا من مو�س ��م اجلفاف
خا�صة ،و�أنها تعتم ��د بالأ�سا�س على نهر
(ال ��روز) يف ت�أمني احتياجاتها من املياه
ملحط ��ات الإ�سالة ،وهو ي�شه ��د انح�سار ًا
كب�ي�ر ًا يف الآون ��ة الأخرية ب�سب ��ب �أزمة
اجلفاف" .يذكر �أن حمافظة دياىل تعاين
م ��ن �أ�ضرار كبرية نتيج ��ة �شح املياه بعد
قط ��ع اجلان ��ب الإي ��راين العدي ��د م ��ن
م�صادر املياه عنها بتغيري جماري الأنهر
امل�شرتك ��ة ،و�أدى هذا ال�ش ��ح �إىل ا�ضرار
كب�ي�رة عل ��ى يف الأرا�ض ��ي الزراعي ��ة
وال�ث�روة احليواني ��ة ف�ض�ل ً�ا ع ��ن توقف
العديد من الأن�شطة ال�صناعية.

CNOOC Iraq LTD
�شركة �سينوك العراق املحدودة

اعالن بيع مادة ال�شب
تعلن شركة ئاره زوو عن اعالن بيع مادة
الشب (كبريتات االملنيوم املائية) الوزن
 ٢٥كغم استخدام في صناعة تصفية
املياه ومياه الصرف الصحي واستعداد
شركتنا جتهيز الدوائر والشركات مبوجب
مواصفات الفنية
عنوان � /شركة ئاره زوو  -اربيل االقليم الكرد�ستان
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ثامر يو�سف ُيح ّلق في تاريخ الزوراء والمنتخبات بحقائق جديدة:

مدر�سة النوار�س َ
غدت هيك ًال يُبكي تالميذها و ُمع ّلميها الأوفياء
� شم�س كرتنا ُك ِ�س ْ
تطوع ًا  ..والتفرقة غ ّيبتني عن ُملتقى المغتربين!
فت  ..وملعب ال�شالجية بُني ّ

ال�صغ ��ار يف دفاعه ��م عن تاريخ ��ه ،وذلك يزيد
م ��ن �شعبيّته ��م ويُق ّربهم من اجلماه�ي�ر املُحبّة
للريا�ض ��ة ،ويق ��وّ ي م�ساندته ��م خلدم ��ة ّ
قطاع
النق ��ل� ،سيم ��ا �أن مبالغ الدعم غ�ي�ر خُم ّ�ص�صة
ل�شخ�ص فالح ح�سن �أو من يخلفه يف الإدارة،
ب ��ل لتم�شية �أمور الن ��ادي ،وباملنا�سبة ال �أدعم
مق�ت�رح ا�ستثم ��اره وخ�صخ�صت ��ه و�أمت ّنى �أن
حتاف ��ظ وزارة النقل على مُلكيّته ،فقد ّ
مت بناء
ملع ��ب ال�شاجلي ��ة ب�أيدينا تطوّ ع� � ًا عام 1972
بتوجي ��ه مدي ��ر ال�س ��كك عبداجلب ��ار ال�سعدي
للم ��د ّرب جرجي�س اليا�س فبا�ش ��ر عامل البناء
بتح�ض�ي�ر امل ��واد الإن�شائية وخلطه ��ا ،ونقوم
�أنا ور�سن بنيّان وف ّت ��اح حممد وحازم ج�سّ ام
وج�ل�ال عبدالرحم ��ن وكاظم لعيب ��ي و�آخرين
بحم ��ل الطابوق والإ�سمنت حت ��ى �أنهينا بناء
غرفت�ي�ن واح ��دة للم ��درب و�أخ ��رى للمن ��زع
وكذلك املد ّرجات ،ومل ندع املد ّرب �أنور ج�سّ ام
العمل احرتام� � ًا ل�س ّنه الكبري ،واحلمد لله فهو
�أوّ ل ملعب حم ّلي بناه الزوراء بجهود طوعية
وجاء بعده نادي ال�شرطة يف عهد د.عبدالقادر
زينل رئي�س ��ه الأ�سبق عندما �ش ّي ��د امللعب عام
 1990بجهود تطوّ عية �أي�ض ًا".
 بغداد � /إياد ال�صاحلي
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غائب عن الإعالم الر�س ��مي العراقي والعربي
وال ��دويل من ��ذ �أن ودّع �أر� ��ض الرافدي ��ن يف
الث ��اين م ��ن �ش ��باط ع ��ام  1991متوجّ ه� � ًا �إىل
اململكة الأردنية الها�شمية ومنها اىل الواليات
املتح ��دة الأمريكية حيث يقي ��م فيها بعيد ًا عن
هم ��وم الريا�ض ��ة قريب� � ًا من جت ّلي ��ات الوطن،
يبح ��ث عن م�أواه الروح ��ي "تاريخ الزوراء"
كلمّا هبّت ن�س ��ائم الذكرى لته َّز ما�ضيه بحلوه
وم� � ّره ،يُف�ض ��ف�ض لأ�س ��رته بوجّ � ٍ�ع كب�ي�ر عن
�أ�س ��رار ظ ّلتْ حمفوظة يف قلبه املُتعب خ�ش ��ية
�أن تثري انتقاداته م�شاعر �سلبية لدى من ظلمه
حقوق م�شروعة يف
�أو �أ�س ��هم يف حرمان ِه من ٍ
ع� � ّز ا�س ��تحقاقه �ش ��رف متثي ��ل الأ�س ��ود ،تلك
الغ�صة الأليمة التي ك�شفت زيف ا�سماء كبرية
ّ
يراه ��ا النا� ��س بوج ��ه واحد فيما ه ��ي بنظره
قناع وقن ��اع لأر�ض ��اء نرج�سيّتها
تلب� � ُ�س �ألف ٍ
العابرة ب�ضمائر عليلة!
(املدى) �أخرجت ثامر يو�سف من عُمق �صمته
وو�ضعته �أمام م�س�ؤولي ��ة التحليق يف ف�ضاء
تاري ��خ نادي ال ��زوراء واملُنتخب ��ات لأوّ ل م ّرة
ليك�ش ��ف حقائ ��ق م�سكوت عنها م ��ن طرفه يف
قب م ��ا ّرة بخجل
الأق ��ل ،ليكون �أح ��د �شهود حُ ٍ
م ��ع �أبطاله ��ا �أم ��ام رج ��االت الإع�ل�ام ط ��وال
خم�سني عام ًا ،كان �أمين ًا يف �صراحته وم�ؤمن ًا
بقدره مهما عانى من ج ��روح �أقرب ا�صحابه،
م�ستودع� � ًا حكاياته لدى �أجي ��ال �ستتواىل يف
البحث عن قي ��م فر�سان الريا�ضة بعد خم�سني
عام ًا وتكتب بنزاهة و�شرف عن ك ّل احلقيقة.
الالعب املدرب!
يقول ثام ��ر "�أن جتربة اللع ��ب والتدريب يف
�آن واح ��د الت ��ي �شهده ��ا فري ��ق ال ��زوراء عام
 1985كحال ��ة ا�ستثنائي ��ة يف تاريخ الدوري
العراق ��ي ،مل تك ��ن مرفو�ضة من قب ��ل ال�شارع
الكروي والإعالم الريا�ضي وم�س�ؤويل اللعبة
يف ذل ��ك الوق ��ت ،ب ��ل �ض ��رورة �أملته ��ا واقعة
�إنه ��اء خدم ��ات امل ��درب واث ��ق ناج ��ي ل�س ��وء
نتائج الفريق الذي �أحت� � ّل املركز التا�سع (15
مب ��اراة  5 ،انت�صارات 7 ،هزائ ��م 3 ،تعادالت
و 13نقط ��ة) يف خامت ��ة املرحل ��ة الأوىل فقط
لع ��دم �إقامة املرحل ��ة الثانية ،وق� � ّررت الإدارة
يومها �إناط ��ة املهمّة بفالح ح�س ��ن مدرب ًا وبي
مدرب ًا م�ساعد ًا يف منت�صف املو�سم ،و�صراحة
�أرى �أن م�شاركة فالح و�أنا كالعبني ،ومنار�س
مه ��ام التدري ��ب يف نف�س الوق ��ت ،وهي حالة

مرفو�ض ��ة بر�أي ��ي و�إن جنح ��ت بفع ��ل تعاون
اجلمي ��ع معن ��ا ،ول ��و عملن ��ا يف فري ��ق �آخ ��ر
رب ��ا لن ننجح معه ،علم� � ًا مل �أ�شارك بعد هذه
مّ
التجربة الق�صرية لن�صف مو�سم يف �أية دورة
تدريبية �سوى تلقي معلومات �أوّ لية ب�إ�شراف
ثامر حم�سن يف مقر االحتاد".

�آ�سي ��ا � 1977إياد حمم ��د عل ��ي مُ�ستغرب ًا عدم
ح�ضوري اىل بغداد ،وقال كيف مل ُتد َع و�أنت
�سبقتن ��ي يف خدم ��ة الك ��رة العراقي ��ة ب�سنني
ع� �دّة ،ف�أجبت ُه لي� ��س عندي �س ��وى ر�سالة �إىل
مُ�ش ��ريف امللتقى (من املُعي ��ب على العراقي �أن
يُف ّرق بني �شخ�ص و�آخر)؟!

العمر
غلطة ُ
وع ��ن �أ�سب ��اب مغادرت ��ه الع ��راق ب�ل�ا ع ��ودة
�أو�ض ��ح "�ساف ��رت يف �شب ��اط ع ��ام  1991اىل
الأردن لغر� ��ض التدريب مثلم ��ا �أعلمت بع�ض
الأ�صدقاء املق ّربني مني ،وهذا لي�س �صحيح ًا،
فق ��د ُ
مكثت يف ع ّم ��ان �ستة �أ�شه ��ر ،ووقتها زاد
�شوق ��ي للق ��اء وال ��دي ووالدت ��ي املقيمني يف
�أمريكا ،وقر ّر ُت بيع بيتي يف منطقة العامرية
ح ��ي الريا�ضي�ي�ن و�س ��ط بغ ��داد ،حت�سّ ب� � ًا من
عدم الع ��ودة ثانية اىل الوط ��ن ،وكانت غلطة
حيات ��ي فقد بلغت قيمة البي ��ع  160الف دينار
ُ
وو�ضعت املبلغ يف �أحّ ��د البنوك ،وبعد مرور
�سن ��ة واحدة �أرهقتني ال ُغرب ��ة كثري ًا ،وف ّك ُ
رت
بالع ��ودة اىل الوطن عندما ق� � ّر ُ
رت عام 1997
�أن �أ�سح ��ب املبل ��غ لأ�ش�ت�ري بيت� � ًا جدي ��داً،
وات�صل � ُ�ت ببع� ��ض الأ�صدق ��اء يف بغداد حول
و�صدم � ُ�ت حينما قال ��وا يل �أن هذا املبلغ
ذلكُ ،
ي�س ��اوي  100دوالر وال يكف ��ي ل�ش ��راء ب ��اب
بيت! فت�ألمّ ُت على واقع بلدنا يف زمن احل�صار
االقت�صادي ور�ضيت بالبقاء يف املهجر"!

�إدارة فالح
وع ّرج ثامر عن �إدارة زميله فالح ح�سن لنادي
الزوراء قائ�ل ً�ا "يف ت�شرين الثاين عام 2010
�أنتخب ف�ل�اح �أوّ ل مرة رئي�س ًا لنادي الزوراء،
بع ��د �أن �أنه ��ى ُغربت ��ه يف �أمري ��كا ،و�أفرحتنا
عودت ��ه ملمار�س ��ة ن�شاطه الريا�ض ��ي ،لك ّنه عاد
مُدعم� � ًا بق ��وّ ة وزارية ح ّل ��ت الهيئ ��ة الإدارية
الت ��ي تر�أ�سها �سالم ها�ش ��م وكان ب�إمكان ِه (�أي
�سالم) البقاء �ستة �أ�شهر �أخرى �إىل حني موعد
االنتخابات!
وتاب ��ع "ال �أ�ستطي ��ع تقيي ��م جترب ��ة فالح يف
الإدارة ،لك ّن ��ي ُ
تابعت كثري م ��ن الربامج التي
�ضيّفت �أحمد را�ض ��ي و�سالم ها�شم وغريهما
مل تك ��ن الآراء ب�صاحل ��ه ،ولديه ��م انتق ��ادات
ألتق بفالح
كث�ي�رة حول عمل ��ه ،و�صراح ��ة مل � ِ
من ��ذ �سنة تقريب ًا ،وال �أعرف �س ّر عدم لقائ ِه بي
يف �آخ ��ر زيارة له قبل �شه ��ر حيث التقى عديد
الأ�صدق ��اء دون �أن ي ّت�ص ��ل ب ��ي ،وه ��و يعرف
�صدق ّي ��ة عالقتي ب ��ه وخوائها م ��ن �أية منفعة،
و�أمت ّنى له النجاح".

ن�صب تذكاري
وي�ضي ��ف ثامر "عند �إكم ��ايل � 19سنة متتالية
يف خدم ��ة ال ��زوراء ،واتخ ��اذ ق ��رار اعت ��زال
الك ��رة ،ا�ستذك � ُ
�رت الق ��ول امل�ؤ ّث ��ر يف نف�س ��ي
لعدنان �أيوب �صربي العزي ،الرئي�س الفخري
لنادي ال ��زوراء ( 29حزيران ع ��ام � 1969إىل
 21كان ��ون الأول ع ��ام  )1992وال ��ذي ذ َك ��ر ُه
�أمام �أع�ضاء �إدارته يف منا�سبة ذكرى ت�أ�سي�س
ُّ
ي�ستحق من
الن ��ادي (�أن الالعب ثام ��ر يو�سف
ّ
ُ
الإدارة احلالية �أو التي ت�أتي بعدها �أن تخلده
بن�صب تذكاري لوفائه ومنجزاته و�أخال�صه)
ٍ
تل ��ك الكلمات ظ ّلت و�سام فخر يف حياتي كون
الرج ��ل الط ّي ��ب م�شهود ل ��ه بال ُنب ��ل يف تقييم
النا� ��س ،وق ��د �أكمل تربيتن ��ا البيتية يف جمال
الريا�ضة ،وال نن�سى �سريته الرائعة".
م�ستع َرة
خالفات
ِ
وذك ��ر بخ�صو� ��ص واقع الريا�ضة م ��ا بعد عام
" 2003خ�ل�ال ف�ت�رة تكوي ��ن الأندي ��ة وفق� � ًا
للنظام اجلديد يف البالد ،كنت �أتلقى ات�صاالت

ثامر يو�سف
هاتفي ��ة م ��ن �س�ل�ام ها�ش ��م ورا�ض ��ي �شني�شل
وحممد حم ��زة ،حل�سم خالف ��ات مُ�ستعرة يف
الن ��ادي ،وكن ��ت �أر ّك ��ز يف م�شورت ��ي لهم على
�ض ��رورة ع ��دم االنق�س ��ام وج� � ّر الن ��ادي اىل
م�ص�ي�ر جمهول ،فه ��و البيت الث ��اين والكيان
الغ ��ايل الذي يجمعنا ،وعاه ��دوين �أن ي ّتفقوا
عل ��ى حم ّب ��ة الزوراء ،لك ��ن بعد ذل ��ك ان�سحب
�س�ل�ام وخ ��رج �شني�ش ��ل م ��ن الن ��ادي و�سافر
حم ��زة �إىل بل ��د �آخ ��ر� ،إذ للأ�س ��ف مل ي ّتفق ��وا،
ُ
وحزنت ملا جرى بعد ذلك من اتهامات متبادلة
بني �أع�ض ��اء الإدارة لعام ��ي (2007و)2008
طمع� � ًا بالكرا�س ��ي! ف�أت�صل � ُ�ت ب�أحّ ده ��م ُ
وقلت
ل� � ُه �إذا مل يرق ل ��ك البقاء خ ��ارج املن�صب فهذا
الن ��ادي العري ��ق ي�ستح � ُّ�ق �أن تخدم� � ُه يف �أي
عمل ،و�شخ�صي ًا هدّدين �أحّ د م�س�ؤويل النادي
�أواخ ��ر الثمانيني ��ات ب�إنه ��اء خدمات ��ي ،فكان
ردّي علي ��ه ال �أعرتا�ض على ق ��رارك ،لكني لن
�أغ ��ادر الن ��ادي ،و�س�أعم ��ل ك ّل �ش ��يء حتى لو
ف ّالح ًا كي �أبقى بجواره".
ملتقى املغرتبني
وب�ش�أن غيابه عن ملتقى الكفاءات الريا�ضيني
العراقي�ي�ن املغرتب�ي�ن يف العا�شر م ��ن كانون
الأول ع ��ام  2009ال ��ذي �أقيم برعاي ��ة وزارة
ال�شب ��اب والريا�ضة� ،أجاب "�أقيم ��ت فعّاليات
امللتق ��ى يف فندق املن�ص ��ور ملدة خم�س ��ة �أيام
حت ��ت �شع ��ار (م ��ن �أجل غ ��د ريا�ض ��ي م�شرق
تلتقي الكفاءات الريا�ضية املُغرتبة على �أر�ض
الوطن) لكن للأ�سف مل تطبّق الوزارة ال�شعار
عل ��ى جمي ��ع املغرتب�ي�ن! و�شخ�ص ّي� � ًا مل �أتل � َ�ق
دع ��وة من ال ��وزارة ،برغم �أن ع ��دد ًا كبري ًا من
�أ�صدقائي الريا�ضي�ي�ن يف �أمريكا �شملوا بها،
واملفارق ��ة �أن �أحّ د املدعوين كان يعمل (�صانع
يف مطعم) ُدع ��ي �إىل امللتقى! ووقتها هاتفني
كاب�ت�ن منتخب ال�شباب احلائز على لقب ك�أ�س

�أكد رئي�س احتاد اجلودو �سم�ي�ر املو�سوي� ،إن املنتخب
الوطن ��ي للعب ��ة يوا�ص ��ل وحدات ��ه التدريبي ��ة اليومي ��ة
يف مع�سك ��ر تون� ��س وال ��ذي يت�ضم ��ن خو� ��ض تدريبات
ولق ��اءات م�شرتكة مع العبي منتخبات تون�س واجلزائر
واي ��ران .ويُعد مع�سك ��ر اجلودو يف تون� ��س ا�ستعدادي ًا
ملنتخبن ��ا خلو� ��ض غم ��ار امل�سابق ��ة يف دورة الع ��اب
الت�ضام ��ن الإ�سالم ��ي الت ��ي �ستحت�ض ��ن فعّالياتها مدينة
قوني ��ة بجمهوري ��ة تركيا م ��ن  9اىل � 18آب املقبل .وقال
املو�س ��وي "�إن الالعب�ي�ن الأربع ��ة الذي ��ن مت اختياره ��م
للم�شارك ��ة ب ��دورة الت�ضام ��ن ُه ��م �سج ��اد غ ��امن �صح ��ن
وزن  73كغ ��م و�س ��وران �صب ��اح فتح الل ��ه وزن  81كغم
وح�س�ي�ن عل ��ي ح�س�ي�ن وزن  90وعل ��ي ح�سن عط ��ا الله

� ّأول ملعب حم ّلي
و�أ�ض ��اف "�أدع ��و وزراء النق ��ل املتعاقب�ي�ن
اىل دع ��م ن ��ادي ال ��زوراء لي�ستفي ��د الأبن ��اء

حال املنتخب
وعن توقع ��ه مل�ستقبل املنتخ ��ب الوطني� ،أفاد
"ل�ست مُطمئ ّن ًا على حال املنتخب الوطني بعد
تداعي ��ات نتائج ��ه الهزيلة م ��ع منتخبي لبنان
و�سوري ��ا يف ت�صفيات موندي ��ال قطر ،2022
فف ��ي زمننا مل يح�ص ��ل �أي فراغ م ��ن الالعبني
املهاريني بعد جيل خليج ��ي بغداد عام 1979
وج ��اء جيل موندي ��ال املك�سيك  1986ثم جيل
�أثين ��ا  2004و ُك ِ�سف ��تْ �شم�س الأ�س ��ود بعده،
وه ��ذا ما يج ��ب �أن يبح ��ث ع ��ن �أ�سبابه احتاد
الكرة".
�صمت درجال
وخت ��م ثام ��ر حديث ��ه "بالرغ ��م م ��ن �صم ��ت
عدن ��ان درجال وزير ال�شب ��اب والريا�ضة �إزاء
 15مكامل ��ة ور�سال ��ة �صوتي ��ة بارك � ُ�ت ل ��ه فيها
تو ّلي ��ه من�صبه ،ف�إنن ��ي �أقدّر ان�شغ ��ال الرجل،
فم�س�ؤوليت ��ه كوزي ��ر غ�ي�ر كم ��درب �أو رئي�س
احت ��اد ،ومن ال�ضروري منح ��ه الوقت للت�أقلُم
عل ��ى م�شاغل املن�صب مثلما عمل ح�سني �سعيد
م ��ع ثامر حم�سن وم�ؤيد البدري وتع ّلم الكثري
منهم ��ا ،ومت ّر� ��س يف عمل ��ه ،وجن ��ح بامتي ��از
كون ��ه مث ّق ��ف وخل ��وق ،وميتلك �سُ مع ��ة طيّبة
ل ��دى االحتادين ال ��دويل والآ�سيوي ،ويف كل
الأح ��وال يبقى جن ��وم الريا�ض ��ة و�شهاداتهم
العلمي ��ة و�شهرتهم يف ك ّف ��ة واخلربة الإدارية
ملواجهة متغ�ّي�رّ ات �صعبة وق ��رارات ح�سّ ا�سة
يف كفة �أخرى".

باختصار ديمقراطي
 رعد العراقي

املُ�صلح الريا�ضي احلقيقي
مل يح ��ظ امل�شه ��د الريا�ضي العراق ��ي بفر�صة اال�ستق ��رار والوئام بني
�أبن ��اء البي ��ت الريا�ض ��ي �سواء م ��ن ه ��م مُك ّلف�ي�ن مب�س�ؤولي ��ة القيادة
�أم خارجه ��ا ،وحت ��ى اجلماه�ي�ر م ��ن بع ��د  2003وحل ��د الآن وهو ما
رم ��ى بظالله عل ��ى نتائج املنتخب ��ات يف جميع الألع ��اب على م�ستوى
امل�ش ��اركات اخلارجي ��ة وطوّ ق ��ت �أي�ض� � ًا ح ��دود التطوي ��ر واحلداث ��ة
لت�أ�سي� ��س بُن ّي ��ة حتتيّة متطوّ رة وخلق �أجيال متتل ��ك مقوّ مات حتقيق
الإجناز واملناف�سة والتميّز
امل�س�أل ��ة ال تتعلق بجانب مع�ّي نّ �أ�صابه اخللل وميكن ا�صالحه ب�سرعة
م ��ن خ�ل�ال تو ّفر النيّات ال�سليم ��ة والإرادة يف جت ��اوز ذلك اخللل ،بل
�أن الأم ��ر يتع ّلق بانهي ��ار مت�سل�سل بكل املفا�صل املعني ��ة ومعها �أي�ض ًا
ال�سان ��دة التي م ��ن املفرت�ض �أن تك ��ون الذراع ال�صل ��ب يف ت�شخي�ص
مواطن االخفاق وتطرح احلل ��ول ثم متار�س دور املُ�صلح يف ت�ضييق
�أي فجوة �أو خالف بني �أبناء البيت الريا�ضي.
م ��اذا ح�صل وكي ��ف و�صلت الأمور نح ��و مزالق خط�ي�رة باتت ت�ش ّكل
نهج ًا غريب ًا يف التعاطي مع خمتلف الق�ضايا والأحداث رمت باجلميع
نحو دائ ��رة ال�ص ��راع والت�شكيك والت�سقي ��ط با�ستخدام لغ ��ة التهديد
والوعي ��د وتعميم الكراهية واال�سته ��داف ال�شخ�صي ك�أ�سهل الو�سائل
للنيل من اخل�صوم وك�سب امل�ؤيّدين.
�أركان العمل الريا�ضي ت�ستند اىل �أعلى الهرم املتمثلة بوزارة ال�شباب
والريا�ض ��ة ثم تليها اللجنة الأوملبية ،وما يتبعها من احتادات خمتلفة
والأندي ��ة و�أخري ًا الإعالم وال�صحافة الريا�ضية ،و�إذا ما عُدنا ب�شريط
الذاك ��رة ل�سن ��وات طويلة م�ض ��ت ونتفحّ �ص بعني ثاقب ��ة كل ما ح�صل
م ��ن تناحر وخالفات �أخ ��ذت الوقت واجلهد و�أنتج ��ت خ�صومات بني
ي�س َلم منها �أي
�شخ�ص ّي ��ات منها قياديّة ومنه ��ا من هُ م ب�أدنى درج ��ة مل ْ
مف�ص ��ل ممكن �أن ي�ساعد على االحتفاظ برك ��ن واحد يحمي البناء من
االنهيار.
جمي ��ع من تق ّل ��د م�س�ؤولي ��ة وزارة ال�شب ��اب والريا�ضة م ��ن حاول �أن
يُ�صحّ ��ح العمل ويذهب بوزارته نحو االرتق ��اء بالواقع �أو حتى ممّن
�أخف ��ق يف حتقي ��ق �أي �إجن ��از يح�س ��ب له كان ��وا جميع ًا حت ��ت دائرة
النق ��د واخلالف امل�ستم� � ّر �سواء ب�شخ�ص ��ه �أو بخط ��وات عمله ومعها
ظه ��رت �أ�صوات حتاول �أن تكون جبهة معار�ض ��ة وتبحث عن و�سائل
م�ساع ��دة تدع ��م موقفها من �صحاف ��ة �أو �إعالم كانت �سبب� � ًا يف توجيه
بو�صل ��ة الأداء نحو �إيجاد خمارج لإ�سكات تل ��ك الأ�صوات بالرت�ضية
�أو بت�صعيد اخلطاب �أو حتى العناد بالت�ص ّرف كانت �سبب ًا رئي�سي ًا يف
تعطي ��ل الكثري من الأعم ��ال �أو التنازل عن �أه ��داف معيّنة ت�سبّبت يف
تغي�ي�ر بو�صلة الأداء من عمل مثمر اىل دائرة حتاول �أن تغلق املل ّفات
املفتوح ��ة والهروب نحو التربير و�إثب ��ات الرباءة من �أي اتهام يوجّ ه
لها.
�أما اللجنة الأوملبية الوطنية ف�إن ما م ّرت به مل يخرج عن دائرة التناف�س
ال�شر�س وتعدّد حلبات املناف�سة وت�شابك القوانني وان�شقاقات بني هذا
الط ��رف �أو ذاك �س ّبب ��ت يف تو ّقف احلياة بهذا الكي ��ان فرتات طويلة،
وحت ��وّ ل �أداءه م ��ن حا�ضنة وراعي ��ة وداعمة لالحت ��ادات اىل الرتكيز
يف تثبي ��ت �ش ��كل القيادة وكيفي ��ة جت ّنب ال�ضرب ��ات للخ�صوم و�إعالن
االنت�صار بانتخابات مل تخرج عن �أ�سلوب التوافق واال�صطفافات.
و�إذا ما كان ر�أ�س اله ��رم الريا�ضي بهذا احلال من االن�شغال بتح�صني
ودرء خط ��ر الت�سقي ��ط ،ف�إن ما تليه م ��ن مفا�صل �أخرى حت ��ت ُ�سلطته
�س ��وف لن تفلت م ��ن مواجهة ال�صراع مع معار�ضي ��ه حتى باتت �أغلب
االحت ��ادات وبع�ض الأندي ��ة تعمل حتت ُ�سلطتني تتن ��اوب يف القيادة
وتلج� ��أ للمحاك ��م الداخلي ��ة واخلارجي ��ة ال�ستح�صال �أي ق ��رار ميكن
�أن يطي ��ح ب�أحّ ده ��م ميكن �أن مينحه ��م ال�شرعية فكيف نري ��د للريا�ضة
العراقي ��ة �أن حت ّق ��ق خطوة واح ��دة يف طريق التط ��وّ ر والثبات ،و�أن
ت ّتج ��ه نح ��و البناء واحلداث ��ة و�صناع ��ة �أجيال ومواه ��ب للم�ستقبل،
ونحن نعج ُز ع ��ن تثبيت ركائز �سليمة ميكن �أن تو�صل الكفاءات نحو
مراك ��ز القي ��ادة با�ستحق ��اق بعيد ًا عن ّ
تدخ�ل�ات �أو ت�أث�ي�رات امل�صالح
ال�شخ�صية؟!
باخت�ص ��ار ..نحتاج اىل منقذ حقيقي ي�ضبط �إيق ��اع العمل الريا�ضي،
ويُعي ��د فرملة التفكري وال�سلوك ،من خالل تنظيم م�ؤمتر �شامل تجُ َمع
فيه ��ا كل املقرتح ��ات واملب ��ادرات وي�ش�ت�رك بتقدميه ��ا جمي ��ع ال ��روّ اد
والكف ��اءات امل�شه ��ود له ��ا باخل�ب�رة والر�ؤي ��ا العميق ��ة لو�ض ��ع �أ�س�س
جدي ��دة ّ
لكل املفا�صل الريا�ضية ت�ستن ��د اىل التف�سري ال�صحيح حلدود
احلري ��ة ومبد�أ الدميقراطية وكيفية العمل بها وفق ًا ملا منحه الد�ستور
والقوان�ي�ن النافذة وحتك ��م ال�سيطرة على االنف�ل�ات يف و�سائل النقد
والط ��رح والتجري ��ح �أو اال�سته ��داف ال�شخ�ص ��ي م ��ع �إع ��ادة تنظي ��م
وبرجمة العملية االنتخابية مبا يح ّقق معادلة منح الفر�ص للجميع.
ماذا ح�صل وكيف و�صلت الأمور نحو
مزالق خطيرة باتت ّ
ً
نهجا
ت�شكل
ً
غريبا في التعاطي مع مختلف الق�ضايا
والأحداث رمت بالجميع نحو دائرة
ال�صراع والت�شكيك والت�سقيط با�ستخدام
لغة التهديد والوعيد وتعميم الكراهية
واال�ستهداف ال�شخ�صي ك�أ�سهل الو�سائل
للنيل من الخ�صوم وك�سب الم�ؤيّدين.

افتتاح ك�أ�س العرب لل�شباب ..والعُمدة يُطالب بال�صبر!

المو�سوي :
العبو الجودو
جاهزون
لدورة قونية
 بغداد /املدى

اختبارات �صيفية
ووجّ ��ه ثامر كالم ��ه اىل فالح "�آم ��ل �أن ينتهج
وزم�ل�ا�ؤه يف الهيئة الإداري ��ة الذين ال �أعرف
�إن كان بع�ضه ��م له عالق ��ة بالنادي �أو مار�سوا
اللعب ��ة �أم ال ،عليه ��م �أن يع ��ودوا اىل �سيا�س ��ة
املد ّرب�ي�ن جرجي� ��س اليا� ��س وحج ��ي ر�شي ��د
را�ض ��ي اللذي ��ن يُقيم ��ان اختب ��ارات �صيف ّي ��ة
لأك�ث�ر م ��ن  1200الع ��ب يت ��م اختي ��ار �أع ��داد
منهم اىل ف ��رق الأ�شبال والنا�شئني وال�شباب،
بينم ��ا مل �أ�سم ��ع �أن نادي ال ��زوراء ما بعد عام
 2003ق ��د � ّأهل العبني من ال�شباب اىل الفريق
الأول وه ��ذا خط�أ ف ��ادح يدفع ثمن� � ُه بابتعادهِ
ع ��ن قمّة الدوري يف �أكرث م ��ن مو�سم ويُ�سبّب
ه ��در الأم ��وال على عق ��ود غري مجُ دي ��ة غالب ًا،
وا�أ�سف ��اه مدر�س ��ة الزوراء غدت هي ��ك ًال يُبكي
التالميذ النجباء واملُع ّلمني الأوفياء".

عتب
وبخ�صو� ��ص افتت ��اح ملعب ال ��زوراء اجلديد
ُ
"عتبت على
ي ��وم � 15شباط ع ��ام  2022ق ��ال
ثالثة ا�شخا�ص فقط يتوا�صلون معي ُهم فالح
ح�س ��ن وكرمي رزاق وعبدالرحم ��ن ر�شيد لأنه
مل يكل ��ف �أحّ دهم نف�سه باالت�صال املجّ اين عرب
تطبي ��ق (فاي�ب�ر) ويقول (كن ��ا نتم ّنى وجودك
معن ��ا يف يوم االفتتاح) فه ��ذا يكفي عندي كي
�أ�شع ��ر و�س ��ط عائلت ��ي مب ��دى اح�ت�رام �إدارة
الزوراء لنجوم الفريق ال�سابقني ،بُناة امللعب
ّ
ا�ستحق الدعوة
الق ��دمي من دون مقابل ،ثم �أال
املعنوي ��ة لك ��وين �أوّ ل الع ��ب مت اختب ��اره يف
فري ��ق ال�سكك بعمر � 14سنة و�أوّ ل من نال ثقة
جرجي�س اليا�س ،وكذل ��ك �سجّ ُ
لت �أوّ ل �أهداف
الزوراء يف موا�سم ال ��دوري بن�سخة -1975
 1976يف مرم ��ى البلديات يوم � 25أيلول عام
 1975وه� �دّاف الفري ��ق ثالث ��ة موا�س ��م (عام
 1975بر�صيد  12هدف ًا ،وعام  1976بر�صيد
 13هدف ًا وعام  1982بر�صيد  18هدف ًا)؟

رياضة

 متابعة  /املدى

 100كغم حتت �إ�شراف املدرب التون�سي �أني�س لونيفي.
و�أو�ض ��ح "�إن املع�سك ��ر ي�ستمر مل ��دة �أ�سبوعني على نفقة
احت ��اد اللعب ��ة ،فيم ��ا يتحمّل اجلان ��ب املُ�ض ّي ��ف تكاليف
�إقام ��ة الوفد ".وثمّن رئي�س احتاد اجل ��ودو دعم اللجنة
الأوملبي ��ة لالحت ��ادات الوطنية الت ��ي ت�ستع ��د للم�شاركة
يف دورة الع ��اب الت�ضامن الإ�سالمي� ،إذ تك ّفلت الأوملبية
بنفقات املع�سكر التدريبي امل�شارك بني منتخبات العراق
وتون� ��س و�إيران وال ��ذي �أقيم خالل �شب ��اط املا�ضي يف
العا�صمة بغداد وحمافظة كرب�ل�اء املقد�سة وا�ستمر ملدة
�أ�سبوع�ي�ن ،مبين� � ًا يف الوق ��ت ذات ��ه �أن وزارة ال�شب ��اب
والريا�ض ��ة تك ّفل ��ت بنفقات بطولة ال�س�ل�ام الدولية التي
�أقيم ��ت يف العا�صمة بغداد قبل �أ�شه ��ر قليلة بينما حتمّل
احتاد اللعبة وبالتعاون مع نظريه الفرن�سي كافة نفقات
املع�سك ��ر التدريب ��ي اخلارج ��ي الأخ�ي�ر ال ��ذي �أقي ��م يف
العا�صمة باري�س.

تفتت ��ح ع�ص ��ر الي ��وم الأربع ��اء،
يف اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودية،
بطول ��ة ك�أ� ��س الع ��رب حتت 20
عام� � ًا ،بلق ��اء �صاح ��ب الأر� ��ض
م ��ع نظ�ي�ره املوريت ��اين� ،ضمن
مناف�سات املجموعة الأوىل التي
ت�ض ّم �أي�ض ًا منتخبنا ال�شبابي.
ّ
و�سيد�ش ��ن منتخبن ��ا مناف�سات ��ه
�أم ��ام املنتخ ��ب املوريت ��اين
ي ��وم ال�سب ��ت الق ��ادم ،الثال ��ث
والع�شري ��ن من مت ��وز اجلاري،
بال�ساع ��ة  9م�س ��اء ،يف ملع ��ب
نادي �ضمك.
و�أكد عماد حممد مد ّرب املنتخب،
خالل املُ�ؤمتر ال�صحفي الذي عُقد
�أم�س الثالث ��اء� ،أن هذه البطولة
متنح الثق ��ة واخل�ب�رة لالعبني،
و ُت�ضيف له ��م الكثري حي ��ث ُتعد
خ�ي�ر جت ّم ��ع لن ��ا ُقبي ��ل الدخول
يف الت�صفي ��ات الآ�سيوية �أيلول

املقبل .و�أ�ض ��اف :هكذا بطوالت
ت�صب يف م�صلحة تطوير قدرات
ُّ
الالعب�ي�ن الفرد ّي ��ة واجلماع ّي ��ة،
وعملنا خ�ل�ال العامني املا�ضيني
عل ��ى تطوير ُقدراته ��م ،لكن مثل
هك ��ذا �أعم ��ار حتت ��اج �إىل �ص�ب�ر
�أكرب وعدم اال�ستعجال.
و�أ�ش ��ار حمم ��د �إىل �أن هدفنا يف
بطولة الع ��رب هو حتقيق نتائج
�إيجابية ،لكن النتائج ال ت�أتي �إال
بتطبيق املف ��ردات التدريبية من
قبل الالعبني والرتكيز التام.
م ��ن جانبه �أك ��د م ��درب املنتخب
املوريت ��اين ،الطال ��ب املراب ��ط،
�أن فريق ��ه جاء لك�س ��ب اخلربات
وحتقيق نتيج ��ة �إيجابية بعدما
خا� ��ض مع�سك ��ر ًا يف تون�س فاز
فيه وتع ��ادل مع تون� ��س ،ولديه
بع�ض الالعبني اجل ّيدين.
ورف� ��ض املراب ��ط الإجاب ��ة ع ��ن
�س�ؤال ُطرح ح ��ول جتاوز �أعمار
الالعب�ي�ن املوريتاني�ي�ن ال�س ��نّ

القانونية املُحدّدة يف البطولة.
وكان منتخبن ��ا ق ��د ف ��از عل ��ى
نظ�ي�ره الليب ��ي ،بثالث ��ة �أهداف
من دون مقابل ،يف مباراة ودّية
�أقيم ��ت يف امللعب الرديف لنادي
�أبها ال�سعودي.
ومي ّث ��ل ( )26العب� � ًا الع ��راق يف
بطول ��ة ك�أ�س الع ��رب لكرة القدم
حت ��ت  20عام ًا لع ��ام  2022هُ م:
ح�س�ي�ن ح�س ��ن ،عم ��ران زك ��ي،
�أحم ��د خال ��د ،جعف ��ر �شني�ش ��ل،
�سج ��اد حمم ��د مه ��دي ،عبا� ��س
مان ��ع ،م�سل ��م مو�س ��ى� ،سج ��اد
عالء ،علي عبا� ��س� ،أمري حممد،
�أ�سه ��ر علي ،ح�س�ي�ن علي� ،سجاد
حممد فا�ضل ،علي �صادق ،حيدر
عبد الكرمي ،حممد جميل ،عبود
رباح ،عبد ال ��رزاق قا�سم ،حممد
قا�س ��م� ،أمني نبي ،بلند �إزاد ،عبد
الق ��ادر �أي ��وب ،عل ��ي �شاخ ��وان،
كاظ ��م رع ��د� ،إ�سماعي ��ل �أحم ��د
وعبا�س ماجد.

آراء وافكار
في شارع المتنبي
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م�شتركات وتداعيات التغيير المتوقع في العراق

عربة قطا ٍر ما
في ِ

 د� .أحمد عبد الرزاق �شكارة
 طالب عبد العزيز
ب ��ات من الي�س�ي�ر جد ًا عليك ،و�ض ُع �أوراق ��ك بحقيبة واحدة ،و�أنت
مورق� � ًا ،ت�ستقل القطار اىل مدينة �أخرى ،لأنَّ �إحداهن �ستغفو على
ذراع ��ك ،وقد بعرث الليل ما ظل من �شعرها على و�سادتك ،وان�سرح
ع ��ن بطنها قمي� � ٌ�ص �أبي� � ُ�ض ترتديه .اجلن ��ود يف املمر ال ��ذي يُعتم
بعد الثاني ��ة ع�شرة ،ينتظرونك تنام ،لي�سرق ��وا فن الهوى لأوفيد،
واالحم ��ر واال�سود ل�ستان ��دال ،وحقيبة النق ��ود ال�صغرية و�أ�شياء
ال تتذكره ��ا ،كان ال�شت ��اء مث ��ل باب كابين ��ة املنام ينفت ��ح وينغلق،
وال�سل�سل ��ة النحا� ��س تروح وتغ ��دو ،مطلق ًة على اخل�ش ��ب ،تر�سم
بح يف الفجر.
اللحظة املنا�سبة ،مع �صوت القطار الذي َّ
ُ
احلرا�س مكتب
ل
س�
أ
ت�
فتذرعها،
ت�ضي � ُ�ق املدين ُة ،ويع ُّز مكان علي ��ك،
َ
حمام ��اة مهجور ،عيادة طبيب م�سافر� ،شقة �صديق �أ�ضاع مفتاحها
�راب على عتباته ��ا ،هذه املدين ��ة ال�ضاجة
م ��ن �سنت�ي�ن ،فرتاكم ال�ت ُ
يف النه ��ار� ،شب ��ه �آمن ��ةٍ يف الليل ،ومن ��ذ �أنْ �أغلق ��ت احلكومة دور
ال�سينم ��ا �ص ��ارت اجل ��رذان تن ��ام عند بواب ��ات املطاع ��م والفنادق
الرخي�ص ��ة .كان ��ت خط � َ
�اك بطيئ� � ًة ،كذل ��ك ه ��ي مبعطفه ��ا اال�سود،
بتنورته ��ا الوا�سع ��ة ،تمُ �سك يده ��ا فتبت�س ��م هانئ ًة ،تقول له ��ا ب�أنَّ
املباه ��ج يف احلرية دائم ًا ،وال �أعد ُم �شارع� � ًا ال يقودنا اىل املتنزه،
ويف زجاجة املاء على الطاولة قطرة ت�سمى احلياة ،ومن نافذة يف
فتذهب بعينه ��ا ،خلل �أعمدة
املبن ��ى البعيد ذاك ثمة م ��ن يومئ لنا،
ُ
الكهرب ��اء وارتباك ��ة �آخرة النه ��ار ،تطرق باب ًا فيعلم ��ك �صاحبه �أنْ
بلغت مرادك ،وانت يف غيابة الظنون ،حمرو�س ال ترقبك العيون.
كان �س ّل ��م العم ��ارة معتم ًا بع� ��ض ال�شيء ،وم ��ن درابزينه اخل�شب
تبعث رائح ��ة �صاعدين ونازلني ،تناوبوا ال�صع ��ود والنزول ،لكم
تعج ��ل ال�سال َمل هذه �أ�صحا ُبه ��ا ،يف دورة القب ��ل والعناق� ،آخذين
ّ
بع�ضه ��م اىل اال�س ��رة ،مفتونني باجل�س ��د املختل ��ف ،بالهدايا التي
�سيت�أخر متزيق �أكيا�سها .وحني �صرتَ اىل ممر ي�ضيق يف نهايته،
ا�ست�أمن ��ك عل ��ى ا�سمه ور�سمه ومعناه ،ومن ثق ��ب يف ذاكرة النهار
مفاتيح الليل.
�س ّلمك
َ
قب ��ل �أن تبا�ش ��ر البلدية بق�ش ��ط اال�سفلت ،عند نقط ��ة ج�سر حبّابة،
بال�سبيلي ��ات ،على الطريق التي �أ�صبحت �أق�صر �إىل ابي اخل�صيب
الي ��وم ،خل ��ل النخ ��ل ،ال ��ذي مل ت�ت�رك اجل ّراف ��ة من ��ه �إال الذك ��رى
والظ�ل�ال ،كدت تقول ل�سائق الأجرة :لو �أبط�أت قلي ًال ،لو �أبط�أت..
لكان ��ت الفاختة �أكرث �أمن� � ًا .ومن النافذة امل�ضبب ��ة ب�أ�صابعك رحت
تت�أمل ال�شارع الرتاب ،ال ��ذي ي�صل النهر بالإ�سفلت ،وينطبق على
اليم�ي�ن ،ف�ل�ا يكون تراب� � ًا� ،إمنا دفل ��ى و�شج ��ر ًا �أراك .متعن النظر
بدك ��ة امل�سناة ،ق�ضم امل ��وج م�سراتها ،وانتهب ترابه ��ا ال�صيّادون.
�أذ ّكرك ب ُغل َمتك التي مل تكت ْمها ،وبالرع�شة التي نف�ضت ج�سدك كله،
ُ
ينتف�ض ع�صفو ُرك
ح�ي�ن ت�سللتْ �أ�صابعها اىل هناك� ،إىل حيث كان
(مي�ل�ادك) كم ��ا كان حمم ��د النعّا�س ي�س ّم ��ي ال�ش ��ي َء يف(خب ٌز على
طاول ��ة اخل ��ال مي�ل�اد) .ال املحارم الت ��ي يف حقيبته ��ا ،وال ال�سباخ
الت ��ي حولك ترفقت مبائ ��ك (املاء احلرو� ��س البارد) امل ��اء املدفوق
احل ��ار ،ماء �ص�ل�اح �ستيتي ��ه“ :و�أنت وا�ص� � ْل �س�ي�رك ناعم ًا حتت
ال�سم ��اء القويّة /ا�ستنف ْد ا�سرا َرنا � َ
أزرق ناعم ًا /بعد ذلك وحِّ دْ� ،أيها
امنح عيد ًا لكل ورقة ترجتف /قبل
احلب ،بني ال�صورة واجل�سمْ /
ُّ
�أن جتيء الفتياتُ ويجي ُء جرحُ هن.
لئ ��ن �أخذوا القط ��ار بجن ��وده االلف ،الذي ��ن �سرق ��وا احلقيبة اىل
املحطة االخرية ،فقد اكتفيتُ بالعناق والقبل من ليله الطويل ذاك.
�أ�صغ ��ي الآن لزجم ��رة العربة ،الت ��ي �أهملتُ �أقفاله ��ا ،للج�سد الذي
توهمه ال�سنواتُ بالتجاعيد.

�إن م ��ا حدث �أو يحدث يف العراق ،لبنان
و�سريالنكا من �أزمات متالحقة تدخل يف
�إط ��ار اختالل منظومة �شبك ��ة االقت�صاد
ال�سيا�س ��ي –االجتماعي وم ��ا يتوقع �أن
ينجم عنه ��ا من �إحتجاج ��ات جماهريية
البد م ��ن ت�شخي� ��ص م�سبباته ��ا ومعرفة
طبيع ��ة التداعي ��ات املتوقع ��ه م ��ن خالل
مقارب ��ة مع االو�ض ��اع املت�آزمة يف لبنان
والع ��راق .م�س�أل ��ة يف راين ��ا املتو�ض ��ع
ت�ستحق من النخب والقيادات ال�سيا�سية
يف الع ��راق �إدراك خماطرها وتداعياتها
عل ��ى م�ش ��روع بن ��اء الدول ��ة احلديث ��ة
ونظامها ال�سيا�سي”الدميقراطي” ،هذا
�إذا ما عزمت عل ��ى تقدمي م�شاريع جدية
وواقعية لال�ص�ل�اح االداري وال�سيا�سي
احلقيق ��ي ب�ص ��ورة تتج ��اوز االزم ��ات
“الطبيعي ��ة واالن�سانية” �إنقاذا لبالدنا
من م�آ�سي �إن�سانية خطرية حمتملة تهدد
طبيع ��ة وم�س ��ار النظ ��ام الد�ست ��وري –
ال�سيا�سي.
جدير باالهتمام �أنه وبرغم �أمتالكه لإكرث
من  73مقعدا �أنتخابيا قرر ال�سيد مقتدى
ال�ص ��در “�صاحب القاع ��دة اجلماهريية
العقائدي ��ة الوا�سع ��ة” الع ��دول ع ��ن
اال�ستمرار يف تطبيق برناجمه لالغلبية
ال�سيا�سي ��ة الوطني ��ة طاملا بق ��ي �إ�صرار
ق ��وى االط ��ار التن�سيق ��ي عل ��ى مقاطعة
العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة الدميقراطي ��ة (عدم
ح�ض ��ور جل�س ��ات الربمل ��ان) مف�ضل ��ة
اال�ستم ��رار بربنامج قائ ��م على التوافق
ال ��ذي يعن ��ي بعب ��ارة �صريح ��ة اتب ��اع
“النه ��ج التوافق ��ي” يف �إدارة الدول ��ة
ب�ص ��ورة تب�ي�ن الرك ��ون ملنط ��ق وعملية
توزيع املكا�سب ال�سيا�سية واالقت�صادية
وفقا ملنهج املغالبة و�أ�سلوب املحا�ص�صة
دون مرع ��اة كونه ��ا ف�شل ��ت ب�أع�ت�راف
ا�صح ��اب االح ��زاب والتكت�ل�ات ذاته ��ا
عرب ما يقارب م ��ن ال 18عاما من العمل
ال�سيا�سي واالداري عن تقدمي �أي منجز
جوهري �سيا�سي � -إداري خلدمة البالد
والعباد ب�ص ��ورة تخلد ذكرى طيبة لدى
جماه�ي�ر �شعبنا م ��ن خمتل ��ف ال�شرائح
والفئات ذات طيف متلون ب�إلوان قو�س
قزح اجلميلة .م�س�أل ��ة تعني ب�صورة �أو
ب�أخ ��رى وحت ��ى كتاب ��ة املق ��ال ا�ستمرار
حالة م�ؤ�سفة من االن�سداد ال�سيا�سي مع
كل التداعيات ال�سلبي ��ة املت�صورة ،دون
ح�ص ��ول �أي تغيري �أيجابي حقيقي حتى
م ��ع �أمكاني ��ة او فر�ضية ت�ش ��كل حكومة
جدي ��دة ق ��د تب ��دو يف الظاه ��ر م�ستقل ��ة
�سيا�سيا وذات كفاءة �أال �أنها لن تقدم يف
النهاي ��ة �سوى ما يلب ��ي نهج املحا�ص�صة
املقيت ��ة ولف�ت�رة حم ��دودة� .إن�س ��داد لن

ينت ��ه �أال عق ��ب ت�ش ��كل حكوم ��ة وطني ��ة
جامعة جت ��اري وت�ؤائم منط ��ق التغيري
الدميقراط ��ي احلقيقي ال�سرتاتيجي من
خالل �أ�ستخدام �آليات فاعلة لإنقاذ وبناء
وتنمية العراق ب�صورة تلبي �إحتياجات
ومطالب ال�شع ��ب العراقي اال�سا�سي يف
االم ��ن واالم ��ان واالزده ��ار االجتماعي
واالقت�صادي.
�إنطالقا من الدرو�س التي مرت بالبلدان
الثالثة الع ��راق ،لبن ��ان و�سريالنكا البد
م ��ن طرح ت�شخي�ص واقع ��ي وحقيقي ملا
تعانيه الدول الثالث من م�آ�سي �إن�سانية
البد من جتاوزها �سريعا عبورا لرب االمن
واالم ��ان هذا من جه ��ة �إت�ساق ��ا مع بناء
دولة عراقية مدنية تعتمد نهج اال�صالح
والتحديث الدميقراطي احلقيقي معززا
ب�شرعي ��ة االجن ��از االداري وال�سيا�س ��ي
م ��ن جه ��ة مكملة .وفق ��ا لتغري ��دة ال�سيد
ال�صدر االخ�ي�رة مبنا�سبة عيد اال�ضحى
املب ��ارك تبدو منا�سبة حيث �أ�شار �إىل �أن
“العراق ا�ضحى ا�سريا للف�ساد والتبعية
ولتدخ�ل�ات اخلارجية” .كل كلمة تخفي
ورائه ��ا �شرحا معمقا لأ�سباب وتداعيات
�أو�ض ��اع �سب ��ق و�أن ف�شل ��ت يف �إح ��داث
تغي�ي�ر ا�صالحي حقيق ��ي ،م�س�ألة لي�ست
بعيدة متام ��ا عن ما ح ��دث �أويحدث يف
لبنان و�سريالن ��كا من تطورات �سيا�سية
 �أقت�صادي ��ة و�إجتماعي ��ة �إذ تب ��دو�أو�ضاعهم ��ا مماثل ��ة ن�سبي ��ا للع ��راق م ��ا
يدعونا ملقارب ��ة الت�شخي�ص والتداعيات
املتوقع ��ة �إعتم ��ادا عل ��ى �أتب ��اع النه ��ج
املق ��ارن ب�ي�ن ال ��دول الث�ل�اث .علم ��ا ب�أن
دور القي ��ادة ال�صدرية �سيك ��ون لها دور
فاع ��ل �أوحا�سم م ��ع انها خ ��ارج العملية
ال�سيا�سية الراهنة.
نبت ��د�أ مبقارب ��ة لبناني ��ة – عراقي ��ة
ت�شخ� ��ص واق ��ع احلي ��اة ال�سيا�سي ��ة –
االجتماعي ��ة واالقت�صادي ��ة وغريها يف
الع ��راق ولبن ��ان كونهم ��ا الزاال يعانيان
م ��ن اوج ��اع ب ��ل وج ��راح م�ؤمل ��ة ناجمة
عن تطبي ��ق نظام املحا�ص�ص ��ة الطائفية
والقومية “ال�سيا�سي ��ة – االقت�صادية”
ب�ص ��ورة خلقت ف ��وارق طبقي ��ة بني من
ميل ��ك الكث�ي�ر والكثري جدا م ��ن االموال
واملمتلكات مع �إحتكار وهيمنة لقمة هرم
ال�سلطة ال�سيا�سية ومن الميلك من فئات
و�شرائ ��ح جمتمعي ��ة حمروم ��ة وفقرية
كونها تقدم �صورة �إن�سانية مدمية للقلب
م ��ن جمتمع ��ات احلرم ��ان الت ��ي تع ��اين
كث�ي�را م ��ن ح ��االت الفق ��ر املدقع،اجلهل
واملر� ��ض ب�ص ��ورة ت� ��ؤدي �إىل مزيد من
�أذالل مهني لكرامة الب�شر .ترتيبا على ما
تقدم �شددت خطب عيد اال�ضحى املبارك

يف لبن ��ان “عل ��ى �ض ��رورة اال�سراع يف
ت�شكي ��ل احلكوم ��ة (اجلدي ��دة) رحم ��ة
باملواطن�ي�ن �إ�ضاف ��ة للتم�س ��ك بحماي ��ة
ال�ث�روات الوطني ��ة “ .الي� ��س مث ��ل هذا
التو�صي ��ف م�شاب ��ه مل ��ا يج ��ب �أن يحدث
من ب ��اب �أوىل يف العراق م ��ن تطورات
م�ؤ�س�سي ��ة ي�ؤمل قادة االط ��ار التن�سيقي
�أن تك ��ون ايجابي ��ة تدع ��و للتف ��ا�ؤل هذا
�إذا م ��ا �سلم ��ت و�صح ��ت النواي ��ا الت ��ي
�ستو�صلن ��ا ل”حكوم ��ة خدم ��ات” عقب
عطل ��ة عيد اال�ضح ��ى املب ��ارك .علما ب�إن
�صناع الق ��رار ال�سيا�س ��ي يف العراق قد
جتاوزوا كل املدد الد�ستورية منذ �إعالن
نتائج االنتخاب ��ات العراقية يف العا�شر
من �أوكتوب ��ر �أي مايقارب ال�سبعة ا�شهر
او �أك�ث�ر دون ب ��ذل جه ��د حقيقي يرتجم
عل ��ى االر�ض ب�ص ��ورة حكوم ��ة خدمات
يطمح �شعبنا للو�صول �إليها.
م�س�أل ��ة غ�ي�ر متيقن م ��ن ترجمته ��ا عمال
طامل ��ا بق ��ي نه ��ج او منه ��ج التوافقي ��ة
= املحا�ص�ص ��ة يف توزي ��ع املكا�س ��ب
واملغارم دي ��دن من �سبق و�أن جربها ومل
تنت ��ج للع ��راق �س ��وى املزيد م ��ن خيبات
االم ��ل �أو الف�ش ��ل يف �أداء املهام االدارية
وال�سيا�سية.ام ��ا من املنظ ��ور احلكومي
(قي ��ادة ال�سلط ��ة التنفيذي ��ة -رئا�س ��ة
ال ��وزراء) ف�إن ال�سي ��د م�صطفى الكاظمي
رئي� ��س وزرائن ��ا يف حكوم ��ة ت�صري ��ف
االعم ��ال له وقفة مهمة الب ��د من اال�شارة
�إليه ��ا وثقت يف خط ��اب االحتفالية التي
اقامتها جامعة املو�صل مبنا�سبة الذكرى
اخلام�س ��ة لتحري ��ر حمافظ ��ة نين ��وى
م ��ن دن� ��س االره ��اب الداع�ش ��ي بالق ��ول
يف ن ��داء موج ��ه ل ��كل الق ��وى ال�سيا�سية
ال�شخ�صي ��ة واالح ��زاب العراقي ��ة”:
اقول – الكاظم ��ي� -إن التحديات �أمامنا
كبرية لك ��ن الفر�صة �أكرب ،وتعالوا لكلمة
�سواء جتمعنا خلدم ��ة ال�شعب والوطن،
والتع ��اون عل ��ى �أزال ��ة العقب ��ات وبن ��اء
البل ��د ،وليك ��ن الع ��راق اوال” .م�ش�ي�را
“�إىل ان هذه احلكومة مل متنح الفر�صة
الكافية ،لكنها �صنعت فر�صة من �أن�صاف
الفر� ��ص .و�أن �أم ��ن وطنن ��ا و�سالم ��ة
املجتمع هو �أمان ��ة يف اعناقنا ،وما دمنا
يف موقع امل�س�ؤولية لن نفرط باالمانة”.
م�ضيفا مايل ��ي�“ :أجنزنا �أغلب امل�شاريع
املتلكئ ��ة وامل�ست�شفي ��ات ج ��رى �أجنازها
و�أفتتحنا �أك�ث�ر من حمطة كهربائية ،يف
�سامراء ،مي�سان ،املثنى ويف النا�صرية،
و�شرعن ��ا بالكث�ي�ر م ��ن امل�شاري ��ع يف
حمافظ ��ة املو�ص ��ل ،والي ��وم �سن�ض ��ع
احلج ��ر اال�سا�س ��ي مل�شاري ��ع �أخ ��رى،
ولدين ��ا م�شروع مط ��ار املو�صل” .ال�شك

�أنه ��ا تط ��ورات للباحث الثاق ��ب �إيجابية
يف الطري ��ق الطوي ��ل لال�صالح اجلذري
 التنم ��وي ولكنه ��ا بحاج ��ة للمزي ��د منق ��وة زخ ��م ك�ب�رى (داخلية) فاعل ��ة �أكرث
منها خارجية ي�ستثمرها القطاعان العام
واخلا� ��ص (قط ��اع التنمي ��ة االن�ساني ��ة
امل�ستدام ��ة) .م�ضاف ��ا �إىل �أدوار م�ؤث ��رة
ملنظم ��ات املجتم ��ع امل ��دين ت�سع ��ى لبناء
عراق جدي ��د م�ستقل وق ��وي ي�شكل رقما
�صعب ��ا يف توازن ��ات العراق م ��ع القوى
الداخلية واخلارجية (اقليميا ودوليا).
�س� ��ؤال �آخ ��ر مه ��م :ه ��ل ميك ��ن ترجم ��ة
النظري ��ة �إىل واق ��ع “تنم ��وي �إن�س ��اين
م�ست ��دام” حقيقي ؟ .اجل ��واب نعم طاملا
توف ��رت االرادة ال�سيا�سية احلازمة على
ال�صعيد ال�سرتاتيج ��ي – الوطني .مثل
ه ��ذا الت�ص ��ور الزال يع ��د مثالي ��ا طامل ��ا
مل ي�ص ��ل الع ��راق بع ��د ملرحل ��ة متقدم ��ة
تتمثل بالوقوف بقوة �ضد كافة اجلهات
امللي�شاوي ��ة اخلارج ��ة ع ��ن القان ��ون
الت ��ي بف�ضل م ��ا متلك من ق ��وة ع�سكرية
وم ��ال فا�سد ت�ستمر بلع ��ب �أدوارا ت�ؤدي
لت�أجي ��ج ال�صراع ��ات واالزم ��ات احلادة
القائم ��ة عل ��ى م�صال ��ح مادي ��ة �ضيقة �أو
�ضم ��ن ر�ؤى غ�ي�ر متن ��ورة تعتم ��د على
تنام ��ي توجهات �أو مواقف �ضيقة االفق
تعل ��ي م ��ن امل�صال ��ح الذاتي ��ة والفئوية
عل ��ى ح�س ��اب م�صلحة الع ��راق الوطنية
الت ��ي يفرت� ��ض �أن تن ��ال ق�ص ��ب ال�سبق
يف االجن ��دة الوطني ��ة وماعداه ��ا كله ��ا
تق�سيم ��ات جزئي ��ة ت�ش�ي�ر �إىل هوي ��ات
فرعي ��ة او �أنتم ��اءات ثانوي ��ة حمرتم ��ة
ولكنها لي�ست م�ؤثرة بدرجة كافية لقلب
معادالت التغيري ال�سيا�سي – االداري.
�إن توف ��ر االرادة ال�سيا�سي ��ة ال�صلب ��ة
واحلازم ��ة لت�شكيل هوية وطنية جامعة
م�س�أل ��ة الب ��د م ��ن تفعيله ��ا ب ��كل ال�صور
واال�سالي ��ب الت ��ي تقت�ضيه ��ا توجه ��ات
مايع ��رف بالدبلوما�سي ��ة الذكية الناعمة
واخل�شن ��ة مع ��ا �س ��واءا عل ��ى ال�صع ��د
الداخلية او اخلارجية مت�سقة مع تعزيز
ملنظومة االمن ال�سرتاتيجي – ال�سيا�سي
املعلومات ��ي االقت�ص ��ادي – االجتماعي
والثق ��ايف �أوغ�ي�ره من م�ضام�ي�ن االمن
ال�شامل احليوي ��ة� .إن التغيري االيجابي
ب�شري ��ا ،مادي ��ا �أومعنوي ��ا يعتم ��د عل ��ى
االمتث ��ال لأ�ساليب اال�ص�ل�اح امل�ؤ�س�سي
الدميقراط ��ي احلقيق ��ي – ال�سلم ��ي.
م�س�أل ��ة مل تتحق ��ق بال�ش ��كل ال�سلي ��م
او املطل ��وب م ��ا فت ��ح الب ��اب لإنتفا�ض ��ة
ال�شب ��اب الت�شرين ��ي يف نوفمرب .2019
ال�س� ��ؤال املنطقي :هل �ستع ��اد مثل هذه
االنتفا�ض ��ة اجلماهريي ��ة وب� ��أي �صورة

�أو بع ��د متوق ��ع م�س�أل ��ة قد ت�أخ ��ذ ابعادا
وتداعي ��ات متع ��ددة �سيا�سي ��ة �أو رمب ��ا
ي�شوبه ��ا عن ��ف غ�ي�ر متيقن م ��ن نتائجه
وقد متاثل جزئيا �أندالع انتفا�ضة مدنية
�سلمي ��ة جلماه�ي�ر �سريالن ��كا �ض ��د حكم
راجابك�سا Rajabakshaوا�سرته ولكن
يف ه ��ذه املرة �ضد االح ��زاب والتكتالت
الت ��ي خ�س ��رت ر�صيده ��ا االنتخاب ��ي
�أو ال�شعب ��ي يف الع ��راق� .سريالن ��كا
ب�ل�اد ع ��دد �سكانه ��ا  22ملي ��ون ن�سم ��ة
تق ��ع قبال ��ة جن ��وب الهن ��د تتمي ��ز بذكاء
نخبه ��ا العلمي ��ة  -الثقافي ��ة� .سريالن ��كا
نال ��ت ا�ستقالله ��ا عن احلك ��م الربيطاين
يف  1948-تت�ش ��كل م ��ن  3جمموع ��ات
عرقية:ال�سنهاليون ،التاميل وامل�سلمني.
و�صلت يف املرحل ��ة الراهنة عقب �إهدار
ام ��وال الدول ��ة ب�سب ��ب الف�س ��اد حل ��دود
االفال�س ب�سبب �سوء �إدارة البالد وف�شل
ذري ��ع يف تلبية االحتياج ��ات اال�سا�سية
للمواطنني تتمث ��ل بانقطاعات كهربائية
متواترة وارتفاع حاد يف ا�سعار الوقود
“الطاق ��ة” وامل ��واد الغذائي ��ة (متاث ��ل
ن�سبيا او�ضاع العراق).
�ص ��ورة االقتح ��ام �سلمي ��ا اوردته ��ا
امل�ص ��ادر اخلربي ��ة م ��ن موق ��ع احل ��دث
حي ��ث مت �أقتحام مركز الرئا�سة وهروب
�أو تهري ��ب رئي� ��س الب�ل�اد راجابك�س ��ا
 Rajabakshaمن الق�صر الرئا�سي �إىل
قاع ��دة بحرية مقدم ��ا ا�ستقالت ��ه الحقا.
علم ��ا ب� ��إن االحتجاج ��ات يف �سريالن ��كا
�أت�سع ��ت لت�شم ��ل حال ��ة عن ��ف �أخ ��رى
متثل ��ت مبهاجم ��ة مق ��ر رئا�س ��ة الوزراء
ال�سريالنك ��ي .ال�س� ��ؤال ال�صع ��ب ال ��ذي
جتب �إجابته :هل العراق مهيئ ملثل هذه
االح ��داث ب�ص ��ورة متاث ��ل “االنتفا�ضة
الت�شرينية” �أو رمبا مرحلة من تطورات
الحتم ��د عقباه ��ا ميك ��ن و�صفه ��ا ب�إنه ��ا
حتم ��ل �سم ��ات الفو�ضى كونه ��ا خارجة
عن االخت�صا�ص القانوين – الق�ضائي،
هذا �إذا م ��ا ف�شلت جهود �سيا�سية �سلمية
للو�صول حللول تقدم منجزات ملمو�سة
لل�ش ��ارع العراق ��ي كل ��ه تلب ��ي مطاحم ��ه
بالعي� ��ش االم ��ن والك ��رمي املك ��رم� .إن
ا�ست ��ذكار ه ��ذه املقارب ��ة مهم ج ��دا منعا
الي ��ة نهي ��ارات اقت�صادي ��ة او�إجتماعية
او �سيا�سية متوقعة �أو حمتملة يف حال
�إجتاه البالد �إىل املجهول ال�سامح الله.
الع ��راق والعراقي ��ون ذوي ج ��ذور
ح�ضاري ��ة ي�ستحق ��ون �أرتق ��اءا نوعي ��ا
مب�ست ��وى حياته ��م يف ظل �س�ل�ام و�أمن
جمتمعي ي� ��ؤدي �إىل �أزده ��ار �إقت�صادي
– �إجتماعي – �إن�ساين  -ح�ضاري يليق
ببلد احل�ضارات العريقة.

الي�سار الديمقراطي وبناء الدولة الوطنية

يترابط بناء الدولة الوطنية
ومراحل ا�سلوب الإنتاج الر�أ�سمالي
الذي حكمت تطوره نزعتان
متالزمتان اوالهما المناف�سة
الر�أ�سمالية وقوانين التبعية
وااللحاق وثانيتهما النزعة
الع�سكرية وما نتج عنها من
تدخالت في �ش�ؤن الدول الوطنية.

متا�ش ��يا ومراحل تطور �أ�سلوب الإنتاج
الر�أ�س ��مايل تبدل ��ت مه ��ام احل ��ركات
الوطني ��ة  -الدميقراطية وم ��ا نتج عنها
م ��ن تباي ��ن ب�ي�ن براجمه ��ا ال�سيا�س ��ية
�إزاء طبيع ��ة الدول الوطنية و�أ�س ��اليب
معار�ضتها للخارج الكولونيايل.
اعتم ��اد ًا عل ��ى تب ��دالت مراح ��ل تط ��ور
الر�أ�سمالي ��ة وانعكا�س ��ه عل ��ى تغ�ي�رات
الربام ��ج ال�سيا�سي ��ة للق ��وى الوطني ��ة
ا�سع ��ى اىل الوق ��وف عنده ��ا ع�ب�ر
مو�ضوع ��ات �سيا�سي ��ة – فكري ��ة عام ��ة

مكثفة.
�أوال – املرحل ��ة الكولونيالي ��ة وبن ��اء
الدولة الوطنية (امل�ستقلة):
 متي ��زت املرحل ��ة اال�ستعماري ��ةبالتدخ�ل�ات الع�سكري ��ة الهادف ��ة اىل
ال�ض ��م واالحل ��اق وم ��ا ا�شرتطت ��ه م ��ن
�سيا�س ��ة مكنت ال ��دول الكولونيالية من
اال�ستي�ل�اء على ثروات ال ��دول الأخرى
وفتح �أ�سواق جديدة.
 �سيا�س ��ة ال ��دول الكولونيالي ��ة يفمرحل ��ة املناف�س ��ة الر�أ�سمالي ��ة ات�سم ��ت
بالتدخ�ل�ات الع�سكري ��ة املبا�شرة بهدف
اال�ستي�ل�اء عل ��ى م�ص ��ادر ال�ث�روات
الوطني ��ة لل ��دول امل�ستهدف ��ة وتهمي� ��ش
طبقاتها االجتماعية.
 لق ��د �سع ��ت الهيمن ��ة اال�ستعماري ��ةوالتدخالت الع�سكرية اىل:
1ـ بن ��اء نظ ��م �سيا�سي ��ة عميل ��ة لغر� ��ض
الهيمن ��ة على ث ��روات ال ��دول امل�ستهدفة
وتهمي�ش قواها االجتماعية الوطنية.
2ـ فت ��ح �أ�س ��واق ومناطق نف ��وذ جديدة
يف ال ��دول امل�ستهدف ��ة لغر� ��ض ت�صريف
الب�ضائع الر�أ�سمالية.
3ـ حتجي ��م ا�ستق�ل�ال ال ��دول امل�ستهدفة
واحل ��د م ��ن تطوره ��ا االقت�ص ��ادي –
االجتماعي.
4ـ حتجي ��م كفاح ف�صائ ��ل حركة التحرر
الوطني املناه�ضة للهيمنة الأجنبية.
5ـ ات�سمت مرحلة املناف�س ��ة الر�أ�سمالية
بتق ��ارب اه ��داف الف�صائ ��ل القومي ��ة

 لطفي حاتم

والي�ساري ��ة الدميقراطي ��ة املتمثل ��ة
(�أ) مبناه�ض ��ة االحت�ل�ال والهيمن ��ة
اال�ستعمارية (ب) �إقامة الدولة الوطنية
امل�ستقل ��ة( .ج) بناء اقت�ص ��اد ات وطنية
م�ستقلة مناه�ض للتبعية الر�أ�سمالية.
ثاني ��ا – املرحل ��ة االحتكاري ��ة وحروب
االنابة (الوطنية):
 به ��دف ادام ��ة هيمن ��ة االحت ��كاراتالدولي ��ة الكولونيالي ��ة �سع ��ت ال ��دول
اال�ستعماري ��ة اىل م�سان ��دة الطبق ��ات
الفرعية عرب اعانتها �سيا�سيا -اقت�صاديا
لغر� ��ض ادام ��ة عدائها للق ��وى الوطنية
الدميقراطية. متيزت املرحل ��ة االحتكارية مب�ساندةاملراكز الر�أ�سمالية للأنظمة اال�ستبدادية

املناه�ضة لل ��روح الوطنية ع�ب�ر �أ�شكال
كث�ي�رة �أبرزه ��ا ح ��روب االناب ��ة �ض ��د
املعار�ضة الوطنية.
 م�سان ��دة اخل ��ارج االمربي ��ايل للنظمالديكتاتورية من خالل تطوير روابطها
االقت�صادي ��ة ال�سيا�سي ��ة م ��ع النظ ��م
اال�ستبدادية وت�شجيعها على:
 ت�شدي ��د �سيا�س ��ة �إره ��اب الدول ��ة �ضدالق ��وى الوطني ��ة املطالب ��ة باال�ستق�ل�ال
وبناء الدولة الوطنية الدميقراطية.
 ت�شجي ��ع النزاعات االهلي ��ة وم�ساندةالق ��وى ال�سيا�سي ��ة احلاكم ��ة املعادي ��ة
مل�صالح البالد الوطنية.
 ا�ستخ ��دام احل�ص ��ارات االقت�صادي ��ة -الدبلوما�سي ��ة �ضد الأنظم ��ة الوطنية

املناه�ضة للم�صالح الأجنبية.
ـ ت�شجي ��ع النزاع ��ات الأيديولوجي ��ة
واالختالف ��ات ال�سيا�سي ��ة ب�ي�ن ف�صائ ��ل
احلركة الوطنية.
ـ هيمن ��ة الق ��وى القومي ��ة عل ��ى �سلط ��ة
الدول ��ة ال�سيا�سية وحتويلها اىل �سلطة
ديكتاتورية ال�ضطه ��اد القوى الي�سارية
والدميقراطية.
ثالث� � ًا – العومل ��ة الر�أ�سمالي ��ة وتهمي�ش
الدولة الوطنية:
�شكل ��ت ا�سالي ��ب التدخ�ل�ات الع�سكرية
 االقت�صادي ��ة وت�شجي ��ع الأنظم ��ةاال�ستبدادي ��ة عل ��ى ا�ضطه ��اد الق ��وى
الوطني ��ة  -الدميقراطية �سمات املرحلة
اجلديدة من التو�سع من الر�أ�سمايل:

ام�س ��ت التدخالت الدولي ��ة يف ال�ش�ؤنالداخلي ��ة لل ��دول الوطني ��ة نهوج ��ا
�سيا�سي ��ة للتو�س ��ع الر�أ�سم ��ايل املعومل
الهادف اىل -
تفكيك بني ��ة الدول الوطني ��ة وتوزيع�أجهزته ��ا الإداري ��ة على ق ��وى �سيا�سية
تتجاوب وهيمنتها الدولية.
تطوي ��ر و�سائ ��ل القم ��ع والإره ��ابال�سيا�س ��ي واعتماده ��ا �سيا�س ��ة ر�سمية
للطبق ��ات الفرعي ��ة به ��دف حتجي ��م
االحتجاجات ال�شعبية.
رب ��ط ا�ستثم ��ار ال�ث�روات الوطني ��ةبال�ش ��ركات االحتكاري ��ة وربط تطورها
ب�سيا�سة االحتكارات الدولية.
تفكيك النزع ��ة الوطنية -الدميقراطيةوت�شجيع الهوي ��ات الفرعية الهادفة اىل
تقا�سم �سلطة الدولة الوطنية.
تفكي ��ك �سلط ��ة الب�ل�اد ال�سيا�سي ��ةوحتويله ��ا اىل مناط ��ق نف ��وذ �سيا�سية
للطبقات الفرعية.
اث ��ارة النزاع ��ات ال�سيا�سي ��ة االهلي ��ةبهدف ا�ضعاف قوى البالد الدميقراطية
وت�شديد التبعية للر�أ�سمال املعومل.
ان م�ساع ��ي الر�أ�سمالي ��ة املعا�ص ��رة
بتفكي ��ك ال ��دول الوطني ��ة تتطل ��ب م ��ن
الق ��وى الوطني ��ة العم ��ل عل ��ى مواجهة
الأه ��داف اال�ستعماري ��ة الرامي ��ة اىل
احلاق و�ض ��م الدول الوطني ��ة ب�سيا�سة
املراك ��ز الر�أ�سمالي ��ة ورب ��ط تطوره ��ا
ال�سيا�س ��ي مب�صال ��ح حركة را� ��س املال

الدولي ��ة العم ��ل عل ��ى حتقي ��ق الأهداف
التالية:
�أوال  -بن ��اء حتالفات وطنية ترتكز على
برام ��ج وطني ��ة – دميقراطي ��ة م�شرتكة
مناه�ض ��ة للهيمن ��ة الر�أ�سمالي ��ة واثارة
النزاعات االهلية.
ثاني� � ًا– بناء دول وطني ��ة  -دميقراطية
تعتم ��د التعددي ��ة ال�سيا�سي ��ة حلمايته ��ا
م ��ن االحتكار احلزب ��ي وم ��ا ينتجه من
�سيا�سة �إرهابية مناه�ضة مل�صالح البالد
الوطنية.
ثالث� � ًا – االتف ��اق عل ��ى �سيا�س ��ة وطنية
مناه�ض ��ة لهيمن ��ة االحت ��كارات الدولية
ال�ساعي ��ة اىل تفتي ��ت وح ��دة الب�ل�اد
الوطني ��ة و�إحل ��اق ثرواته ��ا الوطني ��ة
مب�صالح االحتكارات الدولية.
رابع� � ًا – قوان�ي�ن العومل ��ة الر�أ�سمالي ��ة
املت�سمة بتفكي ��ك الدول الوطنية واثارة
النزاعات االهلية ت�شرتط قيادة الي�سار
الدميقراط ��ي للتحالف ��ات الوطني ��ة
باعتب ��اره الف�صي ��ل ال�سيا�س ��ي الق ��ادر
على بناء الدول ��ة الوطنية الدميقراطية
وتوازن م�صالح مكونات االجتماعية.
ان الآراء والأف ��كار ال ��واردة قابلة للنقد
والتبديل واالغن ��اء كونها ت�شكل مالمح
برنامج وطني دميقراط ��ي لبناء الدولة
الوطني ��ة  -الدميقراطي ��ة الق ��ادرة على
مكافح ��ة قوان�ي�ن العومل ��ة الر�أ�سمالي ��ة
الهادف ��ة اىل تهمي� ��ش و�إحل ��اق ال ��دول
الوطنية باالحتكارات الدولية.
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ثقافة

اّ
الـنــوفـيــل �أم الــروايـة؟

مرساة

 حيدر المح�سن

ثالث ن�ساء

لطفية الدليمي

ُ
ُ
تو�صيف ع�صرنا هذا
ميكن لأيّ م ّنا
هل
ب�أنه ع�صر الرواية الق�صرية (النوفيلاّ )؟
ُ
ي�ستبطن هذا القول �إ�شارة م�ضمرة
وهل
�إىل خفوت ع�صر الروايات الطويلة ،بل
وحتى موتها امل��زع��وم؟ �أظ��نّ � ّأن النجاح
ال�ت�ج��اري ال��ذي �أ� �ص��اب ال��رواي��ة الثالثة
امل��ر�آة وال�ضوء The Mirror & The
 Lightيف �سل�سلة رواي � ��ات (�أول �ي �ف��ر وجملة من املو�ضوعات التقنية الأخرى� .إلخ يف كتابة املطوّ الت الروائية؟ وحتى واحد من �أوجه التغيريات الثورية التي
كرومويل) الثالثية للروائية الربيطانية ثمة ��س��رع� ٌة مي�ضي بها العمل ال��روائ��ي لو �أتيحت له تلك احلرية؛ َف َمنْ ذا الذي �ست�شهدها حياتنا ،والرواية لي�ست مبعزل
ويتح�س�سها ك� ّ�ل كاتب مبقت�ضى خربته ��س�ي�م�ت�ل��ك ال ��وق ��ت ل �ق��راءت �ه��ا يف ع�صر عنها يف ّ
كل الأحوال.
هيالري مانتل  ،Hilary Mantelوكذلك
ّ
رواي ��ة دع��اب��ة النهائية  Infinite Jestال��روائ �ي��ة ،وح �ج � ُم ال�ع�م��ل ال��روائ��ي هو �صار فيه الزمن هاج�س ًا �أق��رب للمع�ضلة تناول الروائي الربيطاين ذائ��ع ال�شهرة
(املرتجمة حديث ًا �إىل العربية) للروائي وحده من ي�ضع ال�شرط الأوّ يل يف حتديد االكتئابية التي ي�شعر معها امل��رء دوم � ًا �إيان ماكيوان  Ian McEwanمو�ضوع
ٌ
ب�أنه
الأمريكي الراحل ديفيد فو�سرت واال���س هذه ال�سرعة الروائية.
م�سبوق حتى لو عمل ع�شرين �ساعة ال��رواي��ة الق�صرية (النوفيال) يف مقالة
 David Foster Wallaceل�ك�ف�ي� ٌل ل �ط��امل��ا اق�ت�رن��ت ال�ك�لا��س�ي�ك�ي��ات الأدب �ي��ة مت�صلة يف اليوم الواحد؟
رائعة له بعنوان (ع�صر النوفيلاّ ) ن�شرها
بدح�ض هذا الر�أي الذي قد يعبرّ ُ عن تفكري باملطوّ الت الروائية التي تقت�ضي البدانة عندما �شرعتُ يف كتابة رواي�ت��ي ماقبل يف جملة «النيويوركر» ون�شرتُ ترجمة
رغائبي يدفع �صاحبه �إىل الإمي��ان بفكرة بال�ضرورة ؛ وملّا ك ّنا ع�شاق ًا للكال�سيكيات الأخ�ي�رة ّ
(ع�ش ٌ
اق وفونوغراف و�أزم�ن��ة) كااملة لها يف �أعداد �سابقة من املدى� .أرى
موت الأجنا�س الأدبية املعهودة – ومنها فقد ��ص��ار مبثابة ال�ق��ان��ون ال��روائ��ي �أن كنتُ � ُ
س�
�
أنني
�
البدء
منذ
أعرف
أكتب رواية � ّأن مقالة ماكيوان هذه هي نوعٌ من ر�سالة
ُ
بدفع من تر�سيمة �سيكولوجية منيل جلانب املطوّ الت الروائية البدينة ،بدينة لكونها رواية جيلية تنتمي جلن�س تب�شريية ب�سيادة هذا النوع الروائي يف
الرواية ٍ -
تن�ساق ملثل هذه الأفكار� .سي�سارعُ البع�ض وتلك خ�صي�صة نلمحها يف معظم الأعمال التخييل ال�ت��أري�خ��ي املطعّم بكال�سيكية امل�ستقبل ال�ق��ري��ب ،ول �ع� ّ�ل م���ص��داق هذا
يتج�س ُد يف ن�شر ال�ك��ات��ب (وه��و
للقول ب �� ّأن النجاح التجاري واملبيعات الروائية التي �سادت يف ع�صر احلداثة حم� ّدث��ة ،ول�ستُ �أج��ان� ُ�ب ال�صدق لو قلتُ ال �ق��ول
ّ
الكربى لي�ست دليل �صحة وعافية ،وهذا وبع�ض �أعمال مابعد احلداثة الروائيةّ � ،إن �أف� �ك ��ار ًا ك �ث�يرة م�ت�ب��اي�ن��ة تناهبتني امل �ع��روف مب�ط��وّ الت��ه ال��روائ �ي��ة) لنوفيلاّ
�صحيح؛ لكن ال ينبغي ن�سيان � ّأن مانتل وال�ت���س��وي��غ ل �ه��ذا ال�ف�ع��ل ج��اه��ز وم�ع�ل��نٌ � :آن��ذاك وجعلتني ميدان ًا مفتوح ًا لعنا�صر بعنوان ال�صر�صار The Cockroach
�أم ٌر
ٌ
لي�ست كاتبة دخيلة على الفن الروائي �أو الرواية الكال�سيكية م��ر�آة تعك�س احلياة �صراعية قا�سية ؛ ف�أنا من جانب �أع� ُ
�رف بعد ب�ضعة �أ�شهر من ن�شر رواي��ة طويلة
تعتم ُد خماطبة �أطياف عمرية خا�صة ت�ؤثر التي نعي�شها بعد �إعمال مب�ضعنا ال�سردي � ّأن رواي� ��ة ق���ص�يرة (يف ح ��دود �أرب �ع�ين له بعنوان �آالتٌ مثلي Machines Like
فيها الفذلكات البولي�سية �أو املبالغات فيها وتطييبها ببع�ض املن ّكهات التي تدفع �أل��ف كلمة) ه��ي الأك�ث�ر مقبولية بح�سب  Meعام  .2019يرى (ماكيوان) � ّأن ممّا
ري الغرابة هو كون الق�صة الق�صرية،
الفنتازية ؛ بل هي كاتبة مقتدرة ،فازت امل ��رء املتعجل ل�لا��س�ت�م��رار يف ال �ق��راءة الأع� ��راف ال���س��ائ��دة م��ن حيث اع�ت�ب��ارات يث ُ
يلح وعلى عك�س احلال مع الرواية الق�صرية
بجائزة امل��ان بوكر مرتني (�سنة  2009وك�أنه يرى حلم ًا لذيذ ًا (�سمّه حلم يقظة لو الت�سويق والقراءة ؛ لكنّ هاج�س ًا كان ُّ
علي ب�ضرورة الإ�صغاء ل�صوتي الداخلي (النوفيلاّ ) ،مل تن�ش�أ حولها الت�سا�ؤالت
وكذلك �سنة  )2012با�ستحقاق كامل .ال ب ّد �شئت)؛ وملا كانت احلياة ممتدّة امتداد ًا
ّ
ّ
يت�ضخم ف�ح���س��ب وع� ��دم اخل �� �ض��وع ل�لاع �ت �ب��ارات الت�شكيكية ب�ش�أن هيكليتها الق�صرية وما
من الإ�شارة هنا � ّأن روايات (مانتل) بدينة النهائي ًا ف�سيكون من الطبيعي �أن
يرت ّت ُب عليها من مرتتبات تابعة ،ورمبا
يف العموم؛ بل � ّإن بع�ضها مفرط البدانة ،ج�سم العمل الروائي .هذه هي املقاي�سة ال�سائدة.
ويكفي �أن �أ�شري �إىل � ّأن روايتها الأخرية التي �سادت حتى بواكري ع�صر احلداثة ثمة عبار ٌة �سادت يف العقدين الأخريين ي�ع��ود ال�سبب يف ه��ذا �إىل ك��ون الق�صة
ت�ق��ول :ال�صغري ه��و اجلميل  Small isالق�صرية خمتلفة ع��ن ال��رواي��ة اختالف ًا
(امل��ر�آة وال�ضوء) تكاد تقارب الثمامنائة الروائية.
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�صفحة ،و� ّأن ثالثية (�أوليفر كرومويل) ت���س� ّب�ب��ت
ٍ
يف ح ��دوث ان�ع�ط��اف��ات ك�ب�رى يف الفكر التنمية االق�ت���ص��ادي��ة ل�ل�ب�ل��دان النامية ،م��ا .ي�ضيف ماكيوان �إىل ما�سبق ر�ؤيته
تبلغ قرابة الألف و�سبعمائة �صفحة.
بر الكتابة ال��روائ�ي��ة ومت� ّر���س ال��روائ��ي؛ فلم ي� ُع��د ال�ف��ن ال��روائ��ي م��ادة و ُت�ع�ل��ي ه��ذه ال��ر�ؤي��ة � �ش ��أن امل�ساهمات ب �� ّأن (النوفيلاّ ) هي ال�شكل الكامل للنرث
ك� ّ�ل م��ن خ� َ
ُ
ّ
املتبطلون  -االقت�صادية التي تقوم بها وحدات �صغرية ال��روائ��ي ،وه��ي مبثابة االب�ن��ة اجلميلة
يعرف منذ حلظة يلهو بها الأر�ستقراطيون
يف متاهاتها الالنهائية
ال �� �ش��روع الأوىل يف ال�ك�ت��اب��ة ب� ��أن ثمة كما كان احلال قبل حقبة احلرب العاملية (ف���رد ،ع��ائ�ل��ة ،جم�م��وع��ة ب�شرية تتكون لذلك العمالق اجلوّ ال ،ال�سكران ،املرتهّ ل،
�أ�سئلة ال منا�ص من �إجابتها قبل امل�ضي الأوىل  -بل �صار مادة �شعبية ُي��را ُد منها م��ن ع �دّة �أف� ��راد )...عو�ض ًا ع��ن امل�شاريع ��س�ي��ئ احل�لاق��ة (الإ�� �ش ��ارة �إىل ال��رواي��ة
يف ال�ك�ت��اب��ة ،وث�م��ة �أ�سئلة �أخ ��رى ميكن �إعادة ت�شكيل ت�ضاري�س اخلريطة الفكرية العمالقة التي �ش ّكلت النظام الر�أ�سمايل .الكال�سيكية)؛ ل�ك��نّ ه��ذا الينفي � ّأن ذلك
ُ
يعي�ش �أزهى �أيامه،
ا�ستق�صا�ؤها م��ع من��و العملية الكتابية وتوجيه العقول والقلوب نحو املتغريات �أت �� �س��اءل �أح �ي��ان � ًا :ه��ل �ستجد ال��رواي��ة الكائن املتعملق عبقريٌّ
أح�سب من جانبي التي باتت حتفر عميق ًا يف �صياغة الوجود منقذ ًا لها يف الفكر االقت�صادي اخلا�ص و� ّأن هذه االبنة اجلميلة هي الو�سيلة التي
وبلوغها �آفاق ًا �أو�سعُ � .
�أن حجم العمل املطلوب كتابته هو �أحد الب�شري ،ث ّم جاءت احلرب العاملية الثانية بتنمية البلدان الفقرية؟ هل ال�صغري هو بها  -وم��ن خاللها  -عرفنا ال�ع��دي��د من
الأ�سئلة اجلوهرية التي تنتمي لل�صنف ف�ع� ّززت ه��ذا امل�سار ،ث � ّم تتالت ال�ث��ورات الأجمل دوم ًا؟ ماذا عن الكال�سيكيات التي �أوائ ��ل عظماء الك ّتاب ال��روائ�ي�ين :عرف
معظم ال �ق � ّراء (توما�س م��ان) ع��ن طريق
الأوّ ل م��ن الأ�سئلة؛ �إذ الميكن ال�شروع العلمية والتقنية ال�ت��ي �ضغطت الزمن �أحببناها وق�ضينا معها �أ�سعد �أوقاتنا؟
يف الكتابة قبل �أن يحدّد الكاتب بد ّقة هل الب�شري وجعلته زم�ن� ًا �سائ ًال (على ح ّد �أرى � ّأن الكال�سيكيات �ستبقى يف مكانتها (م ��وتٌ يف ال�ب�ن��دق�ي��ة) ،وع��رف��وا (ه�نري
يبتغي كتابة عمل روائي بدين �أو نحيف ،تعبري ال�سو�سيولوجي الأ�شهر زيغمونت االع�ت�ب��اري��ة املهيمنة باعتبارها م�سعى جيم�س) ع��ن طريق (منعطف اللولب)،
وه���ذه لي�ست م���س��أل��ة تقنية �أو كيفية باومان) ،وماعاد الزمن �سائب ًا وذا نهايات ت�أ�سي�سي ًا ري��ادي � ًا ؛ لكنْ م��اع��اد احلديث وع��رف��وا (ك��اف�ك��ا) ع��ن طريق (ال�ت�ح��وّ ل)،
ُح�س ُب ل��ه ح�سابه اليوم يتناول �شكل الرواية يف احلا�ضر وع��رف��وا (ج��وزي��ف ك��ون��راد) ع��ن طريق
حم�ضة بقدر ما هي م�س�ألة مف�صلية؛ �إذ � ّأن مفتوحة ؛ ب��ل ��ص��ار ي َ
(قلب الظالم) ،وعرفوا (�ألبري كامو) عن
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التايل:
اجلوهري
الروائي) �سيح ّد ُد بالتايل طريقة الكتابة هنا ين�ش�أ ال�س�ؤال
ّ
املطلوبة وم��دى احلرية املتاحة للكاتب ميتلك الروائي املعا�صر احلرية ذاتها التي الب�شري ،ولي�س الذكاء ال�صناعي العام تعداد �أ�سماء روائية كبرية �أخ��رى كتبت
يف مت��ري��ر �أف �ك��اره ال��روائ �ي��ة ،ف�ض ًال عن امتلكها تول�ستوي �أو دو�ستويف�سكي �أو  AGIال��ذي �سيكون اخل�صي�صة املميزة النوفيلاّ  :فولتري ،تول�ستوي ،جوي�س،
حتديد عدد الثيمات الرئي�سية يف العمل برو�ست �أو ديكنز �أو ميلفل �أو فلوبري ...لع�صر الثورة الرابعة القادمة �سوى وجه ��س��وجل�ن�ت���س�ين� ،أوروي� � � ��ل�� ،ش�ت��اي�ن�ب��ك،

كل كاتب قارئ
درج ��ت يف فرتة �سابقة �أن يقوم �أحدهم
بكتاب ��ة رواية �أو جمموعة �شعرية لأحد
امل�س�ؤول�ي�ن يف الدول ��ة ،رغب ��ة م ��ن هذا
الأخ�ي�ر الظه ��ور مبظه ��ر املثق ��ف �أم ��ام
اجلمه ��ور ،وك�أن الثقاف ��ة حتول ��ت �إىل
«بر�ستي ��ج» مثله ��ا مثل ربط ��ة العنق �أو
القبع ��ة �أو حت ��ى احلقيبة الت ��ي يحملها
مرافق ��ه ،غ�ي�ر �أن الزم ��ن �سرع ��ان م ��ا
�سيك�شف زيف �أولئك من مدّعي الثقافة،
ويُجلي الغ�شاوة عما �أ�سموه «�إبداع».
�إنّ م ��ا كان يج ��ري يف املا�ضي ورمبا ما
زال يح ��دث حت ��ى الي ��وم ،يدعون ��ا �إىل
التفك�ي�ر والبح ��ث عن مقوم ��ات الكاتب
و�أدوات ��ه ،والت�س ��ا�ؤل :ه ��ل ميك ��ن لأي
�إن�س ��ان �أن ي�صب ��ح كاتب� � ًا متى �ش ��اء �أم
�أن الأم ��ر ع�ص ��ي عل ��ى من ال ميل ��ك تلك
امللكة التي تبدو للوهلة الأوىل «�إلهية»،
فالكتابة موهبة يف الأ�صل لكنها �ستو�أد

ن�ص الال معنى� ،أو
«ال�صرخة» �إذن هي ّ
ق�صة الال ق�صة .ونتيجة لهذا الإعجاز
الن�ص منفردا ومعزوال عن
بقي هذا
ّ
بقية �أعمال الكاتب ،فهو لم يحاول
�إعادة التجربة ثانية ،كما �أن ت�أثيره
في الأدب العراقي والعربي ال يُذكر،
وهكذا باتت “ال�صرخة”،

جائزة البوكر ت�صدر دليل الروايات البائ�سة

وجهة نظر

ميادة �سفر

ب�ي�ن�ك��ون ،م�ي�ل�ف��ل ،ل��ورن ����س ،م��ون��رو...
ُ
ي�ضيف ماكيوان � ّأن هذا التقليد الكتابي
يف كتابة (ال�ن��وف�ي�لا) ل�ه� َو تقليد طوي ٌل
حاف ٌل ب�ضروب املجد ،والتنف ُّك متطلبات
االق�ت���ص��اد يف ال�ك�ت��اب��ة ال��روائ �ي��ة ت��دف� ُع
ال ُك ّتاب �إىل �إعادة تر�شيق كتابتهم ابتغا ًء
للمزيد م��ن ال��دق��ة وال��و��ض��وح ،ولتمرير
امل� ��ؤث ��رات ال �ت��ي ي�ب�ت�غ��ون�ه��ا ب �ق��درة غري
متو ّقعة ،وللإبقاء على ب�ؤرتهم الروائية
م�صوّ بة على �صنيعتهم الروائية املميزة
ودفعها �إىل الأم��ام بالطاقة اخلالقة التي
ت�ت��أ ّت��ى م��ن ال�ع�ق��ل ال��وظ�ي�ف��ي ال�ع��ام��ل يف
اجتاهية واح��دة ،ومن ث ّم بلوغ النهايات
امل��أم��ول��ة وال �ق��ارئ ق��د حافظ على وح��دة
عقله ومل يبعرث طاقته يف ب� �� ٍؤر �سردية
مت�شظية ع��دي��دة ك �م��ا ت�ف�ع��ل ال ��رواي ��ة.
الروايات الق�صرية (النوفيالت) ال تهيم
يف الف�ضاء �أو تعتمد اللغة التب�شريية ؛
وهي �إذ تفعل هذا فهي جت ّنبُنا احلبكات
الثانوية املتكاثرة والن�صو�ص البينية
املنتفخة.
ال�ن��وف�ي�لا  -ب�شكل ع��ام  -م ��ادة روائ �ي��ة
تق ُع يف ح��دود ع�شرين �إىل �أرب�ع�ين �ألف ًا
من الكلمات ،وهي م��ادة طويلة مبايكفي
ل �ل �ق��ارئ ل �ك��ي ي���س�ت��وط��ن ع��امل�� ًا روائ��ي�� ًا
بت�ضاري�سه الكاملة اخلليقة بالبقاء يف
عقل ال�ق��ارئ لأج��ل لي�س بالق�صري ،ويف
ال��وق��ت ذات ��ه ف � �� ّإن ت�ل��ك امل� ��ادة ال��روائ �ي��ة
ق���ص�يرة مبايكفي ل�ك��ي ُت �ق � َر�أ يف جل�سة
مت�صلة واح ��دة �أو جل�ستينْ ومبايتيحُ
مرت�سخة يف
لهيكليتها الكاملة �أن تبقى
ّ
عقل ال�ق��ارئ منذ حلظة ال�ق��راءة الأوىل،
وه ��ذه خ�صائ�ص ت�ت�ف��وّ ق ب�ه��ا النوفيال
على امل�ط��وّ الت الروائية ؛ لكن لي�س مِ نْ
مقاي�سة معيارية يف هذا ال�ش�أن :القارئ
ال�شغوف بعمل ما �سيتحمّل عبء قراءة
�آالف ال�صفحات وهو م�ستمتع وك�أنه يف
حلم يقظة فائق املتعة؛ �أم��ا ال�ق��ارئ غري
ال�شغوف فلن يتحمّل ع��بء ق��راءة حتى
ع�شرة �آالف من الكلمات ت�ضمّها نوفيال
بالغة الق�صر.
هل �ست�سود النوفيلاّ يف العقود القادمة
لتكون م�صداق ًا ل��ر�ؤي��ة ماكيوان يف � ّأن
(ال�صغري هو اجلميل) �أم �سن�شهد تعاي�ش ًا
بني النوفيال والروايات الطويلة؟
لي�س لنا �إلاّ �أن ننتظر ونرى.

من بني مئة رواية ،اختارت �صحيفة التيليغراف جملة اال�ستهالل يف رواية
ج�ي�ن �أو�سنت “كربي ��اء وهوى” يف املرتب ��ة الأوىل�“ :إنه ��ا حقيقة مُع َ
رتف
به ��ا عاملي ��ا ،الأعزب ال ��ذي ميتلك ثروة ج ّي ��دة الب ّد �أن يك ��ون يف حاجة �إىل
زوج ��ة” .وجاءت افتتاحية تول�ستوي ال�شهرية يف رواية “�آ ّنا كارنينا”
يف املرتب ��ة الثاني ��ة“ :جميع العائ�ل�ات ال�سعيدة مت�شابه ��ة ،بينما كل عائلة
تعي�سة هي تعي�سة بطريقتها اخلا�صة”.
كان �صديق ��ي (ك� .أ) ميتل ��ك ،رغ ��م �ض�آلته ،منظ ��را ي�س ّر كل فت ��اة ،ومع هذا
ظ� � ّل حمتفظ ��ا بعذريّته بعد �أن ّ
تخط ��ى اخلم�سني� .إن اخلج ��ل الذي ي�سكنه
مي�ل��أ قارة بحجم �آ�سيا ،ود ّله خفر الفتيات هذا يف �أحد الأيام على �أن ين�شر
�إعالنا على �صفحت ��ه يف الفي�سبوك �شرح فيه ّ
تعط�شه �إىل الزواج من امر�أة
منا�سب ��ة ،وكي ن�أخذ فكرة ع ��ن م�صري �صفحة ال�صدي ��ق يف احلا�سوب بعد
ق�ص ��ة قر�أتها يف املا�ضي وال �أتذك ��ر ا�سم كاتبها.
�ره �إعال َن ��ه� ،أروي لكم ّ
ن�ش � ِ
�أعل ��ن مواطن �إنكليزيّ يف ال�صحيفة اليومية عن حاجته �إىل امر�أة يتخذها
زوج ��ة ،وذكر يف الإعالن �أن ��ه يبلغ اخلم�سني ،و�أع ��زب ،وال يريد �شيئا من
�شريك ��ة حيات ��ه غري �أن يعي�شا معا حياة دافئة هادئ ��ة هانئة ،امر�أة يتحاور
م ��ع م�شاعره ��ا كي تظ ّلل ال�سّ ع ��ادة حياتهما العائلية ،وت ��رك الرجل عنوانه
يف اخلت ��ام .مل ت ّت�س ��ع حقيب ��ة �ساع ��ي الربي ��د لنق ��ل الر�سائل الت ��ي حملت
عن ��وان �ش ّق ��ة الرجل ،وكان ��ت تقع يف الطاب ��ق العا�شر ،فا�ستب ��دل احلقيبة
بكي� ��س كبري احلجم ،وامتلأت ال�صالة وغرف ��ة املعي�شة ب�أكرث من دزينة من
ه ��ذه الأكيا�س ،وا�ستغرق ال�ساع ��ي مدة �أ�سبوع كي ينتهي م ��ن حملها� .أيّ
م�ش ّقة عظيمة حتمّلها العامل البائ�س ب�سبب هذا الإعالن الغريب ،ومل يذكر
القا� �ّ�ص لنا �إن كان امل�صعد يف البناية �صاحلا� ،أم �أنه ّ
تعطل يف ذلك الوقت،
ك ��ي ميعن القدر يف تعذي ��ب ال�سيد �ساع ��ي الربيد .ال �أتذ ّك ��ر نهاية الق�صة،
أن�س م�شهد تالل الر�سائل يف نواحي البيت ،والرجل م�ستغرق يف
لكني مل � َ
قراءته ��ا بعناية ،لأن الأمر يتع ّلق مب�ستقب ��ل �أ�سرة كاملة ولي�س بفر ٍد واح ٍد
فيه ��ا .رمبا كان �صديقي (ك�.أ) ي�ؤمن مببد�إ ج�ب�ران خليل جربان يف كتابه
(النب � ّ�ي) وه ��و �أن “احلب احلقيقي هو من يجدن ��ا ول�سنا من جنده” .ويل
�أن �أت�س ��اءل عن املدة التي ّ
ق�ضاها وهو يفت� ��ش حا�سوبه عن الن�ساء ال ّالتي
تقدّمن �إليه ،والذي يعادل حمتواه ِحمل �سعاة الربيد يف العامل �أجمع؟!
يُعطي الروائي «�سومر�ست موم» عملية الزواج تعريفا غريبا ،فهو “جتربة
حياتي يُع ّد مغامرة حقيقيّة،
دخول يف نوع من ال ّتجربة” ،ومبا �أن ك ّل فعل
ّ
فن�سب ��ة وقوع اخلطر تكون م�ضاعفة �إىل �أكرث م ��ن درجتني �أو ثالثة عندما
يتع ّل ��ق الأمر بتقريب -واختار هنا التعبري العام � ّ�ي للزواج عندنا -ر�أ�سني
م ��ن بع�ضهما البع�ض .ي�صف عبد احلق فا�ضل يف �إحدى ق�ص�صه رجال ب�أن
ز ّر ثوب ��ه كان يُفق ��د يف بع�ض الأيام قبل زواجه� ،أما بعد ذلك ف�إن مكان ال ّز ّر
مت ّزق عند جهتيه من الثوب.
ت�شيخوف ،على الأغلب ،هو القائل �إن يف حياة الرجل ثالث ن�ساء ،واحدة
يح ّبه ��ا ،و�أخ ��رى حتبّه ،وام ��ر�أة يتزوّجها� .أعرف رجال تخ ّل ��ى عن �شريكة
حيات ��ه يف منت�ص ��ف الطريق� ،أو هي التي تعبتْ من ط ��ول امل�سافة ،و�شرح
الرج ��ل يل حاله اجلدي ��د بني �أهله ،فه ��م يريدون ربطه بنري ام ��ر�أة جديدة
ال�صحراء
رجل دون زوجة يف املجتمع ي�شابه تر َكه يف ّ
ب�أيّ ثمن ،ف�أم ُر بقاء ٍ
بال م�أوى وال زاد ،لكنه مت ّكن �أخريا من الإفالت من امل�صري املر�سوم عندما
ق ��ر�أ رواية “ال تزال ّ
ال�شم�س ت�شرق» لإرن�ست هيمنغواي ،وفيها ذِك ٌر لل ّثور
ال ��ذي يبقى ح ّي ��ا بعد امل�صارعة ،يُ�ساق �إىل امل�سل ��خ وال يُ�سمح له بامل�شاركة
يف جولة ثانية ،وال�سبب يعود �إىل �أن احليوان تع ّلم خارطة ال ّلعبة ،وتبلغ
ن�سب ��ة انت�صاره على مُ�صارعه مئ ��ة باملئة .بف�ضل هذه الرواية �صار الرجل
بقي ح ّي ��ا رغم هول
يق ��ول مل ��ن يطلب من ��ه الزواج� :أن ��ا ال ّثور ال�ب�ريّ الذي َ
ال�صراع ،و�سوف �أخرج من ك ّل نزال وعلى قرين قطعة من كبد غرميي...
ّ

متابعة املدى
�إن مل تتغ� � ًّذ وتنم ��ى بامل ��واد واملقومات
الت ��ي تنه� ��ض به ��ا ،حتت ��اج الكتابة �إىل
ك ��م كبري من املعلوم ��ات وخمزون هائل
من املعرفة ال ��ذي ال ميكن خلقه عبث ًا بل
من خالل مع ��ارف و�صفحات كثرية من
الكت ��ب والته ��ام مئ ��ات ب ��ل �آالف الكتب
الغنية بالفكر واملعرفة.
كثريون قدموا ن�صائح للكتاب املبتدئني
الذي ��ن �أرادوا خو� ��ض غم ��ار الكتاب ��ة
والدخ ��ول يف ع ��امل الإب ��داع ،ويب ��دو
�أن �أغلبه ��م رك ��ز على �ش ��رط �أ�سا�سي �أال
وهو القراءة وال�شغ ��ف بالكتاب� ،إذ من
خاللهما ميكن للكاتب �إغناء خمطوطته
باملف ��ردات وامل�صطلح ��ات املتنوع ��ة،
و�إيراد املعلومات ال�صحيحة التي رمبا
�أ�ضط ��ر �إىل اال�ستعانة به ��ا ،كما ت�سعفه
الكت ��ب وت�ساع ��ده يف ق ��راءة التاري ��خ
ب�شكل �أف�ضل والت�أ�سي�س للحا�ضر وبناء
امل�ستقبل ،دون �أن ي ��دع جما ًال للآخرين
ليقدم ��وا له وجبات الفك ��ر اجلاهز التي
يريدونها ،وتخدم م�صاحلهم.

هاه ��و الكات ��ب الأمريك ��ي �سيتف ��ن كنج
يق ��ول� « :إذا كنت تري ��د �أن تكون كاتب ًا،
فيج ��ب �أن تفع ��ل �شيئني قب ��ل كل �شيء
�آخ ��ر ،اقر�أ كثري ًا واكتب كثري ًا ،ال يوجد
طريق خمت�صر� ،إما مل يكن لديك الوقت
للق ��راءة فل ��ن يك ��ون لدي ��ك الوق ��ت �أو
الأدوات للكتابة» .هي ن�صيحة تخت�صر
كل ما ميكن �أن يقال يف هذا املجال.
ي�صدمن ��ا الي ��وم م ��ا ي�ت�ردد عل ��ى ل�سان
البع�ض مم ��ن يعتربون �أنف�سه ��م كتاب ًا،
�أنه ��م مل يق ��ر�ؤوا �س ��وى ب�ضع ��ة كت ��ب،
�أو �أنّ �أحده ��م ميك ��ن �أن يكت ��ب ع�شرات
الكتب دون قراءة كتاب واحدّ ،
ال�شك �أن
هذا �ضرب من اخلي ��ال ورمبا اجلنون،
وهو ا�ستخف ��اف بالقارئ ال ��ذي �أ�صبح
م ��ن ف ��رط التهام ��ه للكت ��ب ق ��ادر ًا عل ��ى
التقاط �أ�صغ ��ر الأخطاء الت ��ي ميكن �أن
ترتكب من قبل ال ُكتاب.
م ��ن جانب �آخر �ألي�س ��ت اللغة متطورة؟
تلغ ��ى كلم ��ات وت�ض ��اف �أخ ��رى بحيث
تواك ��ب التط ��ور املتالح ��ق يف ه ��ذا
الع�ص ��ر ،فكي ��ف للكات ��ب �أن ي ��درك كل
تل ��ك التح ��والت دون الق ��راءة ،وكي ��ف
للروائ ��ي �أن ي�صف الأماكن التي جتري
فيه ��ا �أح ��داث روايت ��ه �إن مل يزره ��ا �أو
يق ��ر�أ عنها ،من هنا وهن ��اك تبدو �أهمية
الق ��راءة والثقافة العام ��ة للكاتب ولكل
م ��ن يرغ ��ب الدخ ��ول يف ه ��ذا اجل ��و
الإبداعي.
«كل كاتب ق ��ارئ وال يعك�س» هي لي�ست
نظرية جدي ��دة ن�سعى لإثباته ��ا وت�أكيد
�صحته ��ا ،بل ه ��ي واقع ح ��ال ال يحتاج
�إىل �أدل ��ة وبراهني ،فك ��م من كتاب بد�أت
بقراءت ��ه ومل تتمك ��ن م ��ن �إكماله ب�سبب
ركاكت ��ه وابت ��ذال كلمات ��ه و�أخطائ ��ه
اللغوي ��ة ،فليك ��ن �شع ��ار كل كاتب كتاب
ي�ستعني به و�أفكار جتدد عقله.

قالت جائزة البوكر العالمية� ،إن النظام
الدينى الكاره والمناه�ض للمر�أة ،عاد
من جديد ،ون�شهده كما تخيلته الكاتبة
مارغريت �أتوود فى رواية “حكاية الخادمة”
و”الو�صايا” ،بل �أ�سو�أ مما تخيلت منذ عقود.

وقالت جائزة البوكر فى بيان عرب موقعها الر�سمى،
�ضمن ما طرحته و�أ�سمته بـ”دليل الروايات
البائ�سة” �أن خماوف اخليال البائ�س دائما ما تكون
مرتبطة بالواقع ،فلوال ما �شهدناه �إبان االحتاد
االحتاد ال�سوفيتي ،رمبا ما كان هناك تفكري يف
كتابة رواية عن الدولة القمعية التى تعرفنا عليها
فى رواية .1984
وتابع اجلائزة :وباملثل ،ف�إن النظام الديني الكاره
للن�ساء الذي �أن�ش�أته مارجريت �أتوود يف رواية
“حكاية اخلادمة” عاد ب�صورة ال ميكن تخيلها،
ففى عام  ،2021منت �أنياب جماعات ال�ضغط
املناه�ضة للإجها�ض يف تك�سا�س.
وفى هذا ال�سياق ،طرحت جائزة البوكر العاملية،
دليل الروايات البائ�سة ،الذى ي�ضم  13رواية
من بني  600روايات لدى اجلائزة فى مكتبتها
منذ �إطالقها ،تت�سم �سبق و�أن و�صلت �إىل القائمة
الطويلة والق�صرية� ،أو فازت بجائزتها على مدار
تاريخ اجلائزة الأ�شهر للرواية ،وتت�سم هذه
الروايات التى تندرج �ضمن مكتبة جائزة البوكر.
وذكرت جائزة البوكر العاملية� ،أن هذه الروايات
تتخيل �سيناريوهات مرعبة للب�شرية ،وقالت فى
مقدمتها لهذه الروايات �أنه من املغري الت�سا�ؤل
عن �أي من تلك الكوابي�س اخليالية التى قد يُعاد
اكت�شافها كحقيقة قامتة يف ال�سنوات املقبلة ،ومن البع�ض حقيقة واقعة بالفعل.
املثري لل�صدمة مالحظة املدى الذي �أ�صبح فيه و�أ�شارت جائزة البوكر �إىل �أنه من منذ عام ،1969

مت �إدراج ما يقرب من  600كتاب يف القائمة
الطويلة جلائزة بوكر والبوكر الدولية ،مما �أدى
�إىل االعرتاف بامل�ؤلفني واملرتجمني من جميع
�أنحاء العامل ،وتعريف القراء ب�أعمال خيالية عالية
اجلودة غريت حياتهم يف كثري من احلاالت.
تدور �أحداث رواية “حكاية اخلادمة” ،حول
ق�صة اخلادمة “�أوفريد” بعد �سيطرة جماعة
دينية م�سيحية على ال�سلطة يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،وتناق�ش الرواية اال�ستعباد الذكوري
للمر�أة يف ظل املجتمعات الأبوية ،والو�سائل
املختلفة التي ا�ستعادت فيها ال�شخ�صيات فردانيتها
وا�ستقالليتها.
وتنق�سم ق�صة اخلادمة �إىل ق�سمني ،الليل و�أحداث
�أخرى خمتلفة .يتناول ق�سم الليل ب�شكل ح�صري
ق�صة “�أوفريد”� ،أما الباقي فيتناول جوانب �أخرى
(التب�ضع ،غرفة االنتظار ،الأعمال املنزلية ،الخ).
وهي عن احلياة املحتملة للخامات الأخريات من
وجهة نظر �أوفريد .يف الكثري من �أجزاء الق�صة
تنتقل �أوفريد بني املا�ضي واحلا�ضر خالل �سردها
للأحداث التي �أدت �إىل تدين و�ضع حقوق املر�أة،
وتفا�صيل حياتها اليومية يف احلا�ضر .مت اقتبا�س
�أعمال تلفزيونية و�سينمائية من الرواية كما �أنها
فازت بجوائز هامة وتر�شيحات عدة.
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دانتي يف حب
�صدر عن دار املدى كتاب "دانتي يف حب" ت�أليف جوزيبه
كونته وترجمة نبيل املهايني ..الكتاب ي�أخذنا يف رحلة
لليلة واحدة مع دانتي حيث ينزل من الفردو�س ليتجول
يف فلورن�سا ،ي�شاهد م�شهد الن�ساء املارة .يف الليلة الثامنة
ع�شرة� ،أعطته غري�س ،وهي طالبة �أجنبية �شابة ،لأول مرة
انطباع ًا ب�أنها ت�شعر بوجودها .لذلك كان يتبعها يف �سل�سلة
مبهجة من اللقاءات ويخربها ،كما لو كان ي�سمعها ،عن حبه
لبياتري�س وجتربته ال�سرية كم�ؤمن للحب .ثم دعاها للذهاب
يف رحلة حب معا على منت ال�سفينة ال�سحرية التي �أر�سلها
ال�ساحر مريلني.

املوت يغ ّيب وفاة �شيخ امللحنني العراقيني حم�سن فرحان
 عامر م�ؤيد
غيّب املوت م�س ��اء �أم�س الأول االثنني امللحن
الكبري حم�سن فرحان يف �أحدى م�ست�شفيات
بغ ��داد بع ��د �صراع م ��ع املر�ض ،ع ��ن عمر 75
عام ًا .وعانى فرح ��ان �أخري ًا من �أزمة �صحية
خطرة� ،أجربته على البقاء يف امل�ست�شفى.
ونع ��ت نقاب ��ة الفنان�ي�ن العراقي�ي�ن فرح ��ان،
وو�صفت ��ه بـ"امللح ��ن الكب�ي�ر" . .كم ��ا �أقامت
النقاب ��ة يف مقره ��ا �صب ��اح �أم� ��س الثالث ��اء
مرا�سي ��م الت�شييع الر�سمي وال ��وداع الأخري
للفن ��ان الراح ��ل امللح ��ن حم�س ��ن فرح ��ان
بح�ض ��ور �شخ�صي ��ات فن ّي ��ة ،ون�ش ��ر جمل�س
الن ��واب العراق ��ي ،بيان� � ًا ع�ب�ر توي�ت�ر ،جاء
في ��ه ":جلن ��ة الثقافة وال�سياحة تع ��زي �أبناء
ال�شع ��ب العراق ��ي ونقاب ��ة الفنان�ي�ن برحي ��ل
امللح ��ن الكب�ي�ر حم�س ��ن فرح ��ان يف �إح ��دى
م�ست�شفي ��ات بغ ��داد م�ساء �أم� ��س بعد تدهور
حالته ال�صحية" .و�أعربت اللجنة عن �أ�سفها
لفقدان �شخ�صية فنية �أث ��رت املكتبة الغنائية
ب�أع ��ذب الأحل ��ان من ��ذ �سبعيني ��ات الق ��رن
املا�ضي".
ُول ��د الراح ��ل يف مدين ��ة الك ��وت مبحاف ��ظ
وا�س ��ط وانتقلت عائلت ��ه �إىل كربالء ،وهناك
�شدّته طقو�س العزاء التي تت�ضمّن عزف ًا على
الطب ��ل و�آالت نفخي ��ة ،وكذلك �ص ��وت والده
ال ��ذي كان �صديق ًا للمو�سيق ��ي لطيف ر�ؤوف
املعملج ��ي ،فالتح ��ق حم�س ��ن بفرق ��ة الأخري
من�شد ًا يف فرقته عام .1961
يف تل ��ك الف�ت�رة ،تع ّل ��م حم�سن الع ��زف على
�آلت ��ي الع ��ود والأكورديون بنف�س ��ه ف�أتقنهما
يف غ�ض ��ون ثالث ��ة �أ�شه ��ر و�أ�صب ��ح عازف ًا ثم
ملحن� � ًا يف فرق ��ة املعملج ��ي ،و�أت ��ت املرحلة
الثاني ��ة بدخوله ق�س ��م املو�سيق ��ى يف "معهد
الفن ��ون اجلميل ��ة" ببغ ��داد لكن ��ه مل يكم ��ل
درا�سته �آنذاك.
ا�ستم ��ر عزف ��ه �ضم ��ن ال�شن ��اط املدر�س ��ي يف
كرب�ل�اء من خ�ل�ال عمل ��ه يف "فرق ��ة املدينة"

الت ��ي كان ��ت تق� �دّم عرو�ضه ��ا يف مدار� ��س
املنطق ��ة حت ��ى ع ��ام  ،1970ح�ي�ن مت قبول ��ه
ملحن ًا يف الإذاع ��ة والتلفزيون بعد اجتيازه
اختبار جلنة فح�ص الأحلان ،عن ت�أليفه حلن
"يا دم ��ع" من كلمات كرمي را�ضي العماري
وغناء فخري عمري.
ت�أ ّث ��ر حم�س ��ن بالعدي ��د من رم ��وز الغناء يف
اجلن ��وب العراق ��ي م ��ن �أمث ��ال داخ ��ل ح�سن
وح�ض�ي�ري بوعزيز ونا�صر حكي ��م ،و�أدخل
�أط ��وار هذا الغناء كاملحم ��داوي يف م�ؤ ّلفاته
وه ��و مل يك ��ن معروف� � ًا يف بقي ��ة مناط ��ق
الع ��راق� ،إىل جان ��ب ت�أث�ي�رات م ��ن البادي ��ة
العراقية و�أ�شكال �أخ ��رى من الغناء ال�شعبي

كالأبوذي ��ات ،كم ��ا ظه ��ر يف تلحين ��ه �أغني ��ة
"م ��ا ب ��ي �أعوفن هل ��ي" التي �أداه ��ا املطرب
ح�س�ي�ن نعمة .ارحت ��ل ع ��ام � 1976إىل م�صر
ود َر� ��س يف ق�سم الدرا�سات احل ّرة يف "معهد
املو�سيق ��ى العرب ّي ��ة" يف القاه ��رة ب�إ�ش ��راف
عازف القان ��ون �سامي ن�صري لثالث �سنوات،
وهن ��اك ت�أ ّثر عل ��ى م�ستوى التقني ��ة وال�سرد
املو�سيق ��ي بتجارب عديدة ،يف مقدّمتها فريد
الأطر� ��ش ،و�ساه ��م ذل ��ك يف تطوي ��ر �أدواته
و�أ�سلوب ��ه ال ��ذي ت ��رك ب�صمة وا�ضح ��ة على
الأغني ��ة العراقي ��ة خ�ل�ال عق ��د ال�سبعيني ��ات
م ��ع �أ�سم ��اء �أخرى منها حممد ج ��واد �أموري
وكوكب حمزة وطالب القراغويل و�آخرين.

جدري القرود يع�صف بذكور �أملانيا
�سجل ��ت �أملاني ��ا �أك�ث�ر م ��ن � 2000إ�صاب ��ة م�ؤك ��دة
بجدري القرود ،وفق ما �أعلن معهد «روبرت كوخ»
الأمل ��اين ملكافح ��ة الأمرا� ��ض ،الثالث ��اء .و�أح�ص ��ى
املعه ��د  2033حال ��ة �إ�صاب ��ة بج ��دري الق ��رود يف
جمي ��ع الواليات الأملاني ��ة ( 16والية) حتى اليوم.
و�أ�ش ��ار املعهد �إىل �أن جمي ��ع امل�صابني من الرجال،
با�ستثناء امر�أتني.
وج ��اء يف بي ��ان للمعه ��د« ،انتقال الع ��دوى يحدث
يف املق ��ام الأول يف �سي ��اق الأن�شط ��ة اجلن�سي ��ة،
خ�صو�ص ًا ب�ي�ن الرجال املثلي�ي�ن» ،مو�ضح ًا �أنه من

 با�سم قهار
الفنان العراقي ي�شارك في م�سل�سل
ال�ضاح ��ك الباكي حيث يج�سد دور
وال ��د الفن ��ان المع ��روف نجي ��ب
الريحاني ف ��ي م�سل�سل “ال�ضاحك
الباك ��ي” من ت�أليف محمد الغيطي
و�إخ ��راج محم ��د فا�ض ��ل وبطول ��ة
فردو� ��س عب ��د الحمي ��د وعمر عبد
الجلي ��ل وعدد كبير م ��ن الفنانين.
وكما ه ��و معروف ف� ��إن الريحاني
هو م ��ن �أ�صول عراقي ��ة ،وتحديد ًا
م ��ن مدين ��ة المو�ص ��ل ،لذل ��ك ت ��م
اختيار الفنان با�سم القهار،
� أديب كمال الدين
ال�شاع ��ر� .ص ��درت ل ��ه مجموعتان
مترجمت ��ان �إل ��ى الفار�سي ��ة هم ��ا:
(مواق ��ف الأل ��ف) و(الح ��رف
والغ ��راب) .ق ��ام بعملي ��ة الترجمة
د .نعي ��م عم ��وري .ويُذك ��ر �أن
العدي ��د م ��ن مجاميعه ق ��د ُترجمت
�إل ��ى الإنكليزي ��ة ،والفرن�سي ��ة،
والأوردي ��ة،
والإيطالي ��ة،
والإ�سبانية.

ناحي ��ة املب ��د�أ ميك ��ن لأي �شخ� ��ص خال ��ط ج�سدي� � ًا
�شخ�ص ًا م�صاب� � ًا �أن تنتقل �إليه العدوى.و�أ�شار �إىل
�أن تقييمه "للخطر على ال�صحة العامة لل�سكان يف
�أملانيا ب�أن ��ه منخف�ض"  .يُذكر �أن ��ه مت ت�سجيل �أول
حال ��ة �إ�صابة بجدري القرود يف �أملانيا قبل حوايل
� 6أ�سابي ��ع ،وف ��ق وكال ��ة الأنب ��اء الأملاني ��ة .ويع ��د
جدري القرود م ��ن الأمرا�ض الأقل خطورة مقارنة
باجل ��دري ال ��ذي مت الق�ضاء عليه من ��ذ عام ،1980
وينتق ��ل الفريو� ��س م ��ن �شخ� ��ص لآخر ع ��ن طريق
االت�صال اجل�سدي الوثيق.

َّ
حل ��ن فرحان لأب ��رز الأ�صوات الت ��ي �صعدت
خ�ل�ال ذل ��ك العق ��د ،مث ��ل ح�س�ي�ن نعم ��ة يف
�أغاين "غريب ال ��روح" ،و"قوم انرت الهيل"،
و�سع ��دون جاب ��ر يف �أغ ��اين "عين ��ي عيني"
و"املط ��ار" و"ي ��ا جن ��وى" و"ان ��ت العزي ��ز
تغ�ّي�رّ ت" ،بالإ�ضاف ��ة �إىل تقدمي ��ه �أحلان� � ًا
ملطرب�ي�ن �آخرين منه ��م ف�ؤاد �س ��امل وقحطان
ّ
العط ��ار ور�ض ��ا اخل ّي ��اط وحمي ��د من�ص ��ور
و�أن ��وار عب ��د الوه ��اب وكرمي ح�س�ي�ن و�أمل
خ�ضري وغريهم.
وكانت له جهود يف تلحني الق�صائد املنظومة
بالف�صح ��ى والأوبريت ��ات ،كم ��ا �ساه ��م يف
ت�أ�سي� ��س "جمع ّي ��ة امللحن�ي�ن وامل�ؤ ِّلف�ي�ن

العراقي�ي�ن" وتر�أ�سها يف ف�ت�رة الحقة ،ويف
مراح ��ل �أخ ��رى م ��ن حيات ��ه �شغ ��ل ع�ضوي ��ة
اللجنة الوطنية للمو�سيقى.
ونع ��ى كثريون رحي ��ل فرحان با�ست ��ذكار ما
قدمه حيث ذكر امللحن �سامي ن�سيم �أن حم�سن
فرحان ..قد رحل الأ�سم  ،وترك �إرث َا ال ينطف�أ
برحل ��ة ل�ضف ��ة كان عل ��ى موعد معه ��ا ي�سابق
زمن ��ه برغبة وح ��ب للنا� ��س بكل م ��كان يجد
فيه مو�ضع جلم ��ال  ،ومييط اللثام عن غربة
ال ��روح ،ه ��و املح�سن ب�ش ��دوه ا�شب ��ه بعراق
ي ��ذرف دمع� � َا  ،ومن �أحل ��ان �ستبق ��ى �أنا�شيد
لغرب ��ة الفقراء مبنف ��ى �أو وط ��ن م�ستحيل".
وقال الفنان رائد حم�سن "�شكول عليك و�أنت

اجلميل والع ��ذب والرقيق واملوهوب الكبري
غريب ��ة هي ال ��روح بع ��دك �صديق ��ي املده�ش
لأن ��ك كنت ت�ستقبلنا هال عيني وكانت عيونك
تر�ص ��د كل �ش ��يء يف وطن ��ك ال ��ذي حت ��ب
فحذرتن ��ا من معا�ش ��رة البذات لأن ��ه بال تايل
ويغدرك يف منت�صف الطريق� ،شكر ًا حم�سن
فرحان لأن ��ك مررت بحي ��اة العراقيني وكنت
�أيقون ��ة يقتدى بها �أخالقي� � ًا و�أبداعي ًا� ،شكر ًا
لك لأنك مررت بحياتي وكنت �صديقي العذب
الذي �أحب جمال�سته".
ال�صحف ��ي واملخرج عل ��ي ال�سومري ي�ستذكر
ذكري ��ات الأيام الأخرية م ��ع فرحان حم�سن،
حيث كان قريب ًا منه� ،إذ يقول "قبل ثالثة �أيام
كنت �أقف �أمام باب ق�س ��م التمري�ض اخلا�ص
م�ست�شفى الكندي ،منتظر ًا ال�صديق �إبراهيم
ه ��و الذي كان قرب ب ��اب الإنعا�ش الذي يرقد
في ��ه حم�سن فرح ��ان ،ع ّله ي�ستطي ��ع الدخول
�إليك لأتبعه ،لكنن ��ا ف�شلنا ،مل ن�ستطع ر�ؤيتك
�أيها احلبيب".

�سلمى حايك تبد�أ رحلة البحث عن حبيب
جديد لـ �أجنلينا جويل
تع ��د املمثلة �أجنلينا ج ��ويل واحدة من �أكرث
املمثالت املف�ضلة حول الع ��امل ،وبعد معركة
ح�ضان ��ة مطولة وطالق مع زوجه ��ا ال�سابق
املمث ��ل العامل ��ى ب ��راد بي ��ت ،ووفق� � ًا للتقرير
ال ��ذى ن�ش ��ر عل ��ى موق ��ع �صحيف ��ة م�ي�رور ،
يبدو �أن جويل م�ستع ��دة للعثور على حبيب
جدي ��د ،ومن الوا�ض ��ح �أن �صديقته ��ا املقربة
املمثل ��ة العاملية �سلمى حايك ه ��ي التي تقوم
مب�ساعدتها يف الأم ��ر .وك�شف م�صدر مقرب

م ��ن الثنائي ج ��ويل وحايك ،قائ�ل ً�ا" :حت�سد
ج ��ويل نف�سها عل ��ى عالقتها ب� �ـ �سلمى حايك،
و�ستف�ض ��ل وج ��ود رجل يجي ��د التعامل معه
كم ��ا تفعل حايك معها" .وبالت ��ايل ي�شاع �،أن
�أجنلينا جويل تبح ��ث عن �شخ�ص ميكنه �أن
ي�ضاهي م�ستواه ��ا الفكري وقد بد�أت �سلمى
حايك البح ��ث بالفعل ،حي ��ث �أ�ضاف امل�صدر
قائ ًال" :تتطلع حايك �إىل �إيجاد �شخ�ص يجيد
التعامل مع جويل خالل هذه الفرتة"

كنت �أنوي �أن �أخ�ص�ص عمود
اليوم للحديث عن اليوم الدويل
لنيل�سون مانديال  ،الرجل الذي
�أم�ضى ن�صف عمره يف زنزانة
انفرادية ،توقع املقربون منه �أن
خروجه من ال�سجن يعني �أن
حلظة الث�أر قد حانت ،لكنه مل
يحقق لهم مبتغاهم ودعا اجلميع
�إىل ن�سيان املا�ضي م�ؤكد ًا �أن:
" الإن�سان احلق هو ذلك الذي
اليكرر خط�أ الظلم الذي نا�ضل كي
يرفعه ".
يبدو احلديث عن مانديال هذه
الأيام ونحن نعي�ش كوميديا
�سيا�سية توقفت فيها م�صالح
البالد والعباد  ،لأن �سا�ستنا
يعتقدون �أن الكر�سي حق لهم
مدى احلياة � ،أ�شبه باحلديث
عن حلم عا�شه �إن�سان يف زنزانة
�ضيقة وحني �أطلِق �سراحه
عمل جاهد ًا على املحافظة على
بلد متما�سك بكل �ألوانه� ،إال �أن
معركة ك�سر العظام التي تدور يف
�أروقة ال�سيا�سة العراقية والنوم
العميق الذي ميار�سه جمل�س
النواب  ،يدفعنا نحن الك ّتاب �أن
ن�س�أل هل جمل�س نوابنا ميثل
العراقيني  ،و�إذا كان جمل�س ًا
عراقي ًا منتخب ًا  ،ملاذا ال يقطع
�إجازته ويعود ليناق�ش الأزمة
التي متر بها البالد � ..سيقول
البع�ض يارجل �أنت مثل الذي
ي�ؤذن يف مالطة  ،هل تعتقد �أن
نواب ًا يقب�ضون رواتب فلكية
وامتيازات وم�صفحات ومقاوالت
 ،ميكن �أن يناق�شوا ق�ضايا
م�صريية تهم ا�ستقرار البالد  ،لو
كان الأمر يتعلق باالمتيازات ،
لوجدتهم يقفون منذ ال�صباح �أمام
بوابة املجل�س .
مانديال عالمة الت�سامح والغفران
يف عامل يجنح �إىل التع�صب
والتحامل والعن�صرية ،ا�ستطاع
�أن يطوي �صفحة �سوداء ويفتح
طريق امل�ستقبل للمواطنني
املتعددي الأعراق والأديان.
وكانت مواقفه رمز ًا لهذا امل�ستقبل
حني �ش ّكل حكومته الأوىل من
مظلومني وظاملني.
الت�سامح والغفران يتطلبان �إميان ًا
ب�أن الأفكار مثلها مثل الأ�شياء
تتحول وتتغري� ،أما عدم الت�سامح
والعجز عن الغفران فهما دليل
تع�صب وجمود،وب�سبب مانديال
الذي عمّم مفهوم الت�سامح ف�إن
جنوب �أفريقيا اليوم �أهم و�أكرث
دول القارة ا�ستقرار ًا وجناح ًا.
�أمتنى �أن ينظر �سا�ستنا �إىل
�صورة الرجل العجوز وهو
يبت�سم ليتعلموا �أن ال�سيا�سة هي
فن املحافظة على ال�شعوب ،ال فن
التالعب ب�أقدار النا�س.
يتحول بع�ض ال�سيا�سيني
واحلكام يف مرحلة تاريخية
معينة �إىل مرايا تعك�س لنا �صورة
عفوية للتحوالت الكربى التي
حتدث من حولنا ..فباالم�س تذكر
العامل الزعيم الإفريقي نيل�سون
مانديال الرجل العجوز الذي عا�ش
ومات وهو �ضمانة لكل ال�سكان
بكل �ألوانهم والذي ي�صفه االمني
العام لالم املتحدة بـ " عمالق
ع�صرنا قائد �شجاعة ال مثيل لها
و�إجناز عظيم؛ ورجل ذو كرامة
هادئة و�إن�سانية عميقة"
ميلأ الربملان للأ�سف حياتنا
بالأكاذيب وبيانات التهريج  ،ويف
�سذاجة يومية يحاول �أن يحول
الأنظار عن املخ�ص�صات التي
يتمتع بها " ادعياء " ال�سيا�سة
والتي تبلغ مليارات الدنانري .

فنانان عراقيان ي�شاركان يف م�شروع �شبكة الطق�س العاملية
متابعة املدى

 عمر ال�سراي
الأمي ��ن الع ��ام لأتح ��اد الأدب ��اء
والك ّت ��اب ف ��ي الع ��راق �أعل ��ن ع ��ن
�إقامة احتفال ا�ستذكاري بمنا�سبة
الذك ��رى الخام�س ��ة والع�شري ��ن
لرحيل �شاع ��ر العرب الأكبر محمد
مه ��دي الجواه ��ري وذل ��ك م�س ��اء
ي ��وم الثالث ��اء  ٢٦تم ��وز ،٢٠٢٢
ويت�ض ّم ��ن اال�ست ��ذكار - -:ن ��دوة
�أدبية لنخبة من النقاد والباحثين
وجل�س ��ة �شعرية و افتتاح معر�ض
فوتوغراف ��ي ل�ص ��ور الجواه ��ري
ومعر�ض ال�صدارات اتحاد الأدباء
.

ميث ��ل الفنان ��ان عقيل خري ��ف و �شریكو عبا�س
م�ؤ�س�سة ر�ؤيا ،م ��ن خالل امل�شاركة يف م�شروع
�شبك ��ة الطق� ��س العاملي ��ة  .وذل ��ك ا�ستجاب ��ة
للم�شاركة يف �إنقاذ كوكب الأر�ض.
وت�أت ��ي ه ��ذه امل�شارك ��ة �إ�سهام� � ًا يف عملي ��ة
ا�ستك�شاف فنية لق�ضية تغری املناخ يف العراق.
حيث ط ��ور الفنان ��ان م�شاريعهم ��ا اخلا�صة مع
ر�ؤي ��ا  ،مما يعك�س ممار�ستهما الفنیة يف �سیاق
الأه ��وار لعقی ��ل خری ��ف ونه ��ر دجل ��ة ل�شرك ��و
عبا�س .یركز خریف على النباتات واحلیوانات
املُحت�ض ��رة يف الأهوار بینم ��ا �سی�سجل عبا�س
�أ�صوات النهر ويف النهر وعلى طول النهر.
ومت ت�شكي ��ل حتال ��ف ریادي للفنان�ی�ن والكتاب
يف  28دولة عرب العامل  ،ا�ستجابة لأزمة املناخ
العاملی ��ة .وا�ستجابة حلالة الط ��وارئ املناخیة
العاملی ��ة  ،قام ��ت  28منظم ��ة فنی ��ة بت�شكی ��ل
�شبك ��ة الطق� ��س العاملی ��ة  ،وه ��ي كوكب ��ة رائدة

الطقس

من “حمط ��ات الطق� ��س” املوج ��ودة يف جمیع
�أنحاء العامل يف ال�صحارى واجلبال واملرا�صد
واملن ��ارات واملدن.و�سی�ش ��ارك الفنان ��ون
والك ّتاب “تقاریر الطق�س” يف �شكل مالحظات

وق�ص� ��ص و�ص ��ور وت�ص ��ورات ح ��ول طق�سهم
املحلي ومناخنا امل�شرتك ..
�سیت ��م ن�شر تقاریر فنیة وطرق خمتلفة لو�صف
الطق� ��س على املن�صة م ��ن كل موقع مبا يف ذلك

جب ��ال الهیماالی ��ا و�أهوار بالد ما ب�ی�ن النهرین
يف الع ��راق و�صح ��ارى �شبه اجلزی ��رة العربیة
؛ بح�ی�رة دوكان يف كرد�ست ��ان وبحریة �سولت
لیك الك�ب�رى يف یوتا و “حمیط كیوا العظیم”
يف جن ��وب املحی ��ط اله ��ادئ ؛ “زق ��اق جب ��ل
اجللی ��د” قبالة �ساحل نیوفاوندالند و�سفالبارد
يف الدائرة القطبی ��ة ال�شمالیة ؛ �إحدى الغابات
املطریة يف غیانا  ،وحق ��ول الأرز يف الربتغال
 ،والأرا�ض ��ي الزراعیة يف �إیبیجو يف نیجرییا
والأدغ ��ال يف نیو �ساوث ویل ��ز .وقالت رئی�س
م�ؤ�س�سة ر�ؤیا الدكت ��ورة متارا اجللبي”" :من
الأهمي ��ة بــــم ��كان �أن يــــ�ش ��ارك فــــنانــــون مــــن
الــــع ��راق فــــي مــــثل هــــذه املــــن�صة الــعاملــية. .
الــى جــانــب فــنانــني مــن جــميع �أنــحاء الــعالــم
 .ونتتــطل ��ع الــ ��ى مـ�شاريـ ��ع عـقي ��ل خـريـ ��ف و
�شـريكـ ��و عـبا� ��س املـدرو�سـ ��ة واملـختلف ��ة الـتي
تـجربنـا عـــلى �إعـــادة تـــقييم الآثـــار اخلـــطرية
لـــتغ�ي�ر املـــن ��اخ ونـــق� ��ص املـــياه فـــ ��ي الـــعراق
بــــ�ش ��كل �شــــخ�ص ��ي ووجــــدانــــ ��ي �أكــــ�ث�ر .

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االربع ��اء) �أن درج ��ات احل ��رارة مقاربة ملعدالته ��ا ليوم �أم� ��س ،و�أن اجلو
�سيكون م�شم�س ًا يف العديد من مناطق البالد

والفنان �شريكو عبا�س م ��ن مواليد ال�سليمانية
�سن ��ة  ،1978وه ��و فنان "ملت ��ي ميديا" يعي�ش
ويعمل يف ال�سليمانية بالعراق .يعمل بالفيديو
والأداء والن� ��ص والأغرا� ��ض اجلاه ��زة .ف ��از
يف ع ��ام  2013مبنح ��ة درا�سي ��ة م ��ن احلكومة
الإقليمي ��ة الكرد�ستاني ��ة لدرا�س ��ة ماج�ست�ي�ر
الفنون اجلميلة يف جامعة جولد�سميث بلندن.
وعر�ض ��ت �أعمال ��ه يف العدي ��د م ��ن املعار� ��ض
اجلماعي ��ة عل ��ى امل�ست ��وى � .أم ��ا الفن ��ان عقيل
خري ��ف عقيل فهو ر�سام و فنان ت�شكيلي ،متكن
خ�ل�ال درا�ست ��ه يف كلي ��ة الفن ��ون اجلميل ��ة يف
بغ ��داد ،من تطوير �أ�سلوب فن ��ي فريد من نوعه
خللق قط ��ع فنية من مواد النفايات .وجد عقيل
‘لهام ��ه يف مدار�س فن الب ��وب و الفن البيئي
الت ��ي ظه ��رت عق ��ب احل ��رب العاملي ��ة الثانية و
حتدي ��د ًا احلرك ��ة الت ��ي �سعت لتحوي ��ل نفايات
ال�ش ��وارع اىل قط ��ع فني ��ة مث�ي�رة للأعج ��اب.
بالإ�ضاف ��ة اىل ذل ��ك عقي ��ل �أي�ض� � ًا متمك ��ن م ��ن
�أ�سا�سيات الر�سم الكال�سيكية.
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