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المحكمة االتحادية تنظر اليوم في الجل�سة الثانية بق�ضية "الكتلة الأكبر"

بارزاني يحاول التقريب بين القوى ال�شيعية
وال�صدر ي�شترط "وقف العنف"
 بغداد /تميم الح�سن
يعود مقتدى ال�صدر ،زعيم التيار ال�صدري،
مرة اخرى للتلويح بان باب املفاو�ضات معه
م ��ازال مفتوح ��ا لبع�ض اجله ��ات – بح�سب
و�ص ��ف �ساب ��ق له -ع�شي ��ة مناق�ش ��ة الق�ضاء
الطع ��ون املقدم ��ة من برملانيني ح ��ول الكتلة
االكرب.
والتلوي ��ح اجلدي ��د ج ��اء عق ��ب زي ��ارة
ق�ص�ي�رة ل�ش ��ركاء ال�ص ��در م ��ن الق ��وى
ال�سني ��ة والكردي ��ة اىل النج ��ف ،حي ��ث مقر
اقام ��ة االخ�ي�ر ،يف حماول ��ة تب ��دو اخ�ي�رة
لرف ��ع "الفيت ��و" ع ��ن بع� ��ض ال�شخ�صي ��ات

وماتزال قوى "التن�سيقي" تتعرث يف طريق
االندم ��اج م ��ع ال�صدر ،خ�صو�ص ��ا مع رف�ض
االخري ب�شكل علني �ضم بع�ض ال�شخ�صيات
القيادي ��ة ،فيم ��ا تتعك ��ز االوىل عل ��ى ق ��رار
املحكم ��ة االحتادي ��ة ،الذي قد ي�ص ��در اليوم
الثالثاء ،حول الكتلة االكرب.
وت�أت ��ي تلك التط ��ورات يف وقت يُخ�شى فيه
من تفج ��ر االو�ضاع يف الع ��راق ،خ�صو�صا
مع ت�صاعد الهجم ��ات �ضد القوى ال�سيا�سية
احلليف ��ة للتيار ال�ص ��دري ،وق�صف القواعد
والبعث ��ات الدبلوما�سي ��ة ،وت�ضرر طائرتني
يف مط ��ار بغداد الدويل ب�أح ��دث هجمات ملا
يعرف بـ"فرق الكاتيو�شا".

داخ ��ل مايع ��رف بـ"االط ��ار التن�سيق ��ي".
وغ ��رد الطرف ��ان (الك ��ردي وال�سن ��ي) اثناء
االجتم ��اع مع ال�ص ��در ،بان احلل ��ول لالزمة
ال�سيا�سي ��ة باتت "عراقي ��ة" ،يف رد ُفهم بانه
موج ��ه اليران ،حيث ت�سرب ��ت معلومات يف
الليل ��ة التي �سبقت اللقاء ع ��ن و�صول موفد
ايراين رفيع مرة اخرى اىل العراق.
وام ��ام الق ��وى ال�سيا�سي ��ة اقل م ��ن ا�سبوع
لث ��اين ا�ستحق ��اق بع ��د انتخ ��اب رئي� ��س
الربمل ��ان ،حي ��ث اعلن ��ت الهيئ ��ة اجلدي ��دة
للربمل ��ان انها �ستعقد جل�س ��ة انتخاب رئي�س
اجلمهوري ��ة يف نهاي ��ة اال�سب ��وع االول من
�شباط احلايل.

ثامر الهيم�ص يكتب:

واطل ��ق ال�ص ��در� ،صاح ��ب اعل ��ى املقاعد يف
الربمل ��ان ،تغري ��دة و�صف ��ت بـ"امللغوم ��ة"
بح�سب مراقبني ،بعد وقت ق�صري من انتهاء
زيارة مفاجئة لتحالف القوى ال�سنية (تقدم
وعزم) ،واحل ��زب الدميقراطي الكرد�ستاين
اىل النجف.
وقال عم ��اد باجالن وه ��و ع�ضو يف احلزب
الدميقراط ��ي يف ات�ص ��ال م ��ع (امل ��دى) ،ان
رئي� ��س احل ��زب م�سع ��ود ب ��ارزاين "اطل ��ق
مب ��ادرة لتخفي ��ف التوت ��ر ب�ي�ن ال�ص ��در
والتن�سيق ��ي ،لكنه ��ا ال تب ��دو ح�صل ��ت عل ��ى
اجابات �شافية حتى االن".
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رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

داع�ش يتلقى �أكثر من � 50ضربة
جوية خالل �شهرين
 بغداد /المدى
�أوجز كبار القادة الع�سكريني يف العراق� ،أم�س االثنني،
العملي ��ات االمني ��ة واال�ستخباري ��ة �ض ��د تنظي ��م داع�ش
االرهاب ��ي ،وحتدثوا عن ا�ستهدافه ب�أكرث من � 50ضربة
جوي ��ة خالل ال�شهرين املا�ضي�ي�ن ،الفتني �إىل تخ�صي�ص
 15مليار دينار لت�أمني احلدود مع �سوريا.
وق ��ال نائب قائد العمليات امل�شرتكة الفريق الأول الركن
عبد الأمري ال�شمري ،يف م�ؤمتر �صحفي م�شرتك مع قادة
ع�سكريني تابعته (املدى)� ،إن "قيادة العمليات امل�شرتكة
حتي ��د املوارد يف احلدود الدولية من اجراءات التحكيم
وكذل ��ك مو�ض ��وع ان�ش ��اء اخلط ��وط الدفاعي ��ة وتعزيز
ال�شريط احلدودي مع �سوريا".
و�أ�ض ��اف ال�شم ��ري� ،أن "الو�ض ��ع الأمني عل ��ى احلدود
مطمئ ��ن بالكامل وهناك �سيطرة كاملة على خط احلدود
ثان
الدولي ��ة ،و�سيك ��ون هن ��اك ت�أ�سي� ��س خل ��ط دفاع ��ي ٍ
لقطعات اجلي�ش العراقي".

ولف ��ت �إىل �أن "العمل بد�أ بوت�ي�رة عالية لإكمال املانع
يف الأماك ��ن غ�ي�ر املم�سوك ��ة ،الت ��ي كان ��ت �سابق ًا بني
قوات االحتادية وحر�س الإقليم".
و�أك ��د ال�شم ��ري� ،أن "ه ��ذا املو�ض ��وع مت ح�سم ��ه
باال�شرتاك مع �إقليم كرد�ستان ،ومت ن�شر قوات حر�س
احلدود على طول ال�شريط احلدودي مع �سوريا".
وفيم ��ا يخ�ص ال�ضرب ��ات اجلوية� ،أو�ض ��ح �أن "هناك
جه ��د ًا متمي ��ز ًا خ�ل�ال ال�شهري ��ن املا�ضي�ي�ن م ��ن قب ��ل
الوكاالت الأمنية لتحديد م�ضافات العدو� ،إذ َّ
مت تنفيذ
ا�ستط�ل�اع ج ��ويّ عل ��ى امل�ضاف ��ات وتوجي ��ه �ضربات
جو َّية �أ�سفرت عن قتل �إرهابيني يف هذه امل�ضافات".
من جانبه ،ذك ��ر رئي�س جهاز مكافحة االرهاب الفريق
الأول الرك ��ن عبد الوهاب ال�ساعدي ،خالل امل�ؤمتر �أن
"اجلهاز ن َّفذ خالل ال�شهر املا�ضي  21واجب ًا ،ف�ض ًال
ع ��ن الق ��اء القب� ��ض عل ��ى  17معتق�ل ً�ا وه ��م الآن قي ��د
التحقيق".
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د .نادية هناوي يكتب:
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بحيرة الرزازة تقترب من الجفاف
 ترجمة /حامد �أحمد
ج ��اء يف تقرير ملوقع ،مدل اي�ست �آي ،الربيطاين حول
الو�ضع البيئي لبحرية ال ��رزازة ان ا�سماكا ميتة تطفو
االن عن ��د �سواحل البحرية يف وق ��ت عمل فيه اجلفاف
وم�شاري ��ع �س ��دود بل ��دان جم ��اورة على تدم�ي�ر البيئة
فيها ،منوه ��ا اىل ان بحرية الرزازة ،التي تعرف �أي�ضا
ببحرية امللح ،تبدو كامتداد ازرق نقي بجانب الطريق
ال�صحراوي املار من مدينة كربالء جتاه حدود العراق
مع العربية ال�سعودية.
عن ��د قوارب را�سية على �ساح ��ل البحرية ،يحمل �صائد
ال�سمك ب�ش�ي�ر كامل 38 ،عام ًا� ،سلة حت ��وي �أ�سماكا ما
زالت تخف ��ق ح�صيلة �صيده ال�صباح ��ي .و�ضع ال�سمك
يف حاوي ��ة و�س ��ط قطع ثلج لكي حتف ��ظ ال�سمك طازجا
حلني و�صوله اىل ال�سوق يف مدينة كربالء.
يق ��ول �صي ��اد ال�سم ��ك كام ��ل ملوق ��ع م ��دل اي�س ��ت �آي
"يب ��دو عل ��ى البح�ي�رة وك�أنه ��ا حت ��وي الكث�ي�ر م ��ن
ال�سم ��ك ،ولك ��ن يف الواق ��ع لي� ��س هن ��اك �س ��وى العدد
ال�ضئي ��ل منه ��ا وذل ��ك ب�سبب انح�س ��ار مي ��اه البحرية،

كل �سن ��ة تنكم� ��ش البح�ي�رة �أك�ث�ر وي�صغ ��ر حجمها".
ويخم ��ن كامل بان البح�ي�رة 40 ،كم غ ��رب كربالء ،قد
تقل�صت بن�سبة  40%عما كانت عليه عندما كان �صبيا
ي�ساعد اباه يف �صيد ال�سمك.
و�أ�ضاف بقوله "اعتادت البحرية ان ت�ستمد مياهها من
روافد �صغرية لنهر الفرات ولكن هذه الروافد انقطعت
ومن ��ذ الع ��ام  2003مل يتدف ��ق م ��اء للبح�ي�رة ،وله ��ذا
ا�صب ��ح م ��اء البحرية اك�ث�ر ملوحة ،وان ا�سم ��اك املياه
العذب ��ة الت ��ي ن�صطادها ل
املالح .اعتدنا ا�صطياد �سمك كبري احلجم هنا ولكن هذا
ال�سمك اختفى من البحرية ومل يعد له وجود �سوى يف
االهوار".
وق ��ال كامل عن ال�سم ��ك امليت عند ج ��رف البحرية بان
�سب ��ب موته هو لي�س مر�ض ��ا معينا ولكن ب�سبب ازدياد
ملوح ��ة م ��اء البحرية ال ��ذي يجعل ل ��ون ال�سمك يتغري
�أي�ض ��ا ،م�ؤكدا انه خالل مو�سم ال�شتاء ي�ستطيع ال�سمك
ان يت�أقلم م ��ع املاء املالح ولكن يف �أيام ال�صيف احلارة
فان تبخر املاء يجعله اكرث ملوحة.

الفقر ي�سرق االطفال من املدار�س ويلقيهم يف �سوق العمل ..عد�سة :حممود ر�ؤوف
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ال�صحة ت��ت��وق��ع ارت��ف��اع � ًا ك��ب��ي��ر ًا ف��ي �إ���ص��اب��ات �أوم��ي��ك��رون
 بغداد /المدى
توقعت وزارة ال�صحة ارتفاع الإ�صابات مبتحور
كورون ��ا "�أوميك ��رون" ،نافي ��ة وج ��ود �أي نق�ص
يف جتهيز امل�ست�شفيات مب ��ادة الأوك�سجني ،فيما
�سجلت �أم�س �أكرث من � 7200أ�صابة جديدة.
وق ��ال املتحدث با�س ��م ال ��وزارة �سيف الب ��در� ،إن
"مو�ض ��وع ت�سجي ��ل �إ�صابات مرتفع ��ة مبتحور
�أوميكرون �أمر وارد جد ًا ،ال�سيما بالن�سبة لفئات
االختطار العايل".

و�أ�ض ��اف الب ��در� ،أن "و�سائ ��ل الإع�ل�ام ب ��كل حال
م ��ن الأح ��وال عليها �أن ت�أخذ االخب ��ار عن املوقف
الوبائ ��ي م ��ن م�صادره ��ا الر�سمي ��ة يف وزارة
ال�صحة".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "الن�سب ��ة احلالي ��ة ب�إ�صاب ��ات
�أوميكرون ال تقل حالي ًا عن ثلث احلاالت امل�سجلة
بفايرو� ��س كورون ��ا يف الع ��راق� ،إىل ن�صفه ��ا من
املمكن ان تزداد يف االيام املقبلة".
و�أو�ض ��ح الب ��در� ،أن "ه ��ذه امل�ؤ�ش ��رات ت�أت ��ي
بالتزام ��ن م ��ع الو�ض ��ع الوبائ ��ي يف جمي ��ع دول

الع ��امل و�أن املتح ��ور الأخري ميت ��از ب�سرعة �أكرب
يف االنت�شار".
و�ش ��دد ،على �أن "اغل ��ب امل�صابني هم �أ�شخا�ص مل
يتلق ��وا اللقاحات خالل املدة املا�ضي ��ة" ،مبين ًا ان
"االبحاث العلمية �أكدت �أن الذي يتلقى اجلرعتني
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن الثالث ��ة يحقق وقاي ��ة عالية ج ��د ًا مع
االلتزام بباقي االجراءات الوقائية".
ون ��وه الب ��در� ،إىل �أن "هام� ��ش الإ�صاب ��ة
لل�شخ� ��ص ال ��ذي تلق ��ى اللقاح رغ ��م �أن ��ه �ضعيف
ج ��د ًا ،ف�أنه ��ا �ستك ��ون طفيف ��ة ج ��د ًا ال يحت ��اج

الدخ ��ول �إىل امل�ست�شف ��ى يف الغال ��ب".
و�أو�ض ��ح� ،أن "ه ��ذه النتائ ��ج تو�صلن ��ا �إليه ��ا من
خ�ل�ال التج ��ارب العملية بعد �سنت�ي�ن من التعامل
مع �إ�صابات كورونا".
ولف ��ت البدر� ،إىل �أن "احلكوم ��ة العراقية توقعت
�أن تدخ ��ل الب�ل�اد يف موجة وبائي ��ة جديدة ،وقد
ا�ستمرت بعد انح�س ��ار املوجة الثالثة يف �سيا�سة
تطوي ��ر الق ��درات الت�شخي�صي ��ة والعالجي ��ة م ��ع
زيادة �أعداد الأ�سرة ملر�ضى كورونا".
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م�س�ؤول رفيع يطالب ب�إعادتهم �إلى بلدانهم

 بغداد /المدى
ك�ش ��ف م�ست�ش ��ار االم ��ن القوم ��ي قا�س ��م
الأعرج ��ي� ،أم�س االثنني ،ع ��ن وجود �أكرث
م ��ن � 10آالف �إرهاب ��ي حمتجزي ��ن ل ��دى
قوات �س ��وريا الدميقراطية (ق�سد) ،م�ؤكد ًا
�أنهم يحملون جن�س ��يات  50دولة ،وعدهم
ي�ش ��كلون خطر ًا على العراق ،فيما لفت �إىل
�أن احل ��وارات ب�ي�ن الع ��راق ودول املنطقة
ت�سري بنحو جيد.
وق ��ال الأعرج ��ي يف تغري ��دة ب�صفحته يف
توي�ت�ر تابعته ��ا (امل ��دى)�" ،شددن ��ا خ�ل�ال
لقائنا عل ��ى �ضرورة قيام ال ��دول مبحاكمة
رعاياه ��ا م ��ن الدواع� ��ش يف بلدانهم ،وهم

�أكرث من ع�شرة �آالف �إرهابي ،تابعني لأكرث
من  50دولة".
وا�ضاف ان "ه�ؤالء االرهابيني متواجدون
حاليا يف �سجون (ق�س ��د) باحل�سكة� ،شمال
�شرقي �سوريا" ،م�شريا اىل "انهم ي�شكلون
تهديدا حقيقيا للمنطقة والعامل".
وكان تنظي ��م داع� ��ش الإرهاب ��ي ق ��د �ش ��ن
هجوم ًا على �سجن احل�سكة الذي يقع حتت
�سيطرة ق ��وات �سوريا الدميقراطية ،و�أدى
ه ��ذا الهج ��وم �إىل مع ��ارك ا�ستم ��رت لأيام
�أوقع ��ت العديد م ��ن القتل ��ى واجلرحى يف
�صفوف الطرفني.
�إىل ذل ��ك ،ا�ستقب ��ل قا�س ��م الأعرج ��ي
�أم� ��س "�سف ��راء دول ال�سوي ��د والرنوي ��ج

 خا�ص /المدى
جت ��اوزت �ساع ��ات قطع التي ��ار الكهربائ ��ي يف بغداد
واملحافظ ��ات � 20ساع ��ة يومي� � ًا تقريب� � ًا ،يف وق ��ت
انخف�ضت فيه درجات احلرارة �إىل حد كبري.
وق ��ال املتحدث با�س ��م وزارة الكهرب ��اء �أحمد مو�سى
يف حدي ��ث لـ(املدى) ،ان "الكمي ��ة املتوقفة من الطاقة
الكهربائي ��ة ب�سب ��ب توق ��ف الغاز الإي ��راين جتاوزت
 8000ميغ ��اواط ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ع ��دم وج ��ود خط ��ة

وقودي ��ة كامل ��ة ل ��دى العراق خ�ل�ال الع ��ام احلايل".
و�أك ��د مو�س ��ى� ،أن "تقلي� ��ص �إمدادات الغ ��از الوطني
بن�سبة  %50ب�سبب �سوء الأحوال اجلوية ،وتقلي�ص
�إيران �إمداداتها من الغ ��از للعراق من  50مليون مرت
مكع ��ب يومي ��ا �إىل نحو  8ماليني فق ��ط ،وهو ما �أدى
�إىل حتدي ��د الأحم ��ال وتوق ��ف العديد م ��ن الوحدات
التوليدي ��ة يف حمط ��ات الإنتاج ،فانعك� ��س ذلك �سلبا
على �ساعات التجهيز وتزويد املواطنني بالكهرباء".
 التفا�صيل �ص2

الموقف من الحلبو�سي يت�سبب ب�أزمة في "امتداد"

� 10آالف �إرهابي في �سجون "ق�سد" ّ
يهددون �أمن العراق
والدمن ��ارك ،جونا� ��س لوڤ�ي�ن ،وايري ��ك
هو�سيم ،و�ستيج بايرز� ،إ�ضافة �إىل امللحق
الع�سك ��ري كري�ستي ��ان فري ��ز ،ال�ستعرا�ض
عالق ��ات ال�صداق ��ة والتع ��اون امل�ش�ت�رك
ب�ي�ن الع ��راق ودول ال�سوي ��د والرنوي ��ج
والدمن ��ارك ،وبح ��ث التع ��اون م ��ع حل ��ف
الناتو يف جمال تدريب القوات العراقية".
و�أ�شار الأعرجي ،بح�سب بيان على هام�ش
اللق ��اء ،تلقت ��ه (امل ��دى) �إىل �أن "الق ��رار
العراق ��ي يق�ض ��ي باال�ستف ��ادة الق�ص ��وى
وا�ستم ��رار التع ��اون الب ّن ��اء م ��ع حل ��ف
الناتو".
ولف ��ت� ،إىل اخلطر الذي ميثله الإرهابيون
املوجودون حاليا يف �سجون قوات �سوريا

تراجع الغاز الإيراني يك ّلف الكهرباء
� 8آالف ميغاواط

الدميقراطي ��ة ،مبين ��ا �أن "هن ��اك �أك�ث�ر من
ع�ش ��رة �آالف �إرهاب ��ي داع�ش ��ي ،و�أن تل ��ك
القوات غري م�ؤهلة للتعامل مع هذا امللف".
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر� ،أو�ض ��ح الأعرج ��ي �أن
احلوارات بني �إيران ودول املنطقة جتري
ب�ش ��كل جي ��د ،و�أن "احت�ض ��ان العراق لهذه
احل ��وارات دلي ��ل عل ��ى ال ��دور الإيجاب ��ي
والب ّناء للدبلوما�سية العراقية".
وكان ��ت بغ ��داد ق ��د ا�ست�ضاف ��ت �سل�سلة من
احلوارات املبا�شرة بني �إيران وال�سعودية
و�صف ��ت نتائجه ��ا ب�أنه ��ا ايجابي ��ة ،ي�ؤم ��ل
ا�ستمرارها خ�ل�ال املدة املتبقية والو�صول
�إىل اتفاق �شامل من �ش�أنه تعزيز ال�سلم يف
املنطقة.

 بغداد /ح�سين حاتم
ك�سيا�سي�ي�ن نعلم متام ًا �أن ال�سيا�س ��ة هي فن امل�ساومة
والت�سوي ��ة ،وهكذا علمون ��ا يف الدرا�س ��ة الأكادميية،
�أزم ��ة جديدة برزت يف ظ ��ل امل�شه ��د ال�سيا�سي املعقد ،لك ��ن ال�سيا�س ��ة يج ��ب �أن ال تك ��ون �سفال ��ة وتخلي ًا عن
متثل ��ت با�ستقال ��ة �أح ��د �أع�ضاء "امتداد" م ��ن ع�ضوية املبادئ والقيم و�ضرب الثوابت ونكث العهود وخيانة
احلرك ��ة املدعومة م ��ن قبل �أو�ساط الن ��واب امل�ستقلني الأمانة".
يف الربملان والنا�شطني واملتظاهرين ،معل ًال ا�ستقالته فيم ��ا �أكدت حرك ��ة "امت ��داد" ان ان�سح ��اب ال�شبيب ال
بت�صوي ��ت �أع�ض ��اء احلرك ��ة ل�صال ��ح ت�سمي ��ة حمم ��د ميثل �سوى خالفات �شخ�صية �سابقة �أثريت يف الوقت
احللبو�س ��ي رئي�س� � ًا للربمل ��ان خ�ل�ال اجلل�س ��ة الأوىل احلايل لزعزعة الثقة بني �أع�ضاء احلركة.
للمجل� ��س ،معتربا ذل ��ك عك�س التوجه ��ات التي �أعلنت ويرى مراقب ��ون لل�ش�أن ال�سيا�سي �أن ا�ستقالة ال�شبيب
عنها احلركة ،وفق تعبريه.
قد تفت ��ح الأب ��واب ال�ستق ��االت �أخ ��رى ال تقت�صر على
و�أعل ��ن غ�سان ال�شبيب ،وه ��و نائب عن حمافظة بابل ،حركة "امت ��داد" فقط ،م�شريين يف الوقت ذاته اىل �أن
يف من�ش ��ور عرب �صفحت ��ه على "في�سب ��وك" ،ا�ستقالته ت�صويت �أع�ضاء احلركة ي�صب يف �صاحلهم "لرتطيب
م ��ن كل مواقعه يف حرك ��ة "امتداد" ،مبين ��ا �أن "هناك الأجواء بني املعار�ضة ورئا�سة الربملان".
م ��ن يريد خلق دكتاتورية داخل احلركة وعدم احرتام
 التفا�صيل �ص2
�إرادة م ��ن �صوتوا للنظام الداخل ��ي" ،م�ستدركا "نحن
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مياه البحيرة تقل�صت بن�سبة % 40

"الرزازة" تقترب من الجفاف و�أ�سماك ميتة تطفو على �سواحلها
 ترجمة /حامد �أحمد
ج ��اء ف ��ي تقري ��ر لموق ��ع ،م ��دل اي�س ��ت �آي،
البريطان ��ي ح ��ول الو�ض ��ع البيئ ��ي لبحي ��رة
الرزازة ان ا�سماكا ميتة تطفو االن عند �سواحل
البحيرة ف ��ي وقت عمل فيه الجف ��اف وم�شاريع
�س ��دود بلدان مج ��اورة على تدمي ��ر البيئة فيها،
منوها الى ان بحيرة الرزازة ،التي تعرف �أي�ضا
ببحي ��رة الملح ،تبدو كامتداد ازرق نقي بجانب
الطري ��ق ال�صح ��راوي الم ��ار من مدين ��ة كربالء
تجاه حدود العراق مع العربية ال�سعودية.
عند ق ��وارب را�سية على �ساحل البحيرة ،يحمل
�صائ ��د ال�سم ��ك ب�شي ��ر كام ��ل 38 ،عام� � ًا� ،سل ��ة
تح ��وي �أ�سماكا م ��ا زالت تخف ��ق ح�صيلة �صيده
ال�صباحي .و�ضع ال�سمك في حاوية و�سط قطع
ثل ��ج لكي تحف ��ظ ال�سمك طازجا لحي ��ن و�صوله
الى ال�سوق في مدينة كربالء.
يق ��ول �صي ��اد ال�سمك كام ��ل لموقع م ��دل اي�ست
�آي "يب ��دو عل ��ى البحيرة وك�أنه ��ا تحوي الكثير
م ��ن ال�سمك ،ولكن في الواق ��ع لي�س هناك �سوى
الع ��دد ال�ضئي ��ل منه ��ا وذل ��ك ب�سب ��ب انح�س ��ار
مي ��اه البحي ��رة ،كل �سنة تنكم� ��ش البحيرة �أكثر
وي�صغر حجمها".
ويخمن كامل بان البحيرة 40 ،كم غرب كربالء،
ق ��د تقل�ص ��ت بن�سبة  %40عما كان ��ت عليه عندما
كان �صبيا ي�ساعد اباه في �صيد ال�سمك.
و�أ�ض ��اف بقول ��ه "اعت ��ادت البحي ��رة ان ت�ستمد
مياهه ��ا م ��ن روافد �صغي ��رة لنهر الف ��رات ولكن
ه ��ذه الرواف ��د انقطع ��ت ومن ��ذ الع ��ام  2003لم
يتدفق ماء للبحيرة ،وله ��ذا ا�صبح ماء البحيرة
اكث ��ر ملوحة ،وان ا�سم ��اك المي ��اه العذبة التي
ن�صطاده ��ا ال يمكنه ��ا العي� ��ش ف ��ي ه ��ذا الم ��اء
المال ��ح .اعتدنا ا�صطياد �سم ��ك كبير الحجم هنا
ولكن هذا ال�سمك اختفى من البحيرة ولم يعد له
وجود �سوى في االهوار".
وقال كامل عن ال�سمك الميت عند جرف البحيرة
ب ��ان �سبب موت ��ه هو لي� ��س مر�ضا معين ��ا ولكن
ب�سب ��ب ازدياد ملوحة م ��اء البحيرة الذي يجعل
لون ال�سمك يتغير �أي�ضا ،م�ؤكدا انه خالل مو�سم

ال�شت ��اء ي�ستطي ��ع ال�سم ��ك ان يت�أقل ��م م ��ع الماء
المال ��ح ولكن في �أيام ال�صيف الحارة فان تبخر
الماء يجعله اكثر ملوحة.
عل ��ي 40 ،عام ًا� ،صياد �سم ��ك �آخر ،يقول ان عدد
الأ�سم ��اك الت ��ي تم ��وت اكثر م ��ن ع ��دد الأ�سماك
الت ��ي ن�صطادها في البحي ��رة ،واكد بقوله "ماء
البحي ��رة في ال�ساب ��ق كان اف�ضل وكانت تعي�ش
�أن ��واع مختلفة من الأ�سماك هن ��ا ولكن معظمها
اختف ��ى االن .نعتم ��د االن على ن ��وع واحد فقط
م ��ن الأ�سم ��اك ولكنها ا�صغر حجم ��ا واقل وزنا

عما كانت عليه �سابقا".
لي�ست الأ�سماك وحدها من اختفت ولكن عوائل
كثي ��رة كانت تعي�ش على مقرب ��ة من البحيرة قد
غ ��ادرت ،وق ��ال علي لموق ��ع مدل اي�س ��ت �آي انه
اعت ��ادت المنطق ��ة ان تح ��وي اكثر م ��ن 1,000
عائلة تعتمد ف ��ي عي�شها على �صيد ال�سمك ولكن
ع ��دد ه ��ذه العوائ ��ل تقل� ��ص االن ال ��ى  50عائلة
فقط.
ا�ستنادا ال ��ى م�ست�شار وزارة الم ��وارد المائية،
ع ��ون عب ��د الله ،ف ��ان خليطا م ��ن م�شاري ��ع بناء

�س ��دود جاري ��ة االن عن ��د مناب ��ع الأنه ��ر ف�ض�ل�ا
عن موج ��ات جفاف متقطعة ناجم ��ة عن تراجع
�سق ��وط االمطار ال�سنوية ق ��د القت بظاللها على
بحيرة الرزازة.
وق ��ال عبد الله في حدي ��ث لموقع مدل اي�ست �آي
"على مدى �سنوات لم نمد هذه المنطقة بمياه
عذب ��ة مج ��رد لأنن ��ا ال نمل ��ك كمي ��ات كافي ��ة من
المياه ،ن�ستطيع ان نطل ��ق المياه للبحيرة فقط
عندم ��ا يفي�ض نهر الف ��رات ،ولكن ال نعرف متى
يح�ص ��ل ذلك ،وبع ��د ان كان نهر الف ��رات يتدفق

ب�شكل حر من منبعه ا�صب ��ح االن نهرا م�سيطرا
علي ��ه بعد قيام تركيا ب�إن�شاء العديد من ال�سدود
والم�ستودعات المائية عند منبعه".
م�ش ��روع جن ��وب �شرقي االنا�ض ��ول ،المعروف
بم�ش ��روع الغ ��اب  ،GAPال ��ذي يعتب ��ر قي ��د
االن�شاء االن يطمح لبن ��اء � 22سدا وم�ستودعا،
 14منه ��ا �سيت ��م ان�شا�ؤه ��ا عن ��د نه ��ر الف ��رات،
ويلوح ذلك بتهديد مائي م�ستقبلي للعراق.
ويعل ��ق الم�ست�ش ��ار عب ��د الل ��ه بالق ��ول "بحيرة
ال ��رزازة بو�ض ��ع �سي ��ئ لأنن ��ا ال نمل ��ك كمي ��ات

كافي ��ة من المياه لنطلقها عليه ��ا .نحن ن�ضخ لها
فق ��ط مياها مالح ��ة من منطق ��ة ت�صريف واحدة
للحف ��اظ عليها كبحي ��رة �صغيرة وتدع ��م البيئة
المحيطة ،ولك ��ن منطقة الت�صري ��ف هذه فقيرة
جدا وجافة".
توقع ��ات كئيب ��ة قاتم ��ة ع ��ن احتم ��االت زوال
البحيرة كانت �سائدة على مدى �سنوات ،وتوقع
تقري ��ر �ص ��ادر ف ��ي الع ��ام  2011ع ��ن احتمالية
جفاف البحيرة في غ�ضون �سنتين.
مع ذلك ،ورغم انها انكم�شت عن حجمها ال�سابق
البال ��غ  1,562ك ��م مربع ،ف ��ان بحي ��رة الرزازة
بقي ��ت لح ��د االن محافظ ��ة عل ��ى حج ��م معق ��ول
وتمثل موقع ا�ستجمام �شعبي.
تتدفق عوائل وزوار من مدينة كربالء المجاورة
الى البحيرة في �أيام العطل الأ�سبوعية للترفيه
ع ��ن انف�سهم عن ��د �سواحلها وا�ستئج ��ار قوارب
للنزهة في حو�ض مياهها الزرقاء.
يق ��ول �صي ��اد ال�سم ��ك عب ��ود "ف ��ي �أي ��ام الجمع
وال�سب ��ت ت�أتي عوائل م ��ن مدينة كربالء لق�ضاء
�أوق ��ات ترفيهي ��ة ف ��ي البحي ��رة" .م�شي ��را ال ��ى
ان ق�سم ��ا م ��ن �صي ��ادي الأ�سماك قام ��وا بتهيئة
قواربهم لرح�ل�ات ترفيهية �سياحية للعوائل في
البحيرة.
وي�ضيف قائ�ل�ا "لكن حاليا ما نزال نح�صل على
م ��ال من �صيد ال�سمك �أكث ��ر مما نح�صل عليه من
ت�أجي ��ر الق ��وارب لل�سياح ��ة ،الن ال�صيد م�ستمر
على طوال الأ�سبوع اما ال�سياحة فهي مقت�صرة
عل ��ى �أيام العط ��ل اال�سبوعية الجمع ��ة وال�سبت
فقط".
وقال م�ست�شار وزارة الم ��وارد المائية عبد الله
بان ��ه لي�س هن ��اك �أمل من عودة بحي ��رة الرزازة
الى �سابق عهدها ،م�شيرا بقوله "بع�ض الأحيان
ف ��ي الموا�س ��م الممط ��رة ت�أتي مياه م ��ن مناطق
ال�صح ��راء الى ال ��رزازة ،ولكن ما ل ��م يف�ض نهر
الف ��رات فل ��م يع ��د ب�إمكانن ��ا اط�ل�اق مي ��اه عذبة
للبحي ��رة .ول�س ��وء الح ��ظ فان ��ه ا�ستن ��ادا ال ��ى
درا�ساتنا فان بحيرة الرزازة �ستجف ولن تعود
هناك بحيرة".
عن مدل اي�ست �آي

ان�سحابات ّ
تهدد بت�شتيت القوى ال�سيا�سية النا�شئة

خبراء :الربط الخليجي ال يحل الأزمة

تراجع الغاز الإيراني ّ
يكلف الكهرباء
� 8آالف ميغاواط

الموقف من الحلبو�سي يت�سبب ب�أزمة في "امتداد"
 بغداد /ح�سين حاتم

 خا�ص /المدى
تج ��اوزت �ساع ��ات قط ��ع التي ��ار الكهربائ ��ي ف ��ي بغداد
والمحافظات � 20ساعة يومي ًا تقريب ًا ،في وقت انخف�ضت
في ��ه درجات الحرارة �إلى حد كبير ،وي�أتي ذلك بالتزامن
مع ايقاف ايران تجهيز الكهرب ��اء والغاز للعراق بحجة
ديون لها بذمة العراق ،تبلغ قيمتها مليارا و 690مليون
دوالر .وق ��ال المتح ��دث با�س ��م وزارة الكهرب ��اء �أحم ��د
مو�سى في حدي ��ث لـ(المدى) ،ان "الكمي ��ة المتوقفة من
الطاقة الكهربائية ب�سبب توقف الغاز الإيراني تجاوزت
 8000ميغ ��اواط ،ف�ض�ل ً�ا عن عدم وج ��ود خطة وقودية
كاملة لدى العراق خالل العام الحالي".
و�أك ��د مو�س ��ى� ،أن "تقلي� ��ص �إم ��دادات الغ ��از الوطن ��ي
بن�سب ��ة  %50ب�سبب �س ��وء الأحوال الجوي ��ة ،وتقلي�ص
�إي ��ران �إمداداته ��ا من الغ ��از للعراق م ��ن  50مليون متر
مكع ��ب يوميا �إلى نح ��و  8ماليين فقط ،وهو ما �أدى �إلى
تحديد الأحم ��ال وتوقف العديد من الوحدات التوليدية
ف ��ي محط ��ات الإنتاج ،فانعك� ��س ذلك �سلبا عل ��ى �ساعات
التجهيز وتزويد المواطنين بالكهرباء".
من جانبه ر�أى الخبير في الطاقة م�ؤيد العلي في حديثه
لـ(الم ��دى) ،ان "الرب ��ط الكهربائ ��ي م ��ع دول الخلي ��ج ال
يتالءم مع طبيعة منظومة الطاقة العراقية ،ف�ض ًال عن �أن
النق ��ل لم�سافات كبيرة ي�ضيع كمي ��ات كبيرة من الطاقة،
مم ��ا يتطلب �إن�ش ��اء محطات تقوية للطاق ��ة عبر خطوط
النقل البري ،مما يكلف �أموا ًال طائلة".
و�أ�ض ��اف العلي� ،أن "الع ��راق ال يملك �سيا�سة وتخطيطا
فيم ��ا يتعل ��ق بالطاق ��ة الكهربائي ��ة ،ب�سب ��ب التدخ�ل�ات
الدولية والإقليمية في ه ��ذا الجانب" ،مطالب ًا "وزارتي
النف ��ط والكهرباء بالعم ��ل على �إنتاج الطاق ��ة والإكتفاء
ذاتي ًا ،خا�ص ��ة وان العراق يمتلك مقوم ��ات نجاح انتاج
الكهرباء" .ولفت الى �أن "عمليات انتاج الطاقة محلي ًا ال
تكلف الدولة �أموا ًال طائلة ،قيا�س ًا مع عمليات اال�ستيراد
وال�صيان ��ة الترقيعي ��ة لمحط ��ات الكهرب ��اء� ،إال �أن ه ��ذا
الأمر يحت ��اج �إلى قرار �سيا�سي للخ ��روج من التدخالت
الدولي ��ة" .ه ��ذا وينتج العراق حالي ��ا � 15ألف ميغاواط
م ��ن الكهرب ��اء� ،أي �أق� � ّل بكثير م ��ن الـ� 30أل ��ف ميغاواط
الالزمة لتلبية احتياجاته ،بح�سب خبراء بالطاقة.
وقال خبير الطاقة �صالح �أحمد باقر� ،إن "العراق يعاني

�أزمة جديدة برزت في ظل
الم�شهد ال�سيا�سي المعقد،
تمثلت با�ستقالة �أحد �أع�ضاء
"امتداد" من ع�ضوية الحركة
المدعومة من قبل �أو�ساط
النواب الم�ستقلين في البرلمان
والنا�شطين والمتظاهرين،
معل ً
ال ا�ستقالته بت�صويت �أع�ضاء
الحركة ل�صالح ت�سمية محمد
الحلبو�سي رئي�س ًا للبرلمان
خالل الجل�سة الأولى للمجل�س،
معتبرا ذلك عك�س التوجهات
التي �أعلنت عنها الحركة ،وفق
تعبيره.

م ��ن م�شكلة الف�ساد الت ��ي تعيق عملي ��ات تطوير وانتاج
الطاق ��ة" ،م�ضيف� � ًا �أن "لج ��وء الع ��راق �إل ��ى �إي ��ران ف ��ي
ا�ستيراد الكهرباء والغاز يعد من �أكبر �أخطاء الحكومات
العراقي ��ة المتعاقبة ،لأن العراق يمتلك كميات كبيرة من
الغاز الطبيعي والم�صاح ��ب" .و�أ�ضاف باقر لـ(المدى)،
�أن "الكمي ��ات الكبي ��رة الت ��ي يمتلكه ��ا العراق م ��ن الغاز
يمك ��ن �أن تنتج الطاقة الكهربائية وتحق ��ق اكتفا ًء كبير ًا
م ��ن الحاج ��ة المحلي ��ة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ت�شغي ��ل الكثير من
المعامل المتوقفة ب�سبب عدم توفر الغاز ب�شكل كاف".
وحم ��ل الخبي ��ر ،الجان ��ب العراق ��ي "م�س�ؤولي ��ة توقف
الغاز االيراني الن الحكومة العراقية تخلفت عن ت�سديد
الم�ستحق ��ات المترتب ��ة عليه ��ا ل�صالح �إي ��ران والمتعلقة
بتكالي ��ف الكهرب ��اء والغ ��از الت ��ي ت�صدره ��ا �إي ��ران الى
العراق" ،م�ش ��دد ًا على �أن "الحكومات العراقية ال تمتلك
الإرادة الكاملة لحل م�شكلة الكهرباء والم�شاكل الداخلية
الأخرى ب�سب ��ب تغييب الكفاءات المهني ��ة والعلمية عن
مراكز اتخاذ القرار".

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�أعل ��ن غ�س ��ان ال�ش ��بيب ،وه ��و نائ ��ب ع ��ن
محافظ ��ة بابل ،في من�ش ��ور عبر �صفحته على
"في�سب ��وك" ،ا�ستقالت ��ه م ��ن كل مواقع ��ه في
حرك ��ة "امت ��داد" ،مبين ��ا �أن "هناك م ��ن يريد
خلق دكتاتورية داخ ��ل الحركة وعدم احترام
�إرادة من �صوتوا للنظام الداخلي" ،م�ستدركا
"نحن ك�سيا�سيين نعلم تمام ًا �أن ال�سيا�سة هي
ف ��ن الم�ساومة والت�سوي ��ة ،وهكذا علمونا في
الدرا�س ��ة الأكاديمية ،لك ��ن ال�سيا�سة يجب �أن
ال تك ��ون �سفالة وتخلي� � ًا عن المب ��ادئ والقيم
و�ض ��رب الثواب ��ت ونك ��ث العه ��ود وخيان ��ة
الأمان ��ة" .فيم ��ا �أك ��دت حرك ��ة" امت ��داد" ان
ان�سح ��اب ال�شبي ��ب ال يمث ��ل �س ��وى خالف ��ات
�شخ�صي ��ة �سابق ��ة �أثي ��رت في الوق ��ت الحالي
لزعزعة الثقة بين �أع�ضاء الحركة.
ويرى مراقبون لل�ش� ��أن ال�سيا�سي �أن ا�ستقالة
ال�شبيب قد تفتح الأبواب ال�ستقاالت �أخرى ال
تقت�صر عل ��ى حركة "امتداد" فق ��ط ،م�شيرين
ف ��ي الوق ��ت ذات ��ه ال ��ى �أن ت�صوي ��ت �أع�ض ��اء

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
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رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
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الحركة ي�صب في �صالحهم "لترطيب الأجواء
بين المعار�ضة ورئا�سة البرلمان".
ويق ��ول الباح ��ث بال�ش� ��أن ال�سيا�س ��ي عل ��ي
البي ��در ف ��ي حدي ��ث لـ(الم ��دى)� ،إن "ا�ستقالة
غ�س ��ان ال�شبي ��ب ت ��دل عل ��ى انه لي�س ��ت هناك
ر�ؤي ��ة موحدة وثمة قلة وع ��ي �سيا�سي داخل
الحرك ��ة والبرلم ��ان" .و�أ�ض ��اف البي ��در� ،أن
"م�س�أل ��ة الت�صوي ��ت عل ��ى رئي� ��س البرلمان
محم ��د الحلبو�س ��ي تعتب ��ر م ��ن الإيجابي ��ات
ولي� ��س العك�س ،لترطي ��ب الأجواء بين حركة
امت ��داد ورئا�س ��ة البرلم ��ان التي م ��ن الممكن
ان ت ��رد الجميل بالخطوات الت ��ي تقدم عليها
حركة امتداد خالل الفترة المقبلة في الجانب
الرقابي والت�شريعي".
وتاب ��ع الباح ��ث بال�ش� ��أن ال�سيا�س ��ي" ،كتل ��ة
المعار�ض ��ة قد ال ت�ستمر طوي�ل�ا ب�سبب غياب
الر�ؤي ��ة الموح ��دة واالبتعاد ع ��ن العمل وفق
�ستراتيجة معينة".
وا�ش ��ار البيدر الى ان "حالة م ��ن فقدان الثقة
ب ��د�أت تطفو على الم�شهد ال�سيا�سي" ،متوقعا
"تقديم ا�ستقاالت وان�سحابات جديدة ب�سبب

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
+ 96170615017

مواق ��ف �سيا�سية �أخ ��رى ورغب ��ات �شخ�صية
تحدث نتيجة مواقف وم�شاحنات (.")...
وم�ض ��ى الباح ��ث ف ��ي ال�ش� ��أن ال�سيا�س ��ي
بالقول� ،إن "فك ��رة الإ�صالح مرهونة بموقف
المعار�ضة وهي اختبار حقيقي لقوى ت�شرين
التي يفتر�ض ان ت�صمد �أكثر وتواجه العقبات
كافة التي تقف امامها" .بدورها ،ردّت الحركة
في بيان ،على ل�س ��ان ع�ضو كتلة "امتداد" في
البرلمان محم ��د نوري ،قائ�ل�ا" :هناك جهات
خارجية و�أخ ��رى داخلية مغر�ضة ت�شن حملة
�ض ��د الحركة وغايته ��ا زعزع ��ة �إرادة الناخب
للحركة و�إيهامه بانحرافها عن مبادئها بخدمة
الع ��راق م ��ن خ�ل�ال الت�صويت �إل ��ى قاتليهم"،
م�ست ��دركا" ،لم ولن ن�شترك ف ��ي المحا�ص�صة
المقيتة التي �أ�ضاعت البلد".
م ��ن جهت ��ه ،ق ��ال النائ ��ب الم�ستق ��ل �سج ��اد
�سال ��م ،عب ��ر �صفحت ��ه عل ��ى "في�سب ��وك"� ،إنه
"لي� ��س متفق ًا مع الهجمة التي طاولت الكتلة
ب�سب ��ب خيار �سيا�سي اتخذت ��ه" ،الفتا الى �أن
"هن ��اك م�سافة بين ال�سيا�سة وبين ما يريده
الجمهور ،وفي ال�سيا�سة قرارات م�ؤلمة يجب

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

اتخاذه ��ا وتبريرها منطقي ًا �أف�ض ��ل من �إنكار
الحدث برمتهِ والتن�صل منه".
وتاب ��ع" :ه ��ذا الحدث يج ��ب �أن يك ��ون عبرة
لبع�ضك ��م و�أن يك ��ف بع�ضكم عن الع ��داء غير
المبرر للن ��واب الم�ستقلين الآخرين الذين تم
ا�ستعدا�ؤه ��م وا�ستهدافهم لأ�سباب غير مبررة
من قبلكم".
الى ذلك ،يقول م�صدر في حركة امتداد رف�ض
الك�ش ��ف ع ��ن ا�سم ��ه لـ(الم ��دى)� ،إن "غ�س ��ان
�شبي ��ب ال يع ��د نائب ��ا �ضم ��ن �أع�ض ��اء الحركة
وانما هو ع�ضو مكت ��ب �سيا�سي وقد ان�سحب
قب ��ل �شهر من موعد االنتخاب ��ات ،واال�ستقالة
جاءت �إثر خالفات �شخ�صية".
و�أ�ضاف الم�صدر� ،إن "االتهامات التي وجهت
عاري ��ة عن ال�صح ��ة" ،مبين ��ا �أن "كل من يريد
الخ ��روج من حرك ��ة �سيا�سية يوج ��ه اتهامات
عدة لهم".
وا�ش ��ار ال ��ى� ،أن "توقي ��ت االن�سح ��اب تمث ��ل
بطموح �شخ�صي على ح�س ��اب ت�سقيط حركة
امتداد ام ��ام جمهورها ،والأح ��زاب المعادية
لها".
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المحكمة االتحادية تنظر اليوم في الجل�سة الثانية بق�ضية "الكتلة الأكبر"

بارزاين يحاول التقريب بني القوى ال�شيعية وال�صدر ي�شرتط "وقف العنف"
 بغداد /متيم احل�سن

يعود مقتدى ال�صدر ،زعيم التيار
ال�صدري ،مرة اخرى للتلويح بان
باب املفاو�ضات معه مازال مفتوحا
لبع�ض اجلهات – بح�سب و�صف
�سابق له -ع�شية مناق�شة الق�ضاء
الطعون املقدمة من برملانيني حول
الكتلة االكرب.
والتلويح اجلديد جاء عقب زيارة
ق�صرية ل�شركاء ال�صدر من القوى
ال�سنية والكردية اىل النجف،
حيث مقر اقامة االخري ،يف حماولة
تبدو اخرية لرفع "الفيتو" عن
بع�ض ال�شخ�صيات داخل مايعرف
بـ"االطار التن�سيقي".

وغ ��رد الطرف ��ان (الك ��ردي وال�س ��ني)
اثن ��اء االجتماع مع ال�ص ��در ،بان احللول
لالزم ��ة ال�سيا�س ��ية بات ��ت "عراقية" ،يف
رد ُفهم بانه موجه اليران ،حيث ت�س ��ربت
معلومات يف الليلة التي �سبقت اللقاء عن
و�ص ��ول موفد اي ��راين رفيع م ��رة اخرى
اىل العراق.
وامام القوى ال�سيا�س ��ية اقل من ا�س ��بوع
لث ��اين ا�س ��تحقاق بع ��د انتخ ��اب رئي� ��س
الربمل ��ان ،حي ��ث اعلن ��ت الهيئ ��ة اجلديدة
للربمل ��ان انه ��ا �س ��تعقد جل�س ��ة انتخ ��اب
رئي� ��س اجلمهوري ��ة يف نهاية اال�س ��بوع
االول من �شباط احلايل.
ومات ��زال ق ��وى "التن�س ��يقي" تتع�ث�ر يف
طري ��ق االندماج مع ال�ص ��در ،خ�صو�ص ��ا
مع رف�ض االخري ب�ش ��كل علني �ضم بع�ض

وبح�س ��ب تغري ��دة يف "توي�ت�ر" ،ق ��ال
ب ��ارزاين "يح ��دوين �أم ��ل خمل� ��ص �أن
اللق ��اء بني ال�ص ��در ونيجريفان بارزاين
واحللبو�سي �س ��يثمر عن نتائج ايجابية
وميه ��د الطري ��ق حل ��ل امل�ش ��اكل احلالية
الت ��ي تواج ��ه العملي ��ة ال�سيا�س ��ية يف
العراق".
وكان ق ��د و�ص ��ل رئي�س اقليم كرد�س ��تان
نيجريف ��ان ب ��ارزاين ،ورئي� ��س الربملان
حممد احللبو�س ��ي ،وزعي ��م حتالف عزم
خمي� ��س اخلنج ��ر ،يف �ص ��باح ام�س اىل
مدين ��ة النج ��ف ،والتقوا مع ال�ص ��در يف
مقر �إقامته.
واك ��د زعيم احل ��زب الدميقراطي انه من
"�أجل حل امل�شاكل وتوفري بيئة منا�سبة
وجي ��دة للعملي ��ة ال�سيا�س ��ية يف العراق
بد�أت مبادرة �سيا�سية".
وتابع" :يف �إط ��ار هذه املبادرة اقرتحت
على ال�س ��يد نيجريفان ب ��ارزاين وحممد
احللبو�س ��ي زيارة ال�سيد مقتدى ال�صدر
ومناق�ش ��ة كيفي ��ة موا�ص ��لة العملي ��ة
ال�سيا�سية وجتنب امل�شاكل".
واختتم كالم ��ه قائال" :امتن ��ى ان تكون
لهذه املبادرة نتائج جيدة ل�صالح العراق
وكل مكوناته".

ال�شخ�صيات القيادية ،فيما تتعكز االوىل
عل ��ى ق ��رار املحكم ��ة االحتادية ال ��ذي قد
ي�صدر اليوم الثالثاء ،حول الكتلة االكرب.
وت�أتي تلك التطورات يف وقت يُخ�شى فيه
تفجر االو�ضاع يف العراق ،خ�صو�صا مع
ت�ص ��اعد الهجمات �ض ��د القوى ال�سيا�سية
احلليف ��ة للتي ��ار ال�ص ��دري ،وق�ص ��ف
القواعد والبعثات الدبلوما�سية ،وت�ضرر
طائرتني يف مطار بغ ��داد الدويل ب�أحدث
هجمات ملا يعرف بـ"فرق الكاتيو�شا".
�أزمة المالكي

واطلق ال�صدر� ،ص ��احب اعلى املقاعد يف
الربمل ��ان ،تغري ��دة و�ص ��فت بـ"امللغومة"
بح�س ��ب مراقب�ي�ن ،بع ��د وق ��ت ق�ص�ي�ر
م ��ن انته ��اء زي ��ارة مفاجئ ��ة لتحال ��ف
الق ��وى ال�س ��نية (تقدم وع ��زم) ،واحلزب
الدميقراطي الكرد�ستاين اىل النجف.
وقال عماد باجالن وهو ع�ضو يف احلزب
الدميقراطي يف ات�ص ��ال م ��ع (املدى) ،ان
رئي� ��س احلزب م�س ��عود ب ��ارزاين "اطلق
مب ��ادرة لتخفي ��ف التوت ��ر ب�ي�ن ال�ص ��در
والتن�س ��يقي ،لكنها ال تبدو ح�ص ��لت على
اجابات �شافية حتى االن".
واعل ��ن ال�ص ��در قب ��ل اي ��ام يف مقط ��ع
ت�س ��جيلي بان ��ه "يرف� ��ض" وج ��ود نوري
املالك ��ي ،رئي� ��س ال ��وزراء ال�س ��ابق يف
احلكوم ��ة املقبل ��ة ،بينم ��ا يرح ��ب باغلب
القوى ال�شيعية.
ويك�ش ��ف باج�ل�ان ان مب ��ادرة ب ��ارزاين
ه ��ي :ا�ش ��راك املالك ��ي او كتلت ��ه يف
احلكومة املقبلة ،وامكانية اعطاء االخري
من�ص ��ب نائب رئي�س جمهوري ��ة او نائب
رئي�س ال ��وزراء ،او اي من�ص ��ب �آخر فيه
ح�صانة".
وبح�س ��ب الت�س ��ريبات م ��ن اج ��واء
املفاو�ض ��ات ،ان املالكي وع ��دد من القوى
ال�شيعية يخ�شون "املحا�سبة" على االداء
احلكومي ال�سابق يف حال �سيطر مقتدى
ال�صدر على احلكم.
وحم ��ل ال�ص ��در يف ر�س ��الة �س ��ابقة بعثها
اىل ح ��زب الدع ��وة الذي يق ��وده املالكي،
وك�ش ��فت (املدى) يف وقت �س ��ابق اجزاء
منه ��ا ،االخ�ي�ر بانه وراء ه ��در نحو 450
ملي ��ون دوالر اثن ��اء حكومت ��ي املالك ��ي،
ودخول "داع�ش".

الحلول العراقية

ال�صدر ي�ستقبل نيجريفان بارزاين يف احلنانة
�شروط ال�صدر

ويب ��دو ان ال�ص ��در ا�ش�ت�رط يف تغري ��دة
اطلقه ��ا عق ��ب انته ��اء اللق ��اء املفاجئ مع
حلفائه" ،ايقاف العنف" الذي يجري منذ
ا�س ��ابيع يف البالد ،الع ��ادة التفاو�ض مع
القوى ال�شيعية.
وكان زعي ��م التي ��ار ،ك�ش ��ف يف املقط ��ع
الت�سجيلي الذي ن�ش ��ر م�ؤخرا ،بان طلب
م ��ن الق ��وى ال�ش ��يعية مقاب ��ل التحال ��ف
مع ��ه التخلي عن ال�س�ل�اح واع ��ادة هيكلة
احل�شد.

لكن التغريدة االخرية وبح�س ��ب باجالن
"كان ��ت ملغوم ��ة ،فهي من جه ��ة ترحب
باحل ��وار ،وم ��ن جه ��ة اخ ��رى ت�ص ��ف
اجله ��ات الت ��ي �س ��يحاورها ال�ص ��در
مبادرة بارزاني
باملعار�ضة ولي�س داخل احلكومة".
وقال ال�ص ��در يف تغريدت ��ه على "تويرت" وكان بارزاين زعيم احلزب الدميقراطي،
وهي �ص ��ورة لورقة كتبت بالي ��د باللون قد اعرب مع و�ص ��ول الوف ��د اىل احلنانة
االحم ��ر" :اوقفوا االرهاب والعنف �ض ��د حي ��ث مقر ال�ص ��در يف النجف ،ع ��ن �أمله
يف �أن يثم ��ر االجتماع عن نتائج ايجابية
ال�شعب وال�شركاء".
ثم عاد ال�صدر يف الورقة لي�ؤكد" :مازلنا متهد الطريق حلل امل�ش ��اكل احلالية التي
م ��ع ت�ش ��كيل حكوم ��ة اغلبي ��ة وطني ��ة" ،تواجه العملية ال�سيا�سية.

لكن ��ه ا�ض ��اف ه ��ذه امل ��رة عب ��ارة مموهة
وه ��ي" :ونرحب باحلوار مع املعار�ض ��ة
الوطنية".

تخ�صي�ص  15مليار دينار لت�أمين الحدود العراقية ال�سورية

�أوج ��ز كب ��ار الق ��ادة الع�س ��كريني يف
الع ��راق� ،أم� ��س االثن�ي�ن ،العملي ��ات
االمني ��ة واال�س ��تخبارية �ض ��د تنظيم
داع� ��ش االرهاب ��ي ،وحتدث ��وا ع ��ن
ا�ستهدافه ب�أكرث من � 50ضربة جوية
خالل ال�شهرين املا�ضيني ،الفتني �إىل
تخ�ص ��ي�ص  15ملي ��ار دين ��ار لت�أمني
احلدود مع �سوريا.
وق ��ال نائب قائد العمليات امل�ش�ت�ركة
الفري ��ق الأول الرك ��ن عب ��د الأم�ي�ر
ال�شمري ،يف م�ؤمتر �صحفي م�شرتك
مع قادة ع�س ��كريني تابعت ��ه (املدى)،
�إن "قي ��ادة العمليات امل�ش�ت�ركة حتيد
امل ��وارد يف احل ��دود الدولي ��ة م ��ن
اج ��راءات التحكيم وكذلك مو�ض ��وع
ان�ش ��اء اخلط ��وط الدفاعي ��ة وتعزيز
ال�شريط احلدودي مع �سوريا".
و�أ�ض ��اف ال�ش ��مري� ،أن "الو�ض ��ع
الأمني عل ��ى احلدود مطمئن بالكامل
وهن ��اك �س ��يطرة كامل ��ة عل ��ى خ ��ط
احل ��دود الدولي ��ة ،و�س ��يكون هن ��اك
�ان لقطعات
ت�أ�س ��ي�س خل ��ط دفاعي ث � ٍ
اجلي�ش العراقي".
ولف ��ت �إىل �أن "العم ��ل ب ��د�أ بوت�ي�رة
عالي ��ة لإكمال املان ��ع يف الأماكن غري
املم�س ��وكة ،الت ��ي كان ��ت �س ��ابق ًا بني
قوات االحتادية وحر�س الإقليم".
و�أك ��د ال�ش ��مري� ،أن "هذا املو�ض ��وع
مت ح�س ��مه باال�ش�ت�راك م ��ع �إقلي ��م
كرد�س ��تان ،ومت ن�ش ��ر ق ��وات حر� ��س
احلدود على طول ال�شريط احلدودي
مع �سوريا".
وفيم ��ا يخ� ��ص ال�ض ��ربات اجلوي ��ة،
�أو�ضح �أن "هناك جهد ًا متميز ًا خالل
ال�ش ��هرين املا�ضيني من قبل الوكاالت
الأمنية لتحديد م�ضافات العدو� ،إذ َّ
مت
تنفيذ ا�ستطالع جويّ على امل�ضافات
وتوجيه �ض ��ربات جو َّية �أ�سفرت عن
قتل �إرهابيني يف هذه امل�ضافات".
وحتدث ال�ش ��مري عن متك ��ن "القوة
اجلوية العراقية من تنفيذ � 29ضربة

جوي ��ة خالل كان ��ون الأول ،قتل فيها
� 15إرهابي� � ًا وتدم�ي�ر  10م�ض ��افات
وكهفني ومع�سكرين".
وم�ض ��ى ال�ش ��مري� ،إىل "تنفي ��ذ 22
�ض ��ربة جوي ��ة يف كان ��ون الث ��اين،
�أ�س ��فرت عن قتل  22ارهاب َّي ًا وتدمري
 4م�ض ��افات وكهف�ي�ن وبي ��ت مهجور
وعجلتني مع دراجة نارية".
من جانب ��ه ،ذكر رئي�س جهاز مكافحة
االره ��اب الفري ��ق الأول الرك ��ن عب ��د
الوهاب ال�س ��اعدي ،خالل امل�ؤمتر �أن
"اجلهاز ن َّفذ خالل ال�شهر املا�ضي 21
واجب ًا ،ف�ض�ل� ًا عن الق ��اء القب�ض على
 17معتق ًال وهم الآن قيد التحقيق".
واو�ض ��ح ،ان "اجلهاز نفذ الكثري من
الفعاليات لرفع امل�س ��توى بالتن�س ��يق
م ��ع قيادة الق ��وة البحري ��ة واجلوية
وط�ي�ران اجلي� ��ش ،منه ��ا فعاليت ��ان
تدريبيت ��ان مهمت ��ان وه ��ي الطائ ��رة
املختطف ��ة مبط ��ار بغ ��داد و�س ��فينة
خمتطفة مبحافظة الب�صرة".
وا�ش ��ار ال�س ��اعدي ،اىل "ا�س ��تمرار

فعالي ��ات جه ��از مكافح ��ة الإرهاب"،
م�ؤكد ًا "ا�ستح�صاله معلومات كثرية
ع ��ن اخلالي ��ا النائم ��ة املتواجدة يف
املناطق".
�إىل ذل ��ك� ،أف ��اد رئي� ��س جه ��از االم ��ن
الوطني حميد ال�ش ��طري يف امل�ؤمتر،
ب�أن "املعلوم ��ات التي �أر�س ��لها جهاز
الأمن الوطني خالل هذا ال�ش ��هر �أدت
�إىل مقت ��ل � 28إرهابي� � ًا من �أ�ص ��حاب
املنا�ص ��ب (الرفيع ��ة) يف تنظيم ��ات
داع� ��ش الإرهابية وكذل ��ك تفكيك عدد
من اخلاليا الإرهابية يف املو�صل".
و�أ�ض ��اف ال�ش ��طري� ،أن "جه ��د جهاز
الأمن الوطني تركز خالل هذا ال�شهر
يف �ش ��مال بغ ��داد وم ��ن خ�ل�ال �آخ ��ر
عملية خللية اال�س ��تهداف باال�شرتاك
مع الق ��وة اجلوية كان ��ت يف العظيم
للمجموع ��ة الإرهابي ��ة الت ��ي قام ��ت
بالعملية الأخرية يف العظيم" .
ولف ��ت� ،إىل "اعتق ��ال ع ��دد م ��ن َّ
جتار
املخ ��درات والتحف ��ظ عل ��ى كمي ��ات
كبرية م ��ن املخ ��درات وكذلك �ض ��بط

ع ��دد م ��ن �ش ��بكات التخري ��ب الت ��ي
ت�ستهدف �أمن البلد".
وعل ��ى �ص ��عيد مت�ص ��ل ،ق ��ال قائ ��د
ال�ش ��رطة االحتادي ��ة الل ��واء �ص ��الح
نا�ص ��ر العام ��ري خ�ل�ال امل�ؤمت ��ر� ،إن
"الق ��وات �ألقت القب�ض خالل الفرتة
املا�ض ��ية عل ��ى متعاط�ي�ن للمخ ��درات
وبنح ��و � 151شخ�ص� � ًا ،وف� ��ض 456
نزاع� � ًا ع�ش ��ائري ًا ،والعث ��ور عل ��ى
 1249عب ��وة نا�س ��فة ،و 21حزام� � ًا
نا�س ��ف ًا ،ف�ض�ل� ًا عن عدد من الأ�س ��لحة
والأعتدة".
و�أ�ض ��اف� ،أن "الق ��وات ع�ث�رت عل ��ى
� 406ص ��واريخ ،ع�ل�اوة عل ��ى 117
من�ص ��ة الط�ل�اق ال�ص ��واريخ وقنابر
ه ��اون ومقذوفات حربي ��ة اىل جانب
تدم�ي�ر  406م�ض ��افات وتدم�ي�ر 52
نفق ًا وقتل � 25إرهابي ًا".
وا�ش ��ار ،اىل �أن "قي ��ادة ال�ش ��رطة
االحتادية ،تعمل على ت�أمني ال�سجون
البال ��غ عدده ��ا � 6س ��جون ويحت ��وي
�أغلبها على نزالء الإرهاب".

الكتلة الأكبر

وجت ��ري ه ��ذه التط ��ورات ع�ش ��ية ق ��رار
مرتق ��ب للمحكم ��ة االحتادي ��ة ح ��ول
مايزعمه االطار التن�س ��يقي بانه �صاحب
الكتلة االكرب يف الربملان.
ويق ��ول حمم ��د احلي ��اين ،ع�ض ��و
"التن�سيقي" انه "يف حال ا�صبح االطار
التن�س ��يقي ه ��و الكتل ��ة االكرب �سي�ش ��كل
احلكوم ��ة وينتق ��ل حلف ��اء ال�ص ��در اىل
الكتلة اجلديدة".
وق ��دم االط ��ار التن�س ��يقي يف اجلل�س ��ة
االوىل التي عقدت مطلع ال�شهر املا�ضي،
ورق ��ة اىل رئي�س ال�س ��ن حينه ��ا حممود
امل�ش ��هداين ،تدع ��ي بانه ��ا الكتل ��ة االكرب
بـ 80توقيعا.
وبح�س ��ب احلي ��اين ،ان الق ��وى الكردية
وال�س ��نية ملتزم ��ة باتف ��اق �س ��ابق ،على
انه ��ا لن تدخل �ض ��من الكتلة االكرب لكنها
"تتحالف مع الكتلة ال�شيعية االكرب".
ويف ذل ��ك الوق ��ت ،بح�س ��ب مايقول ��ه
احلي ��اين�" ،س ��يكون ال�ص ��در امام ��ه
اجللو�س يف املعار�ض ��ة او امل�ش ��اركة مع
احلكومة التوافقية".
وكان ��ت املحكم ��ة االحتادي ��ة ق ��د اجل ��ت
اال�س ��بوع املا�ض ��ي ،النظ ��ر يف الطع ��ن
املق ��دم م ��ن النائب�ي�ن ع ��ن دول ��ة القانون
عطوان العطواين وعالية ن�ص ��يف حول
الكتلة االكرب اىل االول من �شباط (اليوم
الثالثاء).
وي�شري ع�ضو "التن�سيقي" اىل ان القوى
ال�سنية والكردية مازالت حتاول "حلحلة
االو�ض ��اع" يف ا�ش ��ارة اىل مبادرة زعيم
احلزب الدميقراطي االخرية.
وا�ض ��اف احلي ��اين" :ال�سيا�س ��ة مث ��ل
الرم ��ال املتحركة وميك ��ن ان تتغري ب�أي
وق ��ت" ،مو�ض ��حا ان االطار التن�س ��يقي
�ستكون خياراته يف حال ف�شلت الدعوى
الق�ض ��ائية االخ�ي�رة "ام ��ا اجللو� ��س
يف املعار�ض ��ة او مقاطع ��ة العملي ��ة
ال�سيا�سية".

نفت وجود �أزمة �أوك�سجين في الم�ست�شفيات

قادة ع�سكريون :داع�ش تلقى �أكثر من � 50ضربة جوية خالل �شهرين
 بغداد /املدى

وكان عرف ��ات ك ��رم ،القي ��ادي يف احلزب
الدميقراط ��ي ،قد ل ��وح يف تغريدة اثناء
اللق ��اء بـ"�س ��د الطري ��ق" عل ��ى الق ��وى
االقليمية بالتدخل يف االزمة العراقية.
وكان ��ت انب ��اء ق ��د ت�س ��ربت ليل ��ة االح ��د
املا�ضية ،عن و�صول ا�سماعيل قا�آين اىل
اربي ��ل يف حماولة اخ�ي�رة النقاذ االطار
التن�س ��يقي بعد اخل�سارة يف االنتخابات
الت�شريعية.
وق ��ال ك ��رم عل ��ى "توت�ي�ر"" :مب ��ادرة
الرئي� ��س بارزاين ت�ؤكد �أن القرار اليزال
عراقي� � ًا و�س ��يظل عراقي� � ًا ،وق ��د طوين ��ا
�صفحة التدخالت اخلارجية ،احلل ي�أتي
من الداخل".
ويف ذات االط ��ار عل ��ق رئي� ��س جمل� ��س
النواب حممد احللبو�سي ،ب�ش�أن زيارته
�إىل النجف ولقاء زعيم التيار ال�صدري،
وا�شار اىل �أن "زمن التدخالت اخلارجية
ول".
وق ��ال احللبو�س ��ي يف تغري ��دة عل ��ى

ىّ
"ول زم ��ن التدخ�ل�ات
"توت�ي�ر"،
اخلارجي ��ة يف ت�ش ��كيل احلكوم ��ات
العراقي ��ة ،واليوم تتح ��رك جبال العراق
و�ص ��حرا�ؤه �إىل النج ��ف ملباحث ��ات
حكومي ��ة عراقي ��ة وطني ��ة خال�ص ��ة ،ال
�شرقية وال غربية".

و�أك ��د قائ ��د ق ��وات حر� ��س احل ��دود
الفريق الركن حامد احل�س ��يني خالل
امل�ؤمتر ،ان "القوات با�ش ��رت بو�ضع
خط ��ة �س�ت�راتيجية ل�ض ��بط احل ��دود
مع �س ��وريا" ،م�ؤك ��د ًا� ،أن " 15مليار
دينار خ�ص�صت كدعم حكومي لت�أمني
احلدود مع �سوريا".
ولف ��ت اىل "تغطي ��ة احل ��دود
بالكام�ي�رات احلراري ��ة وب�ش ��كل
كامل" ،م�ش�ي�ر ًا اىل "�سيطرة القوات
عل ��ى �أغل ��ب عملي ��ات التهري ��ب ع�ب�ر
احلدود".
كم ��ا قال قائ ��د القوة اجلو َّي ��ة الفريق
الطي ��ار �ش ��هاب جاه ��د يف امل�ؤمت ��ر:
�إن "ال�ش ��هر االخ�ي�ر م ��ن ع ��ام 2021
وخالل ال�شهر الأول من العام 2022
نفذن ��ا �أكرث م ��ن  60طلع ��ة جوية من
اال�س ��تطالع القت ��ايل واال�س ��تطالع
امل�سلح".
و�أ�ض ��اف� ،أن "جمي ��ع طائ ��رات
الق ��وة اجلوية ت�س ��اند جميع قواطع
العملي ��ات يف نينوى و�ص�ل�اح الدين
والعظيم وبغداد والطارمية".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "العملي ��ات الأمني ��ة
كانت نوعية خالل اال�سبوع املا�ضي،
ما �أدى اىل ح�ص ��ر الع ��دو ويف جحر
وحتديد حركته ،ب�س ��بب اال�س ��تطالع
اجلوي".
وق ��ال قائ ��د عملي ��ات بغ ��داد الفري ��ق
الركن احمد �سليم ،خالل امل�ؤمتر� ،إن
"قيادة عمليات بغداد اهتمت بفر�ض
الأم ��ن واال�س ��تقرار �ض ��من احل ��دود
الإدارية للعا�ص ��مة بغداد" ،مبين ًا �أنه
"خ�ل�ال ال�ش ��هر احلايل كان ��ت هناك
عملي ��ات نوعية نفذته ��ا القيادة خالل
القطعات امللحقة بها".
ب ��دوره ،ا�ش ��ار معاون رئي� ��س �أركان
اجلي� ��ش الفري ��ق الرك ��ن قي� ��س
املحمداوي ،اىل "التن�س ��يق امل�شرتك
م ��ع القطعات االمنية ل�س ��د الفراغات
والثغ ��رات الأمنية" ،م�ؤكدا "و�ض ��ع
خط ��ط يف احل ��دود وجتهي ��ز النقاط
باجهزة متطورة".

ال�صحة تتوقع ارتفاع ًا كبير ًا في
�إ�صابات �أوميكرون
بغداد /املدى
توقعت وزارة ال�صحة ارتفاع الإ�صابات
مبتح ��ور كورون ��ا "�أوميك ��رون" ،نافية
وجود �أي نق�ص يف جتهيز امل�ست�شفيات
مب ��ادة الأوك�س ��جني ،فيما �س ��جلت �أم�س
�أكرث من � 7200أ�صابة جديدة.
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م ال ��وزارة �س ��يف
البدر� ،إن "مو�ض ��وع ت�س ��جيل �إ�ص ��ابات
مرتفع ��ة مبتح ��ور �أوميك ��رون �أمر وارد
جد ًا ،ال�س ��يما بالن�س ��بة لفئات االختطار
العايل".
و�أ�ض ��اف البدر� ،أن "و�سائل الإعالم بكل
حال من الأحوال عليها �أن ت�أخذ االخبار
ع ��ن املوق ��ف الوبائ ��ي م ��ن م�ص ��ادرها
الر�سمية يف وزارة ال�صحة".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "الن�س ��بة احلالي ��ة
ب�إ�صابات �أميكرون ال تقل حالي ًا عن ثلث
احلاالت امل�س ��جلة بفايرو�س كورونا يف
العراق� ،إىل ن�ص ��فها من املمكن ان تزداد
يف االيام املقبلة".
و�أو�ضح البدر� ،أن "هذه امل�ؤ�شرات ت�أتي
بالتزامن مع الو�ض ��ع الوبائي يف جميع
دول الع ��امل و�أن املتح ��ور الأخري ميتاز
ب�سرعة �أكرب يف االنت�شار".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "اغل ��ب امل�ص ��ابني ه ��م
�أ�شخا�ص مل يتلقوا اللقاحات خالل املدة
املا�ض ��ية" ،مبين� � ًا ان "االبح ��اث العلمية
�أك ��دت �أن ال ��ذي يتلقى اجلرعتني ف�ض�ل ً�ا
ع ��ن الثالث ��ة يحقق وقاية عالي ��ة جد ًا مع
االلتزام بباقي االجراءات الوقائية".
ون ��وه الب ��در� ،إىل �أن "هام�ش الإ�ص ��ابة
لل�ش ��خ�ص ال ��ذي تلق ��ى اللق ��اح رغ ��م �أنه
�ض ��عيف جد ًا ،ف�أنها �س ��تكون طفيفة جد ًا
ال يحت ��اج الدخ ��ول �إىل امل�ست�ش ��فى يف
الغالب".
و�أو�ضح� ،أن "هذه النتائج تو�صلنا �إليها
من خ�ل�ال التجارب العملية بعد �س ��نتني
من التعامل مع �إ�صابات كورونا".

ولف ��ت البدر� ،إىل �أن "احلكومة العراقية
توقعت �أن تدخل البالد يف موجة وبائية
جدي ��دة ،وق ��د ا�س ��تمرت بع ��د انح�س ��ار
املوج ��ة الثالث ��ة يف �سيا�س ��ة تطوي ��ر
الق ��درات الت�شخي�ص ��ية والعالجي ��ة مع
زيادة �أعداد الأ�سرة ملر�ضى كورونا".
و�أردف� ،أن "املخت�ب�رات هي الأخرى قد
�شهدت تطوير ًا ،و�أن متحور �أوميكرون
يف الع ��راق مت ك�ش ��فه داخلي� � ًا وب�أي ��ادي
وطنية وخربات وطنية".
ورغ ��م حدي ��ث الب ��در ع ��ن "املعطي ��ات
اخلطرية التي تظهر التدهور الوا�ض ��ح
يف املوق ��ف الوبائ ��ي" ،لكن ��ه �أف ��اد ب� ��أن
"وزارة ال�ص ��حة لغاي ��ة الوق ��ت احلايل
قادرة عل ��ى التعام ��ل مع الو�ض ��ع بنحو
عام �س ��واء للم�ص ��ابني بكورونا �أو بقية
املر�ضى".
وذكر� ،أن "توفري الأ�س ��رة وامل�ستلزمات
والتجهي ��زات الطبية مت بالنحو الكامل،
وكذلك الأوك�سجني فهو متوفر يف جميع
امل�ؤ�س�سات".
وم�ضى البدر� ،إىل �أن "القرارات املتعلقة
بالغل ��ق وغريها م ��ن الأمور مث ��ل تقليل
الدوام الر�س ��مي �أو التحول �إىل التعليم
االلك�ت�روين جميعه ��ا مرتب ��ط باللجن ��ة
العليا لل�صحة وال�سالمة الوطنية ،لكننا
نالح ��ظ ورغم كل املنا�ش ��دات والبيانات
ال�ص ��حفية ما زالت االج ��راءات الوقائية
غائبة عن ال�شارع العراقي".
و�أج ��رت وزارة ال�ص ��حة �أم� ��س 26416
فح�ص� � ًا خمتربي ًا ،ظهر من خاللها وجود
� 7217إَ�ص ��ابة جدي ��دة بالفايرو�س ،كما
�س ��جلت ال ��وزارة  13حال ��ة وف ��اة ،م ��ع
متاث ��ل  5759م�ص ��اب ًا لل�ش ��فاء ،وتلق ��ي
� 51628شخ�ص ًا للقاح امل�ضاد.
يذكر �أن العراق قد �ش ��هد منذ بداية العام
احلايل موجة وبائية جديدة مع ت�سجيل
ا�ص ��ابات مبتح ��ور �أوميك ��رون ،و�س ��ط
تراج ��ع وا�ض ��ح يف م�س ��تويات التلقيح
وااللتزام باالجراءات الوقائية.
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�صيانة  100مرت ا�ستغرقت �شهراً!

ان���ت���ق���ادات مل��ج�����س��رات ب���اب���ل :ت�����س��ب��ب��ت ب��زح��ام��ات م��روري��ة
ويف ه ��ذا ال�ص ��دد ،ق ��ال النا�ش ��ط املدين
 خا�ص /بابل
بك ��ر اجلب ��وري لـ(امل ��دى)� ،إن "ك�ث�رة
االختناق ��ات املروري ��ة الت ��ي �سببه ��ا
اغ�ل�اق جم�سر ن ��ادر الغرا� ��ض ال�صيانة
منذ �شه ��ر تقريبا دفعت ببع� ��ض ال�شباب
اىل االحتج ��اج بطريق ��ة �ساخ ��رة متثلت
وجه مواطنون وخمت�صون
ّ
بالتجم ��ع عل ��ى اجل�س ��ر وعر� ��ض �سل ��ع
يف بابل انتقاداتهم لغالبية
للبيع ا�ضافة اىل تقدمي االركيلة وال�شاي
م�شاريع املج�سرات التي نفذت
وجلو�س ال�شباب على املج�سر".
يف بابل بعد  ،2003معتربين
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "املمار�س ��ات ال�ساخ ��رة
ان امل�شاريع ت�سببت بزيادة
كان اله ��دف منه ��ا لف ��ت انتب ��اه اجله ��ات
الزحامات املرورية يف املدينة.
وانتقد جتمع �شبابي يف املحافظة امل�س�ؤول ��ة عن اعمال ال�صيان ��ة لال�سراع
بتنفي ��ذ االعم ��ال وع ��دم الته ��اون معه ��ا
بطريقة �ساخرة ت�أخر تنفيذ
كونها ا�ضرت باملحافظة كثري ًا".
اعمال ال�صيانة ملج�سر نادر،
ولف ��ت اجلب ��وري� ،إىل �أن "�سوء التنفيذ
الذي يعد اجل�سر االهم يف
ت�سب ��ب بح ��دوث تك�س ��رات يف اغل ��ب
بلدية
املحافظة بعد ان با�شرت
م�س ��ارات املج�س ��ر مع انه دخ ��ل اخلدمة
احللة باغالق احد م�ساراته
عام  2015وال ��ذي كان من املفرو�ض ان
حني
الذي تعر�ض للتدمري ،يف
ي�صمد لفرتة اطول".
منذ
أهيله
توا�صل العمل على ت�
بدوره قال املواط ��ن �شوقي الربيعي 64
�شهر تقريب ًا مع ان امل�سافة ال
عام ��ا لـ(امل ��دى)� ،إن "م ��كان املج�سر غري
تتجاوز الـ  100م.
مالئ ��م اطالق ًا ك ��ون املنطق ��ة التي تعرف
بتقاط ��ع الأم �سابق ًا مل ت�شهد اية زحامات
مروري ��ة اطالق ًا ،ف�ض ًال عن وجود العديد

م ��ن الدوائر املهمة الت ��ي ت�شهد زخم ًا من
املراجع�ي�ن ما يتعذر عليه ��م وجود مكان
لوقوف ال�سيارات ب�سبب املج�سر".
و�أ�ض ��اف �أن "املج�س ��ر ت�سب ��ب باغ�ل�اق
ع�ش ��رات املح ��ال التجاري ��ة ا�ضاف ��ة اىل
الت�أث�ي�ر على املنازل القريب ��ة منه ب�سبب
ارتفاع ��ه ال ��ذي يجع ��ل م�سارات ��ه مطل ��ة
عل ��ى املنازل وبذلك تك ��ون مك�شوفة امام
ا�صحاب ال�سيارات".
و�أو�ض ��ح املواطن� ،أن "م�سارات املج�سر
غ�ي�ر من�سقة وفيها العديد من التقاطعات
ما جعل ��ه يت�سبب بالعديد م ��ن احلوادث
املرورية".
وت�أخ ��ر تنفي ��ذ جم�س ��ر االم قراب ��ة ال� �ـ 5
�سن ��وات ب�سبب تغي�ي�ر الت�صامي ��م وقلة
االم ��وال املخ�ص�ص ��ة للتنفي ��ذ م ��ا ت�سبب
بعرقل ��ة حرك ��ة ال�س�ي�ر والإبق ��اء عل ��ى
احلف ��ر واالترب ��ة لف�ت�رة طويل ��ة ،ح�سب
ت�صريحات حكومية �سابقة.
م ��ن جهت ��ه اك ��د نقي ��ب املهند�س�ي�ن يف
باب ��ل زم ��ن عل ��ي مو�س ��ى ل� �ـ (امل ��دى)،
�أن "م�شاري ��ع املج�س ��رات يف باب ��ل
تفتق ��ر للر�ؤي ��ة التخطيطي ��ة ونف ��ذت،
غالبيته ��ا ،مبوا�صف ��ات متدني ��ة ج ��د ًا ما

جع ��ل املحافظ ��ة ت�صن ��ف بانه ��ا من اكرث
املحافظات ت�ضررا بهذا اجلانب".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "غالبي ��ة املج�سرات التي
نفذت مل ت�أخذ بنظر االعتبار عدد ال�سكان
وال�سي ��ارات الت ��ي حتويه ��ا املحافظ ��ة
وب ��د�أت ت�سبب ارب ��اك ًا مروري� � ًا وا�ضح ًا
يف ال�شوارع".
ولف ��ت مو�س ��ى� ،إىل �أن "هن ��اك مناط ��ق
حيوي ��ة وت�شه ��د زحام ��ات مروري ��ة
م�ستم ��رة كان الأوىل باحلكوم ��ة املحلية
ان ت�أخذه ��ا بنظ ��ر االعتب ��ار م ��ن خ�ل�ال
تنفيذ املج�س ��رات فيها ب ��دل تنفيذها يف
اماك ��ن ت�شهد حركة �سري طبيعية وهو ما
يدرج �ضمن ه ��در االم ��وال و�صرفها يف
غري حملها".
�إىل ذل ��ك� ،شدد م�ست�ش ��ار رئا�سة الربملان
يف باب ��ل �ص�ل�اح احلم�ي�ري ،م ��ن خالل
حدي ��ث لـ(امل ��دى) ،عل ��ى "�ض ��رورة ان
جتري احلكوم ��ة املحلية مراجعة �شاملة
ملجم ��ل م�شاري ��ع املج�س ��رات م ��ن خ�ل�ال
درا�س ��ة علمي ��ة تت�ضم ��ن �إع ��ادة ت�أهي ��ل
هذه املج�سرات مب ��ا يجعلها ت�ساعد على
ف ��ك االختناق ��ات املروري ��ة ب ��دال م ��ن ان
تفاقمها".

رفع معدالت الدوام يف الوزارة �إىل % 100

الكهرباء ت�ستنفر طاقاتها ملواجهة الأمطار و�سوء الأحوال اجلوية
 بغداد /املدى
�أعلن ��ت وزارة الكهرب ��اء� ،أم� ��س االثن�ي�ن،
اتخاذ �إج ��راءات ملواجهة �س ��وء الأحوال
اجلوي ��ة والأمطار ،و�أوع ��زت برفع ن�سبة
الدوام �إىل .%100
وقال ��ت ال ��وزارة يف بيان تلقت ��ه (املدى)

ان "ال ��وزارة ا�ستنف ��رت جمي ��ع مالكاتها
الهند�سي ��ة والفني ��ة واحلرفي ��ة واجله ��د
الآيل ب�ش ��كل ت ��ام ملواجهة احتم ��ال �سوء
الأحوال اجلوية ومواجهة االمطار".
ووج ��ه وزير الكهرب ��اء املكلف عادل كرمي
بح�س ��ب البيان "بالدوام  %100على نحو
تواجد كامل وعلى مدار � 24ساعة مبراكز

CNOOC Iraq LTD
�شركة �سينوك العراق املحدودة

ال�سيط ��رة والف ��روع وقطاع ��ات ال�صيانة
م ��ن املديري ��ن العام�ي�ن ون ��زو ًال" ،م�شددا
"على ان تكون هنال ��ك مرابطات �صيانة
داخل القطاع ��ات والت�شكيالت كافة وفتح
املخازن ب�ش ��كل كامل لتجهي ��ز ال�صيانات
بامل ��واد احلاكمة لإدام ��ة ال�شبكة" .وتابع
"على مديري الت�شكيالت متابعة التوجيه

ومراع ��اة اال�ستثن ��اء الت ��ام م ��ن القط ��ع
املربم ��ج مل�شاري ��ع املي ��اه وامل�ست�شفي ��ات
وحمطات ت�صريف املياه الثقيلة ،ومتابعة
جمي ��ع املغذيات وال�شب ��كات التي تنف�صل
من اخلدمة واعادته ��ا للعمل ب�أ�سرع وقت
خدمة للمواطنني" .ومن املتوقع ان ت�شهد
الأيام املقبلة موج ��ات مطرية يف عدد من
املحافظات ،فيما تعاين منظومة الكهرباء
م ��ن م�ش ��كالت ت� ��ؤدي �إىل توقفه ��ا مع �أي
عار� ��ض ج ��وي .وكان الع ��راق ق ��د وق ��ع
م ��ع ال�سعودي ��ة الأ�سبوع املا�ض ��ي مذكرة
تفاه ��م يف جم ��ال الرب ��ط الكهربائ ��ي بني
البلدي ��ن ،يف وقت تعاين فيه بغداد وبقية
املحافظ ��ات انقطاعا �شبه تام يف �إمدادات
الكهرباء ،ناجما عن تراجع الغاز الوا�صل
�إىل حمطات التوليد.
ومت توقي ��ع مذكرة التفاه ��م يف العا�صمة
الريا�ض بح�ضور وزير الطاقة ال�سعودي
الأم�ي�ر عبد العزي ��ز بن �سلم ��ان ،والأمني
الع ��ام ملجل� ��س ال ��وزراء العراق ��ي حمي ��د
الغ ��زي� ،ضم ��ن فعالي ��ات ملتق ��ى الأعمال
ال�سعودي-العراقي.
وي�شك ��و الع ��راق م ��ن تراج ��ع �إم ��دادات
الغ ��از الإي ��راين ب�سب ��ب ك�ث�رة الدي ��ون،
بنحو ت�سبب يف فق ��دان � 8آالف ميغاواط
بح�سب ت�صريح ��ات م�س�ؤولني يف وزارة
الكهرباء.

رياضة
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دعا االتحاد الآ�سيوي الى منع ا�ستغالل فح�ص PCR

حار�س حممد :نحتاج اىل احلظوظ ال�ستة امل� ّؤهلة خلو�ض مباراة املُلحق!
"مطيع وم� ّؤدب" ..وف�أ�س رو�سيا قتلت الأمل  ..و�أخ�شى على ُ�سمعتي في الدوري!
 بتروفيت�ش ُ

بغداد � /إياد ال�صاحلي
�أك ��د امل�ست�ش ��ار الفن ��ي الأ�س ��بق
ملنتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم
امل ��د ّرب د.حار�س حممد� ،أن �ضياع
نق ��اط مب ��اراة �إي ��ران يف اجلول ��ة
ال�سابعة من رحل ��ة ت�صفيات ك�أ�س
الع ��امل � 2022أ�ض ��اف عِ بئ� � ًا كبري ًا
على العبي منتخبن ��ا الوطني ،وال
ح � ّ�ل �أمامهم �س ��وى انتظ ��ار نتائج
منتخ ��ب الإم ��ارات ،وم ��ا ي�سف ��ر
عن ��ه لقاء لبنان الي ��وم الثالثاء يف
ملعب �صيدا ال ��دويل لبيان مالمح
فر�صتنا الأخرية.
خ�ص
و�أ�ض ��اف حار� ��س يف حديث ّ
به "امل ��دى" :بعد انته ��اء مباراتنا
م ��ع املنتخب الإي ��راين يف اجلولة
العا�ش ��رة م ��ن املرحل ��ة الثاني ��ة
لت�صفي ��ات ك�أ�س العامل قطر 2022
ي ��وم  15حزيران  2021يف ملعب
املح ��رق بالبحرين ،والت ��ي انتهت
به ��دف �س ��ردار �آزم ��ون ،ح� � ّذرتُ
م�س� ��ؤويل اللعبة وقته ��ا من تغيري
املد ّرب �سريت�شكو كاتانيت�ش كونه
حفظ �أدوار الالعبني ،و�أن َمنْ ي�أتي
بع ��ده �سيُع ّر�ضه ��م لالرهاق و ُيغيرّ
يف الت�شكي ��ل ،وه ��ذا م ��ا ح�ص ��ل
لن ��ا ع ��ام  1986عندم ��ا مت تغي�ي�ر
امل ��د ّرب �أي ��دو و�أنت ��داب �إيفر�ستو
من االحتاد القطري للعبة� ،أجهدنا
يف وحدات ��هِ التدريب ّي ��ة ،وتع ّر�ض
بع� ��ض الالعبني املُه ّم�ي�ن لال�صابة،
ومل يقتن ��ع ب� ��أداء �آخرين م ��ع �أنهم
كانوا ركائ ��ز ا�سا�سية يف املنتخب
امل�شارك مبونديال املك�سيك.
وذك ��ر �أنه "منذ مغادرة كاتانيت�ش،
ا�ستب ��دل منتخبن ��ا ت�شكيلت ��ه ثالث
م ��رات ،الأوىل بعه ��دة �أدف ��وكات،
والثاني ��ة يف ك�أ� ��س الع ��رب 2021
با�ستدع ��اء املح ّلي�ي�ن ال�شب ��اب م ��ع
املُغرتب�ي�ن ،والثالث ��ة بع ��ودة �سعد
عبدالأمري وبع�ض الالعبني كانون
الث ��اين  ،2022خالف� � ًا ملب ��د�أ ك ��رة
يتوجب الثب ��ات على
الق ��دم ال ��ذي ّ
امل ��د ّرب والت�شكي ��ل لأط ��ول ف�ت�رة
ممكنة".
اختالل التوازن
وبينّ "يف مباراة منتخبنا الأخرية
م ��ع �إي ��ران ،مل تك ��ن هن ��اك هو ّي ��ة
وا�ضح ��ة للفري ��ق ،وظه ��ر مهله ًال،
واخت�ل�ال توازن ُه خالل ال�شوطني،
ب�سبب عدم مغادرة �سعد عبدالأمري
وحممد عل ��ي عبود ومعهما ُرباعي
الدف ��اع �ساحة منتخبن ��ا ،ما �أحدث
خل ًال يف عملي ��ة الربط مع الو�سط
ودعم العمليّات الهجومية ،بعك�س
املنتخب الإيراين الذي �أمتلك عديد
احلل ��ول ،وح�س ��م اللق ��اء بطريق ��ة
احرتاف ّي ��ة كاد �أن يُ�ضاع ��ف به ��ا

هروب كاتانيت�ش!
وا�ست ��درك "لي� ��س جدي ��د ًا عل ��ى
احت ��اد الك ��رة اتخ ��اذ ق ��رار فني ال
ي�ص � ُّ�ب يف م�صلح ��ة كرتن ��ا ،فمث ًال
كانت ن ّي ��ة كاتانيت� ��ش الهروب من
تدري ��ب املنتخ ��ب الوطن ��ي بع ��د
�أن ت� ّأخ ��ر منح ��ه حقوق ��ه املاد ّي ��ة
خم�س ��ة �أ�شهر من �شه ��ر �شباط �إىل
�شه ��ر حزي ��ران ع ��ام  2021وم ��ا
دفع ��ه لإنه ��اء االرتباط م ��ن طرف
واح ��د هو تل ّقي ��ه عر�ض�ي�ن مه ّمني
من احت ��ادي �أوزبك�ستان و�إيران،
ونحن من �ساعدن ��اه على الهروب
مع ح�صوله على حقوقه كاملة بد ًال
م ��ن تركه يتخذ ق ��راره وحده دون
�أن ترت ّتب علينا �أية م�س�ؤولية".

النتيجة ،لوال ب�سالة احلار�س فهد
طال ��ب ال ��ذي �أنقذ مرم ��اه من �سبع
ك ��رات �صعب ��ة مقاب ��ل فر�صتني لنا
مل ن�ستغ ّلهم ��ا ،مع �أن ه ��ذا الفريق
ه ��و نف�سه ال ��ذي تقهق ��ر �أمامنا يف
العا�صم ��ة الأردن ّي ��ة ع ّم ��ان ()1-2
يف  14ت�شري ��ن الثاين عام 2019
بقيادة كاتانيت�ش".
خوف وارتباك
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "اال�ستع ��داد للق ��اء
�إي ��ران مل يك ��ن قو ّي� � ًا ،فالعب ��ي
الت�شكي ��ل احل ��ايل يفتق ��دون
ثقاف ��ة التحفي ��ز الذاتي لل ��ر ّد على
االج ��راءات ال�صحذي ��ة الت ��ي
غ ّيب ��تْ عدد ًا كب�ي�ر ًا م ��ن الالعبني،
فا�ست�سل ��م �أغل ��ب الذي ��ن �أختارهم
برتوفيت� ��ش خلو� ��ض اللق ��اء
وانتابه ��م اخل ��وف واالرتب ��اك،
وانه ��اروا يف  20دقيق ��ة ،و�أع ��ود
لأ�ؤك ��د �أن اخل�س ��ارة كان ��ت ثمن� � ًا
لتغي�ي�رات كث�ي�رة يف الت�شكي ��ل،
حت ��ى من لعب �أم ��ام �أوغن ��دا ودّي ًا
يف ملعب املدينة ال ��دويل يوم 21
كانون الثاين املا�ضي ،مل ي�شاركوا
�أم ��ام �إي ��ران ال ��ذي �سع ��ى ب ��كل
ق ��وّ ة و�أيّة طريق ��ة للظف ��ر ببطاقة
الت�أهّ ��ل ال�ساد�س ��ة لبطول ��ة ك�أ� ��س
الع ��امل بعد ُن�س ��خ (1978و1998
و2006و2014و.")2018

�أف ��اد حار� ��س "هن ��اك �ستة حظوظ
ملنتخبن ��ا متنح� � ُه ن�ص ��ف بطاق ��ة
املونديال مُرتبطة مب�صري منتخب
الإم ��ارات يف املباري ��ات الث�ل�اث
القادم ��ة ،وهي �أن يخ�سر مع �إيران
ويتع ��ادل معنا ويخ�س ��ر مع كوريا
اجلنوبي ��ة �شريط ��ة �أن نف ��وز على
لبن ��ان اليوم ونتعادل مع الإمارات
ح�صلة
ونف ��وز على �سوريا� ،أي باملُ ّ
يقطف منتخبنا �إحدى ع�شرة نقطة
ويبقى للإمارات ع�شر نقاط فقط".
لغط يف طهران
ولفت حار�س �إىل "�أن ما ح�صل يف
فرتة وجود منتخبن ��ا الوطني يف
العا�صم ��ة طه ��ران من لغ � ٍ�ط ب�ش�أن
فح� ��ص الالعبني وحرم ��ان ثمانية
منه ��م من اللعب ب�سب ظهور نتائج
فح�ص PCRاخلا� ��ص بفريو�س
كورون ��ا "�إيجابي ��ة" دلي ��ل ال �ش � َّ�ك
في ��ه ع ��ن �ضع ��ف ت�أث�ي�ر �ص ��وت
الع ��راق ل ��دى االحت ��اد الآ�سي ��وي
للعب ��ة ،و�أن امل�س�ؤول�ي�ن عن تنظيم
املباراة يف ملع ��ب �آزادي ا�ستغ ّلوا
�صالح ّي ��ة تطبيق "نظ ��ام الفقاعة"
لكل بلد ب�ص ��ورة م�ستق ّلة عن البلد
الآخ ��ر ،اىل درج ��ة جتعل ��ك غ�ي�ر
مت�أ ّك ��د �أن الالعب الف�ل�اين مُ�صاب
ال�سلطات
�أم ال ،فالق ��رار البات بيد ُ
ال�صحي ��ة الإيراني ��ة بالتن�سيق مع
ّ
احتاد كرة بلدهم".

احلظوظ ال�ستة
وع ��ن حظ ��وظ منتخبن ��ا مل ��ا تبقى دعوة لالحتاد الآ�سيوي
من م�ش ��واره �إذا ما �أراد احل�صول وتاب ��ع "ه ��ل يج ��ر�ؤ االحت ��اد
خ�ض� � ْع العب ��و
عل ��ى ن�ص ��ف بطاق ��ة املوندي ��ال ،الإي ��راين �أن ُي ِ

خربة املحرتفني
وب�ش�أن �صالح الالعبني املحرتفني
يف �صف ��وف املنتخ ��ب م ��ن عدمه،
�أك ��د "�أنهم غري موفقني يف مه ّمتهم
حتى الآن لي�س ب�سببهم ،بل ل�سوء
ّ
حظه ��م �أن �أغل ��ب النتائ ��ج الت ��ي
خرج منها منتخبن ��ا كانت �سلب ّية،
وه� ��ؤالء يحتاج ��ون اىل ف�ت�رة
طويل ��ة م ��ن االن�سج ��ام ،وج ��رى
ا ُ
حلك ��م عل ��ى م�ستواه ��م من خالل
ت�صفي ��ات ال ��دور احلا�س ��م امل�ؤهّ ل
للمونديال وك�أ�س العرب العا�شرة،
ث ��م �أن خ�ب�رة اللع ��ب يف ال ��دوري
الأوروب ��ي تختلف ع ��ن املباريات
الدولي ��ة وم ��ا ت�صاحبه م ��ن ردود
فع ��ل الإعالم واجلماه�ي�ر �أزاء �أية
نتيجة ال تتوافق مع الآمال".

بناء املنتخب
أم�س احلاجة
وتاب ��ع "لهذا نح ��ن ب� ّ
الي ��وم �إىل تن�شي ��ط اجلانب�ي�ن
الإداري والف ّن ��ي يف منظوم ��ة
احت ��اد الك ��رة ،و�إلغ ��اء مف ��ردة
"البن ��اء" م ��ن قامو� ��س العمل مع
املنتخ ��ب الأول ،ف ُمن ��ذ �أن ت�س ّل ��م
امل ��د ّرب را�ض ��ي �شني�ش ��ل مه ّم ��ة
الوطن ��ي يف ت�صفيات ك�أ�س العامل
رو�سي ��ا � 2018أعل ��ن ع ��ن ن ّيت ��ه
ثقافة النادي
بن ��اء منتخ ��ب جدي ��د ال م ��كان فيه وختم حار�س حممد حديثه بتعليق
لالعب�ي�ن الكب ��ار ،وهكذا ج ��اء من حول �أ�سباب ابتعاده عن قيادة �أحد
بع ��ده عديد املد ّرب�ي�ن رفعوا �شعار �أندي ��ة ال ��دوري املمتاز من ��ذ عودته
التغي�ي�ر ،ووقع الف�أ� ��س على ر�أ�س للوط ��ن يف  24ت�شري ��ن الثاين عام
د.حار�س حممد كرتنا وقتل �أمل اجلمهور بتواجد  2020بع ��د رحلة احرتاف يف قطر
منتخب ��ي الإم ��ارات وكوري ��ا العراق ب�ي�ن نخبة العامل قبل �أربع ا�ستمرت  26عام ًا ،بالقول "جتربة
اجلنوبي ��ة للإج ��راءات املماثل ��ة �سن ��وات ثم جت� �دّد الأمل يف �أواخر العمل م ��ع الأندي ��ة املح ّلي ��ة �صعبة
ال�سمع ��ة ،وثقاف ��ة
الت ��ي ع ّر�ض ��ت العبين ��ا للقه ��ر الرحلة �إىل قطر".
وم�ؤث ��رة عل ��ى ُ
النف�س ��ي وزعزع ��ت الت�شكي ��ل
بع� ��ض الأندي ��ة يف التعام ��ل م ��ع
ب�إبع ��اد العب�ي�ن مه ّمني م ��ع مدرب
املد ّرب�ي�ن بحاج ��ة اىل تغي�ي�ر نحو
املدرب الأن�سب
احلرا� ��س للتواجد يف مقر البعثة وع ��ن مدى �ص ��واب ق ��رار االحتاد الأف�ضل ،فال ميك ��ن �أن �أ�س ّلم م�صري
وامللع ��ب؟! �أ�ش � ّ�ك يف ذل ��ك ،عطف� � ًا مبن ��ح الثق ��ة لبرتوفيت� ��ش بع ��د ُ�سمعت ��ي وتاريخ ��ي �إىل �إدارة ال
�صحة الالعبني الذين بطول ��ة ك�أ�س العرب ،قال "الأمر ال ت�ت�ردّد يف �إعفائ ��ي م ��ن مهمّتي بعد
على �سالمة ّ
َقدِ م ��وا م ��ن قط ��ر وبق ّي ��ة ال ��دول يحتمل خي ��ار �آخر لالحتاد بعد �أن مبارات�ي�ن �أو ثالث ب�سب ��ب خ�سارة
التي يحرتف ��ون فيه ��ا ،ومل تثبت ا�سقط من ح�ساباته ت�سمية مد ّرب مب ��اراة �أو تدخله ��ا املرفو� ��ض يف
�إ�صابته ��م بفريو� ��س كورون ��ا �إال وطني كفء لع ��دم ثقته به ،مع �أنه ال�ش� ��ؤون الفن ّي ��ة ،وهك ��ذا ت�ستعني
يف خمت�ب�ر الفح� ��ص بطه ��ران! بحث ع ��ن مد ّربني �أجان ��ب ُجدد مل مب ��د ّرب �آخ ��ر ،ويُعف ��ى بع ��د ع� �دّة
�أال يدع ��و ذل ��ك االحت ��اد الآ�سيوي ي�صل معهم اىل اتفاق ،لهذا مل يجد �أدوار ،بينم ��ا ال ت�س� ��أل الإدارة
التخ ��اذ �إجراءات جدي ��دة يتح ّمل الأن�س ��ب ل ��ه يف املرحل ��ة املتبق ّي ��ة �أي ��ن اخلل ��ل يف نوع ّي ��ة الالعب�ي�ن
�س حت ��ى انتهاء رحل ��ة الت�صفيات يف �أو امللع ��ب اخلا� ��ص بالتمري ��ن �أم
جزء ًا م ��ن م�س�ؤول ّيتها كي ُيك ِّر َ
من خالله ��ا مب ��د�أ النزاهة ومينع ال�سابع والع�شرين من �آذار القادم يف ع ��دم ت�سليمه ��ا حق ��وق الفريق؟
ا�ستغ�ل�ال ظ ��روف الوب ��اء بطرق �سوى ا�ستمرار املد ّرب نف�سه كونه م�ش ��اكل ال ��دوري مع ّق ��دة ومع ذلك
ُنري ��د الت�أهّ ��ل اىل ك�أ� ��س الع ��امل
ُمريب ��ة ت�ضعف ا�ستع ��داد الفريق "مطيع وم�ؤدّب"!
ال�ضيف للمناف�سة"؟
ب�سهولة ،هذا �أمر غري منطقي"!

 محمد حمدي

�شرفة واهتزاز الأ�سود
اليد املُ ِّ
�أيام ريا�ض ّي ��ة مُفعمة باحليويّة واالح ��داث ال�ساخنة التي ت�شد
انتب ��اه اجلمهور ب�أق�صى درجات املتابعة ،وتراوحت بني الأمل
بظه ��ور مُ�ش� � ّرف غاب ع ّن ��ا لفرتة طويل ��ة ملنتخب ك ��رة اليد يف
بطول ��ة �آ�سيا امل�ؤهّ ل ��ة لك�أا�س الع ��امل التي اختتم ��ت يف اململكة
العربية ال�سعودي ��ة وح�صل منتخبنا فيها على املركز ال�ساد�س،
وكان ق ��اب قو�س�ي�ن �أو �أدن ��ى م ��ن بل ��وغ موندي ��ال الي ��د ل ��وال
اخل�سارة غ�ي�ر امل�ستح ّقة �أمام منتخب كوري ��ا اجلنوبية بفارق
هدفني و�ضياع حلم الت�أهّ ل الذي طال انتظاره.
مهما يكن م ��ن حال ف�إن املنتخب الوطني ظه ��ر ب�صورة مغايرة
ع ��ن جميع امل�ش ��اركات ال�سابق ��ة وح�ضرت معه ال ��روح القتاليّة
واللعب ال�سريع احلديث املتطوّ ر ب�أ�سلوب لعب تكتيكي مل ن�ألفه
ن�سجل عالم ��ة امتياز الحتاد كرة اليد
م ��ن قبل ،وهو ما يجعلنا ّ
باعتم ��اده عل ��ى مد ّرب عرب ��ي مثابر �أحدث ه ��ذه النقلة من دون
�شك!
م ��ا تب ّقى ه ��و الدعم املطل ��وب النديتن ��ا واحتادن ��ا والبطوالت
املحل ّي ��ة التي يج ��ب �أن تتن ��وّ ع بجميع الفئ ��ات العمرية لنكون
عل ��ى توا�صل وا�ستمرارية مع احلدث ،وال يقت�صر ظهورنا على
زج املنتخبات الن�سويّة يف
فئ ��ة دون �أخرى ،ومن املُمك ��ن �أي�ض ًا ّ
ّ
اخلط ��ة املقرتح ��ة للنهو�ض بواق ��ع اللعبة ،احلقيق ��ة �أنها �أمور
مُتع� �دّدة للنهو�ض بواقع اللعبة تت�شاركها امل�ؤ�س�سات الريا�ضيّة
م ��ن دون ا�ستثناء ،و�أوّ له ��ا وزارة ال�شب ��اب والريا�ضة املطالبة
تخ�ص�ص ��ي كب�ي�ر ي�ستوعب ك ��رة اليد
باجن ��از من�ش� ��أ ريا�ض ��ي ّ
تخ�ص�صية
حتديد ًا دون غريها ،ويك ��ون عالمة فارقة لها كقاعة ّ
كب�ي�رة ال عالقة لها بقاع ��ات مراكز تطوير املوهب ��ة التي تعاين
زخم ًا هائ ًال من ال�ضغط.
احل ��دث الآخ ��ر ال ��ذي �آثرن ��ا تناول ��ه ويبتع ��د ب�إفرازات ��ه كثري ًا
ع ��ن ظهور كرة الي ��د املُ�ش ّرف ،هو لقاء منتخبن ��ا الوطني بكرة
القدم الذي غادر بعي ��د ًا روح االنت�صار ونظريه اللبناين اليوم
الثالث ��اء ال ��ذي ترت ّق ��ب في ��ه اجلماه�ي�ر ر ّد اعتب ��ار كرتن ��ا بعد
اخل�س ��ارة الأليمة من �إي ��ران بهدف واحد ق ّل� ��ص �آمال منتخبنا
بنيل ن�صف بطاقة مونديال قطر .2022
مم ��ا ال �ش � َّ�ك في ��ه� ،أن منتخبن ��ا وباع�ت�راف مد ّرب ��ه زيليك ��و
برتوفيت� ��ش مي ّر بظروف �صعبة ال يقوى فيها على مقارعة كبار
�آ�سي ��ا اطالق ًا ،و�إننا �إذ ن ّتفق معه بهذه الطروحات ف�إننا �س ُنجبرَ
ّ
ال�صف
�أن نخو� ��ض التناف� ��س الآ�سيوي من اخللف ،وم ��ن فرق
الأخري يف القا ّرة ال�صفراء ،ولي�س من املعقول �إطالق ًا �أن نخفق
�أمام لبن ��ان �أي�ض ًا لأنها �ستكون خامتة �سوء مدوّ ية ال �سمح الله
ت� ّؤ�شر االنهيار الكامل للكرة العراقية خارجي ًا!
ولك ��ي ال ن�ستب ��ق االح ��داث ،ومن مب ��د�أ �أن كرة الق ��دم هي لعبة
املفاج� ��آت الت ��ي ال تع�ت�رف باحل�ساب ��ات ف� ��إن ره ��ان امل ��د ّرب
من�صب ًا على ك�سب ث�ل�اث مباريات
برتوفيت� ��ش يجب �أن يك ��ون َّ
ونيل ت�س ��ع نقاط بالفوز فقط طامل ��ا �أن الفر�صة ما زالت قائمة،
و�إن كانت �ضعيفة.
نعلم جيّد ًا �أن جميع الظروف قد �أتت مُغايرة متام ًا ملا ك ّنا نتم ّنى
منذ البداي ��ة ،وتع ّر�ض منتخب الأ�سود الهتزازات كثرية ،لي�س
هن ��ا �أوان احلدي ��ث عنه ��ا ،ولكنه ��ا يج ��ب �أن ُتقيّد ب ��كل جزئيّة
رافقته ��ا ،فهناك �أكرث م ��ن طرف �أخفق �إداري� � ًا وفن ّي ًا يف م�سرية
املنتخب ال�شا ّقة �ضمن ت�صفيات املونديال!
نتم ّن ��ى �أن يكون ظهورن ��ا مُ�ش ّرف ًا ،وينطلق بب ��ادرة �أمل جديدة
ق ��د حت�ص ��ل معها نتائ ��ج جديدة �أي�ض� � ًا يف اللق ��اءات املقبلة مع
والتم�سك ببارقة الأمل
منتخب ��ات �سوريا والإمارات العربي ��ة،
ّ
وك�سب الثقة هو م ��ن ميزات الفرق الكبرية �صاحبة االجنازات
والتاريخ.
مهما يكن من حال ف�إن المنتخب
الوطني ظهر ب�صورة مغايرة
عن جميع الم�شاركات ال�سابقة
وح�ضرت معه الروح القتال ّية
المتطور
واللعب ال�سريع الحديث
ّ
ب�أ�سلوب لعب تكتيكي لم ن�ألفه
من قبل

ال�شباب يخ�سر و ّديات انطاليا ويك�سب الثقة

المبارد يعد بنتائج �إيجابية لإيفرتون
جماه�ي�ر �إيفرت ��ون الغا�ضبة� ،ساهم ��ت يف �إقالة
 متابعة  /املدى
الإ�سب ��اين ،ال ��ذي ق ��اد ليفرب ��ول �سابق� � ًا الغرمي
�أعلن ن ��ادي �إيفرتون الإنكلي ��زي عن التوقيع مع التقليدي يف املدينة الإنكليزية ،لتحقيق الألقاب
فران ��ك المبارد ،كمدي ��ر فني للنادي ،عق ��ب �إقالة واالنت�ص ��ار على الزرق .المب ��ارد كان قد تع ّر�ض
الإ�سب ��اين رافاي ��ل بينيتري قب ��ل �أ�سابي ��ع قليلة ،للإقال ��ة قبل نهاية املو�س ��م املا�ضي يف ت�شيل�سي،
بعدم ��ا ف�شلت خربات ��ه القليلة يف ع ��امل التدريب
والذي قاد الفريق لتحقيق نتائج �سلبية.

كلمة صدق

يف مواجهة طموحات الإدارة التي تريد �أن تنعم
بالبط ��والت يف كل مو�س ��م .و�أع ��رب الإنكلي ��زي
ع ��ن �سعادت ��ه البالغ ��ة باحل�ص ��ول عل ��ى املن�صب
الهام يف الدوري الإنكلي ��زي املمتاز ،م�شري ًا �إىل
�أن ��ه �سيحاول قيادة الفريق نح ��و نتائج �إيجابية
والقتال حتى الأنفا�س الأخرية من زمن امل�سابقة

املحلي ��ة .المب ��ارد كان قد ا�ستطاع قي ��ادة الفريق
اللندين عق ��ب �إقالة الإيط ��ايل �أنطونيو كونتي،
ومتك ��ن م ��ن حتقي ��ق نتائ ��ج �إيجابي ��ة ،يف ظ� � ّل
العقوب ��ة قبل مو�سم�ي�ن على الفري ��ق ،حني حرم
من �إبرام ال�صفقات اجلديدة ،وا�ستطاع �أن يلعب
بت�شكيل مكوّ ن من �شباب الأكادميية.

منتخب اليد يفقد بطاقة المونديال ب�إ�شاعة كورية!
 الدمام  /خا�ص باملدى

ك��رمي قحط��ان  -الإعالم��ي
املرافق للمنتخب

ت�صوير  -ب�شري �آل �سعيد

ي�صل عند ال�ساعة التا�سعة والن�صف
من م�ساء اليوم الثالثاء وفد منتخبنا
الوطن ��ي لكرة الي ��د ،قادم ًا من مدينة
الدمام ال�سعودية بع ��د م�شاركته يف
البطولة الآ�سيوية الع�شرين امل� ّؤهلة
لكا�س الع ��امل  ،٢٠٢٣وح�صوله على
الرتتي ��ب ال�ساد�س فيه ��ا من بني ١٦
منتخب ًا.
وكان منتخبن ��ا قد فق ��د فر�صة ذهبيّة
للت�أه ��ل اىل نهائي ��ات ك�أ� ��س الع ��امل
لأول م� � ّرة يف تاريخ ��ه كخام� ��س
منتخب ،بعد �أن خ�س ��ر مباراته �أمام
كوريا اجلنوبية بف ��ارق هدفني (٢٤
  )٢٦يف مب ��اراة حتدي ��د املركزي ��ناخلام� ��س وال�ساد� ��س والت ��ي جرت
�أم� ��س الأوّ ل الأح ��د يف قاع ��ة وزارة
ال�شباب بالدم ��ام .وجاءت اخل�سارة
مع منتخب حا�صل على لقب البطولة

الآ�سيوية ت�سع م ّرات ومت�أهل لك�أ�س
العامل �سبع م� � ّرات والأوملبياد �سبع
�أي�ض� � ًا بف ��ارق هدفني نتيج ��ة �أخطاء
دفاع ّي ��ة و�أ�ض ��اع العبي ��ه �أك�ث�ر م ��ن
 ١٩ك ��رة كان ميك ��ن �أن يُ�سجّ ل ��وا
منه ��ا �أهداف� � ًا ،كما كان لغي ��اب ماجد
عب ��د الر�ض ��ا ب�سب ��ب الإ�صاب ��ة �أث ��ر ًا

كب�ي�ر ًا حي ��ث كان ي�ش� � ّكل خط ��ورة
دائم ��ة م ��ع زميل ��ه جا�س ��م غ�ص ��اب
�إ�ضاف ��ة اىل غي ��اب م�صطف ��ى بكري
كالع ��ب �أ�سا�سي عن املب ��اراة بعد �أن
مت �إع ��داده وتدريب ��ه عل ��ى تطبي ��ق
ا�سالي ��ب اللعب مع زمالئ ��ه ودخول
حمم ��د البط ��اط الذي مل يك ��ن مو ّفق ًا

يف ه ��ذه املب ��اراة ،و�ضاع ��ت فر�صة
ذهب ّي ��ة ملنتخبن ��ا ربمّ ��ا ل ��ن تتك� � ّرر
م�ستقب ًال!
ي�ضاف اىل ذلك العامل النف�سي الذي
لعبته بعث ��ة املنتخب الكوري والذي
كان ل ��ه دور ًا �أي�ض� � ًا يف هذه النتيجة
من خالل �إ�شاعة عدم خو�ض الفريق
للمب ��اراة ب�سب ��ب �إ�صاب ��ة �أك�ث�ر م ��ن
الع ��ب بكوفيد  ١٩من ��ذ مباراتهم مع
ال�سعودية حينما غ ��اب عن الت�شكيل
ثالث ��ة من �أبرز العبي ��ه ،ومن ثم عدم
خو�ضهم مباراته ��م الثانية �أمام قطر
بع ��د �أن ح�ضر �ست ��ة العبني فقط اىل
�ساح ��ة امللع ��ب ليخ�س ��روا بنتيج ��ة
( )0 – ١٠وي ��زداد ت�أث�ي�ر اال�شاع ��ة
�أك�ث�ر بع ��د تروي ��ج معلوم ��ة ب� ��أن
املنتخ ��ب الكوري يف احلجر ،ورمبا
ين�سحب ول ��ن يلعب ،وبالت ��ايل ف�إن
النتيج ��ة حُ �سمت للعراق �سلف� � ًا� ،أما
احلقيق ��ة �أن الكوري�ي�ن نال ��وا ق�سط ًا
واف ��ر ًا م ��ن الراح ��ة قب ��ل مواجهتهم
منتخبنا وحت ��ى ح�ضور الفريق اىل
قاع ��ة املب ��اراة ج ��اء قب ��ل  ١٥دقيق ��ة
م ��ن انطالقه ��ا حي ��ث كان منتخبن ��ا

متواجد ًا من ��ذ �شوط املب ��اراة الأول
بني الكويت و�أوزبك�ستان.
وواج ��ه منتخبن ��ا يف ه ��ذه الف�ت�رة
مبارات�ي�ن قويت�ي�ن �أم ��ام �إي ��ران
والبحري ��ن ،والبد م ��ن الإ�شارة اىل
�أن بع�ض ق ��رارت احل ّكام الفرن�سيني
من �أ�صول جزائري ��ة مل تكن من�صفة
بل جمحفة بح ��ق العبينا ،وال�س�ؤال
هن ��ا لأه ��ل ال�ش� ��أن ه ��ل م ��ن املعقول
مب ��اراة كامل ��ة مل يرتك ��ب فيه ��ا �أي
الع ��ب ك ��وري خط� ��أ ي�ستح ��ق علي ��ه
الإيق ��اف �أو ال ��كارت الأ�صف ��ر؟ على
العموم ت�صنيف منتخبنا بني �أف�ضل
�ست ��ة منتخب ��ات �آ�سيوي ��ة هو اجناز
يتح ّق ��ق لأول م� � ّرة ويُح�س ��ب لأه ��ل
الي ��د ،والأ�س ��ود الأبط ��ال ،وعلم ��ت
(امل ��دى) �أن احت ��اد ك ��رة الي ��د �سيع ّد
املنتخ ��ب ب�ش ��كل �أف�ض ��ل لبطول ��ة
الت�ضامن الإ�سالم ��ي القادمة بعد �أن
ارتف ��ع �سق ��ف طموحات ��ه م ��ن خالل
تهيئة قاعة خا�ص ��ة لالحتاد و�أدوات
وم�ستلزم ��ات التدري ��ب �إ�ضاف ��ة اىل
الأجه ��زة العالج ّي ��ة الت ��ي يحتاجها
طبيب الفريق.

 بغداد  /املدى
�أختت ��م منتخبن ��ا ال�شباب ��ي مع�سك ��ره التدريب ��ي يف مدينة
انطاليا الرتكية بعد �أن خا�ض ثالث مباريات ودّية خ�سرها
جميع� � ًا ،لكنها قدّمت للم�ل�اك التدريبي بقي ��ادة عماد حممد
ر�ؤي ��ة �شاملة ع ��ن �أف�ضل الالعبني الذين يمُ ك ��ن �أن يثق بهم
يف ا�ستحقاق ��ات املنتخ ��ب العام احلايل .وخ�س ��ر منتخبنا
مباراته الثالثة �أمام �شباب داينمو كييف ( )0-3يف املباراة
التي جرت �أول �أم�س الأحد حيث لعب بت�شكيل �ض ّم حار�س
املرم ��ى ح�سني ح�سن ،ون�ص ��ر �سالم و�سج ��اد حممد مهدي
وعبا� ��س ماج ��د وعبا�س مان ��ع خل � ّ�ط الدف ��اع ،وكاظم رعد
و�أم�ي�ر حممد وعلي �صادق و�شرب ��ل �شمعون وح�سني علي
خلط الو�سط وح�سني �صادق مهاجم ًا.
وجرت املباراة يف �أجواء ماطرة و�شديدة الربودة ،وكانت
احليازة على الكرة يف ال�شوط الأول ملنتخبنا� ،إال �أن فريق
داينم ��و كييف ،الذي ي�ضم ثمانية العبني من منتخب �شباب
�أوكرانيا ،وحمرتفني من بولندا وال�سنغال ،ا�ستثمر بع�ض
الأخط ��اء و�سجّ ��ل هدف�ي�ن ،بينما اكتف ��ى منتخبن ��ا ب�إهدار
الفر� ��ص .ويف �شوط املب ��اراة الثاين قام م ��د ّرب املنتخب،
عم ��اد حممد ،بتغيري جميع العنا�ص ��ر التي خا�ضت ال�شوط
الأول ،حي ��ث �أ�شرك عبد القادر �أي ��وب وبلند ازاد املحرتف

يف غراف�ش ��اب وعمران زكي و�سجاد حمم ��د فا�ضل وحيدر
عب ��د الك ��رمي و�إ�سماعيل �أحم ��د وحممد قا�س ��م وحممد عبد
احلمي ��د وطاهر حميد وعبا�س ح�س�ي�ن ،حيث كان منتخبنا
الأك�ث�ر حي ��ازة ،لكن ��ه مل يُح�س ��ن ا�ستثمار الفر� ��ص ال�سهلة
لت�سجي ��ل الأهداف ،ومن هجمة �سريعة �أحرز فريق داينمو
كيي ��ف الهدف الثال ��ث ليك�سب املب ��اراة ل�صاحل ��ه بالنتيجة
ه ��ذه .وبعد نهاية املباراة ،قال م ��درب �شباب داينمو كييف
ُ
"طلبت مواجهة املنتخ ��ب العراقي كون طريقة لعبه
ايغور
قريب ��ة �إىل ن ��ادي في ��ا ريال الإ�سب ��اين ال ��ذي �سنواجهه يف
أبطال �أوروبا حتت 19عام ًا ،واكت�سبنا من
الدور من دوري � ِ
ه ��ذه املباراة فائدة كبرية برغم �إننا �سبق �أن خ�ضنا لقاءين
�أمام ناديني تركي�ي�ن ح ّققنا الفوز فيهما� ،إال �أن هذه املباراة
خمتلفة ،حيث واجهنا منتخب ًا يلعب بان�ضباط تكتيكي عال
والتحام ��ات قويّة ،و�سيك ��ون للكثري م ��ن الالعبني يف هذا
املنتخ ��ب م�ستقب ��ل ج ّي ��د .وكان منتخ ��ب ال�شب ��اب قد خ�سر
مبارات ��ه الأوىل �أم ��ام فريق �شاخت ��ار دون�سيتك الأوكراين
امل�ش ��ارك يف دوري �أبطال �أوروبا للفئ ��ة نف�سها ( )2-3كما
خ�س ��ر مبارات ��ه الثانية مع نظ�ي�ره املك�سيكي به ��دف �سُ جِّ َل
م ��ن ركلة ج ��زاء .يُذك ��ر �أن ف�ت�رة مع�سكر منتخ ��ب ال�شباب
يف مدين ��ة انطاليا الرتكية م�ستمرة م ��ن الثالث والع�شرين
كانون الثاين املا�ضي لغاية يوم اخلمي�س املقبل.
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اجل���م���اع���ات ال��ف��ا���ش��ي��ة وال���ن���ازي���ة ال��ع��رب��ي��ة ق��ب��ل عفلق

 د .ح�سني الهنداوي

ال يعني االقرار بان �إيطاليا مهد احلركة الفا�شية وم�سقط ر�أ�سها االول
كحركة �سيا�سية حديثة ،او انها �أول دولة قام بها نظام فا�شي حقيقي
يف التاريخ ،اقراراً بال�ضرورة بان الظاهرة الفا�شية مل تكن موجودة
قبل منوذجها الإيطايل او انها ظاهرة �أوروبية تنتمي ح�صراً اىل
القرن الع�شرين وحتديدا اىل الفرتة ال�سابقة على احلرب العاملية
الثانية وانتهت بنهايتها �أي بهزمية الهتلرية .بل نرى �أن ظهور الفا�شية
كنظام �سيا�سي ا�ستثنائي ميكن ان يظهر من جديد يف �أي منطقة يف
العامل اذا توفر عدد من ال�شروط املحلية والدولية وال �سيما يف الدول
الأقل ح�صانة �أي الأقل تطورا وعراقة على ال�صعيد امل�ؤ�س�ساتي والبنى
والتقاليد الدميقراطية.

وتك�ش ��ف جترب ��ة دول غري �أوروبي ��ة عديدة
ع ��ن ن�ش ��وء �أنظم ��ة �سيا�سي ��ة و�أح ��زاب ذات
منظ ��ورات وممار�سات فا�شي ��ة م�ستلهمة او
مقتب�س ��ة من الأح ��زاب الفا�شي ��ة الأوروبية.
ففي ثالثينيات القرن الع�شرين مثال ،ت�شكلت
يف الياب ��ان ع ��دة �أح ��زاب فا�شي ��ة مثل حزب
“كوكوم�ي�ن دوم ��ي” ( حتال ��ف املواطن�ي�ن
القومي�ي�ن) بزعامة وزير الداخلي ��ة ادات�شي
كن ��زو ،وح ��زب “توه ��وكاي” (جمتم ��ع
ال�ش ��رق) بزعامة ناكانو �سيغ ��و .كما ت�شكلت
يف الياب ��ان حكومة فا�شي ��ة حتالفت مع هتلر
و�سع ��ت �إىل �إقام ��ة امرباطوري ��ة ياباني ��ة
يف جن ��وب �شرق ��ي �آ�سي ��ا ،لكنه ��ا هزمت يف
احلرب العاملية الثانية بعد �إلقاء �أول قنبلتني
ذريت�ي�ن �أمريكيتني عل ��ى مدينتي هريو�شيما
وناغازاك ��ي يف �آب  .1945وهن ��اك �أي�ض ��ا
احلركة الفا�شية الأرجنتينية بقيادة اجلرنال
خوان باوتي�ستا مولينا الذي كان يقدم نف�سه
عل ��ى �أنه “هتل ��ر الأرجنت�ي�ن” ويتباهى بان
لدي ��ه عالقات وثيق ��ة مع �أملاني ��ا النازية .لكن
ه ��ذه الظاه ��رة تراجع ��ت ب�شكل ق ��وي خالل
فرتة ما بعد احلرب العاملي ��ة الثانية وف�شلت
اىل الآن يف امت�ل�اك م�شروعي ��ة اجتماعي ��ة
حا�سم ��ة متنحه ��ا الق ��درة عل ��ى الو�ص ��ول
اىل ال�سلط ��ة رغ ��م تهديداته ��ا املبا�ش ��رة على
النظ ��ام الدميقراطية ال ��ذي ت�ستعمله مبهارة
وا�ضحة.
ام ��ا يف دول العامل الثال ��ث ،فقد اختلفت هذه
احلركات عن نظريتها االوروبية يف عدد من
املنطلق ��ات واخل�صائ�ص واال�س� ��س لأ�سباب
�شت ��ى ال �سيم ��ا �ضع ��ف الق ��وة االقت�صادي ��ة
والع�سكري ��ة والثقافية لدوله ��ا وجمتمعاتها
ولع ��دم وجود انتماء حقيق ��ي لنظرية فا�شية
و�صريح ��ة لدى القائم�ي�ن على هذه احلركات
اذ ظ ��ل م�ضمونه ��ا االيديولوج ��ي قومي ��ا
حترريا او ديني ��ا او طائفيا ،وتلفيقي ًا للغاية
يف معظ ��م الأح ��وال ،مع ع ��دم الإميان اجلاد
احيانا باملقوالت الفا�شية اال�سا�سية كالتفوق
العرق ��ي لأممه ��م التي تع ��اين يف الغالب من
احتالل ا�ستعماري او من ت�سلط طغم حملية

�أولويات لعامنا ....هذا

و�صل ��ت اىل ال�سلط ��ة ع ��ن طري ��ق انقالب ��ات
ع�سكري ��ة مدعوم ��ة من االجنب ��ي ،ولي�س من
ا�ضطه ��اد قوم ��ي او متيي ��ز عرق ��ي .وعل ��ى
العم ��وم ف ��ان رف�ض االحت�ل�ال الربيطاين او
الفرن�س ��ي او ال�صهيوين او اتفاقية �سايك�س
بيكو ه ��و املنبع يف هذا التوج ��ه عند العرب
اكرث م ��ن املنب ��ع الفل�سف ��ي او الأيديولوجي
الإيطايل او الأملاين او غريه.
يف ه ��ذا ال�صن ��ف ،يقف ح ��زب م�ص ��ر الفتاة
ال ��ذي ا�س�س ��ه احم ��د ح�سني يف ع ��ام ،1933
كح ��زب “قوم ��ي رادي ��كايل” و�أطل ��ق رئي�س
احل ��زب على نف�س ��ه لق ��ب “الزعي ��م” ت�شبهًا
بهتل ��ر ومو�سولين ��ي فيما اتخ ��ذ هذا احلزب
لنف�سه �شع ��ار “الله �أكرب واملج ��د مل�صر” كما
كان �أع�ض ��ا�ؤه يرفع ��ون �أيديه ��م �إىل �أعل ��ى
للتحي ��ة عل ��ى طريق ��ة الفا�شي�ي�ن االيطاليني،
زاعم�ي�ن �أنها حتية قدماء امل�صريني ،و�أخذها
الروم ��ان عنه ��م ،ث ��م �أخذه ��ا الفا�شي ��ون عن
الرومان ..وعلى غرار ذلك ،نادى هذا احلزب
بتحوي ��ل م�ص ��ر اىل �إمرباطورية عرب احلاق
ال�س ��ودان به ��ا و�إع�ل�ان زعامتها ل ��كل الدول
العربي ��ة الأخ ��رى .كم ��ا �ش ��كل منظم ��ة �شبه
ع�سكري ��ة با�س ��م “القم�ص ��ان اخل�ض ��ر” �أو
“جي� ��ش اخلال�ص” دخلت �أحيانا يف بع�ض
ال�صدام ��ات العنفي ��ة �ض ��د ح ��زب الوف ��د ب ��ل
حاول اح ��د �أع�ضائه اغتي ��ال رئي�س الوزراء
امل�ص ��ري م�صطفى النحا� ��س يف  ،1937مما
�أدى اىل ح ��ل القم�صان اخل�ض ��راء” وتغيري
ا�سم اجلماعة �إىل احلزب الإ�سالمي القومي.
ويف لبن ��ان �أي�ضا انبثق ��ت احزاب ومنظمات
مت�أث ��رة ظاهري� � ًا ببع� ��ض الأف ��كار النازي ��ة
كاحل ��زب القوم ��ي االجتماع ��ي ال�س ��وري
والكتائب وحزب النجادة .فاحلزب ال�سوري
القوم ��ي االجتماع ��ي ت�أ�س� ��س يف عام 1932
يف عهد االنت ��داب الفرن�سي على لبنان وكان
حزب� � ًا �سري� � ًا قومي ًا علماني ًا و�ض ��ع منطلقاته
النظري ��ة و�ش ��كل خالي ��اه الأوىل انط ��ون
�سع ��ادة ( )1949-1904ال ��ذي زار روم ��ا
وبرلني عام  .1938ويدع ��و هذا احلزب �إىل
وح ��دة الأم ��ة ال�سوري ��ة (اله�ل�ال اخل�صي ��ب
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لكل عام موازنة ثم ميزانية او موازنة  ,1/12لها
م�شاريعها المعتمدة على ما تخطط له الوزارة المعنية,
وكل هذا غالبا بدون ح�سابات ختامية  ,ال �شك ان
العجز ,من المفرو�ض ان يعالج االن بالفورة النفطية
االنية� ,سيما وان اقت�صادنا  % 80منه بيد الدولة  ,اذ
اننا رابع دولة في العالم اقت�صادها بيد الدولة  ,حيث
موازنتنا  % 93منها نفط  ,ي�أتي من تجارة فريدة  ,نبيع
منتج كلفته  3دوالر ب 80دوالراً.

ولك ��ي ال نكف ��ر بهذه النعم ��ة كما كف ��ر الذين من قبلن ��ا  ,ال بد من
التكف�ي�ر بالتفكري باولوي ��ات ومبادي لعل اوله ��ا ربط التخطيط
باملالية بوزارة واحده لردم الهوة املتفاقمة بني خطط التخطيط
وعمليات املاليه  ,ولكي نت�أهل خلطوة ا�سا�سية هي �إعادة احلياة
ل� �ـ  6000م�شروع متوقف منذ  . 2011كما انه من �ضمن املتوقف
 37معمل حكومي او خ�سران  .ماذا يعني هذا ؟ يعني اننا نكافح
البطال ��ة والف�س ��اد واخل�س ��ارة ب�ضرب ��ة معلم او ثالث ��ة ع�صافري
بواح ��دة �شاملة واقل كلفة  ,اما انن ��ا م�ؤهلني ام ال ؟ فهذا اجابت
عن ��ه االنتخابات االخريه �سلبا وايجابا  ,ب ��كل االحوال ح�صلت
زحزح ��ة يف التاهي ��ل على االق ��ل  ,كل هذا لكي نخ ��رج من دولة
احل ��د االدنى ’ لرنتف ��ع قليال عن م�ستنقع تراكم ��ات املياه اال�سنة
تاريخيا .
فزيادة الناجت املحلي  ,من خالل دوران عجلة ال  6000م�شروع
وال 37معم ��ل حكومي �سي�شطب اخلط االحمر الذي منع ومينع
الت�صني ��ع ال ��ذي �سيعي ��د للعراق هويت ��ه الوطنية الت ��ي �ضيعتها
املحا�ص�ص ��ة ’ لي�صب ��ح اخلط ��اب االقت�صادي بايق ��اع موحد  .اذ
�ست�صب ��ح اال�صطفاف ��ات اعتيادي ��ة بني ده ��وك والب�ص ��رة بدون
�شوائب االثنية واملذهبيات ’ لي�صبح هناك �شئ ا�سمه فكر عراقي
موح ��د له ��م واح ��د  ,مقتدين بتج ��ارب الناجحني م ��ن رواند اىل
�سنغاف ��وره وجنوب افريقيا التي كانت اقل حظا منا بالكثري مبا
فيها لعنة او كنز النفط .
اذ لي� ��س من املعق ��ول اىل عامنا هذا ال زلن ��ا ننتظر �سنتني اخرى
حل ��ل م�شكلة الكهرباء ال�سباب مالي ��ة او فنية او �سيا�سة  ,ونحن

نعل ��م عل ��م اليق�ي�ن  ,انه ��ا اي الكهرب ��اء �ضرعنا الوحي ��د �صناعيا
وزراعي ��ا وخدماتيا  ,ف�صناعتنا احلكومي ��ة واالهلية واملختلطة
�شل ��ت ب�سببه ��ا وزراعتنا احلديث ��ه وانتاجنا عموم ��ا ا�صبح غري
جمدي بف�ضل الكلف العالية لكهرباء املولدات  .ومع ذلك ’ فرهان
ال�سنت�ي�ن القادمت�ي�ن ب ��دون (كرنت ��ي) �سيا�سي اقليمي ��ا ودوليا ,
ولك ��ي يكون رهاننا مرجحا ينبغي العمل الوطني من خالل ردم
فج ��وة الف�س ��اد باعمار وتفعي ��ل التنمية امل�ستدام ��ة مب�شاريعنا
املتوقف ��ة كافة لنخرج م ��ن ا�سر العملية النفطي ��ة واخواتها التي
ختمت �سعينا بعجز وديون و ما انزل الله بها من �سلطان يق�صم
الظهر .
ا�ضاف ��ة مل ��ا تقدم �سوف ال يل ��وم احدا على االقل علن ��ا يف متابعة
ا�ستثنائي ��ة للمهرب من امل ��ال العام ’ اذ املهرب مع امل�صروف على
امل�شاري ��ع املتوقفه يقرب من ن�ص ��ف ترليون دوالر  ,كافيه حل�سم
العج ��ز واعم ��ار ال�صن ��دوق ال�سيادية وبقي ��ة ال�صنادي ��ق اله�شه
وال�شروع ب�صندوق االجبال الهميته اال�ستثنائيه كوننا يف عني
عا�صفة ال�صراع االقليمي والدويل � ,سيما وان انارتنا غري كافيه
لي� ��س كهربائي ��ا فقط  ,حيث كانت من نتائ ��ج ال�سيا�سات الربعني
عاما خلت  .وال�سبب اال�سا� ��س كان دائما من مرجعيات �سيا�سية
اوال  .اغلبها بابعاد اقليمية ودولية.
ال يفوتنا من ان الفا�سد عموما مثل راكب الدراجة ي�سقط مبجرد
توقفه ولذلك �سيوا�صل ت�شبثه �سواء ب�شكل ميا�شر او غري مبا�شر
’ ولذل ��ك يكون الت�سام ��ح ولي�س االنتقام بال�شخ�صنة او غريها ,
بالقان ��ون فق ��ط كون ظاه ��رة الف�س ��اد له ��ا ا�سبابه ��ا املو�ضوعية
فازده ��رت لغياب القانون كليا او جزئيا وكانت ظاغطة عمليا من
الناحية ال�سيا�سي ��ة والتغالب املفرو�ض ’ ومن منطلق الوطنية
تعال ��ج امور الف�ساد كما عوجل ��ت يف كوريا اجلنوبية وغريها ,
ولك ��ن ب�شفافية عالي ��ه كما يف ماليزيا مثال ’ لك ��ي ت�س�أ�صل ثقافة
الف�س ��اد جذري ��ا  ,اذ طامل ��ا �سي� ��س الف�س ��اد باغطي ��ة ايديولوجية
ومبكافيلي ��ة مفرطة اخرج ��ت روادها من اط ��ر املعقولية بحدها
االدنى ان�سانيا ووطنيا و�شرعيا .
فليك ��ن عامن ��ا ه ��ذا متحررا م ��ن موازن ��ة  2/1ومن عج ��ز مزمن
بتنمي ��ة م�ستدامة وبدون مراهن ��ات ا�سا�سها فقط مذكرات تفاهم
ت�ؤجلها او ت�ؤوججها اعتبارات الت�سي�س ,
ب ��ل مبوجب خطة التخطيط واملاليه بدع ��م وطني فقط ت�شريعيا
وباولوي ��ات عراقي ��ة موح ��دة ’ ولي� ��س ع�ب�ر حتالف ��ات ه�شة , ,
لن�ت�ردي ثوب العافية واالم ��ان وعامناهذا حج ��ر اال�سا�س لهذه
االعوام والقادم بعدها .

وجنمته قرب�ص) كما ي�ؤم ��ن بالعنف امل�سلح
واالنقالب وبا�ستالم ال�سلطة عرب القوة.
ام ��ا ح ��زب الكتائ ��ب اللبن ��اين فت�أ�س� ��س يف
ع ��ام  1936عل ��ى ي ��د بي ��ار اجلمي ��ل (1905
  ،)1984بع ��د زي ��ارة ق ��ام به ��ا اىل املاني ��االهتلري ��ة يف ذل ��ك الع ��ام مل�شاه ��دة االلع ��اب
االوملبي ��ة الت ��ي اقيم ��ت ذل ��ك الع ��ام يف
العا�صم ��ة االملاني ��ة برلني الت ��ي كانت تعي�ش
ف�ت�رة �صع ��ود النازية .وبالفع ��ل فان احلزب
ي�شب ��ه اىل حد كب�ي�ر الكتائ ��ب الهتلرية حتى
يف اداء التحي ��ة ،ولع ��ل ه ��ذا املظه ��ر كان
اك�ث�ر م ��ا يزع ��ج اال�سرائيليني في ��ه ،لأنه كان
يذكره ��م بالنازي ��ة .و”منظم ��ة الكتائ ��ب”
نواة ه ��ذا احلزب ،ول ��دت يف البداية لتجمع
ب�ي�ن الهواي ��ة الريا�ضي ��ة والتماري ��ن �شب ��ة
الع�سكرية .وا�س ��م “الكتائب” تعريب ملفردة
“ف ��االجن” اال�سبانية .ومما ي�ؤكد ت�أثر بيار
اجلميل بطريقة الدكتاتور اال�سباين فرانكو
يف العم ��ل “فل�سف ��ة” التنظيم الت ��ي طرحها
حي ��ث رك ��ز عل ��ى مفه ��وم “الأم ��ة اللبنانية”
و”الوطن القومي اللبن ��اين” .ومعروف �أن
هذه املنظمة با�ش ��رت منذ ت�أ�سي�سها االهتمام
بتدري ��ب �أع�ضائه ��ا عل ��ى ا�ستخ ��دام ال�سالح
وارت ��داء املالب�س �شبة الع�سكري ��ة املوحدة.
وال يخفي ال�شيخ اجلمي ��ل انه ا�س�سه مقتديا
بالكتائب الفرانكوية اال�سبانية.
وهن ��اك “ح ��زب النج ��ادة” املول ��ود يف عام
� 1936إث ��ر ان�شق ��اق ع ��ن “جمعي ��ة الك�شاف
امل�سل ��م” وكان من ��ذ البداية مت�أث ��ر ًا بالأفكار
النازي ��ة حي ��ث بنى ه ��ذا احل ��زب نف�سه على
�ش ��كل منظم ��ة �شب ��ه ع�سكرية ك ��رد فعل على
ت�أ�سي�س الكتائب .وهو حزب قومي �شوفيني
�إىل ح ��د كب�ي�ر يربط بني العروب ��ة والإ�سالم
كم ��ا يفع ��ل مي�شي ��ل عفل ��ق بت�أثيال من ��ه على
االرجح.
ويف العراق ق ��ام يون�س ال�سبعاوي برتجمة
كت ��اب “كفاح ��ي” لأدول ��ف هتل ��ر �إىل اللغ ��ة
العربية ون�شره ب�ش ��كل مت�سل�سل يف جريدة
“العامل العربي” ابتداء من  21اذار .1933
وتع ��د ه ��ذه الرتجم ��ة اول ترجم ��ة بالعربية

للكت ��اب ،كما ن�شط يف قي ��ادة “نادي املثنى”
ال ��ذي ت�أ�س�س يف ع ��ام  1935وت�أثر بالأفكار
والدع ��وات الفا�شي ��ة والنازي ��ة .فق ��د ُع ��رف
الن ��ادي بتوجهاته القومية املعادية لالحتالل
الربيط ��اين وباجله ��ود الت ��ي بذله ��ا قادت ��ه
لتطوي ��ر حرك ��ة الفت ��وة العراقي ��ة ،وبنائه ��ا
عل ��ى من ��ط التنظيم ��ات ال�شبابي ��ة الفا�شي ��ة
�شب ��ه الع�سكري ��ة وخا�صة منظم ��ة “ال�شباب
الهتلري” التي �أثرت بقوة على طريقة حزب
البع ��ث يف ان�شاء ق ��وات “احلر�س القومي”
ومنظمات ال�شباب البعثية يف وقت الحق.
وبالفع ��ل ،فف ��ي كتابه «البع ��ث» يربط �سامي
اجلندي ح ��زب «البعث» بو�ض ��وح و�صراحة
بالنازي ��ة م�ؤك ��دا ظاه ��رة اعج ��اب البعثي�ي�ن
االوائل يف �سوريا بالفك ��رة االملانية القائمة
عل ��ى العرقي ��ة والنازية بقول ��ه« :كنا عرقيني
معجب�ي�ن بالنازية نقر�أ كتبه ��ا ومنابع فكرها
وخا�صة كتاب نيت�ش ��ه (هكذا تكلم زراد�شت)
وفيخته (خطاب ��ات اىل االمة االملانية) .وكنا
اول م ��ن فكر برتجمة كت ��اب (كفاحي) (كتاب
�أدولف هتلر ال�شه�ي�ر) .ومن غرائب ال�صدف
اين كن ��ت ابح ��ث عن كتاب (ا�سط ��ورة القرن
الع�شري ��ن) للمنظ ��ر الن ��ازي روزن�ب�رغ  ,فلم
اج ��د اال ن�سخ ��ة موج ��زة بالفرن�سي ��ة عن ��د
اال�ست ��اذ مي�شي ��ل عفلق» .وي ��رى اجلندي ان
بداي ��ات م�ؤ�س�س ��ي احلزب عبرّ ت ع ��ن “ت�أ ّثر
باالجتاه النازيّ �سيا�سي ��ا ،وبالرومانطيقية
�أدب ّي ��ا ،وبالباطني ��ة ال�صوف ّي ��ة والطائفي ��ة
مذهبي ��ا ودينيا” ح�سب قول ��ه ،الفتا االنتباه
اىل ان اجل ��ذور النازي ��ة تف�س ��ر الرتحي ��ب
باالنقالب ��ات الع�سكرية ،كما تف�سر الوح�شية
الأمني ��ة التي مور�ست من ��ذ اللحظات الأوىل
النق�ل�اب � ،1963أم ��ا اجل ��ذور العرقي ��ة
والطائفي ��ة ،فك�شفت ع ��ن نف�سها يف ممار�سة
�سيا�س ��ة االب ��ادة اجلماعي ��ة �ض ��د العراقيني
انف�سه ��م يف حم�ل�ات االنف ��ال يف كرد�ست ��ان
حيث ا�ستخدام حتى ال�سالح الكيمياوي �ضد
املواطن�ي�ن الع ��زل ،وكذل ��ك يف دف ��ن ع�شرات
االالف م ��ن الأبرياء احياء يف مقابر جماعية
اثر االنتفا�ضة ال�شعبانية املعروفة.

 غ�سان �شربل

ي�صع ��ب عل ��ى ال�صح ��ايف العرب ��ي �أن يكت� � َم غ�ضبَه
وحز َنه من امل�شاهد والأخب ��ار الوافدة من عوا�صم
َد َر َج خ�ل�ال �سن ��وات طويل ��ة عل ��ى زيارتها م ��ع �آلة
الت�سجيل .ينتابه �شع ��و ٌر ب�أنَّ ذلك اجلزء من العامل
العرب ��ي �أُ�صيب ب�أمرا�ض يبدو ال�شفاء منها متعذر ًا
�أو م�ؤجّ �ل ً�ا .وال غراب ��ة �أن ي�سق ��ط الزائ ��ر يف حب
مدن من قما�شة بغ ��داد ودم�شق و�صنعاء وبريوت.
وي�ضاعف من خوف ال�صح ��ايف �شعوره �أحيان ًا �أنَّ
هذه العوا�صم تكاد تكون حمكومة با�ستنتاج م�ؤمل،
َ
مفاده �أنَّ
تاريخها قد يكون �أف�ض َل من م�ستقبلها.
توال ��ت امل�شاه ��د والأخب ��ار .ثقب من ج ��راء قذيفة
ا�ستهدف ��ت طائ ��رة مدني ��ة يف مط ��ار بغ ��داد� .إعالن
الأردن قتل �سبعة وع�شرين مهرب ًا جا�ؤوا من �سوريا
حماولني ا�ستغالل العا�صفة الثلجية لتمرير �شحنة
خمدرات ع�ب�ر الأرا�ض ��ي الأردنية .وج ��اء الإعالن
يف وقت كان «داع�ش» يع ��اود �إطالالته الدموية يف
بع� ��ض املحافظ ��ات العراقي ��ة ويف �سج ��ن احل�سكة
وحوله على الأرا�ضي ال�سورية .وكان ذلك قبل �أيام
م ��ن �إعالن الأجه ��زة العراقية مقتل ثالث ��ة لبنانيني
كانوا يقاتلون يف �صفوف «داع�ش» .امل�شهد الثالث
الورقة اجلوابية الت ��ي حملها وزير خارجية لبنان
عب ��د الله �أبو حبيب �إىل االجتماع الوزاري العربي
وبعدما حتول لبنان متهم� � ًا ب�أنه م�صدر للمخدرات
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ممار�سات زعزع ��ة اال�ستق ��رار .ي�ضاف
�إىل ذل ��ك ت�صريحات للناط ��ق با�سم احلوثيني ي�ؤكد
فيها �أنَّ تر�سان ��ة ال�صواريخ وامل�سيرّ ات قادرة على
تو�سيع دائرة انتهاكاتها لأجواء الآخرين متجاه ًال
ما يرتبه ذلك على اليمنيني.
الهجو ُم ُّ
الفظ على مطار بغداد لي�س االعتداء الأول
م ��ن نوع ��ه� .سبقت ��ه �سل�سلة م ��ن حم ��اوالت اغتيال
م�ش ��روع ا�س�ت�رداد الدول ��ة .مل يك ��ن ب�سيط� � ًا عل ��ى
الإط�ل�اق ا�ستخ ��دام امل�سيرّ ات يف حماول ��ة اغتيال
رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي .وا�ض ��ح �أنَّ
الهجوم عل ��ى املطار كان يريد �إيق ��اظ املخاوف من
�إمكان النفخ جمدد ًا يف جمر احلرب الأهلية و�إعادة
فر�ض العزلة على بغداد .كانت القذائف موجهة يف
احلقيق ��ة �إىل ما حتقق يف العام�ي�ن املا�ضيني جلهة
ال�ش ��روع يف ترميم فك ��رة الدولة ،وحتويل العراق

ج�س ��ر ًا ومكانَ حوار بد ًال من �إبقائه �ساحة لتطاحن
الف�صائل والتجاذبات الإقليمية.
تذك ��رت كالم ًا ل�سيا�س ��ي عراقي قب ��ل �سنوات .قال
�إن الع ��راق موعود للأ�سف ب�سنوات �صعبة� .س�ألته
�رح فق ��ال�« :شارك ��ت يف اجتماع ��ات كثرية
�أن ي�ش � َ
وا�ستمع ��ت �إىل جم ��ادالت وخالف ��ات .م ��ا �سمعت ��ه
و�شاهدت ��ه يدفعني �إىل ا�ستنت ��اج �أمرين :الأول �أنَّ
فكرة الدول ��ة �ضعيفة جد ًا لدى الق ��وى التي حتتل
موق ��ع ال�ص ��دارة يف امل�شه ��د ال�سيا�س ��ي والأمني.
من ��ذ �إطاحة �صدام ح�س�ي�ن ظهرت قوى كثرية ترى
الفر�ص ��ة �سانح ��ة لتقا�س ��م الدولة بد ًال م ��ن بنائها.
ق ��وى ت ��رى �أنَّ احل�ساب ��ات الطائفي ��ة �أو العرقي ��ة
تتقدَّم على لغة امل�ؤ�س�سات واالحتكام �إىل �صناديق
االق�ت�راع .قوى ال ت�ؤم ��ن بدولة القان ��ون وتداول
ال�سلط ��ة وحتتق ��ر الإقامة يف �صف ��وف املعار�ضة.
الأم ��ر الآخر هو عدم وعي �أهمية االقت�صاد و�آليات
النهو� ��ض ب ��ه .يعتق ��دون �أنَّ العراق ق ��ادر من بيع
النف ��ط عل ��ى متوي ��ل الدول ��ة وال�شع ��ب �إىل الأب ��د
وم ��ن دون االلتف ��ات �إىل ما طر�أ عل ��ى �سلعة النفط
و�أهميته ��ا و�ض ��رورة اال�ستن ��اد �إىل مداخي ��ل غري
نفطي ��ة �أي�ض ًا� .سمعت كالم ًا ي ��رى االقت�صاد �شبيه ًا
مبوظ ��ف ت�أم ��ره فيطي ��ع وم ��ن دون التوق ��ف عند
الآلي ��ات والكفاءة واملناف�سة و�ش ��روط اال�ستقرار،
وتر�سيخ عالقات التبادل م ��ع الدول بعيد ًا عن لغة
التوتر واملحاور».
ي�ص � ُّ�ح كالم ال�سيا�س ��ي لفه ��م م ��ا يج ��ري يف الدول
التي توافدت منها الأخب ��ار وامل�شاهد ولو ب�صورة
متفاوت ��ة .ال ميك ��ن العي� ��ش ب�ل�ا دول ��ة .وال ميك ��ن
التق ��دم ب�ل�ا دولة .واملق�ص ��ود دولة ع�صري ��ة تت�سع
جلمي ��ع مواطنيه ��ا و ُت�شركه ��م يف خط ��ة نهو� ��ض
ملكافحة الفقر وتعوي�ض الوق ��ت ال�ضائع .ال�شراكة
و�صف ��ة انهي ��ار
ب�ي�ن �أ�شب ��اه ال ��دول وامليلي�شي ��ات ْ
مري ��ع .يكفي االلتف ��ات �إىل انخفا�ض قيمة املواطن
وانخفا�ض قيمة العمل ��ة الوطنية .ويكفي االلتفات
�إىل حجم املقيمني يف اخليام وحجم املقيمني حتت
خط الفقر.
يف ال�سابق كان با�ستطاعة ال�صحايف العربي الزائر
�أن ي�شع� � َر مب�شكلة مفادها �أنَّ ال ��دول �أقامت �أحيان ًا

يف عهدة رج ��ال مل ي�سبق �أن عرفوا العامل بتبدالته
ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادي ��ة والثقافي ��ة وموازي ��ن
الق ��وى فيه .وحدث �أن وق َع الق ��رار يف �أيدي ق�ساة
ُّ
ي�ستحق الدفاع
يع� �دّون الإقامة يف ال�سلطة واجب� � ًا
َ
عنه �إراقة �أنهار من ال ��دم .ق�ساة ر�أوا �أنَّ
تفوي�ضهم
جاء م ��ن رحم الأم ��ة والتاري ��خ ،و�أنَّ مهمة ال�شعب
ال تتخط ��ى االنحناء للمنقذي ��ن الوافدين من الثكن
�أو املق ��رات احلزبية .وكان الأم ��ر باهظ التكاليف،
�إذ �سارع ��ت هذه العمارات �إىل الت�صدع عندما هبّت
رياح الداخل �أو عوا�صف اخلارج.
الي ��وم با�ستطاعة ال�صح ��ايف �أن يقل � َ�ق من قوى ال
ت�ؤمن �إال بحكمة البن ��ادق وال�صواريخ وامل�سيرّ ات
وترف� ��ض ح ��ق الدول ��ة يف الرقاب ��ة عليه ��ا .ترف�ض
�أي�ض� � ًا اح�ت�رام نتائج انتخابات نزيه ��ة �أو الت�سليم
بح ��ق حمكم ��ة يف لف ��ظ حك ��مُّ .
ت�ضخ ��م دور ق ��وى
الالدول ��ة زاد يف تفتي ��ت الق ��رار واعتب ��ار احتق ��ار
القوانني ممار�سة عادية وطبيعية .مل يكن غريب ًا �أن
تنفج َر قوى ظالمية من قما�شة «داع�ش» بالعوا�صم
والع ��امل ،و�أن ت�شط ��ب احل ��دود الدولي ��ة وتنح ��ر
الأعن ��اق والأرزاق .الغري ��بُ حت� �وُّل اال�ستباح ��ة
م�شهد ًا عادي ًا ،و�أن ي�ؤدي ت�صدع احلدود �إىل توفري
مم ��رات دائم ��ة تع�ب�ر منه ��ا «اجليو� ��ش ال�صغرية»
املتحرك ��ة .ويف زمن اال�ستباح ��ة هذا �صار االجتار
باملخ ��درات مباح� � ًا ك�أ َّن ��ه ت�أ�سي� � ٌ�س ل�ش ��ركات عادية
تعج ��ز احلكوم ��ات ع ��ن الت�ص ��دي ل ��ه وتتعاي� ��ش
مع ��ه ورمبا ع�ث�ر يف �صفوفه ��ا على م ��ن يجني من
عائدات ��ه� .شه ��دت اال�ستباح ��ات �أي�ض� � ًا �صعود ًا يف
االنته ��اكات م ��ن الأر� ��ض �إىل الأج ��واء خ�صو�ص� � ًا
بعدم ��ا دخل ��ت امليلي�شي ��ات التق ��دم التكنولوج ��ي
م ��ن بوابات امل�س�ّي�ررّ ات وال�صواري ��خ ،و�سرعان ما
�صارت امل�س�ي�رات موجودة �أي�ض� � ًا يف خدمة جتار
املخدرات يف ن�سخ وا�ضح لتجارب الكارتيالت يف
املك�سيك و�أمريكا الالتينية.
ل ��ن نذهب �إىل امل�ستقبل �إال يف عه ��دة دولة القانون
وامل�ؤ�س�س ��ات .زم ��ن امليلي�شي ��ات وامل�س�ّي رّ ات
واملخدرات ال يَعِ د �إال بجه َّنم
*عن ال�شرق االو�سط
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الدليمي
رواية الأفكار وتمظهراتها في(م�شروع �أو ّما) لـ لطفية
ّ
د .نادية هناوي

رواية الأفكار نوع �سردي ظهر على
يد ك ّتاب ومفكرين جمعوا الفل�سفة
بال�سرد ،وفيها �أوكلوا لل�شخ�صية
المثقفة �أدوارا تنويرية وتحديثية
مهمة ،وبما يجعلها مت�أزمة فكري ًا
وواقعي ًا .وما من �سبيل لفك الت�أزم
�سوى بالتفكير الذي يتخذ بعداً درامي ًا
ً
حافال بالم�شاهد وال�صور والحوارات،
فتتعمق ال�صورة الفكرية لل�شخ�صية
ب�أبعادها البانورامية الخارجية
و�سماتها الإدراكية الح�سية
الداخلية.

�أو جزئي� � ًا .وواقعي ��ة رواي ��ة الأف ��كار جتعله ��ا ال
تنته ��ج الرمزية وال تبح ��ث عن �أهدافه ��ا بطريقة
طوباوي ��ة و�سريالي ��ة لأنه ��ا تنظ ��ر مبنطقية �إىل
م ��ا حولها وتفك ��ر مبو�ضوعي ��ة يف الط ��رق التي
به ��ا تزي ��ل املعوق ��ات وتق�ض ��ي عل ��ى احلواج ��ز
والعقب ��ات .واندفاع ال�شخ�صية نح ��و التفكر يف
حالها وما حولها يجعلها مهي�أة لأن ت�ضع اخلطط،
م�صمم ��ة على حتقيق �أغرا�ضها ،راف�ضة كل ما هو
�سائ ��د ومتحجر من الأف ��كار متطلعة �إىل احلقيقة
واجلم ��ال بر�ؤي ��ة ا�ست�شرافي ��ة للع ��امل وب ��روح
الت�ضحية يف �سبيل �أفكارها ،ما�سكة القرار بيدها
ع�ب�ر تفكريه ��ا اخلا� ��ص .ال تنح ��از �إىل ذاتها وال
تنج ��ر �إىل الأوه ��ام كم ��ا �أنها ب�سبب م ��ا لديها من
ق ��درة على التفك�ي�ر تكون ثابتة اجلن ��ان م�ستقرة
غ�ي�ر متذبذب ��ة وال عدواني ��ة ،منفتح ��ة الوج ��دان
ومتقبل ��ة لل ��ر�أي امل�ضاد وبعيدة ع ��ن التقوقع يف
�إطر �ضيقة ال تنا�سبها.
و�إذا كان للرواي ��ة �أحادي ��ة ال�ص ��وت �س ��ارد
مو�ضوع ��ي يتح ��رك ب�ي�ن ال�شخ�صي ��ات خم�ضع ��ا
�إياه ��ا ملنظوره

وق ��د ازده ��رت رواي ��ة الأف ��كار م ��ع مرحلة
تفكي ��ك املركزيات وتداخ ��ل التخ�ص�صات،
ومل يع ��د �شرط ��ا يف ال�شخ�صي ��ة املفك ��رة
�أن تك ��ون مثقف ��ة وتنويري ��ة ،ب ��ل يكفيها
�أن تتمت ��ع بعق ��ل حر ،تعرب عن ��ه قراءاتها
وت�صرفاته ��ا و�أقواله ��ا و�أحا�سي�سه ��ا،
مفك ��رة ب� ��إرادة واعي ��ة ومتفاعل ��ة م ��ع
حميطه ��ا عل ��ى وف ��ق م ��ا ميلي ��ه عليه ��ا
تفكريه ��ا ،وه ��ي بامتالكه ��ا نزع ��ة
التفكري تكون لها ر�ؤي ��ة للعامل خا�صة،
جتعله ��ا ق ��ادرة على الت�أث�ي�ر يف �سائر
ال�شخ�صيات يف الرواية ك�أن ت�شاركها
ه ��ي ر�ؤيته ��ا للع ��امل �أو بالعك� ��س
ت�شاركها ال�شخ�صي ��ات ر�ؤاها ،دافعة
�إياها نحو التفكري.
وع ��ادة م ��ا يك ��ون املو�ض ��وع املفكر
في ��ه جمموع ��ة مب ��ادئ وقي ��م وق ��د
يكون متمثال يف م�شاريع وجتارب
تتطل ��ب الوع ��ي وتقت�ض ��ي م ��ن
ال�شخ�صي ��ة �أن توظ ��ف ثقافته ��ا
مب�ستوياته ��ا املتنوع ��ة يف الدفاع
عن �أفكارها والعمل عل ��ى تبنيها كلي ًا

االيديولوج ��ي ال ��ذي ب ��ه تن�شط ��ر العق ��ول
االجتماعي ��ة لل�شخ�صي ��ات داخلي ��ا ث ��م تتجم ��ع
خارجيا ،ف� ��إن للرواية متع ��ددة الأ�صوات �سرادا
ذاتي�ي�ن يوجهونه ��ا توجيه ��ات ل�ساني ��ة فتتع ��د
الر�ؤى .وه ��و ما تريده رواية الأف ��كار التي فيها
لكل �شخ�صية �س ��اردة بطولتها وخطابها اخلا�ص
وحمولتها الفكرية التي فيها تودع ج َّل مقا�صدها
االيديولوجية.
وم ��ن �أوائ ��ل الرواي ��ات العراقي ��ة الت ��ي تو�صف
ب�أنه ��ا رواي ��ة �أف ��كار رواي ��ة( خم�س ��ة �أ�ص ��وات)
لغائ ��ب طعم ��ة فرمان .وق ��د عدها الناق ��د الأ�ستاذ
فا�ض ��ل ثامر متعددة الأ�ص ��وات بينما وجد الناقد
الدكتور �شجاع الع ��اين �أن فيها تعدد ًا يف الر�ؤى
ولي� ��س الأ�ص ��وات ويف �شكل متوالي ��ة مو�سيقية
�سماه ��ا �أ�سل ��وب املرايا بي ��د �أن الرواي ��ة �أحادية
ال�صوت من ناحية:
� -1أن حواراتها لي�ست تنا�صات ملجموعة �أحداث
تن�سج من وجهة نظر كل �شخ�صية .وهو ما جعل
التبئ�ي�ر االيديولوج ��ي لالف ��كار ظاه ��را من بعد
واحد مركزي هو منظور ال�سارد املو�ضوعي.
� -2أن مونولوجاته ��ا لي�س ��ت
حوارية باملعنى الذي ق�صده
باختني فلم يتمظهر اخلطاب
ال�س ��ردي مب�ستوي ��ات كالم
اجتماعية متنوعة.
 -3اتخ ��اذ ال�سارد املو�ضوعي
م ��ن �شخ�صي ��ة املثق ��ف ب� ��ؤرة
�سردي ��ة م ��ن خالله ��ا تتجل ��ى
وجه ��ة النظ ��ر االيديولوجي ��ة
الت ��ي يج�سده ��ا الأ�صدق ��اء
اخلم�س ��ة املنتم ��ون �إىل �شريحة
االنتلجيني�س ��ا العراقي ��ة �أب ��ان
منت�ص ��ف خم�سيني ��ات الق ��رن
الع�شرين .والقا�سم امل�شرتك الذي
يجمعهم واح ��د وهو اال�ستياء من
الرك ��ود احليات ��ي ال ��ذي يجع ��ل
احلا�ض ��ر كاملا�ض ��ي والق ��ادم
كاحلا�ضر بال تغيري �أو تبدل.
و�إذا كان ��ت النظري ��ة ال�سردي ��ة
الكال�سيكي ��ة ال تقي ��م فرق ��ا بني فعل
ال�س ��رد مثلما ينجزه �س ��ارد تخييلي
وفع ��ل ال�س ��رد مثلم ��ا ينج ��زه م�ؤلف
ق�ص ��ة تخييلي ��ة بح�س ��ب �سيلف ��ي
بات ��رون ،ف� ��إن النظري ��ة ال�سردي ��ة
م ��ا بع ��د الكال�سيكي ��ة تعي ��د للم�ؤل ��ف
�سلطت ��ه بو�صف ��ه ه ��و املفو� ��ض ال ��ذي
يعط ��ي ل�س ��ارده املو�ضوع ��ي �سلط ��ة
عل ��ى ال�شخ�صيات ،وهو م ��ا فعله غائب

طعم ��ة فرم ��ان فل ��م مين ��ح �شخ�صيات ��ه عق ��وال
م�ستقلة تتمتع بالتحرر� ،أوال لعدم ثقته باملثقف
العراق ��ي بو�صف ��ه غري م�ؤه ��ل لأن يُعطى فر�صة
�أن يتكل ��م بنف�س ��ه .وثانيا اقتناع ��ه �أن املثقف ما
دام يعي� ��ش �ضم ��ن جمتمع ت�سوده قي ��م جماعية
تر�ضخ للنظ ��ام والأعراف و�سيادة التقاليد ،ف�إن
ال�شخ�صي ��ة التي متثله ال ب ��د �أن تكون م�ستلبة،
لي� ��س لها االمكانية لأن تكون متفردة بعقلها .لذا
اختار �س ��اردا مو�ضوعيا يتكلم ع ��ن �شخ�صياته
بر�ؤى تنوع ��ت لكنها توحدت ،فتنا�سبت ر�ؤيتها
ملا�ضيه ��ا وم ��ا علي ��ه حا�ضره ��ا وم ��ا ت�سعى اىل
حتقيقه �أو التكتم عليه من تطلعاتها.
وق ��د حال هذا التوحد يف التعبري عن الر�ؤى دون
�أن ت�أخ ��ذ الفاعلي ��ة التفكريي ��ة ل ��كل �شخ�صية من
ال�شخ�صيات م�ساحته ��ا الكافية من التعبري .ولقد
ظهرت م ��ن بعد رواي ��ة( خم�سة �أ�ص ��وات) �أعمال
روائي ��ة عراقي ��ة تو�ص ��ف ب�أنه ��ا رواي ��ات �أفكار،
وتفاوتت م ��ن ناحية الثقة باملثق ��ف ومدى قدرته
على التعبري عن وجهة نظره بنف�سه.
وتعد الروائي ��ة لطفية الدليمي واحدة من الك ّتاب
الذي ��ن ا�ستهوته ��م ال�شخ�صي ��ة املثقف ��ة فكتب ��ت
رواي ��ات� ،أبطاله ��ا وبطالتها مثقف ��ون ومثقفات،
جامعني بني االهتمام بالقراءة وممار�سة التفكري
يف الف ��ن واحلي ��اة والتاري ��خ واملجتم ��ع .وق ��د
ب ��دا ذل ��ك اال�سته ��واء متجلي ��ا يف رواية(م�شروع
�أو ّم ��ا) التي و�أن بدت يف ق�سميه ��ا الأول والثاين
رواي ��ة �أحادية ال�صوت ،وفيها ال�سارد مو�ضوعي
ينتقل م ��ن �شخ�صية �إىل �أخ ��رى معربا عن وجهة
نظ ��ر ايديولوجي ��ة تتمث ��ل يف م�ش ��روع �إمنائ ��ي
ت ��روم ال�شخ�صي ��ات املثقف ��ة م ��ن خالل ��ه �إح ��داث
تغي�ي�ر يف بلدة ال�صافية ،بي ��د �أن الرواية �ستغري
بناءه ��ا يف ق�سمه ��ا الثالث( الأجنح ��ة ملن يحلق)
وحتدي ��دا الف�ص ��ل الثالث من ��ه ،و�ستكون زهرية
�أول �شخ�صي ��ة مينحه ��ا ال�س ��ارد املو�ضوع ��ي
احلري ��ة لتع�ب�ر ع ��ن وجه ��ة نظره ��ا ب�صوتها يف
ف�صل( زه�ي�رة :ن�ش ��از الأ�سرار) لك ��ن يف الف�صل
الالحق يعود ال�س ��ارد املو�ضوعي ليم�سك بال�سرد
م ��ن جدي ��د ث ��م مين ��ح �شخ�صي ��ة ف�ّل�ااّ ح احلري ��ة
ليمار� ��س دور ال�سارد الذاتي ث ��م مينح هذا الدور
لل�شخ�صي ��ات عل ��ى الت ��وايل :زه�ي�رة يف ف�ص ��ل(
تل ��ك الظ�ل�ال )  /ابراهي ��م  /في�ص ��ل  /زهرية يف
ف�ص ��ل( زهرية اخلال�ص املرجتى) الذي به تنتهي
الرواي ��ة كرواي ��ة متع ��ددة الأ�ص ��وات ،وق ��د غاب
ال�س ��ارد املو�ضوع ��ي ،ومع ��ه غابت وجه ��ة النظر
الأحادية وحلت حملهما العقول االجتماعية التي
ميثله ��ا مهند�س ��و امل�شروع الأربع ��ة وهم :زهرية
و�إبراهيم وفي�صل وفلاّ ح.
و�إذا كان ه ��ذا التباين يف بن ��اء الرواية قد جعلها

مطولة «حي ال�سماوات ال�سبع» ..التحليق والتحديق
في �أبراجها ومطباتها
فاروق م�صطفى
يف كت ��اب «حي ال�سم ��اوات ال�سب ��ع» لل�شاعر ح�سام
ال�س ��راي ،نق ��ع عل ��ى مطول ��ة �شعري ��ة ن�سجها على
تداعي ��ات رحل ��ة قام بها م ��ن الع ��راق �إىل الواليات
املتح ��دة ،وبالتحديد �إىل كربى مدنها (نيويورك)؛
ه ��ذه املدين ��ة املحموم ��ة الت ��ي ي ��دب يف �شوارعها
مالي�ي�ن الب�ش ��ر وم ��ن خمتل ��ف �أجنا� ��س املعمورة.
وبع ��د رحل ��ة جوية ا�ستغرق ��ت ثالث ع�ش ��رة �ساعة
يقط ��ع ال�شاع ��ر بح ��ر الظلم ��ات و�أعن ��ي املحي ��ط
الأطل�س ��ي ،حت ��ط به الطائ ��رة يف مطاره ��ا الأ�شهر
(ج ��ون �أف كندي) وتت�سلم �أوراق ��ه �شرطية �سمراء
م ��ن �أ�ص ��ول افريقي ��ة .وم ��ن الطبيع ��ي �أن يق ��ارن
ال�شاع ��ر ب�ي�ن العاملني ،الع ��امل الذي ق ��دم منه بغداد
ودوائ ��ر �أحزانه ��ا والع ��امل اجلدي ��د ال ��ذي تعك�سه
(نيوي ��ورك) ومتثال احلري ��ة ال�ضخم الذي يحر�س
بوابته ��ا ،وهو م�أخ ��وذ بكل هذه ال�ص ��ور اجلديدة
الت ��ي تتحرك �أم ��ام با�صرتيه من غ�ي�ر �أن ي�ستطيع
نزع نف�سه من العامل الذي جاء منه ،فغيوم الده�شة
تع�ص ��ره متملي ًا ال�ص ��ور اجلديدة الت ��ي ي�شاهدها،
يقول يف �صفحة :6
«�أنت م�أخوذ ب�صورة �أمامك
يبتلعك فمها
وقت م�ستقطع وم�ساحة
يف ٍ
قالت لك الده�شة� :إنك ُتخ َل ُق بينهما الآن»
وقب ��ل �أن ي�س ��وق ال�شاع ��ر (ال�س ��راي) مطولته عن
نيوي ��ورك �سبق ��ه يف ذلك �أ�سماء �شعري ��ة (�أدوني�س
و�سعدي يو�س ��ف و�سركون بول�ص) ،و�سبق ه�ؤالء
ال�شاع ��ر اال�سباين املقتول فديريك ��و غار�سيا لوركا
ال ��ذي َق ��دِ َم �إىل هذه املدينة ال�ساخن ��ة وخاطب �أحد
�أحيائها:
«�أواه يا هارمل� ،أواه يا هارمل� ،أواه يا هارمل
لي�س هناك من �أ�سى يعادل عينيك امل�سحوقتني
يعادل دماءَك ترجف غا�ضبة داخل اخل�سوف املظلم
يع ��ادل عنف ��ك الق ��اين الأ�ص ��م الأبك ��م حت ��ت ظالل
الأ�ضواء»..
َ
كان جميء (ل ��وركا) �إىل �أمريكا من �أجل تعلم اللغة
الإجنليزي ��ة فهبطه ��ا �أواخر الع�شرين ��ات من القرن
املرحت ��ل وزار �أماك ��ن �أخ ��رى منه ��ا ث ��م ذه ��ب �إىل
جزي ��رة (كوبا) و�أهدى �أن�شودة �إىل ال�شاعر (والت
ويتمان) وخاطبه فيها:
«وال حلظة واحدة يا والت ويتمان
�أيه ��ا اجلميل اله ��رم غابت عن عين ��ي حليتك املليئة
بالفرا�شات»

ولكن رحل ��ة ح�سام ال�س ��راي �إىل املدينة الأمريكية
يف العق ��د الثاين م ��ن قرننا الراهن ومب ��دة �أق�صر،
يعلم فيها �أن رحلته وراءها عودة �إىل العراق ،يقيم
هناك يف عمارة �شاهق ��ة تطول �إىل ثمانية وثالثني
طابق ًا وهن ��اك ينغمر مو�شور ذاكرت � ِ�ه ب�صور ت�أتي
م ��ن ت�ضاري�س عدة ويت�أكد �إن ��ه الآن يف بالد يطلق
عليها (�أمريكا) وتنثال �صوره ال�شعرية:
«ومن نافذة الفندق ال�شاهق
يف ثانية واحدة
هي زلزال ي�ضرب ذاكرة هاربة من م�صحة نف�سية
تدقق يف كمائن العامل وظرائفه
فتدرك الآن �أنك تقيم
يف حي ال�سماوات ال�سبع»
وبالرغ ��م م ��ن ُبع ��د ال�شاعر ع ��ن وطنه ،ف� �� ّإن �شا�شة
ذاكرت � ِ�ه تعك� ��س �ص ��ور ًا تته ��ادى ممِ ّ ��ا خزنته ��ا من
قراءات � ِ�ه �أو كنزتها من املروي ��ات التي �أ�صغى �إليها
يقول:
«ل ّأن الأ َّم م�شغول� � ٌة بوح�ش � ِ�ة الأبي� ��ض والأ�سود يف
التلفاز
وباملذيع يلهج بقافية الفناء :جاءَنا البيان التايل»
ومب ��ا ال يخفى عل ��ى املتلقي الفطن �إنه ��ا �إ�شارة �إىل
احل ��رب العراقي ��ة الإيرانية التي التظ ��ت بنريانها
الب�ل�اد ويُ�ش�ي�ر �إىل �صدم برجي التج ��ارة العامليني
بطائرتني خمطوفتني عام 2001
«يف نيويورك � 11أيلول 2001
طائرتان متقدتان بني ال�سحب

�أعلى ف�أعلى ت�صاعد حتليقهما»
ينظ ��ر املتلق ��ي يف ه ��ذا الن� ��ص املطول ال ��ذي حمل
عن ��وان (ح � ّ�ي ال�سم ��اوات ال�سبع) يفح� ��ص داالتها
ويعاي ��ن مدلوالته ��ا ويحتف ��ن منه ��ا مالحظ ��ات
وهوام�ش كالتايل:
يج ��د �أن ال�سف ��ر يع ��ري ال ��روح كم ��ا يق ��ول (�ألبري
كامو) ف�شف ��ت روحه و�أراد �أن يخف ��ف عنها �أثقالها
و�شوائبه ��ا مم ��ا َع ِل � َ�ق بها م ��ن اخلرائ ��ب والهزائم
الت ��ي تالحقت عليه ��ا بعد االحت�ل�ال الأمريكي ،ف� ّإن
�أي ��ة �صورة يقابلها يف �أمريكا تعود به وتذكره مما
ت�شبهها من حاالت و�أو�ضاع و�أ�شكال.
تز ّين ��ت الق�صي ��دة بع�ش ��رة تخطيط ��ات للر�س ��ام
املغرتب (كرمي ر�سن) وهي �أعدت خ�صي�ص ًا للكتاب
ر�سمة الغ�ل�اف الأمام ��ي ،والتخطيطات جاءت
م ��ع ِ
كله ��ا بعوامله ��ا ال�سوداوي ��ة و�شخ�صياتها املفلطحة
مالئمة لطقو�س الن�ص ومناخه.
يف نهاي ��ة كل مقط ��ع ا�ست ��دراك وعدده ��ا خم�س ��ة
ا�ست ��دراكات وه ��ي تذكرن ��ا بتعليق ��ات اجلوقة يف
امل�س ��رح الإغريق ��ي وك�أنه ��ا �شاهدة على م ��ا َم َّر وما
حت�ص ��ل من خرائ ��ب ودمار
مي� � ّر وتعلي ��ق على م ��ا ّ
ت�صيب حياتنا.
( )4الق�صيدة مكتن ��زة وغنية مبجازاتها التي تثري
حلي ��ة اال�ستطراف وزينة االندها�ش اللغوي ،وهي
مه ��ارة ال�شاع ��ر يف ا�ستح ��داث انزياح ��ات جديدة
والتي ت�ضفي على اللغة جدتها وحداثتها وبرهاننا
«�صي ��اد كراهة»« ،حكمتك املهم�شة»،
على ذلك قولهَ :
«تكد� ��س الن�شي ��ج عل ��ى الأب ��دان»« ،ذاك ��رة هارب ��ة
م ��ن م�صح ��ة نف�سي ��ة» ،وغريه ��ا كثري يت ��وزع على
ت�ضاري�س الن�ص.
بحوا�ش ارت� ��أى �أنها تفيد
ن�ص ��ه
( )5ز ّي ��ن ال�شاع ��ر ّ
ٍ
املتلق ��ي يف �إ�ضاءَته وترك �أم ��ور ًا �أخرى �إىل فطنة
وذكائه ملعرفت � ِ�ه وك�شف � ِ�ه ،ووردت عناوين
الق ��ارئ
ِ
و�أ�سم ��اء بالإجنليزية َم ّر عليه ��ا ال�شاعر يف رحلته
الأمريكية.
وال ب� � َّد من الإ�شارة �إىل ف�ضيل ��ة من ف�ضائل ال�شاعر
�أنه حق ��ق حلم ال�شاعر الفرن�س ��ي (لوتريامون) يف
�أن يرى ال�شعر مي�شي بني النا�س يف ال�شوارع ،فقد
�أطلق قبل �سن ��وات م�شروع ًا مثري ًا عندما كان يدير
بي ��ت ال�شع ��ر العراقي� ،أال وه ��و (مقاط ��ع للمارة)،
ب�إخ ��راج ال�شع ��ر م ��ن داخل ال�ص ��االت املغلق ��ة �إىل
اله ��واء الطل ��ق وتقدميه يف الف�ض ��اءات املك�شوفة،
وبه ��ذا َّ
�ضخ �إىل ج�سد ال�شعر دما ًء جديدة ،وال�شعر
هو الوحيد الذي بقي لن ��ا نتعزى بكتابته وقراءته
�شح فيه الزاد
والإ�صغ ��اء �إليه يف هذا العامل ال ��ذي َّ
وانح�سر اجلمال وق ّلت الأقوات.

تبدو �أحادية ال�ص ��وت �أوال ثم متعددة الأ�صوات،
ف�ل��أن االخت�ل�اف يف �أداء الأدوار كان �أن ارته ��ن
بدرج ��ة كبرية بعق ��ل كل �شخ�صية وم ��دى وعيها
االجتماع ��ي مبحيطه ��ا ،ه ��ذا الوع ��ي ال ��ذي كان
يف الن�ص ��ف الأول م ��ن الرواية غ�ي�ره يف ن�صفها
الث ��اين .وال �شك يف �أن ق�صدية هذا التباين الفني
والر�ؤي ��وي يدل ��ل عل ��ى وج ��ود حت ��د يجع ��ل من
الرواية رواية �أفكار.
وميك ��ن الق ��ول �إن طبيع ��ة الثيم ��ة املو�ضوعي ��ة
املتمثلة مب�ش ��روع �أومّا ،هي الت ��ي تف�سر ق�صدية
امل�ؤلف ��ة يف جع ��ل �شخ�صياته ��ا مثقف ��ة وواعي ��ة
تتع ��اىل عل ��ى همومه ��ا و�أزماته ��ا ال�شخ�صية هذا
اوال وثانيا تدعيم ال�صورة الفكرية للرواية بجعل
ال�شخ�صي ��ات منهمكة يف فكرة التخطيط مل�شروع
�ستعطيه ا�سما و�ستعم ��ل على تنفيذه بخطة عمل
معدة �سلفا ليكون امل�شروع ح�صيلة عقول( زهرية
وفي�صل وابراهيم) ثم عادل وفلاّ ح.
وعل ��ى الرغم من �أن زهرية امتداد لعائلة مت�سلطة
بن ��ت تقاليده ��ا عل ��ى اال�ستح ��واذ والغطر�س ��ة
و�إبراهي ��م وفي�صل وفلاّ ح امت ��داد منطي جليلهم
املتعل ��م والنظام ��ي ،ف� ��إن �إرادة التفك�ي�ر جمعتهم
على التغي�ي�ر ،مغلبني اجلان ��ب العملي اجلماعي
على اجلان ��ب االناين وال�شخ�ص ��ي ليكون اخلري
هو الثمرة التي انتجها م�شروع �أومّا.
و�إذ �آث ��ر ال�سارد املو�ضوع ��ي يف الق�سم الأول من
الرواية �أن ي�سرتج ��ع ق�صة امل�شروع الذي ينتمي
لزم ��ان م�ستقبلي قادم يتمث ��ل بالعام  2028عائدا
عقلي
اىل الع ��ام  2019فلأن ��ه �أراد �أن يجع ��ل من ّ
زه�ي�رة وابراهيم مَعينا للم�شروع الذي ما كان له
�أن ينمو لوال عقالهما.
واالم ��ر نف�سه ق ��ام به هذا ال�س ��ارد يف الق�سم الثاين
الذي فيه �أ�صبح �إبراهيم وزهرية اك�سريي امل�شروع
وعنوان ��ه ،علم ��ا �أن ق�صدي ��ة ال�س ��ارد املو�ضوع ��ي
يف �إعط ��اء ال�شخ�صي ��ات احلرية كان ��ت تتجلى على
ط ��ول الرواي ��ة وعر�ضه ��ا يف م�س�ألت�ي�ن :الأوىل يف
تك ��رار مفردة (تفكر  /يفك ��ر) ،والثانية ميل ال�سارد
املو�ضوع ��ي �إىل توظي ��ف احل ��وارات املبا�شرة يف
الق�س ��م الث ��اين ث ��م ت�صاعد ب�ش ��كل جل � ّ�ي يف الق�سم
الثالث الذي يف ف�صله الثالث ترك هذا ال�سارد مكانه
متاما� ،ساحما لأربع �شخ�صيات �أن تتكلم ب�صوتها.
وق ��د وجه ��ت واقعي ��ة تنفي ��ذ الفك ��رة ال�شخ�صي ��ات
وجه ��ة علمي ��ة بعي ��دة ع ��ن الوه ��م �أو التعك ��ز عل ��ى
اال�سالي ��ب الطوباوي ��ة كتل ��ك املتعلق ��ة بالثوري ��ة
والعقائدي ��ة واالنقالبي ��ة والفو�ضوي ��ة ،ب ��ل بحثت
بدال من ذل ��ك عن حلول �سلمي ��ة وعقالنية م�ضمونة
النج ��اح� .أم ��ا اختيار ا�سم امل�ش ��روع فهو االخر كان
م�ستم ��دا م ��ن �إدراك ثق ��ايف لقيمة التاري ��خ يف قيام
امل�شاري ��ع الوطني ��ة النه�ضوي ��ة والتحررية وكيف

�أن للبع ��د التاريخي ت�أثريا يف اجناز م�سائل احلياة
امل�ستقبلي ��ة ،وزخم ��ا يجع ��ل عملي ��ة حتققه ��ا ماثلة
للعيان.
و�إذا كان ��ت اجل ��دة فوزي ��ة يف عالقته ��ا بالنا�س من
حوله ��ا عامة وعالقته ��ا بحفيدتيها زه ��ور وزهرية
خا�ص ��ة متثل جي�ل�ا ما�ضيا بنى جم ��ده على مبادئ
نفعي ��ة وم�صلحية فل ��م يَح�سب للتاري ��خ ح�سابا يف
التعام ��ل م ��ع �ش� ��ؤون احلياة ،ف� ��إن اجلي ��ل اجلديد
ممث�ل�ا بزهرية و�إبراهيم قد بن ��ى وجوده �أوال على
ا�ست ��ذكار التاري ��خ والتزود منه بدرو� ��س وعرب ثم
االعتم ��اد على الفط ��رة اخلرية كبو�صل ��ة تر�شد اىل
م ��ا فيه نفع اجلميع ثانيا ثم االف ��ادة من االمكانيات
الذاتية املتوا�ضعة ثالثا.
وبالفط ��رة املعتمدة عل ��ى العلم قام امل�ش ��روع الذي
كلم ��ا تعرثت مراحل اجن ��ازه كان ��ت العزمية تزداد
للم�ضي في ��ه بتلقائي ��ة .وبحثا عن احلل ��ول املمكنة
الت ��ي تعود بالنف ��ع على الب�شر م ��ن جانب وحتافظ
عل ��ى البيئ ��ة من جانب اخ ��ر ،كانت �أغل ��ب الو�سائل
حملية وطبيعية.
وال خ�ل�اف يف �أن االنظم ��ة الوح�شي ��ة الباحث ��ة عن
الهيمن ��ة واال�ستح ��واذ والب ��ذخ واال�سته�ل�اك تتخذ
م ��ن امل ��دن مركزا لها ،غ�ي�ر �أن االنظم ��ة االجتماعية
ال�صغ�ي�رة وال�ضعيف ��ة تتخذ من البل ��دات ال�صغرية
مركزا له ��ا باحثة فيه عن ال�سالم والوئام وممار�سة
م�شاريعه ��ا ال�صديق ��ة م ��ع البيئ ��ة واملت�صاحل ��ة مع
االخ ��ر واملبنية عل ��ى التكاف�ؤ يف الفر� ��ص والتعادل
يف االنتاج.
وبتفاع ��ل عق ��ول ال�شخ�صي ��ات يف الرواي ��ة ك�ب�ر
امل�ش ��روع ليك ��ون يف خت ��ام الرواية م�ستم ��را بعزم
اال�صدق ��اء املثقف�ي�ن ،وه ��م يراهنون عل ��ى التاريخ
والثقاف ��ة والفكر يف البناء والتغيري ،مدركني فائدة
التفكري الذي به ي�ستمر امل�شروع يف جناحه ،ولذلك
و�ضعوا مناه ��ج للتثقيف وقدموا حما�ضرات تدرب
�أه ��ل البلدة على اال�ستثمار وتعلم املو�سيقى ولغات
جدي ��دة ،مفيدي ��ن مم ��ا لديه ��م م ��ن امكاني ��ات ذاتية
وحملية.
ولي� ��س انتظار زه�ي�رة ملولودها البك ��ر يف ختام
الرواية �سوى ترميز �إىل االمل بامل�ستقبل الواعد
ال ��ذي �سي�ش ��رق مب ��ددا الظالم ومنهي ��ا عهودا من
اال�ست�سالم واخل�ضوع حتى و�إن كان هناك نعيق
الب ��وم و�ص ��وت اطالق ��ات النار ورائح ��ة احلرب
والر�صا� ��ص .ويخي ��ل �إ ّ
يل �أن ت�أث�ي�ر احتجاجات
ت�شري ��ن وانتفا�ضاته ��ا ال�شبابي ��ة اله ��ادرة الت ��ي
دام ��ت لأكرث من ع ��ام كانت �سببا يف ق ��دح �شرارة
العم ��ل يف فكر الروائية لطفي ��ة الدليمي فاجنزت
روايته ��ا( م�شروع �أومّا) الت ��ي هي منوذج مثايل
لرواي ��ة الأفكار الت ��ي تناغم فيها البع ��د الفني مع
بعدها الر�ؤيوي .

بوري�س �أكونين ولعبة التاريخ في رواية "عزازل"
ح�سين علي خ�ضير
�زازل “ للكات ��ب
ت ��دور �أح ��داث رواي ��ة “ ع � ٍ
الرو�س ��ي بوري�س �أكونني  ،يف اوائل القرن
التا�س ��ع ع�ش ��ر ،وحتدي ��د ًا يف زم ��ن الكات ��ب
الكبري دو�ستويف�سكي ،ويبدو للقارئ من اول
وهل ��ة ان بوري�س �إكونني واق ��ع حتت ت�أثري
هذه احلقب ��ة ،ولكن ن�صه ملغوم� � ًا باملفاج�أة،
�سيتمك ��ن القارئ م ��ن احل�صول عل ��ى بع�ض
املعلومات التاريخية .يبلغ عمر بطل الرواية
ع�ش ��رون عا ًم ��ا فق ��ط ،وه ��و موه ��وب ج� �دًا،
ويت�ض ��ح �أن ��ه يف امل�ستقبل �سي�صب ��ح حمق ًقا
ممت ��از ًا ذا �شخ�صي ��ة قوية و�شجاع ��ة .تبد�أ
الرواي ��ة بق�صة انتحار �ش ��اب غريب االطوار
وكان وريث ث ��روة كبرية جد ًا ،عند التحقيق
يف ه ��ذه الق�ضية  ،يكت�شف �إرا�ست �أن منظمة
تقوده ��ا امر�أة عجوز جمنون ��ة ُتدعى الليدي
�إ�سرت .هذه املر�أة تريد ال�سيطرة على العامل.
احيان ��ا تب ��دو ايجابي ��ة ج ��د ًا فه ��ي تعمل يف
الأعمال اخلريية  ،ومن ناحية �أخرى  ،تبحث
عن الأطفال املوهوب�ي�ن وتعمل على تعليمهم
 ،وت�ض ��ع املعلوم ��ات الت ��ي حتتاجه ��ا يف
ر�ؤو�سهم .بعد ذلك ،ت�شجع ه�ؤالء الأ�شخا�ص
على تويل منا�صب قيادية يف بلدان خمتلفة.
وبالت ��ايل  ،ف�إنها تريد احل�صول على ال�سلطة
عزازل
يف يديه ��ا .اما منظمته ��ا حتمل ا�سم “ ِ
“ ،وتعتق ��د تلك العجوز �أنها من خالل تعليم
�أطفاله ��ا ب�ش ��كل �صحي ��ح ،ف�أنه ��ا ت�صنع منهم
�سالح ًا �سي�ساعدها يف ال�صراع على ال�سلطة،
وال تتوان ��ى اب ��د ًا يف �ضرب عنق كل من يقف
يف طريقها.
الرواي ��ة مبنية بطريقة غ�ي�ر عادية ،ويبدو
دائم ��ا �أن احلل قد اقرتب بالفعل ،حتى عندما
يت ��م الك�ش ��ف ع ��ن احلقائ ��ق ،ولكنه ��ا ت ��دور
يف دوام ��ة الأح ��داث ب�شكل �أك�ب�ر  ،مما يثري
�أ�سئلة جدي ��دة� .سي�ضطر �إرا�س ��ت فاندورين
�إىل املخاط ��رة بحياته �أكرث من مرة بح ًثا عن
احلقيق ��ة  ،الأم ��ر الذي لن مينع ��ه من جتربة
احل ��ب وفقدان ��ه ،حت ��ى نهاي ��ة الق�ص ��ة ،تظل
امل�ؤام ��رة قائم ��ة ،و�ستكون نتيج ��ة الأحداث
غ�ي�ر متوقعة للغاي ��ة .جميع ابط ��ال الرواية
م�ستقلون يف تفكريهم ،البع�ض منهم طائ�ش
والبع�ض االخر طموح وغريهم مفرطون يف
التفكري.
م ��ن خ�ل�ال قراءت ��ي له ��ذه الرواي ��ة املليئ ��ة
بالأح ��داث والتلميحات االدبي ��ة والتاريخية
وج ��دت �أن الكاتب يعرف جي ��د ًا كيف ي�ستغل
الوقائ ��ع التاريخي ��ة ويعك�سه ��ا يف روايت ��ه،

فقد تط ��رق �إىل موا�ضيع عديدة ،ومن
�ضمنه ��ا مو�ضوع ( العدمي�ي�ن ) الذي
ناق�ش ��ه الكاتب ايف ��ان تورغينيف يف
روايت ��ه “ الآباء والبن ��ون “ ،ولكنه
يف ه ��ذه الرواي ��ة �صوره ��م الكات ��ب
كمنظم ��ة تق ��وم ب�أعم ��ال اجرامي ��ة،
فيق ��ول (( :و�أن اولئ ��ك العدمي�ي�ن
من خمتلف البل ��دان يرفعون ب�شكل
دوري تقاريره ��م امل�شف ��رة ب�أرق ��ام
�إىل جمل� ��س الث ��وري املرك ��زي عن
الأعم ��ال الإرهابي ��ة الت ��ي قام ��وا
بتنفيذه ��ا! )) (  ، ) 1واي�ضا حاول
الكاتب ان يقحم رواية ( ال�شياطني
) للكات ��ب الكب�ي�ر دو�ستويف�سك ��ي
بالأحداث التي جت ��ري بالرواية،
فيق ��ول (( :م ��امل يت ��م ا�ستئ�ص ��ال
ال�سرط ��ان يف بداي ��ة ظه ��وره،
ف�إن ه� ��ؤالء الرومان�سيني �سوف
يفجرون لنا بع ��د حوايل ثالثني
�سن ��ة ،ورمب ��ا قب ��ل ذل ��ك ،مث ��ل
تل ��ك الث ��ورة التي �س ��وف تبدو
معه ��ا مق�صلة الث ��ورة الفرن�سية جمّ رد مزحة
لطيف ��ة جد ًا .ل ��ن مينحونا فر�ص ��ة لكي نهرم
به ��دوء ،تذ ّك ��ر كلمتي هذه .هل ق ��ر�أت رواية
“ ال�شياطني “ لل�سيد دو�ستويف�سكي؟ عبث ًا.
لق ��د تنب�أ بكل ذل ��ك ب�شكل بلي ��غ .) 2 ( )) .اما
�أ�سماء ال�شخ�صي ��ات الرئي�سية �إرا�ست وليزا
وردت يف الرواية لي�س من باب ال�صدفة ،بل
الكاتب كان خمططا لها بعناية فائقة ،فيقول
على ل�س ��ان ليزا زوجة البطل �إرا�ست (( :بيد
�أن تخيالتي كانت تنهي على الدوام ويف كل
م ��رة بطريق ��ة م�ؤ�سفة وم�أ�ساوي ��ة .وكل هذا
ب�سب ��ب “ ليزا التع�سة “ .ليزا و �إرا�ست ،هل
تذكر؟ كنتُ معجبة على الدوام بهذا اال�سم –
�إرا�س ��ت� ،إىل اق�صى درج ��ة .ف�أتخيل لنف�سي
الت ��ايل� :أن ��ا م�ستلقي ��ة يف تاب ��وت �شاحب ��ة
وفاتن ��ة ،مغم ��ورة ب ��ورود جوري ��ة بي�ضاء،
تارة �أتعرق وتارة �أموت بداء ال�سل� ،أما �أنتم
فتنتحبون جميعكم )) (  ،) 3وفعال ،يف نهاية
الرواي ��ة حتق ��ق تخيالته ��ا ومت ��وت بثوبها
االبي�ض يف ليلة عر�سها .وهنا املق�صود بليزا
وو�إرا�ست رواية الكاتب نيكوالي كارامزين
التي ن�ش ��رت يف ع ��ام  1792وبطالها اي�ضا
يحم�ل�ان نف� ��س اال�سم وهذا دلي ��ل قاطع على
ما قلن ��ا �سابق� � ًا الرواي ��ة مليئ ��ة بالتلميحات
الأدبي ��ة والتاريخي ��ة ،ولي� ��س ه ��ذا فقط ،بل
حت ��ى الإ�شارات التاريخي ��ة حا�ضرة يف هذه
الرواي ��ة :رجل يُدع ��ى غبهاردت – هو حاول
يف نهاي ��ة الرواي ��ة �إجراء جترب ��ة على بطل

الروا ي ��ة
�إرا�س ��ت وه ��و نف� ��س ا�س ��م اح ��د املتهمني
الرئي�سي�ي�ن ب�إج ��راء جت ��ارب عل ��ى النا� ��س
خ�ل�ال احل ��رب العاملي ��ة الثاني ��ة ،وه ��و م ��ن
ال�شخ�صيات النازية املعروفة �آنذاك.
واخري ًا ،البد ان �أعرتف �أن املعرفة العميقة
لتاري ��خ رو�سيا واالطالع الهائل لهذا الكاتب
جعلته يعك�س �ص ��ورة واقعية حلياة رو�سيا
يف الق ��رن التا�س ��ع ع�ش ��ر ،وال�س� ��ؤال ال ��ذي
ينبغ ��ي �أن يط ��رح هن ��ا ،كيف ا�ستط ��اع هذا
الكات ��ب ان ي�صف الأحداث بدق� � ٍة متناهية ؟
وهذا االمر يُح�سب للكاتب بوري�س �أكونني،
ويذك ��رين بقراءت ��ي لرواي ��ة ( الورو� ��س )
للكات ��ب يفغين ��ي فودوالزك�ي�ن ح�ي�ن ي�صف
الفرتة التي انت�شر فيها الطاعون وكيف كان
دقيقا يف و�صف هذه االحداث ،ولكن م�شكلة
بط ��ل �أكونني يف هذه الرواي ��ة ال يبحث عن
ا�سباب اجلرمية ومعرفة القاتل فح�سب ،بل
يبح ��ث عن �أثبات ذاته واملجد وهذا ال�شعور
ظل يرافقه حتى نهاية الرواية ،لذلك الكاتب
كان �صوته طاغي ًا حول هذا االمر ،فيقول(( :
لقد �سخر القدر بق�سوة من فاندورين� ،أغواه
املج ��د ودفع ��ه بعي ��د ًا ع ��ن امل�س ��ار الرئي�سي
للأح ��داث �إىل طريق فرعي لي� ��س ذا �ش�أن...
)) ( � . ) 4أذن ،يل ��وح يف االف ��ق ب� ��أن �أزم ��ة
اثب ��ات الذات لدى ال�شب ��اب موجودة يف كل
ع�صر وزم ��ان ،اما بط ��ل فودوالزكني يعرف
علت ��ه وال يحتاج �إىل اثب ��ات ذات ُه وال يبحث
عن املجد.

وداعا بسام فرج
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اقــــرأ
حالة عجب

�صدرت عن دار املدى رواية "حالة عجب" للكاتبة االمريكية
�آن بات�ش ��يت ترجم ��ة وائ ��ل بح ��ري� ..آن بات�ش ��يت حائ ��زة
عل ��ى جائزة فوك�ن�ر وجائ ��زة �أوراجن للرواي ��ة ،لديها عدد
م ��ن الرواي ��ات ابرزه ��ا القدي�س �ش ��فيع الكذابني ،م�س ��اعد
ال�ساحر ،الرك� ��ض ،الكومنولث ،والبيت الهولندي .رواية
حالة عجب و�صلت �إىل القائمة الق�صرية للبوكر واعتربت
�أف�ضل رواية يف �سنة �صدورها عام  2011و�صنفها النقاد
ك�إح ��دى �أف�ضل الرواي ��ات املكتوبة باللغ ��ة الإنكليزية يف
الألفية اجلديدة.

م�ش��اهري يتربع��ون مبالي�ين ال��دوالرات لدع��م الأعمال الإن�س��انية
املدى  /وكاالت
يتمت ��ع جن ��وم هولي ��وود ب�ث�روات
كب�ي�رة ،ومنه ��م بالفع ��ل م ��ن يجن ��ي
�أم ��وا ًال �ضخمة للغاي ��ة وي�ستثمرونها،
لي�س فق ��ط يف جم ��ال الأعم ��ال ،ولكن
�أي�ض ًا يف العمل الإن�س ��اين ،والق�ضايا
الت ��ي ت� ��ؤرق الع ��امل ،وا�شته ��ر ه�ؤالء
بالك ��رم الإن�س ��اين وتربعه ��م باملاليني
م ��ن �أج ��ل امل�ساع ��دة عل ��ى ح ��ل الكثري
م ��ن امل�شكالت ،مثل :الفق ��ر ،والت�شرد،
وغريهما.
متتل ��ك املمثل ��ة الأمريكي ��ة� ،سان ��درا
ح

ول العا

لم

بول ��وك ،ث ��روة تق ��در ب� �ـ 200ملي ��ون
دوالر م ��ن �أعماله ��ا التمثيلي ��ة ،و�أي�ض ًا
الإنتاجي ��ة ،وت�ش ��ارك بولوك بتربعات
�ضخم ��ة يف جم ��االت �إن�ساني ��ة عديدة،
مث ��ل :حق ��وق الأطف ��ال ،الإن�س ��ان،
احلي ��وان ،م�ساع ��دة امل�صاب�ي�ن
بالأمرا� ��ض املزمن ��ة والإغاث ��ة م ��ن
الكوارث.
ال يتوق ��ف عمل النج ��م الأمريكي ،ميل
غيب�س ��ون ،عل ��ى التمثي ��ل والإخ ��راج
فق ��ط ،ب ��ل يعم ��ل �أي�ض� � ًا يف الكتاب ��ة
والإنت ��اج ،م ��ا جعل ��ه يحق ��ق ث ��روة
كب�ي�رة ُق ��درت ب� �ـ 452ملي ��ون دوالر،
وي�ستثم ��ر غيب�س ��ون �أمواله يف الكثري
م ��ن املجاالت الإن�ساني ��ة ،مثل :الإغاثة
م ��ن الك ��وارث ،وال�سرط ��ان ،والرعاية
ال�صحية.

عر�ض �سيارة امللك في�صل
الأول مبزاد علني يف �أمريكا

وت�ش�ي�ر التقاري ��ر �إىل �أن النج ��م
ال�شه�ي�ر ت�ب�رع مببل ��غ  10مالي�ي�ن
دوالر للم�ست�شفي ��ات م ��ن �أج ��ل حتمل
نفقات الأطفال الذي ��ن يتلقون الرعاية
ال�صحي ��ة ،ومبل ��غ ملي ��ون دوالر
للمك�سي ��ك بع ��د ت�ضرره ��ا م ��ن �إع�صار

�ست ��ان ،و�أي�ض� � ًا  15ملي ��ون دوالر
لكني�سة العائلة املقد�سة الكاثوليكية.
يبلغ �إجم ��ايل ثروة املمثل ��ة الأمريكية
ال�شهرية مريي ��ل �سرتيب 150 ،مليون
دوالر ،وتهت ��م بالتربع ��ات يف كل
الق�ضاي ��ا الإن�سانية التي تخ�ص الفقر،

واجل ��وع ،والبيئ ��ة ،و�أي�ض� � ًا حق ��وق
الإن�س ��ان .وتتربع �سرتي ��ب ،وزوجها
غوم ��ر� ،سنوي� � ًا مببل ��غ ملي ��ون دوالر
ملنظم ��ة "�سيلف ��ر ماون�ت�ن" ،للم�شاركة
يف ح ��ل الكث�ي�ر م ��ن الق�ضاي ��ا ،مث ��ل:
اجل ��وع ،والتعلي ��م والأ�شخا� ��ص ب�ل�ا

م�أوى ،ويف ع ��ام  ،2009ن�شرت جملة
"بيبول" الأمريكية �أن املمثلة وزوجها
تربع ��ا مببل ��غ  4مالي�ي�ن دوالر لنف� ��س
املنظمة.
تتمت ��ع املغني ��ة ال�شه�ي�رة ،تايل ��ور
�سويف ��ت ،بقاعدة جماهريي ��ة عري�ضة
عل ��ى م�ست ��وى الع ��امل ،ومتتل ��ك ثروة
بقيم ��ة  400ملي ��ون دوالر ،ت�ستثم ��ر
منها املاليني يف ق�ضايا الفقر ،والإغاثة
من الك ��وارث ،وحقوق املر�أة ،وحقوق
الأطفال ،وحقوق احليوان والتعليم.
وتربع ��ت �سويف ��ت م ��ن قب ��ل مببل ��غ 4
مالي�ي�ن دوالر لقاعة م�شاهري مو�سيقى
الكاون�ت�ري م ��ن �أج ��ل دع ��م تعلي ��م
املو�سيق ��ى ،وبع ��د ان ��دالع في�ضان ��ات
لويزيان ��ا تربع ��ت مبلي ��ون دوالر،
ومببل ��غ � 100أل ��ف دوالر بع ��د حدوث

ملكة جمال �أمريكا ال�سابقة تقفز من الطابق الـ 29
ك �� �ش �ف��ت م� ��� �ص ��ادر م� ��ن � �س �ل �ط��ات
�إن �ف��اذ ال�ق��ان��ون الأم�يرك �ي��ة ،هوية
امل ��ر�أة ال�ت��ي انتحرت بقفزها من
�أح ��د امل �ب��اين ال�شاهقة يف و�سط
نيويورك ،يوم الأحد.
وذك � � ��رت � �ص �ح �ي �ف��ة "نيويورك
بو�ست" �أن امل��ر�أة التي قفزت من
مبنى �أوري � ��ون ال �ف��اخ��ر ،امل �ك��وّ ن
م��ن  60ط��اب �ق��ا ،ه��ي م�ل�ك��ة جمال

ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ال�سابقة لعام
 ،2019ت�شي�سلي كري�ست.
ون �� �ش��رت ك��ري �� �س��ت ال �ب��ال �غ��ة من
ال�ع�م��ر  30ع��ام��ا ق�ب��ل ق�ف��زه��ا من
امل �ب �ن��ى م �ن �� �ش��ورا ع �ل��ى ح�سابها
ال�شخ�صي يف "�إن�ستغرام" ،قالت
فيه" :ليجلب ه��ذا ال�ي��وم الراحة
وال�سالم".
ونقلت ال�صحيفة الأم�يرك�ي��ة عن

م�صادر قولها �إن كري�ست كانت
تعي�ش وحيدة يف الطابق التا�سع
من املبنى ،وقد �شوهدت لآخر مرة
يف الطابق التا�سع والع�شرين.
ووف ��ق ت�ل��ك امل �� �ص��ادر ،ف�ق��د تركت
كري�ست ر��س��ال��ة ق��ال��ت فيها �إن�ه��ا
تريد �أن ترتك كل �شيء لوالدتها،
دون �أن تذكر �سبب �إقدامها على
االنتحار.

رجل �أعلن نف�سه امر�أة
ل�سبب "غريب"!

�إعالن عن معر�ض الت�شكيليات العراقيات
�أف ��اد موق ��ع "كار �سكووب� ��س" الأمريك ��ي املتخ�ص�ص بال�سي ��ارات ب�أن
متحفا مبدينة �إنديانابولي�س بوالية �إنديانا الأمريكية� ،سيعر�ض للبيع
يف مزاد علني �سيارة تعود مللك العراق في�صل الأول.
وق ��ال املوقع املتخ�ص�ص يف ال�سيارات" :متحف "�إنديانابولي�س �سبيد
واي لل�سي ��ارات" �سيوا�ص ��ل عر�ض �سيارات ي�ستح ��وذ عليها للبيع يف
مزادات علنية ،و�سيطرح �سيارتي "مر�سيد�س بينز" ،متوقعا �أن حتقق
�سعرا كبريا.
وم ��ن ب�ي�ن ال�سيارت�ي�ن املعرو�ضتني �سي ��ارة "مر�سيد�س بين ��ز" موديل
الع ��ام  1930والتي مل ي�صنع منها �سوى � 117سيارة بني عامي 1930
و 1939وهيكله ��ا يحمل لوحة (بغ ��داد –  ،)83807كان قد طلبها امللك
في�ص ��ل الأول ،وج ��رى جتهيزه ��ا ب�أربعة �أب ��واب ،و�سق ��ف ثالثي قابل
للرفع ،من جانب �شركة "فول وروهربيك" الأملانية يف برلني.
و�أ�ش ��ار املوقع �إىل �أن ال�سيارة ظلت تابع ��ة للدولة العراقية يف عهد كل
من امللك غازي وامللك في�صل الثاين ،لكنها �أ�صبحت من ملكية "م�ؤ�س�سة
�إنديانابولي� ��س �سبي ��دواي موت ��ورز" يف العام  ،1967وج ��رى �إكمال
جتديدها خالل ال�سبعينيات.

 علي ح�سن الفواز
الناق ��د وال�شاع ��ر �ص ��در ل ��ه م�ؤخرا

اعلنت جمعي ��ة الفنانني الت�شكيليني
العراقي�ي�ن ع ��ن موعد اقام ��ة معر�ض
الت�شكيلي ��ات العراقي ��ات وال ��ذي
حتت�ضن ��ه قاع ��ة اجلمعي ��ة ب�ش ��كل
�سنوي.
ودع ��ت اجلمعي ��ة به ��ذه املنا�سب ��ة
الفنان ��ات الأع�ض ��اء فيه ��ا كاف ��ة اىل
تقدمي اعمالهن الفني ��ة للم�شاركة يف
هذا املعر�ض.
و�سيك ��ون �آخر موعد لتقدمي االعمال
م ��ن اج ��ل امل�شارك ��ة يف معر� ��ض
ت�شكيليات عراقيات  2022يف االول
من �شهر �آذار املقبل مب�شاركة وا�سعة
و�ضخمة من قبل الفنانات.
وو�ضع ��ت اجلمعي ��ة ع ��دة �ش ��روط
م ��ن اج ��ل امل�شارك ��ة يف ه ��ذا احلدث
منه ��ا "ان تك ��ون امل�شارك ��ة للفنانات
ب�صف ��ة ع�ض ��و (عام ��ل او م�ش ��ارك)
يف اجلمعي ��ة ،ف�ض�ل�ا ع ��ن ان يك ��ون
العم ��ل منجز خالل العامني (-2021

.")2022
ع�ص ��ام ارت -اح ��د الفنان�ي�ن
الت�شكيلي�ي�ن ذك ��ر ان الفن ��ان يج ��ب
ان يتح ��رر م ��ن كل القي ��ود "فنح ��ن
ال نعي� ��ش يف لن ��دن او باري� ��س
وامن ��ا نعي� ��ش يف دائ ��رة مغلق ��ة من

التخبطات يف كل جماالت احلياة".
وا�ض ��اف ان الفنان ه ��و دائما يكون
الناق ��د وامل�صحح لالف ��كار باملجتمع
ففي ح ��ال ر�سم الفن ��ان لوحة خارج
واقعن ��ا الذي نعي�ش في ��ه فما الفائدة
من ذلك؟.

ا�ستغ ��ل رجل �سوي�سري ثغرة يف الت�شريع اجلديد املب�سط
و�س ّج ��ل كام ��ر�أة حت ��ى ي�صبح
لتغي�ي�ر اجلن� ��س يف الب�ل�ادُ ،
م�ؤه�ل�ا للح�صول عل ��ى معا�ش تقاعدي كب�ي�ر قبل ا�ستحقاقه
بعام.
واعتبارا من  1كانون الثاين ،تكفي مقابلة مدتها ع�شر دقائق
ودف ��ع  75فرنكا �سوي�سريا (حوايل  80دوالرا) ل�شخ�ص يف
�سوي�س ��را لتغي�ي�ر جن�سه عل ��ى ال ��ورق .و�ألغي ��ت �إجراءات
مث ��ل الفح�ص البدين واالختبار الهرم ��وين .و�أفادت احدى
ال�صح ��ف املحلي ��ة املحلية �أن مواطنا م ��ن كانتون لو�سرين،
ر�أى يف ذلك فر�صة جيدة للربح.
ويف والي ��ة جب ��ال الألب الرثي ��ة ،يبلغ �س ��ن التقاعد للرجال
 65عام ��ا ،مقارنة بـ  64عاما للن�س ��اء ،واملعا�شات التقاعدية
مرتفع ��ة جدا ،وت�ت�راوح م ��ن � 15إىل ما يقرب م ��ن � 27ألف
دوالر �سنويا.
ويب ��دو �أن ال�شخ� ��ص ال ��ذي مل يذك ��ر ا�سم ��ه بعد ،ق ��رر عدم
االنتظ ��ار مل ��دة عام �آخ ��ر للح�صول عل ��ى امل ��ال ،بب�ساطة عن
طريق الذهاب والت�سجيل ك�أنثى لدى ال�سلطات .ومل يحدث
تغيري اجلن�س �إال على الورق.

ذكرى رحيل "�أب" الت�شكيل العراقي فائق ح�سن يلفها الن�سيان

 ح�سين الهنداوي
الكاتب والباحث ي�ست�ضيفه االتحاد
الع ��ام للأدباء والكت ��اب في العراق،
ف ��ي ن ��دوة تناق� ��ش كتاب ��ه (الفل�سفة
البابلي ��ة) بم�شارك ��ة باحثي ��ن،
وجمه ��ور م ��ن المعنيي ��ن بالثقاف ��ة
والمعرفة ،وذلك في ال�ساعة الحادية
ع�ش ��رة ي ��وم غ ��د الأربع ��اء � ٢شباط
 ،٢٠٢٢في قاعة الجواهري ..يذكر
ان كت ��اب "الفل�سف ��ة البابلية" �صدر
عن دار المدى.
 طالل هادي
عر�ض ��ت له قن ��اة العراقي ��ة تمثيلية
تلفزيوني ��ة بعنوان "�أل ��و ..تك�سي"
من اخراج يون�س لطيف� ،شارك في
اداء االدوار الرئي�سة الفنانون علي
قا�سم المالك وا�سع ��د عامر والفنان
مكي ح ��داد واياد الطائ ��ي والفنانة
عبير فريد.

حرائ ��ق الغاب ��ات يف والي ��ة تيني�س ��ي
الأمريكية.
رغ ��م �صغر �سنه ��ا ،حققت املمثل ��ة �إميا
وات�س ��ون �شه ��رة كبرية بع ��د ظهورها
وه ��ي طفل ��ة �صغرية يف �سل�سل ��ة �أفالم
هاري بوت ��ر ،وحقق ��ت وات�سون ثروة
بقيم ��ة  80ملي ��ون دوالر ،وت�ستغ ��ل
املمثل ��ة ال�شه�ي�رة ثروته ��ا يف ق�ضاي ��ا
البيئ ��ة ،وامل ��ر�أة ،وحق ��وق الإن�س ��ان
وامل�ساواة بني اجلن�سني.
ويف ع ��ام  ،2018وم ��ن �أج ��ل م�ساعدة
�ضحاي ��ا التحر� ��ش تربع ��ت وات�س ��ون
مببل ��غ  1.3ملي ��ون دوالر ل�صن ��دوق
امل�س ��اواة والعدال ��ة يف بريطاني ��ا،
بجانب تربعاتها للكث�ي�ر من املنظمات
املهتمة بق�ضايا البيئة ،والفقر وحقوق
املر�أة.

كت ��اب بعن ��وان "مقارب ��ات ف ��ي
ال�س�ؤال الثقاف ��ي ..الآخر وال�سلطة
والهوية والآيديولوجيا" ،والكتاب
يحم ��ل ا�سئل ��ة ويناق� ��ش ق�ضاي ��ا
كثي ��رة تدخ ��ل ف ��ي ال�ش� ��أن الثقافي
وال�سيا�سي والفل�سفي والمعرفي..
وي�ض ��م الكت ��اب عددا م ��ن المقاالت
والدرا�س ��ات ت�سل ��ط ال�ض ��وء عل ��ى
الواق ��ع الثقافي العرب ��ي وا�شكالية
ال�سلطة والآيديولوجيا.

قحطان جا�سم جواد
حل ��ت قب ��ل اي ��ام ،الذك ��رى الثالث ��ون
لرحي ��ل �أب ��و الت�شكي ��ل العراق ��ي فائق
ح�س ��ن ،الذي در� ��س يف �أوروبا و�أن�ش�أ
رفقة زميله ج ��واد �سليم -فرع الر�سممبعهد الفنون اجلميلة يف بغداد ،وهو
�أك�ث�ر الر�سامني واقعي ��ة ،حيث ارتبط
بالواقع والبيئة.
ول ��د فائ ��ق ح�س ��ن يف حمل ��ة البقع ��ة
ببغ ��داد ع ��ام  ،1914وت ��ويف يوم 11
كان ��ون الث ��اين  .1992تخ ��رج م ��ن
مدر�س ��ة الفن ��ون اجلميل ��ة يف فرن�سا،
و�أ�س� ��س ف ��رع الر�سم يف معه ��د الفنون
اجلميل ��ة ع ��ام ( )1940-1939م ��ع
جواد �سليم ،كما �أ�س�س جماعة الرواد،
و�ساه ��م يف ت�أ�سي�س جماع ��ة الزاوية.

الطقس

و�ش ��ارك ح�س ��ن يف معر� ��ض جمعي ��ة
�أ�صدق ��اء الفن ،بد�أ مع�ب�را عن الطبيعة
الت ��ي عا�شه ��ا بواقعي ��ة �أكادميي ��ة ،كما
ع�ّب�رّ عنها بطريق ��ة املدر�س ��ة احلديثة.
ويعترب الر�سام الأول يف البلد مبنحاه
الأكادمي ��ي لكون ��ه �أك�ث�ر الر�سام�ي�ن
واقعي ��ة ،واللت�صاقه بالواق ��ع والبيئة
ال�شعبي ��ة للعراقي�ي�ن ،ف�ض�ل�ا ع ��ن �أن ��ه
نحات بارع يف اللون .ومل يهمل ال�شكل
بو�صفه وحدة �ضرورية ع�ضوية لعمل
اللوحة ،ويختلف عن �سليم الذي ف�ضل
ال�شكل �أكرث م ��ن اللون .و�أ�ضحى فائق
ح�س ��ن يف خم�سيني ��ات الق ��رن ال� �ـ20
ظاه ��رة متمي ��زة يف الف ��ن العراق ��ي،
فه ��و امل�ؤ�س�س الأول -ب�ل�ا منازع -لفن
الر�س ��م يف العراق ،كما يق ��ول ويكتب
الراحل �شاكر ح�س ��ن �آل �سعيد يف احد

كتبه عن الفن الت�شكيلي العراقي.
و�أ�ش ��ار �آل �سعي ��د �إىل �أن ح�س ��ن فن ��ان
كب�ي�ر ل ��ه الف�ض ��ل يف �إر�س ��اء �أ�س� ��س
مو�ضوعي ��ة يف ت�أ�سي� ��س معهد الفنون

اجلميل ��ة بالتع ��اون م ��ع زميلي ��ه جواد
�سليم وحق ��ي ال�شبلي .وح�ي�ن �أر�سلته
احلكومة �آن ��ذاك يف بعث ��ة �إىل باري�س
لدرا�س ��ة الف ��ن ،جمع �أعمال ��ه وعر�ضها

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

عل ��ى الربوفي�سور الفرن�س ��ي روجيه،
فقرر قبوله فورا.
رح ��ل فائ ��ق ح�س ��ن ومل يكم ��ل ر�س ��م
لوحت ��ه الأخرية ،وت ��رك خيوله ت�صهل
يف فلوات قما�شات الر�سم حزنا و�أ�سفا
علي ��ه ،رح ��ل ومتنيات ��ه ب�ش ��م رائح ��ة
الوط ��ن ظلت ح�س ��رة ،رحل ت ��اركا فنه
ق�صي ��دة ع�ش ��ق �أبدية تتهج ��ى حروفها
العيون العا�شقة.
ويقول الناق ��د الدكتور ج ��واد الزيدي
"املرحل ��ة كان ��ت ه ��ي مرحل ��ة فائ ��ق
وجيل ��ه ..ال ��كل �أجم ��ع علي ��ه بو�صف ��ه
ر�سام ��ا بارع ��ا وكب�ي�را دون �أن يق ��ول
�إين كب�ي�ر� ،أجمع ��وا عل ��ى ريادته للفن
الت�شكيل ��ي دون اعرتا� ��ض ال ��رواد،
وكان �أي�ضا م�ؤ�س�سا مل�شاريع ،ومنظرا
ملق ��والت يف الر�سم ،ومعلم ��ا اجتهد �أن

العمود
الثامن
 علي ح�سني

مهاتري حممد
ولعبة الكرا�سي !!
منذ �أيام والعامل م�شغول ب�أخبار
باين ماليزيا مهاتري حممد ،بعد �أن
�أعلنت الكثري من املواقع تدهور
حالته ال�صحية .الزعيم الذي �أقدم
عام  2003على عمل قد يو�صف
يف بالد الرافدين بنوع من انواع
اجلنون ،عندما قرر اعتزال ال�سلطة
واالن�سحاب من احلياة ال�سيا�سية
متام ًا  ،وقد حتول �صاحب
االبت�سامة الهادئة يف �سنواته
االخرية �إىل مرايا تعك�س لنا �صورة
عفوية للتحوالت الكربى التي
حتدث من حولنا.
ال تزال �صورته وهو يبت�سم ت�سرق
الأ�ضواء من �صور معظم زعماء
العامل ،وال تزال ماليزيا تتمنى
ال�شفاء لزعيمها الذي �أ�صبح ،يف
حلظة مهمة من تاريخها ،ا�سما يكفي
ان تقوله النا�س ي�شعر كل املاليزيني
بكل �ألوانهم و�أطيافهم وقومياتهم
باالطمئنان للم�ستقبل .
�سحر مهاتري حممد العامل
بتوا�ضعه ،وب�صالبته وبابت�سامته
ال�سمحة ،عندما قرر ذات يوم� ،أن
ينهي التخلف يف بالده ،وي�صر
على ان ي�ضع بالدهفي ركب البلدان
ال�صناعية ،بعد ان كانت ت�ستورد
كل �شيء تقريب ًا ،وقبل �أن يرحل عن
كر�سي ال�سلطة كان قد و�ضع خطط ًا
تنموية ملاليزيا ت�ستمر حتى عام
 ،2020وتارك ًا وراءه �إرثا اقت�صادي ًا
م�سيا�سيا .
املتمرد الذي �أ�صدر عام 1970
كتاب ًا بعنوان "مع�ضلة املااليو"
انتقد خالله �شعب املااليو واتهمهم
بالك�سل ،فو�صفته احكومة �آنذاك
بالرجل ال�ساذج  ،مل يتوقف عن
احللم  ،بائع املوز الذي ا�ستطاع
درا�سة الطب يف �سنغافورة،
وال�ش�ؤون الدولية بجامعة
هارفارد  ،ع�شق ال�سيا�سية ،و�أتقن
�أ�صولها ،وقرر �أن يبد�أ رحلتها معه
عام  ،1964ولي�صبح عام 1981
رئي�س ًا للوزراء يف بلد كان يبلغ
�سكانه ثالثني مليون ًا 70 ،باملئة
منهم يعي�شون يف فقر دائم ،هل
ما فعله مهاتري حممد وهو ينقل
�شعبه من الفقر �إىل الرفاهية؟،
ي�سخر من املعجزات فيكتب" :ما
حدث �أبعد ما يكون عن املعجزة
لقد حدث النهو�ض نتيجة للعمل
ال�شاق والإميان باحللول العملية
والواقعية واالعرتاف بال�سوق
كقوة من قوى النمو والتعليم
واالنفتاح مع الأفكار ،كانت
تلك بع�ض من مفاتيح التحول
االقت�صادي" .
كانت البطالة امل�شكلة الأكرب التي
واجهت مهاتري حممد ،فكان احلل
ب�إقامة امل�شروعات الكربى ،وجلب
اال�ستثمارات الأجنبية ،ومل يفكر
�أحد ب�أن يرمي ال�صواريخ باجتاه
مطار "كواالملبور" .ومل يخرج
على النا�س بخطابات و�شعارات
ثورية  ،مل ينافق ومل ي�ستخدم
الدين الغرا�ض �سيا�سية فقط قال ملن
يحدثه عن الدين �" :إذا �أردت �أن
�أ�صلي ف�س�أذهب �إىل مكة و�إذا �أردت
املعرفة ف�س�أذهب �إىل اليابان"..
وعندما وجد من يريد ان يزايد
عليه يف جمال تطبيق ال�شريعة
اال�سالمية قال مبنتهى ال�صراحة
 ":يريد البع�ض لأ�سباب �سيا�سية
�أن يفر�ضوا ن�سختهم من قوانني
الإ�سالم� ،إن ما ي�سمى بحزب ماليزيا
الإ�سالمي ال يتمنى �سوى تكوين
احلكومة والفوز ب�أ�صوات ب�إدعائهم
�أنهم �أكرث �إ�سالما من امل�سلمني " .

يبلغ الدر�س" .و�أ�ضاف الزيدي "�أجزم
ب�أنه خالد بخلود ات�ساعه يف لوحاته".
وقال الناقد علي الدليمي �إن ت�أثري فائق
ح�س ��ن ت�شكيلي ��ا ،ال �سيما بف ��ن الر�سم،
يجعلنا نتلم�س جلي ��ا ب�صمته وت�أثريه
عل ��ى امل�شه ��د الفن ��ي عموم ��ا وقياداته
املجامي ��ع الفني ��ة وقت ��ذاك .و�أ�صب ��ح
تالمذته ينت�ش ��رون يف كل العامل ولهم
ب�صمة فنية مميزة ك�أ�ستاذهم.
و�أ�ض ��اف �أن ف�ض ��ل فائ ��ق ح�س ��ن لي�س
مت�صال بالف ��ن داخل الع ��راق وخارجه
فق ��ط" ،ب ��ل ج ��اء لإمكانيات ��ه الفني ��ة
الهائلة ومهارت ��ه الفائقة يف التخطيط
ولغة الل ��ون ودرا�سته العميقة للإن�شاء
الت�صوي ��ري وال�سرع ��ة يف �ضربات ��ه
اللوني ��ة .لقد �أ�صبح ،رم ��زا فنيا عامليا،
جعل العراق يفتخر به".
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