يمكنكم تحميل تطبيق
(المدى) على هواتفكم
من خالل قراءة :QR Code

follow us on our Website
or download Al Mada App
on stores

رئي�س مجل�س الإدارة
رئي�س التحرير

www.almadapaper.net
Email: info@almadapaper.net
� 8صفحات مع الملحق ( )500دينار

جريدة �سيا�سية يومية

العدد ( )5111ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -االثنني ( )24كانون الثاين 2022

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

قيادي في الح�شد الع�شائري ينفي وجود "�أ�شباح ال�صحراء" :الأمريكان دربوا فوج ًا واحداً ل�صالح هيئة الح�شد

دولة القانون يعلق �آخر الآمال على تما�سك الإطار والتوافقية

دواع�ش الح�سكة يبعدون  70كم عن الأنبار
وف�صائل "تفتح ثغرات" في الحدود

ال�صدريون ي�سرعون في ت�شكيل
حكومة ت�ضع المالكي بالمعار�ضة

 بغداد /تميم الح�سن
عل ��ى خ�ل�اف مايت ��م الرتوي ��ج ل ��ه يف او�ضاع
احل ��دود العراقية-ال�سوري ��ة ،ف ��ان ف�صائ ��ل
م�سلحة مقرب ��ة من "احل�شد" متهم ��ة بت�سهيل
عبور امل�سلحني اىل البالد.
ويخ�ش ��ى الع ��راق عب ��ور م�سلح ��ي "داع� ��ش"
بع ��د انهي ��ار �سج ��ن يف احل�سك ��ة القريب ��ة
م ��ن احل ��دود ،بالتزام ��ن م ��ع هج ��وم عني ��ف

�شن ��ه التنظي ��م يف بل ��دة �شم ��ال بغ ��داد.
وتن�ش ��ر من�ص ��ات اخباري ��ة مقرب ��ة م ��ن تل ��ك
الف�صائل منذ يومني ،انب ��اء عن "ان�سحابات"
للح�ش ��د الع�شائ ��ري يف االنب ��ار ،وو�ص ��ول
"ملي�شي ��ات" اىل بغ ��داد مدرب ��ة عل ��ى ي ��د
االمريكان.
باملقاب ��ل كان ��ت ه ��ذه الف�صائ ��ل ق ��د �صنع ��ت
خ�ل�ال ف�ت�رة تواجده ��ا عل ��ى احل ��دود من ��ذ
اك�ث�ر م ��ن � 4سن ��وات ،مم ��رات خا�ص ��ة

ع�صام اليا�سري يكتب:

ماذا تعلم بريندن فارما في العراق؟
�ستار كاوو�ش يكتب:

ل�������ص���و����ص ر�أ�����������س ال�������س���ن���ة

ت�ستخدمه ��ا لـ"تهري ��ب ال�س�ل�اح" ،و"الب�شر".
و�شن ��ت الق ��وات االمريكية ع ��دة هجمات على
تل ��ك املواق ��ع من ��ذ  ،2016ا�سته ��دف بع�ضه ��ا
"تر�سانة اال�سلحة".
وت�ستم ��ر اال�شتب ��اكات من ��ذ اي ��ام ب�ي�ن ق ��وات
�سوري ��ا الدميقراطي ��ة "ق�س ��د" وم�سلح ��ي
"داع� ��ش" يف حي غوي ��ران مبدينة احل�سكة
�شمال �شرقي �سوريا.
وكان ��ت ق ��وات "ق�س ��د" ق ��د �أحبط ��ت هجوم ��ا

للتنظي ��م عل ��ى ال�سج ��ن اخلمي� ��س املا�ض ��ي،
�أ�سفر عن �سق ��وط �أكرث من  70قتيال ،يف وقت
ع ��زز فيه العراق حدوده م ��ع �سوريا عقب تلك
االحداث.
وبالتزامن مع تل ��ك االحداث بد�أت اطراف يف
الع ��راق بالرتويج النب ��اء "ت�سل ��ل امل�سلحني"
و"انهيار" االو�ضاع على احلدود ،فيما تعي�ش
البالد ان�سدادا �سيا�سيا بعد االنتخابات.
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 بغداد /فرا�س عدنان
ت�ش�ي�ر التوقعات �إىل �أن حتال ��ف الأغلبية �سوف ي�سرع
يف ت�شكيل احلكومة املقبلة� ،أمام رف�ض وا�ضح لإ�شراك
جميع القوى فيها ،و�ض ��رورة �أن تكون هناك معار�ضة
يقودها ائتالف دولة القانون بزعامة نوري املالكي.
ورف� ��ض التي ��ار ال�ص ��دري االن�صي ��اع �إىل �ضغ ��وط
مار�ستها قوى داخلية و�إقليمية للرتاجع عن م�شروعه
يف الإ�ص�ل�اح ،وي�سع ��ى الي ��وم لإكم ��ال ما ب ��د�أ به قبل
االنتخابات رغم حماوالت ا�ستهداف �شركائه من خالل
ا�ستخدام و�سائل العنف بهدف الت�أثري يف �إرادتهم.
وعل ��ى الطرف االخ ��ر ،م ��ا زال ائتالف دول ��ة القانون

يعل ��ق الآم ��ال عل ��ى ت�شكي ��ل حكوم ��ة توافقي ��ة رغ ��م
تراج ��ع حظوظها ،م�شدد ًا عل ��ى �أن حتالفه مع �شركائه
�ضمن مظل ��ة الإطار التن�سيقي قوي ��ة ولن تتجز�أ وهو
م ��ا ي�شكك ب ��ه العديد م ��ن املراقب�ي�ن واملتابعني حلراك
حتالف الفتح بزعامة ه ��ادي العامري واللقاءات التي
يعقدها م ��ع التيار ال�صدري من جه ��ة والقوى ال�سنية
والكردي ��ة من جه ��ة اخرى .ويقول اخلب�ي�ر ال�سيا�سي
من ��اف املو�س ��وي� ،إن "احل ��وارات ال�سيا�سي ��ة ت�ص ��ل
�إىل نهاياتها ب�ش�أن انتخ ��اب الرئا�سات بعد �أن اجنزت
عملية اختي ��ار هيئة رئا�سة الربمل ��ان ب�أغلبية وا�ضحة
تظهر تفوق التيار ال�صدري و�شركائه".
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منظمة دولية 2.5 :مليون عراقي بحاجة
لم�ساعدات �إن�سانية خالل 2022
 ترجمة  /حامد احمد
ك�شفت منظم ��ة  OCHAلل�ش� ��ؤون الإن�سانية التابعة
للأمم املتحدة يف تقريره ��ا اجلديد حول االحتياجات
الإن�ساني ��ة للع ��راق خالل الع ��ام  ،2022ان التحليالت
ت�شري اىل انه �سيبقى هناك  2.5مليون �شخ�ص تقريبا
يف ح ��ال عوز وبحاجة مل�ساعدات �إن�سانية خالل العام
احلايل بعد ان كان عددهم بحدود  4.1مليون �شخ�ص
خالل العام  2021م�سجال ذلك انخفا�ضا بن�سبة ،%41
يف ح�ي�ن �ستغطي خط ��ة اال�ستجاب ��ة الإن�ساني ��ة لعام
 2022احتياجات  991,000الف �شخ�ص من نازحني
وعائدين بكلفة تقدر بحدود  400مليون دوالر.
وذك ��رت املنظمة يف تقريرها ان ��ه بتاريخ  10ت�شرين
الث ��اين � 2021أقدم ��ت احلكوم ��ة العراقي ��ة على غلق

خميم عامرية الفلوج ��ة للنازحني يف حمافظة االنبار
بع ��د �إعادة ت�صنيفه على انه خمي ��م غري ر�سمي ،وهو
�أحد �آخر خميمني ر�سميني يف العراق ما عدا خميمات
�إقليم كرد�ستان ،وي�ضم املخيم  2,173نازحا (بحدود
 470عائل ��ة) معظمه ��م م ��ن حمافظ ��ة االنب ��ار وباب ��ل
و�صالح الدين.
ت�صنيف املخيم على انه غري ر�سمي يعني انه �ستنقطع
عنه اخلدمات احلكومية التي كانت توفر له �سابقا من
م ��واد غذائية وجتهيزات غ�ي�ر غذائي ��ة ب�ضمنها مادة
النف ��ط الأبي�ض املخ�ص� ��ص للتدفئة ،وي�ش�ي�ر التقرير
اىل ان املنظم ��ات الإن�سانية العامل ��ة يف املخيم تقوم
االن بتقيي ��م االحتياج ��ات احلالي ��ة ومراجعة املوارد
املتوفرة لال�ستمرار بتقدمي امل�ساعدات.
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مخت�صون يدعون �إلى ا�ستخدام بدائل محتملة عن الغاز
الإيراني لحل �أزمة الكهرباء
 بغداد /ح�سين حاتم
عادت �أزمة الكهرب ��اء �إىل الواجهة يف توقيت ح�سا�س
و�صل ��ت به درجات احلرارة اىل ما دون ال�صفر املئوي
يف اغلب املحافظات العراقية� ،إذ �أكدت وزارة الكهرباء
�أن �إطفاء اخلطوط الإيرانية الناقلة للطاقة الكهربائية
ت�سبب بخ�سارة العراق  1100ميغاواط.
ويعتم ��د الع ��راق من ��ذ �سن ��وات عل ��ى �إي ��ران وحده ��ا
با�ست�ي�راد  1200ميغ ��اواط م ��ن الكهرب ��اء ،ف�ضال عن
الغاز لتغذية حمطات الطاقة الكهربائية املحلية.

فيما يرى خمت�ص ��ون بال�ش�أن االقت�صادي �أنه بالإمكان مت تقلي� ��ص �إمدادت الغاز الوطني بن�سبة  %50ب�سبب
�إعادة ت�أهيل العديد م ��ن املحطات املركبة لتكون بديال �سوء الأحوال اجلوية ،مما �أدى اىل تراجع يف جتهيز
م�ؤقتا ع ��ن الغاز الإيراين ،داع�ي�ن يف الوقت ذاته اىل �ساعات الطاقة".
و�أ�ش ��ار العب ��ادي اىل� ،أن "الغ ��از الإي ��راين تقل�ص ��ت
ا�ستثمار الغاز امل�صاحب وعدم احراقه دون فائدة.
وينت ��ج الع ��راق � 21 - 19أل ��ف ميغ ��اواط م ��ن الطاقة �إمدادات ��ه �أي�ض ًا م ��ن  50مليون مرت مكع ��ب يومي ًا �إىل
الكهربائي ��ة ،بينما االحتياج الفعل ��ي يتجاوز � 30ألف  8.5مالي�ي�ن فق ��ط ،وهذه التداعي ��ات جمتمعة ت�سببت
بتحدي ��د الأحم ��ال وتوق ��ف العدي ��د م ��ن الوح ��دات
ميغاواط.
ويقول املتحدث با�س ��م وزارة الكهرباء �أحمد العبادي التوليدي ��ة يف حمط ��ات االنتاج ما انعك� ��س �سلب ًا على
�إن "توقف ��ا ح ��دث يف �أربع ��ة خط ��وط �إم ��داد �إيراني ��ة �ساعات التجهيز".
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جتهز الع ��راق بـ( )1100ميغاواط م ��ن الطاقة و�أي�ض ًا

تك�سي النهر ينتع�ش مع تفاقم ازمة الزحامات املرورية ..عد�سة :حممود ر�ؤوف

في وا�سط� ..شحة في غاز الطبخ هي الأولى منذ �سنوات
 وا�سط  /جباربجاي
�شهدت حمافظة وا�سط اال�سبوع املا�ضي �شحة وا�ضحة يف غاز الطبخ
ه ��ي الأوىل التي تظه ��ر يف املحافظة منذ عدة �سن ��وات ،وو�صل �سعر
اال�سطوانة اىل ثمانية �آالف دينار لدى الباعة اجلوالني.
وفيما تزامن ظهور هذه ال�شحة مع موجة الربد واالنخفا�ض الكبري يف
درج ��ات احلرارة الذي ت�شهده عموم حمافظات البالد ،نفى م�س�ؤولون
حمليون وج ��ود �شحة يف غاز الطبخ ،و�أكدوا �أن الغاز متوفر بكميات
ت�س ��د حاجة الطلب املحلي وال داع ��ي لتهافت املواطنني عليه ،و�شددوا
عل ��ى عدم ال�ش ��راء من الباعة اجلوال�ي�ن غري املرخ�ص�ي�ن لأنهم ال�سبب
الرئي�س وراء ال�شائعات التي حتدثت عن ال�شحة.
ويق ��ول املواطن �صالح عبد املهدي �شاكر م ��ن مدينة الكوت يف حديث
اىل (امل ��دى) �إن "االي ��ام املا�ضية �شهدت �شحة وا�ضح ��ة يف مادة الغاز

ال�سائ ��ل رافقها انع ��دام تواجد الباعة اجلوال�ي�ن يف املناطق واالحياء
ال�سكني ��ة مما �ساهم بارتفاع �أ�سعار بيع اال�سطوانات لت�صل اىل ت�سعة
�آالف دينار عند باعة �آخرين".
و�أ�ض ��اف "عن ��د االت�ص ��ال بعدد م ��ن وكالء الغ ��از ،الذي ��ن تعودنا على
ال�ش ��راء منه ��م ولعدة م ��رات ،ذكروا �أن هن ��اك طوابري م ��ن ال�سيارات
العائ ��دة لل ��وكالء تقف �أم ��ام معمل تعبئ ��ة الغاز احلكوم ��ي يف الكوت
لك ��ن دون جدوى ب�سبب قلة الكمية التي ت�صل اىل املعمل يومي ًا والتي
تراجعت اىل �أقل من الن�صف مقارنة بالتجهز بداية ال�شهر".
ويذك ��ر عبد امله ��دي �أن "هذه ال�شحة تع ��د الأوىل منذ عدة �سنوات ومل
ن�شه ��د مثلها من ��ذ �أكرث من ع�ش ��رة �أعوام حيث كان الغ ��از متوفرا على
نحو كبري لدى الوكالء اجلوالني ويف ال�ساحات املوجودة".
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في بغداد� ..أول محمية لإيواء الحيوانات الأليفة الم�شردة
 متابعة  /المدى

وقبل حوايل  15عام ��ا ،قامت ال�سلطات بحملة
ب�أ�سلحة نارية لقت ��ل �آالف الكالب ال�شاردة ،يف
بغداد على وج ��ه اخل�صو�ص ،لأن بلدية املدينة
اعتربت العا�صمة �آنذاك موبوءة.
لك ��ن الآن ،تق ��ول ن ��دى �صال ��ح ،املتطوع ��ة يف
الفري ��ق امل�ؤلف م ��ن خم�سة �أ�شخا� ��ص "�أ�صبح
لدين ��ا ه ��ذا امل ��كان ،جنل ��ب احليوان ��ات �إلي ��ه
لرعايته ��ا" .وت�ضي ��ف "ح ��ب احليوان ��ات ه ��و
ال�سبب الرئي�سي وراء ت�شكيل فريقنا".
وت ��ردف من جهتها نازك ( 37عاما) التي اكتفت
بذك ��ر ا�سمه ��ا االول والت ��ي تعم ��ل موظف ��ة يف
�شركة خا�ص ��ة "�سنعالج كل �أن ��واع احليوانات
يف هذه املحمية ونطلقها عندما تتح�سن حالتها
لتعي�ش يف الطبيعة جمدد ًا".

تداع ��ب ال�شابة ن ��ازك الكلب ��ة "بي�ل�ا" العاجزة
ع ��ن ال�س�ي�ر داخل حممي ��ة ه ��ي الأوىل ملعاجلة
احليوان ��ات امل�ش ��ردة يف الع ��راق و�إيوائه ��ا
يديره ��ا متطوع ��ون ي�أملوا يف تو�سي ��ع املكان
ليك ��ون �أول م�ست�شف ��ى بيط ��ري للحيوان ��ات
ال�شاردة يف العراق.
وال يهتم العراقيون كثري ًا باحليوانات الأليفة،
م ��ا يجعل �آالف الكالب والقطط �ضحية حوادث
�س�ي�ر �أو معاملة �سيئة ،وهي تعي�ش وتتنقل يف
ال�شوارع بحث ًا عن الطعام.
وقب ��ل ت�أ�سي� ��س "فري ��ق �إنق ��اذ احليوان ��ات يف
بغ ��داد" للمحمي ��ة الواقع ��ة يف �أط ��راف بغ ��داد
الغربي ��ة وافتتحاه ��ا الأ�سبوع املا�ض ��ي ،كانت
"�أنها تت�ألم وال تتكلم"
تهتم نازك ،وهي موظفة حكومية ،باحليوانات
يف منزله ��ا ،وم ��ن بينه ��ا كل ��ب �أ�صي ��ب بال�شلل ا�سته ��ل الفري ��ق ن�شاط ��ه ب�إي ��واء ثالث ��ة كالب
بعدما �صدمته �سيارة� ،إىل �أن حت�سنت حالته .و�سب ��ع قط ��ط ،بينه ��ا القط ��ة "لول ��و" التي برت

�أح ��د �أطرافها واله ��ر "زعرت" ال ��ذي فقد ب�صره وت�ضي ��ف فيما تراقب �إحدى القطط التي فقدت
يف حادث ده�س يف منطقة الأعظمية يف �شمال ب�صره ��ا "�إنه ��ا تت� ��أمل وال تتكلم" .وبع ��د تلقي
بغداد.
احليوان ��ات الع�ل�اج ،تعر� ��ض للتبن ��ي �أو تبقى
ويتنقل �أع�ضاء الفري ��ق بن�شاط لإدارة املحمية داخل امللج�أ.
الت ��ي متتد و�سط منطقة زراعي ��ة ،بينهم و�سام
نداء "م�ساعدة"
حمم ��د ( 22عام ��ا) واحلا�ص ��ل عل ��ى دبلوم يف
بني ��ت املحمية عل ��ى م�ساح ��ة  2500مرت وهي
التمري�ض الب�شري.
ويقول هذا ال�شاب ال ��ذي دفعه حبه للحيوانات ت�ض� � ّم جناح� � ًا م ��ن البن ��اء اجلاهز في ��ه غرفتان
�إىل االن�ضم ��ام للفري ��ق "�أعال ��ج احليوان ��ات لإيواء احليوانات ومعاجلتها وباحة �صغرية،
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن مبن ��ى مق�س ��م �إىل مطب ��خ وخم ��زن
و�أقوم بحرا�سة املحمية" يف الوقت نف�سه.
وحت ��ى حتقي ��ق طموح ��ات الفري ��ق بتحوي ��ل وحم ��ام .ويوج ��د كذل ��ك قف� ��ص مع ��دين كب�ي�ر
املحمي ��ة �إىل م�ست�شف ��ى بيط ��ري متكامل ،تنقل مغط ��ى بقط ��ع بال�ستيك �سمي ��ك ،م�ساحته 100
احليوان ��ات التي حتتاج �إىل عملية جراحية �أو م�ت�ر مربع خم�ص� ��ص لإيواء احليوان ��ات التي
رعاية �أكرث� ،إىل عيادة طبيب بيطري خارجها .تنهي مرحلة العالج.
وتق ��ول �س ��ايل في�ص ��ل ،وه ��ي ع�ضو ب ��ارز يف وم ��ن خ�ل�ال تربع ��ات ،ا�ش�ت�رى الفري ��ق قطعة
الفري ��ق "نتلقى ات�صاالت للإبالغ عن حيوانات الأر� ��ض ه ��ذه يف مقاب ��ل  25ملي ��ون دين ��ار
تعر�ضت للأذى جراء حوادث وننقلها ونعاجلها (نح ��و � 17أل ��ف دوالر) .وت ��روي ن ��ازك "مل
ونت�شارك نحن كفريق بدفع تكاليف عالجها" .نح�ص ��ل عل ��ى �أي دع ��م حكوم ��ي ،رغ ��م ن�ش ��ر

ن�شاطاتن ��ا على مواق ��ع التوا�صل االجتماعي".
قب ��ل افتت ��اح ه ��ذه املحمي ��ة ،نهاي ��ة الأ�سب ��وع
املا�ض ��ي ،كان �أع�ض ��اء الفري ��ق يواجه ��ون
م�ضايقات ورف�ض ��ا خ�صو�صا من قبل عائالتهم
خ�ل�ال رعايته ��م حيوان ��ات مري�ض ��ة �أو م�صابة
جراء ح ��وادث طرق �أو عن ��ف يف البيوت التي
كانت ت�ؤويها.
ويف ظ ��روف مماثل ��ة للظ ��روف الت ��ي يعي�شها
الع ��راق بينه ��ا �صراع ��ات �سيا�سي ��ة وارتف ��اع
مع ��دالت الفقر والبطالة ،تعد تربية احليوانات
�أمر ًا ثانوي ًا.
ويخلو العراق من املحميات املماثلة ،با�ستثناء
حممي ��ات حليوانات برية كالغ ��زالن ،حلمايتها
من ال�صيادي ��ن واملحافظة على �أعدادها .ويبلغ
عدد ه ��ذه املحمي ��ات ثالثا ،وف ��ق الناطق با�سم
وزارة الزراع ��ة حميد الناي ��ف وهي "موجودة
يف حمافظ ��ات دي ��اىل ومي�س ��ان واملثن ��ى" يف
و�سط العراق وجنوبيه.

كما بد�أ �إقليم كرد�ستان الذي يتمتع بحكم ذاتي
يف �شمايل العراق منت�صف العام � 2016إن�شاء
حممي ��ة وا�سع ��ة يف �أربي ��ل ،ك�ب�رى حمافظات
الإقلي ��م ،لك ��ن العمل مل يكتمل حت ��ى الآن ،وفقا
مل�صادر يف الإقليم.
تو�س ��ع املحمي ��ة لت� ��ؤوي
أن
�
وت�أم ��ل �س ��ايل يف
ّ
ع ��ددا �أكرب من احليوانات .وتقول "نحتاج اىل
غرف �صغرية للكالب و�أخ ��رى للجراء و�أخرى
للقط ��ط ( )...للأ�س ��ف لي�س هناك م ��ن ي�ساعدنا
ويدعمنا".
بدورها� ،أعربت ن ��ازك عن �أملها يف "احل�صول
عل ��ى م�ساع ��دات م ��ن اجلمي ��ع للمحمي ��ة ،الن
الفري ��ق ال ميكنه تغطية حاجة الك ��م الهائل من
احليوانات املظلوم ��ة" ،م�ؤكدة يف الوقت ذاته
�ض ��رورة "تنظي ��م حمل ��ة توعي ��ة لوق ��ف �إيذاء
احليوانات ،لأنها بريئة".
 عن (�أ ف ب)

سياسة
دولة القانون يعلق �آخر الآمال على
تما�سك الإطار والتوافقية
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ال�صدري��ون ي�سرع��ون يف ت�شكي��ل حكوم��ة ت�ض��ع املالك��ي باملعار�ضة

ت�شري التوقعات �إىل �أن حتالف الأغلبية �سوف ي�سرع يف
ت�شكيل احلكومة املقبلة� ،أمام رف�ض وا�ضح لإ�شراك جميع
القوى فيها ،و�ضرورة �أن تكون هناك معار�ضة يقودها
ائتالف دولة القانون بزعامة نوري املالكي.
ورف�ض التيار ال�صدري االن�صياع �إىل �ضغوط مار�ستها قوى
داخلية و�إقليمية للرتاجع عن م�شروعه يف الإ�صالح،
وي�سعى اليوم لإكمال ما بد�أ به قبل االنتخابات رغم
حماوالت ا�ستهداف �شركائه من خالل ا�ستخدام و�سائل
العنف بهدف الت�أثري يف �إرادتهم.
 بغداد /فرا�س عدنان
وعل ��ى الط ��رف االخ ��ر ،م ��ا زال ائت�ل�اف
دولة القان ��ون يعلق الآم ��ال على ت�شكيل
حكوم ��ة توافقية رغ ��م تراجع حظوظها،
م�ش ��دد ًا على �أن تحالفه مع �شركائه �ضمن
مظل ��ة الإطار التن�سيقي قوية ولن تتجز�أ
وهو م ��ا ي�شكك به العديد م ��ن المراقبين
والمتابعين لحراك تحالف الفتح بزعامة
ه ��ادي العامري واللق ��اءات التي يعقدها
م ��ع التي ��ار ال�صدري م ��ن جه ��ة والقوى
ال�سنية والكردية من جهة اخرى.
ويق ��ول الخبي ��ر ال�سيا�س ��ي من ��اف
المو�س ��وي� ،إن "الح ��وارات ال�سيا�سي ��ة
ت�ص ��ل �إل ��ى نهاياته ��ا ب�ش� ��أن انتخ ��اب
الرئا�سات بع ��د �أن انجزت عملية اختيار
هيئة رئا�س ��ة البرلم ��ان ب�أغلبية وا�ضحة
تظهر تفوق التيار ال�صدري و�شركائه".
وتاب ��ع المو�س ��وي� ،أن "المواقي ��ت
الد�ستوري ��ة �س ��وف تجب ��ر جمي ��ع الكتل
ال�سيا�سي ��ة عل ��ى اال�س ��راع ف ��ي انتخاب
رئي� ��س الجمهوري ��ة وم ��ن ث ��م ت�شكي ��ل
الحكومة المقبلة".
و�أ�شار� ،إلى �أن "تحالف الفتح من جانبه
لم يق ��ف �ساكت ًا �إزاء م ��ا يجري من حراك

�سيا�س ��ي ،وبد�أ يطلق ح ��وارات من �أجل
البقاء بو�صف ��ه العب ًا م�ؤثر ًا ف ��ي العملية
ال�سيا�سي ��ة ،و�أخ ��ذ دور الو�سي ��ط ف ��ي
م�ساع ��ي لتقري ��ب وجه ��ات النظ ��ر بي ��ن
القوى المختلفة".
ور�أى المو�س ��وي� ،أن "الجمي ��ع �أ�صب ��ح
مقتنع� � ًا ف ��ي الذهاب مع التي ��ار ال�صدري
نحو حكوم ��ة االغلبية الوطنية ،و�سوف
تتك ��ون لدين ��ا �أول مرة بع ��د  2003كتلة
معار�ض ��ة داخ ��ل البرلم ��ان تعم ��ل عل ��ى
�إن�ض ��اج الآليات الديمقراطي ��ة على نحو
وا�ضح".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "جمي ��ع الم�ؤ�ش ��رات
تو�صلن ��ا �إلى نتيجة ب� ��أن مجل�س النواب
�س ��وف ينق�سم �إلى كتلتي ��ن الأولى داعمة
للحكومة معروفة المعالم وم�س�ؤولة عن
االداء التنفي ��ذي و�أخرى ف ��ي المعار�ضة
تقوم وتراقب وت�شخ�ص الأخطاء".
ويوا�ص ��ل المو�س ��وي� ،أن "واح ��دة م ��ن
الق ��راءات ال�سيا�سي ��ة ب� ��أن تذهب بع�ض
ق ��وى الإط ��ار التن�سيق ��ي �إل ��ى التي ��ار
ال�ص ��دري بع ��د �أن ف�شل ��ت ف ��ي اقناع ��ه
بالعودة ،ممثلة بتحالف الفتح".
ويج ��د ،ان "ائت�ل�اف دول ��ة القان ��ون
ه ��و الوحي ��د ال ��ذي ل ��ن يك ��ون بتحالف

م ��ع ال�صدريي ��ن وه ��و لدي ��ه ع ��دد جي ��د
م ��ن الن ��واب ب�إمكان ��ه ان يمار� ��س دوره
المعار� ��ض عل ��ى �أت ��م وج ��ه ،ب�ش ��رط �أن
تك ��ون ه ��ذه المعار�ض ��ة بن ��اءة ولي�ست
م�ؤذي ��ة كما لوح به بع� ��ض قادة االئتالف
عب ��ر ت�صريحات لهم ف ��ي و�سائل الإعالم
م�ؤخر ًا".
وتح ��دث المو�س ��وي ،ع ��ن "تغيي ��ر كبير
ف ��ي الم�شه ��د ال�سيا�س ��ي خ�ل�ال االي ��ام

انطالق عملية "وا�سعة لتطهري"
منطقة حاوي العظيم

المقبلة ،وهو الم�شروع الذي قاده التيار
ال�ص ��دري من ��ذ البداي ��ة ب�أن تك ��ون لدينا
عملية �سيا�سية ت�ستند �إلى الد�ستور فيها
ط ��رف يتولى �إدارة الدول ��ة و�آخر يراقب
وي�شخ�ص االخطاء".
و�أو�ض ��ح" ،تغري ��دات زعي ��م التي ��ار
ال�ص ��دري مقت ��دى ال�ص ��در �أ�صبح ��ت
وا�ضحة للكاف ��ة ،ب�أنها ترف�ض التدخالت
ال�شرقية والغربية في ت�شكيل الحكومة،

�إطفاء خطوط طهران الناقلة يت�سبب بخ�سارة العراق  1100ميغاواط

خمت�صون يدعون �إىل ا�ستخدام بدائل حمتملة عن الغاز
الإيراين حلل �أزمة الكهرباء
 بغداد /ح�سين حاتم

 متابعة  /المدى
�أعلن ��ت خلي ��ة الإعالم الأمن ��ي انطالق عملي ��ة "وا�سعة
لتطهير" منطقة حاوي العظيم من ع�صابات داع�ش.
وج ��اء في بي ��ان �صادر عن الخلي ��ة تلقته (الم ��دى) �أنه
"تنفي ��ذا لتوجيه ��ات القائ ��د العام للق ��وات الم�سلحة،
با�شرت �صب ��اح اليوم ،قطعات م�شتركة م�ؤلفة من فرقة
الق ��وات الخا�صة والفرقة المدرعة التا�سعة وفرقة الرد
ال�سريع ول ��واء المهمات الخا�ص ��ة بال�شرطة االتحادية
وت�شكي�ل�ات الح�ش ��د ال�شعب ��ي بتنفي ��ذ عملي ��ة وا�سع ��ة
لتطهي ��ر منطق ��ة ح ��اوي العظيم م ��ن ع�صاب ��ات داع�ش
االرهابي ��ة" .وته ��دف العملي ��ة �أي�ضا وفق ��ا للبيان الى
"تطهي ��ر الحدود الفا�صلة بي ��ن قيادات عمليات ديالى
و�صالح الدين و�سامراء".
وج ��اءت ه ��ذه العملي ��ة "ب�إ�سن ��اد م ��ن طي ��ران الجي�ش
والقوة الجوية" ،ح�سب خلية االعالم االمني.
العملية الع�سكرية جاءت بعد هجوم لداع�ش على موقع
للجي� ��ش العراقي في ح ��اوي العظيم بديال ��ى الجمعة،
قتل على اثرها  10جنود و�ضابطهم.
وتوع ��د رئي�س ال ��وزراء العراق ��ي م�صطف ��ى الكاظمي
بمحا�سب ��ة المق�صرين بالهجوم عل ��ى الجي�ش العراقي
ف ��ي ديالى ،مج ��ددا توع ��ده بالث� ��أر لدم ��اء �ضحاياهم،
موجها بم�ضاعفة الجه ��د الأمني على الحدود العراقية
ال�سورية ،بعد احداث �سجن الح�سكة ال�سوري.
وذك ��ر بي ��ان �ص ��ادر ع ��ن رئا�س ��ة ال ��وزراء �أن الكاظمي
تر�أ� ��س اجتماع� � ًا طارئ ًا للقي ��ادات الأمني ��ة والع�سكرية
في مقر قيادة العملي ��ات الم�شتركة؛ "لمناق�شة الهجوم
الإرهاب ��ي الذي ن ّفذت ��ه ع�صابات داع� ��ش الإرهابية في
ناحي ��ة العظي ��م بمحافظة ديال ��ى و�أدى �إل ��ى ا�ست�شهاد

�ضابط وعدد من الجنود".
وج ��دد الكاظمي توع ��ده بالث�أر "لدمائه ��م عبر عمليات
ع�سكري ��ة لمالحق ��ة فلول داع� ��ش الإرهاب ��ي والإطاحة
بقيادات ��ه" ،ذاك ��را "العملي ��ات الع�سكرية الت ��ي نفذتها
الق ��وات العراقي ��ة في وق ��ت �ساب ��ق بمنطق ��ة التاجي،
وقتل ��ت فيه ��ا ع ��دد ًا م ��ن قي ��ادات ع�صاب ��ات داع� ��ش
الإرهابية".
وح�س ��ب الكاظم ��ي �أن "فل ��ول داع�ش قد ُق�ص ��م ظهرها،
وبات ��ت ترتكب الجرائ ��م ع�شوائي ًا بع ��د �أن خ�سرت ّ
كل
وجوده ��ا على الأر� ��ض ،وت�ساقطت جحوره ��ا الواحد
تلو الآخر تحت �أقدام قواتنا الم�سلحة".
وا�ستعر� ��ض االجتم ��اع "النتائ ��ج الأولي ��ة للتحقيقات
الت ��ي كان القائ ��د الع ��ام للق ��وات الم�سلح ��ة ،ق ��د وجّ ��ه
ب�إجرائها بعد الحادث مبا�شرة".
رئي� ��س الوزراء �أكد على "�ضرورة عدم تكرار مثل هذه
الخروق ��ات الأمني ��ة ،ووج ��ه الأجه ��زة اال�ستخباري ��ة،
وجهاز الأمن الوطني بم�ضاعفة الجهد اال�ستخباري".
ووجه الكاظمي "بتعزيز التن�سيق الأمني بين الأجهزة
الع�سكرية والأمنية كافة".
و�أك ��د على "المبا�ش ��رة ب�إعادة تقييم لقي ��ادات الأجهزة
الأمنية والع�سكرية في محافظة ديالى ،وت�شكيل لجان
تفتي� ��ش لمتابع ��ة تنفيذ التوجيهات ال�ص ��ادرة منه فيما
يتعلق بالخطط الع�سكرية وا�ستكمال متطلباتها".
وذك ��ر البي ��ان ان الكاظم ��ي "توع ��د بمحا�سب ��ة كل
المق�صري ��ن مهم ��ا كانت منا�صبه ��م ورتبه ��م ،وذلك في
�ضوء النتائج النهائية للتحقيقات".
و�أ�ض ��اف �أن "دم ��اء العراقيي ��ن ودم ��اء �شبابن ��ا لي�ست
رخي�ص ��ة ،وم�س�ؤوليتن ��ا حماية ال ��دم العراقي وتعزيز
�أمن البلد وا�ستقراره".

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

و�ض ��رورة �أن يخ ��رج العراق م ��ن عباءة
المحا�ص�ص ��ة نح ��و الإ�ص�ل�اح الحقيق ��ي
والبن ��اء وال�شام ��ل لمجم ��ل العملي ��ة
ال�سيا�سية".
وم�ضى المو�س ��وي� ،إلى �أن "الو�ضع في
الع ��راق ي�سير باتج ��اه �أن يك ��ون القرار
وطني� � ًا ،وت�ش ��كل الحكوم ��ة عل ��ى �أ�س�س
�صحيح ��ة رغ ��م مح ��اوالت �إف�ش ��ال ه ��ذه
الجه ��ود عب ��ر تهدي ��دات �أو ا�سته ��داف

بالقناب ��ل لمق ��رات الأح ��زاب لكنه ��ا ل ��ن
تنجح في نهاية المطاف".
ونج ��ح التي ��ار ال�ص ��دري ف ��ي �أول جولة
بك�س ��ب انتخابات رئا�سة مجل�س النواب
وذلك بتحالف غي ��ر معلن مع كتلتي تقدم
وع ��زم �إ�ضاف ��ة �إلى الح ��زب الديمقراطي
الكرد�ستاني.
م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر النائ ��ب ع ��ن ائت�ل�اف
دول ��ة القان ��ون عط ��وان العطوان ��ي� ،أن

"الح ��وارات واللق ��اءات م�ستم ��رة بي ��ن
الكتل ال�سيا�سية ،ويت�ص ��در هذا الحراك
ه ��و الإط ��ار التن�سيق ��ي من �أج ��ل تجاوز
الخالفات الحا�صلة حالي ًا".
و�أ�ض ��اف العطوان ��ي� ،أن "االط ��ار
التن�سيق ��ي موقف ��ه موح ��د ،ول ��ن ينق�سم
عل ��ى نف�سه �أو يلتح ��ق جزء منه بحكومة
م ��ع بقاء الآخر ف ��ي المعار�ضة ،فالجميع
�سوف يكون �سوية ،وما يجري الترويج
له في و�سائ ��ل الإعالم مجرد انباء عارية
عن ال�صحة لتحقيق مكا�سب �سيا�سية".
و�أو�ض ��ح ،ان "الح ��وارات م ��ع التي ��ار
ال�صدري هي االخ ��رى م�ستمرة ،ونعتقد
ب� ��أن الخالفات معهم �س ��وف تزول خالل
الأي ��ام المقبل ��ة ،لك ��ي تم�ض ��ي الحكومة
وتالف ��ي الخط ��ر ال ��ذي يحي ��ط بالعملية
ال�سيا�سية على نحو عام".
ولفت العطواني� ،إل ��ى �أن "الخيار داخل
الإط ��ار م ��ا زال كم ��ا ه ��و� ،ض ��رورة �أن
تت�ش ��كل حكوم ��ة توافقي ��ة ي�ش ��ارك فيها
الجمي ��ع لتك ��ون لدين ��ا �سلط ��ة تنفيذي ��ة
قادرة على تقديم الخدمات �إلى ال�شعب".
ون ��وه� ،إلى �أن "اللج ��وء �إلى االنتخابات
المبكرة كان الغر�ض منه �إ�صالح الو�ضع
ال�سيا�سي واالقت�ص ��ادي والمالي ولي�س
مواجهة م�شكالت جديدة".
وانته ��ى العطوان ��ي� ،إل ��ى �أن "م ��ا
يج ��ري حالي� � ًا هو لي� ��س حكوم ��ة �أغلبية
�سيا�سي ��ة� ،إنم ��ا ه ��و �إبع ��اد ق ��وى تمث ��ل
المكون ال�شيعي ،ف ��ي حين �أن الو�ضع ال
يتحم ��ل المناكف ��ات وم�ضاعفة الخالفات
ال�سابقة ،بل يج ��ب التركيز على المنهاج
الوزاري".
ومنيت جميع مح ��اوالت تقريب وجهات
النظ ��ر بي ��ن الإط ��ار التن�سيق ��ي والتيار
ال�ص ��دري بالف�ش ��ل رغ ��م عق ��د ع ��دد م ��ن
اللق ��اءات عل ��ى الم�ست ��وى القي ��ادي �أو
اللجان التفاو�ضية الفرعية.
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ع ��ادت �أزم ��ة الكهرب ��اء �إل ��ى الواجه ��ة ف ��ي
توقيت ح�سا�س و�صلت به درجات الحرارة
ال ��ى م ��ا دون ال�صف ��ر المئ ��وي ف ��ي اغل ��ب
المحافظ ��ات العراقي ��ة� ،إذ �أك ��دت وزارة
الكهرب ��اء �أن �إطف ��اء الخط ��وط الإيراني ��ة
الناقل ��ة للطاقة الكهربائي ��ة ت�سبب بخ�سارة
العراق  1100ميغاواط.
ويعتم ��د الع ��راق من ��ذ �سنوات عل ��ى �إيران
وحده ��ا با�ستي ��راد  1200ميغ ��اواط م ��ن
الكهرب ��اء ،ف�ضال عن الغ ��از لتغذية محطات
الطاقة الكهربائية المحلية.
فيم ��ا يرى مخت�ص ��ون بال�ش� ��أن االقت�صادي
�أن ��ه بالإم ��كان �إع ��ادة ت�أهي ��ل العدي ��د م ��ن
المحط ��ات المركبة لتك ��ون بديال م�ؤقتا عن
الغاز الإيراني ،داعي ��ن في الوقت ذاته الى
ا�ستثم ��ار الغ ��از الم�صاحب وع ��دم احراقه
دون فائدة.
وينتج الع ��راق � 21 - 19ألف ميغاواط من
الطاقة الكهربائي ��ة ،بينما االحتياج الفعلي
يتجاوز � 30ألف ميغاواط.
ويق ��ول المتح ��دث با�س ��م وزارة الكهرب ��اء
�أحمد العب ��ادي �إن "توقفا ح ��دث في �أربعة
خط ��وط �إم ��داد �إيراني ��ة تجه ��ز الع ��راق
ب� �ـ( )1100ميغاواط من الطاق ��ة و�أي�ض ًا تم
تقلي�ص �إمدادت الغاز الوطني بن�سبة %50
ب�سبب �سوء الأحوال الجوية ،مما �أدى الى
تراجع في تجهيز �ساعات الطاقة".
و�أ�ش ��ار العبادي ال ��ى� ،أن "الغ ��از الإيراني
تقل�ص ��ت �إمدادات ��ه �أي�ض� � ًا م ��ن  50ملي ��ون
متر مكع ��ب يومي� � ًا �إل ��ى  8.5ماليين فقط،
وهذه التداعي ��ات مجتمعة ت�سببت بتحديد
الأحم ��ال وتوق ��ف العدي ��د م ��ن الوح ��دات
التوليدي ��ة في محطات االنت ��اج ما انعك�س
�سلب ًا على �ساعات التجهيز".
و�أ�ض ��اف �أن "�إي ��ران ب ��ررت �سب ��ب توق ��ف
خط ��وط �إمداده ��ا بت�أخر �س ��داد م�ستحقات
مالية واجبة الدف ��ع" ،مبينا ان "�إيران تمر
بف�ص ��ل ذروة وتحتاج لمزيد من الطاقة وال
توجد بدائل".
وطال ��ب المتح ��دث با�س ��م وزارة الكهرباء،
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وزارة المالي ��ة بـ"�س ��داد الدي ��ون المترتبة
على العراق ب�سبب ا�ستيراد الغاز الإيراني
لأن الأم ��ر �أثر كثير ًا وقل ��ل �ساعات التجهيز
على المواطنين".
ولف ��ت ال ��ى �أن "الحكوم ��ة العراقية م�ضت
بتذليل الم�ش ��اكل واالخفاقات وهي تتطلب
�سق ��وف زمنية لحلها جميع ًا ووقعت عقودا
لتوفير الطاقة البديلة عبر الطاقة ال�شم�سية
وهذه تحتاج لوقت".
وبي ��ن العب ��ادي �أن "الع ��راق ال يمتلك فقط
محط ��ات تعم ��ل بالغ ��از ،ب ��ل هن ��اك �أي�ض� � ًا
محط ��ات بخاري ��ة وحراري ��ة والآن تجهيز
محافظ ��ات الجنوب م�ستق ��ر والأزمة حالي ًا
في محافظات الو�سط والفرات الأو�سط".
وم�ضى بالقول الى �أن "وزارة النفط �أعدت
خط ��ة وقودي ��ة لتجهي ��ز وزارة الكهرب ��اء
وت ��م العمل عل ��ى ت�أهيل حقول غ ��از تحتاج
�أي�ض ًا والوزارة تقول �إنها �ستدخل الخدمة
ب�أع ��وام  2025-2024لإنها ما زالت تحت
العمل ولم تكتمل".
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و�أو�ض ��ح المتحدث با�س ��م وزارة الكهرباء
�أن "الم�شكل ��ة حالي ًا عدم توفر كميات كافية
م ��ن الغاز وهن ��اك حاجة لال�ستي ��راد وعدم
اال�ستثم ��ار في قطاع الغ ��از لت�أمين الحاجة
المحلية �سببه الحكومات ال�سابقة".
ولف ��ت �إل ��ى �أن "محافظ ��ات بغ ��داد وديالى
وكركوك ومحافظات الف ��رات الأو�سط هي
الأكث ��ر ت�أث ��ر ًا بالأزمة التي حدث ��ت لأن قلة
تدفق ��ات الغاز �أثرت على محط ��ات ب�سماية
والمن�صوري ��ة وال�ص ��در الغازي ��ة والقد�س
والحيدري ��ة والخي ��رات ول ��و كان الغ ��از
متاح� � ًا وف ��ق م ��ا ج ��رى التعاق ��د علي ��ه كان
بالإمكان تجهي ��ز المواطنين في تلك المدن
بع�شري ��ن �ساع ��ة" .ب ��دوره طال ��ب ع�ض ��و
مجل�س الخبراء العراقيين �ضياء المح�سن،
بدم ��ج وزارت ��ي الكهرباء والنف ��ط بوزارة
واح ��دة "وزارة الطاقة" ،لزي ��ادة التن�سيق
بين التخ�ص�صي ��ن القريبين ،وعدم تحميل
الآخر م�س�ؤولية الف�شل والتلك�ؤ.
ويحم ��ل المح�س ��ن ،الحكوم ��ات المتعاقبة

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي
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"م�س�ؤولي ��ة ع ��دم �إيجاد بدائ ��ل عن الغاز
الإيران ��ي" ،مبين ��ا ان "هن ��اك العدي ��د م ��ن
المحط ��ات المركب ��ة يمك ��ن �إع ��ادة ت�أهيلها
لتك ��ون بديال كح ��ل م�ؤقت لتوفي ��ر الطاقة
لغاية العمل على �إتمام بديل دائم".
وي ��رى المخت�ص بال�ش� ��أن االقت�صادي ،انه
"ال يوج ��د مفاو�ض عراقي جيد يتفاو�ض
م ��ع الجان ��ب الإيران ��ي في جمي ��ع الملفات
ولي�س الكهرباء فقط".
وي�ستغ ��رب المح�س ��ن" ،م ��ن اح ��راق
كمي ��ات كبيرة م ��ن الغ ��از الم�صاحب وعدم
ا�ستثم ��اره بالرغ ��م م ��ن �أهميته ف ��ي توليد
الطاقة الكهربائية".
وكان وزي ��ر النف ��ط �إح�س ��ان عب ��د الجب ��ار
ق ��د �أعلن �سع ��ي ال ��وزارة �إل ��ى "اال�ستثمار
الأمث ��ل للث ��روة الغازي ��ة ،وتحوي ��ل الغاز
ال ��ذي يُحرق �إلى طاقة مفيدة ترفد محطات
الطاق ��ة الكهربائي ��ة بكمي ��ات جي ��دة م ��ن
الوقود ،ف�ض ًال عن زي ��ادة الإنتاج من الغاز
ال�سائل وغيره من المنتجات".
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قيادي في الح�شد الع�شائري ينفي وجود "�أ�شباح ال�صحراء" :الأمريكان دربوا فوج ًا واحداً ل�صالح هيئة الح�شد

"دواع�ش الح�سكة يبعدون"  70كم عن الأنبار وف�صائل "تفتح ثغرات" في الحدود
��� س��ي��ا���س��ي��ون :الت���وج���د ح���وا����ض���ن ف���ي الأن����ب����ار وه���ن���اك "تهويل" ل��م��ن��ع ت�����ش��ك��ي��ل ال��ح��ك��وم��ة
بغداد /متيم احل�سن
عل ��ى خالف مايتم الرتوي ��ج له يف او�ضاع
احل ��دود العراقية-ال�سورية ،ف ��ان ف�صائل
م�سلح ��ة مقرب ��ة م ��ن "احل�ش ��د" متهم ��ة
بت�سهيل عبور امل�سلحني اىل البالد.
ويخ�ش ��ى العراق عب ��ور م�سلحي "داع�ش"
بعد انهيار �سج ��ن يف احل�سكة القريبة من
احل ��دود ،بالتزامن مع هج ��وم عنيف �شنه
التنظيم يف بلدة �شمال بغداد.
وتن�ش ��ر من�ص ��ات اخباري ��ة مقرب ��ة م ��ن
تل ��ك الف�صائ ��ل من ��ذ يوم�ي�ن ،انب ��اء ع ��ن
"ان�سحاب ��ات" للح�ش ��د الع�شائ ��ري يف
االنب ��ار ،وو�صول "ملي�شي ��ات" اىل بغداد
مدربة على يد االمريكان.
باملقاب ��ل كان ��ت ه ��ذه الف�صائل ق ��د �صنعت
خالل فرتة تواجدها على احلدود منذ اكرث
م ��ن � 4سنوات ،مم ��رات خا�صة ت�ستخدمها
لـ"تهريب ال�سالح" ،و"الب�شر".
و�شنت القوات االمريكية عدة هجمات على
تل ��ك املواقع من ��ذ  ،2016ا�ستهدف بع�ضها
"تر�سانة اال�سلحة".
وت�ستم ��ر اال�شتباكات منذ اي ��ام بني قوات
�سوري ��ا الدميقراطي ��ة "ق�س ��د" وم�سلح ��ي
"داع�ش" يف حي غويران مبدينة احل�سكة
�شمال �شرقي �سوريا.
وكانت ق ��وات "ق�سد" ق ��د �أحبطت هجوما
للتنظي ��م عل ��ى ال�سجن اخلمي� ��س املا�ضي،
�أ�سف ��ر عن �سق ��وط �أكرث م ��ن  70قتيال ،يف
وق ��ت عزز في ��ه العراق حدوده م ��ع �سوريا
عقب تلك االحداث.
وبالتزامن مع تلك االح ��داث بد�أت اطراف
يف الع ��راق بالرتوي ��ج النب ��اء "ت�سل ��ل
امل�سلح�ي�ن" و"انهي ��ار" االو�ض ��اع عل ��ى
احل ��دود ،فيم ��ا تعي� ��ش الب�ل�اد ان�س ��دادا
�سيا�سيا بعد االنتخابات.
ماذا لو دخل معتقلو الح�سكة الى
العراق؟

قي ��ادي يف احل�ش ��د الع�شائ ��ري يف غرب ��ي
االنب ��ار اك ��د لـ(امل ��دى)" :ع ��دم وج ��ود اي
ان�سح ��اب للح�شود م ��ن املحافظة" ،وا�شار
اىل "ت�شديد االجراءات على احلدود".
وذك ��رت �صفح ��ات وح�ساب ��ات الكرتونية
عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
"ان�سحاب  7الوية من احل�شد الع�شائري"
بالتزامن مع احداث احل�سكة.
واك ��د القي ��ادي الذي طلب ع ��دم ن�شر ا�سمه
ان "اغل ��ب املعتقلني يف ال�سج ��ن ال�سوري
هم م ��ن اجلن�سي ��ة ال�سوري ��ة ،والعراقيني
اعدادهم قليلة جدا".
وا�ض ��اف ان "املعتقل�ي�ن العراقي�ي�ن ل ��دى
ق ��وات �سوري ��ا الدميقراطي ��ة ا�ستلمناه ��م
منذ ا�شه ��ر ومت اعدامهم او ا�ص ��دار اوامر
باعدامهم وهم  2000رجل".
وتاب ��ع القي ��ادي ":حتى ل ��و ا�ستط ��اع من

دي ��اىل و�صالح الدي ��ن وكركوك واملو�صل
واالنبار خطري جدا".
وتاب ��ع" :التهديدات املحدقة بتلك املناطق
لي�س ��ت تدفق ��ات فردي ��ة وامن ��ا خمط ��ط
مدرو� ��س و�ضاغ ��ط يب ��د�أ م ��ن اح ��داث
احل�سك ��ة يف �سوري ��ا وينته ��ي ب�أروق ��ة
التجاذبات ال�سيا�سية يف العراق".
ومر اكرث م ��ن � 3أ�شهر عل ��ى انتهاء عملية
الت�صوي ��ت يف االنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة
املبك ��رة ،ومل تخرج حكوم ��ة جديدة حتى
االن.
القفز على اال�ستحقاقات

انطالق
عملية
امنية
وا�سعة يف
�صحراء
االنبار

الف�صائ ��ل الت ��ي تتواج ��د يف احل ��دود منذ
 2016ان�ش� ��أت ممرات خا�صة لنقل ال�سالح
وتهري ��ب الب�شر يف حدود االنبار ونينوى
مع �سوريا".
اك�ث�ر عمليات التهريب هي كانت اىل داخل
الب�ل�اد ،حي ��ث يح ��اول نزالء خمي ��م الهول
القريب من احلدود الو�صول اىل العراق.
وبح�س ��ب م�ص ��ادر يف االنب ��ار ان عمليات
التهري ��ب ت�ت�راوح ب�ي�ن  300اىل 1000
دوالر لل�شخ�ص الواحد.
ومن ��ذ  ،2016وجه ��ت الق ��وات االمريكية
نح ��و � 10ضرب ��ات اىل ف�صائ ��ل متواج ��دة
على احلدود.
وا�ش ��ارت االنب ��اء حينه ��ا اىل ان بع� ��ض
تل ��ك الهجم ��ات ا�ستهدف ��ت "�شحن ��ات م ��ن
اال�سلح ��ة" ته ��رب م ��ن داخ ��ل الع ��راق اىل
�سوريا.

تبق ��ى م ��ن ال�سجناء الفاري ��ن الدخول اىل
الع ��راق �سيبق ��ون خمتبئني ،الن ��ه ال توجد
حوا�ضن اجتماعية ترحب بهم".
وتذ ّك ��ر اح ��داث احل�سك ��ة ،مب ��ا ج ��رى يف
�سجن ��ي التاج ��ي واب ��و غري ��ب يف �صيف
 ،2013ح�ي�ن هرب اكرث م ��ن  1000معتقل
قب ��ل وق ��ت ق�ص�ي�ر م ��ن الظه ��ور العلن ��ي
لـ"داع�ش" يف العراق.
واعلن الع ��راق نهاي ��ة  ،2017الن�صر على
التنظي ��م بعد نح ��و � 3سنوات م ��ن القتال،
فيم ��ا قفزت خ�ل�ال ف�ت�رة مع ��ارك التحرير
بع�ض الف�صائل اىل احلدود.
وت�أخ ��ر الع ��راق ،اىل اواخ ��ر الع ��ام ال ��ذي
اعل ��ن فيه نهاي ��ة التنظيم بت�أم�ي�ن احلدود،
يف وق ��ت ت�صارع ��ت في ��ه الف�صائ ��ل عل ��ى
التواجد هناك.
وكان ��ت االنب ��اء ت�ؤك ��د ع ��دم قب ��ول حي ��در
العب ��ادي ،رئي� ��س ال ��وزراء وقت ��ذاك عل ��ى
"�أ�شباح" بموافقة هيئة الح�شد!
وج ��ود بع�ض الف�صائ ��ل ،خا�صة مع وجود
ن�سخ ��ة ثاني ��ة لتلك اجلماع ��ات حتارب يف والالفت ان االنباء الت ��ي تن�شرها املواقع
القريب ��ة من الف�صائ ��ل امل�سلحة التي تعلن
�سوريا.
مهاجم ��ة ال�سف ��ارة االمريكي ��ة و�ض ��رب
ممرات حدودية خارج �سيطرة
االرت ��ال اللوج�ستي ��ة ،ترك ��ز عل ��ى انهيار
الدولة
احلدود يف االنبار دون نينوى.
القي ��ادي يف احل�شد ي�ش�ي�ر اىل ان "بع�ض ويبعد ال�سجن الذي جت ��ري فيه االحداث

يف �سوري ��ا اق ��ل م ��ن  60ك ��م ع ��ن ح ��دود
نين ��وى ،و 70كم عن ح ��دود االنبار ،فيما
يعتق ��د ان الرتكي ��ز عل ��ى االخ�ي�رة وراءه
اغرا�ض �سيا�سية.
وتزع ��م االنباء الواردة م ��ن تلك املن�صات
ان تلك االحداث تزامنت اي�ضا مع و�صول
"ملي�شي ��ات �سنية" من االنبار حتت ا�سم
"ا�شب ��اح ال�صح ��راء" اىل بغداد كانت قد
تدربت على يد القوات االمريكية.
وي�ؤك ��د القي ��ادي يف ح�ش ��د االنب ��ار ان ��ه
"ال توج ��د اية ق ��وات حتت ه ��ذا اال�سم،
واحلكوم ��ة العراقية �أوقف ��ت قبل �سنوات
برنام ��ج تدري ��ب امريك ��ي يف قاع ��دة عني
اال�سد غربي االنبار".
وتاب ��ع" :اجلي� ��ش اوق ��ف يف 2018
الربنام ��ج ال ��ذي كان ��ت تق ��وم ب ��ه القوات
االمريكي ��ة لتدري ��ب عنا�ص ��ر م ��ن االنبار
�ضمن احل�شد ال�شعبي ،ومل يتخرج �سوى
فوج واحد".
وا�شار القيادي يف احل�شد اىل ان "الفوج
ه ��و االن �ضم ��ن هيئ ��ة احل�ش ��د ال�شعب ��ي
ويعم ��ل م ��ع الفرق ��ة الزلزالي ��ة (فرق ��ة /7
جي�ش) يف منطق ��ة اال�ستك�شافات النفطية
قرب �سد حديثة".
وكان ��ت احلكوم ��ة ووزارة الدف ��اع

االمريكي ��ة (البنتاغ ��ون)� ،أعلنت ��ا نهاي ��ة
 ،2021ان�سح ��اب جميع الق ��وات القتالية
م ��ن الع ��راق ،وحتوي ��ل مهم ��ة العنا�ص ��ر
الباقية اىل ا�ست�شارية وتدريبية.
وف�س ��رت �صفح ��ات الكرتوني ��ة مقرب ��ة
م ��ن الف�صائ ��ل امل�سلح ��ة ،وج ��ود "ا�شباح
ال�صح ��راء" بانه ��ا ج ��اءت حت ��ت م�سم ��ى
حماية رئي�س الربملان حممد احللبو�سي.
لك ��ن القي ��ادي يف احل�شد اك ��د ان "حماية
احللبو�سي ،وه ��و من �سكن ��ة االنبار ،هم
من ال�شرطة االحتادية واجلي�ش".
�سيا�سة التخويف

وكان زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري ،مقت ��دى
ال�ص ��در ،اته ��م بع�ض االط ��راف بت�ضخيم
خطر الإرهاب لإ�شاعة اخلوف والطائفية.
وج ��اء ذل ��ك بع ��د �ساع ��ات م ��ن حتذيرات
اطلقه ��ا قياديون يف "احل�شد" من او�ضاع
غربي البالد ،ومقتل �سرية من اجلي�ش يف
ناحية العظيم �شمايل دياىل.
وقال ال�ص ��در يف تغريدة عل ��ى "تويرت":
"�شيع العدو الإرهابي �أنه قادم ...امل�شكلة
الأكرب هي ما يقوم به البع�ض من ت�ضخيم
الأمر لي�شيع اخل ��وف والرعب والطائفية
يف �أو�س ��اط ال�شع ��ب العراق ��ي فيك ��ون

بنظرهم حامي الأر�ض والعر�ض".
كم ��ا �أ�ض ��اف "نح ��ن عل ��ى �أمت اال�ستع ��داد
والت�أه ��ب جنب ��ا �إىل جن ��ب م ��ع الق ��وات
الأمنية لردع �أي خطر حمتمل".
و�شوه ��د ام� ��س ،انت�شار الق ��وات االمنية
على الطريق الراب ��ط بني بغداد واالنبار،
فيما كانت بع� ��ض ال�شخ�صيات قد انتقدت
"اداء اجلي�ش" ودعت اىل تقوية احل�شد
على خلفية حادث العظيم.
وكان احل ��ادث قد ت�سبب مبقتل  11جنديا
م ��ن بينه ��م �ضاب ��ط ،بينما اعت�ب�ر حمافظ
دي ��اىل مثنى التميم ��ي ،وهو ع ��ن منظمة
بدر ،وا�صفا اجلنود بـ"االهمال".
باملقاب ��ل كان اب ��و االء الوالئ ��ي الأم�ي�ن
العام لكتائ ��ب �سيد ال�شه ��داء ،قد حذر من
"خمط ��ط مدرو� ��س" بنق ��ل الفو�ضى من
�سوريا اىل العراق.
وتواج ��ه اجلماعات ال�شيعي ��ة التي تطلق
عل ��ى نف�سه ��ا ا�س ��م "الإط ��ار التن�سيق ��ي"
ازم ��ة يف امل�شارك ��ة مع احلكوم ��ة وتعرثا
يف مفاو�ضاتها م ��ع ال�صدر� ،صاحب اعلى
املقاعد يف الربملان.
وقال الوالئي يف تغري ��دة على "توتري":
"الو�ض ��ع االمني يف �سنجار وال�صحراء
الغربي ��ة ومناط ��ق الفراغ ب�ي�ن حمافظات

ويعترب ظافر الع ��اين القيادي يف حتالف
ع ��زم ،ان م ��ا يج ��ري احلدي ��ث عن ��ه يف
احل ��دود "جم ��رد �أكاذي ��ب مت نفيه ��ا م ��ن
احلكومة العراقية".
وكان وزي ��ر الدفاع العراقي� ،أعلن ال�سبت
املا�ض ��ي� ،أن احل ��دود العراقي ��ة ال�سورية
مم�سوكة ب�شكل جيد ،وتتم مراقبة املوقف
ومتابعة �أح ��داث �سجن احل�سك ��ة ،م�ؤكد ًا
�أن الو�ضع حتت ال�سيطرة حالي ًا.
كم ��ا �أكد الناطق با�سم القائد العام للقوات
امل�سلحة ،يحيى ر�س ��ول ،ال�سبت املا�ضي،
�أن احل ��دود العراقي ��ة ال�سوري ��ة م�ؤمن ��ة
بالكامل.
و�أ�ض ��اف الع ��اين ،وه ��و نائ ��ب �سابق يف
ات�صال مع (امل ��دى)" :هذا تهويل مق�صود
لالو�ضاع وحماولة خللط الأوراق والقفز
عل ��ى اال�ستحقاق ��ات االنتخابي ��ة ومن ��ع
ت�شكيل احلكومة".
وكان احللبو�س ��ي ،رئي� ��س الربمل ��ان،
اعت�ب�ر �أن �سيا�سة التهوي ��ل الدعائي وبث
ال�شائع ��ات لن تنطلي عل ��ى العراقيني بعد
الآن.
و�أ�ض ��اف احللبو�س ��ي يف تغري ��دة عل ��ى
"توي�ت�ر" ،ام� ��س� ،إن "داع� ��ش لن يعود
للعراق و�سينتهي الإرهاب بكل �أ�شكاله".
وا�ض ��اف�" :سيا�س ��ة التهوي ��ل الدعائ ��ي
لإح ��داث اال�ضطراب ��ات وب ��ث الإ�شاع ��ات
بوا�سط ��ة زمرة من املرتزقة مل تعد تنطلي
عل ��ى �أحد ،فق ��د كانت �أح ��داث  ٢٠١٤در�س ًا
بليغ ًا ا�ستوعبه العراقيون جيدا".
وت�سب ��ب "داع� ��ش" يف تدم�ي�ر البن ��ى
التحتي ��ة لنح ��و  6حمافظ ��ات ،وادرج ��ت
 7م ��دن كب�ي�رة من بينه ��ا الرم ��ادي حتت
بن ��د "امل ��دن املنكوبة" يف ق ��رارات �سابقة
للربملان.
بدوره اكد حامد املطلك ،وهو نائب �سابق
ع ��ن االنبار" ،ع ��دم وج ��ود حوا�ضن" يف
االنب ��ار ميك ��ن ان ت�ساع ��د اي مت�سل ��ل من
احلدود او م�سلح.
وا�ض ��اف املطل ��ك وه ��و ع�ض ��و �سابق يف
جلن ��ة الأم ��ن يف الربمل ��ان لـ(امل ��دى) ان:
"�سكان االنبار عانوا كثريا مما جرى يف
 2014ولن يعودوا لهذه الفرتة اطالقا".

منظمة دولية 2.5 :مليون عراقي بحاجة لم�ساعدات �إن�سانية خالل 2022
 ذكرت ان تحديات بنيوية ما تزال قائمة ل�ضمان نمو اقت�صادي يحل م�شاكل الفقر والبطالة
ترجمة  /حامد احمد
ك�شف ��ت منظم ��ة  OCHAلل�ش� ��ؤون
الإن�ساني ��ة التابع ��ة ل�ل��أمم املتح ��دة يف
تقريره ��ا اجلدي ��د ح ��ول االحتياج ��ات
الإن�سانية للعراق خالل العام  ،2022ان
التحلي�ل�ات ت�شري اىل ان ��ه �سيبقى هناك
 2.5ملي ��ون �شخ� ��ص تقريب ��ا يف ح ��ال
عوز وبحاجة مل�ساع ��دات �إن�سانية خالل
الع ��ام احلايل بعد ان كان عددهم بحدود
 4.1ملي ��ون �شخ�ص خ�ل�ال العام 2021
م�سج�ل�ا ذلك انخفا�ضا بن�سبة  ،%41يف
حني �ستغطي خطة اال�ستجابة الإن�سانية
لع ��ام  2022احتياج ��ات  991,000الف
�شخ�ص من نازحني وعائدين بكلفة تقدر
بحدود  400مليون دوالر.
وذكرت املنظمة يف تقريرها انه بتاريخ
 10ت�شري ��ن الث ��اين � 2021أقدم ��ت
احلكوم ��ة العراقي ��ة عل ��ى غل ��ق خمي ��م
عامرية الفلوج ��ة للنازحني يف حمافظة
االنبار بعد �إعادة ت�صنيفه على انه خميم
غ�ي�ر ر�سم ��ي ،وهو �أح ��د �آخ ��ر خميمني
ر�سمي�ي�ن يف الع ��راق م ��ا ع ��دا خميمات
�إقلي ��م كرد�ستان ،وي�ض ��م املخيم 2,173
نازحا (بحدود  470عائلة) معظمهم من
حمافظة االنبار وبابل و�صالح الدين.
ت�صني ��ف املخي ��م عل ��ى انه غ�ي�ر ر�سمي
يعن ��ي ان ��ه �ستنقط ��ع عن ��ه اخلدم ��ات

احلكومي ��ة الت ��ي كان ��ت توفر ل ��ه �سابقا
من مواد غذائية وجتهيزات غري غذائية
ب�ضمنها مادة النفط الأبي�ض املخ�ص�ص
للتدفئ ��ة ،وي�ش�ي�ر التقري ��ر اىل ان
املنظم ��ات الإن�ساني ��ة العاملة يف املخيم
تق ��وم االن بتقيي ��م االحتياجات احلالية
ومراجعة امل ��وارد املتوف ��رة لال�ستمرار
بتقدمي امل�ساعدات.
وذك ��رت املنظمة ان الكثري م ��ن العوائل
الت ��ي بقي ��ت يف خميم عامري ��ة الفلوجة
تواج ��ه حتدي ��ات خا�ص ��ة جتع ��ل م ��ن
فر�صة عودتها ملناط ��ق �سكناها اال�صلية
معق ��دة و�صعبة التحقي ��ق .حيث ان 50
عائل ��ة منهم هي م ��ن �سكنة منطقة جرف
ال�صخ ��ر يف حمافظة بابل ،وهي منطقة
ت�سيطر عليها ف�صائل م�سلحة منذ انتهاء
املعارك مع تنظيم داع�ش ومتنع �سكانها
النازح�ي�ن م ��ن العودة اليه ��ا .وان هناك
 120عائلة �أخرى تعاين من عدم متكنها
م ��ن احل�صول عل ��ى تراخي�ص �ضرورية
من ال�سلط ��ات متكنها من العودة ملناطق قرب خمي ��م عامرية الفلوج ��ة ويعانون
�سكناها اال�صلية وذل ��ك ال�سباب متعددة من ظ ��روف معي�شية �صعب ��ة ويعتمدون
يتعل ��ق ق�س ��م منه ��ا بنزاع ��ات ع�شائرية عل ��ى م ��ا تقدمه له ��م منظم ��ات �إن�سانية،
واعتبار تلك العوائل لها �صلة بداع�ش .وان اغلبه ��م غ�ي�ر ق ��ادر او غ�ي�ر راغ ��ب
و�أ�ش ��ار التقري ��ر اىل ان ��ه بالإ�ضافة اىل بالع ��ودة ملناطقه ��م اال�صلي ��ة لأ�سب ��اب
نزالء خمي ��م عامرية الفلوجة ال�سابقني ،تتعل ��ق بتعر� ��ض م�ساكنه ��م للدم ��ار او
فان هن ��اك ما يقارب م ��ن  15,000نازح �أ�سب ��اب تتعل ��ق بخالف ��ات اجتماعي ��ة
يعي�ش ��ون يف مواقع ن ��زوح غري ر�سمية ع�شائرية.

وتقول املنظم ��ة يف تقريرها ان الو�ضع
الإن�س ��اين يف الع ��راق ب�ش ��كل ع ��ام مل
ي�شهد تغيريا مهما ع ��ن املرحلة ال�سابقة
م ��ا ب�ي�ن كان ��ون الأول  2020و �أيل ��ول
� 2021س ��وى ان ع ��دد النازح�ي�ن �شه ��د
انخفا�ضا مبعدل  35,000الف �شخ�ص،
يف ح�ي�ن م ��ا ي ��زال هن ��اك مالي�ي�ن م ��ن
العراقيني يعانون م ��ن تبعات �سنني من

العنف والت�شرد التي ح�صلت خالل ازمة
داع�ش التي ا�ستمرت من عام  2014اىل
 2017ومل يتعافوا بعد.
وبينم ��ا تعاف ��ى البل ��د تدريجي ��ا م ��ن
�صدم ��ات متعددة عا�شها يف العام 2020
والتي ا�شتملت على تف�شي وباء كورونا
وانخفا� ��ض �أ�سعار النف ��ط وتقليل قيمة
الدين ��ار ،ف ��ان حتدي ��ات بنيوي ��ة مهم ��ة

ما ت ��زال قائم ��ة ل�ضمان من ��و اقت�صادي
منا�س ��ب ومعاجل ��ة م�ش ��اكل وا�سع ��ة
النط ��اق من فقر وبطالة ت�ستمر بتبعاتها
على عراقيني يف خمتل ��ف �أرجاء البالد،
هذا بغ�ض النظر عن احتياجات املناطق
املت�ضررة من احلرب على داع�ش.
وا�ستند مكت ��ب الأمم املتح ��دة لل�ش�ؤون
الإن�ساني ��ة يف الع ��راق واملنظم ��ات
الإن�سانية ال�ساندة الأخرى على معايري
خا�ص ��ة لتحديد االحتياج ��ات الإن�سانية
للعراق لعام  .2022و�أ�شارت التحليالت
اىل انه ما يزال هناك  2.5مليون عراقي
معر� ��ض لظ ��روف �إن�ساني ��ة �صعب ��ة
وبحاج ��ة مل�ساع ��دة لبقية ا�شه ��ر ال�سنة،
م�شكال بذل ��ك انخفا�ضا بن�سبة  %41عن
عدد املعوزين خالل العام  2021والذين
بلغ عدده ��م  4.1مليون �شخ�ص .وي�ضم
هذا الع ��دد جميع املقيم�ي�ن يف خميمات
النازح�ي�ن البال ��غ عدده ��م 180,000
�شخ�ص واكرث من ن�صف املقيمني خارج
خميم ��ات النازح�ي�ن والبال ��غ عدده ��م
 549,000ال ��ف �شخ�ص وثلث العائدين
البالغ عددهم  1.7مليون �شخ�ص.
و�أ�ش ��ار التقري ��ر اىل ان كث�ي�را م ��ن
العائدي ��ن ق ��د فق ��دوا منازله ��م وم�صادر
موارده ��م الرئي�سية .ورغ ��م ان اقت�صاد
الع ��راق ي�شه ��د حت�سنا االن م ��ع ارتفاع
�أ�سع ��ار النفط ،فان كثريا من الأ�شخا�ص

الذي ��ن مت ت�صنيفه ��م �سابق ��ا عل ��ى انه ��م
بحاج ��ة مل�ساع ��دات �إن�ساني ��ة فانه ��م م ��ا
يزال ��ون كذلك حل ��د االن ويج ��ب تلقيهم
للم�ساعدات خالل العام  2022من خالل
�أن�شطة حكومية وان�شطة تنموية.
ويع ��اين النازح ��ون املقيم ��ون يف
املخيم ��ات من تدين يف اخلدمات ب�سبب
قل ��ة التخ�صي�ص ��ات املالي ��ة وانقط ��اع
امل�ساع ��دات امل�ستم ��رة م ��ن احلكوم ��ة.
وت�ش�ي�ر التقدي ��رات اىل ان م ��ن ب�ي�ن 1
ملي ��ون نازح يعي�شون خ ��ارج املخيمات
فان  %55منهم بحاجة ما�سة للم�ساعدة
الإن�ساني ��ة خ�ل�ال الع ��ام  .2022وكذلك
ف ��ان معظم العائدين من النازحني البالغ
عدده ��م  1.7ملي ��ون �شخ�ص م ��ا يزالون
يعان ��ون من احتياج ��ات �إن�سانية ب�سبب
الأو�ض ��اع الت ��ي يعي�شوه ��ا يف مناط ��ق
عودته ��م ب ��دون خدم ��ات �أ�سا�سي ��ة وال
عي�ش كرمي يلوح باالفق.
وخالل اع ��داد املنظمة خلطة اال�ستجابة
الإن�ساني ��ة للع ��راق خ�ل�ال الع ��ام 2022
فانها ح ��ددت عدد � 991,000شخ�ص من
مقيم�ي�ن يف خميم ��ات ومقيم�ي�ن خ ��ارج
خميمات وعائدي ��ن �سيتلقون م�ساعدات
�إن�سانية خالل الع ��ام  2022وذلك بكلفة
مالية تقدر بحدود  400مليون دوالر.
* عن منظمة  OCHAالتابعة للأمم املتحدة
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احلكومة املحلية تتحرك لبحث ملف التعيينات مع الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

خريجو النفط يغلقون ج�سرين و�سط النا�صرية واملعاهد يلوحون بت�صعيد قادم
 ذي قار /ح�سني العامل
اق ��دم املئات م ��ن اخلريج�ي�ن واملعت�صمني
ال�سابق�ي�ن ام ��ام �شرك ��ة نف ��ط ذي ق ��ار
ي ��وم �أم� ��س ،عل ��ى اغ�ل�اق ج�س ��ري الن�صر
والزيت ��ون و�س ��ط النا�صري ��ة للمطالب ��ة
بالتعيينات ،وفيما لوحت تن�سيقية املعاهد
التقني ��ة والكلي ��ات ال�سان ��دة يف ذي ق ��ار
بت�صعيد يف فعالياتها املطلبية امام ديوان
املحافظة اعتبارا من اليوم االثنني ،ك�شفت
ادارة احلكوم ��ة املحلي ��ة ع ��ن لق ��اءات بني
االمان ��ة العام ��ة ملجل�س ال ��وزراء وعدد من
ممثلي اخلريجني لبحث ملف التعيينات.
وي�أت ��ي جت ��دد الت�صعي ��د يف الفعالي ��ات
املطلبي ��ة �ضم ��ن فعالي ��ات ت ��كاد تك ��ون
�شب ��ه يومي ��ة تنظمه ��ا رواب ��ط اخلريجني
والعاطل�ي�ن ع ��ن العم ��ل ونا�شط ��ون يف
احلرك ��ة االحتجاجية للمطالبة بالتعيينات
وحت�سني وت�أمني اخلدمات اال�سا�سية.
وق ��ال اح ��د منت�سب ��ي الدوائ ��ر احلكومية
لـ(امل ��دى) ان "املئ ��ات م ��ن املتظاهري ��ن
احت�ش ��دوا عن ��د مداخ ��ل ج�س ��ري الن�ص ��ر
والزيت ��ون وحالوا دون م ��رور املركبات" ،الفعالي ��ات املطلبي ��ة مل ي�ؤث ��ر عل ��ى الدوام
مبين ��ا ان "املتظاهري ��ن مل يلج� ��أوا اىل يف دي ��وان املحافظ ��ة وبقي ��ة الدوائ ��ر
قطع اجل�سور باالط ��ارات املحروقة وامنا احلكومية".
اكتف ��وا بتوظيف اجلموع الب�شرية يف هذا وب ��دوره ق ��ال حمم ��د احل�سين ��اوي وه ��و
املجال".
اح ��د اخلريج�ي�ن امل�شارك�ي�ن بالتظاهرات
وا�ش ��ار امل�ص ��در اىل ان "الت�صعي ��د يف لـ(امل ��دى) ان "اخلريج�ي�ن الذي ��ن كان ��وا

معت�صم�ي�ن يف ال�ساب ��ق ام ��ام �شرك ��ة نفط
ذي ق ��ار والبال ��غ عدده ��م اكرث م ��ن 1500
معت�صم من خمتلف االخت�صا�صات العلمية
والفنية نظم ��وا فعالية ت�صعيدية للمطالبة
بالتعيين ��ات" ،مبين ��ا ان "االقدام على غلق
اجل�س ��ور ج ��اء لغر� ��ض ال�ضغ ��ط باجت ��اه

التعجي ��ل باال�ستجابة ملطال ��ب اخلريجني
ال ��ذي ام�ض ��وا اك�ث�ر م ��ن اربع ��ة ا�شه ��ر
معت�صمني امام ال�شركة املذكورة".
واكد احل�سناوي ان "تظاهرتنا �سلمية ومل
نلج� ��أ اىل حرق االط ��ارات او اال�شتباك مع
عنا�صر القوات االمنية".

م ��ن جانبه ��ا ع ��ززت الق ��وات االمني ��ة
انت�شارها �ضمن حميط التظاهرات حت�سبا
لأية تطورات حمتملة.
ويف ذات ال�سي ��اق ك�شفت تن�سيقية املعاهد
التقني ��ة والكليات ال�سان ��دة يف ذي قار عن
ت�صعيد يف فعالياته ��ا املطلبية امام ديوان

نفي وتطمني حكومي للمواطنني

فقدان وثيقة

يف وا�سط� ..شحة يف غاز الطبخ هي الأوىل منذ عدة �سنوات
�إع����ل���ان��������ات
+ 964 7809144160
+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045

Zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org

 وا�سط  /جباربجاي

�شهدت حمافظة وا�سط اال�سبوع
املا�ضي �شحة وا�ضحة يف غاز الطبخ
هي الأوىل التي تظهر يف املحافظة
منذ عدة �سنوات ،وو�صل �سعر
اال�سطوانة اىل ثمانية �آالف دينار
لدى الباعة اجلوالني.
وفيما تزامن ظهور هذه ال�شحة مع
موجة الربد واالنخفا�ض الكبري يف
درجات احلرارة الذي ت�شهده عموم
حمافظات البالد ،نفى م�س�ؤولون
حمليون وجود �شحة يف غاز الطبخ،
و�أكدوا �أن الغاز متوفر بكميات
ت�سد حاجة الطلب املحلي وال داعي
لتهافت املواطنني عليه ،و�شددوا على
عدم ال�شراء من الباعة اجلوالني غري
املرخ�صني لأنهم ال�سبب الرئي�س
وراء ال�شائعات التي حتدثت عن
ال�شحة.

ويق ��ول املواط ��ن �ص�ل�اح عب ��د امله ��دي �شاكر من
مدين ��ة الكوت يف حديث اىل (امل ��دى) �إن "االيام
املا�ضي ��ة �شه ��دت �شح ��ة وا�ضحة يف م ��ادة الغاز
ال�سائ ��ل رافقها انع ��دام تواجد الباع ��ة اجلوالني
يف املناطق واالحياء ال�سكنية مما �ساهم بارتفاع
�أ�سع ��ار بيع اال�سطوانات لت�ص ��ل اىل ت�سعة �آالف
دينار عند باعة �آخرين".
و�أ�ض ��اف "عند االت�ص ��ال بعدد م ��ن وكالء الغاز،
الذي ��ن تعودنا على ال�ش ��راء منهم ولع ��دة مرات،
ذك ��روا �أن هناك طواب�ي�ر من ال�سي ��ارات العائدة
للوكالء تق ��ف �أمام معمل تعبئ ��ة الغاز احلكومي
يف الك ��وت لك ��ن دون ج ��دوى ب�سبب قل ��ة الكمية
الت ��ي ت�صل اىل املعمل يومي ًا والتي تراجعت اىل
�أقل من الن�صف مقارنة بالتجهز بداية ال�شهر".
ويذك ��ر عبد امله ��دي �أن "هذه ال�شح ��ة تعد الأوىل
من ��ذ عدة �سن ��وات ومل ن�شهد مثلها من ��ذ �أكرث من

ع�شرة �أع ��وام حيث كان الغ ��از متوفرا على نحو
كب�ي�ر ل ��دى ال ��وكالء اجلوال�ي�ن ويف ال�ساح ��ات
املوجودة".
ويق ��ول املواطن حبيب عل ��وان من حي الفالحية
مبدين ��ة الك ��وت "هن ��اك م�ؤ�ش ��رات حقيقية على
ظه ��ور �شح ��ة يف غ ��از الطبخ لك ��ن ه ��ذه ال�شحة
رمبا تع ��ود اىل م�صدر التجهي ��ز يف وحدة الغاز
ال�سائل بحقل االحدب النفطي التي تقوم بدورها
بتجهيز املعامل احلكومية واالهلية يف املحافظة
مبادة الغاز ال�سائل".
و�أ�ض ��اف �أن "ه ��ذه ال�شح ��ة ق ��د يك ��ون املواط ��ن
�شري ��كا فيها ب�سبب �إقباله عل ��ى ا�ستخدام املدافئ
الت ��ي تعم ��ل بالغ ��از بعد تع�ث�ر جتهي ��ز الكهرباء
وانقطاعه ��ا ل�ساع ��ات ط ��وال يف الي ��وم الواح ��د
ت�صل اىل �أكرث من � 18ساعة يومي ًا".
داعي ًا املواطنني اىل "ع ��دم تكدي�س اال�سطوانات
اململ ��وءة يف منازله ��م ،كذل ��ك ع ��دم ت�صدي ��ق
ال�شائع ��ات والتعامل مبو�ضوعي ��ة مع املو�ضوع
حي ��ث ظهرت بوادر ايجابي ��ة على تخطي ال�شحة
التي مل يت�أثر بها املواطن كثري ًا".
يف غ�ض ��ون ذلك ع ��زا بع� ��ض وكالء �ساحات بيع
الغاز ال�سائل يف مدينة الكوت ظهور ال�شحة اىل
ا�سباب �أخرى تتعلق بزيادة ال�ضرائب والر�سوم
عليه ��م م ��ن قب ��ل البلدي ��ة وال�ضريب ��ة والدوائ ��ر
االخرى ما دفعهم اىل غلق تلك ال�ساحات.
ويقول علي الداوود �إن "�أغلب �ساحات بيع الغاز
املرخ�صة ر�سميا من قبل وزارة النفط والتي تقع
�ضم ��ن حدود بلدية الك ��وت مت �إغالقها بعد زيادة
ب ��دل االيج ��ار ال�سن ��وي م ��ن ملي ��ون و� 200ألف
دين ��ار لي�ص ��ل اىل �ستة ماليني دين ��ار هذه ال�سنة
�إ�ضافة اىل ت�صاعد مبلغ ال�ضريبة".
و�أ�ض ��اف "نح ��ن ملزم ��ون بالبي ��ع وف ��ق ال�سع ��ر
الر�سم ��ي وه ��و خم�س ��ة �آالف دين ��ار للأ�سطوانة
الواح ��دة لك ��ن بع ��د الزي ��ادة الكب�ي�رة يف ب ��دل
االيج ��ار وال�ضريب ��ة �سنكون مرغم�ي�ن على غلق
ال�ساح ��ات لأن ��ه ال ي�سم ��ح لنا بزي ��ادة �سعر البيع
�أكرث من املبلغ املحدد من قبل اجلهات املخت�صة".
م�شري ًا اىل �أن "ع ��دة �ساحات �أ�صولية ومرخ�صة
�أغلق ��ت �أبوابه ��ا م�ؤخ ��ر ًا للأ�سب ��اب املذكورة مما
ي� ��ؤدي اىل ظهور �شحة لأن تلك ال�ساحات موزعة
يف االحياء ال�سكنية وقريبة من منازل املواطنني
وه ��ذا م ��ا �شج ��ع الباع ��ة اجلوال�ي�ن عل ��ى فر�ض
زي ��ادة يف �سع ��ر اال�سطوان ��ة م�ستغل�ي�ن غلق تلك
ال�ساحات".
وي�ؤك ��د "يف الواق ��ع ال توج ��د �شح ��ة باملعن ��ى
احلقيق ��ي لكن هن ��اك ارباكا ح�ص ��ل ومعه ظهرت

م�ؤ�شرات على وجود ال�شحة".
م ��ن جانب ��ه ذك ��ر مدي ��ر �شرك ��ة توزي ��ع املنتجات
النفطي ��ة يف وا�س ��ط �شاك ��ر ج ��واد كاظ ��م �أنه "ال
وجود لتلك ال�شحة �إمنا ح�صل ارباك ب�سيط جدا
يف التجهيز ليوم �أو يومني ومت جتاوزه".
و�أ�ض ��اف "به ��دف االط�ل�اع عل ��ى جتهي ��ز الغ ��از
ال�سائ ��ل للوكالء اجلوالني م ��ن معمل غاز الكوت
احلكوم ��ي بالتزام ��ن م ��ع االنخفا� ��ض الكبري يف
درج ��ات احل ��رارة وموج ��ة ال�ب�رد الت ��ي ت�ضرب
عموم العراق قمنا بزيارة اىل املعمل برفقة ممثل
مكت ��ب املحاف ��ظ وم�س� ��ؤول �شعبة الغ ��از وممثل
�شعب ��ة التفتي� ��ش يف الفرع وكان ��ت عملية جتهيز
الوكالء ت�سري بان�سيابية عالية".
م�ش�ي�ر ًا اىل �أن "ك ��وادر �شعب ��ة الغ ��از يف الف ��رع
و�إدارة املعم ��ل توا�ص ��ل العم ��ل حت ��ى �أوق ��ات
مت�أخ ��رة م ��ن اج ��ل جتهيز ال ��وكالء مب ��ادة الغاز
واي�صال ��ه اىل املناط ��ق عن طريق ه� ��ؤالء الباعة
وبال�سعر الر�سمي".
كذل ��ك ذكر قائممقام ق�ضاء الكوت حامد خزمي �أنه
"ال توجد �أية �شحة للغاز مبدينة الكوت و�أكد �أن
الإنت ��اج ملعامل الغاز بلغ ت�سع ��ة �آالف �أ�سطوانة
يومي ��ا وب�سع ��ر �ست ��ة �آالف دين ��ار للأ�سطوان ��ة
الواح ��دة عن ��د الباع ��ة اجلوال�ي�ن وه ��و ال�سع ��ر
ال�سائد واملعتمد من قبل ال�شركة".
و�أ�ض ��اف "ندع ��و اجله ��ات الرقابي ��ة يف �شرك ��ة
توزي ��ع املنتج ��ات النفطي ��ة اىل اخ ��ذ دوره ��م
مبحا�سب ��ة الباع ��ة اجلوال�ي�ن الذي ��ن يخالف ��ون
ال�سع ��ر الر�سم ��ي ويطلق ��ون ال�شائع ��ات ب�ش� ��أن
ال�شحة يف غاز الطبخ مما يرهق املواطنني".
وح ��ذر م ��ن "ا�ستغ�ل�ال موج ��ة ال�ب�رد م ��ن قب ��ل
ا�صح ��اب النفو� ��س ال�ضعيف ��ة الذي ��ن يحاول ��ون
خل ��ق ازمة ون�ش ��ر ال�شائع ��ات بعدم توف ��ر الغاز
ومن ث ��م اال�ستفادة بزيادة �سع ��ر اال�سطوانة اىل
ثماني ��ة �آالف دينار ،كما وج ��ه املواطنني بتقدمي
ال�ش ��كاوى بع ��د �أخ ��ذ رق ��م الوكالة املكت ��وب على
العجلة يف حالة املخالفة" .
يذكر �أن وكيل مدير هي�أة معامل الغاز يف ال�شركة
العام ��ة لتعبئ ��ة وخدمات الغ ��از� ،سعد عط ��ا الله
م�شكور ق ��د تفقد معامل ال�شرك ��ة يف وا�سط يوم
اجلمع ��ة املا�ضي واطل ��ع على ان�سيابي ��ة اجلهيز
وتزوي ��د وكالء الغاز بح�ص�صه ��م اليومية ب�شكل
منتظم.
وحث معام ��ل ال�شركة على متدي ��د عملها لتجهيز
جمي ��ع ال ��وكالء يومي ًا م ��ع مراقبة �أ�سع ��ار البيع
ور�ص ��د �أي ��ة خمالف ��ة ميك ��ن �أن حت�صل م ��ن قبل
الباعة اجلوالني.

املحافظة اعتبارا من اليوم االثنني ،ودعت
يف بي ��ان ا�ستهلت ��ه ب�شع ��ار (م ��ا جابت ذي
قار ،اخلايف واليرتاجف) جميع اع�ضائها
اىل امل�شارك ��ة يف التظاه ��رات واحل�ض ��ور
�أم ��ام ديوان حمافظة ذي ق ��ار �صباح اليوم
املذكور لغر�ض االعت�صام.
وكان ��ت رواب ��ط اخلريج�ي�ن ق ��د دع ��ت يف
وق ��ت �ساب ��ق اىل اعت�ص ��ام مفت ��وح ام ��ام
مبنى حمافظة ذي ق ��ار و�شركات ومن�ش�آت
نفطي ��ة للمطالب ��ة بالتعي�ي�ن يف امل�ؤ�س�سات
احلكومي ��ة اذ يوا�ص ��ل نح ��و ال ��ف خري ��ج
امل�شارك ��ة يف فعالي ��ات االعت�ص ��ام املذكور
منذ اكرث من اربعة ا�شهر.
وازاء ذل ��ك اعلن ��ت ادارة حمافظ ��ة ذي قار
عن حترك حكوم ��ي لبحث ملف اخلريجني
مع االمانة العامة ملجل�س الوزراء بح�ضور
ع ��دد م ��ن ممثل ��ي تن�سيقي ��ات املتظاهرين،
وج ��اء يف بي ��ان تابعت ��ه (امل ��دى) ان
"حماف ��ظ ذي ق ��ار الدكتور حمم ��د هادي
الغ ��زي وجمموعة من ممثل ��ي اخلريجني،
وعوائ ��ل �شه ��داء م�ست�شفى النق ��اء التقوا،
االم�ي�ن الع ��ام ملجل� ��س ال ��وزراء حمي ��د
الغزي" ،وا�ض ��اف ان "اللقاء بحث مطالب
اخلريج�ي�ن من خمتلف الكلي ��ات واملعاهد،
يف احل�ص ��ول على التعي�ي�ن ،وال�سعي اىل
حله ��ا ،وت�أمني فر�ص عم ��ل وفق االمكانات
املتاحة".
ويرى مراقبون ان طريقة توزيع ما متوفر

م ��ن فر� ��ص تعي�ي�ن يف الدوائ ��ر احلكومية
تفتق ��ر للعدال ��ة وان اط�ل�اق التعيين ��ات
ب ��ات يج ��ري حتت �ضغ ��ط ال�ش ��ارع ناهيك
ع ��ن املح�سوبي ��ة واملن�سوبي ��ة والوالءات
احلزبية.
وكان خريج ��و املعاهد والكليات الهند�سية
والتقني ��ة املعت�صمني ام ��ام �شركة نفط ذي
قار �صعدوا يوم االثنني ( 17كانون الثاين
 )2022م ��ن فعالياته ��م املطلبي ��ة اخلا�صة
بالتعيين ��ات اذ انطلق ��وا بتظاه ��رات ت�ضم
مئ ��ات اخلريج�ي�ن �صوب دي ��وان حمافظة
ذي قار واعالن االعت�صام املفتوح.
وغالب ��ا م ��ا يلج� ��أ املتظاه ��رون املطالب ��ون
بالتعيين ��ات يف ذي قار اىل االعت�صام امام
الدوائ ��ر وامل�ؤ�س�سات احلكومية ويُقدمون
يف بع� ��ض االحي ��ان عل ��ى اغ�ل�اق ع ��دد من
الطرق واجل�س ��ور وامل�ؤ�س�س ��ات احليوية
كال�ش ��ركات النفطي ��ة واالنتاجية والدوائر
�صاحب ��ة الق ��رار وذلك لل�ضغ ��ط والتعجيل
بتنفي ��ذ مطالبه ��م ،اذ �شه ��د الع ��ام املن�صرم
عدة فعالي ��ات ت�صعيدية اغلق خاللها مبنى
دي ��وان حمافظ ��ة ذي قار و�شرك ��ة نفط ذي
ق ��ار وحقل ��ي الغ ��راف والنا�صري ��ة لع ��دة
م ��رات ،ر�ضخ ��ت بعده ��ا ادارة املحافظ ��ة
وامل�ؤ�س�س ��ات املذك ��ورة لتنفي ��ذ الكثري من
مطال ��ب املعت�صمني وهو م ��ا حفز جماميع
اخ ��رى من العاطلني ع ��ن العمل على تكرار
فعاليات زمالئهم يف هذا املجال.

فق��دت من��ي الهوي��ة الص��ادرة من
اجلامعة التقنية الوس��طى باس��م
(رس��ل محمد مجي��د) يرج��ى على
من يعثر عليها تس��ليمها الى جهة
اإلصدار ..مع التقدير.
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على طاولة اتحاد الكرة قبل ا�ستئناف الدوري الممتاز:

معاقبة ّ
امل�شائني على امل�ضمار بالغرامة  ..ومنع فو�ضى الإعالم عقب املباراة!
 بغداد � /إياد ال�صاحلي
يع ��اود دوري ك ��رة الق ��دم املمتاز للمو�س ��م
 2022-2021مناف�س ��اته للمرحلة الثانية،
ي ��وم الإثن�ي�ن ال�س ��ابع م ��ن �ش ��باط ،2022
بع ��د انتهاء التزام العب ��ي الأندية الدوليني
م ��ع منتخبنا الوطن ��ي يف مبارات ��ي �إيران
ولبنان �ض ��من ت�ص ��فيات الدور امل�ؤهل اىل
ك�أ� ��س العامل قط ��ر  ،2022ومل ت ��زل بع�ض
النقاط امل�ستخل�ص ��ة من م�شاهدات املرحلة
الأوىل من الدوري تثري قلق املتابعني �أزاء
عدم �إمكانيّة جناح الكرة العراقية يف �إمتام
القواعد الأ�سا�س� �يّة التي ت�سمح لها بتنظيم
دوري املحرتفني يف ّ
ظل معاناتها من �س ��وء
تنفيذ املالكات الإداريّة والفنيّة والإعالمية
للتعليمات ال�ص ��ادرة من اللجن ��ة التنفيذيّة
الحتاد كرة القدم ،اجلهة امل�س� ��ؤولة عن كل
م ��ا يتع ّلق مب�ص�ي�ر اللعبة على امل�س ��تويني
املحلي والدويل.
والب ّد م ��ن الثناء �أوّ ًال على م�س ��عى االحتاد
يف تنظي ��م ور� ��ش عم ��ل مفا�ص ��ل مهمّة يف
عملي ��ة �إدارة اللعب ��ة ،مثلم ��ا ّ
نظ ��م دورة
(تنظيم الفعّاليات الريا�ضيّة و�أمن و�سالمة
املالع ��ب) ب�إ�ش ��راف املحا�ض ��ر الآ�س ��يوي
الأردين �أحم ��د قطي�ش ��ات ،وه ��ي خط ��وة
ج ّي ��دة ن�أم ��ل �أن تتبعه ��ا خط ��وات مُربجمة
ت�ش ��مل جميع اللجان امل�ؤدّية لواجبات ذات
عالق ��ة بنج ��اح املباريات ،لكن ّ
تظل م�س� ��ألة
اال�ش ��راف على مباري ��ات ال ��دوري بحاجة
اىل �ض ��وابط م�ش� �دّدة الختيار اال�ش ��خا�ص
امل�ؤهّ لني للمهمّة الأكرث خطورة خالل �س�ي�ر
املباراة.
فت�س� � ّلح م�ش ��رف املباراة بالقان ��ون الدويل
والعراق ��ي اخلا� ��ص باللعب ��ة ،وما ي�ص ��در
م ��ن تعليم ��ات اللجن ��ة التنفيذي ��ة لالحتاد،
�أم ��ر غاي ��ة يف الأهم ّي ��ة يُج ّنب ��ه الأخط ��اء
�أو ال�س ��هو �أو الت�ص� � ّرف باجته ��اد ال يُحم ��د
عقباه ،رُبمّ ��ا يظلم �أحد الفريق�ي�ن ما يفقد ُه
�سمة العدالة كرجل مُك ّلف بب�سط اال�ستقرار
وفر� ��ض القانون عل ��ى اجلمهور والالعبني
واملد ّرب�ي�ن والإعالمي�ي�ن ،وكل من له �ص ��لة
مبواكبة املباراة �أو ينجم عن �س ��لوكه خرق
يُحا�سب عليه.
خماطر اجلائحة
وبرغ ��م م ��رور �أ�ش ��هر ع ��دة عل ��ى ح�ض ��ور
اجلماه�ي�ر اىل مالع ��ب ال ��دوري ب�أع ��داد

يتواج ��د على �أر�ض امللع ��ب �أو الغرف من
دون امتالكه تخويل مثل املُ�ش ��رف ورجل
الأمن وامل�صوّ ر ومالكي الفريقني ،وميكن
اال�س ��تعانة بكام�ي�رات امللعب لر�ص ��د �أ ّية
خمالفة من هذا النوع.

مُ�ض ��اعفة مقارن ��ة م ��ع عام  2020ون�ص ��ف
ع ��ام  ،2021خوف� � ًا م ��ن خماط ��ر جائح ��ة
كورون ��ا �آن ��ذاك� ،إال �أن الو�ض ��ع احل ��ايل
�أخ ��ذ ُين ��ذر مبخاط ��ر مُرعب ��ة ج� � ّراء تزايد
مع� �دّالت اال�ص ��ابة باملتح ��وّ ر �أوميك ��رون،
بدلي ��ل �أن ّ
منظم ��ة ال�ص ��حة العاملي ��ة �أفادت
يف  11كان ��ون الث ��اين اجل ��اري (:يف ظ ��ل
تط ��وّ ر فريو� ��س كورونا � -س ��ار�س  ،2-قد
يل ��زم حتدي ��ث تركيب ��ة اللقاح ��ات احلالية
لكوفي ��د 19-ل�ض ��مان ا�س ��تمرار اللقاح ��ات
يف توفري م�ستويات احلماية التي تو�صي
بها املنظمة من العدوى واملر�ض الناجمني
ع ��ن املتح ��وّ رات املث�ي�رة للقل ��ق ،مب ��ا يف
ذلك متح ��وّ ر �أوميك ��رون وما قد ين�ش� ��أ من
متح ��وّ رات يف امل�س ��تقبل) ما يعني وجوب
تغيري و�سائل االت�ص ��ال مع اجلمهور ،مثل
تهيئة تذاكر دخوله اىل املالعب عرب تطبيق
�إلك�ت�روين يُج ّن ��ب التزاح ��م عن ��د بوابات
ملعب ال�ش ��عب الدويل وغريه من املالعب،
وكذل ��ك �إع ��ادة النظ ��ر بجلو�س امل�ش � ّ�جعني
والت�ش ��ديد عل ��ى تق ��دمي بطاق ��ة التلقي ��ح
مقارنة م ��ع البطاق ��ة ال�شخ�ص ��ية حلاملها،
فكث�ي�ر م ��ن احل ��االت يت ��م التغا�ض ��ي عنها
�أو التعام ��ل ب�إهم ��ال معها �أو ع ��دم تدقيقها
�أ�ص�ل ً�ا ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ت�أث�ي�ر العالق ��ات ع�ب�ر

احل�س ��ا�س
ك ��وادر غري م�ؤهّ لة لهذا الغر�ض ّ
وال ��ذي ي�ص ��ل اىل درجة قتل �أع ��داد كبرية
امل�شجعني ب�س ��بب التغا�ضي عن دخول
من
ّ
ّ
مري�ض �أو �أكرث غري مُلقحني!
وبخ�ص ��و�ص ّ
مت�ش ��ي �أع�ض ��اء �إدارة �أي
من�س ��قهم الإعالم ��ي،
ن ��ادي ريا�ض ��ي م ��ع ّ
وربمّ ا يرافقهم � ّأحد الأقرباء �أو الأ�صدقاء
م ��ن خ ��ارج الإدارة ،على م�ض ��مار امللعب
خ�ل�ال ف�ت�رة اال�س�ت�راحة وبع ��د خت ��ام
املب ��اراة ،فتلك من �أ�س ��و�أ مظاهر التخ ّلف
الك ��روي الت ��ي ت�ؤكد �إننا غري م�س ��تعدّين

ثقاف ّي� � ًا وال نف�س� � ّي ًا للتط ��وّ ر وم�س ��ايرة
مالعب الأ�ش ��قاء ك�أقل تقدير! ثم ما معنى
دخول �أع�ض ��اء الإدارة اىل غرفة الالعبني
وحتى احل ��كام ،م ��ا الغاية من ذل ��ك؟ هذا
�أمر ُيحا�س ��ب عليه املُ�شرف نف�سه ،ويجب
منعه من ممار�سة الواجب لأكرث من دور،
فتواجد ه�ؤالء يف الغرف غري م�سموح به
قبل و�أثناء وبعد نهاية املباراة ،وهو �أمر
معلوم لل ُم�ش ��رف قبل تواجده ب�س ��اعتني
م ��ن ب ��دء املناف�س ��ة ،وعل ��ى احت ��اد الكرة
فر� ��ض عقوبة الغرامة �ض ��د كل �ش ��خ�ص

ا�صحاب يف املق�صورة!
وواجه �أكرث من ُم�ش ��رف م�ش ��اكل متك ِّررة
م ��ع اال�ش ��خا�ص امل�س ��موح له ��م بدخ ��ول
مق�ص ��ورة ملع ��ب ال�ش ��عب ال ��دويل ع�ب�ر
التن�س ��يق مع رجال الأم ��ن املُك ّلفني بذلك،
و�أت�ض ��ح ع ��دم وج ��ود تنظيم ُم�س ��بق من
االحت ��اد ع ��ن اال�س ��ماء الت ��ي يح � ّ�ق له ��ا
اجللو� ��س يف مقاع ��د املق�ص ��ورة ،ف ��كل
رئي�س نادي له ا�صحابه وعالقاته يريدهم
بجواره ك�أنه متن ّفذ يف �ش�أن املكان ،وهذا
غ�ي�ر جائ ��ز ،ولي�س م ��ن ح ّق ��ه �أن يخالف
التعليم ��ات الت ��ي ُين ّفذها املُ�ش ��رف ،وهو
ما يت�س� � ّبب يف خالفات وتو ّترات ال تليق
باملنا�سبة ،وال مبكانة البع�ض ،ويفرت�ض
�أن ُيع ّم ��م االحت ��اد تعليم ��ات وا�ض ��حة
بخ�ص ��و�ص ذل ��ك اىل جمي ��ع الأندي ��ة
واللجان العاملة ملنع تكرار تلك امل�شاكل.
�أما فو�ض ��ى االنت�ش ��ار الإعالمي ملرا�سلي
القن ��وات الف�ض ��ائية فح� �دّث وال حرج� ،إذ
يفتقد االحتاد حت ��ى اللحظة اىل الطريقة
املُثل ��ى التي تتيح جلميع و�س ��ائل الإعالم
تغطي ��ة مباريات الدوري عرب تخ�ص ��ي�ص
�إح ��دى قاعات ملعب ال�ش ��عب لعقد م�ؤمتر
�ص ��حفي ال يتجاوز ربع �ساعة لكل مد ّرب
م ��ع � ّأح ��د العبي ��ه ،يجيب ��ان في ��ه ع ��ن كل
الأ�س ��ئلة� ،أما �أن يمُ �س ��ك املرا�سل باملد ّرب
والالعب لت�س ��جيل حدي ��ث معهما يف جو
ب ��ارد ،ث ��م يتن ��اوب بع ��ده يف الت�س ��جيل
معهم ��ا �أك�ث�ر م ��ن خم�س ��ة مرا�س ��لني م ��ع
م�ص ��وّ ريهم عقب نهاية املباراة يف م�ش ��هد
فو�ض ��وي مل ت�ألف ��ه حت ��ى مالع ��ب دول
متوا�ض ��عة يف من�ش� ��آتها و�إمكان ّياته ��ا
الفن ّية ،فهذه حتتاج اىل اجتماع تن�سيقي
ب�ي�ن املكت ��ب الإعالم ��ي لالحت ��اد وممثلي
القنوات الف�ض ��ائية لتفهّم دواعي �إلزامهم
احل�ضور �إىل امل�ؤمتر متا�شي ًا مع دوريات
قطر وال�سعودية والإمارات وعديد الدول
الت ��ي حت�ت�رم تعليم ��ات االحت ��اد الدويل
بخ�ص ��و�ص �ض ��بط الفعّالي ��ات املُح� �دّدة
داخل امل�ستطيل الأخ�ضر وم�ضمار امللعب
واملد ّرجات ومنطقة عمل الإعالم.

 10حم�ت�رف�ي�ن ي��ن�����ض�� ّم��ون مل��ع�����س��ك��ر الأومل����ب����ي ف��ـ��ي �أن��ط��ال��ي��ا
بغداد  /املدى
ي �ب��د�أ ال �ي��وم الإث �ن�ين ،املع�سكر التدريبي
ملنتخبنا الأوملبي يف مدينة �أنطاليا الرتكية،
والذي ي�ستمر حتى الثاين من �شباط املقبل،
حت�ضري ًا للبطوالت املرتقبة له هذا العام.
وقال �سعد حافظ امل��د ّرب امل�ساعد ملنتخبنا
الأومل �ب��ي لكرة ال�ق��دم ل�ـ "املدى" �أن امل�لاك
التدريبي اخ�ت��ار ع�شرة العبني متميّزين
م��ن مناف�سات ال ��دوري امل�م�ت��از ،و�أحلقهم
بتدريبات املجموعة املتوا�صلة معنا يف
بغداد ،وخ�ضعوا �إىل االختبار عدّة �أيام ،ثم
اخرتنا خم�سة منهم (�أربعة العبني وحار�س
مرمى) مع �إ�ضافة �أحد ع�شر �أ�سا�سي ًّا لي�صبح
العدد �ستة ع�شر العب ًا".
وا� �ض��اف :راف�ق�ن��ا ال�لاع�ب��ون �إىل مع�سكر
�ضمنوا
�أنطاليا وان�ضم الينا  10حمرتفني ِ
موافقات احل�ضور من �أ�صل  12مت توجيه
الدعوة اليهم ،و�سنبا�شر اليوم �أول جتمّع

ل �ـ 26الع�ب� ًا ،و�أع��ددن��ا لهم برناجم ًا �شام ًال
�سيكون �أح��د �أه��داف��ه بيان م��دى �صالحية
املحرتفني لتمثيل املنتخب يف اال�ستحقاقات
القادمة".
و�أو�ضح ":مت االتفاق مع اجلانب الرتكي
على ت�أمني ثالث مباريات ودّية مع موتري�س
�أودي�سا الأوكراين وايرتام الكازاخ�ستاين
يومي  26و 29ال�شهر احلايل على التوايل،
وثالثة مع ن��ا ٍد تركي حتدد الحق ًا ،متنحنا
الر�ؤية املُن�صفة لت�أ�شري مكامن قوّ ة و�ضعف
ك��ل الع��ب وخ��ا�ّ��ص��ة املحرتفني باعتبارهم
مل يتد ّربوا معنا �سابق ًا ،ونتم ّنى �أن تكون
جاهزيّة اجلميع عالية خلدمة كرتنا يف �أيّة
مهمّة تتط ّلب التمثيل املُ�ش ِّرف ل�سُ معتها".
ول �ف��ت �سعد �إىل �أن ��ه ":بانتهاء مع�سكر
�أنطاليا ،ي�سعى املالك التدريبي للح�صول
على توليفة ت�ضم  24العب ًا ب�ضمنهم ح�سن
رائ��د وح�سن عبدالكرمي واحل��ار���س ح�سن
�أح �م��د امل �ت��واج��دي��ن م��ع م� ��د ّرب املنتخب

الوطني زيليكو برتوفيت�ش ،وفق ًا لقناعات
امل�لاك ،تكون م� ّؤهلة للم�شاركة يف بطولة
دبي الدولية مطلع �شهر �آذار املقبل".

ع ّلق الفرن�سي كرمي بنزميا ،مهاجم
الفريق ال�ك��روي الأول بنادي ريال
م ��دري ��د الإ�� �س� �ب���اين ،ع �ل��ى ه �ج��وم
بع�ض اجلماهري ل�تراج��ع م�ستوى
الأرج�ن�ت�ي�ن��ي ليونيل مي�سي ،منذ
ان�ضمامه �إىل باري�س �سان جريمان.
ورح� ��ل م�ي���س��ي ع��ن ب��ر� �ش �ل��ون��ة يف
االنتقاالت ال�صيفية املا�ضية م ّتجه ًا
�إىل باري�س �سان جريمان الفرن�سي،
بعد انتهاء عقده مع الرب�سا ،وف�شل
املفاو�ضات يف �إقناعه باال�ستمرار
يف ال�ك��ام��ب ن��و .وق ��ال ب�ن��زمي��ا ،يف
ت�صريحات نقلتها �صحيفة "ماركا"

 رعد العراقي

�أندية بال مق ّرات
ال ميكن �أن مت�ض ��ي عملية البناء ال�ص ��حيح للو�ص ��ول اىل قمة الهدف
املر�س ��وم يف ح�ص ��د الثمار م ��ن دون �أن يكون ذلك البناء ي�س ��تند اىل
�أ�س ���س متين ��ة ومتكاملة تتج ��اوز يف قوّ ته ��ا عوامل الزم ��ن وتق ّلبات
االو�ض ��اع وت�ص ��مد �أمام ت�ص ��اعد الأزمات وي ّت�س ��ع بنيانه ��ا ملزيد من
احمال التطوّ ر متى ما تط ّلب ذلك م�ستقب ًال.
مع الأ�سف ،تلك الر�ؤية ال تزال م�شوّ �شة عند افكار القيادات الريا�ضيّة
ومت�س� � ّرعة بع�ض ال�ش ��يء عند �أي حماولة لالنطالق يف تغيري الواقع
احلايل والنهو�ض بالريا�ض ��ة العراقية عموم� � ًا وكرة القدم على وجه
اخل�ص ��و�ص ،ففكرة �إر�ض ��اء اجلماهري وت�س ��جيل اجناز �آين يُح�سب
لهذه ال�شخ�ص� �يّة �أو تلك هي من ت�س ��يطر ب�ش ��كل مُطلق على هواج�س
وخط ��ط �أغل ��ب تلك القي ��ادات يف كل ق ��رار تدوّ نه ومت�ض ��يه �أقالمهم
باحلرب الأحمر!
قب ��ل �أي ��ام حت� �دّث وزير ال�ش ��باب والريا�ض ��ة عدنان درج ��ال عن ُقرب
انفراج مع�ض ��لة افتت ��اح ملعب نادي الزوراء الريا�ض ��ي ح ��ال اكتمال
بع�ض التح�سينات التي �أجريت عليه ،وهي ب�شارة قد تفرح اجلماهري
الكروي ��ة ،لكني كمتابع مل يعرتيني ذلك ال�ش ��عور بالفرح العميق بعد
�أن �أجهزت الب�ش ��ارات ال�س ��ابقة على ما تبقى من �أمل بتحقيق �ص ��دق
الوع ��ود باجن ��از هذا ال�ص ��رح العتي ��د الذي ا�ستع�ص ��ى ف � ّ�ك لغزه منذ
املبا�شرة بهدمه عام  2013وا�ستم ّر م�سل�سل بناءه ت�سعة �أعوام كاملة
وال زلنا ننتظر افتتاحه برغم �أن ِ�س ��عة امللعب ح�س ��ب ما �أعلن ال تلبّي
طم ��وح الأمة الزورائيّة التي تكاد تكون هي القاعدة الأكرب جماهريي ًا
بني كل الأندية.
ملع ��ب الزوراء ،و�س ��نوات البن ��اء ،وحج ��م الأموال التي ُر�ص ��دت له
و�أخ�ي�ر ًا فرحة قرب اجن ��ازه قد تكون خري دليل على ما ذهبنا اليه من
ح ��االت القفز على الواقع وا�ص ��طياد املواقف لتك ��ون درع ًا من االتهام
باالخفاق ت�سجّ ل يف �س ��جالت االجناز للقيادات الريا�ضية حالها حال
�ص ��ورة �أخرى �ش� �دّتني �أكرث من م ّرة حني تناقلت القنوات الريا�ضيّة
م�ش ��اهد ا�س ��تقبال �أبطال لعبة امل ��واي تاي بعد حتقيقه ��م نتائج جيّدة
يف بطولة ك�أ�س العامل متنقلني بني �أروقة وزارة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة
واللجن ��ة الأوملبي ��ة العراقية ،متلق�ي�ن التهاين والتك ��رمي يف وقت �أن
املواي تاي ال ميتلك قاعة نظامية للتدريب ،فلمن ي�س ��جل االجناز؟ ملن
قهر الظروف �أم ملن عجز عن توفري وبناء قاعة ريا�ضية هي من �صلب
واجباتهم؟!
نظ ��رة �أخ ��رى لواق ��ع البن ��ى التحت ّي ��ة الريا�ض ��ية البائ�س ��ة للأندي ��ة
واالحت ��ادات ت�أخ ��ذك �إىل ح ��دود التف ّكر با�س ��باب الرتاج ��ع بالنتائج
ون�ضوب املواهب� ،أندية جماهريية ال متتلك مق ّرات ريا�ضية حتتوي
عل ��ى �إرثه ��ا وت� ��ؤ ّرخ تاريخه ��ا م ��ن مالع ��ب ومن�ش� ��آت لبقي ��ة الألعاب
واحت ��ادات ريا�ض ��ية ب�إداراتها تبحث عن م�أوى لريا�ض ��ييها للتدريب
بد ًال من انفاق �أموال طائلة على مع�سكرات خارجية!
حني ن�س ��مع كمثال ،عن مع�سكر داخلي ملنتخب كرة ال�صاالت ،لن جند
غري حمافظ ��ة النجف مكان ًا منا�س ��ب ًا ميكن �أن يحت�ض ��نهم� ،أما املدينة
الريا�ض� �يّة يف الب�ص ��رة فقد �أ�ص ��بحت قبل ��ة االنقاذ ال ��ذي يتوجّ ه اليه
احتاد الكرة يف �إقامة بطولة �أو مباراة جتريبية للمنتخبات الوطنية،
مكتفني بالتفاخر بها لت�س�ت�ر عورة خ ��واء طموحاتهم يف حتقيق حلم
�أن يكون يف بغداد ملعب كبري ومدينة ريا�ضية متكاملة ت�ضاهي مُدن
يف عوا�صم دول العامل!
هل ت ��واردت اىل �أذهان القيادات الريا�ض ��ية فكرة توحيد اجلهود يف
درا�س ��ة م�ستفي�ض ��ة مل�ش ��روع بناء ال�ص ��روح الريا�ض� �يّة تبد�أ بتحديد
الأولوي ��ة ح�س ��ب احلاج ��ة الفعل ّي ��ة والأهم ّي ��ة وتراع ��ي التوزي ��ع
اجلغ ��رايف عرب اجتاه�ي�ن الأول ت�أم�ي�ن مالعب للأندي ��ة اجلماهريية
مم ��ن ترتبط بوزارة ع�ب�ر مُنح حكوميّة
�ش ��املة كل الألعاب وخا�ص ��ة ّ
ُت�ستقطع من ميزانيّة تلك الوزارات لل�سنوات القادمة؟
االجت ��اه الثاين� ،إن�ش ��اء مراك ��ز تدريبيّة �ش ��املة جلمي ��ع الألعاب يف
جم ّمع ��ات ريا�ض� �يّة ت�ؤمَّن نفقاتها م ��ن قرو�ض امل�ص ��ارف احلكومية،
يتم ا�س ��تيفاء ن�س ��بها املالية من ميزانيّة اللجنة الأوملبية واالحتادات
الريا�ضيّة ،حتى و�إن تط ّلب تقلي�ص النفقات وامل�شاركات غري املُجدية!
باخت�ص ��ار...الأمر يحت ��اج اىل �إرادة وت�ص ��ميم وحجّ ��ة اقن ��اع ع�ب�ر
م�ش ��روع متكام ��ل ّ
يغط ��ي كل اجلوان ��ب الإدار ّي ��ة واملاليّة ،ويو�ص ��ل
معان ��اة الريا�ض ��ة العراقي ��ة وتراجع م�س ��تواها خارج ّي ًا لتك ��ون �أمام
�أنظار احلكومة التي �ست�س ��جّ ل لها موقف ًا تاريخ ّي ًا يف انت�ش ��ال واقعها
املرير ،وتنقذ �أجيال ومواهب من ال�ضياع و�سوء املن�ش�آت الريا�ضية،
وح�ي�ن يتح ّقق هذا الأمر ف�إننا عندها �س ��نقف �إحرتام� � ًا ونرفع ال ُقبّعة
لالجناز احلقيقي للقادة الريا�ضيني.
ملعب الزوراء ،و�سنوات البناء ،وحجم
الأموال التي ُر�صدت له و�أخيراً فرحة
قرب انجازه قد تكون خير دليل على
ما ذهبنا اليه من حاالت القفز على
الواقع وا�صطياد المواقف لتكون درع ًا
ت�سجل في �سجالت
من االتهام باالخفاق
ّ
االنجاز للقيادات الريا�ضية حالها حال
�صورة �أخرى

مد ّرب منتخب اليد � :سنقاتل النتزاع نقاط البحرين والكويت

بنزيما
يدافع
عن مي�سي
من هجوم
الجماهير!
 متابعة  /املدى

وكان وفد منتخبنا الأوملبي لكرة القدم قد
غادر بغداد م�ساء �أم�س الأحد ،متوجه ًا �إىل
تركيا برئا�سة غ��امن عريبي ع�ضو احت��اد

ال �ك��رة ،و��ض� َّم مهدي ك��رمي م��دي��ر ًا �إداري� � ًا،
والت�شيكي مريو�سالف �سوكوب م��د ّرب� ًا،
وج�ي�ري ري�ب��ا وك��ام��ل ت��وب��ا���س م�ساعدين
للمد ّرب ،واندريج كو�سرت مد ّرب ًا حلرا�س
امل ��رم ��ى ،وع �ب��ا���س ع �ب �ي��د و� �س �ع��د ح��اف��ظ
م�ساعدين و�إبراهيم �سامل مد ّرب ًا حلرا�س
املرمى ،و�ضمت قائمة املنتخب ( )٢٦العب ًا
ُه��م :وليد عطية ،وعماد حم�سن ،وح�سني
ج� ��ويل ،وحم �م��د ال �ب��اق��ر ك� ��رمي ،ومنتظر
عبد الأم�ي�ر ،ومنتظر حممد ج�بر ،و�أحمد
�سرتيب ،ور�ضا فا�ضل ،وم�ؤمّل عبد الر�ضا،
ووك ��اع رم���ض��ان ،وع�ب��ا���س ب��دي��ع ،و�أح�م��د
نعيم ،وحممد عبد الزهرة حممد ،وحممد
دالور ،وم�ي�ث��م وع� ��د ،واي �� �س��ن �إ� �س �ح��اق،
ومارتن �سيف حداد ،واندريه الآن �صناتي،
و�أم�ين احلموي ،و�أحمد ح�سن ،ويو�سف
خ ��ال ��د ،وال �ك �� �س �ن��د اوراه � � ��ا ،وم�يرخ��ا���س
دو� �س �ك��ي ،ورام� ��ز م �ف �ي��د ،وح �� �س�ين ع�م��ار
ودانيالو �أندريا�س.

باختصار ديمقراطي

الدمام  /خا�ص باملدى
ك���رمي ق��ح��ط��ان ـ الإع�ل�ام���ي
املرافق للمنتخب

الإ� �س �ب��ان �ي��ة ":جناح م �ي �� �س��ي ،مع
ب��اري����س م���س��أل��ة وق ��ت ،ه��و يحتاج
لالن�سجام ،قد ال يُ�سجّ ل الكثري من
الأهداف ،لكن �أنظروا ما يفعل ُه على
�أر���ض امللعب" .و�أ�ضاف ":على �أي
ح ��ال ،ال مي�ك�ن��ك ان �ت �ق��اد الع ��ب مثل
مي�سي ،فكل من ينتقده ال يفهم �أي
��ش��يء ع��ن ك��رة القدم" .و�أو� �ض��ح:
"ر�ؤية امل���ش��جّ �ع�ين وه ��م يهتفون
با�سمي قبل حفل ال �ك��رة الذهبية،
وال �غ �ن��اء مب�ن��ا��س�ب��ة ع �ي��د م �ي�لادي،
هذه �أم��ور ت�ؤ ّثر بي وحت ّفزين على
موا�صلة �إظ �ه��ار الأ��ش�ي��اء ال�ك��رو ّي��ة
املميّزة على �أر���ض امللعب" .و�أف��اد
":عندما ت�صل �إىل نادي ريال مدريد،

ال ت�خ�بر نف�سك �أن ��ك ك�ن��ت ه�ن��ا مل��دة
 20-15عام ًا� ،أنت تخرب نف�سك قبل
كل �شيء برغبتك يف الفوز بالألقاب
ب�أ�سرع وقت ممكن ،لأنه �أكرب نادي
يف العامل" .وت��اب��ع" :ريال مدريد
يعني ك��ل � �ش��يء بالن�سبة يل ،لقد
�أ�صبحت رج ًال هنا� ،أ�شعر وك�أنني يف
وطني يف �إ�سبانيا� ،أ�سلوب احلياة
مثايل وكل �شيء جيد بالن�سبة يل".
واختتم بنزميا ،باحلديث عن �أجواء
دوري �أبطال �أوروب��ا ،قائ ًال" :هذه
مباريات مميّزة ينتظرها النا�س ،ال
تذهب �إىل امللعب للعب املباراة فقط،
يجب �أن ت�ق�دّم للنا�س ع �دّة �أ�شياء،
لأنك تلعب كرة القدم من �أجلهم".

�أكد �شريف م�ؤمن ،مد ّرب منتخبنا الوطني
لكرة اليد �أن املبارتني اللتني �سنخو�ضهما
يف دور الثمانية للبطولة الآ�سيوية اجلارية
يف الدمام �أم��ام البحرين اليوم (الإثنني)
يف قاعة وزارة الريا�ضة ومع الكويت بعد
غد (الأرب�ع��اء) لي�ستا �سهلتني مثلما لي�ستا
�صعبتني يف ال��وق��ت ذات ��ه ع�ن��دم��ا حت�ضر
العزمية والثقة ل��دى ال�لاع�ب�ين .و�أ��ض��اف
م�ؤمن لـ "املدى" :املنتخب البحريني رقم
مم ّيز على م�ستوى ق��ارة �آ�سيا �ش�أنه �ش�أن
القطري م� ّرا بفرتة �إع��داد طويلة و�شاركا
خ��ارج� ّي� ًا يف بطولة ال �ع��امل ،والأومل �ب �ي��اد،
وتوفرت لهما خربات كبرية ،وال �أعني �إننا
ن�ست�سلم �أم��ام الأول ،بل املباراة مه ّمة لنا
ّ
املحطة الأخرية
للعبور ب�آمال عري�ضة نحو
ملواجهة املنتخب الكويتي".
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن� ��ه "مع االح �ت��رام جلميع
املنتخبات ،فالفوز حق م�شروع لأي منتخب
ي�ح��اول التغ ّلب على الآخ ��ر ،ل��ذل��ك ن�سعى
حل�صد نقاط مواجهة البحرين والكويت،
و�سنلعب بكل ثقة ،وباالمكان �أن جناري

املنتخب البحريني بخرباته وعنا�صره,
ك�م��ا �أن �ن��ا ن �ح��اول �أن ن�ب��ذل ج�ه��د �أك�ب�ر مع
الالعبني".

�أن يقاتلوا يف هاتني املباراتني حتى الثانية
الأخ�ي�رة م��ن وقتها ,واحل�م��د لله ال توجد
�أي��ة ا�صابات قوّ ية بينهم ،وه��م يتم ّتعون
ب�صحة ج� ّي��دة ،ع��دا بع�ض الكدمات ملاجد
عبد الر�ضا وم�صطفى حممد� ،إال �أنها لي�ست
م ��ؤ ّث��رة ،و�سنحاول ع��دم ا��ش��راك الالعبني
جميع ًا خالل الدقائق ال�ستني با�ستثناء بدر
حمودي لعدم تواجد بديله مع البعثة".
ويف �سياق ذي �صلة ،اختارت جلنة احل ّكام
يف االحت ��اد الآ� �س �ي��وي ل�ك��رة ال �ي��د ،ثنائي
التحكيم ال�ع��راق��ي ال��دول �ي��ان خ��ال��د �شاكر
وفا�ضل كاظم� ،ضمن ال�ك��وادر التحكيمية
لقيادة مباريات البطولة الآ�سيوية.
و�أن �ي �ط��ت للحكمني خ��ال��د وف��ا� �ض��ل� ،أوىل
امل�ه� ّم��ات لإدارة م �ب��اراة الكويت والأردن
�ضمن املجموعة الأوىل يف افتتاح مناف�سات
البطولة ،وجاء اختيارهما ملا يتم ّتعان من
قوّ ة و�سرعة يف اتخاذ القرار ولياقة بدن ّية
عالية ومتابعة لكل ��ش��اردة وواردة خالل
�سري املباريات.
مت�ن�ي��ات�ن��ا ل�ل�ح�ك�م�ين امل �ت ��أل �ق�ين ال�ت��وف�ي��ق
وال �ن �ج��اح يف ه ��ذه امل �ه � ّم��ة ،وه ��ي لي�ست
وذكر م�ؤمن "دائم ًا �أقول لل�شباب �إننا ُك ّلنا ب��اجل��دي��دة عليهم ،فقد �سبق لهما �أن ق��ادا
ج�ن��ود ،وع�ن��دم��ا ن�ك��ون يف �أر� ��ض املعركة بع�ض مباريات نهائيات ك�أ�س العامل للرجال
علينا �أن نقاتل حتى �آخ��ر حلظة ،وعليهم والن�ساء وبطولة الت�ضامن الإ�سالمي.

آراء وأفكار

العدد ( )5111ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -االثنني ( )24كانون الثاين 2022
http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

كيف خطط بو�ش وبلير للحرب في العراق؟

مظلومية ال�شيعة
هذه ال ��روح وجت ّذرها يف الوج ��دان ال�شيعي بعد ،٢٠٠٣
�إذ انقلب ��ت الأم ��و ُر ر�أ�س ًا عل ��ى عقب وحت ��وّ ل ال�شيع ُة بعد
م�س�ي�رة طويلة ِمن املظلومي ��ة �إىل �أهل �سلط ��ة .ولكن مَن
ُه ��م الذي ��ن اعتلوه ��ا با�سم ال�شيع ��ة؟ و َهل كان ��وا م�ؤهلني
قادري ��ن على متثيلهم ال�سلطوي؟ ه ��ذا ال�س�ؤال هو جوهر
مع�ضل ��ة ال�شيع ��ة الآن… �إذ �صعد �إىل ق ّم ��ة ال�سلطة جهل ُة
ال�شيع ��ة و�أميّوه ��ا ،وبع�ضه ��م تر ّب ��ى يف �أح�ض ��ان دول
�أجنبية فانغر�س ��ت ب�ضمائرهم وعقوله ��م ايديولوجياتها
التي ا�ستحال ��ت �إىل والء وطاعة ممهورتان بالدم �أحيان ًا،
وج ��رى ا�ستبع ��اد نخبه ��م وكفاءاته ��م املتمكن ��ة اخلب�ي�رة
باجلهل والفو�ضوية
املتعلمة ،فق ��د َف َتحَ ه�ؤالء الغارق ��ون
ِ
هب ودَبّ ِمن الو�ضعاء
وجل ��د الذات ال َ
أبواب �أم ��ام ك ّل مَن َّ
بالف�شل واملا�ضوية والت�صغري كونهم
التهام �شيعة العراق
ِ
 د .حيدر نزار
لي�سوا �أه ًال للحكم ،وهي مغالطة عظيمة �أوجد م�سوغاتها
ح� � ّكام م ��ا بع ��د  ٢٠٠٣كن ��اجت فو�ضويته ��م و�شراهته ��م
�دول �أجنبي ��ة تف ّكر
ِللم ��ال وال�سلط ��ة والنف ��وذ والإذعان ل � ٍ
مب�صاحله ��ا القومي ��ة �أو ًال .وَلع َّل امل� �دّة التاريخية املمتدّة
ِم ��ن ع ��ام  ١٩٤٧كبداي ��ة مت ّث ��ل تب ��وّ �أ �صالح ج�ب�ر رئا�س َة
يف عام  ١٩٢١و�ضع �شيع� � ُة العراق بتن�سيق مع �إخوانهم ال ��وزارة ك�أوّ ل �شيعي يبلغ هذا املن�صب وح ّتى عام ١٩٥٨
ال�سن ��ة والك ��رد الب�صم� � َة الأوىل ملالم ��ح الهوي ��ة والروح �شه ��د تاريخ الع ��راق جمموع ًة ِمن حم�ت�ريف ال�سيا�سة ِمن
الوطني ��ة امل�شرتك َت�ي�ن .ورغ ��م �أن الع ��راق مل ي ��ك حينه ��ا ال�شيع ��ة م ��ن ذوي التعلي ��م املرم ��وق الذين �أثبت ��وا كفاء ًة
ومن �أ�صحاب النزعة الليربالية
حُم ��دد جغرافي� � ًا يف ال�سيا�س ��ة والأر� ��ض ،ف� �� َّإن امل�شاع ��ر عالي ًة يف الإدارة والقيادة ِ
املت�ض ّمن ��ة يف وج ��دان النا� ��س يف هذه البقع ��ة قد انبثقت الع�صرية الذين خدموا ال�شيع َة ب�أف�ضلية وتركيز على رفع
�ورة وطنية راف�ضة لق ��وّ ة �أجنبية امربيالية وجدت يف م�ستواه ��م التعليمي وزجّ ه ��م يف قوائم البعث ��ات العلمية
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ه ��ذه
كجزء ِمن ورف ��ع احليف عنه ��م بالوظائ � ِ�ف العالي ��ة املق ��ام كو�سائل
ٍ
ُ
م�ش ��روع اال�ستعمار الغرب ��ي املن�شط بر�أ�سم ��ال ح�ضاري �أك�ث�ر منفع ��ة وم�شارك ��ة يف �إدارة �ش�ؤون بلده ��م( ،ميكن
وتكنولوج ��ي وع�سك ��ري واقت�ص ��ادي ي�سع ��ى �إىل فت ��ح االط�ل�اع على من ��اذج عن ��د عبدالك ��رمي الأزري يف م�شكلة
الأ�سواق �ضمن ايديولوجيا الر�أ�سمالية املفعمة بالعزمية احلك ��م يف الع ��راق) .غري �أن ما ميكنن ��ا تلمّ�سه بعد٢٠٠٣
�وب تراه ��ا متخ ّلف ��ة �أن مظلومية ال�شيعة تزايدت وت�صاعدت ،وهذه امل ّرة لي�س
وعقلي ��ة التف ��وّ ق الثق ��ايف عل ��ى �شع � ٍ
وغ�ي�ر قادرة عل ��ى ا�ستثمار ثرواته ��ا ،الأمر ال ��ذي ي�سوّ غ يف التعني ��ف واالحتقار وركنهم كمواطن�ي�ن درجة ثانية،
ا�ستعماره ��ا وا�ستغالله ��ا ك�أ�س ��واق و�أر� ِ��ض ري ��ع للمادة ب ��ل بنحو �أ�شد و�أب�شع ،وه ��ي منهجية جتهيلهم وخداعهم
الأولية ،وو�سيلة جدي ��دة ملراكمة ر�أ�سمال الغرب ورخائه وطم�س �شخ�صيته ��م املميزة و�سلبهم عقو َله ��م با�ستخدام
ورب ��ط ه ��ذه البل ��دان باقت�صادياته ��ا الآ�سيوي ��ة احلرفية العاطف ��ة والبكاء على الأطالل ،حتى �أم�سى بع�ض ال�شيعة
والبدائي ��ة بال�سوق العاملي اخلا�ضع ل�سيطرة هذا الغرب .م ��ن فرط جهلهم يدافعون ب�شرا�سة ع ��ن الذين �أحلقوا بهم
(ميكن التو�سع يف االطالع على هذه ال�سردية عند �إدوارد وب�سُ معته ��م ال�ض ��ر َر الف ��ادح مبربر �أنه ��م �شيعة ،ب ��دل �أن
�سعي ��د يف كتاب ��ه اال�ست�ش ��راق ،وع�ص ��ام اخلفاج ��ي يف يفك ��روا �أن ِلل�شيعة كفاءات ونخ ��ب ومثقفني ميكن لهم �أن
الوالدات املتع�سّ رة).
يجه ��دوا يف بناء دول ��ة حقيقية .وهنا ا�ستم ��رت م�أ�سا ُتنا
يف ع ��ام  ١٩٢٢ح� � َّذ َر تقري� � ٌر �س ّري بريط ��اين ِمن خطورة ك�شيع� � ٍة ومل تتحق ��ق �أحال ُمن ��ا و�آمالن ��ا ،و�أ�صبحنا �أ�سرى
دعوات �أم�ي�ن اجلرجَ فج ��ي البغ ��دادي املطا ِلب ��ة ب�إن�صاف بقب�ض ��ة م ّدع ��ي ت�ش ّي ��ع ال يف ّك ��رون وال ينظ ��رون �أبع َد ِمن
�شيعة الع ��راق والتعامل معهم بعدالة ،بعي ��د ًا عن التمييز �أرنب ��ة �أنوفه ��م .وهنا ميكن التك ��رار الت�أكي ��دي بخطورة
والإق�ص ��اء املعم ��ول ب ��ه بو�ض ��وح .وكان اجلرجفج ��ي احل � ّ�ث التجهيل ��ي وب�شاع ��ة م ��ا يتع َّر� ��ض ل ��ه ال�شيع� � ُة ِمن
م�ؤ�س� ��س حزب النه�ضة من روّ اد النخب ال�شيعية التي عال ت�ضلي � ٍ�ل عندم ��ا ُتغ َلق �أمامه ��م ك ّل الط ��رق با�ستثناء واحد
�صوتها بال�صراخ ،وهو يطالب بحق �شيعة العراق بنف�ض يَف�ض ��ي دائم� � ًا �إىل �أ�صح ��اب ال�سلط ��ة الرث ��ة كاختي ��ار
�آثار املظلومية والتهمي�ش الذي تع ّر�ضوا له لقرون.
وخم ّل� ��ص وحام ومم ّث ��ل �شريف ِمن خ�ل�ال عقيدة جديدة
من ��ذ قرون يعي�ش �شيع ُة الع ��راق يف بلدهم كمواطنني ِمن ابتدع ��ت الت�شكي ��ك بت�شي ��ع َم ��ن ال يتوافق م ��ع طروحات
الدرجة الثانية م�شكوك ًا بوالئهم خلارج احلدود وحمظور ومواق ��ف وح ّت ��ى مغام ��رات �شيع ��ة ال�سلط ��ة .و�إذا �أخذنا
َ
مواقف مرجعية النجف الدينية
عليه ��م ممار�سة طقو�سهم الديني ��ة� ،إذ حلقهم التمييز ح ّتى بنظر اعتب � ٍ�ار فوق العادة
باجلان ��ب ال�سيا�س ��ي .وعلى �سبيل املث ��ال تع ّر�ض ال�شيع ُة الت ��ي و�سم ��ت ه�ؤالء بالف�ش � ِ�ل والف�ساد ف� َّإن ذل ��ك ي�ستدعي
ال�شيوعي ��ون �إىل حم�ل�ات �إبادة ع ��ام  ١٩٦٣عندما انقلب فت ��ح م�سالك جدي ��دة لإعادة ت�شكيل العالق ��ة بني اجلمهور
البعثي ��ون عل ��ى عب ��د الك ��رمي قا�س ��م ،وعومل ��وا مبنتهى وال�سلط ��ة ،الأمر ال ��ذي ي�ستدعي ن�شاط� � ًا ثقافي ًا تنه�ض به
الق�س ��وة واالحتق ��ار طوال امل ��دة ِمن ع ��ام � 1963إىل عام النخب الفكري ��ة والثقافية ال�شيعي ��ة العراقية وغلق طرق
“م�س االحتي ��ال والتحطي ��م النف�س ��ي الدعائي ال ��ذي يهدف �إىل
 .٢٠٠٣وباخت�صار كان �شيعة العراق كما و�صفتهم ِ
بي ��ل” �أف�ضل الزارع�ي�ن و�أ�سوء احلا�صدي ��ن ،ومنهم ظهر فر� ��ض الهيمنة وتعزي ��ز عملية الإخ�ض ��اع  .وبالت�أكيد مع
كبار علم ��اء العلوم الطبيعية والهند�س ��ة والطب والعلوم وجود وفرة كبرية يف الكف ��اءات العراقية ال�شيعية ميكن
بفكر ع�صري
الإن�سانية والأدباء والفنان�ي�ن الكبار الذين �صاغوا قالدة له ��ا �أن تنه�ض بالبالد وتقودها ب� ��أداء ناجح ٍ
الأدب والف ��ن العراقي�ي�ن .ولدين ��ا يف ه ��ذا ال�سي ��اق قائمة ومه ��ارات معرفية وتعليمية حمرتمة ب ��دل نخب �سيا�سية
مرتعة ب�أ�سم ��اء العظام ِمن املبدعني ،ب ��ل كان نخبة �شيعة تتالع ��ب بالعواط ��ف وتن�شر اجله� � َل دون اجن ��از حقيقي
الع ��راق روّ اد زراعة �شتلة الوطني ��ة العراقية .ولع َّل تفجّ ر ملطام ��ح و�آمال �شيعة العراق برف ��ع املظلومية عنهم .ومَن
ال ��روح الوطنية يف ت�شري ��ن  ٢٠١٩كان جت�سيد ًا ِلباطنية يتالعب بالعواطف فهو �أ�شد ظلم ًا وخطر ًا.

 ع�صام اليا�سري
مت لأول م ��رة بوا�سط ��ة (وكال ��ة ال�صحاف ��ة الفرن�سي ��ة)
بتاري ��خ 13 :يناي ��ر  .2022ن�ش ��ر مذك ��رة �سري ��ة ح�سا�سة
بالكام ��ل “ب�ش ��كل ا�ستثنائي” .تك�شف عما مت ��ت مناق�شته
بالفعل يف مزرعة بو�ش يف تك�سا�س ،يف � 6أبريل .2002
مالحظة :يف �أبريل  ،2002قام توين بلري ،رئي�س الوزراء
الربيطاين ،بزيارة الرئي�س الأمريكي جورج دبليو بو�ش
يف مزرعت ��ه يف كروف ��ورد ،تك�سا� ��س .مت حتدي ��د اجتماع
نهاي ��ة الأ�سبوع منذ فرتة طويل ��ة باعتباره حلظة رئي�سية
للقيام فعال بالغزو الذي قادته الواليات املتحدة للعراق يف
مار�س  ،2003لكن تفا�صيل ما متت مناق�شته بني الطرفني
ظلت م�س�أل ��ة تكهنات .اطلع موقع (ع�ي�ن ال�شرق االو�سط)
 Middle East Eyeعل ��ى ن�سخ ��ة من مذك ��رة �سرية حول
االجتماع ،كتبها ديفي ��د مانينغ ،كبري م�ست�شاري ال�سيا�سة
اخلارجي ��ة لبلري ،الذي رافق ��ه �إىل كروف ��ورد .مت �إر�سالها
�إىل �سيم ��ون ماكدونال ��د ،ال�سكرت�ي�ر اخلا� ��ص الرئي�س ��ي
لوزي ��ر اخلارجية جاك �س�ت�رو ،ومت م�شاركت ��ه مع خم�سة
م�س�ؤول�ي�ن بريطانيني كب ��ار �آخرين ه ��م :جوناثان باول،
كب�ي�ر موظف ��ي بلري ،ماي ��ك بوي� ��س رئي� ��س �أركان الدفاع.
بي�ت�ر واتكين ��ز ،ال�سكرتري اخلا� ��ص الأول لوزي ��ر الدفاع
جي ��ف ه ��ون ،كري�ستوفر ماير �سف�ي�ر اململك ��ة املتحدة يف
الوالي ��ات املتح ��دة .ومايكل ج ��اي ،ال�سكرت�ي�ر الدائم يف
وزارة اخلارجي ��ة ل�ش� ��ؤون الكومنولث .مت ن�شر ن�ص هذه
املذكرة �أدن ��اه لأول مرة قبل ايام ،تبدو احداثها من زاوية
�صوري ��ة لوح ��ة مثالي ��ة لعم ��ل �سينمائ ��ي دراماتيكي على
الطريقة االمريكية.
املو�ض ��وع ـ متعل ��ق بح ��رب الع ��راق( :مذك ��رة �سري ��ة عن
خط ��ط الإطاح ��ة ب�ص ��دام ح�س�ي�ن) كتبه ��ا ديفي ��د مانينغ،
رئي�س ال ��وزراء الربيط ��اين ال�سابق وكب�ي�ر امل�ست�شارين
اخلارجي�ي�ن لتوين بل�ي�ر ،خالل االجتماع ب�ي�ن توين بلري
والرئي� ��س الأمريك ��ي ال�سابق ج ��ورج دبليو بو� ��ش اثناء
زيارت ��ه للوالي ��ات املتح ��دة ـ يف مزرعت ��ه يف تك�سا� ��س يف
الف�ت�رة من  7 - 5ني�سان (�أبري ��ل)  .2002يف ذلك الوقت،
وتفا�صيل ما متت مناق�شته ظل غري معروف حتى الآن.
تاري ��خ الإر�س ��ال� 8 :أبري ��ل  2002م ��ن :ديفي ��د مانين ��غ
�إىل� :سامي ��ون ماكدونال ��د ،جوناث ��ان ب ��اول ،ال�سري مايك
بوي�س ،بي�ت�ر واتكين ��ز ،كري�ستوفر ماي ��ر ..ال�سري مايكل
جاي ،وال�سي ��دة بلري �ضيفي الرئي� ��س وال�سيدة بو�ش يف
كروفورد ،تك�سا�س ،يف الفرتة من � 5إىل � 7أبريل.
وم ��ن ب�ي�ن الق�ضاي ��ا التي نوق�ش ��ت يف االجتم ��اع ـ العراق
وموا�ضيع �أخرى.
كان ��ت الكثري م ��ن مناق�شات )بلري بو�ش) جم ��رد ردة فعل.
وم ��ع ذل ��ك ،ان�ضمم ��ت �أن ��ا وجوناث ��ان ب ��اول �إىل الرئي�س
ورئي� ��س ال ��وزراء يف مزرعة كروفورد لإج ��راء حمادثات
غ�ي�ر ر�سمية �صباح ي ��وم ال�سبت � 6أبري ��ل .كوندي راي�س
)م�ست�ش ��ارة بو� ��ش للأمن القوم ��ي( و�آن ��دي كارد )رئي�س
�أركان بو� ��ش( رافقت ��ا بو� ��ش .وم ��ن ب�ي�ن الق�ضاي ��ا الت ��ي
نوق�ش ��ت “ال�ش� ��أن العراق ��ي” وموا�ضي ��ع �أخ ��رى عل ��ى

حدة .ه ��ذه الر�سالة (املذك ��رة) ح�سا�سة ب�ش ��كل ا�ستثنائي
وق ��د �أمر رئي�س ال ��وزراء ب�ضرورة االحتف ��اظ بها ب�إحكام
�شدي ��د ،ويج ��ب عر�ضه ��ا فقط لأولئ ��ك الذي ��ن لديهم حاجة
حقيقي ��ة للمعرفة وال ينبغي عمل ن�س ��خ �أخرى .قال بو�ش
�إن ��ه ورئي�س الوزراء ناق�شا العراق مبفردهما على الع�شاء
يف الليل ��ة ال�سابقة .يف الوقت احلايل ،مل يكن لدى القيادة
املركزية الأمريكية خطة حرب على نحو ناجح.
عل ��ى الرغم م ��ن �أن خلية القي ��ادة املركزي ��ة ال�صغرية جدا
ق ��د مت �إن�شا�ؤها م�ؤخ ��را يف ظروف من ال�سري ��ة ال�شديدة
للنظر يف التخطي ��ط الع�سكري املف�صل ،كان التفكري حتى
الآن عل ��ى م�ستوى وا�سع ومركز ح ��ول امل�ستقبل ..وقالت
كون ��دي راي�س �إن  99يف املائة من القيادة املركزية مل تكن
عل ��ى عل ��م بذلك .وعندما ننج ��ز املزيد من العم ��ل� ،سيكون
بو� ��ش م�ستع ��دا للموافقة على جلو� ��س خمططي الواليات
املتح ��دة واململكة املتح ��دة معا لدرا�سة اخلي ��ارات .ويريد
من ��ا العم ��ل معا خ�ل�ال متابع ��ة ه ��ذه الق�ضايا مهم ��ا كانت
اخلطة الت ��ي �ستظهر ،وعلينا �ضمان الن�ص ��ر ،اذ ال ميكننا
حتم ��ل الف�شل .لكن من ال�ضروري الت�أكد من �أن العمل �ضد
�صدام �سيعزز اال�ستقرار الإقليمي بد ًال من �أن يقو�ضه.
لذل ��ك فقد طم�أن الرئي�س الأتراك ب�أنه ال توجد م�س�ألة تفكك
الع ��راق وظهور دولة كردية .ولكن م ��ع ذلك كان هناك عدد
من الأمور التي ال ميكن حلها .ومنها عدم معرفته َمن الذي
�سيح ��ل مكان �صدام� ،إذا ،ومت ��ى� ،أ�سقطناه؟ .لكنه مل يهتم
كث�ي�را مبثل هذه االم ��ور .كان يعمل عل ��ى افرتا�ض �أن �أي
�شخ� ��ص �سيكون �أف�ض ��ل .ومع ذلك ،وافق بو� ��ش على �أننا
بحاج ��ة �إىل �إدارة جان ��ب العالق ��ات العام ��ة يف كل ه ��ذا
بعناية كبرية .لقد وافق على �أننا بحاجة �إىل و�ضع �صدام
يف احل ��ال �أم ��ام مفت�ش ��ي الأمم املتحدة ،وعلين ��ا �أن نقول
ل ��ه �إننا نريد دلي ًال عل ��ى ادعائه ب�أنه مل يك ��ن يطور �أ�سلحة
دمار �شام ��ل .وال ميكن �أن يتحقق ذلك �إال �إذا ُ�سمح ملفت�شي
الأمم املتح ��دة بالدخ ��ول على �أ�سا�س ميكنه ��م الذهاب �إىل
�أي م ��كان داخل الع ��راق يف �أي وقت .و�أ�ض ��اف بو�ش �أنه
ال ميكن ال�سماح ل�صدام �أن يكون له ر�أي يف جن�سية فريق
التفتي� ��ش �أو تكوينه .وق ��ال �إن توقيت �أي عمل �ضد �صدام
مه ��م للغاي ��ة� .إنه ال يريد �إط�ل�اق �أي عملية قب ��ل انتخابات
الكوجنر� ��س الأمريك ��ي يف اخلري ��ف .و�إال ف�سيتم اتهامه
بالرتوي ��ج للحرب من �أجل املنفع ��ة االنتخابية .يف الواقع
 ،كان ه ��ذا يعني �أن هناك فر�صة �سانحة بني بداية نوفمرب
ونهاية فرباير.
وق ��ال رئي�س الوزراء بلري “عل ��ى الرغم من �أننا قد ال نقرر
القيام بذلك هذا العام على الإطالق” .امنا ال ميكن لأحد �أن
ي�شك يف �أن العامل �سيكون مكا ًنا �أف�ضل �إذا كان هناك تغيري
للنظ ��ام يف الع ��راق .لكن اذا ما مل يت ��م ا�ستمرار املفت�شني،
علين ��ا �أن نفك ��ر ملي ��ا يف كيفي ��ة و�ضعن ��ا للإن ��ذار النهائي
ل�صدام بال�سماح للمفت�شني القيام بعملهم .من املحتمل جدا
�أن �ص ��دام �سيحاول عرقل ��ة عملهم ولعب الوق ��ت .هذا هو
ال�سبب الذي كان من الأهمية مبكان �أن ن�صر على �أنه يجب

ال�سماح لهم بالدخول يف �أي وقت و�أن يكونوا �أحرارا يف
زي ��ارة �أي م ��كان �أو من�ش�أة .و�أ�ضاف رئي� ��س الوزراء �إننا
بحاج ��ة �إىل ا�سرتاتيجي ��ة عالقات عام ��ة م�صاحبة ت�سلط
ال�ضوء على خماطر برنامج �صدام لأ�سلحة الدمار ال�شامل
و�سجله املروع يف جمال حقوق الإن�سان.
واف ��ق بو�ش ب�شدة ..وعقب رئي� ��س الوزراء �إن هذا النهج
�سيك ��ون مهم ��ا يف �إدارة ال ��ر�أي الع ��ام الأوروب ��ي ويف
م�ساع ��دة الرئي�س على بناء حتالف دويل .وانه ،اي بلري،
�سي�ؤك ��د لل�شركاء الأوروبيني �أن �صدام ح�صل على فر�صة
للتع ��اون .و�إذا م ��ا ف�شل �ص ��دام يف فعل ذل ��ك ،كما يتوقع،
ف�سيج ��د الأوروبي ��ون �صعوب ��ة �أكرب يف مقاوم ��ة املنطق
القائل ب�ضرورة اتخاذ �إج ��راءات للتعامل مع نظام �شرير
يهددن ��ا بربنامج �أ�سلحة الدمار ال�شام ��ل .و�سنظل نواجه
ال�س� ��ؤال مل ��اذا قررنا العم ��ل الآن ،ما الذي تغ�ي�ر؟ �سيكون
اجل ��واب هو �أنن ��ا يجب �أن نفك ��ر يف امل�ستقب ��ل ،ذلك �أحد
الدرو� ��س امل�ستفادة م ��ن �أحداث � 11سبتم�ب�ر :الف�شل يف
اتخاذ �إجراء يف الوقت املنا�سب يعني �أن املخاطر �ستزداد
فقط وقد جتربنا على اتخاذ �إجراءات �أكرث تكلفة يف وقت
الح ��ق .وافق الرئي�س على خط بلري يف اجلدل .كما كانت
وجه ��ة نظر بو�ش ،عل ��ى الرغم من �أنه مل يك ��ن ليقول ذلك
عللنا� ،أنه �إذا جن ��ح نظام علماين معتدل يف خالفة �صدام
يف الع ��راق ،ف�سيك ��ون لذلك ت�أث�ي�ر �إيجابي عل ��ى املنطقة
خا�صة على اململكة العربية ال�سعودية والعراق.
تعلي ��ق لـ “كاتب املذكرة” :عل ��ق يل رئي�س الوزراء الحقا
عل ��ى انف ��راد ب�أنه حتدث م ��رة �أخرى لبو�ش ح ��ول ق�ضية
مفت�ش ��ي الأمم املتح ��دة .وكان بو� ��ش ق ��د �أق ��ر ب� ��أن هناك
احتم ��اال �أن ي�سم ��ح �ص ��دام للمفت�ش�ي�ن بالدخ ��ول والقيام
ب�أعماله ��م اخلا�ص ��ة� .إذا ح ��دث ،ف�سيتع�ي�ن علين ��ا تعدي ��ل
نهجن ��ا وفق ��ا لذل ��ك .يف ه ��ذه الأثن ��اء كان الأم ��ر ي�ستحق
تكثي ��ف ال�ضغ ��وط عل ��ى �صدام و�إي�ض ��اح �أن ��ه �إذا مل يقبل
املفت�ش�ي�ن ف�إننا نحتفظ باحلق يف الدخول والتعامل معه.
�أخ�ب�رين رئي�س الوزراء �أي�ض ��ا �أن بو�ش كان وا�ضحا يف
رغبته يف بناء حتالف وا�سع ل�سيا�سته جتاه العراق .وقد
�أقنع ��ه هذا عل ��ى ما يبدو بطرد �أولئ ��ك املنتمني �إىل اليمني
الأمريك ��ي الذين كانوا يجادل ��ون ب�أنه ال داعي وال جدوى
م ��ن القل ��ق مع مفت�ش ��ي الأمم املتح ��دة .رمب ��ا كان جورج
بو� ��ش الأب امل�ؤث ��ر يف ه ��ذه النقطة� .أخرب بو� ��ش رئي�س
ال ��وزراء ب�ش ��كل منف�صل �أنه يجب عل ��ى الواليات املتحدة
ت�شكي ��ل حتال ��ف للتعام ��ل مع الع ��راق �أي ��ا كان م ��ا يقوله
“املتطرف ��ون اليميني ��ون” .يت�ضح من هذه التبادالت �أن
التخطي ��ط الع�سكري مل يتقدم كث�ي�ر ًا بعد .فقط عندما يتم
�إحراز املزيد م ��ن التقدم� ،سيكون بو�ش م�ستعدا بال�سماح
للمخطط�ي�ن لدين ��ا مبناق�ش ��ة اخلي ��ارات م ��ع “القي ��ادة
املركزية”  ،Centcomلكن كما يبدو وا�ضحا �أن بو�ش مل
يق ��رر بعد ب�شكل نهائي �أن العمل الع�سكري �سيكون ممكنا
يف نهاي ��ة هذا العام ،حتى ل ��و كان قد خ�ص�ص م�ؤقتا فرتة
نوفمرب  -فرباير حلملة حمتملة.

نافـذة من موسـكو

ماذا تعلم بريندن فارما في العراق؟
تعلم بريندن فارما وهو الم�س�ؤول
الإعالمي في ق�سم االت�صال ب�إدارة
االت�صاالت العالمية بالأمم المتحدة،
الذي عمل من تموز �إلى ت�شرين
الأول  ، 2021كم�ست�شار ات�صاالت
�أول لبعثة الأمم المتحدة الكثير من
تجربة عمله في العراق .وتنطوي
�شهادته على �أهمية الك�شف عن الواقع
العراقي من وجهة نظر اجنبية
مو�ضوعية ومحايدة ،والوا�ضح
انها تتعاطف مع �شعب العراق.
واكت�شف فارما عراقا �آخرا ال ينطبق
والت�صورات ال�سائدة لدى الكثير من
�سكان المعمورة ،بانه “ �صحراء”
غام�ضة ي�سودها الإرهاب والتطاحن
والقتال الطائفي والجريمة.

لق ��د ار�سل ��ت الأمم املتح ��دة فارم ��ا �إىل بغ ��داد
كم�ست�شار ات�ص ��االت انتخابية ،ولكنها يف الوقت
نف�س ��ه ،كما يق ��ول ،منحته “فر�ص ��ة للتعرف على
ه ��ذا البل ��د ،ال ��ذي ال ي ��زال غام�ض ��ا ملعظ ��م �سكان
ً
حمظوظا
الع ��امل” وي�ضيف “� .أدركت �أنني كنت
لأنن ��ي متكنت م ��ن تعلم الكث�ي�ر وتعلي ��م الكثري.
ً
حمظوظا لأنن ��ي متكنت من تو�سي ��ع �آفاقي
كن ��ت
و�أ�صبحت جزءا من �شيء �أكرب مني� .أنا حمظوظ
لأن يل �شرف اخلدمة يف امليدان».

وخا� ��ض جتربة امل�ساعدة على �إجن ��اح انتخابات
ت�شري ��ن الأول ،وح�س ��ب تقيم ��ه “ :ج ��اء ي ��وم
االنتخاب ��ات وم ��ر .ومل يك ��ن �إقب ��ال الناخب�ي�ن
مرتفع ��ا �أو منخف�ض ��ا ب�ش ��كل خا� ��ص”  .ولكن ما
يث�ي�ر هنا ما قال ��ه بان ن�سبة كب�ي�رة من الناخبني
الذي ��ن حتدث اليه ��م اعرتف ��وا ب�أنه ��م “ يف�ضلون
النظ ��ام امللكي” ،وي�شكل هذا داللة على خيبة �أمل
ال�شعب العراقي بالعملية ال�سيا�سية التي انطلقت
بع ��د انهي ��ار الديكتات ��وري ،وف�ش ��ل قيادته ��ا يف
نيل ثق ��ة ال�شعب بهم ،وبناء النظ ��ام البديل الذي
كان ��ت كانوا يتطلعون الي ��ه .لذك وكما �سي�أتي يف
�س ��رده ذهب املواطن ��ون �إىل �صنادي ��ق الإقرتاع:
وه ��م عل ��ى قناعة ب� ��أن نتائها لن ت�سف ��ر عن نتائج
�إيجابي ��ة ،و�سيعود احلكام الذي ��ن تدور ال�شكوك
حول نزاهتهم و�أخال�صه ��م للوطن ،اىل كرا�سيهم
“ الدافئة” منفردين بالتمتع بنعم البالد .وهذا ما
حتقق بالفعل .حيث نرى دورة جديدة “ م�ؤ�سفة”
يف مفاو�ض ��ات “ الفائزي ��ن” ت ��دور يف ما وراء
الكوالي� ��س ح ��ول توزي ��ع الكرا�س ��ي “الدافئ ��ة”
ولي�س على الربام ��ج الناجعة التي ت�ضع اخلطط
لأحي ��اء البني التحتي ��ة ورفع الأنقا� ��ض  /املدن،
و�سب ��ل ع ��ودة النازح�ي�ن ملنازلهم ،وح ��ل امل�شاكل
ال�سمتع�صي ��ة ،وتوفري املاء والكهرب ��اء والتهيئة
النها�ض االقت�صاد الذي يعاين �سكرات املوت.
ويق ��ول  :ان الع ��راق ال ��ذي ر�أه كان بعي ��دا ع ��ن
الت�صورات ل ��دى الكثريين  .حيث “زرت املقاهي
البوهيمي ��ة يف بغ ��داد  ،واملطاع ��م الع�صرية على
الأ�سط ��ح يف دهوك و�أربي ��ل  ،ويف الب�صرة ر�أيت
مناظ ��ر نهري ��ة جميل ��ة .التقيت بفنان�ي�ن عراقيني
�شب ��اب و�صن ��اع �أف�ل�ام ومو�سيقي�ي�ن ورج ��ال
�أعمال .ا�شرتي ��ت مالب�س غري ر�سمية ع�صرية من
م�صممني حمليني وابت�سم ��ت عندما قابلت حمبو
مو�سيق ��ى اجل ��از العراقي�ي�ن الذين ب ��دوا وك�أنهم
قد ُنقلوا للتو من �ش ��وارع بروكلني .ن�شرة وقائع

 د .فالح احلمـراين

الأمم املتح ��دة لي�س ��ت وثيقة ر�سمي ��ة� .إنه ل�شرف
عظي ��م لن ��ا �أن نن�ش ��ر مق ��االت لكب ��ار ال�شخ�صيات
يف الأمم املتح ��دة  ،وكذلك رجال الدولة البارزين
وال�شخ�صيات العامة من جميع �أنحاء العامل».
ويوا�ص ��ل بان ��ه ج ��اء �إىل بغ ��داد بعد تبن ��ي قرار
جمل� ��س الأم ��ن قرارا جدي ��دا 27 2021( 2576
�أي ��ار  2021ب�ش� ��أن العراق  ،يدع ��م طلب حكومة
الع ��راق للم�ساعدة على �إجراء االنتخابات يف 10
ت�شري ��ن الأول  ،2021وق�ض ��ى الق ��رار بتنظي ��م
حملة �إعالمية ا�سرتاتيجي ��ة للأمم املتحدة تهدف
�إىل تثقي ��ف و�إع�ل�ام الناخب�ي�ن العراقي�ي�ن ح ��ول
اال�ستعدادات لالنتخاب ��ات .االنتخابات و�أن�شطة
الأمم املتحدة ذات ال�صلة.
و�ضمن هذا ال�سياق احتاجت بعثة الأمم املتحدة
مل�ساع ��دة الع ��راق (يونام ��ي) �إىل �إر�س ��ال فري ��ق
ات�ص ��االت على الف ��ور �إىل املكت ��ب امليداين“ .يف

ذل ��ك الوق ��ت عُر� ��ض عل � ّ�ي الذه ��اب �إىل بغ ��داد”.
وي�ضي ��ف “من وجهة نظر مهني ��ة  ،اعتقدت �أنني
م�ستعد لبدء العمل ،لكنني �سرعان ما �أدركت مدى
�صعوبة جم ��ع ملفات عن البل ��د دون التواجد فيه
مبا�ش ��رة” .وي�ض ��رب مث ��ل عل ��ى ذلك ب�أن ��ه عندما
كان يف نيوي ��ورك  ،كان ��ت �إح ��دى مهماته الأوىل
ه ��ي و�ض ��ع عالم ��ة ت�صني ��ف حلمل ��ة االت�صاالت
االنتخابي ��ة اجلدي ��دة .لق ��د اختارالها�شت ��اغ #
 Vote4Iraqلت�شجي ��ع الناخب�ي�ن العراقي�ي�ن
“على و�ضع م�صالح بلدهم فوق �أي اعتبار �آخر”.
لك ��ن املوظف�ي�ن يف بعث ��ة الأمم املتح ��دة مل�ساعدة
العراق (يونام ��ي) ن�صحوه بالنظ ��ر يف خيارات
�أخرى �أي�ضا.
ويق ��ارن جتربت ��ه يف بغداد م ��ن زاوي ��ة م�ستوى
التنظي ��م واملخاط ��ر “يف م ��كان ما ب�ي�ن جتربتي
يف القد� ��س  /بري�شتين ��ا ومقدي�ش ��و” .فعل ��ى

جمي ��ع موظف ��ي الأمم املتح ��دة � ،س ��واء كان ��وا
يعملون لدى بعثة الأمم املتحدة لتقدمي امل�ساعدة
�إىل الع ��راق �أو ال ��وكاالت  ،العي� ��ش يف املجم ��ع.
ويتذك ��ر “ كان م ��ن امل�ستحي ��ل مغ ��ادرة املنطق ��ة
اخل�ض ��راء املحمية دون �أن يك ��ون برفقة حرا�س.
وكان العي� ��ش امل�شرتك �أمر ًا رائع� � ًا لبناء ال�صداقة
احلميم ��ة بني موظف ��ي الأمم املتح ��دة  ،لكن غالبا
م ��ا ين�ش�أ ال�شعور برهاب الأماك ��ن املغلقة .وتعني
تقلي� ��ص الوق ��ت ال ��ذي يق�ضي ��ه امل ��رء يف الهواء
الطل ��ق ب�سبب �شدة احلرارة  ،حيث ت�صل درجات
احل ��رارة غالب ��ا �إىل  115درج ��ة فهرنهاي ��ت (46
درج ��ة مئوية) خ�ل�ال النهار .ثم فهم ��ت ملاذا يحق
للموظف�ي�ن احل�ص ��ول عل ��ى راح ��ة مل ��دة �أ�سب ��وع
والتعايف بعد كل �أربعة �أ�سابيع من اخلدمة” .انه
حق ��ا مل ي�شكو م ��ن الظروف املعي�شي ��ة يف بغداد.
فق ��د كان يف �شقته حمام جمهز ب�أحدث التقنيات،
ومطب ��خ وجه ��از تلفزي ��ون ،وكان املجم ��ع ي�ض ��م
�صال ��ة �ألع ��اب ريا�ضية ومطع ��م بيت ��زا و�صالون
حالقة .كان ��ت هناك � ً
أي�ضا غ ��رف ميكن للموظفني
فيها لعب التن�س وكرة القدم وكرة الطاولة.
لق ��د و�ضعت رئا�سة بعث ��ة الأمم املتحدة مل�ساعدة
الع ��راق (يونام ��ي) �أمام ��ه مهم ��ة �أن يك ��ون جزء
حمل ��ة بعث ��ة املنظم ��ة الدولي ��ة �إقن ��اع العراقي�ي�ن
بامل�شارك ��ة يف االنتخابات “ .لذلك ،جعلت مهمتي
م ��ع فريق من م�ص ��وري الفيدي ��و� ،إعط ��اء الكلمة
لأولئ ��ك املواطن�ي�ن العراقي�ي�ن الذي ��ن خطط ��وا
للت�صويت .اعتق ��دت �أن العراقيني ق ��د ي�ستمعون
�أو ال ي�ستمع ��ون �إىل الأمم املتح ��دة  ،لكنه ��م ب�ل�ا
�ش ��ك �سي�ستلهم ��ون مث ��ال العراقي�ي�ن الآخري ��ن.
قررت �أن �أ�صور مقطع فيديو تقول فيه امر�أة متر
مب�ست�شفى �إقليمي متهدم�“ :س�أ�صوت لأنني �أريد
�أن تتح�سن الرعاية ال�صحية»».
ولك ��ن” هذه امل ��رة �أي�ض� � ًا ،مل تتواف ��ق مفاهيمي
امل�سبقة الت ��ي �شكلتها يف مق ��ر الأمم املتحدة ،مع

الو�ض ��ع احلقيق ��ي يف الع ��راق� .أو ًال  ،كان هن ��اك
�شعور باخل ��وف ،عالوة على ت�شدي ��د الإجراءات
الأمنية ،وكان من ال�صعب العثور على مواطنيني
عراقي�ي�ن عادي�ي�ن للتح ��دث معه ��م ،وعندم ��ا قمنا
بذلك ،مل يرغ ��ب الكثريون منه ��م �إظهار وجوههم
�أم ��ام الكام�ي�را .كان ��وا خائف�ي�ن م ��ن العواق ��ب،
ويت�سائل ��ون :م ��اذا ل ��و �شوهدا اح ��د نتحدث عن
مو�ض ��وع ميك ��ن اعتب ��اره �سيا�سي ��ا؟ .كم ��ا كان
هن ��اك عدم ثق ��ة يف ال�سلطات ب�شكل ع ��ام .و�شعر
الكثري من العراقي�ي�ن �أنه ال جدوى من الت�صويت
لأن النظ ��ام الإحتي ��ايل واملعي ��ب �سيعي ��د نف� ��س
ال�سيا�سيني القدامى �إىل ال�سلطة».
«كان موقفن ��ا �أن مب ��ادرة �إج ��راء االنتخاب ��ات
هي مبادرة الع ��راق  ،واالنتخابات جتري بقيادة
العراق  ،لكن االمم املتحدة تدعم ال�شعب العراقي
يف كل خط ��وة .يف النهاي ��ة  ،متكنا م ��ن ت�صوير
بع� ��ض املقاط ��ع ع ��ن العراقي�ي�ن  ،لك ��ن ال�شك ��وك
التي �شع ��رت بها يف النا�س دفعتن ��ي �إىل الرتكيز
عل ��ى �أولوية �أخرى يف �أن�شط ��ة �إدارة االت�صاالت
العاملي ��ة ـ �أي ن�ش ��ر معلوم ��ات موثوق ��ة ملكافح ��ة
الأخب ��ار املزيف ��ة .بد�أن ��ا ب�صن ��ع مقاط ��ع فيدي ��و
و�إجراء حوارات وفرزنا خالله ��ا ال�شائعات التي
و�صل ��ت �إلين ��ا وواجهناه ��ا باحلقائ ��ق� .أو�ضحنا
كي ��ف �ستك ��ون االنتخاب ��ات القادم ��ة خمتلفة عن
االنتخابات ال�سابقة وكيف �سي�ساعد الدعم الفني
م ��ن الأمم املتح ��دة يف �إن�ش ��اء عملي ��ة موثوق ��ة.
وللمرة الأوىل  ،بد�أت بعثة الأمم املتحدة مل�ساعدة
الع ��راق (يونامي) يف بث م�ؤمترات �صحفية حية
للممث ��ل اخلا� ��ص للأمني الع ��ام اىل الع ��راق .لقد
�أ�شركن ��ا فنان�ي�ن حملي�ي�ن يف جميع �أنح ��اء البالد
لإن�شاء جداريات لدعم الت�صويت .لقد عملنا � ً
أي�ضا
م ��ع امل�ؤثري ��ن العراقيني عل ��ى و�سائ ��ل التوا�صل
االجتماعي للو�ص ��ول �إىل �شباب البالد  ،حيث �أن
 ٪60من �سكان البالد هم دون �سن  25عاما».
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د .جالل الخياط ..في ذكرى رحيله غريب ًا ووحيد ًا
د .علي حداد

ً
مثقال ببرده قدّ ر
في يوم من �أيام هذا ال�شهر
لأحزاننا �أن تثقلنا معه ببردتها الكابية .
فقبل �سبع ع�شرة �سنة غادر الدنيا �إلى حيث
الإقامة الأبدية الدكتور(جالل الخياط)
الأ�ستاذ الأ�صيل العطاء والباحث العميق
الر�ؤى ،وهو ينوء ب�أعباء ثالث و�سبعين �سنة
قي�ض له في �أواخرها �أن يعاي�ش ن�أيه عن
وطنه وبيته وعائلته  ،و�أن يكابد في مغتربه
(اللندني) �آالم وحدته والمر�ض الذي ظل
ينه�ش ج�سده حتى غيبه.

ول ��د الدكتور(ج�ل�ال �أي ��وب �ص�ب�ري اخل ّي ��اط )
يف مدين ��ة املو�ص ��ل �سن ��ة 1932م .وكان وال ��ده
م ��ن الرتبويني املعروفني يف تل ��ك املدينة  ،مما و ّفر
لولده تن�شئ ��ة طيبة وجو ًا ثقافيا عاي�شته �شخ�صيته
 ،وا�ستوعبت كثري ًا من قيمه مبكر ًا.
ويف تل ��ك املدين ��ة �أكم ��ل الإب ��ن مراح ��ل درا�ست ��ه
االبتدائي ��ة والثانوي ��ة  ،لريح ��ل بعده ��ا �إىل بغ ��داد
ملتحق� � ًا ب ��دار املعلم�ي�ن العالي ��ة (كلي ��ة الرتبي ��ة)

الت ��ي تخ ��رج فيه ��ا �سن ��ة 1955م  ،حا�ص�ل� ًا عل ��ى
البكالوريو� ��س وبتقدير كان الأول في ��ه على كليته،
ليعينّ مدر�سا ملادة اللغة العربية يف بع�ض املدار�س
الثانوي ��ة م ��دة خم� ��س �سن ��وات الحق ��ة .ويف �سن ��ة
1961م ق ّي�ض له �أن يكون �ضمن بعثة الطلبة التي
�أر�سلتها وزارة الرتبية �إىل بريطانيا  ،حيث التحق
بجامع ��ة (كمربدج) ال�شهرية الت ��ي �أجنز فيها  -بعد
ث�ل�اث �سنوات � -أطروحته للدكتوراه التي تخيرّ لها
�أن تك ��ون عن (مفهوم احلداثة يف ال�شعر العراقي) ،
وقد طبعت يف �سنة 1970م حتت عنوان �آخر هو :
(ال�شعر العراق ��ي احلديث ـ مرحلة وتطور)  ،فكانت
�أول كتبه املطبوعة.
انت�س ��ب اخلي ��اط بع ��د عودت ��ه �إىل الع ��راق �سنة
1965م مدر�س� � ّا يف ق�س ��م اللغ ��ة العربي ��ة بكلي ��ة
الآداب /جامع ��ة بغ ��داد الت ��ي ا�ستم ��ر تدري�سي ًا يف
مراحله ��ا الأولية والعلي ��ا  -وحما�ضر ًا يف جامعات
عراقي ��ة �أخ ��رى -وم�شرف ��ا ومناق�ش ًا لع ��دد كبري من
الر�سائل والأطاريح .
وخالل مدة جتاوزت الثالث�ي�ن �سنة وا�صل اخلياط
ح�ضوره الأكادميي الالفت ون�شاطه الت�أليفي املتميز
يف كت ��ب تبدت فيها �سم ��ات وعي عمي ��ق املكا�شفة ،
ور�ؤى بعي ��دة يف مقدرته ��ا عل ��ى التخيرّوالفح� ��ص
والتحلي ��ل  ،ا�ستق ��رى فيه ��ا ثيمات مهم ��ة من وقائع
الرتاث واملعا�صرة  ،كم ��ا يف كتبه(:ال�شعر العراقي
احلدي ��ث ،مرحل ��ة وتط ��ور)( .التك�س ��ب بال�شع ��ر).
(ال�شع ��ر والزمن)(.املث ��ال والتح ��ول يف �شع ��ر
املتنب ��ي وحياته)( .الأعم ��ال الكامل ��ة لأ�شعار �أحمد
ال�صايف النجف ��ي غري املن�شورة (تق ��دمي وحتقيق)
( .الأ�ص ��ول الدرامي ��ة يف ال�شع ��ر العرب ��ي)�( .أحمد
ال�ص ��ايف النجف ��ي  ،عامل ح ��ر) (.املنف ��ى ـ امللكوت ،
كلمات يف ال�شع ��ر والنقد)(.املتاهات)(.اجلنون يف
ال�شعر(الذي �صدر بعد وفاته بعام).
بعد تلك ال�سنوات من التجلي املعريف اخل�صيب
�أ�صيب اخلياط يف �أواخرها ـ وحتديد ًا عام 1997م
ـ مبر� ��ض ع�ضال �أثر يف قدرات ��ه البدنية  .و�صفه يل
يف ر�سال ��ة بعثه ��ا يل م ��ن بغ ��داد بتاري ��خ /3/26
1997م �أي ��ام �إقامت ��ي حينه ��ا يف اليم ��ن ال�شقيق
يق ��ول � »:إن ��ه يدعى بـ (وهن الع�ض�ل�ات اجل�سيم) ..
ي�ؤثر يف الع�ضالت من غري انتظام ،ف�أحيانا ي�صيب
جه ��از النطق ف�أخر�س ،و�أحيان ��ا امل�ضغ  ،ف�أمتنع عن
الطع ��ام وال�ش ��راب ،و�أح ��دث عن ��دي ازدواجية يف
النظر...وهو مر�ض نادر جد ًا «.
مل يج ��د اخلي ��اط يف حمنته تلك من ي�س�أل عنه �أو
يراعاه م ��ن اجلهات الثقافي ��ة والأكادميية العراقية
يف ظ ��ل النظ ��ام ال�ساب ��ق  ،وه ��و املثق ��ف والأ�ستاذ

الذي كان بعيدا عن هيئات النظام الثقافية و�أبواقها
تل ��ك الت ��ي واجهت ��ه يف �أحاي�ي�ن كث�ي�رة بالتجاه ��ل
وحم ��اوالت التغيي ��ب ع ��ن املهرجان ��ات والفعاليات
التي طال ما احت�ضنت �صغ ��ار الأدباء والكتبة .ومل
يك ��ن لي�شغله هذا الأم ��ر � ،أو ي�أبه له ،بل لقد كان ذلك
مما ي�شعره بالر�ضا عن نف�سه والتزامها بالقيم التي
اختطها م�سار ًا لها.
وح�ي�ن جاءت ��ه الدع ��وة من قب ��ل �إح ��دى اجلامعات
الأردني ��ة �إىل م�ؤمتر �أدبي عقد هناك ،حتامل على ما
يكاب ��ده من وط� ��أة املر�ض وغادر �إليه ��ا  ،تاركا خلفه
م ��ا كان قد �أ�ست ��كان �إليه م ��ن دفء العائلة ال�صغرية
والبي ��ت واملكتبة  ،ومكانته يف ق�س ��م اللغة العربية
بكلي ��ة الآداب  ،ودر�س ��ه وطالب ��ه و�أ�صدقائه  ،ليقيم
يف الأردن �أيام ��ا معدودات  ،يح�ص ��ل بعدها ـ وعلى
نح ��و مل ي�صدقه هو قبل غ�ي�ره ـ على ت�أ�شرية دخول
�إىل بريطانيا التي كان قد �أقام فيها قبل �أربعني عام ًا
طالب علم غ�ض.
ويف لن ��دن عا�ش �سنواته ال�ست الأخرية يف ظروف
قا�سي ��ة  ،ولكن ��ه كان يواجهه ��ا ب�شهام ��ة ال ح� � ّد له ��ا
 ،فريف� ��ض كث�ي�را م ��ن العرو� ��ض التي تق ��دم له من
�أ�صدقائ ��ه  ،منزوي� � ًا يف غرفت ��ه ال�ضيق ��ة� ،أو راق ��د ّا
يف امل�ش ��ايف لأكرث من مرة  .وخ�ل�ال ذلك كان يغافل
مر�ض ��ه لي�ش ��ارك يف بع� ��ض الفعالي ��ات الثقافي ��ة ،
وين�ش ��ر مقاالته يف �صحف وجم�ل�ات عربية  ،كتلك
املق ��االت املت�سل�سل ��ة الت ��ي ن�ش ��رت ل ��ه يف �صحيف ��ة

باليت

� ستار كاوو�ش

(ال�شرق الأو�سط) ال�صادرة بلندن.
كما تهي�أ له �أن ت�ست�ضيف ��ه بع�ض القنوات الف�ضائية
يف منا�سب ��ات �أدبي ��ة معين ��ة  ،وجد فيه ��ا فر�صة كي
ي�سد حاجت ��ه من ال ��دواء ولوازم العي� ��ش الأخرى.
ظه ��ر مرة على �شا�ش ��ة �إحدى الف�ضائي ��ات العربية ،
ليتح ��دث عن ال�شاعر الكبري (عب ��د الوهاب البياتي)
يف ليل ��ة وفات ��ه �سن ��ة1999م .وح�ي�ن �أ�ش ��رت يف
�أح ��دى ر�سائلي �إىل ذل ��ك �أجابني بر�سال ��ة وردتني
م ��ن لن ��دن بتاري ��خ 2001 /4/29م� « :.س ��ررت
�أن ��ك �شاهدتني يف التلفزيون...قب ��ل ظهوري ب�أيام
ك�سرت ي ��دي اليمنى ولكنني و�ضعتها حتت الثوب.
وال �أعتق ��د �أن �أح ��د ًا الحظ ذلك� .أم ��ا دوافع ظهوري
 ،و�أن ��ا املبتعد ع ��ن ذاك فاملنا�سبة ،ث ��م �أنهم يدفعون
�أج ��ور ًا  .وفعال دفع ��وا يل �سبعني باون� � ًا كانت �أيام
الإفال�س ـ �آنذاك ثروة « .
عل ��ى تلك الوت�ي�رة م ��ن الظن ��ك والأ�س ��ى والوحدة
و�آالم ��ه املم�ض ��ة عا� ��ش (ج�ل�ال اخلي ��اط) �سنوات ��ه
الأخ�ي�رة .حت ��ى �سن ��ة 2004م الت ��ي ا�شت ��د علي ��ه
املر� ��ض فيه ��ا  ،ومل يكن جل�سم ��ه املنه ��ك �أن يغالبه،
فرحل عن عاملنا الأر�ضي �أوائل العام الالحق ،ليدفن
هناك يف مقربة بغرب لندن .
****
يا�سيدي :
انرث على بددي حديثك طازج ًا
قل مازح ًا  :لندن معي يف كل يوم
ت�ستعيد �شبابها  ،و�أنا �أ�شيخ
قل �ساخر ًا :النا�س يف هذي البالد
يدهم على غدهم،
و�أيدينا مهومة على املا�ضي البعيد
�أو قل حزين ًا  :كلما �أمعنت يف الر�ؤيا
ت�ساقط غيمها وجع ًا يباغتني  ،ف�أ�صحو
�أو قل على حم�ض التذكر:
ـ من هاهنا م ّرت خطى ال�س ّياب
مثقلة الوجيب
وها هنا خطت يداه  :لوجئت يف البلد الغريب...
يا�سيدي قل ما ت�شاء
خذين و�صوتك للمزيد  ...وللمزيد
فكله حلو حديث � ،شائق املعنى
ومكتنز الداللة
قله  ،و�ضعه على ق�صا�صة ب�سمة جذىل
ق�صي
واذهب لكي ترتاح يف قرب ّ
لن يجف ترابه
واترك يد ًا من هاطل الذكرى جتئ
لتطرد احلزن املقيم على ل�ساين
والغبار امل ّر ي�سكن يف بريدي

عين الآلة ..ا�ستنطاقات هادئة حول الن�سوية ورقمنة االن�سان
عالء المفرجي

(عني االلة كتاب ا�صدرته (�إثراء)
للن�شر وهو للم�ؤلف ح�سن احلجيلي
يت�ضمن الكتاب ثالثة ف�صول:
الف�صل الأول بعنوان البداية :وهو
عن مفاهيم تنتجها ال�شا�شة مثل
الن�سوية بني النظرية والتطبيق،
والف�صل الثاين بعنوان الو�سط:
جتليات �إن�سانية يف ع�صر الآلة،
والف�صل الثالث بعنوان النهاية:
ال�سكون الأبدي.

ففقي الف�ص ��ل الأول يطرح امل�ؤلف م�س� ��ألة
املفاهي ��م الت ��ي ت�ص ��نعها ال�شا�ش ��ة ،وتقدم
مفه ��وم الن�س ��وية منوذج� � ًا عل ��ى ه ��ذه
املفاهي ��م ،وذل ��ك لأن الن�س ��وية ترتب ��ط
بنظرية النقد ال�سينمائي ،وكانت �أطروحة
ل ��ورا ملف ��ي بعن ��وان “الل ��ذة الب�ص ��رية
وال�س ��رد ال�س ��ينمائي” واح ��دة م ��ن �أه ��م
الدرا�س ��ات ال�س ��ينمائية الت ��ي انت�ش ��رت
و�أ�صبح ��ت مو�ضعا لالتف ��اق واالختالف.
�أم ��ا يف الف�صل الثاين ف� ��أن امل�ؤلف يناق�ش
مو�ض ��وع العالق ��ة ب�ي�ن ال�شا�ش ��ة والآل ��ة،
والتط ��ور الرقم ��ي الكب�ي�ر للآل ��ة  ،وت�أثري
الأل ��ة عل ��ى ال�صراع ��ات الت ��ي يواجهه ��ا
االن�س ��ان املعا�صر على امل�ستويني الداخلي
واخلارجي و�أ�شي ��اء كثرية �أخرى� .أما يف
الف�ص ��ل الثال ��ث فيناق�ش امل�ؤل ��ف مو�ضوع
املوت كم ��ا ورد يف ال�سياقات ال�سينمائية،
وامل ��وت هو نهاي ��ة كل النهاي ��ات ،احلتمية
التي ال مفر منها.
والكت ��اب يف النهاي ��ة درا�س ��ة �سينمائي ��ة،
فنقا� ��ش موا�ضيع مث ��ل الن�سوي ��ة والذكاء
اال�صطناع ��ي والفل�سف ��ة واالخ�ل�اق
والر�أ�سمالي ��ة واحللم االمريكي ومارك�س،
الب ��د ان يع ��رف الق ��ارئ �أن جمي ��ع ه ��ذه
الأطروح ��ات لي�ست �أطروح ��ات اجتماعية
وال فل�سفي ��ة وال نقدي ��ة وال حت ��ى بح ��وث
علمي ��ة ه ��ي درا�س ��ات �سينمائي ��ة تناق� ��ش

كل تل ��ك املوا�ضي ��ع والأف ��كار م ��ن منظور
�سينمائي بحت ،مبرجعية �سينمائية.
فف ��ي كت ��اب امل�ؤل ��ف ال�سابق وال ��ذي حمل
عن ��وان (ال�سينم ��ا اجلدي ��دة :ت�أم�ل�ات
يف م ��وت ال�سينم ��ا بع ��د �سيط ��رة الث ��ورة
الرقمي ��ة” ناق� ��ش امل�ؤل ��ف مو�ضوع حتول
ال�سينم ��ا م ��ن �شكله ��ا الق ��دمي اىل �سينم ��ا
رقمي ��ة بالكام ��ل ،وبعد ن�ش ��ر الكتاب بانت
م�س�ألة عظيمة وه ��ي :لي�ست ال�سينما فقط
م ��ن حتول اىل �ش ��ئ رقم ��ي� ،إن كل �ش�ؤون
حياتنا مبا فيها نحن الب�شر حتولنا لذوات

رقمي ��ة  ،وذل ��ك ب�سب ��ب ارتباطن ��ا ب ��الآالت
الرقمي ��ة .ول ��ذا يناق� ��ش امل�ؤل ��ف الكت ��اب
موا�ضيع متعددة ترتب ��ط بالتطور التقني
الهائ ��ل وت ��ول الن�س ��ان اىل �ش ��ئ ن�ص ��ف
رقمي ب�سب ��ب اعتماده ال�شدي ��د على اللآلة
الرقمي ��ة ،ويقرتح من ��اذج لبع� ��ض الأفالم
التي تو�ضح الفروق ��ات بني الب�شر والآلة،
وم ��ا الذي يجع ��ل الب�ش ��ر ب�ش ��را؟ وماهية
االن�سان؟ وما معنى الوعي االن�ساين؟ وما
الغاي ��ة الوجودي ��ة؟ وما الفرق ب�ي�ن العقل
الب�شري والعقل اال�صطناعي؟
وزب ��دة الكت ��اب ال�ساب ��ق ه ��ي �أن ال�سينما
الي ��وم �أ�صبحت �صناع ��ة رقمي ��ة بالكامل،
وكل املح ��اوالت الت ��ي حت ��اول ان تعي ��د
ال�سينم ��ا لأ�شكاله ��ا القدمية ب ��اءت بالف�شل
لأن التغي�ي�ر الرقم ��ي �أثر عل ��ى امل�ستويني
الداخلي واخلارجي لل�سينما� .أوال التغيري
الداخل ��ي وتغي�ي�ر الكينون ��ة با�ستخ ��دام
املعدات الرقمي ��ة ل�صناعة االف�ل�ام ،وثانيا
التغي�ي�ر اخلارج ��ي وه ��و التغي�ي�ر ال ��ذي
ي�شم ��ل ط ��رق الن�ش ��ر والتوزي ��ع وعر� ��ض
الأف�ل�ام ،ومب ��ا يف ذل ��ك ظه ��ور املن�ص ��ات
الرقمية.
وبالرغ ��م م ��ن �أن الآل ��ة والتكنولوجي ��ا
ه ��ي ا�سا� ��س �صناع ��ة ال�سينم ��ا ،ووج ��ود
ال�سينما يتطلب وج ��ود التكنولوجيا ،فقد
و�ضع ��ت التكنولوجيا عندم ��ا حتولت اىل

تقني ��ات رقمي ��ة ال�سينم ��ا يف م� ��أزق حرج،
و�ص ��ارت التكنولوجي ��ا ا�س ��م امل�شكل ��ة.
ول�س ��ت مت�شائم ��ا لأن للتط ��ور الرقم ��ي
فوائ ��د كثرية منها �إحي ��اء ال�سينما القدمية
بدق ��ة عالي ��ة وبج ��ودة عظيم ��ة ،وا�صب ��ح
الأن ب�إم ��كان املتف ��رج احل�ص ��ول عل ��ى �أي
فيلم م ��ن االفالم التي ي ��ود م�شاهدتها عرب
االنرتن ��ت ومن�صات عر� ��ض الأفالم ،وك�أن
االنرتن ��ت الي ��وم مكتب ��ة رقمي ��ة �ضخم ��ة
لالف�ل�ام .وللمن�صات الرقمي ��ة �أثر �إيجابي
على ال�صناع ��ة مثل ن�شر هويات �سينمائية
جديدة و�أفالم من جن�سيات ولغات خمتلفة
بينما يف ال�سابق كان ��ت هوليوود وحدها
م�سيطرة على م�س�ألة الن�شر والتوزيع.
يف ه ��ذا الكت ��اب يت ��م ا�ستعرا� ��ض اف�ل�ام
كث�ي�رة “رمب ��ا مل يت�س ��ن للق ��راء م�شاهدة
بع�ضه ��ا ،لذلك لن اتع ��د �أبد ًا حرق االحداث
املهم ��ة ،وب ��كل الأح ��وال  ،امتن ��ى م ��ن كل
الذين يخافون من (حرق الأفالم) مراجعة
هذه امل�س�أل ��ة ،لأين وب�سبب حب ��ي ال�شديد
لل�سينما اكت�شف ��ت بع�ض جماليات القراءة
ع ��ن االف�ل�ام قب ��ل م�شاهدته ��ا ،وبالتايل ال
تخيفني فك ��رة حرق االفالم قبل امل�شاهدة،
بل عل ��ى العك�س �أحيان ًا تك ��ون القراءة عن
الفيل ��م قب ��ل م�شاهدت ��ه عام�ل�ا م ��ن عوامل
املتع ��ة لأنه ��ا جتعل ع ��وامل الفيل ��م م�ألوفة
و�سهل �أليه”.

ل�صو�ص ر�أ�س ال�سنة
لكل بلد عاداته وتقاليده التي تنا�سب طريقة تفكري �أهله ور�ؤيتهم للحياة.
بع�ض ه ��ذه العادات �إعتيادية و ُم َتوَقعة ،وبع�ضه ��ا الآخر غريبة وال ميكن
توقعه ��ا �أو التكهن بها .ومن التقاليد الغريب ��ة ،ما يحدث يف هولندا حتت
ت�سمي ��ة (ل�صو�ص نهاية ال�سنة) ،وه�ؤالء الل�صو�ص ال ين�شط عملهم �سوى
يف ر�أ� ��س ال�سن ��ة .ويتك ��ون ه� ��ؤالء من جمموع ��ات تت ��وزع يف االرا�ضي
املنخف�ض ��ة ،وخا�صة يف �شمال الب�ل�اد ،ويقومون عادة ب�سرقة �شيء �شهري
ومع ��روف للجميع ،لكن الغريب يف املو�ضوع هو �إنهم يعيدون ما �سرقوه
اىل مكان ��ه م ��ن جديد بعد ي ��وم �أو يومني من الإ�ستيالء علي ��ه� .إنها واحدة
م ��ن دعابات هولندا التي يهدف من خالله ��ا ه�ؤالء الل�صو�ص اجلميلني �أن
يث�ي�روا �إهتم ��ام ال�صحافة ل�شيء م ��ا �أو لتوجيه �إهتمام ال ��ر�أي العام نحو
ق�ضية معينة.
كل جماع ��ة من ه� ��ؤالء لها �إ�س ��م معني ،وعادة م ��ا يكون هذا الإ�س ��م طريف ًا
ورمب ��ا م�ضحك ًا ،كجماعة (كرات الزيت) وجماع ��ة (عدائي الليل) وغريها
الكثري .ويَعق ُد ه�ؤالء الظرفاء �إجتماعاتهم يف �شهر اكتوبر عادة ،لتقرر كل
جماعة بطريقة �سرية ما �ستقوم به ،دون علم �أي �شخ�ص خارج املجموعة.
وقبل ذلك كانوا قد هيئوا �أنف�سهم ب�شكل جيد ،حيث �إن�شغلوا طوال ال�سنة
بفت ��ح عيونه ��م و�آذانهم لكل م ��ا يحدث يف البالد ،لتتف ��ق بعدها كل جماعة
ب�شكل منف�صل على ماهية ال�شيء �أو الفكرة او احلاجة التي �ستتم �سرقتها
من مكان حمدد يف هولندا ،ثم تذهب (املجموعة) ثالث مرات ملعاينة املكان
وتفا�صيله �سر ًا ،وهذه املعاينات تتم لي ًال يف الغالب �أو يف وقت مت�أخر من
امل�ساء ،وهناك يفكرون باحلل ��ول التقنية التي ت�ساعدهم يف مهمتهم ،مثل
كيفية فتح هذا امل�سمار �أو َفك ذاك الرابط؟ كيف �سيتم التعامل مع الأ�شياء
الثقيل ��ة؟ وما ه ��ي الأدوات الت ��ي يحتاجونها و�أين �سيوقف ��ون �شاحنتهم؟
والكث�ي�ر من التفا�صيل التي تتعلق بال�سرع ��ة والوقت والتقنية .والعملية
حتت ��اج اىل �شباب يتمتعون ببع�ض الوقاحة ،لكنهم يف ذات الوقت لي�سوا
م�شاغبني وال يحطمون احلاجات �أو املمتلكات العامة واخلا�صة.
يف مقاطعتن ��ا توج ��د جماعة من ه� ��ؤالء الظرف ��اء تتكون م ��ن �سبعة ع�شر
ع�ض ��و ًا ،وميك ��ن �أن ينتم ��ي اليهم �أي �شخ� ��ص جديد �ش ��رط �أن يكونيكون
ل�ص� � ًا ظريف ًا ولطيف ًا ومهذب ًا ،وقد قاموا نهاية ال�سنة املا�ضية ب�سرقة متثال
كب�ي�ر للمغني ال�شه�ي�ر �أندري ��ه ها�سي�س املوج ��ود يف �ساحة ال ��دام و�سط
�أم�سرتدام وجلبوه معه ��م اىل �شمال هولندا ،بعد �أن تركوا ورائهم ر�سالة
تخ�ب�ر �صاح ��ب املقهى الذي يطل عل ��ى التمثال ،ب� ��أن جمموعتهم هي التي
قام ��ت ب�سرقة التمث ��ال ،و�سيعيدونه بعد يومني م�صحوب� � ًا ببع�ض الهدايا
التذكاري ��ة وبع�ض معجنات ال�شم ��ال .وبعيد ًا عن �سرقاته ��م اللذيذة  ،فهم
يقوم ��ون ب�أعمال خريي ��ة عديدة ون�شاط ��ات �إجتماعية خمتلف ��ة ،يزورون
املر�ضى وكبار ال�سن ويقدمون لهم الهدايا والزهور ،كذلك يوزعون �ألعاب ًا
على الأطفال يف مناطق متعددة من هولندا.
ال ميكن ��ي �سوى �أن �أ�ضحك ،و�إنا �أ�ستعر�ض �أنواع ال�سرقات الظريفة التي
حدث ��ت يف ال�سن ��وات ال�سابق ��ة ،فف ��ي �إحدى امل ��رات قام ��وا ب�سرقة ن�صب
ميث ��ل ك ��وب قهوة كبري ،تاب ��ع ل�شرك ��ة (داوه �أخرب�س) ال�شه�ي�رة ل�صناعة
القهوة ،ومرة �أخ ��رى �سرقوا �سيارة فرموال واحد حمراء اللون من �أملانيا
وجلبوه ��ا معهم لأنهم يطالبون بنقل �سب ��اق ال�سيارات اىل �شمال هولندا،
بينم ��ا واح ��دة م ��ن اجلماع ��ات قامت ب�سرق ��ة متث ��ال مت�ساب ��ق ال�سيارات
ماك� ��س فري�ستابل من �شركة ريد بول املمول ��ة لل�سباق وتركوا ورائهم يف
ذات امل ��كان ق�صيدة �صغرية حول ماك�س ذاته ،لك ��ن هذه ال�سرقة مل تكتمل
ب�شكله ��ا النهائي ،لأن ال�شركة املنتجة كانت يف ذات الوقت بحاجة للتمثال
لأنه ��ا ب�صدد التح�ض�ي�ر ملعر�ض مهم عن ماك� ��س ،لذا قرر (ع ��دا�ؤوا الليل)
�إرج ��اع التمث ��ال بعد �إجتماع �سري ��ع �إكدوا فيه �إن املعر� ��ض �أهم من جناح
ال�سرقة.
وهك ��ذا ي�سرقون �أ�شياء مل تخطر يف ب ��ال �إحد ،كما قاموا ذات مرة ب�سرقة
متث ��ال البقرة ال�ضخم الذي وُ�ض َع قربَ بواب ��ة �أحد م�صانع احلليب ،كذلك
�سرقوا ن�صب لكرة قدم كونكريتية �ضخمة تابعة لإحتاد الكرة امللكي ،ويف
�إح ��دى املرات �سرقوا متثال لينني من م�ؤ�س�س ��ة هولندية كانت قد �إ�شرتت
التمث ��ال من رو�سيا ،لتجيبهم جماعة �أخ ��رى وت�سرق متثال غوربات�شوف
م ��ن متحف ال�شمع ،وجماعة �أخ ��رى كانت عاطفية �أكرث ،لذا �سرقت كرافان
�شه�ي�ر يع ��ود للربنامج التلفزي ��وين املتجول واملع ��روف (اجلميع بحاجة
للح ��ب) وجماع ��ة �إخرى �أرادوا ان تك ��ون �سرقتهم �أكرب م ��ن ذلك الكرفان،
لذا �سرق ��وا متثال معروف �إ�سمه (كاو�س �صاح ��ب ال�شارب الطويل) وهو
ب�إرتف ��اع �أربع ��ة �أمتار ،وجماع ��ة �أخرى مل تتوقف عند ه ��ذه احلجوم ،لذا
�سرق ��وا طائرة حربية م ��ن قاعدة ع�سكرية ( وه ��ذه ال�سرقة كانت باالتفاق
م ��ع امل�س�ؤول�ي�ن لأنها حتمل بع� ��ض احل�سا�سية ورمبا اخلط ��ورة) و�أتذكر
كي ��ف جلبوا الطائرة اىل مدين ��ة دراخنت التي �أعي�ش فيه ��ا ،وهكذا �شملت
ال�سرق ��ات كل التفا�صي ��ل والأ�شي ��اء حت ��ى الريا�ضة كما فعل ��ت واحدة من
املجموع ��ات و�سرقت م ��ن �أم�سرتدام الن�ص ��ب الكبري للحلق ��ات الأوملبية.
لك ��ن تبقى �أطرف �سرق ��ة لهم هي �سرق ��ة كر�سي حاكم مقاطع ��ة فري�سالند،
وال ��ذي ذه ��ب اىل عمل ��ه يف بداي ��ة ال�سنة ومل يج ��د ما يجل� ��س عليه ،ويف
م ��كان الكر�سب وج َد ورقة ُكتبَ عليها (�صباح اخلري �أيها احلاكم ،الكر�سي
موجود لدينا ،تدبر و�ضعك م�ؤقت ًا و�سي�صلك الكر�سي �سامل ًا يوم غد).
في مقاطعتنا توجد جماعة من ه�ؤالء الظرفاء
تتكون من �سبعة ع�شر ع�ضواً ،ويمكن �أن ينتمي
اليهم �أي �شخ�ص جديد �شرط �أن يكون ل�ص ًا
ظريف ًا ولطيف ًا ومهذب ًا ،وقد قاموا نهاية ال�سنة
الما�ضية ب�سرقة تمثال كبير للمغني ال�شهير
�أندريه ها�سي�س الموجود في �ساحة الدام و�سط
�أم�ستردام وجلبوه معهم الى �شمال هولندا،

ر����س���ال���ة ب��و���ش��ك��ي��ن��ي��ة ال�����ى ال�������ش���اع���ر ����ش���وق���ي ب��زي��ع
�أ.د� .ضياء نافع
اطلعت – طبعا – على ردك الغا�ضب ب�ش�أن مقالتي
( غ�ي�ر الغا�ضبة !) حول بو�شكني  ,وقر�أت ما قلته
يل  ,وب ��اين ل ��ن �أك ��ون �أرخميد� ��س  ,وابت�سم ��ت
لي� ��س اال وقل ��ت احلم ��د لل ��ه  ,اذ اين اعي� ��ش يف
اجواء رو�سي ��ا وثلوجها الرهيبة  ,ولهذا ال ميكن
يل ان �أخرج مثلما خرج �أرخميد�س  ,حتى لو اين
( وجدته ��ا !)  ,اذ انن ��ي عنده ��ا �س�أجت ّم ��د  ,وقلت
اي�ض ��ا  ,بيني وبني نف�س ��ي  ,ان ال�شعراء يقولون
م ��ا ال يفعل ��ون  ( ,وهي نف�س اجلمل ��ة التي قلناها
ل�صديقنا احلبي ��ب وزميلنا يف الدرا�سة مبو�سكو
يف ال�ستينيات ح�سب ال�شيخ جعفر عندما اطلعنا
على كتابه الرومانتيك ��ي اجلميل رماد الدروي�ش
ال ��ذي �أ�ص ��دره يف بغ ��داد )  .لق ��د اكت�شف ��ت  -يف
ثنايا ردك الغا�ضب  -الكثري من املواقف امل�شرتكة

معا  ,والتي ميكن – قبل كل �شئ  -ان توحّ د بيننا
 ,واوله ��ا ه ��و ه ��ذا احلب الكب�ي�ر ل�شم� ��س ال�شعر
الرو�سي بو�شك�ي�ن  ,واظن  ,ان حبنا البو�شكيني
امل�ش�ت�رك ه ��ذا هو الذي ميك ��ن ان ( يزيل  ,او يف
االق ��ل  ,يخف ��ف !) م ��ن كل ه ��ذا التوت ��ر يف بداية
تعارفنا مع ��ا  ,وامتنى ان نحقق بع ��د �سوء الفهم
ه ��ذا روح القول ال�شهري ع ��ن الوئام بعد اخل�صام
 ,فان ��ا اع�شق ال�شع ��ر واعت�ب�ره مو�سيقى االبداع
االن�س ��اين  ,وطبع ��ا اح�ت�رم ال�شع ��راء  ,الذي ��ن
يعزف ��ون لن ��ا ه ��ذه املو�سيق ��ى املده�ش ��ة اجلم ��ال
( وان ��ت واح ��د منه ��م بال ادن ��ى �ش ��ك)  ,احرتمهم
وا�ساحمهم حتى عندما يغ�ضبوا  ,...ولهذا اي�ضا
ف ��اين ا�سام ��ح �صديق ��ي احلبي ��ب ال�شاع ��ر ح�سب
ال�شيخ جعف ��ر ( وانت تعرف ماذا اق�صد ,واملعنى
يف قل ��ب ال�شاعر!)  ...ولكني �أود ان اتوقف قليال
عن ��د مو�ض ��وع �آخ ��ر  ,يرتب ��ط طبع ��ا ب�صلب هذه
الر�سالة  ,وه ��و نظرتنا  ,نحن العرب  ,اىل االدب
عرب ال�سيا�سة  .لقد اقمنا يف رو�سيا متثاال ن�صفيا

للجواهري بجامعة فارون�ش الرو�سية  ,باقرتاح
من مركز الدرا�س ��ات الرو�سية – العراقية  ,الذي
�أ�س�ست ��ه وكن ��ت مديرا له �آن ��ذاك  ,ومت افتتاح هذا
التمث ��ال فع�ل�ا ع ��ام  , 2009وكان ه ��ذا العم ��ل
(وال ي ��زال) رائ ��دا وفري ��دا يف م�س�ي�رة العالقات

الثقافي ��ة العراقية – الرو�سي ��ة  ,وهو اول متثال
للجواه ��ري خ ��ارج الع ��راق حل ��د االن  ,ولكن ��ي
ا�صطدمت �آنذاك باراء م�ضادة بني بع�ض الزمالء
العراقي�ي�ن حويل  ,الذين ( الموين !)  ,الين قمت
بهذا العمل  ,وقالوا يل  ,انني �أقمت متثاال ل�شاعر

م ��دح املل ��وك  ,وذكروين بق�صيدت ��ه – ته يا ربيع
بزهرك العطر الندي  , ...فقلت لهم  ,ما �أجمل تلك
ال�صورة الفنيّة التي ر�سمها اجلواهري  ,هذا اوال
 ,وثاني ��ا ,انه ق ��ال بعدئذ – خلفت غا�شية اخلنوع
ورائ ��ي  ,فقال ��وا  ,ان ��ه ك ��رر ه ��ذه املواق ��ف م ��ع
الآخري ��ن  .مل ارغب باال�ستم ��رار يف هذا النقا�ش
معهم  ,وقلت لهم – لقد �أقمت متثاال لعلم من اعالم
الفك ��ر العراقي يف القرن الع�شرين  ,واجلواهري
رم ��ز للعراق  ,وهو يقف االن يف جامعة فارون�ش
الرو�سي ��ة  ,وان متث ��ال اجلواهري ه ��ذا قد خلق
فك ��رة اقام ��ة متث ��ال مقاب ��ل ل ��ه يف الع ��راق لرمز
رو�سي ��ا  ,وهو بو�شكني  ,وهك ��ذا مت اقامة متثال
ن�صف ��ي لبو�شكني يف حدائق كلية اللغات بجامعة
بغداد  ,ومببادرة وتنفيذ من قبل مركز الدرا�سات
الرو�سية  -العراقية بجامعة فارون�ش واجلمعية
العراقية خلريجي اجلامعات الرو�سية  .ومتثال
بو�شك�ي�ن هذا هو اي�ضا اول متثال له يف العراق ,
و�أثار متثال بو�شكني اي�ضا يف بغداد كالم ه�ؤالء

الذي ��ن ينظ ��رون بعيون �سيا�سي ��ة اىل كل ظواهر
االدب والفك ��ر  ,وقال فالن ك ��ذا وقال ف�ستان كيت
 .لقد انعك�س اقام ��ة متثال اجلواهري يف رو�سيا
ومتث ��ال بو�شكني يف الع ��راق ب�ش ��كل وا�ضح يف
و�سائ ��ل االعالم الرو�سي  ,اال انه مل ينعك�س هكذا
يف و�سائ ��ل االع�ل�ام العراق ��ي  ,وهذا ه ��و الفرق
اجلوه ��ري والكب�ي�ر ب�ي�ن و�سائل االع�ل�ام عندنا
وعندهم  ,اذ ان و�سائل االعالم عندهم قد حتررت
م ��ن تلك النظرة ال�سيا�سي ��ة اىل كل �شئ  ,كما كان
االم ��ر �سابق ��ا  ,وهي نظ ��رة احادية طبع ��ا  ,وذلك
االن �ش ��ئ وا�ض ��ح املعامل لكل متاب ��ع يف ال�ش�ؤون
الفكري ��ة الرو�سية � ,أما عندن ��ا  ,فلي�س االمر هكذا
بتات ��ا  ,وال اريد اخلو� ��ض يف التفا�صيل  ,ولكني
اري ��د فقط ان نح�ت�رم ار�آء الرو� ��س لنظرتهم اىل
ادبه ��م الرو�سي  ,وان ال نقول لهم  ,ان ...فرائ�ص
القي�ص ��ر الرو�س ��ي واتباع ��ه ترتع ��د م ��ن مواقف
بو�شكني املناه�ضة للطغي ��ان ...اذ ان ذلك يتنافى
مع احلقائق ...
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اقــــرأ
قوة العمر

�ص ��در ع ��ن دار امل ��دى كت ��اب "ق ��وة العم ��ر" وهو ج ��زء من
مذك ��رات �سيمون دي بوف ��وار التي �ص ��درت باربعة اجزاء
و�ست�ص ��در ترجمته ��ا الكامل ��ة ع ��ن دار امل ��دى ..ن�ش ��رت
"�سيم ��ون دي بوفوار" رواية "املثقفون" يف عام 1954
بع ��د نهاي ��ة احلرب العاملي ��ة الثانية والت ��ي بف�ضلها حازت
على اجلائزة الأدبية الأعلى يف فرن�سا "جائزة غونكور"،
وكتب ��ت "�سيم ��ون دي بوف ��وار"  4جمل ��دات م ��ن ال�سرية
الذاتي ��ة حتت ��وي عل ��ى "مذكرات فت ��اة مطيع ��ة" ،و"قوة
العم ��ر" ،و"ق ��وة الأ�شي ��اء"� ،إ�ضاف ��ة �إىل "كل �ش ��يء قيل
وانتهى" .خالل ال�سبعيني ��ات �أ�صبحت نا�شطة يف حركة
حترير الن�ساء الفرن�سيات.

ح�ضور متميز ومهم لـ ( ) يف معر�ض الدوحة
متابعة املدى
اختتم يف الدوحة يوم ال�سبت
املا�ضي  ٢٢/١/٢٠٢٢فعاليات
معر�ض الدوحة الدويل للكتاب
ال ��دورة ال� �ـ  31وال ��ذي ب ��د�أت
فعاليات ��ه من ي ��وم  /13كانون
الثاين وملدة ع�شرة ايام.
وكان ل ��دار امل ��دى للن�ش ��ر
ح�ض ��ورا متم�ي�ر ًا وم�شارك ��ة
ناجح ��ة يف املعر� ��ض .وق ��ال
ال�سي ��د ايه ��اب القي�س ��ي مدير
الن�ش ��ر يف ال ��دار :كان ��ت
م�شارك ��ة امل ��دى ه ��ذا الع ��ام
متمي ��زة وا�ستقط ��ب جن ��اح
املدى جمهورا وا�سعا من رواد
املعر� ��ض ،فق ��د �شارك ��ت الدار
بجناح كبري وبعناوين خمتلفة
منه ��ا الرتجم ��ة والرواي ��ات
ح

ول العا

لم

واملذك ��رات وال�سرية وعناوين
�أخرى ..وقد اثنى امل�س�ؤولون
عل ��ى املعر� ��ض مب�شاركة املدى
هذه.
وا�ض ��اف القي�س ��ي �أن ه ��ذه
امل�شارك ��ة ت�أت ��ي يف اط ��ار
م�شارك ��ة امل ��دى باملعار� ��ض
املهم ��ة يف البل ��دان العربي ��ة
فبع ��د م�شاركته ��ا يف معر� ��ض
ال�شارقة ،وم�سقط ،والريا�ض،
والقاه ��رة ،وبريوت ،وغريها،
اكدت املدى علو كعبها يف هذه
املعار� ��ض .حيث ي�ضم جناحها
ع ��ددا م ��ن العناوي ��ن املهمة...
وا�ش ��ار اىل ان جن ��اح معر�ض
العراق الدويل للكتاب بدورتيه
املا�ضيت�ي�ن ،وال�ص ��دى ال ��ذي
حققه داخلي ��ا وخارجيا� ،شجع
مثل هذه املعار�ض يف احلر�ص
عل ��ى م�شارك ��ة امل ��دى يف
املعار�ض الت ��ي يقيمونها..
واختت ��م القي�س ��ي حديث ��ه
باال�ش ��ارة اىل �أن امل ��دى

يحمالن جثته ملكتب الربيد
ال�ستالم معا�شه التقاعدي

فتحت ال�شرطة الأيرلندية حتقيقا يف تقارير حول حمل جثمان متوفى �إىل
مكتب بريد يف حماولة لتح�صيل معا�شه التقاعدي .وقالت �صحيفة "�آير�ش
تاميز" �إن �شخ�صني حمال جثة رجل يبدو �أنه يف ال�ستينيات من عمره �إىل
مكتب الربيد يف بلدة كارلو وعندما ا�ستجوبهما املوظفون ،الذا بالفرار
تاركني خلفهما اجلثمان.
ومل تعلن ال�شرطة الأيرلندية ،تفا�صيل الق�ضية لكنها قالت �إنها جتري
حتقيقا يف الظروف اخلا�صة بـ "وفاة غري مربرة لرجل م�سن" يف منطقة
كارلو ،كما �أعلنت ال�شرطة �أنها �ستقوم بت�شريح اجلثة لتحديد �سبب
الوفاة .وذكرت �صحيفة �آير�ش تاميز �أن �أحد الرجلني ح�ضر لال�ستف�سار
عن حت�صيل معا�ش �شخ�ص ما وقيل له �إن امل�ستلم يجب �أن يكون حا�ضرا.
وذكرت ال�صحيفة �أنه عاد مب�ساعدة �أحد رفاقه ومعه جثة �صاحب املعا�ش.
وق��ال ك�ين م��ورن��ان ،ع�م��دة ك��ارل��و� ،إن التقارير �أ��ص��اب��ت �سكان البلدة
بال�صدمة .وتابع�" :إنه لأمر حمري للعقل �أن يفعل �أي �شخ�ص �شيئا كهذا.
�أمر ي�صعب ت�صديقه� ،أ�شبه ب�أفالم هيت�شكوك.

حري�صة على امل�شاركة يف مثل
ه ��ذه املعار� ��ض مل ��ا متنحه من

�سمعة جيدة لها.
ويذك���ر ان معر����ض الدوح���ة

ال���دويل للكت���اب يف دورت���ه
الـ ،31افتتح يف 2022/1/13

حت���ت �شع���ار "العل���م ن���ور" ،
وحظي���ت الن�سخ���ة احلالي���ة

ملعر����ض الكت���اب مب�شارك���ة
 37دول���ة ،يف ح�ي�ن يبل���غ عدد
النا�شرين  430نا�شرا مبا�شرا،
وتبل���غ �أع���داد التوكي�ل�ات 90
توكيال غري مبا�شر .واكت�سبت
ه���ذه ال���دورة �أهمي���ة خا�صة،
�إذ ت�أت���ي وق���د �أكم���ل املعر����ض
 50عاما من عم���ره ،وذلك منذ
انطالقت���ه الأوىل ع���ام ،1972
حي���ث يع��� ّد �أول معر����ض م���ن
نوعه يق���ام يف منطقة اخلليج
كله���ا .وكان���ت م�ؤ�س�س���ة املدى
لالعالم والثقاف���ة والفنون قد
اقام���ت نهاي���ة الع���ام املا�ضي،
معر�ضه���ا ال�سن���وي للكت���اب
ال���ذي اقي���م يف بغ���داد ا�ضافة
اىل معر����ض الب�ص���رة الدويل
للكتاب ،وحق���ق حينها جناحا
كبريا ..وهي الدار التي متتلك
خربة كب�ي�رة وطويل���ة باقامة
املعار����ض يف اربيل والب�صرة
وبغداد.

كورونا يجرب رئي�سة وزراء نيوزيلندا على ت�أجيل زفافها
ا�ضط ��رت رئي�س ��ة ال ��وزراء
النيوزيلندي ��ة ،جا�سين ��دا �أرديرن،
�إىل ت�أجي ��ل زفافه ��ا الأح ��د ب�سب ��ب
القي ��ود اجلدي ��دة الت ��ي فر�ضته ��ا
حكومتها للتعامل مع عودة انت�شار
وباء كورونا واملتحور �أوميكرون.
وقال ��ت �أردي ��رن" :زف ��ايف ل ��ن
يح ��دث" ،بعدم ��ا �أو�ضح ��ت
بالتف�صي ��ل ه ��ذه القي ��ود اجلديدة
التي ت�شمل حتديد عدد الأ�شخا�ص
يف جتمّع �أو حدث ما مبئة �شخ�ص
كح ��د �أق�ص ��ى .و�أ�ضاف ��ت" :لق ��د
ان�ضمم ��ت للت ��و �إىل العدي ��د م ��ن
املواطنني النيوزيلنديني الآخرين

الذي ��ن م ��روا بتجرب ��ة مماثل ��ة
ب�سب ��ب الوباء ،و�أن ��ا �أعتذر من كل
الأ�شخا� ��ص الذي ��ن يواجهون مثل

هذا ال�سيناريو" .ودفع ظهور ت�سع
�إ�صاب ��ات باملتح ��ورة �أوميك ��رون
�ضم ��ن عائل ��ة واحدة �ساف ��رت بني

م ��دن ع ��دة حل�ض ��ور حفل ��ة زفاف،
وكذلك �إ�صابة طاق ��م طائرة �إحدى
الرح�ل�ات الت ��ي قام ��ت به ��ا ه ��ذه
العائل ��ة ،باحلكوم ��ة النيوزيلندية
بقي ��ادة �أرديرن �إىل فر�ض قيود
جدي ��دة اعتبار ًا م ��ن الأحد.
و�ستك ��ون القي ��ود اجلديدة
الت ��ي ت�شم ��ل �أي�ض� � ًا و�ض ��ع
الكمام ��ة يف اخل ��ارج،
�ساري ��ة عل ��ى الأق ��ل حتى
نهاية ال�شهر املقبل.

جورج كلوين وجوليا روبرت�س عاطالن عن العمل ب�سبب كورونا
�أجل ��ت �شرك ��ة يونيفر�س ��ال ت�صوير فيلم " تذك ��رة اجلنة" الذي
يقوم ببطولت ��ه جورج كلوين وجوليا روبرت� ��س م�ؤقتا ب�سبب
ارتفاع ح ��االت الإ�صابة بفايرو�س كورونا يف والية كوينزالند
الأ�سرتالي ��ة� .أعلن ��ت التقاري ��ر ع ��ن �إ�صابة ما يزيد ع ��ن  12من
املمثل�ي�ن وطاقم عم ��ل الفيلم بفايرو�س كورون ��ا م�ؤخرا ،وورد
�أن النجم�ي�ن ج ��ورج كل ��وين وجولي ��ا روبرت� ��س ق ��د ع ��ادا �إىل
الوالي ��ات املتح ��دة ،وكان ت�صوي ��ر فيلم "تذكرة اجلن ��ة" قد بد�أ
العام املا�ضي يف مواق ��ع متفرقة بوالية كوينزالند الأ�سرتالية،

ومل يتب ��ق �سوى �أ�سبوعني فقط عل ��ى انتهائه ،و�أفادت التقارير
املحلي ��ة �أن ت�صوي ��ر الفيلم �سيتوقف ملدة ثالث ��ة �أ�شهر ،ومل يتم
حتدي ��د موعد ا�ستئناف العمل مرة �أخ ��رى .يف نف�س ال�سياق،
مت ت�أجي ��ل ت�صوي ��ر اجلزء الث ��اين من فيلم
"النم ��ر الأ�س ��ود" م ��رة �أخ ��رى ب�سبب
زي ��ادة يف ن�سبة الإ�صاب ��ة مبتحورات
فايرو�س كورونا بني فريق العمل.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

الكهرباء
يف ال�سفارة !!
ُ
و�ضعت هذا العنوان و�أنا �أتوقع
� ّأن البع�ض من الق ّراء الأع ّزاء
�سيقولون ،يارجل ،ملاذا ال تريد
�أن تعرتف �أنك كاتب " هزيل "
وال عالقة لك بال�سيا�سة و�ش�ؤونها
مثلما اتهمني ذات يوم النائب
"املدين حمد املو�سوي"؟ ،ورمبا
يتهمني البع�ض بالالمباالة،
واحلقيقة يا�سادة �أنا مواطن
مثلكم ،ما �أطمح �إليه اليوم هو
�أن �أجد �سا�سة وم�س�ؤولني تراهم
النا�س يف حالة �ضعف �إن�ساين
وهم يتجولون يف خميمات
النازحني ،ولكن كيف ملن ح�صل
على مقعد برملان بعد معارك
م�صريية� ،أن يجل�س على الأر�ض
حتيط به عوائل نازحة؟ ،وكيف
يت�سنى ل�صاحب امل�صفحة �أن
يذهب �إىل املخيمات ،وهو الذي
ميلأ الف�ضائيات وال�صحف خطب ًا
ومعارك نارية عن اال�ستحقاق
االنتخابي وعن املظلومية؟!.
�أعود �إىل العنوان الغريب ،لهذا
العمود ،وقد حفزين لكتابته
من�شور لل�صديق �صالح احلمداين
قدم فيه ملحة عن �سرية ال�سيد
وكيل وزارة اخلارجية ل�ش�ؤون
التخطيط ال�سيا�سي ،والذي
يتوىل �أي�ضا من�صب عميد معهد
اخلدمة اخلارجية ،ورمبا يبدو
الأمر حتى هذه اللحظة معقو ًال،
فما هي الغرابة ان يتوىل �شخ�ص
كفوء من�صبا مهما ؟ ،الغريب �أيها
ال�سادة �أن ال�سيد الوكيل يحمل
�شهادة عليا يف الهند�سة الكهربائية
والإلكرتونية .ويف الوقت نف�سه
ن�شر لنا الزميل احلمداين ال�سرية
الذاتية لوزير الكهرباء امل�صري
و�سنجد الرجل يحمل دكتوراه
يف الهند�سة الكهربائية وقد �ساهم
يف ت�صميم والإ�شراف على تنفيذ
حوايل  1500م�شروع يف م�صر
وبع�ض الدول العربية والأفريقية
خالل حوايل  40عام ًا من مزاولة
مهنته ..املثري يف الأمر �أن بع�ض
املعلقني و�صفوا وكيل الوزارة
العراقي ب�أنه "خو�ش ولد" وحدثوا
بثقة العارف عن توليه رئا�سة
احلكومة املقبلة  ،والبع�ض الآخر
�سخر من وزير الكهرباء امل�صري،
وجميع �أ�صحاب التعليقات من
الذين يعي�شون يف بالد الرافدين
مثل " جنابي " يعانون من غياب
الكهرباء ،و�أ�ضف لها قائمة كبرية
من اخلدمات .يف هذا املكان كتبت
قبل �سنوات عن م�صر وكيف
ا�ستطاعت �أن توفر كهرباء لـ 48
مليون مواطن ب�ستة مليارات
دوالر ،يف وقت نهبَ م�س�ؤولونا
�أكرث من ثمانني مليار دوالر ع ّد ًا
ونقد ًا ح�سب تقارير جلان النزاهة،
والنتيجة �أننا ن�ستجدي الغاز
والكهرباء من اجلارة �إيران! ،
ولعل م�سرحية الكهرباء التي ترفع
�شعار " مني فينا احلرامي " بد�أت
منذ اللحظة االوىل التي و�ضع فيها
قدمه " العامل النووي " ح�سني
ال�شهر�ستاين الذي اطلق ت�صريحه
ال�شهري" �أن العراق �سي�صدر
الطاقة الكهربائية اىل دول اجلوار
نهاية عام  . " 2012ومل تنته
احلكاية عند هذا احلد فبعد ا�شهر
وبال�ضبط بداية عام  2013خرج
علينا رئي�س الوزراء �آنذاك ال�سيد
نوري املالكي قائال � ":سنو ّفر
الكهرباء على مدار ال�ساعة يومياً
ونحتاج لرتليون دوالر للبناء "
 ،والعجيب والغريب ان العراق
ح�صل على ترليون دوالر من
اموال النفط  ،لكنها اختفت يف
مغارة علي بابا .

معر�ض احت�ضنته نقابة الفنانني ملدة �أ�سبوع

 مثال غازي
الكات ��ب الدرام ��ي ،ت�ستع ��د الفرق ��ة
الوطنية للتمثي ��ل لتقديم م�سرحيته
"المفت ��اح" م ��ن اخ ��راج ا�سام ��ة
�سلطان ،وهي مونودراما ت�ستوحي
ا�صوله ��ا واحداثه ��ا م ��ن الما�ض ��ي
واي ��ام ت�سعيني ��ات الق ��رن الما�ضي
وم ��ا ح ��دث فيه ��ا م ��ن مفارق ��ات
اجتماعية ،وذل ��ك من خالل �سيا�سي
تم حب�سه في اح ��د ال�سجون ،ليقوم
ال�ضاب ��ط المحقق ال ��ذي ي�ستجوبه
باال�ستي�ل�اء عل ��ى بيته وم ��ا يمتلكه
م ��ن مف ��ردات ف ��ي حيات ��ه .يج�س ��د
ال�شخ�صي ��ة الرئي�س ��ة الفن ��ان ها�شم
مهدي الدفاعي.
 قا�سم ح�سين �صالح
رئي� ��س الجمعية النف�سي ��ة العراقية
والباحث والكاتب �ص ��در له م�ؤخرا
كت ��اب بعنوان "مذك ��رات �شيوعي..
واخ ��رى ع ��ن كوفي ��د والح ��ب
والفكاه ��ة" والكتاب ..يوثق �أحداثا

"حياة املاء" يقدمها حممد �شوقي يف لوحات ت�شكيلية
عامر م�ؤيد

في ال�سيا�س ��ة العراقي ��ة ..من بينها
م ��ا ح�ص ��ل لأ�شخا�ص رحل ��و وكتب
ال�شاع ��ر طال ��ب عب ��د العزي ��ز ف ��ي
تقديمه للكت ��اب" :الكات ��ب يقدم لنا
عب ��ر حي ��اة طويل ��ة مقطع ��ا عر�ضيا
بالغ الجمال واالهمية من حياتنا".

� شاكر م�صطفى
الباح ��ث الراح ��ل �ص ��در ت طبع ��ة
جدي ��دة م ��ن كتاب ��ه "الجباي� ��ش"
درا�س ��ة �أنثروبولوجي ��ة لقري ��ة في
�أه ��وار العراق والكت ��اب يُع ّد وثيقة
مهمة ف ��ي مج ��ال الدرا�س ��ة العلمية
الميداني ��ة ل�شريح ��ة م ��ن المجتم ��ع
العراقي.

ن�ش ��طت احلرك ��ة الفني ��ة خالل ال�ش ��هر
احلايل ب�ش ��كل كب�ي�ر ،من خ�ل�ال اقامة
املعر� ��ض ال�س ��نوي للر�س ��م عل ��ى قاعة
جمعية الفنانني الت�شكيليني ،ف�ضال عن
املعار�ض الت�شكيلية املختلفة.
ومل تقت�ص ��ر الن�شاط ��ات عل ��ى الف ��ن
الت�شكيل ��ي فق ��ط ،بل �شه ��دت العا�صمة
بغ ��داد حف�ل�ا للمو�سيق ��ار ن�ص�ي�ر �شمة
وقبل ��ه عر�ض ��ا م�سرحي ��ا عل ��ى م�سرح
الرافدين وغريهما من الن�شاطات.
وت�ؤك ��د ا�ستمراري ��ة ه ��ذه الن�شاط ��ات
عل ��ى ان الفن يف هذه الب�ل�اد لن يندثر

الطقس

وهن ��اك من يعمل عل ��ى دميومة اقامته
وبانواع ��ه املختلفة .وا�ستم ��رارا لهذه
الن�شاط ��ات وعل ��ى �ضف ��اف دجلة ويف
مقر نقابة الفنان�ي�ن يف �شارع الر�شيد،
افتت ��ح املعر� ��ض الت�شكيلي حي ��اة املاء
للفن ��ان حممد �شوق ��ي .وافتت ��ح نقيب
الفنان�ي�ن العراقي�ي�ن الدكت ��ور جب ��ار
جودي وعلى قاعات النقابة الت�شكيلية
املعر� ��ض الت�شكيل ��ي للفن ��ان حمم ��د
�شوقي بعن ��وان "حياة امل ��اء" وح�ضر
مرا�سي ��م االفتت ��اح ام�ي�ن بغ ��داد ع�ل�اء
معن و�سف�ي�ر اليون�سكو لل�سالم الفنان
ن�ص�ي�ر �شم ��ة ونخ ��ب فني ��ة و�إعالمية
ثقافي ��ة تهت ��م ب�ش� ��أن الف ��ن الت�شكيل ��ي
وتطوره.

ويعت�ب�ر الفن ��ان حممد �شوق ��ي جمربا
بامتي ��از يف تع ��دد �إمكانيات ��ه وقدرت ��ه

م ��ن خ�ل�ال خربت ��ه الطويل ��ة يف ع ��امل
التقني ��ة ب ��كل تنويعاته ��ا وحقوله ��ا

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االثن�ي�ن) �أن درج ��ات احل ��رارة ترتفع قليال ع ��ن معدالتها لي ��وم �أم�س ،و�أن
اجلو �سيكون غائم ًا وممطر ًا يف العديد من مناطق البالد.

الفني ��ة املختلف ��ة ،فه ��و فن ��ان ت�شكيلي
ور�س ��ام للأطفال ،وم�صم ��م �إ�ضافة �إىل
خربت ��ه الطباعي ��ة الوا�سع ��ة ،الرقمية
منه ��ا وامليكانيكية .ويف جممل اعمال
�شوقي هناك غلبة للألوان املائية حيث
م ��ا غ ��ادرت مر�سم ��ه العتي ��د ،فق ��د كان
الر�سم للطفولة �شغله ال�شاغل ،ووظف
كل قدراته له ��ذا ال�سبيل .الفنان حممد
�شوق ��ي ق ��ال :ر�سم ��ت ه ��ذه اللوح ��ات
لتتن ��اول كل لوح ��ة فيه ��ا مو�ضوع ��ا ذا
خ�صو�صي ��ة ،وه ��ي م�ستل ��ة م ��ن واقع
احلي ��اة ووف ��ق ر�ؤيت ��ي له ��ا ،و�أ�ضفت
جوان ��ب جمالي ��ة �أخ ��رى م ��ن بن ��ات
�أف ��كاري ،و�ساعدتن ��ي يف ذلك اخلربة
واالحرتافي ��ة الت ��ي امتلكه ��ا كفن ��ان

وم�صم ��م و�صحف ��ي من ��ذ  1977يف
(جملت ��ي واملزم ��ار) ،وا�ستخدم ��ت يف
هذا املعر�ض الألوان املائية ،بالإ�ضافة
�إىل �إدخ ��ايل التكنولوجي ��ا عليها ،لكن
الأل ��وان املائي ��ة تبقى الأجم ��ل عندي،
�إذ ا�شعر ب�شفافيتها وهذا الذي جعلني
�أق ��دم معر�ض ��ي وبت�شجي ��ع م ��ن نقابة
الفنان�ي�ن العراقيني .وحظ ��ي املعر�ض
باعجاب وثن ��اء احلا�ضرين وتتوا�صل
فعالياته لغاية ا�سبوع كامل اذ �ستكون
ابواب النقابة مفتوحة اىل اجلميع.
وع�ب�ر موقعه ��ا الر�سم ��ي توجه ��ت
نقاب ��ة الفنانني بدع ��وة جلميع املحبني
واملهتمني لزيارة املعر�ض املفتوح على
قاعات نقابة الت�شكيليني.
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