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ّ
يرتدون �إلى "الحياد" والخوف من عدم ت�شكيل حكومة على مقا�سات "ت�شرين"
الم�ستقلون

التحالف الثالثي يعتزم �إنهاء "االنغالق"
ومبادرة جديدة من خارج القوى التقليدية

 بغداد /تميم الح�سن
يقرتب "امل�ستقلون" من ا�ضاعة فر�صة ذهبية
بح�سب و�ص ��ف بع�ض الق ��وى ال�سيا�سية-لت�شكي ��ل حكومة من اال�صالحي�ي�ن طالب بها
اجلمهور يف اعقاب تظاهرات ت�شرين.
وتظه ��ر بع� ��ض امل�ؤ�ش ��رات ع ��ن ارت ��دادات
�سريع ��ة ل� �ـ "امل�ستقل�ي�ن" نح ��و احلي ��اد م ��رة

اخ ��رى ،ورف� ��ض امل�شارك ��ة يف احلكوم ��ة
املقبلة.
وكان زعي ��م التيار ال�ص ��دري مقتدى ال�صدر،
ق ��د طالب اال�سبوع املا�ض ��ي ،بعد �ساعات من
دع ��وة مماثلة انطلقت م ��ن خ�صومه "الإطار
التن�سيق ��ي" ،امل�ستقل�ي�ن بان�ش ��اء "ت�شكي ��ل
موحد" للم�شاركة يف احلكومة املقبلة.
و�أمه ��ل ال�صدر امل�ستقلني  15يوم ًا اللتحاقهم

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

مع التحالف الثالثي (انقاذ وطن) ،بينما ترك
"التن�سيق ��ي" ال�سقف الزمن ��ي مفتوحا امام
امل�ستقلني لـ "تقدمي مر�شح لرئا�سة وزراء".
ووفق معلومات و�صل ��ت لـ(املدى) فان اغلب
امل�ستقلني تو�صلوا اىل �شب ��ه اتفاق "برف�ض
امل�شاركة يف احلكومة".
ويخ�ش ��ى امل�ستقلون ،بح�س ��ب ما مت ت�سريبه
م ��ن اجتماع ��ات للفري ��ق االخ�ي�ر ،ان تك ��ون

دعوتي "التيار" و"الإطار" هي "فخ يقع فيه
امل�ستقل ��ون وت�شكل احلكومة عل ��ى ح�سابهم
وتكون تابعة الحد الطرفني".
ووف ��ق ح�سابات زعي ��م التي ��ار ال�صدري ،ان
امل�ستقل�ي�ن ميكن ان ي�شكل ��وا  40مقعد ًا وهو
م ��ا يحتاج ��ه التحالف الثالث ��ي (انقاذ وطن)
لتمرير رئي�س جمهورية ثم رئي�س احلكومة.
 التفا�صيل �ص3

التغير المناخي يفاقم الغ�ضب
ال�شعبي من ال�سيا�سيين
 ترجمة :حامد احمد

الأخ�ي�رة موج ��ات ح ��ر متطرف ��ة م ��ع درج ��ات ح ��رارة
و�صلت اىل ما فوق معدل  50درجة مئوية".
وتو ّق ��ع ،ان "يرتفع متو�سط درجة احل ��رارة ال�سنوية
للعراق مبعدل درجتني مئوية بحلول العام ."2050
و�أ�ش ��ار التقري ��ر� ،إىل �أن "�آث ��ار ه ��ذه االجتاه ��ات
وا�ضح ��ة" ،مبين� � ًا �أن "اجلف ��اف والتده ��ور البيئ ��ي
امل�صاح ��ب قد عمل عل ��ى �إتالف وت�آكل احلي ��اة الريفية
يف الع ��راق م ��ن خ�ل�ال ت�صاع ��د التناف�س عل ��ى املوارد
وم ��ا ي�ش ��كل ذل ��ك من عواق ��ب وخيم ��ة عل ��ى التجان�س
االجتماعي".ون ��وه� ،إىل �أن "ت�أث�ي�رات التغري املناخي
تتفاع ��ل �أي�ضا مع ح ��االت ق�صور يف خدم ��ات �أ�سا�سية
وقلة فر� ��ص العمل ،مما يفاقم ذلك ع ��دة عوامل رئي�سة
من انعدام االمن يف بلد يعاين اله�شا�شة �أ�ص ًال".

�أف ��اد تقري ��ر �أمريك ��ي ب� ��أن التغ�ي�رات املناخي ��ة كفيل ��ة
بزي ��ادة اال�ستياء ال�شعبي يف العراق ،م�ؤكد ًا �أن توفري
اخلدم ��ات مع ارتفاع درج ��ات احلرارة يع� � ّد �أمر ًا مهم ًا
ل�شرعي ��ة احلكومة ،حمذر ًا م ��ن الف�شل يف هذا اجلانب
كونه �سي� ��ؤدي �إىل عواقب وا�سع ��ة النطاق على ال�سلم
واال�ستقرار.وذك ��ر تقري ��ر �أع ��ده خ�ب�راء ل ��دى معه ��د
�ستوكهومل الدويل للبحوث ون�شر على موقع (ول�سون
�سين�ت�ر) ،الأمريك ��ي لبح ��وث البيئ ��ة واالم ��ن ترجمته
(امل ��دى)� ،أن "برنام ��ج الأمم املتح ��دة للبيئ ��ة �ص ّن ��ف
الع ��راق عل ��ى انه خام� ��س �أكرث البل ��دان تعر�ض� � ًا لآثار
التغري املناخي يف العامل".
و�أ�ض ��اف التقري ��ر� ،أن "البل ��د �شه ��د خ�ل�ال ال�سن ��وات

 التفا�صيل �ص2

ال�صحة تق ّر بارتفاع �إ�صابات الحمى النزفية
 بغداد /فرا�س عدنان
�أق ��رت وزارة ال�صح ��ة بارتف ��اع معدل
�إ�صاب ��ات ووفي ��ات احلم ��ى النزفي ��ة،
م�ؤك ��دة �أن �أك�ث�ر الفئ ��ات املعر�ض ��ة
له ��ا ه ��م الذي ��ن لديه ��م احت ��كاك م ��ع
احليوانات واملا�شي ��ة ،و�أو�صت بطهي
اللح ��وم جي ��د ًا و�شرائه ��ا م ��ن املح ��ال
املرخ�ص ��ة �صحي� � ًا ،مبين ��ة �أن الو�ض ��ع
حت ��ت ال�سيط ��رة ،داعي ��ة �إىل االبتع ��اد

ع ��ن التهويل الإعالمي.وق ��ال املتحدث
با�س ��م ال ��وزارة �سيف الب ��در� ،إن "�آخر
اح�صائي ��ة ر�سمية م ��ن وزارة ال�صحة
للحم ��ى النزفية بلغ عدده ��ا � 55إ�صابة
و 12حالة وفاة".
وتابع البدر ،يف م�ؤمتر �صحفي تابعته
(امل ��دى)� ،أن "حمافظ ��ة ذي ق ��ار ت�شهد
�أعل ��ى معدل النت�ش ��ار احلم ��ى النزفية
بت�سجي ��ل � 29إ�صابة".ون ��وه� ،إىل �أن
"�أغل ��ب امل�صاب�ي�ن متاثل ��وا لل�شفاء"،

م�ش�ي�ر ًا اىل �أن "احلم ��ى النزفي ��ة ه ��و
مر�ض متوطن منذ خم�سني عام ًا ولي�س
بجديد".
و�أردف الب ��در� ،أن "الإ�صاب ��ات كان ��ت
حم ��دودة خ�ل�ال الأعوام املا�ضي ��ة� ،أما
الآن ف� ��إن �أع ��داد الإ�صاب ��ات متزايدة"،
الفت� � ًا �إىل �أن "مر� ��ض احلم ��ى النزفية
ينق ��ل م ��ن خ�ل�ال التما� ��س املبا�شر مع
احليوان �أو من خالل ح�شرة القِراد".
 التفا�صيل �ص3

وعود بتعديل العفو العام والم�ساءلة والعدالة
 بغداد /المدى
ك�شفت كتلة حتالف عزم� ،أم�س الثالثاء ،عن ح�صول على
موافقة مبدئية من بع�ض القوى ال�سيا�سية لتمرير تعديلي
قانون العفو العام وقانون امل�ساءلة والعدالة.
وقال النائب عن التحالف حممد العبد ربه� ،إن "حتالف العزم
ي�سعى من خالل جمل�س النواب �إىل مترير تعديلني الأول
لقانون العفو العام ،والثاين لقانون امل�ساءلة والعدالة".
و�أ�ضاف العبد ربه ،ان "هناك ا�شخا�ص ظلموا يف التحقيق
وانتزعت منهم اعرتافات ،ونطالب اليوم ب�إعادة حماكمتهم
والتحقيق معهم من جديد".

و�أ�شار� ،إىل �أن "املحاكم والأجهزة الأمنية لديها ذاكرات
الكرتونية وحوا�سيب (هاردات) تت�ضمن �أ�سماء جميع الذين
انتموا �إىل تنظيم داع�ش الإرهابي �سواء كانوا مقاتلني �أو
داعمني".وبني العبد ربه� ،أن "حتالف عزم ال يريد �إطالق
�سراح ه�ؤالء� ،إمنا يريد �إطالق �سراح الذين لي�ست بحقهم
معلومات� ،أو مل تدون �أ�سما�ؤهم يف تلك (الهاردات)".
ولفت� ،إىل �أن "دفاعنا هو عمّن ظلم ،ولي�س الإرهابيني �أو
الذين انتموا �إىل تنظيم داع�ش" ،مبين ًا �أن "بع�ض الأ�شخا�ص
الذين نعرفهم جيد ًا نعلم ب�أنهم تعر�ضوا �إىل االكراه ،و�أدلوا
ب�أقوال غري �صحيحة".
 التفا�صيل �ص3

متنبئ :موجة غبار ت�ستمر حتى نهاية الخمي�س

ت��م��ك��ي��ن ال����م����ر�أة؛ ح���ول خ��ل��ق ال��م�����س��اه��م��ة ال��ف��اع��ل��ة

6

 بغداد /المدى
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ت�شري التنب� ��ؤات اجلوية ،الثالث ��اء� ،إىل ت�أثر عدد
م ��ن املحافظ ��ات العراقي ��ة بغب ��ار كثي ��ف .وق ��ال
املتنب ��ئ اجلوي نائ ��ل العل ��ي يف �إي�ض ��اح تابعته
(امل ��دى) ام�س الثالثاء� ،إن "خرائط الطق�س ت�شري

�سعي حكومي لتدويل ملف المياه
 بغداد /المدى
ي�سع ��ى العراق �إىل تدوي ��ل ملف املياه،
وفيم ��ا ت�أتي م�ؤ�شرات ع ��ن �إمكانية عقد
لقاءات فنية مع تركيا ،لكن الو�ضع على
اجلان ��ب الإيراين م ��ا زال معقد ًا بعد �أن
قط ��ع � 6أنهر ت�شكل ما ن�سبته  75%من
املوارد املائية ملحافظة دياىل.
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م الأمان ��ة العام ��ة

ملجل� ��س ال ��وزراء حي ��در جمي ��د� ،إن
"ح ��وارات مفتوح ��ة جتري م ��ع تركيا
و�إيران لو�ضع حل وحد لقطع املياه".
وتاب ��ع جمي ��د� ،أن "الع ��راق لدي ��ه خطة
لتدوي ��ل هذا امللف من خالل اللجوء �إىل
حمكمة الع ��دل الدولية ويكون ذلك عرب
الطرق الر�سمية لوزارة اخلارجية".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "ال�سيا�س ��ات الت ��ي يتم
اتخاذها م ��ن قبل هذه ال ��دول انعك�ست
�سلبي� � ًا عل ��ى الو�ض ��ع يف الع ��راق عل ��ى

�صعيد �شحة املياه".
وب�ي�ن جمي ��د� ،أن "االتفاقي ��ات الدولية
تن� ��ص على �أن ال ��دول ينبغ ��ي عليها �أن
تخ�ض ��ع لأي ق ��رار ي�ص ��در ع ��ن الق�ضاء
الدويل ب�ش�أن املنازعات املائية".
م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر امل�ست�ش ��ار يف وزارة
امل ��وارد املائية عون ذي ��اب� ،أن "العراق
لديه تفاهمات مع اجلانب الرتكي ب�ش�أن
و�ضع املياه".

 التفا�صيل �ص2

�إىل ت�أثر مناط ��ق الو�سط واجلنوب حالي ًا مبوجة
غبار وا�سعة االنت�شار".
و�أ�ض ��اف� ،أن "كثاف ��ة الغب ��ار �ستك ��ون يف بع�ض
املناط ��ق ،وباالخ� ��ص حمافظات ذي ق ��ار واملثنى
والنج ��ف ،وت ��زداد كثاف ��ة الغب ��ار ي ��وم اخلمي�س
ب�سبب ن�شاط بالرياح ال�سطحية ال�شمالية الغربية

عد�سة :محمود ر�ؤوف

وا�ش ��ار العل ��ي اىل �ض ��رورة ع ��دم ال�سف ��ر ي ��وم
اخلمي�س.
وتوقع ��ت الهيئة العامة لالن ��واء اجلوية والر�صد
الزل ��زايل التابع ��ة ل ��وزارة النق ��ل ،ت�أث ��ر الطق�س
مبوجة غب ��ار جديدة جتت ��اح الو�س ��ط واجلنوب
يوم اخلمي�س املقبل.

مو�سكو :ا�ستخدام رو�سيا للأ�سلحة النووية من�صو�ص عليه فى العقيدة الع�سكرية
 متابعة :المدى
قال نائ ��ب وزي ��ر اخلارجي ��ة الرو�سي،
�ألك�سن ��در جرو�شكو �إن مبادئ و�شروط
ا�ستخ ��دام ب�ل�اده للأ�سلح ��ة النووي ��ة
من�صو� ��ص عليها فى العقيدة الع�سكرية
الرو�سي ��ة ،ويجب البحث ع ��ن �إجابات
مل�س�أل ��ة م ��ا �إذا كان م ��ن املمك ��ن توجيه

�ضرب ��ة تكتيكي ��ة وقائي ��ة �إىل �أرا�ض ��ي
�أوكرانيا.
و�أ�ضاف جرو�شكو -يف ت�صريح لوكالة
�أنب ��اء "�سبوتنيك" ام� ��س الثالثاء ،ردا
على �س� ��ؤال حول م ��ا �إذا كانت مو�سكو
ت�ستبعد �إمكانية توجي ��ه �ضربة نووية
تكتيكية وقائية �ضد �أرا�ضي �أوكرانيا-
"لدين ��ا عقي ��دة ع�سكري ��ة ،كل �ش ��يء

مكتوب هناك ،وهي ال تعطي �أي تف�سري
�آخر غري ما هو مكتوب بو�ضوح".
يُذك ��ر �أن الرئي� ��س الرو�س ��ي ،فالدميري
بوت�ي�ن ،ق ��د وق ��ع يف حزي ��ران ،2020
مر�سوم ��ا ب�ش� ��أن �أ�سا�سي ��ات �سيا�س ��ة
الدول ��ة الرو�سي ��ة يف جم ��ال ال ��ردع
الن ��ووي .وتنظ ��م الوثيق ��ة ال�ش ��روط،
التي حتتفظ رو�سي ��ا مبوجبها ،باحلق

يف توجي ��ه �ضرب ��ة نووي ��ة .وت�ش�ي�ر
الوثيق ��ة اىل �أنه ��ا ذات طبيع ��ة دفاعي ��ة
وته ��دف �إىل احلف ��اظ عل ��ى �إمكان ��ات
الق ��وات النووي ��ة عن ��د م�ست ��وى كاف
ل�ضمان الردع النووي ،وت�ضمن حماية
�سي ��ادة الدول ��ة و�سالمته ��ا الإقليمي ��ة،
وردع العدو املحتم ��ل من العدوان على
رو�سيا وحلفائها.

ال����ي����وم ..م��ج��ل�����س ال���ن���واب ي�����س��ت ��أن��ف ن�����ش��اط��ه ب��ع��د ع��ط��ل��ة لأك���ث���ر م���ن �شهر
 بغداد /ح�سين حاتم
بعد عطلة ا�ستمرت لأك�ث�ر من �شهر ،ي�ست�أنف
جمل�س النواب اليوم االربعاء وغدا اخلمي�س
ن�شاطات ��ه بعق ��د جل�ست�ي�ن ملناق�ش ��ة ع ��دد من
امل�شاريع والقوانني و�سط ترحيب نيابي.
وبع ��د اعالن ع ��ودة اجلل�سات اك ��دت او�ساط
�سيا�سي ��ة ان حج ��م اخلالف ��ات والكت ��ل
املتخا�صمة هما م ��ن اثرا وب�شكل مبا�شر على
�سري الربملان وعمله الرقابي فهنالك من يعمل
عل ��ى نقل االزم ��ات من امل�شه ��د ال�سيا�سي اىل
النيابي.
وكان ��ت �آخر جل�س ��ة للربملان قد عق ��دت نهاية
�شه ��ر �آذار املا�ض ��ي و�شه ��دت الت�صويت على
تعدي ��ل بع� ��ض فق ��رات النظ ��ام الداخل ��ي،

وعل ��ى �أع�ض ��اء اللجان القانوني ��ة والعالقات
اخلارجية واملالية.
ومن ذلك احل�ي�ن ،مل يعقد الربملان �أية جل�سة،
واكتف ��ى باجتماع ��ات يف اللج ��ان ا�ست�ضاف
خالله ��ا عددا من ال ��وزراء ناق�ش مه ��م ملفات
الأمن الغذائي واملياه والكهرباء.
وتق ��ول ع�ض ��و جمل� ��س الن ��واب النائ ��ب
زه ��رة البج ��اري يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن
"جل�س ��ة اليوم وغ ��دا �ستقت�صر عل ��ى القراءة
الأوىل لقان ��ون جت ��رمي التطبي ��ع م ��ع الكيان
ال�صهي ��وين ،والت�صوي ��ت على قان ��ون الدعم
الط ��ارئ للأمن الغذائ ��ي والتنمية ،ف�ض ًال عن
ا�ستكمال ت�شكيل اللجان النيابية".
و�أ�ضاف ��ت البج ��اري �أن "اجلل�س ��ة �ستك ��ون
بعي ��دة عن احلدي ��ث مب�س�ألة اختي ��ار رئي�سي

ال ��وزراء واجلمهوري ��ة والرتكي ��ز عل ��ى
م�شروع قان ��ون الدعم الطارئ للأمن الغذائي
والتنمية".
و�أعرب ��ت ،عن �أمله ��ا بـ"انهاء حال ��ة االن�سداد
ال�سيا�س ��ي بع ��د عق ��د اجلل�س ��ات م ��ن خ�ل�ال
اللقاءات وتكثيفها بني النواب".
ب ��دوره ،يق ��ول النائ ��ب امل�ستق ��ل ،ح�س�ي�ن
ال�سعربي يف حديث لـ(املدى)� ،إن "اجلل�ستني
قد تكونان بوابة لفك حالة االن�سداد من خالل
تن�شيط الربملان بعد ركوده لأكرث من �شهر".
و�أ�ض ��اف ال�سع�ب�ري� ،أن "اجلل�ستني مهمتني
مل ��ا تت�ضمنه ��ا م ��ن قوان�ي�ن وكذل ��ك ت�شكي ��ل
اللجان النيابية" ،م�شريا اىل �أن "ال�صراعات
ال�سيا�سي ��ة ت�سببت بتعطي ��ل اجلل�سات الكرث
من مرة".

ودع ��ا ،الن ��واب اىل "طاول ��ة ح ��وار واح ��دة
النهاء حال ��ة االن�س ��داد ال�سيا�س ��ي" ،وم�ضى
قائ�ل�ا "يف ح ��ال بقاء االزمة كم ��ا هي �سندعو
كم�ستقل�ي�ن اىل جل�سة طارئ ��ة حلل الربملان"،
الفتا اىل �أن م�س�ألة "تعطيل ت�شكيل احلكومة
ذات �آثار �سلبية على حياة املواطنني".
وتر�أ� ��س رئي� ��س جمل� ��س الن ��واب حمم ��د
احللبو�س ��ي� ،أم�س الثالث ��اء ،اجتماع اللجنة
املالي ��ة ح ��ول قان ��ون الدع ��م الط ��ارئ للأم ��ن
الغذائي والتنمية.
وذك ��ر مكت ��ب احللبو�س ��ي يف بي ��ان تلقت ��ه
(امل ��دى) ،ان "رئي� ��س جمل�س الن ��واب حممد
احللبو�س ��ي تر�أ� ��س اجتم ��اع اللجن ��ة املالي ��ة
ح ��ول قان ��ون الدعم الط ��ارئ للأم ��ن الغذائي
والتنمية".
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تقرير �أمريكي :التغري املناخي يفاقم الغ�ضب ال�شعبي
من القادة ال�سيا�سيني

�أفاد تقرير �أمريكي ب�أن التغريات املناخية كفيلة
بزيادة اال�ستياء ال�شعبي يف العراق ،م�ؤكداً �أن توفري
ً
يعد �أمراً
اخلدمات مع ارتفاع درجات احلرارة ّ
مهما
ل�شرعية احلكومة ،حمذراً من الف�شل يف هذا اجلانب
كونه �سي�ؤدي �إىل عواقب وا�سعة النطاق على ال�سلم
واال�ستقرار.
 ترجمة :حامد احمد
وذك ��ر تقري ��ر �أع ��ده خب ��راء ل ��دى معه ��د
�ستوكهول ��م الدول ��ي للبح ��وث ون�ش ��ر
على موق ��ع (ول�سون �سينت ��ر) ،الأميركي
لبحوث البيئة واالمن ترجمته (المدى)،
�أن "برنامج الأم ��م المتحدة للبيئة �ص ّنف
الع ��راق عل ��ى ان ��ه خام� ��س �أكث ��ر البلدان
تعر�ض ًا لآثار التغير المناخي في العالم".
و�أ�ض ��اف التقري ��ر� ،أن "البل ��د �شهد خالل
ال�سن ��وات الأخيرة موج ��ات حر متطرفة
م ��ع درجات ح ��رارة و�صلت ال ��ى ما فوق
معدل  50درجة مئوية".
وتو ّق ��ع ،ان "يرتف ��ع متو�س ��ط درج ��ة
الحرارة ال�سنوية للعراق بمعدل درجتين
مئوية بحلول العام ."2050
و�أ�ش ��ار التقري ��ر� ،إل ��ى �أن "�آث ��ار ه ��ذه
االتجاهات وا�ضحة" ،مبين ًا �أن "الجفاف
والتدهور البيئي الم�صاحب قد عمل على
�إتالف وت�آكل الحي ��اة الريفية في العراق
م ��ن خالل ت�صاعد التناف� ��س على الموارد
وم ��ا ي�ش ��كل ذلك من عواق ��ب وخيمة على
التجان�س االجتماعي".
ونوه� ،إل ��ى �أن "ت�أثيرات التغير المناخي
تتفاع ��ل �أي�ض ��ا م ��ع ح ��االت ق�ص ��ور ف ��ي
خدمات �أ�سا�سية وقل ��ة فر�ص العمل ،مما
يفاقم ذلك عدة عوام ��ل رئي�سة من انعدام
االمن في بلد يعاني اله�شا�شة �أ�ص ًال".
و�شدّد التقرير ،عل ��ى �أن "العام المن�صرم

كان جاف ًا ومغبر ًا على نحو متميز" ،الفت ًا
�إلى �أن "معدالت هطول االمطار ال�سنوية
تراجعت و�سط فترات طويلة من الجفاف
وتراجع بتجهيزات المياه".
و�أف ��اد ،ب� ��أن "ذل ��ك �ألق ��ى بظالل ��ه عل ��ى
الإنت ��اج الزراع ��ي" ،متابع� � ًا �أن "تدفقات
المياه من دجل ��ة والفرات تراجعت جراء
ان�ش ��اء ال�سدود عل ��ى روافدهما في تركيا
و�إيران".
وذه ��ب التقرير� ،إل ��ى �أن "ارتفاع درجات
الح ��رارة وقلة هطول االمط ��ار �أثرا على
طبيع ��ة الترب ��ة وجفافها مم ��ا ت�سبب ذلك
بحدوث عوا�صف ترابية م�ستمرة".
ويوا�ص ��ل� ،أن "ال�شه ��ر الما�ض ��ي �شه ��د
الع ��راق عوا�ص ��ف ترابي ��ة متك ��ررة
الواحدة تلو الأخرى مما ت�سببت بعرقلة
الحي ��اة اليومي ��ة وار�س ��ال المئ ��ات ال ��ى
الم�ست�شفيات بحاالت اختناق و�ضيق في
التنف�س".
ور�أى ،ان "حوادث المناخ المتطرفة هي
مج ��رد جانب �آخر ف ��ي كيفية قي ��ام عامل
التغير المناخي بجعل الو�ضع الخطر في
العراق �أكثر �س ��وء ًا م�ضيف ًا تبعات �أخرى
للم�شاكل القائمة".
وذكر التقري ��ر� ،أن "الع ��راق كان قد �شهد
�أ�صال احتجاجات وا�سعة عبر البالد على
�سوء الخدمات وانت�شار البطالة والف�ساد
و�سوء الإدارة".
ويج ��د� ،أن "التغير المناخ ��ي �سيزيد من

توقعات بعودة التظاهرات على تردي اخلدمات مع ارتفاع درجات احلرارة
مفاقم ��ة ه ��ذه الم�ش ��اكل ،وبالتالي يغذي
ح ��االت اال�ستياء ويقود ال ��ى حاالت عدم
اال�ستقرار".
و�أ�ش ��ار التقري ��ر ،ال ��ى ان "توفي ��ر
خدمات الئق ��ة يعد امر ًا مركزي ��ا ل�شرعية
الحكوم ��ة" ،منبه� � ًا �إل ��ى �أن "العراقيي ��ن
يواجه ��ون التحدي ��ات الناجم ��ة ع ��ن
الخدمات ال�سيئة على نحو وا�سع".
و�أ�ضاف� ،أن "�أحد الأمثلة على ذلك هو ان

العراقيين يح�صلون على الحد الأدنى من
الطاقة الكهربائية الوطنية".
و�ش ��دد التقرير ،على �أن "الذي له �إمكانية
مالي ��ة يمك ��ن ان يعتم ��د عل ��ى م ��ا توفره
المولدات االهلية من كهرباء والذي لي�س
له �إمكانية يبقى بدون كهرباء".
وا�ستط ��رد� ،أن "الع ��راق يعتم ��د اعتمادا
كلي ��ا ف ��ي وارداته عل ��ى النف ��ط ،وجميع
الحكوم ��ات المتعاقب ��ة ف�شل ��ت في تنويع

م�ص ��ادر االقت�صاد في البل ��د للتخل�ص من
هذه الم�شكلة".
و�أو�ضح� ،أن "قطاع الزراعة ،الذي يعتبر
�أكب ��ر قط ��اع بعد النف ��ط ،ي�ستخ ��دم %20
فقط من القوة العاملة في العراق".
و�أورد التقري ��ر� ،أن "عوام ��ل الت�صح ��ر
قلل ��ت م ��ن الأرا�ض ��ي ال�صالح ��ة للزراعة
ف ��ي الع ��راق ،بينم ��ا ت�سبب ��ت ح ��االت
الجفاف وقلة هطول االمطار بتراجع في

خبراء يدعون �إلى تكثيف التعاون مع ال�سعودية في مجال الطاقة

قطع  % 75من موارد ديالى المائية

قلة املنافذ ونق�ص البنى التحتية وال�ضغوط تعيق زيادة الإنتاج النفطي
 بغداد /م�صطفى الجوراني
ي�ستعد العراق لرف ��ع م�ستوى �إنتاجه النفطي
بن ��ا ًء على ق ��رار منظم ��ة �أوبك ،و�س ��ط ترقب
حكوم ��ي و�شعبي الرتف ��اع العائ ��دات المالية
ج ��راء ه ��ذه الخط ��وة والت ��ي تتزام ��ن م ��ع
االرتف ��اع الملح ��وظ ف ��ي �أ�سعار الخ ��ام خالل
الأ�شهر القليلة الما�ضية.
واتفق تحالف �أوبك ،+يوم الخمي�س الما�ضي،
على زيادة �أخرى في �إنتاج النفط �شهري ًا ،فيما
ي�ؤك ��د �أن الدول المنتج ��ة ال تتحمل م�س�ؤولية
تعطل الإمدادات الرو�سية.
واتفق ��ت المجموع ��ة عل ��ى زي ��ادة �إنتاجه ��ا
الم�سته ��دف ف ��ي حزي ��ران الحال ��ي� ،إلى 432
�أل ��ف برمي ��ل يومي� � ًا بم ��ا يتما�شى م ��ع الخطة
الحالي ��ة لإلغاء قيود الإنت ��اج التي ُفر�ضت في
 2020عندما �أدت جائحة كوفيد� 19-إلى كبح
الطل ��ب .وب�ش� ��أن ق ��رار الزي ��ادة ،ردت وزارة
النفط العراقية في بيان ر�سمي تناولته مواقع
�إخبارية عديدة بالقول �إن بغداد ملتزمة بقرار
منظمة البلدان الم�صدرة للبترول "�أوبك."+
وقال المتحدث با�سم الوزارة عا�صم جهاد� ،إن

"العراق �ضمن اتفاق دول �أوبك ،+وم�شمول
بج ��دول زي ��ادات الإنت ��اج الت ��ي تت ��وزع على
جميع الدول".
وتاب ��ع قائ�ل ً�ا "ملتزم ��ون بق ��رار دول �أوب ��ك+
الت ��ي تعم ��ل بدوره ��ا عل ��ى مراقب ��ة الأ�سواق
النفطي ��ة ،وت�ض ��ع جدو ًال للزي ��ادات كلما ترى
الحاج ��ة �إلى �ضخ مزيد من النفط" ،م�ؤكد ًا �أن
"�أحدث زيادة �شارك فيها العراق كانت 400
�أل ��ف برميل ت ��م تق�سيمه ��ا على ال ��دول ح�سب
الن�سب".
�سلبيات و�إيجابيات
وف ��ي ه ��ذا ال�ش� ��أن ،يق ��ول الخبي ��ر النفط ��ي
�صب ��اح علو ،في حديث لـ (المدى)� ،إن "الدول
المنتج ��ة للنفط وخ�صو�ص� � ًا المن�ضوية تحت
جن ��اح منظم ��ة �أوب ��ك تتعر� ��ض �إل ��ى �ضغوط
كبي ��رة من قب ��ل الواليات المتح ��دة الأميركية
ودول االتحاد الأوروب ��ي ل�سد العجز النفطي
بع ��د فر� ��ض العقوب ��ات االقت�صادي ��ة عل ��ى
الإيرادات الرو�سية ب�سبب الحرب الدائرة مع
�أوكرانيا".
وي�شي ��ر عل ��و� ،إل ��ى �أن "الع ��راق يحت ��اج �إلى

عامين من �أجل رفع القيمة الإنتاجية �إلى 400
�أل ��ف برمي ��ل" ،مبين ًا �أن "�سلبي ��ات ومعوقات
الق ��رار بالن�سب ��ة للع ��راق عدي ��دة �أبرزها هو
ع ��دم امتالك منافذ �أخرى لت�صدير النفط كون
الحالي ��ة قديمة وهي بال ��كاد ت�ستطيع ت�صدير
الإنتاج وفق الـ � 200ألف برميل يومي ًا".
وي�ضي ��ف� ،أن "الع ��راق بحاج ��ة �إل ��ى زي ��ادة
التع ��اون مع ال�سعودية من �أجل ت�صدير نفطه
عبر خطوطها التي ترتب ��ط مع العراق والتي
يمك ��ن م ��ن خالله ��ا ت�صدي ��ر �أكثر م ��ن مليون
برميل".
وتاب ��ع الخبي ��ر النفط ��ي قائ�ل ً�ا� ،إن "الع ��راق
يتعر� ��ض �إل ��ى �ضغ ��وط كبي ��رة ج ��راء زي ��ادة
التع ��اون مع ال�سعودي ��ة ،و�أن هذه المعطيات
ت�شير �إلى عدم تمكن العراق من زيادة الإنتاج
ب�شكل مفاجئ".
وي�ص ��در الع ��راق معظ ��م نفط ��ه عب ��ر منظم ��ة
�أوبك� ،إلى موانئ الخليج العربي والعوامات
الأحادية ،كما ي�صدر الباقي عبر ميناء جيهان
الترك ��ي وعب ��ر الحو�ضي ��ات النفطي ��ة �إل ��ى
الأردن.
ويعتم ��د االقت�صاد العراقي اعتم ��اد ًا كلي ًا على

العراق يعتمد على النفط يف ايراداته املالية
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القط ��اع النفطي حيث ت�شكل اي ��رادات النفط،
 %95م ��ن �إجمال ��ي دخ ��ل الع ��راق م ��ن العملة
ال�صعبة ،ما ي�سبب ت�أرجح االقت�صاد في البالد
الرتباطه ب�أ�سعار ال�سوق النفطي.
ّ
ويحتل الع ��راق المركز الخام� ��س عالمي ًا
كم ��ا
باحتياطي نفط يبل ��غ  148مليار ًا و� 800ألف
برميل ،وهو ثاني �أكبر بلد منتج للنفط الخام
في منظمة البلدان الم�صدرة للبترول "�أوبك"
بع ��د ال�سعودي ��ة ،بمتو�س ��ط �إنت ��اج يبلغ 4.6
ماليين برميل يومي ًا في الظروف الطبيعية.
عجز عراقي وا�ضح
وف ��ي هذه الأثناء ،يق ��ول الخبير االقت�صادي،
دريد العنزي� ،إن "هناك العديد من المعوقات
الت ��ي تق ��ف �أمام الع ��راق ب�ش� ��أن رف ��ع �إنتاجه
النفط ��ي عق ��ب ق ��رار اوب ��ك ،حي ��ث �أن �شركة
�سوم ��و الم�س�ؤول ��ة عن ت�صدي ��ر النفط تعاني
من �صعوبة في ت�صدير الكميات الحالية".
وف ��ي حدي ��ث ل� �ـ (الم ��دى) ،ي ��رى الخبي ��ر
االقت�ص ��ادي� ،أن "الع ��راق بحاجة �إل ��ى �إبرام
عق ��ود جديدة ب�ش�أن ت�صدي ��ر النفط مع الدول
الت ��ي تري ��د �ش ��راء النف ��ط" ،م�شي ��ر ًا �إل ��ى �أن
"الع ��راق �سيعان ��ي ج ��راء ه ��ذا الق ��رار لعدم
امتالكه البنى التحتية المطلوبة".
وخت ��م العن ��زي ،حديث ��ه بالق ��ول �إن "ح ��ل
الم�ش ��كالت الت ��ي تعان ��ي منه ��ا الطاق ��ة
الت�صديرية للعراق تعد �أب ��رز المعوقات التي
تقف �أمام الحكوم ��ة" ،الفت ًا �إلى �أن "العمليات
الإرهابية الت ��ي ت�ستهدف الأنابيب ،ف�ض ًال عن
�أن عملي ��ات التهري ��ب جميعه ��ا �ستكون �ضمن
المعوق ��ات الواج ��ب حله ��ا قبي ��ل التفكير في
زيادة الإنتاج".
وبح�س ��ب وزارة النف ��ط �أي�ض ��ا ،ف� ��إن العراق
حق ��ق �أرباح� � ًا و�صل ��ت �إل ��ى  10.55مليارات
دوالر �أمريك ��ي من ت�صدير النف ��ط خالل �شهر
ني�سان الما�ضي.
و�أ�ضاف البيان� ،أن مجموع الكميات الم�صدرة
م ��ن النف ��ط الخام ل�شه ��ر ني�س ��ان الما�ضي من
الحق ��ول النفطية في و�س ��ط وجنوبي العراق
بلغ ��ت  98مليونا و� 100ألف و 42برمي ًال� ،أما
من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت
الكميات الم�صدرة  2مليونان و 991الفا و60
برمي ًال".
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الإنتاج".
ويوا�ص ��ل� ،أن "فق ��دان المحا�صي ��ل
الزراعي ��ة وقل ��ة الدخل مع زي ��ادة �أ�سعار
المواد الغذائية ق ��د و�صلت لمرحلة تهدد
فيه ��ا االم ��ن الغذائ ��ي والمعي�ش ��ي للذين
يعي�شون �أ�ص ًال على حافة الفقر".
وب ّي ��ن التقري ��ر ،ان "ع ��دم الأم ��ان ه ��ذا
ي�ساه ��م ف ��ي عملي ��ة الهج ��رة للمدين ��ة
وازدي ��اد المطال ��ب للخدم ��ات العامة في

الم ��دن ،وبالتال ��ي يفاق ��م ذل ��ك خط ��ورة
اال�ضطراب االجتماعي واالحتجاجات".
و�أفاد ،ب�أن "التزايد الم�ستمر في النفو�س
جعل من م�شكلة البطالة م�شكلة متنامية،
وان ا�ستمراري ��ة م�سار التغي ��ر المناخي
�ستجعل هذه الم�شاكل �أكثر �سوء ًا".
ودع ��ا التقري ��ر" ،الق ��ادة ال�سيا�سيين في
البلد �إلى بذل الجه ��ود للتخفيف من هذه
االث ��ار او تبن ��ي �ستراتيجي ��ات لمواجهة
تحديات التغير المناخي".
وتاب ��ع� ،أن "الف�س ��اد والتناحر ال�سيا�سي
عرق�ل�ا �أي اج ��راء حكوم ��ي ومن ��ع
الحكوم ��ات المتعاقب ��ة من معالج ��ة �آثار
التغي ��ر المناخي على الو�ضع االجتماعي
واالقت�صادي".
وتح� �دّث التقري ��ر ،ع ��ن "ف�ش ��ل الع ��راق
ف ��ي تنفيذ اال�ستثم ��ار ال�ض ��روري طويل
االج ��ل ف ��ي البن ��ى التحتي ��ة لمعالج ��ة
�آث ��ار التغي ��ر المناخ ��ي ،ف�ض ًال ع ��ن ف�شله
ف ��ي تنوي ��ع م�ص ��ادر اقت�ص ��اده بال�ش ��كل
ال ��ذي يلبي مطال ��ب ال�شع ��ب االجتماعية
واالقت�صادية".
وطال ��ب" ،الحكوم ��ة بتنفي ��ذ �سيا�س ��ات
طويلة الأمد لتح�سين الخدمات وتو�سيع
مجال تنويع االقت�صاد".
و�أردف� ،أن "الحكوم ��ة م ��ن �أولوياته ��ا
ان ت�ض ��ع تح�سي ��ن ظ ��روف �آث ��ار التغير
المناخ ��ي ف ��ي مرك ��ز اهتمامه ��ا وت�سخر
النفق ��ات المخ�ص�صة له ��ذه الم�شكلة على
نحو كامل".
وم�ض ��ى التقري ��ر� ،إل ��ى �أن "اي ف�ش ��ل في
تغيي ��ر النه ��ج ال�سيا�سي المتب ��ع �ستكون
ل ��ه عواق ��ب وا�سعة النط ��اق عل ��ى ال�سلم
واال�ستق ��رار ويزي ��د م ��ن ح ��االت انعدام
العدال ��ة االجتماعي ��ة �ضمن بيئ ��ة قا�سية
على نحو كبير".
عن :موقع ول�سون �سينتر
الأميركي

�سعي حكومي لتدويل ملف املياه..
و�إيران تتهرب من احلوار
 بغداد /المدى

ي�سعى العراق �إلى تدويل ملف
المياه ،وفيما ت�أتي م�ؤ�شرات عن
�إمكانية عقد لقاءات فنية مع
تركيا ،لكن الو�ضع على الجانب
الإيراني ما زال معقداً بعد �أن قطع
� 6أنهر ت�شكل ما ن�سبته  %75من
الموارد المائية لمحافظة ديالى.
وقال المتحدث با�سم الأمانة العامة
لمجل�س الوزراء حيدر مجيد� ،إن
"حوارات مفتوحة تجري مع تركيا
و�إيران لو�ضع حل وحد لقطع
المياه".
وتاب ��ع مجي ��د� ،أن "الع ��راق لدي ��ه خط ��ة لتدويل
ه ��ذا الملف من خ�ل�ال اللجوء �إل ��ى محكمة العدل
الدولي ��ة ويكون ذلك عبر الطرق الر�سمية لوزارة
الخارجية".
و�أ�شار� ،إلى �أن "ال�سيا�سات التي يتم اتخاذها من
قب ��ل هذه الدول انعك�ست �سلبي� � ًا على الو�ضع في
العراق على �صعيد �شحة المياه".
وبي ��ن مجيد� ،أن "االتفاقي ��ات الدولية تن�ص على
�أن الدول ينبغي عليها �أن تخ�ضع لأي قرار ي�صدر
عن الق�ضاء الدولي ب�ش�أن المنازعات المائية".
م ��ن جانبه ،ذك ��ر الم�ست�ش ��ار ف ��ي وزارة الموارد
المائية عون ذياب� ،أن "العراق لديه تفاهمات مع
الجانب التركي ب�ش�أن و�ضع المياه".
وتاب ��ع ذي ��اب� ،أن "وف ��د ًا تركي ًا م ��ن المحتمل �أن
ي�ص ��ل �إلى العراق قريب ًا لغر�ض التباحث �أكثر في
ه ��ذا المجال وتحديد الح�ص�ص المائية من نهري
دجلة والفرات".
وتحدث ،عن "م�شكلة مع الجانب الإيراني تتمثل

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

بتحوي ��ل مج ��اري الأنه ��ر ،ال�سيما نه ��ر �سيروان
المغ ��ذي الرئي�س ��ي لديال ��ى ومجموع ��ة �أخ ��رى
جن ��وب �س ��د دربنديخ ��ان و�شم ��ال �س ��د حمرين،
و�أدى ذلك �إلى انقطاع المياه بالكامل".
وق ��در ذي ��اب" ،ع ��دد الأنه ��ر الت ��ي ت ��م قطعها في
منطق ��ة ديال ��ى ب�ست ��ة �أنه ��ر ،وه ��ي م�ؤث ��رة على
واردات المحافظ ��ة" ،م�ش ��دد ًا عل ��ى �أن " %75من
واردات ديالى المائية ت�أتي عبر �إيران".
و�أو�ض ��ح ،ان "الوزارة ا�ستكمل ��ت وجهة نظرها
الفني ��ة والقانوني ��ة ب�ش�أن قطع المي ��اه عن ديالى
وتم رفعه �إلى مراجعنا في الأمانة العامة لمجل�س
الوزراء ووزارة الخارجية كونها الجهة المعنية
بالجانب الدبلوما�سي".
و�ش ��دد ذياب ،عل ��ى "�ض ��رورة عقد لق ��اء للنقا�ش
الفني م ��ع الجانب الإيراني لأننا ال نريد الدخول
لجوانب �أخرى ذات طابع �سيا�سي".
و�أع ��رب ع ��ن �أمله ،بـ "�إي�ص ��ال ر�سال ��ة مفادها �أن
ه ��ذا االج ��راء ال ��ذي تم اتخ ��اذه ،ه ��ل ح�صل بعد
الأخذ بنظر االعتبار و�ض ��ع ال�ساكنين على النهر
الذي تم قطعه؟ ،لأن ما ح�صل هو مخالفة للقانون
الدولي".
ويوا�ص ��ل ذي ��اب� ،أن "ال ��وزارة لديه ��ا معلومات
ع ��ن كمي ��ات الثل ��وج ال�ساقطة ف ��ي حو�ضي دجلة
والفرات ونهر الكارون والكرخة من خالل �صور
جوية وف�ضائي ��ة وتعطينا كام ��ل المعلومات عن
كمي ��ة الثلوج التي ت�ساقطت وبع ��د ذوبانها كمية
المياه التي تكون ��ت عن هذا الذوبان كذلك الحال
بالن�سبة لكميات هطول االمطار".
ون ��وه� ،إل ��ى �أن "ه ��ذه المعلوم ��ات ت�ساعدن ��ا في
النقا� ��ش م ��ع الجان ��ب الإيران ��ي ،لأن وفدن ��ا �إذا
م ��ا دخ ��ل ف ��ي مفاو�ض ��ات فل ��ن يك ��ون خالي� � ًا من
البيانات".
وم�ض ��ى ذياب� ،إلى �أن "العراق يريد عقد اجتماع
ف ��ي �أق ��رب فر�صة للتباح ��ث بنح ��و واقعي وفني
لمعرف ��ة الإجراءات التي تتخذ ،ودرا�سة كل حالة
وو�ضعها �ضمن الإطار القانوني ال�صحيح".
ويعان ��ي الع ��راق من نق� ��ص وا�ضح ف ��ي الخزين
المائ ��ي بنح ��و  %50مقارن ��ة بالع ��ام الما�ض ��ي،
ب�سبب قلة االمطار و�سيا�سات دول الجوار.

AL – MADA

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

العدد ( )5180ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -االربعاء (� )11أيار 2022
http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

سياسة

التحالف الثالثي يعتزم إنهاء «االنغالق السياسي» ..ومبادرة جديدة من خارج القوى التقليدية

الم�ستقلون ّ
يرتدون �إلى «الحياد» والخوف من �إ�ضاعة فر�صة
ت�شكيل حكومة على مقا�سات «ت�شرين»

 بغداد /تميم الحسن
يق�ت�رب «امل�ستقل ��ون» م ��ن ا�ضاع ��ة
فر�ص ��ة ذهبي ��ة -بح�س ��ب و�ص ��ف بع�ض
الق ��وى ال�سيا�سي ��ة -لت�شكيل حكومة من
اال�صالحي�ي�ن طال ��ب به ��ا اجلمه ��ور يف
اعقاب تظاهرات ت�شرين.
وتظهر بع�ض امل�ؤ�شرات عن ارتدادات
�سريعة ل� �ـ «امل�ستقلني» نح ��و احلياد مرة
اخرى ،ورف� ��ض امل�شارك ��ة يف احلكومة
املقبلة.
وكان زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى
ال�صدر ،ق ��د طالب اال�سبوع املا�ضي ،بعد
�ساع ��ات م ��ن دع ��وة مماثل ��ة انطلقت من
خ�صومه «الإط ��ار التن�سيقي» ،امل�ستقلني
بان�ش ��اء «ت�شكي ��ل موح ��د» للم�شاركة يف
احلكومة املقبلة.
و�أمه ��ل ال�ص ��در امل�ستقل�ي�ن  15يوم� � ًا
اللتحاقه ��م م ��ع التحالف الثالث ��ي (انقاذ
وطن) ،بينم ��ا ترك «التن�سيق ��ي» ال�سقف
الزمني مفتوحا امام امل�ستقلني لـ «تقدمي
مر�شح لرئا�سة وزراء».
ووفق معلوم ��ات و�صلت لـ(املدى) فان
اغلب امل�ستقلني تو�صلوا اىل �شبه اتفاق
«برف�ض امل�شاركة يف احلكومة».
ويخ�ش ��ى امل�ستقل ��ون ،بح�س ��ب م ��ا مت
ت�سريب ��ه من اجتماع ��ات للفريق االخري،
ان تك ��ون دعوت ��ي «التي ��ار» و»الإط ��ار»
ه ��ي «ف ��خ يق ��ع في ��ه امل�ستقل ��ون وت�شكل
احلكوم ��ة عل ��ى ح�سابهم وتك ��ون تابعة
الحد الطرفني».
ووفق ح�سابات زعيم التيار ال�صدري،
ان امل�ستقلني ميكن ان ي�شكلوا  40مقعد ًا
وهو ما يحتاجه التحالف الثالثي (انقاذ
وطن) لتمرير رئي�س جمهورية ثم رئي�س
احلكومة.
لكن العدد املفرت�ض للم�ستقلني ظهر انه
منق�سم اىل  3توجهات على اقل ،وموزع
ا�سا�س ًا بني م�ؤيدين لل�صدريني ،و�آخرين
لـ «االطاري�ي�ن» ،والثالث مازال مت�أرجح ًا
بني املع�سكرين.
ويف ازاء تراجع امل�ستقلني عن ا�شارات
�سابقة فهمت بانها موافقة لالن�ضمام اىل
احلكوم ��ة� ،أعلن حتالف من اجل ال�شعب
بانه �سيبقى يف �صف املعار�ضة.
والتحال ��ف الذي ميتلك  18مقعد ًا ،كان
ن�صف ��ه والذي ميث ��ل حركة امت ��داد التي
�صعدت اىل الربملان بعد احداث ت�شرين،
ق ��د ملح ��ت اىل املوافق ��ة عل ��ى مب ��ادرة

بيع كرد�ستان للنفط ،ف�ضال عن �صواريخ
�سقطت يف و�سط وجنوب اربيل.
وبع ��د اللق ��اء االخ�ي�ر يف اربي ��ل الذي
ح�ضره زعي ��م احلزب م�سع ��ود بارزاين
ورئي� ��س الربمل ��ان حمم ��د احللبو�س ��ي،
ك�شف احل ��زب الدميقراطي عن حتركات
لعق ��د ع ��دد م ��ن اللق ��اءات م ��ع الأطراف
ال�سيا�سي ��ة من اجل ك�س ��ر حالة االنغالق
ال�سيا�سي.
وجاء يف بيان للحزب انه عقد اجتماعا
ملجل�س قيادت ��ه برئا�سة م�سعود بارزاين
وان ��ه «مت التط ��رق للم�ش ��اكل والعراقيل
الت ��ي تواج ��ه عملي ��ة ت�شكي ��ل احلكومة
اجلديدة وم�ساعي التغل ��ب عليها وك�سر
االنغ�ل�اق ال�سيا�س ��ي الت ��ي م ��ن املق ��رر
ان تتج�س ��د بعق ��د �سل�سل ��ة م ��ن اللقاءات
واالجتماعات مع الأطراف املعنية خالل
الأيام املقبلة».
ويف ا�شارة اىل حماولة الت�ضييق على
كرد�ست ��ان يف اعق ��اب االزم ��ة االخ�ي�رة،
ا�ض ��اف البيان بانه ناق� ��ش «الدفاع التام
عن جميع احلق ��وق الد�ستوري ��ة للإقليم
وتنفيذ امل ��ادة  140وت�شكيل امل�ؤ�س�سات
الد�ستوري ��ة ومنه ��ا املجل� ��س االحت ��ادي
واعادة ت�شكيل املحكم ��ة االحتادية وفقا
للد�ستور و�إقرار قانون النفط والغاز».
اجتماع تحالف انقاذ وطن الأخير في اربيل لبحث م�ستجدات الو�ضع ال�سيا�سي
ثالث� � ًا /ان تتعه ��د الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة
ال�صدر.
وق ��ال التحالف يف بيان �إنه «قررنا منذ جميعه ��ا والن ��واب امل�ستقل ��ون بع ��دم
البداي ��ة ان ال نك ��ون ج ��زء ًا م ��ن حكومة التدخ ��ل او فر� ��ض االرادات ال يف عملية
حما�ص�صة �أو م�شاركا يف تقا�سم ال�سلطة ت�شكي ��ل احلكوم ��ة وال يف ادارتها الحق ًا
وان نكتفي بدورنا يف العمل النيابي» .من ال�شخ�صية املكلفة من اجل ان ال تكون
وكان التحال ��ف ق ��د ح�ض ��ر اجلل�س ��ة احلكومة القادمة حكومة حما�ص�صة.
االوىل النتخابات رئي�س اجلمهورية يف رابع� � ًا /ان تق ��دم ال�شخ�صي ��ة املكلف ��ة
اذار املا�ض ��ي ،ثم غاب ع ��ن الثانية بدون برناجم� � ًا حكومي ًا واقعي� � ًا يالم�س حياة
النا� ��س ومتطلباتهم ويعال ��ج التحديات
مربر وا�ضح.
وح ��دد التحال ��ف يف بيان ��ه � 4ش ��روط الت ��ي تع�ص ��ف بالواقع العراق ��ي يف كل
للموافق ��ة عل ��ى رئي� ��س وزراء يخت ��اره جماالت احلياة».
امل�ستقل ��ون ،دون ان ي�شارك «حتالف من وكان عالء الركابي ،وهو رئي�س حركة
امتداد قد جت ��ول يف اليومني املا�ضيني،
اجل ال�شعب» يف احلكومة.
بالتزامن مع «دع ��وة ال�صدر» للم�ستقلني
وال�شروط هي:
�أو ًال /ان يك ��ون عراقي� � ًا م�ستق ًال نزيه ًا مع �سراي ��ا ال�سالم التابع ��ة لزعيم التيار
وطني� � ًا ولي�س عليه اية �شبهة ف�ساد ،وان ال�ص ��دري يف �سام ��راء ،وه ��ي ا�ش ��ارت
فهم ��ت عل ��ى انه ��ا تق ��ارب الركاب ��ي م ��ع
ال يكون من مزدوجي اجلن�سية.
ثاني ًا /ان ال يك ��ون م�شرتك ًا مع احزاب ال�صدريني.
ال�سلط ��ة �سابق� � ًا ومل يك ��ن ج ��زء ًا م ��ن وت�ش�ي�ر م�ص ��ادر �سيا�سي ��ة متطابق ��ة
م ��ع ال�سابق ��ة ،اىل ان «ا�ش ��ارات رف� ��ض
حكومات املحا�ص�صة.

امل�ستقل�ي�ن امل�شارك ��ة يف احلكوم ��ة ه ��و
ا�ضاعة فر�صة لن تتكرر لتلك املجموعة».
وحتدث ��ت امل�صادر لـ(املدى) طالبة عدم
الك�شف عن هويته ��ا ان «التيار ال�صدري
اعط ��ى فر�ص ��ة مل�شارك ��ة امل�ستقل�ي�ن يف
حكوم ��ة ا�صالحي ��ة كم ��ا كان يطال ��ب
اجلمهور يف تظاهرات .»2019
امل�ص ��ادر قال ��ت انه ��ا «مت�أك ��دة م ��ن ان
هن ��اك �ضغوطا مور�ست عل ��ى امل�ستقلني
كما حدث يف اجلل�سة الثانية النتخابات
رئي�س اجلمهورية».
وكان بع� ��ض امل�ستقل�ي�ن ق ��د ح�ض ��روا
اجلل�س ��ة االوىل الختي ��ار «الرئي�س» قبل
�أك�ث�ر م ��ن �شه ��ر ،وو�صل ع ��دد احل�ضور
اىل  ،202قب ��ل ان ين�سحب ��وا من الثانية
و�س ��ط تردد انباء عن وج ��ود �ضغوطات
و�صلت اىل «التهديد».
واك ��د ح�س ��ن الع ��ذاري وه ��و رئي� ��س
الكتل ��ة ال�صدري ��ة يف الربملان ،بان جزءا
من امل�ستقلني «رف�ضوا» مبادرة امل�شاركة

أوصت بطهي اللحوم جيدا ً وشرائها من المحال المجازة

باحلكوم ��ة ،عقب �ساعات م ��ن لقاء جمع
�أطراف التحالف الثالث ��ي لأول مرة بعد
ك�سر «�صيام ال�صدر ال�سيا�سي».
وقال الع ��ذاري يف بيان «بعد �أن �أثبتنا
للجمي ��ع �أنن ��ا غ�ي�ر متم�سك�ي�ن بال�سلطة
و�أعطين ��ا فر�ص ��ة ذهبي ��ة للم�ستقل�ي�ن
لت�شكي ��ل احلكوم ��ة ورئا�س ��ة ال ��وزراء،
ج ��اء الرد م ��ن بع�ضه ��م بالرف� ��ض ،لكننا
ما�ضون بالإ�صالح» ،مبينا �أنه «�صراعنا
ال�سيا�سي هو �صراع من �أجل اال�صالح ال
من �أجل تقا�سم مغامن ال�سلطة».
و�أ�ضاف� ،أن «م ��ن �أهم بوادر اال�صالح
ه ��ي مطالبتن ��ا الت ��ي ال ت ��زول بت�شكي ��ل
حكوم ��ة �أغلبية وطنية بعي ��دا عن تقا�سم
ال�سلطة والتوافقات التي �أ�ضرت بالبالد
والعباد».
وكان بي ��ان �سابق �ص ��در عن لقاء جمع
التحال ��ف الثالث ��ي يف اربي ��ل� ،أك ��د في ��ه
انفتاح على القوى ال�سيا�سية التي ت�ؤمن
بحكومة الأغلبية الوطنية ،واال�ستمرار

يف احلوار مع امل�ستقلني.
واعت�ب�ر هذا البي ��ان ،بح�سب بع�ض ما
يتم تداوله يف االروقة ال�سيا�سية ،اعالن
التحال ��ف الثالث ��ي بانه ل ��ن يبقى طويال
داخل االنغالق ال�سيا�سي.
وج ��رت ه ��ذه امل�ستج ��دات ،بح�سب ما
يتداول يف الغرف املغلقة ،ب�سبب ت�ضرر
�أط ��راف يف التحال ��ف الثالث ��ي ب�سب ��ب
االزمة ال�سيا�سية.
واث ��ار ارتب ��اط بع� ��ض «االطاري�ي�ن»
ب�صفق ��ة عودة علي ح ��امت �سليمان ،الذي
يطرح نف�سه بو�صفه امري ع�شرية الدليم
اىل االنب ��ار ،امتعا� ��ض بع� ��ض الق ��وى
ال�سنية املتحالفة م ��ع ال�صدر ،خ�صو�صا
م ��ع انت�ش ��ار انب ��اء ع ��ن ت�سلي ��ح بع� ��ض
الع�شائر املعار�ضة لرئي�س الربملان.
باملقاب ��ل ،خ�س ��ر احل ��زب الدميقراطي
الكرد�ستاين مر�شح ��ه االبرز وهو وزير
اخلارجي ��ة واملالي ��ة اال�سب ��ق هو�شي ��ار
زيب ��اري ،كما اوقف ��ت املحكمة االحتادية

العودة إلى المربع األول

ويعتقد باملقابل الإطار التن�سيقي ،بان
كل حت ��ركات التحال ��ف الثالث ��ي �س ��وف
تنته ��ي بطريق م�سدود وال يوجد حل اال
االتفاق مع «االطاريني».
ويق ��ول حمم ��ود احلياين وه ��و ع�ضو
التن�سيق ��ي يف ات�ص ��ال م ��ع (امل ��دى) ان
«امل�ستقلني �سوف يرف�ضون مبادرة زعيم
التيار ال�صدري ،و�سيقدمون هم باملقابل
مبادرة جديدة».
ويتوق ��ع احلياين ان مبادرة امل�ستقلني
املفرت�ض ��ة� ،ستكون قريبة م ��ن مبادرات
«التن�سيق ��ي» الت ��ي تدع ��و اىل ت�شكي ��ل
الكتلة االكرب ال�شيعية.
وي�ضي ��ف احلي ��اين ان «مب ��ادرة
التن�سيق ��ي ه ��ي �أك�ث�ر واقعي ��ة لأنه ��ا ال
تدعو كما دع ��وة ال�صدريني اىل ان�سالخ
امل�ستقلني عن جمهورهم واالنخراط يف
التحالف الثالثي».
واك ��د ع�ضو «التن�سيق ��ي» بان حتالفهم
«منفت ��ح على كل القوى ال�سيا�سية �سواء
امل�ستقلني او حتى التيار ال�صدري».

دعت لالعتماد على البيانات الرسمية في مالحقة عناصر داعش

ال�صحة تق ّر بارتفاع �إ�صابات الحمى النزفية:
ال داعي للتهويل الإعالمي

كتلة نيابية :ح�صلنا على وعود بتمرير
العفو العام والم�ساءلة والعدالة

 بغداد /فراس عدنان

 بغداد /المدى

�أق ��رت وزارة ال�صح ��ة بارتف ��اع مع ��دل
�إ�صابات ووفيات احلمى النزفية ،م�ؤكدة
�أن �أك�ث�ر الفئ ��ات املعر�ض ��ة لها ه ��م الذين
لديه ��م احتكاك مع احليوان ��ات واملا�شية،
و�أو�صت بطه ��ي اللحوم جي ��د ًا و�شرائها
م ��ن املح ��ال املرخ�ص ��ة �صحي� � ًا ،مبينة �أن
الو�ض ��ع حت ��ت ال�سيط ��رة ،داعي ��ة �إىل
االبتعاد عن التهويل الإعالمي.
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م ال ��وزارة �سيف
الب ��در� ،إن «�آخ ��ر اح�صائي ��ة ر�سمي ��ة م ��ن
وزارة ال�صحة للحمى النزفية بلغ عددها
� 55إ�صابة و 12حالة وفاة»،
وتابع البدر ،يف م�ؤمتر �صحفي تابعته
(امل ��دى)� ،أن «حمافظة ذي قار ت�شهد �أعلى
مع ��دل النت�شار احلمى النزفي ��ة بت�سجيل
� 29إ�صابة».
ون ��وه� ،إىل �أن «�أغلب امل�صابني متاثلوا
لل�شف ��اء» ،م�ش�ي� ً
را اىل �أن «احلمى النزفية
ه ��و مر� ��ض متوط ��ن من ��ذ خم�س�ي�ن عام ًا
ولي�س بجديد».
و�أردف الب ��در� ،أن «الإ�صاب ��ات كان ��ت
حم ��دودة خالل الأعوام املا�ضية� ،أما الآن
ف�إن �أعداد الإ�صاب ��ات متزايدة» ،الفت ًا �إىل
�أن «مر� ��ض احلمى النزفية ينقل من خالل
التما�س املبا�شر مع احليوان �أو من خالل
ح�شرة القِراد».
وفيم ��ا �ش ��دد عل ��ى «�ض ��رورة �أن يلتزم
الق�صابون بالذبح يف الأماكن املخ�ص�صة
واالبتعاد عن الذب ��ح الع�شوائي» ،طالب،
«بع�ض اجلهات املخت�ص ��ة وخا�صة �أمانة
بغ ��داد ووزارة الداخلية ببذل جهود �أكرث
ملنع الذبح الع�شوائي».
ونف ��ى البدر« ،ع ��دم وج ��ود �أي لقاح �أو
م�ض ��اد فايرو�سي له ��ذا املر� ��ض ،وهذا ال
يعن ��ي �أن املواط ��ن ال يتلق ��ى �أي ع�ل�اج،
و�إمن ��ا نقوم بالواجب وعالج املري�ض �إذا
كان املر� ��ض يف بدايته� ،أم ��ا عند و�صول

ك�شفت كتلة حتالف عزم� ،أم�س الثالثاء ،عن ح�صول
عل ��ى موافق ��ة مبدئي ��ة م ��ن بع� ��ض الق ��وى ال�سيا�سية
لتمري ��ر تعديلي قان ��ون العفو العام وقان ��ون امل�ساءلة
والعدال ��ة ،ولوح ��ت مبقاطع ��ة جل�سات الربمل ��ان ما مل
تت�ضم ��ن هاتني الفقرتني يف جدول الأعمال ،وحتدّثت
ع ��ن مرحل ��ة �أخ ��رى �سيب ��د�أ به ��ا م ��ن خالل فت ��ح ملف
املختطفني من �أبناء املناطق املحررة والتعوي�ضات.
وق ��ال النائ ��ب ع ��ن التحال ��ف حمم ��د العبد رب ��ه� ،إن
«حتال ��ف العزم ي�سعى م ��ن خالل جمل� ��س النواب �إىل
مترير تعديل�ي�ن الأول لقان ��ون العفو الع ��ام ،والثاين
لقانون امل�ساءلة والعدالة».
و�أ�ض ��اف العبد ربه ،ان «هن ��اك ا�شخا�ص ظلموا يف
التحقي ��ق وانتزعت منه ��م اعرتاف ��ات ،ونطالب اليوم
ب�إعادة حماكمتهم والتحقيق معهم من جديد».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «املحاك ��م والأجه ��زة الأمني ��ة لديها
ذاك ��رات الكرتوني ��ة وحوا�سي ��ب (ه ��اردات) تت�ضمن
�أ�سماء جميع الذين انتموا �إىل تنظيم داع�ش الإرهابي
�سواء كانوا مقاتلني �أو داعمني».
وب�ي�ن العب ��د رب ��ه� ،أن «حتالف ع ��زم ال يري ��د �إطالق
�س ��راح ه� ��ؤالء� ،إمنا يري ��د �إطالق �س ��راح الذين لي�ست
بحقه ��م معلوم ��ات� ،أو مل ت ��دون �أ�سما�ؤه ��م يف تل ��ك
(الهاردات)».
ولف ��ت� ،إىل �أن «دفاعن ��ا ه ��و ع ّم ��ن ظل ��م ،ولي� ��س
الإرهابي�ي�ن �أو الذين انتموا �إىل تنظيم داع�ش» ،مبين ًا
�أن «بع� ��ض الأ�شخا�ص الذي ��ن نعرفهم جيد ًا نعلم ب�أنهم
تعر�ضوا �إىل االكراه ،و�أدلوا ب�أقوال غري �صحيحة».
ون ��وه العبد رب ��ه� ،إىل �أن «الكثري م ��ن �أبناء املناطق
املح ��ررة قاتل ��وا الق ��وات الأمريكية وق ��د مت اعتقالهم
واحلك ��م عليه ��م ،ومل يخرج ��وا م ��ن املعتق�ل�ات بع ��د
�ص ��دور قانون العف ��و يف عام  ،2016رغ ��م �أن اخرين
قاتلوا الأمريكان اي�ض ًا م ��ن املكون ال�شيعي قد �شملوا
بالقانون ومت �إطالق �سراحهم».
ويج ��د� ،أن «ال�شريح ��ة م ��ن الذي ��ن قاتل ��وا الق ��وات
الأمريكي ��ة تعر�ض ��ت �إىل متييز ب�شم ��ول البع�ض منها
بالعف ��و وا�ستثناء اخرين» ،مبين� � ًا �أن «حتالفنا يطالب
ب�إخ ��راج الذي ��ن قاتل ��وا الق ��وات الأمريكي ��ة ح�ص ��ر ًا،

ا�ستنفار في المحافظات التي �سجلت ا�صابات بالحمى النزفية
املر� ��ض للمرحل ��ة اخلط ��رة وه ��ي مرحلة
الن ��زف حتت اجللد �أو من فتحات اجل�سم
في�صعب عالجه».
وي�سرت�سل� ،أن «الوزارة تقوم مبعاجلة
املر� ��ض ،وهن ��اك الكث�ي�ر م ��ن امل�صاب�ي�ن
غادروا امل�ست�شفيات بعد تلقيهم العالج»،
داعي� � ًا «و�سائ ��ل الإع�ل�ام اىل ع ��دم اتباع
�أ�سلوب التهويل يف نقل املعلومات ،كون
الو�ضع حتت ال�سيطرة».
و�أف ��اد الب ��در يف ت�صري ��ح �إىل (املدى)،
ب� ��أن «املر� ��ض م�ش�ت�رك ،والعم ��ل عل ��ى
مواجهت ��ه يك ��ون م ��ن خ�ل�ال ع ��دد م ��ن
الوزارات».
و�أ�ض ��اف� ،أن «املهام تتوزع على وزارة
الزراع ��ة وم�س�ؤوليته ��ا مكافحة احل�شرة
الناقل ��ة امل�سم ��اة ب� �ـ (الق ��راد) ،ومعاجل ��ة
احليوان ��ات امل�صاب ��ة� ،إ�ضاف ��ة �إىل
م�س�ؤولي ��ة وزارة الداخلية وامانة بغداد
واجلهات البلدية يف املحافظة يف متابعة
الذبح الع�شوائي».

ونوه البدر� ،إىل �أن «دور وزارة ال�صحة
يب ��د�أ بعد انتقال املر� ��ض من احليوان �إىل
االن�س ��ان بالك�ش ��ف املبك ��ر ع ��ن احلاالت،
ولدينا خربة كبرية يف هذا املجال وتقدمي
الدعم العالجي حتى ال�شفاء التام».
و�أ�شار� ،إىل «ع ��دم �إمكانية التو�صل �إىل
�إجاب ��ة علمية ب�ش�أن �سب ��ب زيادة احلاالت
يف الع ��ام احلايل م ��ا مل يكن هن ��اك م�سح
ل ��كل حال ��ة وتتبع �سب ��ب انتق ��ال العدوى
وانت�شاره ��ا ،لك ��ن ه ��ذا املر� ��ض متوط ��ن
والع ��راق ي�سج ��ل يف كل �سن ��ة �إ�صاب ��ات
ووفيات حمدودة جد ًا».
وحت ��دث الب ��در ،ع ��ن «جل ��ان م�شرتك ��ة
وخطط عم ��ل ملعاجلة احت ��واء االمرا�ض
االنتقالي ��ة ،والأخط ��ر ال�سيم ��ا يف الوقت
احلايل هو احلمى النزفية».
ويوا�ص ��ل� ،أن «ال ��وزارة لديه ��ا يف كل
م�ؤ�س�س ��ة �صحي ��ة ردهة للح ��االت امل�شتبه
ب�إ�صابتها ب�أمرا�ض وبائية».
و�شدد البدر ،على «الرتكيز يف مو�ضوع

الك�ش ��ف عل ��ى الأ�شخا� ��ص الذي ��ن لديه ��م
احت ��كاك باحليوان ��ات واملا�شي ��ة ،مث ��ل
مربيه ��ا واملتاجري ��ن به ��ا والق�صاب�ي�ن،
و�أك�ث�ر الإ�صاب ��ات والوفي ��ات يف ه ��ذه
الفئات».
لكنه عاد لي�ؤكد� ،أن «هذا الكالم ال يعني
�أن الفئ ��ات الأخ ��رى غ�ي�ر معر�ض ��ة ،ويف
حاالت نادرة ميكن �أن ت�صل الإ�صابة �إىل
غري الذين لديهم احت ��كاك مع احليوانات
واملا�شية».
وم�ض ��ى الب ��در� ،إىل �أن «تو�صياتن ��ا
تت�ضم ��ن �ش ��راء اللح ��وم م ��ن املح ��ال
املرخ�ص ��ة ر�سمي� � ًا ،وطهي اللح ��وم جيد ًا
قبل تناولها واالنتباه �إىل االعرا�ض التي
ه ��ي ارتفاع بدرجات احل ��رارة وال�صداع
يف مناطق خمتلفة من اجل�سم واالمل».
وكان ��ت بع� ��ض الإدارات املحلي ��ة يف
املحافظ ��ات قد اتخذت �إج ��راءات م�شددة
لل�سيط ��رة على فايرو�س احلم ��ى النزفية
بعد �أن �سجلت بع�ض الإ�صابات.

بغ�ض النظ ��ر عن انتمائه ��م �إىل �أي مكون يف املجتمع
العراقي».
و�أردف العبد ربه� ،أن «املطلب الآخر لتحالف العزم،
ه ��و تعديل قانون امل�ساءل ��ة والعدالة باعتب ��ار �أن هذا
اجلهاز ميثل �سلطة كا�شفة ،لكن ما يح�صل حالي ًا �أن كل
م ��ن لديه معاملة يف الدولة ينبغ ��ي �أن ي�ستح�صل على
كتاب ي�ؤيد عدم �شموله ب�إجراءات امل�ساءلة والعدالة».
ونوه� ،إىل �أن «هذه االجراءات الروتينية �شملت من
يريد التعيني �أو احل�صول على تعوي�ض �أو القبول يف
اجلامعات� ،أو من لديه �شهيد ويريد �أن ي�ستلم جثته».
وزاد العب ��د رب ��ه� ،أن «الكثري م ��ن الأ�شخا�ص قاتلوا
ع�صابات داع�ش وا�ست�شه ��دوا على ايدي هذا التنظيم
االرهاب ��ي �أو �أن منازلهم تعر�ض ��ت �إىل دمار ،لكنهم مل
ي�ستلم ��وا حقوقهم بداعي �أنه ��م م�شمولون ب�إجراءات
امل�ساءلة والعدالة».
ويوا�ص ��ل� ،أن «قانون امل�ساءل ��ة والعدالة مرت على
نف ��اذه ع�شرون عام ًا وم�ضى عليه من الزمن ما يكفي»،
ور�أى �أن «كل م ��ن لدي ��ه معلومات ب�ش� ��أن حزب البعث
املنحل ب�إمكانه �أن يذهب �إىل املحاكم».
و�ش� �دّد العبد رب ��ه ،عل ��ى �أن «حتالفنا طال ��ب ب�إحالة
امل�ساءلة والعدال ��ة �إىل الق�ضاء العراق ��ي ولدينا الثقة
مبحاكمن ��ا يف �أن تتخ ��ذ الق ��رارات ال�صحيح ��ة ب�ش�أن
التهم اخلا�صة بحزب البعث املنحل».
وحت� �دّث العب ��د رب ��ه ،ع ��ن «حلول م ��ن �أج ��ل امل�ضي
بهذين القانون�ي�ن� ،أبرزها مقاطعة جل�سات الربملان ما
مل يت�ضمن جدول �أعمالها القانونية».
ولف ��ت� ،إىل «مفاحتة الكتل ال�شريك ��ة لنا ب�أن املرحلة
تتطل ��ب �سن قوان�ي�ن ترفع الظل ��م واحليف ع ��ن �أبناء
املناطق املح ��ررة ،ومتكنا من احل�صول على موافقات
مبدئية بعيداً عن التوافقات ال�سيا�سية».
وم�ض ��ى العبد رب ��ه� ،إىل �أن «املرحل ��ة الثانية بعد �أن
ننج ��ز تعدي�ل�ات قانوين العف ��و وامل�ساءل ��ة والعدالة،
�ستك ��ون للمختطفني وتعوي� ��ض املت�ضررين من �أبناء
مناطقنا».
وكان حتال ��ف ال�سي ��ادة ق ��د ك�ش ��ف يف وق ��ت �سابق
عن تقدميه مق�ت�رح قانون لتعديل قان ��ون العفو العام
ال�ص ��ادر يف ع ��ام  ،2016م�ؤك ��د ًا �إحالت ��ه �إىل رئا�س ��ة
الربملان.
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دعوا �إىل تخ�صي�ص �أرا�ض بديلة ودعمها بالبنى التحتية

�أ�ص��حاب معام��ل الزبري يطالبون بحلول مل�ش��كالتهم مع نفط الب�ص��رة
 الب�صرة /املدى
بح ��ل م�ش ��كالت �أ�صحاب املعام ��ل ،وهي �شركة
نفط الب�ص ��رة التابعة ل ��وزارة النف ��ط ودائرة
عقارات الدول ��ة التابعة ل ��وزارة املالية ،ف�ض ًال
عن الإدارة املحلية يف الب�صرة".
ويج ��د� ،أن "املطال ��ب وا�ضح ��ة بتخ�صي� ��ص
�أرا�ض ��ي بديل ��ة للأرا�ض ��ي احلالي ��ة املتج ��اوز
ك�شف نائب عن الب�صرة عن
عليها لكي ننتهي من هذه امل�شكلة ب�شكل تام".
اجتماع قريب لإنهاء م�شكلة
وبني �ش ��داد� ،أن "الأرا�ض ��ي اجلديدة يفرت�ض
�أ�صحاب املعامل والك�سارات يف
�أن جته ��ز باخلدم ��ات واملي ��اه وتعبي ��د الطرق
ق�ضاء الزبري ،الفت ًا �إىل �ضرورة
وهي من م�س�ؤولية الإدارة املحلية يف الب�صرة
الت ��ي يج ��ب �أن تق ��وم بواجبها عل ��ى امت وجه
تخ�صي�ص �أرا�ض لهم بالتن�سيق
بهذا املجال".
مع اجلهات ذات العالقة وتوفري
وحت ��دث ،ع ��ن "وج ��ود بع� ��ض املوقوفني لدى
البنى التحتية لها ،م�شدداً على
القوات الأمنية من خالل قرارات ق�ضائية بناء
�أن العديد من امل�شاريع املهمة
على دعاوى �أقامتها �شركة نفط الب�صرة".
ولفت �شداد� ،إىل �أن "الأيام املقبلة �ست�شهد عقد
تعتمد على هذه املعامل مثل
لق ��اء يجمعنا مع �شركة نفط الب�صرة ،بح�ضور
م�شروع ميناء الب�صرة الكبري.
ممثلني عن �أ�صحاب املعامل واملك�سرات".
ويوا�ص ��ل� ،أن "موقع البطني غني جد ًا وميكن
ا�ستثم ��اره يف املعام ��ل� ،إ�ضاف ��ة �إىل مواق ��ع
�أخرى ميكن اال�ستفادة منها".
من معامل الك�سارات يف الب�صرة وي�سرت�س ��ل �ش ��داد� ،أن "ه ��ذه املعام ��ل ه ��ي
وقال النائب عن املحافظة علي �شداد� ،إن "لقاء وتابع �شداد ،يف حديث �إذاعي تابعته (املدى) ،عليها من الناحية القانونية".
�إدارة �شرك ��ة نفط الب�صرة وبحاجة �إىل تكاتف الوحي ��دة يف حمافظة الب�صرة لإنتاج احل�صى
جمعنا م ��ع �أ�صح ��اب املعام ��ل والك�سارات يف �أن "هناك مالحظات ابدتها �شركة نفط الب�صرة و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "مطالب ه� ��ؤالء لي�ست �صعبة اجلهود من جميع اجلهات ذات العالقة".
والرم ��ل وبقي ��ة امل ��واد الت ��ي تدخ ��ل يف �أغلب
ق�ضاء الزيرب ،ا�ستمعنا فيه �إىل مطالبهم".
كون الأرا�ضي التي يعمل عليها ه�ؤالء متجاوز عل ��ى الدول ��ة العراقي ��ة ،ولي�س ��ت �صعب ��ة على و�أو�ض ��ح �شداد� ،أن "هناك ث�ل�اث جهات معنية الأعم ��ال املدني ��ة وتعتم ��د جمي ��ع امل�شاري ��ع

فتح  30طريق ًا مغلق ًا يف بغداد
 بغداد /املدى
و�أ�شار البيان� ،إىل "فتح الطريق املتفرع من �سريع (حممد
القا�س ��م باجتاه منطقة الأل ��ف دار) �ضمن املحالت ()701
�أعلن ��ت قيادة عملي ��ات بغداد� ،أم�س الثالث ��اء ،عن فتح  30و( )702يف بغداد اجلدي ��دة ،و( )13زقاقا وطريقا فرعيا
طريقا مغلقا يف جانبي الكرخ والر�صافة .وذكرت القيادة �ضمن منطق ��ة الكاظمية" .ولفت� ،إىل "فتح عدد من الأزقة
يف بي ��ان تلقته (امل ��دى)� ،أنه "مت رفع الكت ��ل الكونكريتية والط ��رق يف املحلة ( )807يف جانب الكرخ بالإ�ضافة �إىل
وفتح ( )30طريقا مغلقا يف خمتلف مناطق و�أحياء بغداد فت ��ح ط ��رق يف املح�ل�ات ( )309و (� )510ضم ��ن مناط ��ق
يف جانبي الكرخ والر�صافة".
القاهرة و�شارع فل�سطني يف جانب الر�صافة".

غرامة مالية على عدم ارتداء حزام الأمان
 بغداد /املدى
ق ��ررت مديري ��ة امل ��رور العام ��ة،
�أم� ��س الثالث ��اء ،فر� ��ض غرام ��ة
� 50أل ��ف دين ��ار عل ��ى خمالف ��ة
عدم ارت ��داء حزام الأم ��ان .وذكر
بي ��ان للمديري ��ة تلقت ��ه (امل ��دى)،
�أن ��ه "ب�أم ��ر وتوجي ��ه م ��ن وزي ��ر
الداخلية عثم ��ان الغامني ووكيل
ال ��وزارة ل�ش� ��ؤون ال�شرط ��ة

وب�إ�ش ��راف مبا�ش ��ر وميداين من
قب ��ل مدي ��ر امل ��رور الع ��ام اللواء
ط ��ارق ا�سماعيل ح�س�ي�ن� ،ستقوم
مديري ��ة امل ��رور العام ��ة بت�شديد
�إج ��راءات املحا�سب ��ة ح ��ول (عدم
ارت ��داء حزام الأم ��ان) ابتدا ًء من
يوم ال�سبت القادم".
و�أ�ض ��اف البي ��ان �أن "ذل ��ك ج ��اء
بح�سب ما ج ��اء وفق املادة (/25
ثالث� � ًا /ه) من قانون املرور رقم 8

ل�سنة ."2019
و�أ�شار� ،إىل �أن "هذه املادة تن�ص
عل ��ى �أن يعاقب بغرام ��ة مقدارها
( )50000خم�س ��ون �أل ��ف دين ��ار
عراق ��ي يف ح ��ال (ع ��دم رب ��ط
ال�سائ ��ق والراك ��ب ال ��ذي بجانبه
حلزام الأم ��ان �أثناء قيادة املركبة
ومين ��ع جلو� ��س الأطف ��ال حت ��ى
�سن � 8سنوات يف املقعد الأمامي
لل�سيارة بجانب ال�سائق)".

العمالقة يف حمافظة الب�صرة".
و�أف ��اد ،ب�أن "م ��ن امل�شاري ��ع الت ��ي ت�ستفيد من
املعام ��ل ،م�شروع ميناء الفاو الكبري وم�شروع
امل�صايف و�أغلب امل�شاريع النفطية والكهربائية
على ما تنتجه هذه املعامل من احل�صى والرمل
وغريه من املواد الأخرى".
وم�ض ��ى �ش ��داد� ،إىل �أن "هن ��اك مطلب ��ا �آخ ��ر
ب� ��أن ين�ض ��م جميع �أ�صح ��اب امل�صال ��ح ورجال
االعمال الذين يعملون يف املعامل والك�سارات
�إىل احت ��اد ال�صناع ��ات العراقي ��ة كون ��ه كفي ��ل
بحمايتهم واعطائهم �إجازات ممار�سة املهنة".
وانته ��ى �ش ��داد� ،إىل �أن "ه ��ذا االج ��راء �سوف
يوفر لهذه ال�شريحة الغطاء القانوين يحميهم
م ��ن �إدارة نف ��ط الب�ص ��رة وم ��ن اجله ��ات ذات
العالق ��ة وم ��ن ال�سلط ��ة التنفيذية الت ��ي عانوا
منه ��ا ب�سب ��ب املالحق ��ات القانوني ��ة و�أوام ��ر
القب�ض".
الك�س ��ارات ومقالع
وطال ��ب �أ�صح ��اب معام ��ل ّ
احل�صى يف ق�ضاء الزبري ب�إيجاد حلول جذرية
مل�شاكلهم والت ��ي تتعلق ب�إيج ��اد �أرا�ضي بديلة
ملواقعه ��م احلالية ف�ض�ل�ا عن �إيق ��اف الدعاوى
القانوني ��ة املقام ��ة بحقهم من قب ��ل �شركة نفط
الب�ص ��رة و�إي�ص ��ال اخلدمات كامل ��اء والكهرباء
وتعبي ��د الط ��رق للأرا�ض ��ي البديل ��ة ملواقعه ��م
احلالية.

املناق�صة املرقمة ( /2املُعادة  )2022 /اخلا�صة

ب�إعادة تغليف واجهات بناية فرع الب�صرة والأعمال امللحقة بها

يدع��و البنك املركزي العراقي الش��ركات اجملازة رس��ميا ً من ذوي اخلب��رة واالختصاص واملؤهلني
لالش��تراك مبناقص��ة إعادة تغليف واجه��ات بناية فرع البصرة واألعمال امللحقة بها وحس��ب
املواصف��ات الفنية الواردة في جدول الكميات والش��روط القانوني��ة املعدة من قبل هذا البنك
وبإمكان الشركات اجملازة رسميا ً إرسال مخولهم القانوني مبوجب كتاب تخويل الى مقر البنك
املركزي العراقي  /الكائن في بغداد  -شارع الرشيد – بناية رقم ( )2الطابق ( )3الدائرة القانونية
 /قس��م العقود لغرض احلصول على وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره ( )100.000دينار (مئة ألف
دين��ار) غير قابل للرد وس��يكون موعد غل��ق املناقصة قبل نهاية الدوام الرس��مي ليوم االربعاء
املصادف .2022/6/6
الدائرة القانونية  /ق�سم العقود

Contracts@cbi.iq

وزارة النفط
�شركة خطوط الأنابيب النفطية (�شركة عامة)
�إعادة �إعالن مناق�صة للمرة الثانية

Ministry of Oil

يسر شركتنا القيام بإعادة إعالن املناقصة املرقمة ( )PL / E / 16 / 2021للمرة الثانية (والتي سبق وان مت إعالنها نهاية العام  2021وبداية العام
 )2022وبرقم جديد (  )PL / E / 3 / 2022اخلاصة بـ (جتهيز معدات كهربائية جهد متوسط وجهد واطئ مبختلف السعات مع امللحقات) من املناشئ
التالية( :إنكليزي ،املاني ،فرنسي ،إيطالي).
فعلى الراغبني من ذوي االختصاص مراجعة مقر الشركة الكائن في بغداد – الدورة – اجملمع النفطي  /قسم املشتريات للتقدمي على الشروط
واملواصفات املطلوبة في املناقصة لقاء مبلغ قدره ( )750000فقط سبعمائة وخمسون ألف دينار عراقي ال غير (غير قابل للرد) بعد تقدمي نسخة
من شهادة تسجيل الشركة ويكون آخر موعد لتقدمي العطاءات في موعد أقصاه قبل تاريخ غلق املناقصة املبني في الفقرة ( )14ادناه وستهمل
العطاءات غير املستوفية للشروط واملواصفات املطلوبة في وثائق القياسية للمناقصة والشروط أدناه:
 -1تقدمي التأمينات األولية املطلوبة من قبل املشتركني في املناقصة على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان مببلغ ( $ )20000فقط عشرون ألف
دوالر أمريكي ال غير باسم الشركة مقدمة العطاء لصالح شركة خطوط األنابيب النفطية (شركة عامة) صادرة من املصرف العراقي للتجارة او
أحد املصارف املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي على ان تكون نافذة لستة أشهر من تاريخ تقدمي العطاء ليغطي فترة اإلحالة وسوف يتم
استبعاد العطاءات التي لم ترفق بها التأمينات األولية .علما ً بأنه سيتم مصادرة التأمينات األولية عند سحب مقدم العطاء لعطائه بعد موعد
الغلق او في حالة عدم استكمال البيانات الفنية غير اجلوهرية أو تصحيح األخطاء احلسابية والشروط القانونية غير اجلوهرية.
 -2ارفاق كتاب براءة ذمة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي وكتاب براءة الذمة أو كتاب عدم ممانعة من االشتراك في املناقصات صادر من
الهيئة العامة للضرائب اصلي ومعنون الى شركة خطوط األنابيب النفطية نافذ املفعول مع الهوية الضريبية وهوية غرفة التجارة نافذة املفعول
(للشركات العراقية).
 -3تقدمي العطاء بظرف مختوم باخلتم احلي اخلاص مبقدم العطاء ومبني عليه اسم ورقم املناقصة وموعد الغلق ويحتوي بداخله على ظرفني
مختومني (يحتوي األول على وثيقة املناقصة بعد ملئها من قبل مقدم العطاء والتي متثل العرض التجاري والفني وختم االستمارات املوجودة
في القسم الرابع ومرفقة بأية تفاصيل فنية أخرى كالنشرات والرسائل التوضيحية والكتالوكات ويحتوي الثاني على وثائق مقدم العطاء مع
التأمينات األولية).
 -4ال تقل مدة نفاذية العطاء عن ( )180يوم.
 -5تقدمي تخويل اجلهة املصنعة ملقدم العطاء (نسخة ملونة) مثبت عليها ختم وشعار الشركة املصنعة ابتداءا ً على ان يكون مصدق من قبل
امللحقية التجارية او السفارة العراقية في بلد املنشأ عند التبليغ باالحالة وقبل التعاقد.
 -6على مقدم العطاء ارفاق نسخة ملونة من املستمسكات الشخصية التالية مع العطاء (نسخة من هوية األحوال املدنية وشهادة اجلنسية
العراقية أو (البطاقة املوحدة) وبطاقة السكن والبطاقة التموينية والرقم الضريبي) وشهادة تأسيس الشركة وعقد التأسيس مع ذكر العنوان
الكامل ورقم الهاتف للشركات العراقية .اما الشركات العربية واألجنبية فتقدم شهادة تأسيس الشركة وعقد التأسيس.
 -7على صاحب العطاء الفائز (الشركات العراقية) تقدمي كتاب حجب البطاقة التموينية مبوجب كتاب صادر عن وزارة التجارة عند التعاقد.
 -8املناقصة مبوبة على امليزانية الرأسمالية.
 -9سيتم عقد مؤمتر لإلجابة عن استفسارات مقدمي العطاءات في مقر الشركة بتاريخ (.)2022/5/23
 -10ال يجوز ملنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام االشتراك في املناقصات بصورة مباشرة او غير مباشرة.
 -11سيتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
 -12الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعراً.
 -13البريد االلكتروني للشركة pipelinecompany@oil.gov.iq
 Pipelinecompany@yahoo.comلالستفسار هاتف قسم املشتريات 07832001952
 -14موعد غلق املناقصة نهاية الدوام الرسمي ليوم االثنني املصادف ( )2022/5/30وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم
الراغبني باحلضور في مقر شركة خطوط االنابيب النفطية بتاريخ  2022/5/31الساعة التاسعة صباحا ً بتوقيت بغداد وفي حال مصادفة يوم موعد
الغلق عطلة رسمية سيكون موعد الغلق في اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي.
 -15يتم تسجيل العطاء في سجل العطاءات في قسم املشتريات ويودع في صندوق العطاءات املوجود في مقر الشركة في الدورة في موعد أقصاه
قبل موعد غلق املناقصة.
 -16الكلفة التخمينية للطلبية (( $ )1700000مليون وسبعمائة ألف دوالر).
 -17ان هذه املناقصة معلنة مبوجب الوثائق القياسية الصادرة عن وزارة التخطيط العراقية.
مع التقدير

Oil Pipelines Company (State Company) wishes to invite eligible and experienced bidders for Re-advertisement of a lender for the bid
PL / E / 16 / 2021 for the second time (it was previously announced at the end of 2021 and the beginning of 2022) with new Ref. PL / E / 3 / 2022
(Supply of Medium and Low Voltage electrical equipment by different capacities with accessories).
)From the following origins: (England, Germany, France, Italy
Interested eligible bidders may obtain the bid conditions and technical specifications from Oil Pipelines Company HQ / purchasing
Department located in the Oil Complex at Daura-Baghdad-Iraq. Interested eligible bidders may purchase bidding Documents upon payment
of a nonrefundable net amount of 750000 ID (Seven hundred fifty thousand Iraqi dinars only) against submission of registration certificate of
Incorporation. Offers should be submitted at least possible period not exceeding closing date as per specified In sub clause (14). Offers shall
be considered If satisfy the terms and conditions that required in standard bidding documents, (in additional to) the following conditions:
1. All bids must be accompanied by a Bid Security (Bid bond bank guarantee or endorsed cheque (original copy) with complete amount equal to
(20000) USD (Twenty thousand USD only). The Bid Security shall be submitted by the name of the bidder to the order of Oil Pipelines Company
(state company) issued by trade bank of Iraq or any authorized bank In Iraq approved by Iraqi Central Bank. The Bid Security must be valid for (6
months) starts from date of submitting bids. Bids shall be eliminated if not accompanied with the Bid Security. Bid Security shall be confiscated
If a Bidder withdraws its bid after closing date or non-completion of technical data non-fundamental or Correcting Arithmetical Errors and nonfundamental legal terms required In the terms of the enquiry.
2. Quittance certificate issued by retirement & welfare office & Valid taxation free commitment certificate or (Quittance) issued from general
commission of taxation In Iraq (original copy) titled to the order of Oil Pipelines Company with tax ID and valid chamber of commerce ID (for
Iraqi bodies).
3. Offers should be included two sealed envelopes. The first envelope shall be Included the bidding documents, which shall represent the
technical and commercial offer, filled and signed forms concluded in section IV, supporting by any technical description and catalogues. The
second shall be included bidder's documents and bid bond bank guarantee) shall be submitted in one envelope sealed by bidder's live stamp
and marked clearly with above tender's name, reference & closing date.
4. Bid shall be valid for at least (180) days.
5. Firstly bidder shall submit the authorization of the manufacturer (colored copy) on which manufacturer company's seal and logo are affixed
and then to be certified by the commercial attaché of Iraqi embassy in the country of origin upon the notification of awarding and before
contracting.
6. For Iraqi bodies, bidder shall submit a colored copy of identification card, National Identification certification, or (national card), Residence
card, Ration Card and Taxation Number Card and shall submit Registration certificate and articles of incorporation) in additional to firm names,
phone number & places, whether foreign bodies shall submit Registration certificate and articles of incorporation.
7. Awarded bidder shall submit a letter of ration car confiscation issued by ministry of trade during the contractual procedures (for Iraqi bodies).
8. The enquiry funded by the capital budget of the company.
9. A conference will be held at Oil Pipelines Co. HQ to answer any questions related to tender details at 23 / 5 /2022.
10. Public official absolutely have no permission to participate directly or indirectly.
11. Awarded bidder shall bear fees of advertisement.
12. Employer (client purchaser) shall not be obliged to accept lowest price offer.
13. Co.'s e-mail: pipelinecompany@oil.gov.iq, pipelinecompany@yahoo.com
For any questions or information purchasing department phone 07832201952
14. The last day to submit offers is the working day of (30 / 5 / 2022). Bids will be opened in the presence of the bidders' representatives who
choose to attend in person at the information office of Oil Pipelines Company (State Company) located in the Oil Complex at Daura-BaghdadIraq at (9.00 A.M 31 / 5 / 2022). In case of occurring as an official day-off, closing date shall be considered the subsequent day.
15. The offers must be registered in the purchasing department and then put in the offers box which is located in the head office of the Company
in Daura- Baghdad-Iraq before the closing date of the Bidder.
)16. The estimated cost of the above inquiry is (1700000) USD (One million seven hundred thousand dollars only
17. This enquiry shall be tendered in accordance with standard bidding documents issued by Iraqi ministry of planning.

)Oil Pipelines Company (State Company
Re-advertisement of a tender for the Second time

ماجد عبد الر�ضا لفته
وكيل املدير العام

B. Regards.

Majid A. AL-Ridha

Deputy of General Manager
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يوجه انتقادات مو�ضوعية التحاد الكرة:
�أكرم �سلمان ّ

جلنة اخلرباء "م�ضيعة للوقت" واالختيارات حمكومة بالنفاق
واملجامالت!
 ويت��ل "فائ���ض ع��ن الحاج��ة" مقارن��ة بنج��اح الجوه��ري مع الن�ش��امى
() 2-1
 بغداد � /إياد ال�صاحلي
�أك ��د م ��درب منتخبن ��ا الوطن ��ي الأ�س ��بق
�أكرم �س ��لمان� ،أن ت�ش ��كيل وزارة ال�ش ��باب
والريا�ضة للجنة ت�ض ��م �سبعة ع�شر خبري ًا
و�أكادميي� � ًا يف الث ��اين من �شب ��اط ،2022
ُيع ��د م�ضيعة للوق ��ت الذي حتتاج ��ه الكرة
العراقية ولي�س املنتخ ��ب وحده ،مُبيّن ًا �أن
م� �دّة الأ�شهر الت�سعة التي م� � ّرت من تاريخ
ت�سجل �أي
انتخ ��اب احت ��اد ك ��رة الق ��دم مل ّ
بالفارق
مُنج ��ز �أو تغيري �إيجاب ��ي يُ�شعرنا
ِ
ويُطمئ ��ن املتابع�ي�ن ب�إمكاني ��ة �إ�ص�ل�اح
منظومة اللعبة مثلما وع ��د رئي�سها عدنان
درجال يف برناجمه االنتخابي.
خ�ص به "املدى" على
وقال �سلمان يف حديث ّ
خلفي ��ة عدم تفاعل ِه م ��ع اللجنة املُكلفة بو�ضع
�سرتاتيجي ��ة لكرتن ��ا برغ ��م �ض ّمه ��ا بع� ��ض
العاملني معه يف مهمّات وطنية �سابقة "لدينا
الثقة ب�أنف�سنا ماذا عملنا للكرة العراقية خالل
ن�ص ��ف ق ��رن ،ويعلم ذل ��ك �أربعة م ��ن �أع�ضاء
االحتاد (مبن فيه ��م الرئي�س) الذي ��ن د ّربتهم
علي منذ
خالل م�سريتي م ��ع املنتخبات ،وم ّر ّ
حقبة ال�سبعينيات العديد من �أع�ضاء جمل�س
�إدارة االحتاد والأندية واملدربني والالعبني،
و�أحظ ��ى بعالق ��ات طيب ��ة م ��ع اجلمي ��ع ،ومل
أق�صر مع �أحد ،له ��ذا يفرت�ض �أن يكون هناك
� ّ
تقيي ��م حقيقي ملكان ��ة اخل�ب�راء وتو�ضع لهم
�شروط خا�ص ��ة وموا�صفات قبيل ت�شكيل �أي
جلنة لك ��ي تكون الأعم ��ال والنتائج متوافقة
م ��ع م�س�ؤولية �أع�ضاء اللجنة من دون تفاوت
يف الأعمار و�سنوات اخلربة".
و�أ�ض ��اف "مل ��اذا يُ�س ّم ��ي وزي ��ر ال�شب ��اب
والريا�ض ��ة عدد ًا من اخل�ب�راء وامل�ست�شارين
مله ّم ��ات حُم� �دّدة؟ ذل ��ك يعن ��ي �أنه ��م �أعل ��ى
التخ�ص�ص ذاته من
م�ستوى من العاملني يف
ّ
مدرب�ي�ن و�إداريني ،وهذا ما ن ��راه يف بع�ض
االحت ��ادات اخلليجية الت ��ي ت�ستقطب خرية
اخلرباء من امل�ستوى العايل كعرب و�أجانب
لتطوي ��ر منظوماتها� ،أما عندنا لال�سف تلعب
املجامالت وحاالت النف ��اق والنقابية دورها
يف االختي ��ار بتقريب هذا ال�شخ� ��ص و�إبعاد
ذاك ،وله ��ذا ال ن�ستغ ��رب �أن يك ��ون املو�س ��م
احل ��ايل �أ�سو�أ من املا�ضي ،والقادم �أ�سو�أ ممّا
م�ضى ،لأنن ��ا نرف�ض التغيري نح ��و الأف�ضل،
وال نريد ان نتع ّلم �أبد ًا".
اخلوف من اخلبري!
وتاب ��ع "ا�ستب�شرن ��ا خري ًا بت�س ّن ��م الكابنت
عدنان درج ��ال وث ّلة من العب ��ي املنتخبات
�سابق� � ًا منا�صبه ��م يف احت ��اد ك ��رة الق ��دم،
وتو ّقعن ��ا �أنه ��م ا�ستفادوا م ��ن كل الأخطاء
الت ��ي م ّرت يف تاريخ اللعب ��ة ،ويحر�صون
عل ��ى �ض ّم الكفاءات املعروف ��ة لإنقاذ اللعبة
م ��ن الرتاج ��ع ،و�سابق� � ًا ل ��ديّ جترب ��ة م ��ع
جمال�س �إدارات االحتادات التي تخاف من
تواجد اخلبري ُقربه ��ا ،ما يد ّلل على ُ�ضعف
�شخ�صي ��ة من تعمل مع ��ه ،لأن ��ه عندما تت ّم
اال�ستعان ��ة بك لتحلي ��ل وتقييم عمل مدرب
م ��ا يجب �أن تتوفر لدي ��ك معلومات وا�سعة
عنه ،ليك ��ون ر�أيك مُن�صف وال يُردَّ ،
وت�ض ْع
احلقائ ��ق يف ن�صابه ��ا ،وكذل ��ك يج ��ب �أن

اللجان ال�سابقة التي ُ�ش ّكلت بدافع املُحاباة
ف�شلت و�أنتهت ،ومل يُ�س َمع كالمها ومل ُتقر�أ
خططه ��ا ،بينم ��ا رئي� ��س االحت ��اد احل ��ايل
يع ��رف م ��ن هُ ��م اخل�ب�راء ،حقيق ��ة ال يزيد
عددهم عن خم�سة �أ�شخا�ص".

ي�ؤم ��ن ال�شخ�ص امل�س� ��ؤول يف االحتاد مبا
ُت ��ديل به وال يهمّ�شه �أو يق ّلل من قيمته و�إال
ما فائدة وجودك كم�ست�شار".
تقييم املدربني الأجانب
وذك ��ر �سلم ��ان "مل ن�ستفد من ف�ت�رة الهيئة
التطبيعية التي عملت من  4ني�سان 2020
اىل تاري ��خ انتخاب االحت ��اد يف � 14أيلول
 ،2021و�شهدت الأ�شهر الت�سعة املن�صرمة
الكثري م ��ن الأخطاء يف العم ��ل مل تكن يف
م�صلح ��ة اللعب ��ة ،ب�سب ع ��دم وجود خبري
مب�ست ��وى �أعل ��ى دراي ��ة م ��ن العامل�ي�ن يف
االحتاد ،و�إذا م ��ا عُدنا اىل فرتات املدربني
كاتانيت�ش و�أدفوكات وبرتوفيت�ش مل جند
من جل� ��س �أمامه ��م وقيّم عمله ��م با�ستثناء
عدن ��ان درج ��ال ،وعلى ه ��ذا اال�سا�س تف ّرد
املدرب ��ون الأجان ��ب بعمله ��م و�س ��ط غياب
التقييم واملناق�شة من اجلانب العراقي".
�أختالف الر�ؤى
و�أو�ض ��ح بخ�صو� ��ص ر�ؤيت ��ه ملعاجل ��ات
االحتاد ملف ��ات عدّة "بالن�سب ��ة يل �أختلف
م ��ع االحت ��اد يف ق�ضاي ��ا كث�ي�رة تخ� �ّ�ص
املدرب�ي�ن الوطني�ي�ن والعب ��ي املنتخ ��ب
املحلي�ي�ن واملحرتفني ك ��ون عالقة االحتاد
ب�أغلبه ��م �سيّئة حالي� � ًا ،و�أي�ض� � ًا التخطيط
مل�ستقبل ال ��دوري وبناء الفئ ��ات العمرية،
وه ��ذا يرج ��ع اىل اخل�ب�رة املكت�سبة خالل
اخلم�س�ي�ن عام ًا ،فمن يط ��وّ ر الفريق خالل
�سن ��ة مث�ل ً�ا ميك ��ن �أن نختزلها خ�ل�ال �ستة

�أكرم �سلمان
�أ�شهر ،فنح ��ن بحاجة اىل خ�ب�راء لتطوير
الكرة ب�ص ��ورة علمية ولي�س ��ت ع�شوائية،
وو�صل احلال بها اىل اخل�شية من مواجهة
فرق الهند وفيتنام ورمبا بنغالدي�ش".
جلان فا�شلة
وت�س ��اءل �سلم ��ان "م ��ا الغاية م ��ن ت�شكيل
درج ��ال جلنة اخل�ب�راء ت�ضم �سبع ��ة ع�شر
�شخ�ص� � ًا وهُ ��م غ�ي�ر مرتبطني باحت ��اد كرة
الق ��دم وال وزارة الريا�ض ��ة م ��ع العل ��م �أن
الت�شكي ��ل �ص ��در ب�أمر من وزي ��ر الريا�ضة؟
�أن عدد �أع�ضاء اللجنة كبري جد ًا وخربتهم
متباين ��ة ب�ي�ن ع�ض ��و و�آخ ��ر ،وه ��ذه بح ��د
ذاته ��ا ت�ش ّتت الأفكار ،ويع ��رف اجلميع �أن

الرباع علي عمار يخطف ّ
ف�ضيتي العالم في كريت

ويتل واجلوهري
ُ
وع ��ن �أ�سب ��اب ا�ستح ��داث جلن ��ة اخلرباء
يف ظ � ّ�ل وج ��ود اللجنة الفني ��ة والتطوير،
�أف ��اد "لدين ��ا تباي ��ن يف واجب ��ات اللجن ��ة
الفني ��ة ع ��ن بقي ��ة االحت ��ادات يف الع ��امل،
فالفني ��ة م�س�ؤوليتها تطوي ��ر كرة القدم من
كل النواح ��ي �شامل ��ة ال ��دوري واملدرب�ي�ن
والأندي ��ة وال ��دورات التطويري ��ة ،بينم ��ا
دور جلنة املنتخب ��ات يقت�صر على امل�سائل
املعنية بتطوير املنتخب ��ات ح�سب الفئات،
وهن ��ا ينبغ ��ي تنبي ��ه االحت ��اد اىل �أم ��ور
�أزدواجي ��ة ،ب ��ل هناك من ه ��و "فائ�ض عن
احلاجة" يف منظومته ،فمث ًال املدير الفني
لالحت ��اد يتح ّم ��ل م�س�ؤولية و�ض ��ع املنهاج
الكام ��ل لتطوي ��ر ك ��رة الق ��دم يف الع ��راق،
وم ��ن م�س�ؤوليت ��ه متابعة م ��درب املنتخب
الأول و�أي�ض� � ًا الأوملب ��ي وال�شب ��اب وهكذا
البقي ��ة ،يف حني من ��ذ مبا�ش ��رة الإنكليزي
ج ��ون ويت ��ل مهمت ��ه كمدي ��ر فن ��ي لالحتاد
يف ال�ساد� ��س والع�شري ��ن م ��ن حزي ��ران
ع ��ام � 2021إىل الي ��وم ال عالق ��ة له مبدرب
املنتخ ��ب الوطن ��ي ،وال �أي م ��درب �آخ ��ر،
بينم ��ا كلنا نفخر بتجربة امل ��درب امل�صري
الراحل حممود اجلوه ��ري عندما عمل مع

 بغداد  /املدى
�أح��رز الرباع ال�شاب علي عمار ي�سر وزن ١٠٩كغم
ميداليتني ّ
ف�ضيتني يف بطولة العامل لل�شباب حتت
٢٠عام ًا ،والتي �أختتمت مناف�ساتها �أم�س الثالثاء يف
جزيرة كريت اليونانية.
وق��ال ن��ائ��ب رئي�س احت��اد رف��ع الأث �ق��ال د.م�صطفى
�صالح :برغم الإ�صابة احلادّة التي تع ّر�ض لها الرباع
علي عمار� ،إال �أن ا�ستب�ساله و�إ�صراره على املناف�سة
حقق له ميداليتني ف�ضيتني واحدة يف رفعة اخلطف
حمقق ًا ١٦٨كغم ،والثانية يف املجموع العام جامع ًا
٣٥٩كغم فيما �سجّ ل يف رفعة النرت١٩١كغم.
ولفت �صالح �إىل "تع ّر�ض علي عمار ي�سر اىل ُظلم

�صالحيات املدير الفني
وا�ست ��درك "�أثن ��اء م�شاركت ��ي يف دورة
ال� �ـ ( )proيف الأردن� ،شه ��دتْ �إح ��دى
املحا�ض ��رات �أختالف� � ًا يف ال ��ر�أي ح ��ول
مو�ض ��وع ما ،وو�صل احل ��ال باملدير الفني
لالحت ��اد الأردين (تون�س ��ي اجلن�سي ��ة)
مف�ص ًال �إىل االحتاد
�آن ��ذاك �أنه رفع تقري ��ر ًا ّ
الآ�سي ��وي �أعلمهم مبوق ��ف املحا�ضر ،ومت
�إيقافه عن العمل ،وبعدها �أت�صل التون�سي
مبحا�ض ��ر �أمل ��اين وج ��اء خ�ل�ال يوم�ي�ن
و�أكم ��ل ال ��دورة معن ��ا ،ول ��ك �أن تت�ص ��وّ ر
حجم ال�صالحي ��ات املمنوحة للمدير الفني
لغر� ��ض خدم ��ة الك ��رة يف الأردن ،بينم ��ا
الأم ��ور لدينا خمتلط ��ة وت�شوبها كثري من
املفاهيم اخلاطئ ��ة ،و�إ�ضاعة للوقت الثمني
باختي ��ار ا�شخا� ��ص ال يحمل ��ون م�ؤهّ �ل�ات
مت ّكنهم من �إنقاذ كرتنا".

 -يتبع غداً -

 محمد حمدي

ان�ضباط ّ
متعدد الأوجه
ال يخف ��ى عل ��ى �أحد �أهمية جلنة االن�ضب ��اط يف دوري كرة القدم
ملختلف امل�سمّيات املمتاز واملظاليم وال�شباب وغري ذلك ،وتهدف
اللجن ��ة �أ�س ��وة مبثيالتها يف الع ��امل اىل �أه ��داف رئي�سية منها،
حتديد ح ��االت اخلل ��ل يف النظ ��ام الأ�سا�سي لالحت ��اد ولوائحه
وتعميمات ��ه وقراراته ،وحتديد العقوب ��ات امل�ستوجبة ،و�ضبط
تنظي ��م ووظائف اللجان امل�س�ؤولة ع ��ن اتخاذ القرار� ،إىل جانب
�إالج ��راءات الواجب �إتباعها لدى تلك اللج ��ان ،وتر�سيخ مبادئ
الروح الريا�ضية والتناف�س ال�شريف واللعب النظيف ،والتح ّلي
باالخالق احلميدة التي ت�ؤ ّكد على �أهمية احرتام وتطبيق �أ�س�س
وقواع ��د التنظيم والقانون اخلا�ص لك ��رة القدم ،واحلفاظ على
ال�ص ��ورة املُ�ش ّرفة للريا�ضة ب�صفة عامة وك ��رة القدم خا�صة من
خالل �ضمان ردع كل �سلوك مخُ الف ب�شكل فعّال ومنا�سب.
�أزاء ه ��ذه الأهداف النبيل ��ة احلازمة التي ال ميكن اغفالها ،يجب
�أن تك ��ون اللجنة عل ��ى ا�ستعداد كام ��ل للتعام ��ل املو�ضوعي مع
جميع الق�ضايا املهمة ،وال ميك ��ن �أن تكون هناك انتقائية اطالق ًا
يف ال ��ردع ل�ضمان �سري عمل قطار ال ��دوري والبطوالت الأخرى
الت ��ي تخ�ضع لنظام احت ��اد الكرة بكل يُ�سر ،م ��ن جانب وحفاظ
املكانة والأهمية التي انيطت بها من اجلانب الآخر ،كما ال ميكن
�إهم ��ال �أي مب ��اراة ،وتقرير �سواء عند انطالق ال ��دوري �أو �آخر
مباراة تقام مل�سك اخلتام.
يقين ��ا ،ل ��و �أن التطبيق الفعل ��ي للنظام يعمل ب�ص ��ورة من�ضبطة
به ��ذا االجت ��اه �سوف نالحظ نتائ ��ج رائعة تخ� �ّ�ص اجلميع دون
ا�ستثن ��اء ملكان ��ة ن ��ا ٍد �أو حكم و�ص ��و ًال اىل �أبعد نقط ��ة يف العمل
الكروي.
ولأج ��ل معرف ��ة م ��دى قوّ ة و�أث ��ر اللجن ��ة ،يكفي �أن ن�س ��وق �أحد
الأمثل ��ة يوم �أعل ��ن االحتاد الأوروب ��ي لكرة الق ��دم "يويفا" عن
�إتخ ��اذ �إج ��راءات ت�أديبية بحق ناد َي ��ي ريال مدري ��د وبر�شلونة
الإ�سباني�ي�ن� ،إىل جان ��ب يوفنتو� ��س الإيط ��ايل ،بع ��د ا�ستم ��رار
الأندية الثالثة يف م�شروع دوري ال�سوبر الأوروبي لكرة القدم
"�سوبر ليغ".
و�أ�ش ��ار االحت ��اد الأوروب ��ي حينه ��ا �إىل �أن جلن ��ة (االن�ضب ��اط
تو�صل ��ت �إىل �أهمية
والأخالقي ��ات) التابع ��ة للجامع ��ة القاري ��ة ّ
�إتخ ��اذ �إج ��راءات ت�أديبي ��ة �ض ��د ري ��ال مدري ��د وبر�شلون ��ة
ويوفنتو� ��س ،ب�سب ��ب احتمالي ��ة انته ��اك الأندية الثالث ��ة لإطار
القانوين وتت�ضمّن العقوبة غرام ��ات كبرية ،ف� ً
ضال عن التلويح
مبن ��ع عمالقي �إ�سبانيا (ريال مدري ��د وبر�شلونة) وبطل �إيطاليا
(يوفنتو� ��س) من امل�شاركة يف دوري �أبطال �أوروبا ،فماذا كانت
النتيج ��ة؟ ح�ص ��ل �أن قرب م�شروع ال�سوبر يف مه ��ده ،ومل يتج ّر�أ
�أي معرت� ��ض على و�صف قرارات جلنة االن�ضب ��اط بالقا�سية �أو
غ�ي�ر مهمة كما ه ��و احلال معن ��ا اىل درجة متادي �أندي ��ة بعينها
و�إداري�ي�ن �أي�ض� � ًا ورمبا العبني اىل تك ��رار ذات اخلط�أ والإمعان
فيها.
ول ��و تتبّعنا اجتماع جلن ��ة االن�ضباط يف احتاد ك ��رة القدم يوم
االثن�ي�ن املا�ضي ،يف مق ��ر االحتاد ملناق�شة بع� ��ض التقارير التي
تخ� � ُّ�ص ع ��دد ًا من املباريات م ��ن �أجل البتّ فيه ��ا ح�سب القوانني
واللوائ ��ح الناف ��ذة ،لوجدنا م�صداق ما حتدّثن ��ا فيه عن ا�سراف
متك� � ّرر ال�شخا� ��ص يف �أعلى ه ��رم الأندية يت�س ّبب ��ون يف الغالب
ب�إث ��ارة اجلمهور وافتعال الأزمات م ��ع الإعالم والإدارة واحتاد
الكرة �أي�ض ًا من دون �أن يكون هناك رادع حقيقي لهم ول�سلوكهم
امل�ش�ي�ن ،الأم ��ر الذي يدعون ��ا اىل تفحّ � ��ص مكام ��ن الق�صور يف
اللجن ��ة واالحت ��اد وال�شخو� ��ص امل�ؤث ��رة في ��ه �أي�ض� � ًا اىل حدود
�صعبة جد ًا.
�أزاء ذل ��ك ك ّله �أرى ومن وجهة نظ ��ر واقعية ي�شاركنا فيها الكثري
من املتابع�ي�ن �إننا وطاملا ك ّنا نن�ش ُد ال ّلح ��اق بدوريات املحرتفني
العاملي ��ة ،وال�س�ي�ر بخطى وا�ضحة �سريعة �أن ن�ض ��ع ح ّد ّ
لكل من
ي�ضع الع�صي يف عجلة االنطالق احلقيقي ويت�سبّب يف خ�سارة
كرتن ��ا الكثري من ر�صيدها مع جمهوره ��ا من وراء تهوّ رالبع�ض
م ��ن ال�شخ�ص ّي ��ات الطارئ ��ة واملث�ي�رة لل�شغ ��ب الإعالم ��ي
واجلماه�ي�ري م ��ع �أنها تق ��ف على ر�أ�س ه ��رم الأندي ��ة ،ول ُننهي
فا� ً
صال ممُ ِ ّل ًال واخلط�أ املتك ّرر!
يقينا ،لو �أن التطبيق الفعلي
للنظام يعمل ب�صورة من�ضبطة
بهذا االتجاه �سوف نالحظ
تخ�ص الجميع
نتائج رائعة
ّ
ناد �أو
دون ا�ستثناء لمكانة ٍ
حكم و�صو ً
ال الى �أبعد نقطة في
العمل الكروي.

ان��ط�لاق ب��ط��ول��ة ب��غ��داد ال��دول��ي��ة ل��ل��ج��ودو ب��م�����ش��ارك��ة  8دول
 بغداد /املدى

كبري من قبل جلنة التحكيم يف رفعة النرت بعد �أن
حقق ١٩٧كغم ،ومت احت�سابها (�إ�سقاط) وال�صحيح
(�إن ��زال) وه��ي نقطة �ضعيفة وجدلية يف التحكيم،
وبذلك فقدنا فر�صة املناف�سة على ميدالية ثالثة.
وي�ضيف "ب�صورة عامة كانت امل�شاركة فاعلة ،وكما
�أ ّكدنا �سابق ًا �أن رباعنا مل يكن رقم ًا �سه ًال ،بل �أثبت
جدارته من خالل امل�ستوى الفني الكبري الذي قدّمه
يف البطولة ،وك��ان حم� ّ�ط �أن�ظ��ار جميع امل�شاركني
واملتابعني.
وب�ّي�نّ �أن "امل�ستوى الفني الطيب للرباع علي عمار
جاء نتيجة الإعداد اجليد يف املع�سكرات التي �أ�شرتك
فيها مع زمالئه على مدى �أكرث من ثالثة �أ�شهر حتت
�إ�شراف مدربني �أكفاء مل يبخلوا بخرباتهم املرتاكمة.

الك ��رة الأردني ��ة من ��ذ ع ��ام  2001اىل عام
 2007ث ��م اختاره االحت ��اد الأردين مدير ًا
فني� � ًا ل ��ه خلربت ��ه الطويل ��ة يف التخطيط،
وكان يجتم ��ع ب�ش ��كل م�ستم� � ّر م ��ع مدربي
املنتخب ��ات الأردني ��ة وي�ض ��ع له ��م املناهج
ويق ّي ��م �أعمالهم ،وم ��ا اال�ست�شهاد بتجربته
�إال للت�أكي ��د على �أن ما بلغت ��ه كرة الن�شامى
اليوم ه ��ي نتاج ما غر�سه اجلوهري ومعه
امل ��درب عدنان حم ��د من مب ��ادئ �صحيحة
طوال مدة ا�شتغالهما.

كلمة صدق

تنطلق ،اليوم الأربعاء ،بطولة
بغداد ال�سالم الدولية للجودو
بن�سختها الأوىل يف العا�صمة
بغداد مب�شاركة ثماين دول هي
�إيران واملغرب وتون�س وبلجيكا
والأردن و��س��وري��ا وفل�سطني،
�إ�� �ض ��اف ��ة �إىل ال �ب �ل��د امل �� �ض � ّي��ف
العراق.
و�أق�ي��م �أم����س الثالثاء يف فندق
املن�صور ميليا ،مقر �إقامة الوفود
امل�شاركة ،امل�ؤمتر الفني وقرعة
امل �ن��اف �� �س��ات ب �ح �� �ض��ور ممثلي
املنتخبات وعدد كبري من و�سائل
الإع�لام مبختلف �أ�صنافها ،كما
ّ
متت �أي�ض ًا عملية ت�سجيل العبي
ك��ل منتخب م �� �ش��ارك و�إع �ت �م��اد
ال�ك���ش��وف��ات النهائية اخلا�صة
ب��ال �ب �ط��ول��ة ،ف �� �ض�ل ًا ع��ن �إج� ��راء
عملية حتديد الأوزان اخلا�صة
لالعبي الفردي والفرقي.
وعقدت جلنة احلكام م�ساء �أم�س
خا�ص ًا بح�ضور
الثالثاء اجتماع ًا ّ
م �� �ش��رف ع ��ام ال �ب �ط��ول��ة الليبي
نبيل دراوي��ل ،وتخ ّلل الإجتماع

ت��أك�ي��دات على ��ض��رورة �إخ��راج
النزاالت ب�أف�ضل �صورة ممكنة
عرب تطبيق روح القانون.
ّ
وي�ستهل ال�لاع�ب��ون مناف�سات
الأدوار التمهيدية للبطولة "
ال�ت�رت �ي��ب الفردي" اخل��ا� �ص��ة
ب� � � ��أوزان  73،81،90-ك �غ��م،
يف ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا،
وت�ستم ّر الأدوار الأوىل لغاية

ال �� �س��اع��ة ال �ث��ان �ي��ة ع �� �ش��رة من
منت�صف النهار يف قاعة ال�شعب
ال��دول �ي��ة امل�غ�ل�ق��ة ،وي�ع�ق��ب تلك
النزاالت فرتة �إ�سرتاحة ت�ستم ّر
ملدة ن�صف �ساعة ،ليبد�أ بعد ذلك
الدور التمهيدي اخلا�ص ب�أوزان
100+ ،100- ،66- ،60كغموي�ستمر لغاية الرابعة ع�صر ًا.
و�سيقام حفل الإفتتاح الر�سمي

للبطولة ،ال�ي��وم الأرب��ع��اء ،يف
قاعة ال�شعب للألعاب الريا�ضية
خ� �ل ��ال ال� � �ف �ت��رة امل� ��� �س ��ائ� �ي ��ة،
وبالتحديد بني ال�ساعة ال�ساد�سة
وال�سابعة م�ساء بح�ضور وزير
ال�شباب والريا�ضة عدنان درجال
ورئي�س اللجنة الأومل�ب�ي��ة رعد
حمودي ورئي�س احتاد اجلودو
� �س �م�ير امل ��و�� �س ��وي ور�ؤ� � �س� ��اء

ال��وف��ود امل�شاركة يف البطولة،
�إ�ضافة �إىل �أع�ضاء اللجنة العليا
وبقية اللجان ال�ساندة.
و� �س �ي �ت �خ � ّل��ل ح �ف��ل الإف� �ت� �ت ��اح،
�إل�� � �ق� � ��اء ك � �ل � �م� ��ات ت��رح��ي��ب��ي��ة
ب��ال �� �ض �ي��وف م ��ن ق �ب��ل درج� ��ال
وح�م��ودي وامل��و��س��وي ،و�إق��ام��ة
�إ��س�ت�ع��را��ض��ات ر�سمية للوفود
امل���ش��ارك��ة واجل���وق املو�سيقي
وحملة الأعالم العراقية ،وكذلك
ع��ر���ض ف �ي �ل��م وث��ائ �ق��ي ي�ت�غ� ّن��ى
ب��ال�ع��ا��ص�م��ة ب��غ��داد وت��اري�خ�ه��ا
ال ��زاخ ��ر ،ث��م ُي�ع�ل��ن درج� ��ال عن
�إيذان �إنطالق البطولة.
و�سيتم خ�لال ال�ف�ترة امل�سائية
�إقامة الأدوار النهائية لتحديد
�أ�صحاب املراكز الأوىل للفردي
والرتتيب العام للبطولة.
و��س� ُت�خ��ّ��ص����ص م�ن��اف���س��ات ي��وم
غد اخلمي�س للفرقي� ،إذ �ستبد�أ
الأدوار التمهيدية يف ال�ساعة
الثالثة ع���ص��ر ًا وت�ستمر لغاية
ال�ساد�سة م���س��اء ،لتقام بعدها
الأدوار ال �ن �ه��ائ �ي��ة� ،أم� ��ا حفل
التتويج الفرقي ف�سيكون بتمام
ال�ساعة ال�سابعة م�ساء.
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�سد مكحول على نهر دجلة ..م�ضار كبيرة بدون منافع
(الجزء الثاني)
يف العراق هَ وَ�س مر�ض ��ي يف امل�شاريع
الكب�ي�رة .وال اعتق ��د ب� ��أن �أحده ��م يتقدم
لتربير ه ��ذا الهو�س ،خا�صة ان الكثريين
م ��ن م�ؤي ��دي ه ��ذا النه ��ج مل يح ّدث ��وا
معلوماته ��م بعد تخرجه ��م من اجلامعات
قب ��ل ثالث ��ة �أو اربع ��ة عق ��ود .فه ��ذه
امل�شاري ��ع ،ويف املجال الإروائي خا�صة،
حتم ��ل معها كل �شروط ف�شله ��ا �إقت�صادي ًا
وبيئي� � ًا ،والأمثل ��ة كثرية يف الع ��امل� .أما
يف الع ��راق فالأمثل ��ة كث�ي�رة ج ��د ًا وق ��د
ذك ��رت منه ��ا م�ش ��روع كفل�-شنافي ��ة يف
اجل ��زء الأول من هذه املقال ��ة� .أما الف�شل
هن ��ا فق ��د يبدو و�صف� � ًا خمفف� � ًا ،لكنه على
ال�صعي ��د الفلاّ ح ��ي والزراع ��ي فهو ميثل
مـ�أ�س ��ا ًة ك�ب�رى تب ��د�أ ب�إيق ��اف الن�ش ��اط
الزراع ��ي للتجمع ��ات ال�سكاني ��ة والقرى
املتوطنة يف موقع امل�ش ��روع ،وال تنتهي
ب�إف ��راغ املدن والق ��رى من ال�س ��كان ،وال
بالتعوي�ض ��ات والن ��زوح وتعطيل عجلة
الإنت ��اج املعت ��ادة عل ��ى �أم ��ل جن ��اح ما ال
ينجح!
ال ميك ��ن حت ��ت �أي ظ ��رف جت ��اوز �أو
�إهم ��ال الكلف ��ة الإن�سانية لتل ��ك امل�شاريع
ملج ��رد ان املت�ضرري ��ن م ��ن الفق ��راء
واملزارع�ي�ن عاجزي ��ن ع ��ن الدف ��اع ع ��ن

حقوقه ��م .ففي الدول ��ة ال�شمولية ،او يف
الدول ��ة العقيم ��ة ،ميك ��ن لتوقي ��ع واح ��د
م ��ن قب ��ل م�س� ��ؤول �أن يت�سب ��ب بتحطيم
حي ��اة �آالف العوائ ��ل و�إجباره ��م عل ��ى
الن ��زوح من مناطقه ��م اىل مناطق �أخرى
ال تربطه ��م به ��ا �أية و�شائ ��ج .ويف بع�ض
الأحي ��ان تك ��ون ال�ضحي ��ة مدين ��ة كامل ��ة
اىل جان ��ب العديد م ��ن الق ��رى املجاورة
لها ،كما ح ��دث ملدينتي “عنة” و”راوة”
اللت�ي�ن اغرقتهما كلي� � ًا او جزئي� � ًا بحرية
خ ��زان �سد حديثة يف اع ��ايل الفرات عند
ان�شاء �سد حديث ��ة يف الثمانينات وهُ ّجر
ال�سكان اىل مناطق �أخرى .وهذه حقيقة
حدثت هنا ،وه ��ي ال تختلف عن ما فعلته
كثري م ��ن ال�سدود الك�ب�رى يف العامل يف
خمتل ��ف الق ��ارات .لذل ��ك ف� ��إن املنظم ��ات
الدولي ��ة ،ومنها البن ��ك الدويل ،قد تخلت
نهائي ًا عن متويل تل ��ك امل�شاريع وخا�صة
ال�س ��دود الك�ب�رى ب�سب ��ب م�ضا ّره ��ا على
املدي�ي�ن املتو�سط والطوي ��ل وهي م�ضار
تف ��وق الفوائد املبا�ش ��رة والآنية لل�سدود
عند ان�شائها.
ولك ��ي يك ��ون املو�ض ��وع مبا�ش ��ر ًا
فلنتح ��دث ع ��ن م�ش ��روع �س ��د مكح ��ول
املق�ت�رح كنم ��وذج للطريق ��ة الع�شوائي ��ة
الت ��ي يتعامل به ��ا بع� ��ض امل�س�ؤولني مع
ال�ث�روة الوطني ��ة� ،سوا ًء ال�ث�روة املائية
او املالي ��ة .ان ��ا �أعتقد �أنه ��م يف هذا الأمر

يتخل ��ون عن مهامه ��م يف حماية امل�صالح
العلي ��ا للبالد ،و�أمتنى ان يكون ذلك جه ًال
ال عمد ًا.
عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال فوج ��ئ املراقب ��ون
بالإع�ل�ان عن ق ��رار بان�شاء �س ��د مكحول
باعتب ��اره اولوي ��ة ل ��دى وزارة امل ��وارد
املائي ��ة .وهذا غري �صحي ��ح لأن اولويات
ال ��وزارة وتوقيتاته ��ا الزمني ��ة وكلفه ��ا
معروف ��ة وحم ��ددة يف وثيق ��ة الدرا�س ��ة
الإ�سرتاتيجية للمياه والأرا�ضي املنجزة
ل�صالح ال ��وزارة .ومبا ان امل�س�ؤولني يف
الوزارة ي�شريون اىل تلك الإ�سرتاتيجية
يف كل �صغ�ي�رة وكبرية .فلماذ يتم �إغفال
ان ال�سرتاتيجية �ألغت فكرة م�شروع �سد
مكحول بالأ�صل؟
�إن م ��ا ج ��اء يف وثائ ��ق اال�سرتاتيجية
�صحيح وي�ؤك ��د �صحة القرارات ال�سابقة
على ي ��د �أكرث م ��ن وزير �ساب ��ق بل ومنذ
�أربعين ��ات الق ��رن املا�ض ��ي .له ��ذا ي�ص ��ح
الإعتق ��اد ب� ��أن الق ��رار بال�ش ��روع ب�إن�شاء
ال�س ��د كان ارجتالي� � ًا وع�شوائي� � ًا وخارج
�سياق ��ات العم ��ل املعروف ��ة .وحلد حلظة
الكتاب ��ة هذه مل ُيق� �دّم اي تربير علمي او
تقري ��ر مهن ��ي حماي ��د مكتوب يق�ت�رح او
يزكي �إعادة الإعتب ��ار مل�شروع مت الغا�ؤه
م ��رار ًا يف فرتات �سابق ��ة .وال يكفي قيام
اح ��دى �صفح ��ات الفي�سب ��وك يف ن�ش ��ر
مقطع فيدي ��وي ( )Animationيعر�ض

تمكين المر�أة؛ حول خلق
الم�ساهمة الفاعلة

� إ�سماعيل نوري الربيعي

تتب ��دى كف ��اءة احلك ��م الر�شي ��د م ��ن خالل
معي ��ار امل�شاركة ،وما يقوم علي ��ه من ا�س�س
تتمثل يف احل�ضور الفاعل وامل�ؤثر ملنظمات
املجتم ��ع املدين ،واالنتخابات الدورية التي
ت�ضم ��ن التب ��دل يف الوج ��وه والزعام ��ات
والقي ��ادات ،ونظام ت�شريع يق ��وم على مبد�أ
�سي ��ادة القان ��ون ،و �إدارات حملي ��ة تعتم ��د
مب ��د�أ الالمركزي ��ة ،والعم ��ل عل ��ى الإف ��ادة
الق�ص ��وى م ��ن جمي ��ع مكون ��ات املجتمع ،ال
�سيم ��ا عل ��ى �صعي ��د متك�ي�ن امل ��ر�أة وتنمي ��ة
ال�شب ��اب  .وتبقى مرتك ��زات امل�شاركة قائمة
على الدور ال ��ذي ي�ضطلع به املجتمع املدين
يف احلياة العامة ،وعلى خمتلف امل�ستويات
االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة و ال�سيا�سي ��ة .
وم ��دى ا�ستقالليت ��ه وح�ض ��وره الفاع ��ل و
العمي ��ق خ ��ارج هيمنة ال�سلط ��ة احلكومية.
باعتب ��ار �أن ه ��ذا الإ�ستق�ل�ال يبق ��ى مبثاب ��ة
املعي ��ار الأ�ص ��ل الذي يح ��دد م�س ��ار وجدية
وعم ��ق ح�ض ��ور املجتم ��ع امل ��دين يف تبني
الق�ضاي ��ا التي تهم اجلماع ��ات التي ميثلها.
�إن كان على م�ستوى �صناعة القرار� ،أم على
م�ستوى الق ��درة يف التمثيل مل�صالح الفئات
الت ��ي ميثله ��ا .وبق ��در �أهمي ��ة االنتخاب ��ات
الدوري ��ة يف حف ��ز احلي ��اة الدميقراطي ��ة،
بو�صفها الو�سيلة الأكرث جناعة يف مواجهة
ظاه ��رة احت ��كار ال�سلطة� ،إال �أنه ��ا تبقى يف
مواجه ��ة م�ستم ��رة و دائم ��ة م ��ع الأن ��واع
املختلفة واملتع ��ددة التي تقوم عليها قوانني
االنتخاب و انواعه ��ا .و ماهو النوع الأكرث
قربا مع متطلبات احلكم الر�شيد( ،الن�سبي؟
�أم نظ ��ام الدوائ ��ر االنتخابي ��ة) .الأه ��م هنا
يبق ��ى متعلق ��ا ب�أهمي ��ة اخلال�ص م ��ن مراكز
الق ��وى والهيمن ��ة وال�سطوة الت ��ي تتح�صل
عليه ��ا بع� ��ض الأط ��راف ،يف التاث�ي�ر عل ��ى
م�سار االنتخابات.
تربز م�س�ألة متك�ي�ن املر�أة يف �صلب م�س�ألة
احلكم الر�شي ��د ،و�أهميته ��ا يف تفعيل م�سار
التنمي ��ة املجتمعي ��ة ،تلك الت ��ي اتخذت �أكرث
من م�س ��ار و ت�صور ،والذي يق ��وم بنا ًء على
الن�سق القيم ��ي والثقايف ال�سائد يف جمتمع
ما ،والتي تتمثل يف:
 .1دور امل ��ر�أة يف التنمي ��ة :االجت ��اه الذي
يق ��وم على مب ��د�أ امل�س ��اواة االجتماعي ��ة� ،إذ
ال ف ��رق ب�ي�ن رج ��ل و �إم ��ر�أة ،بقدر م ��ا يكون
الفي�ص ��ل م�ستن ��دا �إىل اخل�ب�رة والكف ��اءة و
النزاهة  ،والقدرة على االجناز� .إنه ال�سياق
املتطل ��ع نح ��و جتن ��ب اله ��در يف الطاق ��ات،
واملتطل ��ع ب ��كل م ��ا �أوتي م ��ن ق ��درة وقوة و
�إمكانات ،نح ��و الإفادة الق�ص ��وى من جميع
املكونات االجتماعية.
 .2امل ��ر�أة و التنمي ��ة :االجت ��اه ال ��ذي ال
يتعار� ��ض مع �أهمية دور املر�أة ،لكنه يتوقف
عن ��د �أهمية الوق ��وف على املك ��ون الطبيعي
والبيولوجي الذي مييزها عن الرجل ،ومن

ه ��ذا ف�إن التطلع هنا يقوم على �أهمية الإفادة
من القدرات التي متيز املر�أة ،وتوجيهها يف
خدمة التنمية ،و مبا يتنا�سب و التخ�ص�صات
التي ميكن للمر�أة �أن تبدع فيها.
.3املر�أة و التنمي ��ة  :االجتاه الذي يتطلع
نح ��و تنمي ��ة دور امل ��ر�أة يف املجتم ��ع ،م ��ن
خ�ل�ال العناية ب�إعداد الربامج اخلا�صة التي
تنه� ��ض مب�ساهمته ��ا الإيجابي ��ة ،و توف�ي�ر
البيئ ��ة املنا�سب ��ة الت ��ي تعم ��ل عل ��ى تغي�ي�ر
ال�صورة النمطية حول املر�أة.

�ص ��ور ًا متخيل ��ة لل�س ��د يف ح ��ال ان�شائه
تظه ��ر فيه ��ا احلالة “كم ��رة وربي ��ع” ،ال
تهج�ي�ر وال تعوي�ضات وال م�ش ��اكل فنية
وذوب ��ان الطبق ��ات اجليولوجي ��ة وال
�إغ ��راق  200موق ��ع �أث ��ري بع�ضها مدرج
عل ��ى ال ئحة ال�ت�راث العامل ��ي ،وال �إ�شارة
اىل الغ ��اء امل�ش ��روع يف العه ��ود ال�سابقة
وغري ذلك.
من الغرابة �أي�ض ًا م�صادرة ر�أي الفريق
امل�س� ��ؤول ع ��ن تطوي ��ر ومتابع ��ة تنفي ��ذ
ا�سرتاتيج ��ة املي ��اه واالرا�ض ��ي حت ��ى
 .2035فه ��ذا الفري ��ق م ��ا ي ��زال ،ح�س ��ب
معلومات ��ي ،موج ��ود ًا يف وزارة املوارد
املائية ،فلم ��اذ ال يتف�ضل ��ون بح�سم الأمر
ويعلن ��ون ب� ��أن اال�سرتاتيجي ��ة الت ��ي
ا�شرفوا عل ��ى اجنازها كانت خاطئة مث ًال
ب�ش�أن �سد مكحول ويتحملون امل�س�ؤولية
املهنية عن ذلك؟
لننظ ��ر اىل املو�ضوع م ��ن زوايا �أخرى
�أوله ��ا امل�ساح ��ات الت ��ي �سيغمره ��ا ال�سد
يف ح ��ال �إن�شائ ��ه .ابت ��دا ًء �س�أت ��رك �أم ��ر
املواق ��ع الأثرية الت ��ي �ستغمر وتدمر اىل
وزارة الثقاف ��ة .فه ��ي ال ��وزارة القطاعية
امل�س�ؤول ��ة ع ��ن حماي ��ة الآث ��ار واملواق ��ع
بحك ��م الوظيف ��ة ،وه ��ي اي�ض� � ًا م�س�ؤولة
عن الإجابة عل ��ى ت�سا�ؤالت واعرتا�ضات
اليون�سك ��و على ان�شاء ال�س ��د وخطورته
على ال�ت�راث الإن�ساين .و�شخ�صي ًا �أعتقد
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وامل�ساع ��دات لرتمي ��م حي ��اة جديدة على
ركام حياة كان ��ت م�ستقرة ،بكل ما يعنيه
ذلك م ��ن الأ�ض ��رار الإجتماعي ��ة ومتزيق
الأوا�صر اال�سرية.
املو�ض ��وع الأك�ث�ر و�ضوح� � ًا ل ��كل ذي
ب�ص�ي�رة يف النظ ��ر اىل مو�ضوع تخزين
املياه يف ال�س ��د املزمع ان�شا�ؤه هو كفاءة
الإرواء يف الع ��راق .فمع ��روف ان ال ��ري
ال�سيحي هو النظام الإروائي ال�سائد يف
الع ��راق منذ القدم م ��ع ا�ستثناءات قليلة.
يع ��رف املخت�صون قبل غريه ��م حقيقة ال
ميك ��ن �إنكاره ��ا وه ��ي ان كف ��اءة الإرواء
لدين ��ا هي �أقل م ��ن  .%40ه ��ذا يعني ان
ال�ضائع ��ات من املي ��اه امل�ستغلة يف �إرواء
امل ��زارع واحلقول تبلغ  %60على الأقل.
ومب ��ا �أن املعلن ب�أن �س ��د مكحول املنتظر
�سيخ ��زن يف احلال ��ة الق�ص ��وى ،اي على

افرتا� ��ض امل ��لء الت ��ام ،كمي ��ة مقدارها 3
ملي ��ار مرت مكعب م ��ن املياه ،فه ��ذا يعني
ان ال�ضائع ��ات م ��ن املي ��اه املخزن ��ة عن ��د
ا�ستخدامه ��ا �ستك ��ون  1.8ملي ��ار م�ت�ر
مكع ��ب� .أي ان املبل ��غ الهائ ��ل املخ�ص�ص
لإن�ش ��اء ال�س ��د والبال ��غ  3ملي ��ار دوالر
يه ��دف فعلي� � ًا اىل توف�ي�ر  1.2مليار مرت
مكع ��ب م ��ن املي ��اه فق ��ط� .أي ��ن اجل ��دوى
واحل�سابات الإقت�صادية يف املو�ضوع؟
املو�ضوع الثالث هو جيولوجية املوقع
املق�ت�رح للم�ش ��روع .فه ��ي غ�ي�ر �صاحل ��ة
ح�سب التقارير املتاحة ،و�إن املغامرة يف
ان�شاء ال�س ��د ال يدرك نتائجه ��ا امل�ؤيدون
له ،ف�ض�ل ً�ا عن ان وجود عي ��ون الكربيت
والق ��ار وما متثله من خط ��ر حمتمل على
نوعية املياه املخزنة.
*وزير وسفير سابق

الموازنة العامة و �صالحيات حكومة ت�صريف الأعمال
(قراءة قانونية)

اتجه العديد من رجال القانون
في العراق الى �إبداء ر�أي قانوني
مفاده انه ال يحق لحكومة
ت�صريف االعمال ان تقدم
م�شروع قانون الموازنة لعام
 2022و ان اقدمت هذه الحكومة
و ار�سلت هذا الم�شروع الى
البرلمان و �أقره كقانون فانه
يكون قاب ً
ال للطعن و من ثم
ً
جملة و تف�صي ً
ال
ي�سهل �إبطاله
م�ستندين في ر�أيهم القانوني هذا
الى ا�سا�سين قانونيين:

ال�شباب جدلية الحق والواجب

تتب ��دى �أهمية ال�شب ��اب يف �صل ��ب م�س�ألة
احلوكم ��ة� ،أنطالق ��ا م ��ن الأ�س� ��س الرا�سخة
الت ��ي تب�ش ��ر به ��ا منظوم ��ة احلوكم ��ة حيث
اال�ستن ��اد �إىل ال�شفافية والعدالة وامل�ساءلة،
وبه ��ذا ف� ��إن �ضم ��ان حق ��وق امل�ساهم�ي�ن و
امل�شارك�ي�ن ،يك ��ون حا�ض ��را ومت�ص ��رات
امل�شه ��د العموم ��ي� .إن ��ه امل�سع ��ى اجل ��اد و
الوا�ض ��ح نح ��و حماي ��ة حق ��وق و واجبات
فئ ��ة ال�شباب� ،سعي ��ا نحو ا�ستثم ��ار طاقتهم
م ��ن دون الوق ��وع ،حت ��ت هيمن ��ة الق ��وى
ال�سيا�سي ��ة امل�سيط ��رة ،ال�ساعي ��ة نحو ر�سم
معامل الواقع� .إنها ال�ضمانات املتطلعة نحو
حماية حقوق ال�شب ��اب يف امل�شاركة اجلادة
والفاعل ��ة يف �صناعة الق ��رار ،و االختيار و
املراجع ��ة و التنقي ��ح والت�صوي ��ت .و احلق
الكم ��ل يف احل�ص ��ول عل ��ى الأرب ��اح املادية
واملعنوي ��ة ،باعتب ��ار ع�ضوية فئ ��ة ال�شباب
الكاملة غري املنقو�صة.
�إنه ��ا امل�ساواة بني جميع عنا�صر املجتمع،
دون الوق ��وع يف متيي ��ز فئ ��ة عل ��ى �أخ ��رى،
او امل�سع ��ى نح ��و اخت ��زال املجتم ��ع يف فئة
حم ��ددة باعتبار احلكمة و احت ��كار املعرفة،
وتقدمي اخلربة على الكفاءة .م�ساواة تقوم
عل ��ى احلق ��وق القانوني ��ة ،و الت�صويت يف
�صناعة الق ��رار ،و احل�صول على املعلومات
ب ��روح ال�شفافي ��ة .و التعوي� ��ض الكام ��ل
ع ��ن �أي تق�صري ي�ص ��در بحق فئ ��ة ال�شباب،
باعتب ��ار التميي ��ز �أو االق�صاء� .إن ��ه التعبري
الوا�ض ��ح عن الواقع ال ��ذي يعي�شه ال�شباب،
ح ��ول اجلمي ��ع م ��ن الق�ضاي ��ا الت ��ي تهمه و
مت�س حيات ��ه ،بدءا بفر�ص العم ��ل املتاحة ،
والبطالة والفقر واملوارد و الهدر واالنفاق،
و�ص ��وال �إىل الطريق ��ة التي يتم م ��ن خاللها
�صناع ��ة الق ��رار ال�سيا�س ��ي واالقت�ص ��ادي،
و ف�س ��ح املج ��ال الوا�س ��ع نح ��و امل�ساهم ��ة
الثقافي ��ة واالجتماعية ،و ال�سعي نحو خلق
الفر� ��ص وبناء النم ��اذج ال�ساعية نحو حفز
الطاق ��ات ال�شبابي ��ة ،و العم ��ل على تثمريها
وتفجريه ��ا ،من دون اخ�ض ��اع تلك الربامج
للجدول ��ة الزمني ��ة ،بق ��در م ��ا يت ��م التعاطي
معه ��ا ،بو�صفه ��ا ام ��را عاج�ل�ا ورئي�س ��ا و
�أ�سا�سيا ال يحتمل الت�أجيل �أو الإبطاء.

ب�أن ال ��وزارة بقيادته ��ا احلالية لن تغامر
يف الإخ�ل�ال بالأمانة املعلق ��ة على دورها
يف حماي ��ة املواق ��ع والآث ��ار حت ��ت �أي
ظرف.
يف ه ��ذا االط ��ار يتوق ��ع ان تغم ��ر مياه
ال�س ��د يف ح ��ال امتالئه ما يق ��رب من 80
�أل ��ف دومن .ه ��ذه الأرا�ض ��ي �ستخرج من
اخلدمة برغم انها من الأرا�ضي اخل�صبة
وامل�ستغل ��ة غالب� � ًا حالي� � ًا .لإلق ��اء املزي ��د
م ��ن ال�ض ��وء عل ��ى مو�ضوع ��ة امل�ساحات
املغم ��ورة الت ��ي �أغرق ��ت و�أخرج ��ت م ��ن
اخلدم ��ة نتيجة لل�سدود الك�ب�رى هو �سد
دوكان مث ًال .فبحرية �سد دوكان غمرت ما
يقرب م ��ن � 100ألف دومن م ��ن الأرا�ضي
اخل�صب ��ة .و�سد دربندخ ��ان غمر م�ساحة
� 84أل ��ف دومن .و�س ��د املو�ص ��ل غم ��ر
م�ساحة � 120ألف دومن ...الخ.
فكي ��ف ي�ستقيم املنطق م ��ع �إخراج هذه
امل�ساح ��ة الكبرية م ��ن الإرا�ضي اخل�صبة
البالغ ��ة � 80أل ��ف دومن م ��ن اخلدم ��ة،
و�إقت�ل�اع �سكانها م ��ن �أماكنهم وحتويلهم
اىل نازح�ي�ن نتيج ��ة لغم ��ر �أرا�ضيه ��م
وقراهم باملي ��اه ،بحجة ا�ستخ ��دام املياه
لإ�ست�ص�ل�اح �أرا�ض جديدة مث�ل ً�ا ،وغالبا
ما تكون �أقل خ�صوب ��ة يف �أماكن �أخرى.
�إن غم ��ر الإرا�ض ��ي ي� ��ؤدي اىل حتوي ��ل
املواطنني املنتج�ي�ن امل�ستقلني اقت�صادي ًا
اىل نازح�ي�ن ينتظ ��رون التعوي�ض ��ات

اولهما :يع ��د جمل�س ال ��وزراء م�ستقي ًال عند
ح ��ل الربمل ��ان و اج ��راء انتخاب ��ات مبك ��رة و
يوا�ص ��ل ت�صري ��ف االعم ��ال مبوج ��ب الفق ��رة
(ثاني� � ًا) من املادة ( )64م ��ن الد�ستور العراقي
لع ��ام  2005و الت ��ي تن� ��ص على ان ��ه( :ثاني ًا:
يدع ��و رئي� ��س اجلمهوري ��ة ،عند ح ��ل جمل�س
�ات عام ��ة يف الب�ل�اد
الن ��واب ،اىل انتخاب � ٍ
خ�ل�ال م ��دةٍ اق�صاه ��ا �ست ��ون يوم ًا م ��ن تاريخ
احلل ،ويع ��د جمل�س ال ��وزراء يف هذه احلالة
مُ�ستقي ًال ،ويوا�صل ت�صريف االمور اليومية).
ثانيهم ��ا :منع ��ت حكوم ��ة ت�صري ��ف االعمال
م ��ن اق�ت�راح م�شروع ��ات القوان�ي�ن مبوج ��ب
ن� ��ص الفق ��رة (ثاني� � ًا) م ��ن امل ��ادة ( )42م ��ن
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 2019الت ��ي ن�ص ��ت على ان ��ه( :ثاني� � ًا :يق�صد
بت�صريف االعمال اليومية :اتخاذ القرارات و
االجراءات غري القابلة للت�أجيل التي من �ش�أنها
ا�ستم ��رار عم ��ل م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة و املرافق
العام ��ة بانتظ ��ام و ا�ضط ��راد  ,و ال يدخ ��ل من
�ضمنه ��ا مث ًال اق�ت�راح م�شروع ��ات القوانني او
عق ��د القرو�ض او التعي�ي�ن يف املنا�صب العليا
يف الدول ��ة او االعف ��اء منه ��ا او اع ��ادة هيكل ��ة
الوزارات و الدوائر).
\اال ان ه ��ذا التف�س�ي�ر ه ��و تف�س�ي�ر تقلي ��دي
يف�س ��ر القانون وفق ًا لإرادة امل�شرع وقت و�ضع
الت�شري ��ع ال وق ��ت تطبيق ��ه ,و يتب ��ع مذه ��ب
ال�ش ��رح عل ��ى املت ��ون ال ��ذي يقد� ��س التف�س�ي�ر
احل ��ريف للن�صو� ��ص و يقتف ��ي منه ��ج رج ��ال
الدين عندم ��ا يعكفون على الكتب ال�ستخال�ص
االرادة االلهي ��ة  ,و يبال ��غ يف التزام االلفاظ و
الكلمات ال ��واردة يف الن� ��ص ال�ستنتاج احلكم
القان ��وين .و مل تكن هذه الطريقة حري�صة يف
تف�س�ي�ر الن�صو�ص اىل االهت ��داء حلل امل�شاكل
االجتماعي ��ة و ا�شب ��اع احلاج ��ات القائم ��ة و
امل�ستجدة بقدر ما كان يعنيها ان ترد احلل اىل
لف ��ظ الت�شريع فكانت كل نتائج ��ه يف التف�سري
قا�سية و جمافية ملقت�ضيات احلالة االجتماعية
القائم ��ة و امل�ستج ��دة  ,و ال يه ��م ق�س ��اوة
القانون طاملا ه ��و القانون .و اعرت�ض الفقهاء
القانونيون االملان على هذه الطريقة الفرن�سية
يف تف�س�ي�ر القان ��ون و اطلق ��وا عل ��ى القانون
ال ��ذي يف�سر به ��ذه الطريقة بان ��ه (�ضالل) لأنه

يجمد القانون يف قوالبه القدمية و يوقفه عند
مراحل ��ه املا�ضية و يعوق ا�ستجابته لتطورات
احلياة االجتماعية و االقت�صادية و ال�سيا�سية
 ,فالن�صو� ��ص القانوني ��ة جام ��دة و االح ��داث
االجتماعية و ال�سيا�سية متغرية و الذي يوفق
ب�ي�ن اجلم ��ود و التغيري هو التف�س�ي�ر املتطور
الذي ميك ��ن ان يك�سب القانون مرونة تتيح له
اال�ستجابة ملطالب الع�صر اجلديدة  ,فالت�شريع
متى �صدر انف�صل عن ارادة وا�ضعيه و ا�صبح
كائن� � ًا م�ستق�ل ً�ا يحيا حي ��اة اجتماعي ��ة  ,و اذا
تطل ��ب تف�سريه فانه ال يف�س ��ر اال بال�شكل الذي
يتي ��ح حتقيق الع ��دل و امل�صلح ��ة االجتماعية
املتمثلة بحكم ��ة الت�شريع وقت تطبيقه ال وقت
ت�شريعه فت�صري احلكمة ذات طابع مو�ضوعي
ع�صري تتغ�ي�ر بتغري حاج ��ات الع�صر ,و هذا
االجتاه م ��ن التف�سري اعتمده القانون العراقي
و ال ��زم القا�ض ��ي عن ��د تف�س�ي�ره للن�صو� ��ص
القانوني ��ة االبتعاد ع ��ن التف�س�ي�ر التقليدي و
تطبي ��ق التف�سري املتط ��ور يف �ساح ��ة الق�ضاء
مبوج ��ب امل ��ادة ( )3م ��ن قان ��ون االثب ��ات رقم
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و ا�ستن ��اد ًا للم ��ادة ( )3م ��ن قان ��ون االثبات
العراق ��ي ال ميك ��ن تف�س�ي�ر الن� ��ص القان ��وين
مبعزل عن تط ��ورات البيئ ��ة االجتماعية التي
حتك ��م املجتم ��ع و الدول ��ة وم ��ن امل�سل ��م به ان
الدول ��ة العراقي ��ة بع ��د االنتخاب ��ات املبك ��رة
تعي� ��ش تغي�ي�رات و تط ��ورات ك�ب�رى �شديدة
انعك�س ��ت عل ��ى احلي ��اة االجتماعي ��ة فالدول ��ة
العراقي ��ة تعي� ��ش ان�س ��داد �سيا�س ��ي من ��ع م ��ن
ت�شكي ��ل ال�سلطة التنفيذية (رئا�سة اجلمهورية
و رئا�سة الوزراء) و انق�ضت املدد الد�ستورية
و مل ينت ��ج الربمل ��ان العراقي اجلدي ��د ال�سلطة
التنفيذي ��ة الت ��ي ي ��راد منه ��ا وف ��ق التف�س�ي�ر
التقليدي انه ��ا �صاحبة االخت�صا�ص احل�صري
يف تقدمي م�شروع قانون املوازنة لعام 2022
 ,و مازال ��ت حكوم ��ة ت�صري ��ف االعم ��ال قائمة
يف ادارة الع ��راق ب�سب ��ب ا�ستم ��ر االن�س ��داد
ال�سيا�س ��ي و نحن على م�ش ��ارف انتهاء ن�صف
ال�سنة املالية و العراق يعي�ش من دون موازنة
 ,و ه ��ذا االن�سداد ال�سيا�س ��ي انعك�س انعكا�س ًا
مبا�ش ��ر ًا على حياة املجتم ��ع العراقي و مرافق
الدول ��ة فاملوازن ��ة ذات اهمي ��ة ك�ب�رى لل�شعب
العراقي بجميع طبقاته و خا�صة الفقرية منها
و املتو�سطة الن م�صاحلهم اليومية و حاجاتهم
اال�سا�سي ��ة متعلقة باملوازنة  ,و مبا ان حكومة
ت�صري ��ف االعم ��ال ملتزمة د�ستوري� � ًا مبوجب
الفق ��رة (ثاني� � ًا) من امل ��ادة ( )64م ��ن الد�ستور
العراق ��ي لع ��ام  2005و قانوني� � ًا مبوج ��ب
الفق ��رة (ثاني� � ًا) م ��ن امل ��ادة ( )42م ��ن النظ ��ام
الداخل ��ي ملجل�س الوزراء رق ��م  2ل�سنة 2019
بت�صري ��ف و ت�سي�ي�ر اعمال الدول ��ة و املجتمع
حلني ت�شكيل احلكومة ذات ال�صالحية الكاملة
ف� ��إن نط ��اق من ��ع حكوم ��ة ت�صري ��ف االعم ��ال
م ��ن تق ��دمي اقرتاح ��ات م�شروع ��ات القوان�ي�ن
ال ��وارد يف الفقرة (ثاني ًا) من امل ��ادة ( )42من
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 2019ه ��و من ��ع غري مطل ��ق البت ��ة و امنا هو
منع ن�سب ��ي يتعلق بالقوانني الت ��ي ال �صلة لها
بت�سي�ي�ر احلي ��اة اليومي ��ة للمجتم ��ع و الدولة
و دميوم ��ة مرافقه ��م العام ��ة و ال ين ��ال ه ��ذا
املن ��ع من �صالحي ��ة حكومة ت�صري ��ف االعمال
يف اق�ت�راح م�شروع ��ات القوان�ي�ن التي تت�صل
ات�ص ��ا ًال مبا�ش ��ر ًا و تتعل ��ق تعلق� � ًا ا�سا�سي ًا يف
ت�سيري احلياة اال�سا�سي ��ة للمجتمع و الدولة ,
بدالل ��ة التزامها الد�ست ��وري و القانوين نف�سه
رغ ��م ا�ستقالته ��ا -بت�سيري احلي ��اة اال�سا�سيةللمجتم ��ع و الدول ��ة  ,و ت�سي�ي�ر االعم ��ال
اال�سا�سي ��ة يج ��ب ان يخ�ضع ملب ��د�أ امل�شروعية
ال ��ذي يق�ض ��ي بخ�ض ��وع اعم ��ال االدارة الت ��ي
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ت�ضطلع به ��ا احلكومة ل�سي ��ادة القانون �سواء
كان ��ت حكوم ��ة ت�صري ��ف اعم ��ال او كامل ��ة
ال�صالحي ��ة و ذل ��ك مبوج ��ب امل ��ادة ( )5م ��ن
الد�ست ��ور التي ن�صت على �سيادة القانون  ,لذا
فحكومة ت�صريف االعمال حتتاج اىل القوانني
التي ت�سهل و تي�سر تنفيذ التزامها الد�ستوري
و القان ��وين يف ت�سيري حياة املجتمع و الدولة
االعتيادية  ,فال ميكنها ان ت�سيري اعمال الدولة
و املجتم ��ع يف ف ��راغ القان ��وين و اال كان ��ت
م�س�ؤول ��ة م�س�ؤولية كاملة ام ��ام القانون ,فهي
م ��ا زالت حكوم ��ة د�ستورية تخ�ض ��ع للد�ستور
و القان ��ون  ,و ان قان ��ون املوازن ��ة العام ��ة
االحتادي ��ة ه ��و يف مقدم ��ة القوان�ي�ن املت�صلة
بحي ��اة املجتم ��ع العراق ��ي و خا�ص ��ة الطبقات
الفقرية و املتو�سطة املعتمدة كلي ًا على املوازنة
لتغطي ��ة نفقات حاجاته اال�سا�سية من الغذاء و
االم ��ن و الرتبية و التعليم و امل ��اء و الكهرباء
و ال�صح ��ة و �صيانة �شبكة الط ��رق و املجاري
و الروات ��ب و االجور و رواتب �شبكة احلماية
االجتماعي ��ة للأرام ��ل و املطلق ��ات و املعوقني
و امل�صاب�ي�ن و العاجزي ��ن ع ��ن العم ��ل لع ��وق
ج�س ��دي او ذهني و برام ��ج متكني ال�شباب يف
م�شاريعه ��م ال�صغ�ي�رة و املتو�سطة و تعيينات
العاطل�ي�ن ع ��ن العمل م ��ن جيو� ��ش اخلريجني
ا�صحاب ال�شهادت االولية و العليا ...و غريها
م ��ن اخلدم ��ات اال�سا�سي ��ة التي تت�ص ��ل بحياة
املجتم ��ع اال�سا�سي ��ة و الت ��ي تتكف ��ل املراف ��ق
العام ��ة للدول ��ة بتوفريه ��ا للمجتم ��ع ب�ش ��كل
�شفاف ع ��ن طريق املوازنة العام ��ة االحتادية.
بالإ�ضاف ��ة اىل ان قان ��ون املوازن ��ة العامة هو
قان ��ون �سنوي و لي�س قان ��ون دائم فهو يتمتع
بال�صف ��ة الوقتية مبوج ��ب الفق ��رة (ثاني ًا) من
امل ��ادة ( )1م ��ن قان ��ون االدارة املالي ��ة رق ��م 6
ل�سن ��ة  2019مما ي ��دل على انه قان ��ون مهمته
اال�سا�سي ��ة ت�سيري احلي ��اة اال�سا�سية للمجتمع
و الدول ��ة الن ��ه ي�ساير التغي�ي�رات االجتماعية
للمجتمع و الدولة .
\و م ��ن خ�صائ� ��ص القاع ��دة القانوني ��ة انها
قاع ��دة جم ��ردة اي تعال ��ج و�ضع� � ًا منوذجي� � ًا
موح ��د ًا يقين� � ًا يتك ��رر و مل تك ��ن التط ��ورات
االجتماعي ��ة حم�سوب ��ة يف ذه ��ن امل�ش ��رع عند
و�ضع ��ه للقان ��ون  ,وان الو�ض ��ع النموذج ��ي
حلكوم ��ة ت�صري ��ف االعم ��ال ه ��و ا�ستمرارها
مل ��دة ثالث ��ون يوم ًا ,و هذه امل ��دة ق�صرية االمد
 ,لك ��ن كي ��ف تتمك ��ن املراف ��ق العام ��ة للدول ��ة
م ��ن ا�شب ��اع احلاج ��ات اال�سا�سي ��ة للمجتمع و
ت�سيري حياته اليومي ��ة اذا ما ا�ستمر االن�سداد
ال�سيا�سي و حكومة ت�صريف االعمال ملدة �ستة
ا�شه ��ر او عام� � ًا كام ًال؟ و ماذا ل ��و تطور امل�شهد
ال�سيا�س ��ي العراقي م ��ن ان�س ��داد �سيا�سي اىل
تي ��ه �سيا�سي مل ��دة اعوام! هل ميك ��ن ان يكون
القان ��ون عائق ًا امام ا�ستم ��رار احلياة و يكون
و�سيل ��ة طيع ��ة بيد م ��ن يري ��د تعطي ��ل احلياة
اليومي ��ة للمجتمع و الدول ��ة؟ ان الدولة يجب
ان ت�ستم ��ر و ان املجتمع يج ��ب ان ي�ستمر  ,و
ان القان ��ون لي�س غاي ��ة يف ذاته بل هو و�سيلة
لغاي ��ة هي املحافظة على اجلماعة االن�سانية و
اذا كان القان ��ون غ�ي�ر �صالح حلف ��ظ اجلماعة

االن�ساني ��ة وج ��ب تبديل ��ه كم ��ا يق ��ول الفقي ��ه
القانوين االملاين اه ��رجن ( )Ihreingو اذا مل
يُبدل وجب تف�سريه تف�سري ًا متطور ًا باعطاءه
معن ��ى جدي ��د مل يعطه املف�سرون م ��ن قبل و مل
يك ��ن البتة يف ذهن امل�شرع وقت و�ضعه الن�ص
 ,فالق ��ول بع ��دم د�ستوري ��ة و قانوني ��ة تق ��دمي
املوازنة من قبل حكوم ��ة ت�صريف االعمال مع
ا�ستمرار االن�سداد ال�سيا�سي يف انتاج ال�سلطة
التنفيذية مل ��دة طويلة يقود اىل تعطيل احلياة
اال�سا�سية للمجتمع و الدولة و اهدارها ب�شكل
وا�ض ��ح  ,ه ��ذا بح ��د ذات ��ه ه ��و تهدي ��د خط�ي�ر
للمجتمع العراقي و الدولة.
فاملوازن ��ة العام ��ة االحتادي ��ة وفق� � ًا للفق ��رة
(ثاني ًا) م ��ن املادة ( )1من قانون االدارة املالية
االحتادي ��ة رق ��م  6ل�سن ��ة  2019ه ��ي ج ��دول
يت�ضم ��ن نفق ��ات و اي ��رادات تغط ��ي النفق ��ات
العام ��ة ب�شقيه ��ا النفق ��ات اجلاري ��ة و النفقات
اال�ستثماري ��ة  ,فالغ ��ذاء ال ��ذي ي ��وزع عل ��ى
طبق ��ات ال�شعب العراقي الفق�ي�رة و متو�سطي
احل ��ال عن طري ��ق برنامج البطاق ��ة التموينية
 ,و ترفيع ��ات و ع�ل�اوات روات ��ب موظف ��ي
الدول ��ة  ,و تعيينات �أجيال جدي ��دة من �شباب
العراق م ��ن ا�صحاب �شه ��ادة البكالوريو�س و
املاج�ست�ي�ر و الدكت ��وراه  ,و تعي�ي�ن ا�صحاب
عقود قرار رقم  , 315و توفري التمويل الالزم
لل ��وزارات بهدف قيامه ��ا بواجباتها القانونية
جت ��اه املواطن فيم ��ا يتعلق باخلدم ��ات العامة
كالكهرب ��اء و الع ��دل و النف ��ط و ال�صح ��ة و
ال�صناع ��ة و الزراع ��ة و الرتبي ��ة و التعلي ��م و
غريها م ��ن وزارات الدول ��ة و مرافقها العامة,
فه ��ذه كله ��ا تدخ ��ل يف ب ��اب النفق ��ات اجلارية
الت ��ي تتطلبه ��ا م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة و مرافقه ��ا
العامة ملزاولة اعمالها اليومية بهدف ا�ستمرار
ن�شاطها االعتيادي اليومي و دميومته و منعه
من التوقف ,اما النفقات اال�ستثمارية فهي تلك
النفق ��ات الت ��ي ال تقت�صر على ان�ش ��اء م�شاريع
جدي ��دة فح�س ��ب و امنا ت ��رد اي�ض ًا عل ��ى ادارة
مرافق الدولة و ادامتها من خالل زيادة الطاقة
االنتاجية و اطالة العمر االنتاجي للموجودات
الثابت ��ة يف املراف ��ق العامة مبوج ��ب تعريفها
وف ��ق امل ��ادة ( / 1خام�س� � ًا) من قان ��ون االدارة
املالي ��ة االحتادي ��ة العراقي ف� ��إن اطال ��ة العمر
االنتاج ��ي و للموجود الثاب ��ت و تطويره هي
من اعم ��ال االدارة املعتادة املكلف ��ة بالقيام بها
احلكوم ��ة فه ��ي ال تق�ص ��د اال ابع ��اد املوج ��ود
الثاب ��ت عن التلف و ع ��دم احلاق ال�ضرر به من
خ�ل�ال املحافظة على عم ��ره االنتاجي و اطالة
عم ��ره و احل�صول على اق�ص ��ى حد من منافعه
املق�ص ��ودة ل�صالح مالكه اال�صلي (ال�شعب) من
خالل تطويره و حت�سينه  ,اما ان�شاء م�شاريع
جدي ��دة ف�ل�ا تدخ ��ل �ضم ��ن االعم ��ال اليومي ��ة
للدول ��ة ف�ل�ا يج ��ب ان تت�ضمنه ��ا موازن ��ة عام
 2022النه ��ا ال تدخل يف باب االعمال اليومية
و املعت ��ادة حلكومة ت�صري ��ف االعمال و ميكن
ابع ��اده من هذه املوازنة الن م�ضمون املوازنة
لع ��ام  2022و املقرة من قبل ت�صريف االعمال
يج ��ب ان ي�أت ��ي بال�شكل ال ��ذي ال يتعار�ض مع
ت�سيري ال�ش�ؤون اال�سا�سية للمجتمع و الدولة.
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ّ
قطة �شرودنغر توظيف ًا روائي ًا:

مرساة

 حيدر المح�سن

ال���رواي���ة و���ص��ن��اع��ة ع��وال��م بديلة

((مملكة الظالم))

لطفية الدليمي

هل هناك من عالقة بين العوالم
المتوازية الممثلة بـ «قطة
�شرودنغر» والفن الروائي؟ لو تذكرنا
�أن �ألوان النثر المعروفة تندرج
في واحد من ت�صنيفين رئي�سيين
 :الكتابة التخييلية �( Fictionأي
الكتابة الروائية بكل �ألوانها)،
والكتابة غير التخييلية – Non
ُ
�شكل
 ،Fictionف�سيبدو وا�ضح ًا
العالقة بين الفن الروائي والعوالم
المتعددة (المتوازية)؛ �إذ �أن الخيال
في التحليل النهائي لي�س �سوى
مواز لعالمنا الحقيقي.
تخليق عالم ٍ
يترتب على هذه الحقيقة نتيجة
م�ؤثرة تك�شف لنا خطل النظرة
التي ترى وجود فارق جوهري بين
طبيعة العلم والأدب ،وقد بات
كثيرون يرون فيهما رافدين ينبعان
من م�صدر واحد وينتهيان في م�صب
واحد ،والرافد والم�صب هنا كناية
عن الخبرة الب�شرية ال�شغوفة
والمتنامية �إلى حدود النهائية.

رمب ��ا �ص ��ارت (قط ��ة �شرودنغ ��ر) مث ��ا ًال
ين ��د ُر م ��ن مل ي�سمع ب ��ه ؛ لك ��نّ الغالب هو
ا�ستخدام ��ه كمث ��ال غ ��ارق يف الدرام ��ا
ي�ش ��ي بامل�سح ��ة الفنتازي ��ة الت ��ي ينطوي
عليه ��ا العل ��م املعا�ص ��ر  -وبخا�ص ��ة يف
مي ��دان امليكاني ��ك الكموم ��ي Quantum
 - Mechanicsمن حيث خمالفة البداهة
العام ��ة .الب�أ�س �أن � ّ
أو�ضح قلي�ل ً�ا �شيئ ًا عن
اخللفية املفاهيمية لقطة �شرودنغر هذه.
�ألق ��ى �شرودنغ ��ر)  )1961 – 1887عام
 1952حما�ض ��رة عام ��ة يف مدين ��ة دبل ��ن
(العا�صمة الإيرلندية) ح ّذر فيها م�ستمعيه
م ��ن � ّأن ما�سيقول ��ه يف ه ��ذه املحا�ضرة قد
يب ��دو �ضرب ًا م ��ن اجلنون بع� ��ض ال�شيء،
ث ��م م�ض ��ى يف ت�أكي ��د � ّأن حل ��ول معادلت ��ه
ال�شهرية (معادل ��ة �شرودنغر) التي جاءت
ل ��ه بجائ ��زة نوب ��ل �إمن ��ا ت�ص ��ف تواري ��خ
خمتلف ��ة عديدة (�أي عوامل متعدّدة باملعنى
ال�سائ ��د يف اللغ ��ة غ�ي�ر التقني ��ة) ،واملثري
يف ه ��ذه الع ��وامل �أنه ��ا لي�س ��ت بدائ ��ل عن
عاملنا ال ��ذي نعرف بل هي ع ��وامل حقيقية
تعم ��ل ب�ص ��ورة متزامن ��ة .ج ��اءت �إ�شارة
�شرودنغ ��ر ه ��ذه لتك ��ون واحدة م ��ن �أبكر
الإ�ش ��ارات �إىل مفه ��وم الع ��وامل املتوازية
(�أو املتع ��ددة) الذي و�ضع ��ه هيو �إيفرييت

 Hugh Everettيف �أربعين ��ات الق ��رن
املا�ض ��ي ثم دعمه فيزيائي ��ون عديدون من
�أمث ��ال براي�س ديوي ��ت Bryce DeWitt
و ج ��ون ويل ��ر  John Wheeler؛ �أم ��ا
يف العقدي ��ن الأخريي ��ن فيعت�ب ُ�ر ديفي ��د
دويت� ��ش � David Deutschأح ��د كب ��ار
الفيزيائي�ي�ن الداعم�ي�ن لنظري ��ة الع ��وامل
املتع ��ددة ،وق ��د عر� ��ض �آراءه ب�ش�أنه ��ا يف
كتاب ��ه (ن�سي ��ج الواق ��ع The Fabric of
 )realityالذي يراه الكثريون من فال�سفة
العل ��م كتاب� � ًا ت�أ�سي�سي� � ًا لنظري ��ة املعرف ��ة
احلديث ��ة .رمب ��ا يت�صوّ ر بع�ض الق� � ّراء � ّأن
ه ��ذه الآراء لي�ست �س ��وى �شطحات فكرية
لبع�ض علم ��اء الفيزياء النظرية ؛ لكن هذا
الت�صوّ ر �سيرتاج ُع �إذا ماعرفنا � ّأن دويت�ش
ه ��و م� ّؤ�س� ��س فك ��رة احلو�سب ��ة الكمومية
الت ��ي يُعوّ ُل عليه ��ا يف تخلي ��ق احلا�سوب
الكمومي ذي الإمكانيات اجلبارة باملقارنة
مع احلا�سوب العادي يف �أوقاتنا هذه.
متث ��ل رواي ��ة (ب ��ول �أو�س�ت�ر) امل�س ّم ��اة
( )1234مثا ًال منوذجي� � ًا للرواية اجلوّ الة
يف ع ��وامل متوازي ��ة  :يتن ��اول �أو�سرت يف
ه ��ذه الرواية �سن ��وات مف�صلي ��ة �أربع ًا يف
حيات ��ه ثم يعي ��د رواية الوقائ ��ع احلا�صلة
بع ��د كل �سن ��ة مف�صلي ��ة منه ��ا بطريق ��ة
تخييلي ��ة ،والنتيج ��ة ه ��ي �أربع ��ة ع ��وامل
خمتلفة كان ميك ��ن لأو�سرت �أن يحياها يف
العامل املو�ص ��وف بالع ��امل احلقيقي .ماذا
لو � ّأن ك ًال م ّنا خلق لنف�سه عدد ًا من العوامل
التخييلية املوازية املمكنة ،ثم و�صف هذه
الع ��وامل واخل�ب�رات املتح�صل ��ة منه ��ا يف
�شكل روائ ��ي؟ كان عاملن ��ا حينئذ �سي�صبح
�أك�ث�ر ث ��راءً ،ول ��كان �أف ��راده �سيتح�صلون
عل ��ى �أل ��وان متع ��ددة من خ�ب�رات الميكن
تخيله ��ا ف�ض�ل ً�ا ع ��ن تر�سي ��خ �أهمي ��ة الفن
الروائ ��ي ونقل ��ه �إىل قطاع ��ات �أو�س ��ع من
الب�شر.
يرت ّت ُب على حقيقة �إمكانية كون الرواية
حفر ًا معرفي ًا يف عوامل متعددة (متوازية)
بع� ��ض املرتتب ��ات اجلوهري ��ة ،ومنه ��ا � ّأن
الرواي ��ة ميك ��ن �أن تك ��ون �أداة بحثية ؛ �إذ
ُالح ُظ يف ع�صرنا الراهن خفوت اجلانب
ي َ
البحث ��ي الإ�ستق�صائ ��ي امل ّت�س ��م بالف�ضول
املعريف لدى معظم �أفراد اجلن�س الب�شري
ويف كافة املجتمعات �سواء �أكانت متقدمة
�أم متخلف ��ة ،ورمب ��ا يع ��زو البع� ��ض ه ��ذا

الأم ��ر �إىل �أن املهمة البحثية الإ�ستق�صائية
واج ��ب تنه� ��ض ب ��ه امل�ؤ�س�س ��ات اخلليق ��ة
ب� ��أداء ه ��ذا ال ��دور (اجلامع ��ات ومراك ��ز
البح ��وث العلمي ��ة والتقني ��ة والإن�سانية)
؛ غ�ي�ر �أن وهن� � ًا ملحوظ� � ًا �أ�ص ��اب مراك ��ز
البح ��ث التقليدي ��ة ه ��ذه وبخا�ص ��ة بع ��د
�شي ��وع املعرف ��ة الرقمية الت ��ي �ستعمل مع
الزم ��ن على قل ��ب املوازنة ل�صال ��ح التعليم
من�صات �ألكرتونية ،وقد �سبق
الف ��ردي من ّ
له ��ذه املع�ضل ��ة الإ�شكالي ��ة �أن كان ��ت مدار
بحث مكثف بلغ ح� � ّد �أن �أ�شار �أحد العلماء
�أن الرواي ��ة ميك ��ن �أن تخ ��دم ك�أداة بحثية
اجلمعي ك�أحد البدائل
تعمل على امل�ستوى
ّ
املقبولة خلفوت ال�شغف الإ�ستق�صائي عند
الفرد املعا�صر الغارق يف دوّ امة ح�ضارتنا
الرقمية املت�صاعدة.
***
يق ��دم لن ��ا الروائ ��ي وال�صح ��ايف
الربيط ��اين مات هي ��غ ( )Matt Haigيف
روايت ��ه الأخ�ي�رة (مكتب ��ة منت�ص ��ف الليل
 )The Midnight Libraryاملن�ش ��ورة
عام  2020واملرتجم ��ة �إىل العربية �أوائل
ع ��ام  )2021م ��ا يرتقي لأن يك ��ون ترحا ًال
ب�شري ًا يف عوامل موازية للوجود الب�شري
احلقيقي ،وبطريقة ميك ��ن �أن تكون مالذ ًا
خال�صي� � ًا لبع� ��ض الب�ش ��ر امل�أزوم�ي�ن يف
حياته ��م .ال يب ��دو ه ��ذا الأم ��ر غريب� � ًا على
هيغ ذاته؛ فق ��د عانى منذ �أوائ ��ل مراهقته
و�شباب ��ه م ��ن اعت�ل�االت نف�سي ��ة خمتلف ��ة
(قلق ،ظواهر اكتئابية ،نوبات ذعر) �سبق
ل ��ه �أن تناولها يف �أعمال ��ه ال�سابقة ،ومنها
الأعمال التالية املرتجمة �إىل العربية :
 مالحظ ��ات عن كوك ��ب متوتر NotesOn A Nervous Planet، 2018
 كي ��ف توق ��ف الزم ��ن How to StopTime، 2017
 �أ�سب ��اب للبق ��اء حي� � ًاReasons ToStay Alive 2015

ف�ض�ل ً�ا عن �أعم ��ال روائية وغ�ي�ر روائية
عديدة �أخرى خ�ص�ص بع�ضها للأطفال.
تب ��د�أ رواي ��ة «مكتبة منت�ص ��ف الليل» مع
ن ��ورا التي ترغ ��ب يف و�ضع ح ��د حلياتها
بع ��د �أن فق ��دت كل داف ��ع للحي ��اة وتر�س ��خ
�شعوره ��ا بع ��دم رغب ��ة �أي �أح ��د يف �إدامة
عالق ��ة �إن�ساني ��ة معه ��ا .احلي ��اة بالن�سب ��ة
لن ��ورا �ص ��ارت عبئ� � ًا مم�ل ً�ا يبع ��ث عل ��ى

اجلنون ،ومل تعد ترغ ��ب يف تناول املزيد
من م�ضادات االكتئاب.
جت ��د ن ��ورا نف�سه ��ا يف �أح ��د ال�صباحات
و�س ��ط مكتب ��ة متخيل ��ة النهائي ��ة ب ��د ًال من
�أن تك ��ون يف اجلن ��ة �أو اجلحيم ،واملكتبة
هن ��ا تق ��وم يف احل ��د الرقي ��ق الفا�صل بني
احلي ��اة وامل ��وت ،ومتث� � ُل م�ل�اذ ًا له� ��ؤالء
الذين يجدون �أنف�سه ��م عالقني بني احلياة
واملوت ،وال يعرف ��ون متام ًا يف �أي اجتاه
مي�ض ��ون .لي� ��س �صعب� � ًا عل ��ى الق ��ارئ �أن
يحد�س نوع ًا من التماث ��ل بني املكتبة هذه
ومطهر دانتي .
املكتب ��ة �ضخم ��ة �إىل ح ��دود النهائي ��ة،
ولي�س فيها �سوى رفوف ممتدة من الكتب
وال�سي ��دة �إيلم التي كانت تعم ��ل م�س�ؤولة
ع ��ن �إدارة مكتب ��ة املدر�س ��ة الت ��ي واظبت
ن ��ورا عل ��ى ال ��دوام فيه ��ا .تخ�ب�ر ال�سيدة
�إيل ��م ،ن ��ورا �أن كل حياة ب�شري ��ة �إمنا هي
ب�ضعة ماليني من الق ��رارات التي يتخذها
�صاحبه ��ا ،و�أن بع� ��ض تل ��ك الق ��رارات قد
تك ��ون كب�ي�رة يف مفاعيله ��ا امل�ؤث ��رة يف
حي ��اة �صاحبه ��ا ،وبع�ضه ��ا تك ��ون قليل ��ة
الت�أث�ي�ر؛ لك ��ن جميعه ��ا تنتجُ ت�أث�ي�رات ال
ميكن عك� ��س مفاعيله ��ا الحق� � ًا ،ويقود كل
ت�أث�ي�ر �إىل �سل�سلة النهائية م ��ن الت�أثريات
الالحق ��ة التي ال �سبيل لن ��ا ملعرفتها جميع ًا
(�س ��واء م ��ا يخ�صن ��ا منه ��ا �أو م ��ا يخت�ص
ب�أنا� � ٍ�س �سوان ��ا) ،ولي�س ��ت الكت ��ب �س ��وى
حيوات
مداخ ��ل تتي ��حُ لن ��ا فر�ص ��ة ر�ؤي ��ة
ٍ
ب�شري ��ة �أخرى كان ُ
ميكن لنا �أن نعي�شها لو
اتخذنا قرارات خمتلف ��ة عما فعلنا .الكتب
بهذا املفهوم هي ع ��وامل موازية حليواتنا
الب�شرية احلقيقية.
مثلم ��ا �أن ه ��ذه املكتبة هي موئ� � ٌل لر�صد
االحتم ��االت املمكن ��ة الت ��ي ميك ��ن حلي ��اة
املرء �أن تتخذها فهي يف الوقت ذاته مكان
ي�ستطي ��ع فيه امل ��رء �إبداء الأ�س ��ف والندم
على �أمناط حياة مل يختربها؛ لكن ما يقد ُم
بع�ض ال�سلوى والعزاء له هو اختبار تلك
االحتم ��االت ور�ؤيته ��ا متحقق ��ة يف كتاب
ميث ��ل جتربة عي�ش لكائن حي �آخر يف هذا
الكوك ��ب .املكتب ��ة �إذن به ��ذا الو�ص ��ف (�أو
الكت ��ب يف العم ��وم) هي و�سيل ��ة الإن�سان
يف الرتح ��ل ع�ب�ر ع ��وامل عدي ��دة بكيفي ��ة
تقدمي عزاء لل�شخ�ص املكتئب �أو امل�سكون
باخليب ��ة واخل�س ��ران .املقارب ��ة العالجية

هن ��ا وا�ضحة � :إذا مل تع�ش �أنت جتربة يف
هذا العامل؛ فثم ��ة واحد على الأقل عا�شها،
وهو يُبدي قدر ًا غري قليل من الكرم عندما
يق ��دم لك خربته .الكتاب ��ة فع ٌل ينم عن كرم
و�أريحية ورغبة يف فتح �آفاق جديدة �أمام
الكائن الب�شري.
متت ��از رواي ��ة «مكتب ��ة منت�ص ��ف الليل»
بخ�صي�صت�ي�ن مميزت�ي�ن :الأوىل �أنه ��ا
تنتمي لفئ ��ة الرواي ��ة املعرفي ��ة /النف�سية
التي �صارت �صنف� � ًا رائد ًا يف رواية القرن
الع�شري ��ن� .أم ��ا اخل�صي�ص ��ة الثاني ��ة فهي
اعتم ��اد الروائ ��ي حبك ��ة خطي ��ة م ��ن غري
الت ��واءات جانبي ��ة �أو م�سال ��ك التفافي ��ة
ت�سع ��ى ملالعب ��ة الزمان وامل ��كان والعوامل
احلقيقي ��ة �أو املتخيلة .كت ��ب بع�ض النقاد
الروائي�ي�ن واملعلق�ي�ن الأدبي�ي�ن �أن ه ��ذه
الرواي ��ة ت�شابه حكاي ��ات اجلنيات؛ لكنهم
اتفق ��وا �أن هذه احلبكة اخلطي ��ة املبا�شرة
وال�ث�راء احلكائ ��ي �إمن ��ا ي�ضي � ُ�ف قيم ��ة
للرواي ��ة ويعلي �ش�أن اخل�ب�رات التي �أراد
الكاتب نقلها �إىل القارئ.
تقدم الرواية خ�ب�رة كربى للقارئ ،و�إذا
م ��اكان القارئ عل ��ى دراية معقول ��ة بالعلم
والفل�سفة ومبح ��ث اال�ضطرابات النف�سية
ف�ستتعاظ ��م م�ستوي ��ات �شغف ��ه بالرواي ��ة.
لندق ��ق  -مث�ل ً�ا  -يف ه ��ذا املقط ��ع ال ��ذي
تت�أم ��ل فيه نورا و�ضعه ��ا املعريف وحالتها
الذهنية:
« كان ��ت ن ��ورا ق ��د ق ��ر�أت ح ��ول العوامل
املتعددة ،وعلمت بع�ض ال�شيء القليل عن
عل ��م نف� ��س اجل�شتال ��ت ( ،)Gestaltوعن
الكيفية التي ت�ستطيع بها الأدمغة الب�شرية
التعامل مع املعلومات املعقدة ب�ش�أن العامل
وحتويله ��ا �إىل منت ��ج نهائ ��ي ب�سي ��ط؛ لذا
عندم ��ا ينظ ��ر �شخ� ��ص نح ��و �شج ��رة ف�إنه
يرتجم ه ��ذه الر�ؤي ��ة �إىل كتل ��ة معقدة من
الأوراق والأغ�ص ��ان ويحوله ��ا �إىل �ش ��يء
يدعوه «�شجرة»� .أن تكون �إن�سان ًا يعني �أن
تعم ��ل بطريقة حثيثة ال انقط ��اع فيها على
حتوي ��ل الع ��امل �إىل حكاي ��ة مفهومة قادرة
على �إبقاء كل �شيء ب�سيط ًا «.
يقودن ��ا هي ��غ يف ه ��ذه الرواي ��ة ع�ب�ر
م�س ��ارات كئيب ��ة �أو حزين ��ة؛ لكنه ��ا تبقى
مكتنف ��ة بالتف ��ا�ؤل الفل�سف ��ي والإمكان ��ات
املنطقي ��ة الت ��ي تتيحها الع ��وامل املتعددة.
ه ��ذه الرواي ��ة ه ��ي جمم ��وع حكاي ��ات
م�أ�ساوية؛ لكنها تظ ��ل م�آ�سي ميكن متثلها
والعبور عليها نح ��و �إمكانيات النهائية مل
ُتخترب بعد .ثمة يف الرواية حزن و�شعور
بالالج ��دوى ،وهذه بع�ض �ص ��ور ال�شعور
ال ��ذي يختربه الإن�س ��ان يف حيات ��ه ؛ لكن
يف مقاب ��ل ه ��ذا احل ��زن يوج ��د الكثري من
جل�س ��ات الت�أمل الرقيق ،واملفاعيل امل�ؤذية
الناجم ��ة عن ال�شه ��رة ،ووج ��وب احرتام
كرامة احلياة الب�شرية لكل فرد مهما �صغر
موقع ��ه يف �سل ��م الرتاتبي ��ات املجتمعي ��ة،
وثمة �أي�ض ًا الكثري من املقتب�سات الفل�سفية
(در�س ��ت ن ��ورا الفل�سف ��ة يف املدر�س ��ة)،
ويوج ��د الكث�ي�ر م ��ن التفكر اله ��ادئ حول
الأهمي ��ة الفل�سفي ��ة لإ�ضف ��اء معن ��ى عل ��ى
حياتن ��ا ،وهن ��ا نلمح هذه اخل�ب�رة املكثفة
التي يقدمها لن ��ا الروائي (وهي اخلال�صة
العميق ��ة للرواي ��ة) :لي� ��س مهم� � ًا �أن يتخذ
�شعورن ��ا باملعنى منط ًا متج�س ��د ًا �أمامنا ؛
بل يكفي فقط �أن نفهم ونقتنع يف دواخلنا
�أن كل ماميك ��ن تخيله ميكن �أن يح�صل يف
هذا العامل لنا �أو ل�سوانا.

يحت ��اج الباحث �إىل جميع مناهج النقد �إذا رام ال ّت�صدّي �إىل �إرث
حمم ��د خ�ضري الأدبي .املنه ��ج النف�سي ،مثال ،يق� �دّم لنا العون عند
القا�ص حريته الق�صوى
درا�سة ق�صة “�أمنية القرد” ،وفيها يج ّرب
ّ
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لل ّتعب�ي�ر ع ��ن احتياج ��ات �شخو�ص ��ه
ّ
املنه ��ج االجتماعي حقيقة �أنّ الغائبني وحده ��م هم الذين يعي�شون
يف ق�ص� ��ص “اململك ��ة ال�س ��وداء» ،و�صمته ��م مي�ل��أ �أرجاءه ��ا� .أ ّم ��ا
احلا�ض ��رون فك�أن �أذهانهم �صادرها ّ
ال�شخ� ��ص الغائب ،مهجورون
من قبل ��ه ،وقلوبهم مفط ��ورة ،يق�ضون �أيامه ��م بال�سفر يف رحالت
داخلي ��ة ت�أخذهم عن الوجود ،ويق ��وم الكاتب بت�سجيل وقائع هذه
الرحالت ،ويقدمها لنا على �أنها ق�ص�ص.
هيمن ��ة ّ
الطبيع ��ة الغائبة على اجل ��وّ يف الكتاب ،تدعون ��ا �إىل �أن
نطل ��ق عنوان املجموعة عل ��ى �أيّ من ق�ص�صه ��ا ،فالأ�سود هو وطن
ّ
الظ�ل�ام ،ي�أت ��ي من ��ه الغائ ��ب يف الأح�ل�ام ،و�إليه يذه ��ب ليتوارى،
ويعي� ��ش �أبط ��ال الق�ص�ص وه ��م يحاولون حتطيم �أ�صن ��ام يرونها
تالحقهم �أينما جّ
�ص عند حتليله وك�أ ّنه نقد للحياة
اتهوا ،ويبدو ال ّن ّ
�أك�ث�ر من ��ه ت�صويرا لها .م ��ن القائل �إنن ��ا نعي�ش مع الأم ��وات �أكرث
مم ��ا نعي�ش مع احلا�ضرين؟ لكن الكات ��ب ال يعلن �صراحة عن موت
ّ
التو�ص ��ل �إىل الأمر عن طريق احلد�س� .إن
الغائ ��ب ،ويرتك للقارئ
ّ
القا� �ّ�ص ال يتعامل مع الأ�شياء يف الوج ��ود بطريقة طبيعيّة ،و�إمنا
بالإ�شارة �إىل رموزها ،وكذلك احلال مع الأحداث والأفعال ،ذلك �أن
رمز ال�شيء �أكرث متثيال له يف هذا الوجود املجهول وامل�ضطرب.
ظه ��رت “اململك ��ة ال�س ��وداء” يف ال�ستين ��ات ،وكان وقعه ��ا عل ��ى
أدبي �صادما ،فالقارئ مل يعتد ه ��ذه الطريقة من ال�سرد،
الو�س ��ط ال ّ
وكل م ��ا يعرف ��ه عن الق�ص ��ة �أنها ت�ش ��رح حالة �شعوري ��ة� ،أو ت�صوّ ر
حدث ��ا معيّنا ،وال �شيء غ�ي�ر ذلك .لكن الف ّنية العالي ��ة التي جاء بها
حمم ��د خ�ض�ي�ر �أدّت دور �شم�س ال�صي ��ف القويّة الت ��ي تخفي �أكرث
نف�سه واقفا �أمام ق�ص�ص ُكتبت ال من
ممّا ُتف�صح ،ووجد اجلمه ��ور َ
�أجل �أن ُتفهم ،بل كي ُترى ،و�إذا حاول القارئ تف�سري ر�ؤاه ا�صطدم
مبجموعة رم ��وز ي�شرتك الواقع واخلي ��ال يف �صناعتها ،واليقظة
واحللم ،واحلياة واملوت ...وق ��ام امل�ؤلف بتكدي�س ال ّرموز واحدا
بعد الآخر ،ويتوه القارئ يف غابة من ال ّرموز ال يعرف �سبيله فيها،
فالو�س ��ادة يف ق�صة “املئذنة” مل تعد هي ذاتها عندما ُتعر�ض بهذه
ال�صورة:
ّ
«�إىل جانبه ��ا كان م ��كان زوجه ��ا فارغ ��ا ،وكانت و�سادت ��ه الري�ش
الت ��ي حتتل جزءه من الب�ساط ت�ستكني كقلب � َ
أبي�ض ُترك لي�شاركها
قيلولتها واغت�سالها يف عتمة الربودة”.
اال�ستع ��ارة هنا �أك�ث�ر من �شعري ��ة ،فالو�سادة هي قل ��ب ،وهذا له
ل ��ون الرباءة واحل�ضور الدائ ��م ،ويحاول الكاتب ج� � ّر القارئ �إىل
ال�صورة الو�صفيّة
م�شاركت ��ه اللعبة اجلديدة املبتكرة ،وهي ر�س ��م ّ
ب� ��أدوات ف ��نّ الر�سم ،وميكننا ع� � ّد هذه ال�صفحة ،وه ��ي الأوىل من
الكتاب ،مدخال ملا �سوف جتري عليه الأمور يف “ال�صرخة” ،حيث
يزداد ا�ستخ ��دام ع�صري الكلمات �إىل منتهاه ،من �أجل ر�سم لوحات
فني ��ة تتكون منها الق�صة ،وتغدو ه ��ذه يف النهاية �شبيهة مبعر�ض
فني -كالرييُ -تن�شر فيه ال ّلوحات للجمهور على اجلدران.
ّ
البغي يف ال�سابق ،واملتزوجة
يف ق�صة “املئذنة” ،تعي�ش املر�أة،
ّ
يف الوق ��ت احلا�ضر ،يف عاملني خمتلف�ي�ن ،ت�سيرّ ها قوى غام�ضة ال
ت�ستطي ��ع التفاهم معه ��ا ،وك�أنها �إن�سان بدائي متل ��ي عليه الطبيعة
�أ�سئلتها ،وال جتد يف مواجهتها غري اخلواء ،ي�سكن ذهنها الفارغ:
متوح ��د ًة ،مقذوفة خل ��ف الأ�سيجة الب�شري ��ة؛ ويف الأعلى
“كان ��ت ّ
ح�ي�ن مت ّر به ��ا الأق ��دام دون انقط ��اع فك�أنه ��ا ت�سمع ترجي ��ع نب�ض
الو�سادة  -القلب ي�شدها حل�ضور زوجها اخلفي”.
�إن التجديد الذي ابتكره حممد خ�ضري �أدى بالق�صة �إىل �أن ت�ضع
يف ب�ؤرتها احلقيق ��ة العميقة حلياتنا� ،أي جوهرها ،وكلما ات�سعت
عد�س ��ة الكات ��ب ،زادت ل� � ّذة االكت�شاف ل ��دى الق ��ارئ ،و�إذا باحلالة
ال�شعوري ��ة الت ��ي ت�شرحها الق�ص ��ة ،والتي كان يكتبه ��ا �أ�شهر ك ّتاب
الق�ص ��ة يف ذلك الزمان ،ي�ستبدلها كاتبنا بتمرين من م�شاعر �صراع
�شخو�صه ،وال يقدّم الكاتب حلوال لها كي تخرج من هذه
يغمِ ر فيها
َ
الأزمة ،ولي�س مبقدور القارئ ،بالطبع� ،إجناز هذه املهمّة.
ظهرت “المملكة ال�سوداء” في ال�ستينات،
أدبي �صادما،
وكان وقعها على الو�سط ال ّ
فالقارئ لم يعتد هذه الطريقة من ال�سرد،
وكل ما يعرفه عن الق�صة �أنها ت�شرح حالة
ت�صور حدثا مع ّينا ،وال �شيء
�شعورية� ،أو
ّ
غير ذلك .لكن الف ّنية العالية التي جاء
بها محمد خ�ضير �أدّ ت دور �شم�س ال�صيف
مما ُتف�صح،
القويّة التي تخفي �أكثر ّ

رواية "الطوفان الثاني"� ..أزمنة و�أماكن لم تغادر حتى تبد�أ من جديد!!
ع�صام اليا�سري

�سنحت لي الفر�صة م�ؤخرا من قراءة
رواية ال�صحفي والروائي العراقي
فاتح عبد ال�سالم المو�سومة “الطوفان
الثاني” ،الطبعة االولى ،ال�صادرة عن
الدار العربية للعلوم ـ بيروت في �آب/
اغ�سط�س  ،2020والتي تقع في �أكثر من
ثالثمائة وخم�سين �صفحة من الحجم
المتو�سط وغالف من ت�صميم الفنان علي
القهوجي .وع�شرين ف�صال ،تحمل �سل�سلة
من االحداث الواقعية و�صور دراماتيكية
تبدو كحكايات من الخيال العلمي.
تفا�صيل �أزمنة و�أماكن متغ ّيرة ،ما ان
يغادرها القهر حتى يعود اليها من جديد.
الرواية عمال دراميا بب�صمة فنية ،عوالم
وا�ضاءات واحداث وتواريخ حقب م�ؤلمة
كادت ان تق�ضي على خطوات “محو االمية
الثقافية” في بالد الرافدين وتعود بها
الى الع�صور الظالمية..

رواية مثرية لالهتمام والدرا�سة ،لكن البد
من اال�ضاءة اىل انني يف هذه الف�سحة الكتابية،
ل�ست م ��ن املتحم�س�ي�ن لت�سمية “الكتاب ��ة” فيما
يتعلق االم ��ر باال�صدارات ال�شعرية او الروائية
بـ “العمل النقدي” ،كما متعارف عليه بني بع�ض
الكتاب العرب ،،لفهمي على ان الكتابة تعني “ت
قييم با�ستخدام معايريمو�ضوعية” ،اي متظهر
يتي ��ح للق ��اريء الوق ��وف على جمالي ��ات ال�سرد
الروائ ��ي ،او باملعنى التقريب ��ي “فح�ص العمل
االدبي” لتك ��ون امل�سافة ب�ي�ن الروائي واملتلقي
ثنائي ��ة ومبا�ش ��رة ،ال “ان�ش ��ا ًء �إعالمي� � ًا” غ�ي�ر
قادر عل ��ى و�صف الرواي ��ة يف تنوعها ومتيزها
ع ��ن اال�ش ��كال االخ ��رى يف ممار�س ��ة الكتاب ��ة
وف ��ن التعب�ي�ر “لغوي ��ا” .مبعن ��ى �آخ ��ر اث ��ارة
ف�ض ��ول املتلقي ،للبحث عن م�ص ��در ال�ستك�شاف
الرواي ��ة ،ب ��دل ر�أي الناق ��د “كناق ��د” ،وهو يف
�أغل ��ب االحي ��ان ر�أي جمازي او ن�سب ��ي ان جاز
التعبري ،واحيانا مرتبط باملوقف ال�شخ�صي يف
جمتمعاتنا العربية.
فاحت عبد ال�سالم كات ��ب وروائي و�صحفي
عراق ��ي ولد مبدين ��ة املو�صل ،ويقي ��م حاليا يف
لن ��دن ،تخرج م ��ن ق�س ��م اللغة العربي ��ة يف كلية
الآداب بجامع ��ة املو�ص ��ل ،ح�ص ��ل عل ��ى درج ��ة
املاج�ست�ي�ر يف الأدب العربي ع ��ن درا�سة قدمها
بعنوان «ال�شخ�صية الريفية يف ق�ص�ص يو�سف
�أدري� ��س» ،ثم ح�ص ��ل على درج ��ة الدكتوراه عن
ر�سال ��ة قدمه ��ا بعن ��وان “احل ��وار يف الرواي ��ة
العراقية” .عمل يف الع ��راق ا�ستاذا م�شاركا يف
م ��ادة الأدب العرب ��ي احلدي ��ث� .صدر ل ��ه العديد
م ��ن االعم ��ال الروائي ��ة والق�ص�صي ��ة والفكرية
والنقدية والدرا�سات االكادميية.

روايت ��ه اجلديدة “الطوفان الثاين” جتمع
ب�ي�ن الواقع واخلي ��ال ،ف�صله ��ا االول الذي تبد�أ
عن ��ده رحل ��ة الرواية ،يثري ت�س ��اوالت جوهرية
مل تتوق ��ف عن ��د ح ��دود اخلامت ��ة “الف�ص ��ل
الع�ش ��رون” .بل ك�ش ��ف لنا الكاتب عب ��د ال�سالم
م ��ن خ�ل�ال امكانيات ��ه االبداعي ��ة والتجريبي ��ة
وا�سلوبه ال�سردي عن “جوهرة” الن�ص االدبي
ال ��ذي ميث ��ل الأ�سا�س ،وم ��ا متتاز ب ��ه الرواية ـ
وع ��ن مفاهيم وامناط جمالي ��ة بطريقة وا�ضحة
و�أنيقة(( ..ثنت رقبته ��ا على ركبتيها ،و�أحاطت
بذراعيه ��ا �ساقيه ��ا املنطويتني عل ��ى �شكل هرم.
غط� ��س ر�أ�سه ��ا ب�ي�ن ركبتيه ��ا ،ومل يب ��ق ظاهرا
من ��ه �سوى جزء من �شعرها .ب ��دت ك َمن متار�س
مترين ��ا ريا�ضي ��ا يقت�ض ��ي حب� ��س انفا�سه ��ا))..
يبدو ان الكات ��ب عندما بد�أ كتابة هذا الن�ص يف
م�سته ��ل روايت ��ه (� ��ص  ،)5اراد ان يبق ��ي الباب
مو�ص ��ودا ،على غري العادة ،بطريقة خمتلفة عن
ن�ش� ��أة الرواية ،اي ��ة رواي ��ة ،ومقدماتها ،جعلت
الن�ص عمال متكامال ب ��دون تعليق ،لكنه م�ستمر
ووا�ض ��ح متام ��ا .يك�شف عن �إمكانات ��ه ال�سردية
التفجريي ��ة يف الف�ص ��ول الالحق ��ة ،م ��ع تفا�صل
دراماتيكيه �أك�ث�ر مالءمة من وجهة نظر جمالية
ـ اليوميات ،االزمن ��ة ،واالماكن ،الأمثال ،ال�سري
الذاتية التلقائية وما �إىل ذلك.
يف رواي ��ة “الطوف ��ان الث ��اين” ال ميك ��ن
اخت ��زال “القيمة االدبية” لالح ��داث واحلروب
الكارثي ��ة امل�ؤمل ��ة وال�شاق ��ة بعي ��دا ع ��ن مظاه ��ر
القي ��م الفني ��ة مثل بانورام ��ا عري�ض ��ة ..اقتب�س
م ��ن �صفحة الغ�ل�اف االخ�ي�رة(( :يف “الطوفان
الث ��اين” يوا�صل الروائ ��ي العراق ��ي فاحت عبد
ال�س�ل�ام .املاك ��ث االب ��دي يف كن ��ف احل ��روب،

م�شروع ��ه ال�س ��ردي يف البحث عن ذل ��ك املعادل
امل�ستحيل النهي ��ارات احلروب ..ب� ��ؤرة روائية
تنب�ض حتت ان�ساق م ��ن رماد ماكر .يغطي ذات
االر� ��ض التي نحت فيها الطوفان االول ا�صوات
املالح ��م واال�ساط�ي�ر وانفا�س امل ��دن امل�ضيئة..
هن ��ا “الطوف ��ان الث ��اين” خط م�ش ��روع منك�سر
حلياة حامل ��ة .ال يقهرها تنني الن ��ار .حياة ت�أبى
اال ان تر�س ��م مالم ��ح الوجه احلتم ��ي الآخر من
احلرب ،اية حرب)) ..باملعنى االو�سع :الأعمال

االدبية هي يف الأ�سا�س م�ساحات مادية حمددة
لها طابع جم ��ايل �أو فني مق�ص ��ود .اراد الكاتب
يف م�سته ��ل الرواية ،اي�صالها للمتلقي بب�ساطة،
ك�ش ��رط �ض ��روري .وعلى �ضوء ذل ��ك ،ميكن فهم
االماك ��ن واالزمن ��ة الت ��ي مت �إن�ش ��اء الرواية يف
ظ ��روف اكتنفها العديد م ��ن امل�صائب واالخطار
والرتح ��ال .ويف النهاي ��ة ،ال يخ�ض ��ع اجل ��زء
االول له ��ذه الظ ��روف واال�شي ��اء فح�س ��ب ،امنا
ت�أث ��رت الف�صول الت�سعة ع�شر االخرى باحداثها
الفرعية والرئي�سية والنوعية ال�شاملة.
((ا�ش�ت�راك بريطاني ��ا يف احل ��رب م ��ع
االمري ��كان الحتالل الع ��راق .انتابتني دفقة من
افع ��ايل ال�صبياني ��ة ،وقل ��ت يف �س ��ري “ماذا لو
اطلق ��ت الآن �صرخ ��ة يف العربة ،ان ��ا عراقي؟))
�ص  137الف�ص ��ل العا�شر(( .ما �سر هذه االر�ض
الت ��ي طردتني طف�ل�ا ،ورمت ب � ّ�ي يف ذلك البحر
املظل ��م ،ثم اعود اليها رجال فاجدها غريبة عني،
كلما �شممت ترابها فا�ضت يف نف�سي موجات من
احلزن ،تغمرين حتى اثمل من الده�شة ،او لعله
اخلوف دون �س ��واه من امل�شاعر ،غري ان رائحة
ال�ت�راب ال�ساحرة كانت تعان ��د بقوة يف �سحبي
اىل ذل ��ك ال�شوق الغام�ض ال ��ذي ال ينتهي)) �ص
 287الف�ص ��ل الثام ��ن ع�شر((..اخ�ب�رين عم ��ي
وه ��و يرقبني باملرايا ان هن ��اك َمن �سرق اجزاء
م ��ن تل ��ك االعم ��دة ...كان ��ت ابراج ��ا عمالق ��ة مل
ا�ستط ��ع تخيل �ص ��ورة ال�شخ�ص الذي ميكنه ان
ي�سرقها ...كان اكرب همنا هو كيف جنتاز حاجز
�سيطرة ي�صادفن ��ا ،وكيف لنا ان منيّز انه حاجز
تابع لقوات احلكومة او مل�سلحني يرتدون نف�س
مالب�سه ��ا ولديه ��م نف� ��س �سياراته ��ا اي�ض ��ا ،من
ممك ��ن ان يقتلوا االن�سان ب�سب ��ب ا�سمه او دينه

او مذهبه؟)) �ص  350الف�صل الع�شرون.
اعتمد الكاتب يف كتابة روايته �آليات الدقة
الزمنية واالجتماعي ��ة واملكانية� ،إذ حددها على
�أنها قلب العمل ،ولي�س فقط عمل روائي احداثه
مت�شابك ��ة ومعق ��دة خ�ل�ال ازمنة خمتلف ��ة ملأها
امل�ؤلف باحلياة ..وفقا “لأنو�شكا باتي” (حتفيز
امل ��ادة) ـ لي�صب ��ح “ال�صخ ��ب الكام ��ل وال�صخب
مقدم ��ا” يف نقط ��ة التبل ��ور املبك ��رة التي ميكن
من خاللها تنظيم كل الإ�ضافيات بطريقتني على
الأق ��ل .من ناحية ،املزيد من املواد الأدبية ،ومن
ناحي ��ة �أخ ��رى تلبية مطل ��ب “ف ��ن الكتابة” كما
ي�ش�ي�ر اىل ذل ��ك العبق ��ري “موري� ��س بالن�شو”
(القدرة على زيادة الأداء املعريف للكاتب).
ما يلفت االنتباه يف “الطوفان الثاين” ،ان
الكاتب ف ��احت عبد ال�س�ل�ام ،كان موفقا يف جعل
“ف�صول الرواية” مت�ألفة مع بع�ضها البع�ض كـ
“حبكة �سينمائية” ،ت�سميها (ترييزا فريدري�ش)
ب� �ـ “عمل مبعنى الكدح” .كما مكننا من اكت�شاف
الكث�ي�ر م ��ن املواق ��ف االجتماعي ��ة والعديد من
االح ��داث والأزم ��ات واال�ضطراب ��ات املث�ي�رة
لالهتم ��ام يف ال�سن ��وات القليل ��ة املا�ضي ��ة .فيما
يظهر االبداع الأدبي “للرواية” نف�سها� ،سياقات
فيزيائية بارزة ،ترتب ��ط ب�سري االحداث .لكنها،
تظل غري واعية (كاله ��روب اىل عامل �آخر ،كحل
�آين) الج ��ل احلفاظ على “تدف ��ق الكتابة” وهو
م ��ا كان بالفع ��ل .اخريا البد م ��ن التنويه اىل ان
العنا�ص ��ر الالزم ��ة ،حتى يف املرحل ��ة اجلاحمة
اثن ��اء كتاب ��ة الن�ص الروائ ��ي ،كان ��ت حا�ضرة،
واللحظ ��ة “الهارمونطيقية” لعب ��ت دورا مهما،
غالب ��ا م ��ا يت ��م جتاهله ��ا يف الكثري م ��ن املناهج
ال�شكلية لأدب الرواية.
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اقــــرأ
ال�شو�شارية

�ص ��درت عن دار امل ��دى حديثا رواي ��ة "ال�شو�شاري ��ة" للكاتب
االيط ��ايل ال�شه�ي�ر الربت ��و مورافي ��ا ترجم ��ة نبي ��ل ر�ض ��ا
املهايني ..ويخربن ��ا املرتجم يف مقدمته للرواية ان الأحداث
ال�شخ�صية الت ��ي �أدت �إىل كتابة رواي ��ة "ال�شو�شارية" بد�أت
يوم � 8أيل ��ول  ،1943يوم ع�سري على �إيطاليا وعلى امل�ؤلف:
ذات �صباح بعد � 8أيلول قال يل �شخ�ص هنغاري كان يرت�أ�س
رابط ��ة ال�صحافة الأجنبية :فلتعلم �أنك يف قائمة الأ�شخا�ص
املطل ��وب اعتقالهم.عندها �أ�سرع مورافيا و�سافر مع زوجته
�إيل�س ��ا مورانته م ��ن روما نحو نابويل ،عل ��ى �أمل �أن يعربا
اجلبه ��ة .لكن القطار توقف قرب فون ��دي ،فتوجه الزوجان
�إىل اجلبال ال�شو�شارية جتنب ًا للق�صف و�شباك االعتقاالت،
وهناك كتب روايته.

(ال���ط���اب���ك) خ��ب��ز م��ي�����س��اين مي���ت���از ب���ه ���س��ك��ان الأه������وار
 مب�س��ان  /مه��دي
ال�ساعدي
تردي الواقع الزراعي يف مي�س ��ان
ومن ��ع زراع ��ة نبات (ال�ش ��لب) الرز
لأ�س ��باب �ش ��حة املي ��اه يف الآون ��ة
االخ�ي�رة اث ��ر �سلب ��ا عل ��ى �صناع ��ة
واع ��داد خب ��ز طح�ي�ن ال ��رز ال ��ذي
ي�شته ��ر به �س ��كان االه ��وار عموما
ويدعى حمليا (الطابك).
عالق ��ة انت ��اج املحا�صي ��ل الزراعية
ارتبط ��ت ب�ش ��كل وثي ��ق م ��ع ن ��وع
الغ ��ذاء يف مناطق االه ��وار وتبعا
للبيئ ��ة املائية الت ��ي متيزت بها تلك
املناط ��ق ا�شتهرت بزراعة (ال�شلب)
ليك ��ون املح�ص ��ول الرئي�س ��ي فيها
واعتم ��اد �س ��كان تل ��ك املناطق على
الرز ومنه خبز طحينه.
ح

ول العا

لم

خلب ��ز (الطاب ��ك) عملي ��ات عدي ��دة
ت�سبق اع ��داده منها تهيئ ��ة واعداد
القر� ��ص الطين ��ي الذي يت ��م اخلبز
علي ��ه واخ ��ذ ا�سمه من ن ��وع اخلبز
اي�ض ��ا ويخ�ض ��ع مل�سمي ��ات عدي ��دة
ح�سب احلجم.
تق ��ول ام حم�س ��ن اح ��دى �صانعات
القر� ��ص الطيني ال ��ذي ي�صنع عليه
خب ��ز الطاب ��ك لـ(امل ��دى) "ي�صن ��ع
الطابك كخب ��ز على القر�ص الطيني
ال ��ذي ي�سمى طابك اي�ض ��ا وال�سبب
ان الط�ي�ن اجل ��اف ينق ��ل احل ��رارة
ب�ش ��كل بط ��يء لك ��ي ال يح ��رق معه
اخلب ��ز وهن ��اك احج ��ام خمتلف ��ة
فال�صغ�ي�ر من ��ه يدع ��ى (�شلواط ��ه)
والكب�ي�ر ي�سم ��ى طاب ��ك وي�صن ��ع
م ��ن الط�ي�ن (احل ��ري) املم ��زوج
بـ(النفا� ��ش) امل�أخ ��وذ من ق�صب
الربدي".
ام قا�سم واحدة
م ��ن الن�س ��اء

�سلمى حايك بطلة
فيلم "ماجيك
مايك" املقبل
�شوهد املمثل الأمريكي
�شانينغ تاتوم برفقة
املمثلة �سلمى حايك،
خ�لال ت�صوير فيلمه
ال�ق��ادم "ماجيك مايك
 ."3وب �ح �� �س��ب م��وق��ع
"احلار�س" الأمريكي ،ف�إن
ع��د� �س��ات امل �� �ص��وري��ن التقطت
�� �ص ��ور ًا ل �ت��ات��وم وه��اي��ك يف ل�ن��دن
ب�إجنلرتا� ،أثناء ت�صوير الفيلم التايل.
وخمن اجلمهور �أن الفيلم القادم �سي�شمل
عر�ضا لتاتوم يف م�سرح كريترييون بلندن،
نظرا لظهوره يف اللقطات اخلارجية.
ا�ستبدلت املمثلة �سلمى ح��اي��ك م��ؤخ��را
زميلتها الربيطانية ثاندي نيوتن ،التي
�أعلنت ان�سحابها املفاجئ من الفيلم بعد
 11يوما من الت�صوير .وقد �صدر اجلزء
الأول م��ن �سل�سلة "ماجيك مايك" يف
عام  ،2012وحقق �صدى مدويا ،حيث �أنه
يتعامل مع �شخ�صية "مايك" ،راق�ص العراة
الذي يتبنى مراهقا ويعلمه الرق�ص لك�سب املال
ويف نف�س الوقت للمرح.

الكب�ي�رات يف ال�س ��ن اللوات ��ي
واك�ب�ن املراح ��ل التقليدي ��ة
لإع ��داد خب ��ز الطاب ��ك
تق ��ول لـ(امل ��دى) "كن ��ا

نتعام ��ل بال�شلب ب�ص ��ورة مبا�شرة
قب ��ل ا�ستخال� ��ص ال ��رز من ��ه ع ��ن
طري ��ق تخلي�ص ��ه م ��ن الق�ش ��ور ث ��م
تنقيته بوا�سطة عمليات (اجلر�ش)

و(الرك� ��ش) و(التهب�ش) با�ستخدام
�آالت تقليدي ��ة منه ��ا (املجر�ش ��ة)
و(اجل ��اون) و(امليجنة) ث ��م ي�صار
اىل طحن ��ه بوا�سط ��ة (الرح ��ة)

ليتح ��ول اىل طح�ي�ن ال ��رز امل�ؤه ��ل
لإعداد خبز الطابك".
يرج ��ع العديد من املهتم�ي�ن بال�ش�أن
التاريخ ��ي والفولكل ��وري اىل ان
خب ��ز (الطاب ��ك) ن�ش�أت ��ه �سومري ��ة
بامتياز حيث يق ��ول املهتم بدرا�سة
املوروثات االهوارية ح�سن �ساهي
لـ(امل ��دى) "ت ��وارث ابن ��اء االهوار
الكث�ي�ر م ��ن الع ��ادات والتقالي ��د
ال�سومري ��ة اال�صيل ��ة وبقي ��ت على
نف� ��س ا�سمائه ��ا القدمي ��ة ومنه ��ا
(الطاب ��ك) بدلي ��ل ع ��دم وج ��ود
تو�صي ��ف لغ ��وي للمف ��ردة ب�سب ��ب
وروده ��ا من لغات قدمي ��ة اندر�ست
وبقي ��ت مف ��ردات منه ��ا وكان
ال�سومري ��ون ي�سكنون تلك املناطق
وتكيف ��وا م ��ع ظروفه ��ا" ،م�ضيف ��ا
"كم ��ا ورث ابن ��اء االه ��وار العديد
من الآالت وامل�سميات واالكالت من
ا�سالفهم ال�سومري�ي�ن ليتمكنوا من
العي�ش يف بيئة مثل االهوار".
الظروف الت ��ي متر بها االهوار من

انح�س ��ار م�ساح ��ات مائي ��ة �شا�سعة
وع ��دم ال�سم ��اح بزراع ��ة ال�شل ��ب
ب�سب ��ب �شحة املياه وفقدان االنواع
الت ��ي كان يزرعه ��ا ابن ��اء االه ��وار
واملعروفة بجودته ��ا اثرت وب�شكل
كبري على اعداد خبز الطابك.
يقول كاطع ابو حممد لـ(املدى) "ما
ع ��اد خب ��ز الطاب ��ك اىل �سابق عهده
وط ��ر�أت عليه الكث�ي�ر من التغريات
منها ان العديد من الن�ساء ا�صبحن
يخبزنه ب ��االواين املعدنية الكبرية
وامل�سماة عرفا (ال�صينية) لل�سهولة
باال�ضاف ��ة اىل ن ��وع الطح�ي�ن الذي
يعود لأن ��واع م�ستوردة من الرز ما
عاد يعطيه نكهته اال�صيلة".
كان لل�سم ��ك امل�ش ��وي م ��ع الطاب ��ك
حكاي ��ة جنوبي ��ة بنكه ��ة اهواري ��ة
روت خالله ��ا العدي ��د م ��ن تفا�صيل
ك ��رم وطيب ��ة ابن ��اء تل ��ك املناط ��ق
املمزوجة م ��ع انتماء وا�صالة اهلها
لتاريخهم التليد ليبق ��ى رمزا ي�شار
له من رموز الطيف العراقي.

"جمال ال�شكل والألوان" يقود �أمريكية للفوز مبليوين دوالر
فازت �سيدة �أمريكية من مقاطعة ماكومب بوالية
مي�شيغان ،مبليوين دوالر بعد �أن ا�شرتت تذكرة
يان�صيب ،قالت �إنها لفتت نظرها بجمال �ألوانها
و�شكلها ،وفق "رو�سيا اليوم".
وال�سيدة البالغة من العمر  44عاما ،والتي

ف�ضلت �أال يتم الك�شف عن هويتها ،ا�شرتت تذكرة
 Multiplier Spectacularا��س�ت�ن��ادا
ل�شكلها ولونها ال��ذي لفت نظرها .وقالت امل��ر�أة
مل���س��ؤويل اليان�صيب �إن البطاقة ال�ت��ي ربحت
بف�ضلها  2مليون دوالر كانت جميلة�" ،أحببت

وجه مارلني مونرو بـ 195مليون دوالر
مزاد مقابل  195مليون دوالر ،وهو رقم قيا�سي
لعمل لفنان �أمريكي يباع يف مزاد.
واللوحة امل�سماة "�شوت �سيج بلو مارلني" ت�أتي
�ضمن �سل�سلة من ال�صور ال�شخ�صية التي ر�سمها
وارهول للممثلة يف �أعقاب وفاتها عام .1962
وب�ي�ع��ت ال�ل��وح��ة يف م ��زاد ل ��دار كري�ستيز يف
نيويورك ،يوم االثنني ،وبلغت القيمة التقديرية
للوحة قبل البيع نحو  200مليون دوالر ،وفقا
لرويرتز .وك�سرت عملية البيع الرقم القيا�سي
ال�سابق لعمل فني �أم�يرك��ي يعر�ض يف م��زاد،
ح�ي��ث بيعت ع��ام  2017ل��وح��ة جل��ان مي�شيل
با�سكيات تعود لعام  1982مقابل  110.5مليون
دوالر.
وت�ع��د ال�ل��وح��ة ال�ت��ي حت��اك��ي وج��ه م��ون��رو عام
بيعت لوحة لوجه النجمة الأمريكية الراحلة  ،1964ب�شعر �أ�صفر الم��ع ووج��ه وردي وظل
مارلني مونرو ،ر�سمها �أيقونة مو�سيقى البوب عني �أزرق ف��احت ،واح��دة من  5لوحات ر�سمها
�آندي واره��ول يف �ستينيات القرن املا�ضي ،يف وارهول ملونرو.

ال �ل��ون والت�صميم ،ل��ذل��ك ق ��ررت �أن �أ�شرتيها"،
م�ضيفة" :عندما فتحت ال�ت��ذك��رة ور�أي ��ت �أنني
ربحت مليوين دوالر ،مل �أ�ستوعب الأمر و�أعدت
م��رات ع��دة ق��راءة ما هو مكتوب العتقادي �أنني
كنت �أقر�أها ب�شكل خاطئ".

ال�صني ت�ستعد لبناء �سد بجي�ش
من الروبوتات
ت�ستعد ال�صني لبناء �سد للطاقة الكهرومائية ،يف غ�ضون عامني،
با�ستخدام الذكاء ال�صناعي وروبوتات البناء ،دون احلاجة �إىل
وج��ود عمالة ب�شرية .وقالت �صحيفة "�ساوث ت�شاينا مورنينغ
بو�ست"� ،إنه من املقرر جتميع �سد يانغكو على ه�ضبة التبت ،طبقة
تلو الأخرى ،ب�أ�سلوب ي�شبه الطباعة ثالثية الأبعاد� .إذا مت االنتهاء
منه ،فمن املحتمل �أن يكون امل�شروع الطموح هو �أطول هيكل يف
العامل مت بنا�ؤه با�ستخدام عمليات الطباعة ثالثية الأب�ع��اد .يف
يانغكو� ،سيتم ا�ستخدام نظام ال��ذك��اء ال�صناعي للإ�شراف على
خط جتميع �آيل �ضخم يبد�أ ب�أ�سطول من ال�شاحنات (ذاتية دون
�سائق) امل�ستخدمة لنقل مواد البناء �إىل �أج��زاء من موقع العمل،
وفق ًا للعلماء .ومبجرد و�صول املواد� ،ستحولها اجلرافات (ذاتية
دون �سائق) �إىل طبقة من ال�سد ،ومن ثم �ست�ساعد البكرات املجهزة
ب�أجهزة ا�ست�شعار يف ال�ضغط على كل طبقة حتى ت�صبح �صلبة
ومتينة ،على حد قولهم .وعندما تكتمل الطبقة� ،سرت�سل الروبوتات
معلومات حول حالة البناء �إىل نظام الذكاء ال�صناعي.

ال �أفهم كيف لنائب ي�صر على �أن
ي�صور للنا�س �أن البالد تنتظر
�أن ي�شكل جمل�س �أعلى للقبائل
والع�شائر مهمته الق�ضاء على
العادات والتقاليد ال�سيئة ..بينما
النا�س ال ت�شكو من انحالل �أخالقي،
و�إمنا تعاين من مظاهر الل�صو�صية
والقتل على الهوية واحتقار
املر�أة والر�شوة و�سرقة املال العام
واالنتهازية وهي قيم وتقاليد ي�سعى
البع�ض لرت�سيخها بقوة.
�إن امل�شهد يبدو مثري ًا للده�شة حني
يطالب بع�ض النواب بـ �" :ضرورة
ت�شريع قانون املجل�س الوطني
للع�شائر لتهذيب الأعراف الطارئة
على املجتمع العراقي ،ولكي يكت�سب
ما ينظمه املجل�س �صبغة قانونية
لاللتزام مبا ي�صدر عنه يف الق�ضاء
على العادات والتقاليد ال�سيئة".
لعل هذا اال�ستغراق يف احلديث
عن الأخالق والأعراف ي�شعرك
وك�أن العراق ت�أ�س�س عام ،2003
و�أن ال�سادة النواب كان لهم الف�ضل
باكت�شاف هذه الرقعة اجلغرافية التي
وجدوا على �سطحها � ً
أقواما وقبائل
متوح�شة ،كانوا ينتظرون �أن ي�أتي
�إليهم الفاحتون اجلدد بكل �أ�سباب
الرقي والتح�ضر ،ولعل ً
حديثا من
هذا النوع يف ع�صر املنجزات العلمية
الكربى يهني عقلية العراقيني،
وي�سيء �إىل العراق يف الوقت
ً
ً
�ضمنيا
اعرتافا
ذاته ،ذلك �أنه يحمل
ب�أن هذه البالد مل ته�ضم احل�ضارة
برغم مرور �آالف ال�سنني على بزوغ
القوانني والكتابة على �سطحها.
و�أح�سب �أن مطلقي هذه
الت�صريحات الكوميدية يدركون
�أن قيم هذا املجتمع ظلت را�سخة
يف �أعماق النا�س ،حتى خرج عليهم
�أمراء الطوائف و�صبيان ال�سيا�سة
فانقلب احلال و�أ�صبحنا ن�سمع
دعوات العالء مفاهيم الع�شائر
بالث�أر و" الكوامة " وانت�شار
ال�سالح املنفلت  ،ومعارك القاذفات
والرمانات  ،يف ظل غياب كامل
للقانون الرادع ملثل هذه ال�سلوكيات
و�صراع �سيا�سي على املنا�صب
واملنافع .
لقد كان املالكي �صاحب الريادة
يف �إ�شاعة الروح القبلية ،ولعل
الذاكرة ما زالت حتتفظ له بال�صورة
ال�شهرية وهو يوزع امل�سد�سات
الفاخرة على البع�ض من ر�ؤ�ساء
الع�شائر ،يدعوهم فيها لفر�ض
القانون على طريقتهم اخلا�صة،
وترهيب كل من ت�سول له نف�سه
التفكري يف اخلروج على م�شروع
دولة القانون �أو االقرتاب من �أ�سوار
احلكومة.
امل�شكلة ان الكثري من النواب
وال�سيا�سيني اليعرف من الوطن �إال
قبيلته ،وهو خمل�ص لها �إخال�ص ًا ال
ميكن لأي ق�ضية �أخرى �أن تتجاوزه.
فنحن نعي�ش يف ظل نواب منتخبني
لكنهم يدينون بالوالء لطوائفهم
وقبائلهم قبل �أن يدينوا بهذا الوالء
لل�شعب والوطن ،قد يقول البع�ض
�إن هذا من حقهم ونقول �أي�ضا هذا
حقهم ب�شرط �أن يرتكوا ال�سيا�سة
وين�صرفوا �إىل م�شاريعهم اخلا�صة.
واملده�ش �أن البع�ض يريد �إقناع
النا�س ب�أن القبيلة ميكن �أن تكون
ً
بديال لدولة امل�ؤ�س�سات ،نا�سني
�أنهم مبحاولتهم هذه �إمنا يريدون
�أن يطرحوا يف �أ�سواق ال�سيا�سة
نظام فا�شل من �أجل تدمري البلد
الذي يعي�ش هذه الأيام على فوهة
اخلطر.

مب�شاركة  35فنان ًا وفنانة� ..إقامة املعر�ض ال�سنوي للفنانني الت�شكيليني يف بابل
� أكرم ناجي
الخ ��زاف والنح ��ات ،اق ��ام معر�ضا
العمال ��ه الخزفية على قاعة برونز،
وال ��ذي �ض ��م اعم ��اال خزفي ��ة له ��ا
خ�صو�صي ��ة التكوين ��ات المبهرة.
المعر� ��ض ال ��ذي افتتح ��ه نقي ��ب
الفنانين العراقيي ��ن �ضم مجموعة
م ��ن االعم ��ال الخزفي ��ة ذات الروح
التجديدية ،الت ��ي ت�صور التزاوج
بين االنوثة والذكورة.
 فائز طه �سالم
الفن ��ان ومدي ��ر ع ��ام ال�ش� ��ؤون
الثقافي ��ة ف ��ي وزارة ال�شب ��اب
والريا�ض ��ة ،اعل ��ن ع ��ن احت�ض ��ان
محافظ ��ة وا�س ��ط ،الوف ��د العرب ��ي
الم�ش ��ارك ف ��ي مهرج ��ان المتنب ��ي
الختيار �شاعر �شباب العرب� ،ضمن
فعالي ��ات بغ ��داد عا�صم ��ة ال�شب ��اب
العربي الذي تقيمه وزارة ال�شباب
والريا�ضة .وقال �سالم :تم اختيار
�سدة الكوت بمحافظة وا�سط وقبر
المتنبي مع �أماكن �أخرى في بغداد
لإقامة الفعالي ��ات الفنية والثقافية
وال�شبابية المتنوعة الخا�صة بهذا

 عامر م�ؤيد

المهرجان.

 قتيبة النعيمي
الم�ؤل ��ف المو�سيق ��ي العراق ��ي
المغت ��رب ،ق ��دم العر� ��ض العالمي
الثان ��ي لم�ش ��روع التق ��اء نهري ��ن
ف ��ي بلجيكا ف ��ي الم�س ��رح العالمي
ف ��ي مدين ��ة نام ��ور ال ��ذي ت ��م
افتتاحه م�ؤخ ��را وفيم ��ا �أ�شار �إلى
�أن الم�ش ��روع ي�ض ��م  18مغني ��ا
ومو�سيقيا� ،أكد �أنه قدم ب�ست لغات
ومن �ضمنها لغتنا العربية .

تتوا�صل الفعاليات الفنية
من خالل اقامة مهرجانات
خمتلفة ويف جوانب متعددة
ومب�شاركة وا�سعة ومميزة من
قبل املنتمني للفن.
فاحلركة امل�سرحية،
ال�سينمائية ،الدرامية،
الت�شكيلية م�ستمرة يف اقامة
الن�شاطات باماكن تتوزع يف
خمتلف املحافظات العراقية.

الطقس

والالفت باالمر احل�ضور الكبري من قبل
حمبي الف ��ن مبختلف انواعه وتفرعاته،
ما يعطي انطباعا عن كيفية متابعة الفن
من قبل اجلمهور.
ويف حمافظ ��ة باب ��ل افتت ��ح املعر� ��ض

ال�سن ��وي جلمعية الفنان�ي�ن الت�شكيليني
العراقي�ي�ن ف ��رع باب ��ل .وج ��اء املعر�ض
عل ��ى قاع ��ة مق ��ر اجلمعي ��ة يف املحافظة
بح�ض ��ور عدد من فن ��اين بابل وجمهور
م ��ن متذوق ��ي الف ��ن الذي ��ن غ�ص ��ت به ��م

القاع ��ة .واملعر�ض ج ��اء مب�شاركة اكرث
م ��ن  ٣٥فنان ��ا وفنانة وملختل ��ف االجيال
ماب�ي�ن الر�س ��م واخل ��زف والنح ��ت وقد
تن ��وع املعر�ض باال�ساليب املتنوعة التي
حاك ��ت واق ��ع املدين ��ة وتطلعاته ��ا نح ��و
التقدم واالزدهار واالبداع .
ويقول �س�ل�ام حممد  -اح ��د احلا�ضرين
اىل املعر� ��ض يف حديث ��ه لـ(امل ��دى) ان
"اقام ��ة مثل ه ��ذه املعار�ض م ��ن �ش�أنها
االرتق ��اء بواق ��ع املحافظ ��ة م ��ن الناحية
الفنية والثقافية".
وا�ض ��اف ان "الرتكي ��ز يف الن�شاط ��ات
غالبا م ��ا يك ��ون يف العا�صمة بغ ��داد لذا
يج ��ب ان ت�أخ ��ذ املحافظ ��ات دوره ��ا يف
ا�ست�ضافة الكرنفاالت املتنوعة وال اق�صد
الت�شكيل فقط".
وب�ي�ن ان "الكث�ي�ر م ��ن متذوق ��ي الف ��ن
م�ص ��رون عل ��ى ح�ض ��ور كاف ��ة االن�شطة

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الأربعاء) �أن درجات احلرارة تنخف�ض عن معدالتها ليوم �أم�س ،و�أن اجلو
�سيكون م�شم�سا يف العديد مناطق البالد.

الثقافي ��ة والفنية فهم بحاج ��ة لهذا االمر
مع ندرته يف حمافظات عديدة".
الفن ��ان الت�شكيل ��ي ع ��ادل داود اعرب عن
�سعادت ��ه به ��ذا الكرنف ��ال قائ�ل�ا "مب ��ارك
للجميع به ��ذا الكرنفال اجلميل ،بوجود
�أرواح جميل ��ة مبدع ��ة وخالق ��ة واملمي ��ز
ه ��و اقامت ��ه م ��ن قب ��ل جمعي ��ة الفنان�ي�ن
الت�شكيلي�ي�ن ف ��رع حمافظ ��ة باب ��ل حتت
ا�شراف املركز العام".
فيما اكد الفن ��ان الت�شكيلي فا�ضل �ضامد
ان "املعر� ��ض ال�سن ��وي لفن ��اين باب ��ل
الت�شكيلي�ي�ن ن�ش ��اط بروحي ��ة التج ��دد
واال�ضاف ��ة للحرك ��ة الت�شكيلي ��ة البابلية
والعراقية".
وب�ي�ن ان "هن ��اك ث ��راء كب�ي�را يف تنوع
اال�سالي ��ب والتقني ��ات ب�ي�ن الر�س ��م
والكرافيك والنح ��ت وال�سرياميك وكان
تواجد الفنانني الت�شكيليني مثمرا".
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