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ذك ��رت وزارة الكهرب ��اء �أن حجم الإنتاج احلايل ال ي�س ��د احلاجة ،الفتة �إىل وجود
حمطات جاهزة للعمل.
وقال املتحدث با�س ��م الوزارة �أحمد مو�س ��ى� ،إن "حجم انتاج الكهرباء يف العراق
و�صل �إىل � 20ألف ميغا واط يف الوقت احلايل".
و�أ�ض ��اف مو�س ��ى� ،أن "ه ��ذا الرق ��م ال ي�س ��د احلاج ��ة لأننا نعمل وف ��ق حمددات مع
وجود حمطات جاهزة للعمل واعمال �صيانة دورية".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "ال ��وزارة تنتظ ��ر زيادة اطالقات الغاز الإيراين بعد �س ��داد كامل
امل�ستحقات التي كانت من م�شكالت املرحلة واملرتاكمة".
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�إبعاد "�أ�صدقاء الإطاريين" عن محيط كرد�ستان

"التن�سيقي" يوافق على �شروط "حلفاء ال�صدر"
بال اعترا�ض من �أجل رئا�سة الحكومة
 بغداد /تميم الح�سن
قدم الإط ��ار التن�سيقي تنازالت اىل خ�صومه
ال�سابقني -كان يعي ��ب عليها التيار ال�صدري
قبل اعتزاله -من اجل ت�شكيل احلكومة.
وي �ت �ع�ين ع �ل��ى "التن�سيقي" ان ي�سحب
م�سلحني ت��اب�ع�ين حل�ل�ف��ائ��ه داخ���ل التكتل
ال�شيعي م��ن مناطق يف حميط كرد�ستان

م� ��� �س� ��ؤول ��ة ع� ��ن ق�����ص��ف ال� ��� �ص ��واري ��خ.
كما قد يذه ��ب اىل االجراء نف�سه يف املناطق
"ال�سنية" ،ويبعد بع�ض الف�صائل التي كانت
حتى وق ��ت قريب تهدد رئي�س الربملان حممد
احللبو�سي.
وا�ستعج ��ل الإط ��ار التن�سيق ��ي ا�ستب ��دال
النواب ال�صدريني يف الربملان ،للتخل�ص من
"قلق" عودة زعي ��م التيار ال�صدري مقتدى

ال�صدر ،مرة اخرى اىل امل�شهد ال�سيا�سي.
وحا�ص ��ر "�شب ��ح ال�ص ��در" الق ��وى ال�شيعية
الت ��ي رف�ض ��ت نتائ ��ج االنتخاب ��ات االخرية،
لع ��دة ا�سابي ��ع اثن ��اء �سريه ��م لت�شكي ��ل
احلكوم ��ة ،رغم ان فر�ضيات حت ��رك ال�شارع
�ضدهم ما زالت مرتفعة.
وبح�س ��ب م�ص ��ادر مطلع ��ة ،ان الإط ��ار
التن�سيق ��ي تراج ��ع ع ��ن �سقف مطالب ��ه التي

ظهرت يف االجتماع الذي جرى ع�شية جل�سة
الربملان االخرية (الطارئة).
وكان ��ت (املدى) ق ��د ك�شفت ج ��زءا مما جرى
يف اللق ��اء الذي عق ��د يف مكت ��ب احللبو�سي
يف بغداد م�ساء االثن�ي�ن املا�ضي ،وان�سحاب
"الإطار" ب�سبب مطالب احلزب الدميقراطي
و"ال�سيادة".
 التفا�صيل �ص3

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

توقعات �أميركية باندالع تظاهرات
�أ�شد من انتفا�ضة ت�شرين
 ترجمة :حامد �أحمد
تو ّقع تقرير �أمريكي عودة االحتجاجات �إىل ال�شارع
العراقي بعد ان�سح ��اب زعيم التيار ال�صدري مقتدى
ال�صدر م ��ن العملية ال�سيا�سية ،م�ش ��دد ًا على �أن هذه
امل ��رة �ستك ��ون التظاه ��رات �أ�شد مما كان ��ت عليه يف
ال�ساب ��ق ،فيم ��ا حذر م ��ن ت�سل ��م زعيم ائت�ل�اف دولة
القان ��ون ن ��وري املالك ��ي مقالي ��د احلك ��م يف الب�ل�اد.
وذك ��ر موقع (بلومبريغ) الأمريكي يف تقرير ن�شرته
(املدى)� ،أن "العراق يواج ��ه �صيف ًا م�شوب ًا بال�سخط
بعد ان �أقدمت �أكرث �شخ�صية �سيا�سية �شعبية ،ممثلة
بزعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر ،ب�سحب اتباعه
م ��ن الربمل ��ان عق ��ب ف�شل حم ��اوالت عدي ��دة لت�شكيل

حكومة".و�أ�ض ��اف التقري ��ر� ،أن "بغ ��داد يف الوق ��ت
ال ��ذي حتملت في ��ه ا�شه ��ر ًا طويلة م ��ن اال�ضطرابات
يف ال�ش ��وارع ،ف ��ان على الع ��امل الأو�س ��ع ان ي�ستعد
لتداعيات اقت�صادية وامنية".
و�أ�ش ��ار ،اىل ان "احل�صيل ��ة الأك�ث�ر احتم ��ا ًال لق ��رار
ال�ص ��در باالن�سح ��اب م ��ن العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة ه ��ي
الع ��ودة لالحتجاج ��ات العنيفة الت ��ي ع�صفت بالبالد
يف �أواخر عام  2019وبداية عام ."2020
و�ش ��دد التقري ��ر ،عل ��ى �أن "اال�ضطراب ��ات القادم ��ة
�ستكون �أكرث ح ��دة من �سابقتها على اعتبار ان اتباع
ال�ص ��در هم �أك�ث�ر تنظيم ًا من جمامي ��ع االحتجاجات
ال�سابقة".
 التفا�صيل �ص2

جولة تن�سيق جديدة لملء الفراغات
الأمنية قرب الإقليم
 بغداد /فرا�س عدنان
ت�سع ��ى احلكومة االحتادي ��ة و�إقليم كرد�ست ��ان �إىل �إدامة
التن�سي ��ق يف غل ��ق املناط ��ق الرخ ��وة �أمني ��ا م ��ن خ�ل�ال
ت�شكي ��ل ق ��وة م�شرتك ��ة تنف ��ذ واجب ��ات ملالحق ��ة تنظي ��م
داع� ��ش الإرهاب ��ي والتدريب والت�أهي ��ل و�ضبط احلدود،
واتف ��ق الطرف ��ان م�ؤخ ��ر ًا عل ��ى م ��لء الفراغ ��ات القريبة
م ��ن ح ��دود �إقلي ��م كرد�ست ��ان الت ��ي ت�ص ��ل م�ساحاتها يف
بع� ��ض الأحي ��ان �إىل  40كم .ي�أتي ذل ��ك يف وقت ،يتحدث
مراقب ��ون ع ��ن �أهمي ��ة ه ��ذا التن�سي ��ق ،م�ؤكدي ��ن وج ��ود
ع ��دد م ��ن التحدي ��ات امل�شرتك ��ة املتعلق ��ة بن�ش ��اط تنظيم

داع� ��ش الإرهابي و�ضبط احل ��دود واالعتداءات الرتكية.
وقال املتح ��دث با�سم قي ��ادة العملي ��ات امل�شرتكة حت�سني
اخلفاج ��ي� ،إن "القي ��ادة الع�سكري ��ة حري�ص ��ة عل ��ى عق ��د
اجتماعات م�ستمرة م ��ع القوات التابعة لإقليم كرد�ستان،
به ��دف تعميق العالق ��ات والتعاون وتوحي ��د الر�ؤى بني
الطرفني".
و�أ�ض ��اف اخلفاجي� ،أن "التن�سيق يع� � ّد �أمر ًا �ضروري ًا من
�أجل مكافح ��ة الإرهاب وملء الفراغات ،والقيام بعمليات
م�شرتك ��ة و�ضب ��ط احل ��دود ومن ��ع التهري ��ب واالهتم ��ام
باملعلومات اال�ستخبارية وتكثيف التدريب".
 التفا�صيل �ص3

اللم�سات الأخيرة لتنفيذ ال�ضمان ال�صحي
ال�صح ��ي رق ��م ( )22ل�سن ��ة  ،2020هو اخلط ��وة الأوىل
 بغداد /نب�أ م�شرق
لإ�صالح النظام ال�صحي يف العراق".
�أف ��اد م�س� ��ؤول �صحي� ،أم� ��س ال�سبت ،بق ��رب االنتهاء من و�أ�ض ��اف خل ��ف� ،أن "القانون يحقق ه ��ذا الإ�صالح الذي
اال�ستعدادات لتطبي ��ق قانون ال�ضمان ال�صحي ،الفت ًا �إىل ن�سع ��ى اليه ،من خالل تبني نق ��اط معينة ،ولدينا اهداف
�أن ن�صو�صه من �ش�أنها �أن تخفف الأعباء والتكاليف املالية رئي�سة من �أولها تقليل الأعباء املالية عن املواطنني".
عن املواطنني ،فيما حتدث عن االرتقاء وحت�سني م�ستوى و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "املواط ��ن يتحم ��ل � 60إىل  70%م ��ن
اخلدمات الطبية يف امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة كافة .تكاليف اخلدمات ،ومبوجب هذا القانون �سوف تتناق�ص
وقال املتحدث الر�سمي لهيئة ال�ضمان ال�صحي �إيهاب عبد التكاليف �إىل ."30%
 التفا�صيل �ص2
الكرمي خلف ،يف حديث �إىل (املدى) �إن ""قانون ال�ضمان

جانب من عمليات ت�أهيل ال�شوراع العامة في بغداد ..عد�سة :محمود ر�ؤوف

اليوم ..عودة الطق�س �إلى اال�ستقرار بعد انتهاء الموجة الغبارية
 بغداد /المدى
رجح ��ت هيئة االنواء اجلوية ع ��ودة الطق�س
�إىل اال�ستق ��رار بداي ��ة م ��ن �صب ��اح اليوم بعد
موجة غبارية تركزت يف املنطقة ال�شمالية.
وق ��ال مدي ��ر ق�س ��م التنب� ��ؤ يف الهيئ ��ة قا�س ��م
حبي ��ب� ،إن "الب�ل�اد ت�أث ��رت بحال ��ة م ��ن ع ��دم

اال�ستق ��رار اجلوي بع ��د ظهر �أم� ��س �أدت �إىل
ت�صاع ��د الغب ��ار وعوا�صف ترابية ب ��د�أت من
حمافظ ��ة نين ��وى و�شمل ��ت �أربي ��ل و�أج ��زاء
من ده ��وك وال�سليمانية و�ص ��و ًال �إىل كركوك
و�صالح الدين واالنبار".
و�أ�ضاف حبي ��ب� ،أن "العوا�صف ت�شمل بغداد
ودياىل وباب ��ل وكربالء و�أج ��زاء من النجف

ال�سيدات يخطفن ك�أ�س غرب �آ�سيا الثالثة
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من املتوقع �أن ت�ستمر حتى �صباح اليوم".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "التوقع ��ات ت�شري �إىل هطول
زخ ��ات مط ��ر رعدي ��ة يف املنطق ��ة ال�شمالي ��ة
وخا�ص ��ة اجلبلي ��ة منه ��ا ،مع ح�ص ��ول ن�شاط
للرياح يف املنطقتني ال�شمالية والو�سطى بني
� 40إىل  50كم يف ال�ساعة".
و�شدد حبيب ،على �أن "مدى الر�ؤية كان من 1

�إىل  2كم يف ال�ساعة ،ويف الغبار والعوا�صف
ف�أن الر�ؤية كانت �أقل من  800مرت".
وم�ض ��ى حبي ��ب� ،إىل �أن "الطق� ��س يب ��د�أ
بالتح�س ��ن تدريجي� � ًا وي ��زول الغب ��ار �صب ��اح
اليوم ،والذي كان �شديد ًا يف املنطقة ال�شمالية
ومتو�سط� � ًا يف املنطقة الو�سط ��ى وخفيف ًا يف
املنطقة اجلنوبية".

�إ�ضعاف الدولة ..وزارة التجارة مث ًال
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م�صاف نفطية المت�صا�ص البطالة
مقترح لإن�شاء
ٍ

ملف يعاني الإهمال� ..أكثر من مليون عاطل م�سجل لدى وزارة العمل
 بغداد /ح�سين حاتم
ما يزال مل ��ف العاطلني عن العم ��ل واحد ًا من
�أب ��رز امللف ��ات الت ��ي �شه ��دت تفاقم� � ًا ،ال �سيّما
يف ال�سن ��وات الأخرية ،وال ��ذي ي�ضم الن�سبة
االكرب من اخل ّريجني اجلامعيني.
وبني احل�ي�ن واالخر تنظم تظاه ��رات �شعبية
متث ��ل جمموع ��ة �شرائ ��ح تطال ��ب بتوف�ي�ر
التعيين ��ات وفر� ��ص العمل وتق ��دمي اخلدمات
والق�ضاء على الف�ساد.
ويق ��ول مدي ��ر ع ��ام دائ ��رة العم ��ل والتدريب
املهن ��ي يف وزارة العمل رائد جبار باه�ض � َّإن
"ال ��وزارة لديها قاع ��دة بيانات ر�صينة ت�ضم
�أك�ث�ر من مليون باحث ع ��ن العمل من خمتلف
الفئات ومن خريج ��ي وزارتي التعليم العايل
والرتبي ��ة مت ت�سجيله ��م خ�ل�ال امل ��دة املا�ضية
يف بغ ��داد واملحافظ ��ات با�ستثن ��اء �إقلي ��م
كرد�ستان".

و�أ�ض ��اف باه� ��ض" ،هناك �أ�ضعاف ه ��ذا العدد
من العاطلني غ�ي�ر امل�سجلني يف قاعدة بيانات
ال ��وزارة" ،مبين ��ا �أن "الوزارة �أبرم ��ت اتفاق ًا
م ��ع منظم ��ة العم ��ل الدولي ��ة لتطوي ��ر املناهج
التدريبية يف مراكز التدريب التابعة للوزارة،
ودع ��م القطاع اخلا� ��ص عن طري ��ق خمرجات
التدريب املهني التي تتالءم مع �سوق العمل".
و�أف ��اد ب� َّأن "الوزارة لديه ��ا العديد من اجلهات
واملنظم ��ات الدولي ��ة الت ��ي تتع ��اون معه ��ا يف
جمال الت�شغيل والتدريب املهني والتي �أثبتت
الكف ��اءة والق ��درة عل ��ى التعاط ��ي يف ابت ��كار
م�شاريع تخدم الفئات املختلفة من املجتمع".
بدوره ،يق ��ول املخت� ��ص بال�ش� ��أن االقت�صادي
�ضي ��اء املح�سن� ،إنه "ال توج ��د درا�سة واقعية
لأع ��داد العاطل�ي�ن يف الع ��راق لغاي ��ة االن"،
مبينا �أن "الع ��راق يفتقر اىل احتياجات �سوق
العمل".
و�أ�ضاف املح�سن� ،أن "احتياجات �سوق العمل

م ��ن م�س�ؤولي ��ة وزارة التخطيط لكنه ��ا تفتقر ال�شب ��اب يتمث ��ل بامل�شاري ��ع اال�ستثماري ��ة".
اىل تل ��ك االحتياجات والتن�سي ��ق مع اجلهات وب�ي�ن� ،أن جلنت ��ه "اقرتح ��ت �إن�ش ��اء م�صايف
نفطي ��ة يف املحافظ ��ات الت ��ي تزخ ��ر بكميات
ذات العالقة".
و�أ�شار� ،إىل �أن "الكليات االهلية �أحد اال�سباب كب�ي�رة م ��ن اخلام ،م ��ن �ش�أنها ت�شغي ��ل الكثري
الت ��ي ادت اىل تراك ��م اخلريجني ب ��دون ر�ؤية من العاطلني ،ف� ً
ضال عن تعزيز املواد امل�صنعة
حملي ًا ب�ضمنها الوقود".
وتخطيط".
ولف ��ت املح�س ��ن ،اىل ان "العمال ��ة االجنبي ��ة وا�شار الفيا�ض اىل �أن "املحافظات العراقية،
اي�ضا ت�سببت بكرثة اعداد العاطلني عن العمل وخا�صة اجلنوبية ،ت�ض ��م العديد من الفر�ص
نتيج ��ة تف�ضيل عمال اجلن�سيات االخرى على اال�ستثماري ��ة الت ��ي توف ��ر العم ��ل للعاطل�ي�ن
العراقي�ي�ن ،ب�سب ��ب اخذه ��م اج ��ورا زهي ��دة وت�سهم بخف�ض ن�س ��ب الفقر ،وال تقت�صر على
امل�شاريع النفطية فقط".
ووجودهم ب�أوقات طويلة".
م ��ن جانب ��ه ي ��رى ع�ض ��و جلن ��ة االقت�ص ��اد و�أك ��د �أن "حمافظة ذي قار ت�ضم لوحدها �ألفي
وال�صناع ��ة والتج ��ارة النيابي ��ة كاظ ��م فر�ص ��ة ا�ستثمارية ،فمدين ��ة �أور تعد من املدن
الفيا� ��ض �أن "هن ��اك �صعوب ��ة يف تعي�ي�ن ال�سياحي ��ة التي ل ��و تعاقدت �ش ��ركات �أجنبية
جمي ��ع اخلريج�ي�ن ،خ�صو�ص� � ًا بع ��د انت�ش ��ار ال�ستثمارها عن طريق بناء الفنادق واملالعب
الكلي ��ات الأهلي ��ة وامل�سائي ��ة الت ��ي �أدت �إىل وغريه ��ا ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن الرمزي ��ة الديني ��ة التي
م�ضاعف ��ة �أعداده ��م" ،مبين ��ا �أن "احلل الأمثل اكت�سبتها بعد زي ��ارة بابا الفاتيكان لأ�صبحت
للتخل� ��ص م ��ن البطال ��ة الت ��ي ا�ست�ش ��رت بني حمافظة خمتلفة عن و�ضعها احلايل".

"العيون ال�سرية" تنقذ �أ�شهر غزالن العراق
 بغداد  /علي الالمي
على بعد  45كم �شرق ناحية قزانية (�شرقي دياىل)،
تل ��وح من بعيد تالل عالية حتيطها منخف�ضات متتد
لأكرث م ��ن  100كم يف العمق ،متث ��ل م�سارات برية
متعرج ��ة لأ�شه ��ر غ ��زالن الع ��راق وهي ال ��رمي التي
انح�س ��رت قطعانه ��ا بن�سب ��ة  95%يف ال�سن ��وات
الـ 50املا�ضية ب�سبب احلروب وال�صيد اجلائر.
مدي ��ر ناحية قزانية مازن اخلزاعي �أكد يف حديث لـ
(املدى)� ،أن "تالل قزانية هي جزء من تالل مرتامية
متتد لع�ش ��رات الكيلومرتات متثل احلدود الفا�صلة
ب�ي�ن الع ��راق و�إي ��ران وه ��ي م� ��أوى لغ ��زالن الرمي
العراقية منذ الآالف من ال�سنني".

و�أ�ض ��اف اخلزاع ��ي� ،أن "�أع ��داد غ ��زالن ال ��رمي
انخف�ض ��ت بن�س ��ب ت�ت�راوح م ��ن  95%-90يف
ال�سنوات الـ  50الأخ�ي�رة ب�سبب احلروب وال�صيد
اجلائ ��ر والأمرا�ض واجلف ��اف ،لكنها ال تزال تقاوم
حتى اللحظة".
و�أ�شار �إىل �أن "جزءا م ��ن ا�ستمرارية قطعان الرمي
هي وج ��ود عيون م ��اء �سرية يف عم ��ق منخف�ضات
الت�ل�ال ت�ش ��كل م�ص ��درا رئي�سي ��ا للمي ��اه لقطع ��ان
الغزالن" ،م�ؤكدا ب�أن "من يعرف مواقع تلك العيون
قليل ��ون جدا وهي �أ�شب ��ه بعيون �سري ��ة؛ لأننا �أمام
بيئ ��ة مرتامي ��ة ومعقدة ج ��دا متتد مل�ساف ��ات كبرية
جدا".
 التفا�صيل �ص3

م�ؤتمر يدعو للك�شف عن م�صير النا�شط �سجاد العراقي
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رو�سيا ت�سيطر على �سيفيرودونيت�سك بالكامل
 متابعة المدى
ق ��ال رئي� ��س بلدي ��ة �سيفريودونيت�س ��ك ،ال�سب ��ت،
�إن الق ��وات الرو�سي ��ة "احتل ��ت بالكام ��ل" املدين ��ة
ال�سرتاتيجي ��ة الواقع ��ة عل ��ى خط املواجه ��ة �شرقي
�أوكرانيا ،بعد �أ�سابيع من القتال والق�صف.
و�أو�ض ��ح امل�س� ��ؤول املحل ��ي �ألك�سن ��در �سرتيوك يف
التلفزي ��ون الر�سم ��ي" :املدينة الآن حت ��ت االحتالل
الرو�س ��ي بالكام ��ل� .إنه ��م يحاول ��ون �إقام ��ة نظامهم
اخلا�ص ،ويف حدود علمي عيّنوا قادة ب�شكل ما".
وكان ��ت الق ��وات الرو�سي ��ة واملوالي ��ة له ��ا دخل ��ت
لي�سيت�شان�سك ،ال�سبت ،حيث تدور "معارك �شوارع"
يف املدين ��ة املج ��اورة ل�سيفريودونيت�س ��ك ،وف ��ق ما
�أعلن االنف�صاليون.

وقال ممثل لالنف�صالي�ي�ن املوالني لرو�سيا اللفتنانت
كولوني ��ل �أن ��دري ماروت�شك ��و ع�ب�ر "تلغ ��رام" �إن
عنا�ص ��ر "امليلي�شي ��ا ال�شعبية جلمهوري ��ة لوغان�سك
ال�شعبي ��ة واجلي� ��ش الرو�س ��ي دخل ��وا �إىل مدين ��ة
لي�سيت�شان�سك .وتدور معارك �شوارع فيها حاليا".
وت�شكل املدينة اجلزء ال�شرقي من جيب ي�سيطر عليه
الأوكرانيون ،وحتاول رو�سيا جتاوزه منذ منت�صف
ني�سان�/أبريل املا�ض ��ي عندما �أعلنت عزمها "حترير
دونبا�س".
ويتقدم الرو�س عرب  3اجتاهات نحو لي�سيت�شان�سك،
�أحده ��ا م ��ن �سيفريودونيت�س ��ك الت ��ي ال يف�صلها عن
لي�سيت�شان�س ��ك �س ��وى نه ��ر �سيفر�سك ��ي دونيت� ��س،
ويب ��ذل الأوكراني ��ون جهودا كب�ي�رة يف املعركة ملنع
القوات الرو�سية من عبوره.
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حذر من ت�سلم المالكي ال�سلطة وا�ستخدامه القوات الأمنية في القمع

تقرير �أميركي يتوقع عودة تظاهرات �أ�شد من انتفا�ضة ت�شرين �إلى البالد
ترجمة :حامد �أحمد

ّ
توقع تقرير �أميركي عودة
االحتجاجات �إلى ال�شارع
العراقي بعد ان�سحاب
زعيم التيار ال�صدري
مقتدى ال�صدر من العملية
ال�سيا�سية ،م�شدداً على
�أن هذه المرة �ستكون
التظاهرات �أ�شد مما كانت
عليه في ال�سابق ،فيما حذر
من ت�سلم زعيم ائتالف
دولة القانون نوري المالكي
مقاليد الحكم في البالد.

وذكر موقع (بلومبي ��رغ) الأميركي في
تقري ��ر ن�ش ��رته (الم ��دى)� ،أن "الع ��راق
يواجه �ص ��يف ًا م�ش ��وب ًا بال�سخط بعد ان
�أقدمت �أكثر �شخ�ص ��ية �سيا�سية �شعبية،
ممثل ��ة بزعي ��م التيار ال�ص ��دري مقتدى
ال�ص ��در ،ب�س ��حب اتباعه م ��ن البرلمان
عق ��ب ف�ش ��ل مح ��اوالت عديدة لت�ش ��كيل
حكومة".
و�أ�ض ��اف التقرير� ،أن "بغداد في الوقت
ال ��ذي تحمل ��ت في ��ه ا�ش ��هر ًا طويل ��ة من
اال�ض ��طرابات ف ��ي ال�ش ��وارع ،فان على
العال ��م الأو�س ��ع ان ي�س ��تعد لتداعي ��ات
اقت�صادية وامنية".

و�أ�ش ��ار ،ال ��ى ان "الح�ص ��يلة الأكث ��ر
احتم ��ا ًال لق ��رار ال�ص ��در باالن�س ��حاب
م ��ن العملي ��ة ال�سيا�س ��ية ه ��ي الع ��ودة
لالحتجاج ��ات العنيف ��ة الت ��ي ع�ص ��فت
بالب�ل�اد ف ��ي �أواخر ع ��ام  2019وبداية
عام ."2020
و�ش ��دد التقرير ،على �أن "اال�ضطرابات
القادمة �س ��تكون �أكثر حدة من �سابقتها
عل ��ى اعتب ��ار ان اتباع ال�ص ��در هم �أكثر

تنظيم� � ًا م ��ن مجامي ��ع االحتجاج ��ات
ال�سابقة".
وبين� ،أن "اتباع ال�صدر هم �أكثر غ�ضب ًا،
كونه فاز بالع ��دد الأكبر من المقاعد في
انتخابات الخريف الما�ضي".
و�أف ��اد التقري ��ر ،ب� ��أن "ال�ص ��در ق ��د
�أحبط ��ت محاوالت ��ه لت�ش ��كيل حكوم ��ة
اغلبي ��ة ،وان ��ه واتباع ��ه ي�ش ��عرون بان
العملية ال�سيا�س ��ية قد خذلتهم ،تاركين

ن�صو�صه ّ
وتح�سن الخدمات الطبية
تخفف التكاليف على المواطن
ّ

لجان برلمانية تدخل على الخط وت�ستف�سر عن الحقيقة

"ا�ستيراد البي�ض" ي�شعل خالف ًا بين
�أ�صحاب الحقول ووزارة الزراعة

 بغداد� /سيف عبد اهلل

قرارات الحكومة المتعددة ب�إيقاف
اال�ستيراد لمنتجات عدة� ،أثرت �سلب ًا
على �أ�صحاب الم�شاريع المختلفة
ومنها م�شاريع "الدواجن".
ورغم الوفرة المحلية لإنتاج البي�ض،
ما زالت الحكومة تفتح اال�ستيراد
على "م�صراعيه" لدخول البي�ض
الم�ستورد ،وهو ما ت�سبب ب�أزمة للتجار
المحليين.
خ�سائر مالية لأ�صحاب الدواجن
وفي هذا ال�ص ��دد ،ي ��روي محمد عادل وهو �ص ��احب
�أح ��د حق ��ول الدواجن ف ��ي محافظة وا�س ��ط معاناته
ب�سبب رفع الحكومة الدعم عن م�شاريع الدواجن.
وقال عادل في حديث لـ(المدى)� ،إن "الحكومة رفعت
يدها عنا بالكامل وهي من ت�س ��بب بهذه الخ�س ��ارات
الكبي ��رة التي لحقت بنا" .و�أ�ض ��اف� ،أن "الإجراءات
الت ��ي ت�س ��ير وفقه ��ا الحكوم ��ة ت�س ��ببت بخ�س ��ارتنا
ب�ش ��كل يومي ما يقارب  8ماليي ��ن دينار ،نتيجة فرق
الأ�س ��عار والأعالف التي ت�س ��تخدم لإطع ��ام الدجاج
حيث و�ص ��ل �س ��عر الطن الواحد من (الذرة ال�صفراء
وال�ص ��ويا) �إل ��ى نح ��و  700دوالر ،بينم ��ا الكارتون
الواحد من البي�ض يباع الآن ب�س ��عر � 41ألف دينار".
و�أو�ض ��ح عادل� ،أن "�س ��بب ما يجري م ��ن تخبط هو
القرار الأخير الذي اتخذه مجل�س الوزراء والمتعلق
بفتح اال�س ��تيراد ،والذي يدخل ع ��ادة دون �أية رقابة
�أو �ض ��وابط �أو كم ��رك ،وبالتال ��ي جعل م ��ن البي�ض
يتكد� ��س في اال�س ��واق و�أثر على �أ�س ��عاره حيث كان
يباع في ال�سنوات ال�س ��ابقة ب�سعر � 60ألفا للكارتون
الواحد".
البرلمان يعتزم م�ساءلة الزراعة
م ��ن جانب ��ه� ،أعل ��ن ع�ض ��و لجن ��ة الزراع ��ة النيابي ��ة

االنتهاء من و�ضع اللم�سات الأخيرة لتنفيذ قانون ال�ضمان ال�صحي
بغداد /نب�أ م�شرق

رفيق ال�ص ��الحي ،عزم اللجنة توجيه �أ�س ��ئلة لوزارة
الزراع ��ة بخ�ص ��و�ص الإج ��راءات الأخي ��رة فيم ��ا
يخ� ��ص البي�ض العراقي .وقال ال�ص ��الحي في حديث
لـ(الم ��دى)� ،إن "حكوم ��ة ت�ص ��ريف الأعم ��ال اتخذت
ف ��ي الآون ��ة الأخي ��رة ق ��رارات متخبطة ،وال ت�ص ��ب
بم�ص ��لحة القطاع الخا�ص �إطالقا خا�صة فيما يتعلق
بالبي� ��ض العراقي وفتح اال�س ��تيراد من تركيا والذي
يدخل بموافقات و�إجازات خا�صة".
و�أ�ض ��اف ال�ص ��الحي� ،أن "العراق لدي ��ه �إنتاج يغطي
الأ�س ��واق المحلي ��ة كما لدي ��ه القدرة على الت�ص ��دير
للخارج ،وذلك لوفرة الإنتاج الداخلي".
ولف ��ت �إل ��ى �أن "لجن ��ة الزراع ��ة البرلماني ��ة �س ��تقدم
اعترا�ض� � ًا عل ��ى بع� ��ض الق ��رارات المتخ ��ذة من قبل
وزارة الزراعة بحماية المنتج المحلي".
ت�ضارب بين العراق وتركيا
�إلى ذلك� ،أ�ش ��ار الخبير االقت�ص ��ادي نبي ��ل جبار� ،إلى
وجود ت�ض ��ارب في البيانات الداخلي ��ة التي تتحدث
عنها وزارة الزراعة وبيانات غرف التجارة التركية.
جب ��ار وف ��ي حدي ��ث لـ(الم ��دى) ق ��ال� ،إن "البيان ��ات
الداخلي ��ة ل ��وزارة التج ��ارة تق ��ول �إن الع ��راق كانت
مكتفي� � ًا بالفترة الما�ض ��ية ب�إنتاج الدج ��اج والبي�ض
وهناك بيانات �أخرى م ��ن غرف التجارة التركية عن
حجم الت�صدير الم�ستمر في نف�س ال�سنة وهي 2020
و 2021تحدي ��دا ،والت ��ي كانت فيها الح ��دود مغلقة
�أمام ا�ستيراد البي�ض والدجاج".
وت�س ��اءل جب ��ار ،بالقول "كي ��ف تم �إيقاف الت�ص ��دير
خ�ل�ال ال�س ��نة المذك ��ورة �أع�ل�اه والتقاري ��ر التركية
ت�ش ��ير �إلى وج ��ود عمليات ت�ص ��دير كبي ��رة ووزارة
الزراعة تتحدث عن فائ�ض من الإنتاج المحلي؟".
وبي ��ن �أن "ه ��ذا الت�ض ��ارب م ��ع ق ��رار فت ��ح الح ��دود
الأخي ��ر ول ��د �ض ��ررا كبيرا ل ��دى بع� ��ض المربين من
�أ�ص ��حاب الدواج ��ن وهذا يعود �إلى �س ��وء التخطيط
في �سيا�س ��ات فتح اال�س ��تيراد �أمام البي�ض والدجاج
ب�ش ��كل ح�ص ��ري" .وكان ع ��دد م ��ن �أ�ص ��حاب حق ��ول
الدواجن قد تظاه ��روا (االثنين  ١٣حزيران )٢٠٢٢
بالق ��رب من مبنى وزارة الزراعة ،فيما طالبوا ب�إقالة
وزي ��ر الزراعة محم ��د الخفاجي ،بع ��د قيامهم بحرق
منتجاته ��م ،ف ��ي خط ��وة تعبر ع ��ن احتجاجه ��م على
الإهمال الحكومي لدعم المنتج الوطني.

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

تظاهرات �سابقة التباع التيار ال�صدري يف بغداد
الميدان العام بمثابة المن�صة الوحيدة و�إيران بال�ش�أن العراقي".
لتظاهرات تنم عن قوتهم".
ون ��وه التقرير� ،إلى �أن "ال�ص ��در وعلى
و�أردف� ،أن "ال�ص ��در ال ��ذي عار� ��ض الرغ ��م م ��ن ح ��ل ف�ص ��يله الع�س ��كري
الأمري ��كان وق ��اوم التحال ��ف اثن ��اء المعروف بجي�ش المهدي ب�شكل ر�سمي
الحمل ��ة الع�س ��كرية الت ��ي �أطاح ��ت عام  2008بعد دخوله معترك ال�سيا�سة
بالنظام ال�س ��ابق بعد الع ��ام  ،2003قد واالنتخابات البرلمانية ،فان كثيرا من
طرح نف�س ��ه م�ؤخرا ك�شخ�ص ��ية وطنية اتباعه م ��ا زال ��وا م�س ��لحين ومنظمين
معار�ض ��ا للنف ��وذ ال�ش ��رقي والغرب ��ي وخطرين".
وعدم قبوله بتدخ ��ل الواليات المتحدة ور�أى� ،أن "ذل ��ك بمنزل ��ة توقعات قاتمة

كئيبة بالن�سبة للعراقيين الذين عا�شوا
مراح ��ل االحتجاج ��ات والتظاه ��رات
ال�ص ��عبة ،ولكنه ��ا ف ��ي الوق ��ت نف�س ��ه
تعتبر نذير �ش� ��ؤم بالن�س ��بة لالقت�ص ��اد
العالمي".
و�أ�ش ��ار التقرير� ،إل ��ى �أن "حدوث حالة
عدم ا�س ��تقرار مزمن في بلد يعتبر ثاني
�أكب ��ر منت ��ج للنفط ف ��ي �أوبك ،ه ��و �آخر
�ش ��يء يمك ��ن ان يفك ��ر ب ��ه �أي �ش ��خ�ص
على نحو جلي ،في ظل ت�ص ��اعد �أ�سعار
النفط".
و�أك ��د� ،أن "الزبائن من م�ش ��تري النفط
�سيحدوهم االمل من ان رئي�س الوزراء
م�ص ��طفى الكاظمي �س ��يكون قادرا على
ت�أمي ��ن حماي ��ة البن ��ى التحتي ��ة للنف ��ط
العراق ��ي والإبقاء عل ��ى خطوط تجهيز
النف ��ط عاملة في حال وقوع �ص ��دامات
وا�ض ��طرابات ف ��ي محافظ ��ات الع ��راق
الجنوبية التي تعتبر المورد الرئي�سي
للنفط في العراق".
وا�س ��تطرد التقرير� ،أن "�إدارة الرئي�س
الأميرك ��ي ج ��و باي ��دن �س ��تكون ف ��ي
مواجه ��ة مع�ض ��لتين" ،م�ش ��دد ًا على ان
"�أية خ�سارة لتجهيزات العراق النفطية
�ستف�شل جهود تخفيف �أ�سعار النفط في
ال�سوق العالمية التي ت�سعى لها االدارة
قبي ��ل موع ��د االنتخابات الف�ص ��لية هذا
الخريف".
و�أردف� ،أن "المع�ض ��لة الأخرى ،لي�ست
اقل �أهمية ،وهي ان ان�س ��حاب ال�ص ��در
�س ��يعزز من نفوذ �إي ��ران في وقت حرج
عندم ��ا �س ��يكون الرئي� ��س باي ��دن ف ��ي
خ�ض ��م مفاو�ض ��ات االتفاق النووي مع
�إيران بينما يري ��د طم�أنة بلدان الجوار
العربي ��ة من ان لي�س هناك ما يخ�ش ��ون
منه".
وتاب ��ع التقري ��ر� ،أن "مقاع ��د التي ��ار
ال�ص ��دري �ش ��غلها مر�ش ��حون تابع ��ون

لأح ��زاب كتل ��ة الإطار التن�س ��يقي ،التي
�أ�ص ��بحت االن ف ��ي موق ��ع �أكث ��ر ق ��وة
لت�شكيل حكومة توافقية".
وتوق ��ع �أن "ي�ش ��كل ذلك ع ��ودة لرئي�س
ال ��وزراء الأ�س ��بق ن ��وري المالكي التي
ات�س ��مت دورتي ��ه ال�س ��ابقتين -2006
 2014بم ��دى تو�س ��ع النف ��وذ الإيراني
في البلد".
و�أخ ��ذ التقرير بنظ ��ر االعتبار" ،وجود
ف�ص ��ائل م�س ��لحة ،مدعومة م ��ن �إيران،
اعتادت �ش ��ن هجمات وتوجيه �ضربات
�ض ��د ق ��وات ومق ��رات �أميركي ��ة ف ��ي
العراق با�س ��تخدام �صواريخ وطائرات
م�سيرة".
ويوا�ص ��ل� ،أن "الكاظم ��ي ال ��ذي يعتبر
�شخ�ص� � ًا مقبو ًال من الغرب ،لم ي�س ��تطع
كبح تلك الف�ص ��ائل ،ومن غير المحتمل
ان يح ��اول ذل ��ك المالك ��ي ،وب ��دال م ��ن
ذل ��ك فان ��ه ق ��د ي�س ��تخدم ق ��وات البل ��د
الأمنية في كبح �أية انتفا�ض ��ة يقوم بها
ال�صدريون".
وي�ستر�سل التقرير� ،أن "�أ�سابيع وحتى
�أ�ش ��هر قد تمر قب ��ل التمكن من ت�ش ��كيل
حكومة جديدة".
و�أو�ض ��ح� ،أن "�إيران لي�س ��ت في عجلة
م ��ن ذل ��ك ،و�إذا م ��ا ف�ش ��لت مفاو�ض ��ات
االتف ��اق النووي ،الذي يعتب ��ر احتما ًال
قوي� � ًا ،ف ��ان �إي ��ران �ست�س ��تغل الو�ض ��ع
ف ��ي الع ��راق لإث ��ارة الم�ش ��اكل �إزاء
الواليات المتحدة وحلفائها في ال�شرق
الأو�سط".
وم�ضى التقرير� ،إلى �أن "اال�ضطرابات
و�إذا م ��ا ت�س ��ببت بعرقل ��ة تدف ��ق النفط
العراق ��ي لل�س ��وق العالمي ��ة ،ف ��ان ذل ��ك
�س ��يالئم �إيران با�س ��تفادتها م ��ن ارتفاع
الأ�س ��عار التي �س ��توفر لها عوائد مالية
�ضخمة".
عن :موقع بلومبيرغ

�أفاد م�س� ��ؤول �صحي� ،أم�س ال�سبت،
بق ��رب االنته ��اء م ��ن اال�ستع ��دادات
لتطبي ��ق قان ��ون ال�ضم ��ان ال�صحي،
الفت� � ًا �إل ��ى �أن ن�صو�ص ��ه من �ش� ��أنها
�أن تخف ��ف الأعب ��اء والتكالي ��ف
المالية ع ��ن المواطنين ،فيما تحدث
ع ��ن االرتق ��اء وتح�س ��ين م�س ��توى
الخدم ��ات الطبي ��ة في الم�ؤ�س�س ��ات
العامة والخا�صة كافة.
وق ��ال المتح ��دث الر�س ��مي لهيئ ��ة
ال�ض ��مان ال�صحي �إيهاب عبد الكريم
خل ��ف ،في حدي ��ث �إلى (الم ��دى) �إن
""قان ��ون ال�ض ��مان ال�ص ��حي رق ��م
( )22ل�س ��نة  ،2020ه ��و الخط ��وة
الأولى لإ�ص�ل�اح النظام ال�صحي في
العراق"
و�أ�ض ��اف خلف� ،أن "القانون يحقق
هذا الإ�ص�ل�اح الذي ن�سعى اليه ،من
خ�ل�ال تبن ��ي نق ��اط معين ��ة ،ولدينا
اه ��داف رئي�س ��ة م ��ن �أوله ��ا تقلي ��ل
الأعباء المالية عن المواطنين".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "المواط ��ن يتحمل
� 60إلى  %70م ��ن تكاليف الخدمات،
وبموج ��ب ه ��ذا القان ��ون �س ��وف
تتناق�ص التكاليف �إلى ."%30
و�أو�ضح خلف� ،أن "القانون يت�ضمن
اي�ض ًا رفع جودة الخدمات ال�صحية
من خالل تبني معايير عالمية وبهذا
�س ��وف نطور الم�ؤ�س�س ��ات ال�صحية
ونحاول �أن نرفع م�ستوى الخدمات
الطبي ��ة �س ��واء كان ذلك ف ��ي القطاع
العام �أو القطاع الخا�ص".
و�ش ��دد ،على �أن "ن�ص ��و�ص القانون
ت�ضمن ت�شجيع عملية اال�ستثمار في
القطاع ال�ص ��حي العراق ��ي الخا�ص،
وت�شجيع المناف�سة بين الم�ؤ�س�سات
ال�صحية".
و�أردف خل ��ف� ،أن "القان ��ون ل ��م
يطب ��ق لغاي ��ة الوق ��ت الحا�ض ��ر،
ووفق ما ت�ض ��منته الن�ص ��و�ص ،ف�أن
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الم ��دة الحالي ��ة هي لت�أ�س ��ي�س هيئة
ال�ض ��مان ال�ص ��حي ومديريات ��ه ف ��ي
المحافظات".
وي�ستر�س ��ل� ،أن "وزارة ال�ص ��حة
�ش ��رعت بت�أ�س ��ي�س ه ��ذه الهيئ ��ة،
و�إع ��داد قائمة الخدمات الم�ش ��مولة
وقائم ��ة الأدوي ��ة المزم ��ع توفيرها
بموج ��ب ح ��زم ال�ض ��مان ال�ص ��حي
و�إع ��داد الأنظم ��ة والتعليم ��ات
الخا�صة بتطبيق القانون".
ونوه خلف� ،إل ��ى �أن "مجل�س �إدارة
ال�ض ��مان ال�ص ��حي متك ��ون من عدة
�أطراف ،لي�ست فقط وزارة ال�صحة،
فالرئا�سة تكون لوزير ال�صحة".
و�أو�ض ��ح� ،أن "ع�ض ��وية المجل� ��س
تكون لمدي ��ر عام دائرة المحا�س ��بة
ف ��ي وزارة المالي ��ة ومدي ��ر عام من
وزارة التخطي ��ط ومدي ��ر ع ��ام م ��ن
وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية
ونقي ��ب الأطب ��اء ونقيب ال�ص ��يادلة
ونقي ��ب التمري� ��ض واالتح ��اد العام

للنقاب ��ات وممثلي ��ن ع ��ن وزارة
التج ��ارة وباق ��ي الجه ��ات ذات
العالقة".
وم�ض ��ى خل ��ف� ،إل ��ى ان "العم ��ل
ق ��د و�ص ��ل �إل ��ى مراحل ��ه النهائية"،
وانتهى �إلى �أن "القانون ين�ص على
البدء بعملية الت�سجيل قبل �شهر �آب
المقب ��ل ،من �أج ��ل تقدي ��م الخدمات
ال�صحية �إلى المواطنين".
�إلى ذلك� ،أفاد المتحدث با�سم وزارة
ال�صحة �س ��يف البدر في ت�صريحات
نلقته ��ا وكال ��ة االنب ��اء الر�س ��مية
وتابعته ��ا (الم ��دى) ،ب� ��أن "قان ��ون
ال�ض ��مان ال�ص ��حي مظل ��ة �س ��توفر
خدمات الرعاية ال�ص ��حية المختلفة
لكل مواطن عراقي بعد تطبيقه على
مراحل و�ضمن �سنوات".
و�أ�ض ��اف البدر� ،أن "ال ��وزارة بد�أت
بالتطبي ��ق ويحتاج ال ��ى وقت ودعم
ومتابع ��ة خ�ل�ال ال�س ��قف الزمن ��ي
المو�ض ��وع �ض ��من القانون و�س ��يتم

تطبيقه عل ��ى كافة المواطنين داخل
العراق".
وكان رئي� ��س اللجن ��ة المالي ��ة ف ��ي
مجل� ��س الن ��واب ح�س ��ن الكعبي قد
ذك ��ر في وقت �س ��ابق� ،أن "المواطن
ي�س� ��أل دائم ��ا لم ��اذا ال نفع ��ل قانون
ال�ضمان ال�صحي وخ�صو�صا عندما
يغادر خارج العراق؟".
و�أ�ض ��اف الكعب ��ي� ،أن "الع ��راق
تخط ��ى مرحل ��ة ال�س� ��ؤال وبد�أن ��ا
بمرحل ��ة العم ��ل و�أ�ص ��درنا القانون
وب�ش ��راكة الحكومة والم�ؤ�س�س ��ات
النقابي ��ة ال�ص ��حية والقام ��ات
العلمي ��ة ،وخب ��راء وزارة ال�ص ��حة
�أيدوا هذا الم�ش ��روع الذي �سيذهب
نحو المواط ��ن الفقير للتخفيف عن
كاهله في دفع �أجور العمليات".
و�أ�ش ��ار� ،إلى �أن "�أغل ��ب المواطنين
المي�س ��ورين يذهبون خارج العراق
�أو �إلى م�ست�ش ��فى خا� ��ص والخدمة
ال�ص ��حية تك ��ون مقابل دف ��ع �أموال

كبيرة وهي عبارة عن كلفة تزيد من
ال�ضغط على المواطن".
و�أو�ض ��ح الكعب ��ي ،ان "مجل� ��س
النواب �شرع القانون وبد�أنا مرحلة
التطبيق عبر ت�ش ��كيل هيئة ال�ضمان
ال�صحي في وزارة ال�صحة".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "بع�ض الأ�ص ��وات
كان ��ت �س ��ابقا ت ��روج بع ��دم قب ��ول
وزارة ال�ص ��حة ت�ش ��ريع القان ��ون
لأنه ي�سلب �ص�ل�احياتها والعموالت
المالي ��ة" .وانته ��ى الكعب ��ي ،ال ��ى
ان "الوق ��ت الحال ��ي وبعد ت�ش ��ريع
القان ��ون وت�ش ��كيل هيئ ��ة ال�ض ��مان
ال�ص ��حي ت ��م �إر�س ��ال ر�س ��الة ل ��كل
المت�ص ��يدين بالم ��اء العك ��ر ،ب� ��أن
ال ��وزارة والنقاب ��ات ال�ص ��حية
والمهنية تعمل لخدمة المواطن".
وكان مجل�س النواب وبح�سب بيان
ر�س ��مي قد �ص ��وت ف ��ي  29ت�ش ��رين
الأول م ��ن ع ��ام  2020عل ��ى مقترح
قانون ال�ضمان ال�صحي.

انتقادات �شديدة ل�ضعف اخلدمات الطبية يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية
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سياسة

�إبعاد «�أ�صدقاء الإطاريين» عن محيط كرد�ستان و«الع�صائب» و«حزب اهلل» ي�ستبقان الأحداث

«التن�سيقي» وافق على كل �شروط «حلفاء ال�صدر» بدون اعترا�ض من �أجل رئا�سة الحكومة
 بغداد /تميم الح�سن
ق ��دم الإط ��ار التن�س ��يقي تن ��ازالت اىل
خ�صوم ��ه ال�سابق�ي�ن -كان يعي ��ب عليه ��ا
التي ��ار ال�ص ��دري قبل اعتزال ��ه -من اجل
ت�شكيل احلكومة.
ويتع�ي�ن عل ��ى «التن�سيق ��ي» ان ي�سح ��ب
م�سلح�ي�ن تابع�ي�ن حللفائه داخ ��ل التكتل
ال�شيعي م ��ن مناطق يف حميط كرد�ستان
م�س�ؤولة عن ق�صف ال�صواريخ.
كم ��ا ق ��د يذه ��ب اىل االج ��راء نف�س ��ه يف
املناطق «ال�سنية» ،ويبعد بع�ض الف�صائل
التي كانت حتى وق ��ت قريب تهدد رئي�س
الربملان حممد احللبو�سي.
وا�ستعج ��ل الإط ��ار التن�سيق ��ي ا�ستبدال
النواب ال�صدريني يف الربملان ،للتخل�ص
م ��ن «قل ��ق» عودة زعي ��م التي ��ار ال�صدري
مقت ��دى ال�صدر ،م ��رة اخ ��رى اىل امل�شهد
ال�سيا�سي.
وحا�صر «�شبح ال�ص ��در» القوى ال�شيعية
الت ��ي رف�ضت نتائج االنتخابات االخرية،
لع ��دة ا�سابي ��ع اثن ��اء �سريه ��م لت�شكي ��ل
احلكوم ��ة ،رغ ��م ان فر�ضي ��ات حت ��رك
ال�شارع �ضدهم ما زالت مرتفعة.
وبح�س ��ب م�ص ��ادر مطلع ��ة ،ان الإط ��ار
التن�سيق ��ي تراجع عن �سقف مطالبه التي
ظه ��رت يف االجتم ��اع الذي ج ��رى ع�شية
جل�سة الربملان االخرية (الطارئة).
وكانت (املدى) قد ك�شفت جزءا مما جرى
يف اللقاء الذي عقد يف مكتب احللبو�سي
يف بغ ��داد م�س ��اء االثن�ي�ن املا�ض ��ي،
وان�سح ��اب «الإط ��ار» ب�سب ��ب مطال ��ب
احلزب الدميقراطي و»ال�سيادة».
لكن وبح�س ��ب امل�صادر ،ان ال� �ـ � 48ساعة
الت ��ي ف�صل ��ت بني ي ��وم االجتم ��اع وعقد
اجلل�س ��ة� ،شه ��دت «قب ��ول الإط ��ار ب ��كل
ال�شروط».
ووف ��ق ذلك فان على «التن�سيقي» ان يقوم
بابع ��اد كل الف�صائ ��ل املتهم ��ة با�ستهداف
اربي ��ل ،وم�صف ��ى النف ��ط يف كرك ��وك،
(ق�ص ��ف جم ��ددا بع ��د � 24ساع ��ة م ��ن
االتفاق).
ووف ��ق امل�ص ��ادر ،ان �أب ��رز الف�صائ ��ل
املوج ��ودة يف حمي ��ط كرد�ست ��ان تابع ��ة
لع�صائ ��ب اه ��ل احل ��ق ،والل ��واء 30

البرلمان سيشهد مرحلة جديدة بعد دخول النواب البدالء عن التيار الصدري
(ال�شبك).
وكان ��ت قبل ذل ��ك قد اتهم ��ت اربيل ،لأول
م ��رة ب�ش ��كل علن ��ي ،كتائ ��ب ح ��زب الل ��ه
بق�صف اربي ��ل ال�شهر املا�ضي ،عن طريق
م�سرية مفخخة.
ويب ��دو ان االتف ��اق ال ��ذي ج ��رى قب ��ل
اجلل�س ��ة الت ��ي �شه ��دت تردي ��د ب ��دالء
الن ��واب ال�صدريني ،اليم�ي�ن الد�ستورية،
قد ت�سبب ��ت ب�إعالن حرك ��ة حقوق-املظلة
ال�سيا�سي ��ة لكتائب ح ��زب الله-اال�ستقالة
من الربملان.
وق ��ال الأمني العام حلرك ��ة حقوق ح�سني
م�ؤن� ��س ،اخلمي�س (عق ��ب اجلل�سة بوقت
ق�ص�ي�ر)�« ،إننا لن نكون بدالء عن الأخوة
يف التي ��ار ال�ص ��دري ،م ��ع �أنن ��ا داعمون
لت�شكيل احلكومة اجلديدة»  .
وي ��وم اجلمع ��ة ،بع ��د �ساع ��ات م ��ن
نهاي ��ة اجلل�س ��ة الطارئ ��ة ،تعر�ض حق ��ل
«كورم ��ور» الغ ��ازي يف ق�ض ��اء جمجمال

التاب ��ع ملحافظ ��ة ال�سليماني ��ة للق�ص ��ف
بال�صواري ��خ ،مم ��ا قد ي� ��ؤدي اىل احراج
«الإط ��ار التن�سيق ��ي» ال ��ذي ي�سع ��ى اىل
ار�ضاء الكرد.
واحلقل القريب من حدود اقليم كرد�ستان
ت�ستثمره �شركت ��ان �إماراتيتان تخت�صان
بالطاقة هما «دانة غاز» و»�شركة الهالل»  .
وقب ��ل ذلك بيوم�ي�ن� ،أعلن جه ��از مكافحة
الإرهاب مبحافظة ال�سليمانية ،يف بيان،
�أن �ص ��اروخ كاتيو�ش ��ا ا�سته ��دف احلق ��ل
ذات ��ه من دون �أن يت�سب ��ب بوقوع �أ�ضرار
مادية �أو �إ�صابات.
ويف مطل ��ع ال�شه ��ر املا�ض ��ي ،ا�سته ��دف
هج ��وم �صاروخ ��ي مماث ��ل م�صف ��اة كار
مبدينة �أربيل ،ما �أ�سفر عن اندالع حريق
ب�أحد خزاناته ومتت ال�سيطرة عليه.
و�أعلن ��ت �سلط ��ات مكافح ��ة الإره ��اب يف
�إقليم كرد�ستان �أن �ستة �صواريخ �سقطت
ق ��رب امل�صف ��اة ،م�ضيف ��ة �أنه ��ا �أطلقت من

حمافظة نينوى.
وقالت قوات الأمن �أنها عرثت على من�صة
�إط�ل�اق معب�أة ب�أربع ��ة �صواريخ يف �سهل
نينوى عق ��ب الهجوم ،و�أنه ��ا متكنت من
�إبطال مفعولها.
وكانت ثالث ��ة �صواريخ ق ��د �سقطت قرب
نف�س امل�صفاة ،يف  6ني�سان املا�ضي ،دون
�أن تت�سبب يف �سقوط �ضحايا �أو �أ�ضرار.
ويف  13اذار املا�ض ��ي ،تعر� ��ض من ��زل
يف مدين ��ة �أربي ��ل يع ��ود لرج ��ل �أعم ��ال
ك ��ردي يعم ��ل يف جم ��ال الطاق ��ة لق�ص ��ف
تبن ��اه احلر� ��س الثوري الإي ��راين بـ «12
�صاروخا بال�ستيا».
وكان �شاخ ��وان عب ��د الله ع�ض ��و احلزب
الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين ،والنائ ��ب
الث ��اين لرئي� ��س الربمل ��ان ،ق ��د ك�ش ��ف
ب ��ان حزبه� أك ��د خ�ل�ال املفاو�ض ��ات م ��ع
«التن�سيق ��ي» عل ��ى «م�س�أل ��ة ال�س�ل�اح
وح�صره بيد الدولة ،وانهاء وجود قوات

خارج ��ة ع ��ن ادارة الق ��وات الر�سمي ��ة»،
م�ش�ي�ر ًا اىل «وجود قوات غري ر�سمية يف
كركوك وطوز خورماتو واملو�صل اي�ض ًا،
وهي ت�سبب قلق ًا ل�سكان تلك املناطق».
وق ��ال عبد الله يف ت�صريح لو�سائل اعالم
كردي ��ة ،ان الف�صائ ��ل الت ��ي ا�ستهدفت يف
مناطق م�صفى (كلك) النفطي ،منزل رجل
االعم ��ال الك ��ردي ب ��از ر�ؤوف برزجني،
وحقل كورمور الغازي ،وقوة �أخرى يف
منطق ��ة الدب�س ،وق ��وة �شبكي ��ة (مل يذكر
موقعه ��ا)« :ال تنتمي باي �ش ��كل للمراجع
ال�سيا�سية العراقية وه ��ي تتل ّقى الأوامر
من جهات �أخرى».
كذل ��ك �أك ��د نائ ��ب رئي� ��س الربمل ��ان ،ان ��ه
ج ��رى االتف ��اق م ��ع «التن�سيق ��ي» عل ��ى:
«ت�شريع قان ��ون جديد للنف ��ط والغاز يف
الربمل ��ان ،حيث يجري حت�ض�ي�ر م�شروع
القان ��ون بر�ضا وم�شاركة احلكومتني يف
اربيل وبغداد ،ليت ��م �إر�ساله اىل الربملان

اتفاق على التدريب والت�أهيل والقبول في الكليات والأكاديميات الع�سكرية

 بغداد /فرا�س عدنان
ت�سع ��ى احلكوم ��ة االحتادي ��ة و�إقلي ��م
كرد�ست ��ان �إىل �إدام ��ة التن�سيق يف غلق
املناط ��ق الرخوة �أمنيا من خالل ت�شكيل
ق ��وة م�شرتك ��ة تنف ��ذ واجب ��ات ملالحقة
تنظي ��م داع� ��ش الإرهاب ��ي والتدري ��ب
والت�أهي ��ل و�ضب ��ط احل ��دود ،واتف ��ق
الطرف ��ان م�ؤخ ��ر ًا عل ��ى م ��لء الفراغات
القريبة من ح ��دود �إقليم كرد�ستان التي
ت�ص ��ل م�ساحاتها يف بع�ض الأحيان �إىل
 40كم.
ي�أت ��ي ذل ��ك يف وقت ،يتح ��دث مراقبون
ع ��ن �أهمي ��ة ه ��ذا التن�سي ��ق ،م�ؤكدي ��ن
وج ��ود ع ��دد م ��ن التحدي ��ات امل�شرتك ��ة
املتعلقة بن�شاط تنظيم داع�ش الإرهابي
و�ضبط احلدود واالعتداءات الرتكية.
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م قي ��ادة العمليات
امل�شرتك ��ة حت�س�ي�ن اخلفاج ��ي� ،إن
«القي ��ادة الع�سكري ��ة حري�ص ��ة عل ��ى

عق ��د اجتماع ��ات م�ستم ��رة م ��ع القوات
التابعة لإقلي ��م كرد�ستان ،بهدف تعميق
العالقات والتعاون وتوحيد الر�ؤى بني
الطرفني».
و�أ�ض ��اف اخلفاج ��ي� ،أن «التن�سيق يع ّد
�أمر ًا �ضروري ًا من �أجل مكافحة الإرهاب
وم ��لء الفراغ ��ات ،والقي ��ام بعملي ��ات
م�شرتكة و�ضبط احلدود ومنع التهريب
واالهتم ��ام باملعلوم ��ات اال�ستخباري ��ة
وتكثيف التدريب».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «تط ��ور العالق ��ات
الع�سكرية والأمني ��ة مع �إقليم كرد�ستان
لي�س وليد اليوم� ،إمنا جاء نتيجة مراكز
التن�سي ��ق امل�ش�ت�رك الت ��ي مت افتتاحه ��ا
واللق ��اءات امل�ستم ��رة ب�ي�ن الق ��وات
االحتادية وامل�س�ؤولني يف الإقليم».
وب�ي�ن اخلفاج ��ي� ،أن «وف ��د ًا ع�سكري� � ًا
رفيع امل�ستوى من �إقلي ��م كرد�ستان كان
قد و�ص ��ل �إىل بغداد وهذا يعك�س تطور
العالق ��ات لتحقي ��ق امل�صال ��ح الت ��ي تهم

العراق ب�شكل عام».
و�أردف� ،أن «الطرف�ي�ن اتفق ��ا عل ��ى
ا�ستم ��رار العم ��ل امل�ش�ت�رك ملكافح ��ة
الإره ��اب ،بو�صف ��ه التح ��دي الأول من
خ�ل�ال مط ��اردة م ��ا تبق ��ى م ��ن عنا�ص ��ر
تنظي ��م داع� ��ش الإرهاب ��ي وخ�صو�ص� � ًا
يف املناط ��ق الت ��ي ت�شهد فراغ ��ات �أمنية
بني الق ��وات االحتادي ��ة وحر� ��س �إقليم
كرد�ستان».
و�شدد ،عل ��ى �أن «ه ��ذه امل�ساحات تكون
يف بع� ��ض املناطق وا�سع ��ة مثل �سل�سلة
جب ��ال ق ��رة ج ��وخ» ،الفت� � ًا �إىل «وج ��ود
تفاهم ��ات ب�ش� ��أن فتح الب ��اب االن�ضمام
�إىل الكليات الع�سكرية والأركان».
ويوا�ص ��ل اخلفاج ��ي� ،أن «امل�س�ؤول�ي�ن
الأمني�ي�ن يف الإقليم �أب ��دوا ا�ستعدادهم
يف اتخاذ كام ��ل الإجراءات التي حتول
دون ح�ص ��ول خ ��روق �أمني ��ة» ،وحتدث
ع ��ن «القي ��ام بث�ل�اث عملي ��ات ع�سكرية
م�شرتكة ب�ي�ن القوات االحتادية وقوات

زيارة وفد اقليم كردستان العسكري إلى بغداد

«�شبح ال�صدر»!

ووف ��ق م�ص ��ادر متطابق ��ة ف ��ان «الإط ��ار
التن�سيق ��ي كان ق ��د ا�ستعج ��ل اجلل�س ��ة
والقب ��ول بال�ش ��روط للتخل� ��ص م ��ن قلق
ع ��ودة ال�صدريني ،ويح ��اول باملقابل ان
ير�ضي زعيم التيار ببع�ض املنا�صب».
ويب ��دو ان ه ��ذا م ��ا دف ��ع «ال�ص ��در» اىل
ا�ص ��دار بي ��ان ع�ب�ر �صفح ��ة م ��ا يع ��رف
بـ»وزير القائ ��د» �صالح حمم ��د العراقي،
حذر فيه ما� أ�سماه ��ا بـ»الفكرة اخلبيثة»،
يف م�ساع ��ي ت�شكي ��ل احلكوم ��ة العراقية
اجلديدة.
وا�شار العراقي يف تغريدة على «تويرت»
اىل ان الفكرة هيَ « :زجّ وزير �صدري من
التي ��ار �أو م َ
ُن�ش � ّ�ق �أو مطرود �أو متعاطف
يف احلكومة التي ُيريدونَ ت�شكيلها».
ويح ��اول «التن�سيق ��ي» يف مهم ��ة البحث
ع ��ن رئي� ��س وزراء �ساب ��ق ،ان يخت ��ار
�شخ�صية «ال ت�ستفز ال�صدر» ،وبد�أ بطرح
ا�سماء �صدريني �سابقني مثل علي �شكري
وق�صي ال�سهيل.
وه ��دد العراقي بان« :ر ّدن ��ا �سيكون غري
متو َّق ��ع �إذا م ��ا حاولت ��م ت�شوي ��ه �سمعتنا
ب�إ�شراكن ��ا معكم من حيث نعلم �أو ال نعلم
�أو �إيهام النا�س بذلك».
باملقاب ��ل دع ��ا زعي ��م ع�صائ ��ب اه ��ل
احل ��ق ،اىل «اع ��ادة االنتخاب ��ات» ،يف
ا�شارات فهم ��ت عل ��ى انه ��ا ا�ستم ��رار
اخلالف ��ات داخ ��ل الإط ��ار التن�سيق ��ي
وانزع ��اج بع� ��ض اطراف ��ه م ��ن االتف ��اق
االخري مع القوى ال�سيا�سية عقب «غياب
ال�صدر».
وق ��ال اخلزعلي يف لقاء م�ص ��ور ،تعليق ًا
على ا�ستقالة ن ��واب الكتلة ال�صدرية� ،إن
«اخلل ��ل الآن �أعم ��ق و�أك�ث�ر تعقي ��دا ،وال
ميك ��ن ت�شكي ��ل حكوم ��ة يف ظ ��روف غري
هادئة وت�ستطيع �أن تنجح».
و�أ�ض ��اف�« ،أدع ��و �إىل اتف ��اق �سيا�س ��ي
لإع ��ادة االنتخاب ��ات بع ��د تعدي ��ل
قان ��ون االنتخاب ��ات و�إلغ ��اء الت�صوي ��ت
الإلك�ت�روين و�إجراء تغي�ي�رات مهمة يف
املفو�ضية».

انح�سار قطعان «الريم» بن�سبة  %95خالل ن�صف قرن

«العيون ال�سرية» تنقذ
�أ�شهر غزالن العراق

جولة تن�سيق جديدة بين العمليات الم�شتركة
والإقليم لملء الفراغات الأمنية
�إقلي ��م كرد�ست ��ان �ض ��د التنظيم ��ات
الإرهابي ��ة ،وكان هن ��اك تع ��اون كب�ي�ر
�أ�سفر عن نتائج �إيجابية».
و�أردف� ،أن «القي ��ادة الع�سكري ��ة
االحتادي ��ة �أبدت من جانبه ��ا اال�ستعداد
لتق ��دمي جمي ��ع �أن ��واع الدع ��م مث ��ل
التدريب والت�أهيل والقبول يف الكليات
واالكادميي ��ات الع�سكري ��ة والت�سلي ��ح
وتبادل املعلومات اال�ستخبارية».
و�أفاد املتحدث الع�سكري ،ب�أن «املناطق
الت ��ي تتطلب جه ��د ًا امني ًا م�ش�ت�رك ًا هي
الوا�سع ��ة ،فهن ��اك يف بع� ��ض الأحي ��ان
ت�ص ��ل امل�ساح ��ة �إىل  40ك ��م خالي ��ة من
التواج ��د الأمن ��ي ،فيت ��م ا�ستغاللها من
تنظيم داع�ش الإرهابي».
و�أ�ض ��اف اخلفاج ��ي� ،أن «املناط ��ق
الوا�سع ��ة ت�شم ��ل جنوب غ ��رب نينوى
باجت ��اه �شم ��ال �سنج ��ار واخل ��ط
الأزرق ،ومناط ��ق �شم ��ال دياىل باجتاه
ال�سليمانية».
و�أكد� ،أن «هذه املناط ��ق وعرة ت�ستغلها
التنظيم ��ات الإرهابي ��ة يف االختب ��اء
وتنفي ��ذ عملي ��ات اعت ��داء عل ��ى القوات
االحتادية �أو قوات حر�س الإقليم».
وم�ض ��ى اخلفاج ��ي� ،إىل �أن «القي ��ادة
االحتادي ��ة لديه ��ا ر�ؤية خ�صو�ص� � ًا فيما
يتعل ��ق بجه ��از مكافحة الإره ��اب الذي
لدي ��ه عالق ��ات متمي ��زة ومتط ��ورة م ��ع
جه ��از مكافح ��ة الإره ��اب يف الإقلي ��م،
وجن ��ح اجله ��د امل�ش�ت�رك يف الق�ض ��اء
عل ��ى العديد م ��ن التنظيم ��ات الإرهابية
خ�صو�ص ًا يف املفارز اخلطرة».
وكان وف ��د ر�سم ��ي رفي ��ع امل�ست ��وى من
وزارة البي�شمركة التابعة حلكومة �إقليم
كرد�ست ��ان تر�أ�سه الفري ��ق الركن عي�سى
عزير رئي� ��س �أركان وزارة البي�شمركة،
وبع�ضوي ��ة نائب ��ي رئي� ��س الأركان
لل�ش� ��ؤون الإدارية وامل�ي�رة ،والتدريب
والعملي ��ات ،قد و�ص ��ل �إىل بغ ��داد يوم
اخلمي� ��س املا�ض ��ي و�أجرى لق ��اءات مع
عدد م ��ن امل�س�ؤولني الع�سكريني �أبرزهم
وزي ��ر الدف ��اع جمع ��ة عن ��اد ،وج ��رى
االتف ��اق على ت�شكي ��ل لواءين م�شرتكني
واجبهم ��ا الأ�سا�س ��ي العم ��ل والعمليات
امل�شرتك ��ة و�ضب ��ط احل ��دود ومن ��ع
التهريب وغريها� ،إىل جانب التدريب.
وت�أت ��ي ه ��ذه الزي ��ارة بدع ��وة ر�سمي ��ة

ملناق�شته».
واكد عبد الل ��ه ان البيان الذي �صدر عقب
جل�سة اخلمي� ��س الطارئة« ،مت طرحه من
قب ��ل احل ��زب الدميقراط ��ي الكرد�ستاين
ك�ش ��رط م�سب ��ق مل�شاركت ��ه يف احلكوم ��ة
املقبل ��ة خا�صة باملبادئ الثالثة :التوازن،
التواف ��ق ،وال�شراك ��ة»» ،م�ش�ي�را اىل ان
«الإطار التن�سيقي يرف�ض تلك املقرتحات
اخلا�ص ��ة باجلان ��ب االمن ��ي والنف ��ط
وال�سيا�سة».
ون� ��ص البي ��ان امل�ش�ت�رك عق ��ب اجلل�س ��ة
على ان« :تلتزم الكت ��ل ال�سيا�سية بالعمل
اجل ��اد والعاج ��ل لت�شكي ��ل حكومة خدمة
وطنية حتقق رغبات وحاجات مواطنينا
وف ��ق مبد�أ الت ��وازن والتوافق وال�شراكة
وااللتزام بالد�ستور».
وكان ��ت التفاو�ض ��ات االخ�ي�رة ق ��د جرت
ب�ش ��كل م�شرتك مع حتالف ال�سيادة ،الذي
ق ��دم «الإطار التن�سيقي» تنازالت له اي�ضا
�سمحت ب�سيطرة حممد احللبو�سي ب�شكل
تام على رئا�سة الربملان دون منازع ،فيما
كان «االطاري ��ون» ينتق ��دون بال�سابق ما
اعت�ب�روه تف ��رد االخ�ي�ر باملجل� ��س اب ��ان
حتالفه مع «ال�ص ��در» ،وتناف�س االول مع
نائبه ال�سابق ال�صدري حاكم الزاملي.
وواف ��ق «التن�سيقي» على ا�ضافة فقرة يف
ج ��دول اعمال جل�سة اخلمي� ��س الذي ظل
غام�ض ��ا وجمهوال حتى قب ��ل وقت ق�صري
م ��ن ب ��دء اجلل�سة الت ��ي �شه ��دت م�شاركة
�أكرث من  200نائب.
ويف مقاب ��ل فقرة «ب ��دالء ال�صدريني» يف
ج ��دول االعم ��ال ،و�ضع ��ت فق ��رة �سبقتها
ك�شرط قب ��ل امل�ض ��ي با�ستب ��دال النواب،
بتعديل النظ ��ام الداخلي للربمل ��ان لإلغاء
«هيئ ��ة الرئا�سة» وحتويله ��ا اىل «رئي�س
ونائبني».
وكانت اجلل�سة يف البداية قد عقدت وفقا
لطلب قدم ��ه  50نائب ًا ،مل تن�شر ا�سما�ؤهم
حت ��ى االن ،بذريع ��ة مناق�ش ��ة الق�ص ��ف
الرتك ��ي وال ��ذي مل يط ��رح عل ��ى ج ��دول
اعمال اجلل�سة.
وبح�س ��ب الت�سريبات ،ان هن ��اك مطالب
م ��ن «ال�سي ��ادة» ع ��ن «ابع ��اد ف�صائ ��ل
م�سلحة م ��ن املدن ال�سنية ،جزء منها كان
قد نظ ��م �أكرث من ا�ستعرا� ��ض يف االنبار

�ضم ��ن ال�ضغ ��وط عل ��ى رئي� ��س الربملان
اثناء فرتة حتالفه مع ال�صدريني».

وعق ��ب زي ��ارة ق ��ام به ��ا الوف ��د الأمني
العراق ��ي اىل اقلي ��م كرد�ست ��ان ،وعقده
لق ��اءات م ��ع وزارة البي�شمركة ووزارة
الداخلية.
م ��ن جانبه ،ذك ��ر اخلبري الأمن ��ي �أحمد
ال�شريف ��ي� ،أن «التن�سي ��ق م ��ع �إقلي ��م
كرد�ست ��ان مل ��ا يتملكه من ق ��درات �سواء
ل ��دى ق ��وات البي�شمرك ��ة �أو اال�ساي� ��ش
بات �ضرورة توجبها املرحلة احلالية».
و�أ�ض ��اف ال�شريفي� ،أن «ه ��ذا التن�سيق
ي�أت ��ي لتعزي ��ز التع ��اون ب�ي�ن الق ��وات
التابعة لل�سلطة االحتادية وقوات �إقليم
كرد�ستان يف تنفيذ عمليات م�شرتكة».
و�أ�ش ��ار� ،إىل «�أهمي ��ة تن�سي ��ق املواقف
اي�ض� � ًا ل�س ��د الثغرات وتعزي ��ز القدرات
القتالي ��ة وكذل ��ك االرتق ��اء بالق ��درات
الت�سليحي ��ة و�أ�سل ��وب املن ��اورة
للطرفني».
وب�ي�ن ال�شريف ��ي� ،أن «ه ��ذه التعقيدات
ال ترو� ��ض وال تتخ ��ذ له ��ا احلل ��ول �إال
من خ�ل�ال احل ��وار املبا�ش ��ر والتن�سيق
امل�ستمر بني ال�سلط ��ة االحتادية و�إقليم
كرد�ستان».
ور�أى� ،أن «ه ��ذه اللقاءات �سوف ت�سهم
يف تقري ��ب وجه ��ات النظ ��ر وتذلي ��ل
العقب ��ات و�إيجاد احلل ��ول ،على اعتبار
�أن الو�ض ��ع م ��ا زال مرتب ��ك ًا وتنظي ��م
داع� ��ش الإرهاب ��ي لدي ��ه الق ��درة عل ��ى
امل�شاغل ��ة والتعر� ��ض ،و�أن احل ��دود
م ��ا زالت غري �آمن ��ة ،وهن ��اك اعتداءات
م ��ن قب ��ل اجلان ��ب الرتك ��ي عل ��ى �إقليم
كرد�ستان».
وانته ��ى ال�شريف ��ي� ،إىل «�أهمي ��ة ط ��رح
جميع تلك النقاط على طاولة احلوارات
لأن الأم ��ن الوطن ��ي يخ� ��ص اجلمي ��ع،
ال�سيم ��ا �إذا كان االعت ��داء خارجي� � ًا كما
يح�صل بالن�سبة للخروق الرتكية».
وكان ��ت الق ��وات العراقي ��ة مبختل ��ف
ت�شكيالته ��ا ق ��د خا�ضت معرك ��ة �شر�سة
�ضد تنظيم داع�ش الإرهابي الذي احتل
عددا م ��ن املحافظ ��ات يف ع ��ام ،2014
وانته ��ت ه ��ذه املع ��ارك يف ع ��ام 2017
بتحقي ��ق الن�ص ��ر والتحري ��ر الت ��ام،
م ��ع ا�ستم ��رار وج ��ود بع� ��ض اجليوب
للتنظيم ��ات الإرهابي ��ة الت ��ي تتعر� ��ض
با�ستم ��رار اىل �ضرب ��ات �أدت �إىل مقتل
عدد كبري من قادة اخلط الأول.

 بغداد  /علي الالمي
على بع ��د  45كم �ش ��رق ناحية قزانية
(�ش ��رق دي ��اىل) ،تلوح م ��ن بعيد تالل
عالي ��ة حتيطه ��ا منخف�ض ��ات متت ��د
لأك�ث�ر م ��ن  100ك ��م يف العمق ،متثل
م�سارات بري ��ة متعرجة لأ�شهر غزالن
الع ��راق وهي ال ��رمي الت ��ي انح�سرت
قطعانه ��ا بن�سب ��ة  %95يف ال�سنوات
ال� �ـ 50املا�ضي ��ة ب�سب ��ب احل ��روب
وال�صيد اجلائر.
مدي ��ر ناحي ��ة قزانية م ��ازن اخلزاعي
�أك ��د يف حديث ل� �ـ (امل ��دى)� ،أن «تالل
قزاني ��ة ه ��ي جزء م ��ن ت�ل�ال مرتامية
متت ��د لع�ش ��رات الكيلوم�ت�رات متث ��ل
احلدود الفا�صل ��ة بني العراق و�إيران
وه ��ي م�أوى لغ ��زالن ال ��رمي العراقية
منذ الآالف من ال�سنني».
و�أ�ضاف اخلزاع ��ي� ،أن «�أعداد غزالن
ال ��رمي انخف�ض ��ت بن�س ��ب ت�ت�راوح
م ��ن  %95-90يف ال�سن ��وات ال� �ـ 50
الأخ�ي�رة ب�سب ��ب احل ��روب وال�صي ��د
اجلائ ��ر والأمرا�ض واجلف ��اف ،لكنها
ال تزال تقاوم حتى اللحظة».
و�أ�ش ��ار �إىل �أن «جزءا من ا�ستمرارية
قطع ��ان ال ��رمي هي وجود عي ��ون ماء
�سري ��ة يف عم ��ق منخف�ض ��ات الت�ل�ال
ت�شكل م�صدرا رئي�سيا للمياه لقطعان
الغ ��زالن» ،م�ؤك ��دا ب� ��أن م ��ن يع ��رف
مواقع تل ��ك العيون قليلون جدا وهي
�أ�شب ��ه بعيون �سرية؛ لأنن ��ا �أمام بيئة
مرتامي ��ة ومعقدة ج ��دا متتد مل�سافات
كبرية جدا».

�أم ��ا �أب ��و �صائ ��ب وه ��و �صي ��اد ماهر
للغ ��زالن �أ�ش ��ار �إىل �أن الرمي العراقي
ب ��د�أ باالنقرا� ��ض يف ت�ل�ال احل ��دود
العراقي ��ة – الإيراني ��ة وانخف�ض ��ت
قطعان ��ه بن�سب ��ة  ،%90م�ؤك ��دا ب� ��أن
�أ�سب ��اب ع ��دة تق ��ف وراء م ��ا يح�صل
�أبرزه ��ا ال�صي ��د اجلائ ��ر ،خا�صة و�أن
هناك �إقباال كب�ي�را على �شرائه ،حيث
ي�صل املبلغ  -1200 1000دوالر لكل
غزال».
و�أ�ض ��اف� ،أن ��ه «بالفع ��ل هن ��اك عيون
مي ��اه �سري ��ة متثل طوق جن ��اة للرمي
يف مواجهة موا�س ��م اجلفاف احلادة
التي حترم ال�صيادين من التوغل يف
عمق املنحدرات لتف ��ادي الهالك ،لكن
الرمي الذي يعرف خارطة تلك العيون
يبق ��ى لأ�شه ��ر مرابط ��ا قربه ��ا لتفادي
الهالك».
�أم ��ا عزي ��ز اله ��اين خب�ي�ر يف الرثوة
احليواني ��ة فق ��د �أ�ش ��ار �إىل �أن «عيون
امل ��اء بالفع ��ل موج ��ودة يف بع� ��ض
املنح ��درات على احل ��دود العراقية –
الإيرانية وه ��ي تقع يف عمق احلدود
بع�ضه ��ا �ضمن حدود �إي ��ران ،وي�صب
يف داخ ��ل الب�ل�اد مبين ��ا �أنه ��ا رمب ��ا
تكون ه ��ي عامال �آخر لإنق ��اذ الغزالن
من ه�ل�اك اجلف ��اف الذي ب ��د�أ يجتاح
مناطق وا�سعة من دياىل».
و�أ�ض ��اف اله ��اين� ،أن «م ��ا يهدد الرمي
لي� ��س اجلف ��اف ،ب ��ل �شه ��وة يف �أكل
حلومها ،والتي برزت ب�شكل الفت يف
ال�سن ��وات الأخرية حت ��ى �أن �أ�سعاره
و�صلت �إىل �أرقام عالية».
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طالب بت�شكيل جلنة عليا ملتابعة االختفاء الق�سري

م�ؤمت��ر ب�ش���أن املغيب�ين يدع��و للك�ش��ف عن م�ص�ير النا�ش��ط �س��جاد العراقي
 ذي قار /ح�سني العامل
دع ��ا م�ش ��اركون يف م�ؤمت ��ر احلري ��ة
ل�سجاد العراقي اىل الك�شف عن م�صري
جميع املغيب�ي�ن ق�س ��ر ًا ،وت�شكيل جلنة
وطنية م�ستقلة ملتابعة حاالت االختفاء
الق�س ��ري ،فيما و�صف ��ت عائلة العراقي
االجراءات احلكومية بالروتينية جتاه
م�ص�ي�ر وق�ضايا املغيب�ي�ن التي ت�صنف
�ضمن اجلرائم �ضد الإن�سانية.
و�ش ��ارك يف امل�ؤمت ��ر ال ��ذي عق ��د عل ��ى
قاع ��ة جمعية املهند�س�ي�ن العراقيني يف
بغداد ممثلون عن املنظمات املجتمعية
والدولية ونا�شطو التظاهرات ونواب
ف�ضال عن عائلة النا�شط �سجاد العراقي
املغيب منذ نحو �سنتني.
وقال ��ت وال ��دة �سج ��اد العراق ��ي �إىل
(امل ��دى)� ،إنه ��ا "ومن ��ذ نح ��و عام�ي�ن
توا�ص ��ل البح ��ث ع ��ن ولده ��ا املغي ��ب
وتطالب بالك�شف عن م�صريه لكن دون
جدوى" ،وا�ضاف ��ت "طرقنا انا وافراد
عائلتي وا�صدقاء ولدي جميع االبواب
وعلى �أعل ��ى امل�ستويات احلكومية لكن
لالن مل نح�صل على اجلواب ال�شايف".
و�أ�ش ��ارت� ،إىل �أن "اجله ��ات املعني ��ة
تتعام ��ل م ��ع ق�ضي ��ة املغيب�ي�ن ق�س ��را
كق�ضية عادي ��ة وتتعاطى معها ب�صورة
روتيني ��ة" ،واردف ��ت "انه ��م يهتم ��ون
بالق�ضاي ��ا االمني ��ة االني ��ة فق ��ط وال
يكرتث ��ون كثريا مل�ص�ي�ر املغيبني ق�سرا
وال يبحث ��ون عنه ��م وال ي�شع ��رون

مبعاناة ا�سرهم".
وو�ص ��ف كل من نظام روم ��ا الأ�سا�سي
للمحكم ��ة اجلنائي ��ة الدولي ��ة ،ال ��ذي
دخ ��ل حيز التنفي ��ذ يف  1متوز ،2002
واالتفاقي ��ة الدولية حلماية الأ�شخا�ص
م ��ن االختفاء الق�سري ،الت ��ي اعتمدتها
اجلمعي ��ة العامة يف  20ت�شرين الثاين
" ،2006االختفاء الق�سري" باجلرمية
�ض ��د الإن�سانية الت ��ي ال تخ�ضع لقانون
التق ��ادم .واك ��دت ح ��ق �أ�س ��ر ال�ضحايا
يف طل ��ب التعوي�ض ،واملطالبة مبعرفة
احلقيقة فيما يت�صل باختفاء �أحبائهم.
وم ��ن جانبه ويف كلمته خ�ل�ال امل�ؤمتر
ال ��ذي ح�ضرت ��ه (املدى) و�ص ��ف عبا�س
العراق ��ي ،وهو �شقي ��ق النا�شط املغيب
"ل ��دور احلكوم ��ي باملتواط ��ئ "م ��ع
اجله ��ات املتورط ��ة بتغيي ��ب نا�شط ��ي
التظاهرات".
و�أفاد ،ب�أن "م ��ا ح�صل ل�سجاد العراقي
وع�ش ��رات االح ��رار املغيب�ي�ن يعك� ��س
وب�صورة وا�ضحة مدى تغول وتغلغل
اجله ��ات اخلاطف ��ة يف مفا�ص ��ل الدولة
العراقي ��ة ،ومدى �سطوته ��ا يف تعطيل
االج ��راءات احلكومي ��ة والق�ضائي ��ة
املتعلقة بتحري ��ر املختطفني وحما�سبة
خاطفني".
ون ��وه �إىل �أن "امللي�شي ��ات اختطف ��ت
�شقيق ��ي من ��ذ نح ��و عام�ي�ن ،ول�ل��آن مل
يك�شف عن م�ص�ي�ره� ،أو ُيعتقل من كان
وراء اختطافه".
و�أكد�" ،ص ��دور مذكرات قب�ض ق�ضائية

بح ��ق املتورط�ي�ن املبا�شري ��ن بجرمية
االختطاف لكنها مل تنفذ حتى االن".
وكان ��ت حمكم ��ة ا�ستئن ��اف ذي ق ��ار قد
ا�صدرت اواخر ايل ��ول  2020مذكرتي
اعتق ��ال بح ��ق اثن�ي�ن م ��ن املتهم�ي�ن
باختطاف �سجاد العراقي ،هما �إدري�س
كريدي حمدان اله�صاري و�أحمد حممد

الكمارك تعلن �ضبط � 6شاحنات
خمالفة للقانون
 بغداد /املدى
�أعلن ��ت هيئ ��ة الكم ��ارك� ،أم� ��س،
�ضب ��ط � 6شاحن ��ات خمالف ��ة
لل�ضوابط والتعليمات يف كمرك
املنطقة ال�شمالية.
وذك ��رت الهيئ ��ة يف بي ��ان تلق ��ت
(امل ��دى) ن�سخ ��ة من ��ه ،ان " ق�سم
التح ��ري ومكافح ��ة التهريب يف
مديرية كمرك املنطق ��ة ال�شمالية
ي�ضب ��ط (� )6شاحن ��ات عن ��د
�سيطرت ��ي (خمم ��ور واملف ��رق)
حمملة بـ(اج ��زاء معمل واعالف
دواج ��ن و�آالت ب ��ذر وغر� ��س
و�شت ��ل وم ��واد متنوع ��ة اخرى)
خمالف ��ة للتعليم ��ات الناف ��ذة
وح�س ��ب قان ��ون الكم ��ارك املرقم

 23ل�سنة ."198
و�أ�ض ��اف البي ��ان� ،أن "عملي ��ة
ال�ضبط متت من خ�ل�ال التعاون
امل�ش�ت�رك م ��ع �شرط ��ة الكمارك"،
م�ش�ي�رة اىل ان ��ه" مت اتخاذ كافة
االج ��راءات القانوني ��ة الالزم ��ة
بحق املخالفني".
�إىل ذل ��ك ،الق ��ت �شرط ��ة ذي قار،
�أم� ��س ال�سب ��ت ،القب� ��ض عل ��ى
متهمني اثنني و�ضبط �صهريجي
بنزي ��ن عل ��ى الطري ��ق الراب ��ط
ب�ي�ن النا�صري ��ة والب�ص ��رة،
معدين للتهري ��ب اىل املحافظات
الأخرى.
وق ��ال م�ص ��در يف �شرط ��ة ذي
ق ��ار" :ح�س ��ب توجيه ��ات قي ��ادة
�شرط ��ة وعمليات �سومر مبتابعة

ومالحقة عملي ��ات تهريب النفط
وم�شتقات ��ه واملخالف�ي�ن ،الق ��ت
مفارز �شرطة ذي قار القب�ض على
متهمني و�ضبط عجلتي �صهريج
حمملتني مبنتوج البنزين".
و�أ�ض ��اف ان "ال�صهري ��ج الأول
املحمل مب ��ادة البنزي ��ن قادم من
الب�ص ��رة اىل حمافظ ��ة بغ ��داد،
ام ��ا العجل ��ة الثاني ��ة قادم ��ة من
الب�ص ��رة اىل حمافظ ��ة وا�س ��ط
ولع ��دم امتالكهم ��ا كتب� � ًا ر�سمية
�صادرة من مركز القيادة الوطني
وقيادة عمليات �سومر ،مت �إيداع
املتهم�ي�ن بالتوقي ��ف وحج ��ز
العجلتني لعر�ضهما على الق�ضاء
وحما�سبتهما وفق قانون تهريب
النفط وم�شتقاته".

تظاهرات غا�ضبة يف مي�سان ب�سبب
قلة جتهيز الكهرباء

 مي�سان /املدى
�شه ��دت منطق ��ة البترية يف حمافظ ��ة مي�سان ،وقفة
احتجاجية للأهايل ب�سبب قلة جتهيز الكهرباء.
وذك ��ر مرا�سل (امل ��دى)� ،أن "�أه ��ايل البترية نظموا
وقف ��ة احتجاجية �أم ��ام حمطة كهرب ��اء البترية يف
حمافظة مي�سان ب�سبب قلة �ساعات التجهيز وتردي
التيار الكهربائي يف مناطقهم".
و�أ�ض ��اف� ،أن "املتظاهري ��ن �أقدم ��وا عل ��ى ح ��رق
الإط ��ارات وقط ��ع الطري ��ق الرئي� ��س ب�ي�ن مي�س ��ان
وحمافظات الفرات الأو�سط".
وكان م�ص ��در حمل ��ي ق ��د �أك ��د ح ��دوث عط ��ل طارئ
ت�سبب بانقطاع التيار الكهربائي عن عدة حمافظات
جنوبية.
وقال امل�صدر يف ت�صريحات �صحافية� ،إن "�ساعات
ال�صباح الأوىل من يوم  15من ال�شهر احلايل كانت
حمافظ ��ات مي�س ��ان والب�ص ��رة وذي ق ��ار م ��ن دون

كهرب ��اء مما �سب ��ب ا�ستياء للمواطن�ي�ن حلرارة جو
املحافظة".
و�أ�ض ��اف ،ان "االنقطاع ب ��د�أ منذ ال�ساع ��ة احلادية
ع�شرة دون معرفة اال�سباب ،علما ان درجة احلرارة
�سجلت لذلك اليوم  46درجة باملحافظة".
وعل ��ى �إثر ذلك� ،أكد م�س�ؤول ��ون يف وزارة الكهرباء
�أن حال ��ة العط ��ل ه ��ي فني ��ة طارئ ��ة ومت �إ�صالحه ��ا
وعزتها �إىل زيادة االحمال والتجاوز على منظومة
الكهرب ��اء وطالب ��وا الإدارات املحلي ��ة مبتابعة هذا
امللف.
ومي ّثل ملف الطاق ��ة الكهربائية �أحد �أبرز امل�شكالت
اخلدمي ��ة الت ��ي يع ��اين منه ��ا العراقي ��ون من ��ذ عام
 ،2003عل ��ى الرغم من �إنف ��اق احلكومات املتعاقبة
مبال ��غ كبرية للغاية على القطاع يف ال�سنوات الـ18
املا�ضي ��ة .لك ��ن البالد ت�شه ��د انقطاع ��ات طويلة يف
التيار خالل ال�صيف� ،إذ ي�صل معدل التغذية بالطاقة
يف بع�ض املناطق �إىل �ساعة واحدة باليوم.

جانب من امل�ؤمتر الذي عقد يف بغداد مب�شاركة ر�سمية
عبود الإبراهيمي اللذان ت�شري م�صادر مبغ ��ادرة موق ��ع املتف ��رج عل ��ى معاناة
املتظاهري ��ن اىل انتمائهم ��ا اىل اح ��د املغيب�ي�ن وا�سره ��م ،وان ت�ستنف ��ر كل
الف�صائ ��ل امل�سلح ��ة اال ان املتهم�ي�ن مل قدراته ��ا للك�ش ��ف ع ��ن م�ص�ي�ر املغيبني
يلقى القب�ض عليهما حتى االن.
الذي ��ن مل يك ��ن له ��م م ��ن ج ��رم �س ��وى
وطال ��ب �شقي ��ق النا�ش ��ط املغي ��ب املطالبة بوطن معافى و�سيد لقراره".
"ال�سلط ��ات التنفيذي ��ة والت�شريعي ��ة وكان ��ت قي ��ادة �شرط ��ة حمافظ ��ة ذي
والق�ضائي ��ة ورئا�س ��ة اجلمهوري ��ة ق ��ار ك�شف ��ت ي ��وم ال�سب ��ت (� 19أيل ��ول

 )2020عن اختطاف النا�شط يف جمال
تظاه ��رات النا�صري ��ة �سج ��اد العراقي
و�إ�صاب ��ة زميل ��ه با�س ��م فلي ��ح بجروح
على ي ��د م�سلحني جمهول�ي�ن ي�ستقلون
�سيارتني رباعية الدفع.
ومن جانبهم �أمهل امل�شاركون بامل�ؤمتر
اجله ��ات املعني ��ة  30يوم ��ا للك�شف عن
م�ص�ي�ر املغيبني واو�ضح ��وا يف البيان
اخلتامي للم�ؤمتر ان "جرائم االختفاء
الق�س ��ري الت ��ي تعر�ض له ��ا النا�شطون
املدنيون ما هي اال ملف �سيا�سي مفتعل
من قوى �سيا�سي ��ة متنفذة داخل �أروقة
االنظمة احلاكمة املتعاقبة" ،منوها اىل
"ت�سرت جهات ر�سمية على الفاعلني".
وتاب ��ع البي ��ان� ،أن "ق ��وى ال�ل�ا دول ��ة
وجماع ��ات ال�س�ل�اح املنفل ��ت �ساهم ��ت
ب�ش ��كلٍ مبا�ش ��ر يف تهدي ��د الكث�ي�ر م ��ن
النا�شط�ي�ن وقت ��ل وتغيي ��ب العدي ��د
منه ��م" ،داعي ��ا "اجله ��ات املعني ��ة اىل
حتم ��ل م�س�ؤولياته ��ا جت ��اه املغيب�ي�ن
وا�سره ��م" .وت�ضمن البي ��ان اخلتامي
للم�ؤمت ��ر خم�س ��ة مطال ��ب �أبرزه ��ا
"الك�شف عن تقاري ��ر الأجهزة الأمنية
املتعلق ��ة بق�ضي ��ة الك�ش ��ف ع ��ن م�صري
�سج ��اد العراق ��ي وبقي ��ة املغيبني خالل
مدة اق�صاها ثالثون يوما".
ودع ��ا �إىل "ا�ص ��دار بي ��ان ر�سم ��ي م ��ن
خ�ل�ال جلن ��ة تق�صي احلقائ ��ق النيابية
الت ��ي ت�شكل ��ت م�ؤخرا تبني م ��ن خالله
اهم ما تو�صلت اليه يف الق�ضية".
وخاط ��ب البي ��ان ،داعي ��ا "املفو�ضي ��ة

العلي ��ا حلق ��وق الإن�س ��ان اىل تو�ضيح
دوره ��ا جت ��اه ق�ضاي ��ا املغيب�ي�ن وم ��ن
بينهم �سجاد العراقي".
كم ��ا دع ��ا" ،اع�ض ��اء الربمل ��ان املهتمني
بق�ضاي ��ا املفقودي ��ن اىل العم ��ل عل ��ى
ت�شري ��ع قان ��ون االختف ��اء الق�س ��ري
و�ضم ��ان تطبي ��ق امل ��ادة ال�ساد�س ��ة من
اتفاقي ��ة حماي ��ة جمي ��ع اال�شخا�ص من
االختف ��اء الق�س ��ري ،التي يع ��د العراق
طرف ��ا ر�سمي ��ا فيه ��ا" ،م�ش ��ددا عل ��ى
�ضرورة "ت�شكيل جلنة وطنية م�ستقلة
تخت� ��ص مبتابع ��ة ح ��االت االختف ��اء
الق�سري".
و ُيعد اليوم ال ��دويل ل�ضحايا االختفاء
الق�س ��ري املواف ��ق ل� �ـ � 30أغ�سط�س من
كل عام ذكرى �سنوي ��ة ا�ستحدثت للفت
االنتب ��اه �إىل م�ص�ي�ر الأف ��راد الذي ��ن
�سجن ��وا يف �أماك ��ن وظ ��روف �سيئ ��ة،
يجه ��ل ذووهم �أو ممثليه ��م القانونيني
عنه ��ا كل �ش ��يء .واملبادرة له ��ذا اليوم
ج ��اءت م ��ن احت ��اد �أمري ��كا الالتيني ��ة
لرابطات �أقرباء املعتقلني املختفني.
ويف � 30أغ�سط�س  2008قام التحالف
ال ��دويل ملكافح ��ة ح ��االت االختف ��اء
الق�س ��ري ،والت ��ي جتم ��ع املنظم ��ات
الأع�ض ��اء يف الأ�سرة ومنظمات حقوق
الإن�س ��ان م ��ن خمتل ��ف �أنح ��اء الع ��امل،
وتكاتف ��ت اجله ��ود مبنا�سب ��ة ه ��ذا
احل ��دث العامل ��ي للرتوي ��ج والت�صديق
عل ��ى االتفاقي ��ة الدولي ��ة حلماية جميع
الأ�شخا�ص من االختفاء الق�سري.

رياضة

العدد ( )5212ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -االحد ( )26حزيران 2022
http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

ال�صاالت تحتفي ب�أم�سية تاريخية للكرة العراقية في ال�سعودية

ّ
محطة للتأمّل

ال�سيدات يخطفن ك�أ�س غرب �آ�سيا الثالثة  ..والرجال يطمحون
للنهائي عرب الكويت

 بغداد � /إياد ال�صاحلي
�ستبقى �أم�سية الرابع والع�شرين من �شهر
ح��زي��ران ل �ع��ام  ،2022واح� ��دة م��ن �أه��م
و�أجمل �أما�سي الريا�ضة العراقية ،ولعبة
كرة ال�صاالت حتديد ًا بعدما ح ّقق املنتخبان
الوطنيان للرجال وال�سيّدات فوزين رائعني
على نظرييهما ال�سعوديني يف مدينتي
الدمّام وجدّة ملنا�سبتي بطولة ك�أ�س العرب
وغرب �آ�سيا الثالثة على التوايل.
منتخب ال�سيّدات لكرة ال�صاالت ،كان على
موعد م��ع اللقب ال��ذي ا�ستح ّقه منذ �أوّ ل
مباراة خا�ضها �ضد املنتخب البحريني يوم
الثامن ع�شر من حزيران اجل��اري ،وبرغم
خ�سارته بهدف واحد� ،إال �أنه كان الأف�ضل
خ�لال ال���ش��وط�ين ،وه ��ذا م��ا ع� � ّززه بفوزه
ال�ك�ب�ير ع�ل��ى منتخب فل�سطني ب�سباعية
نظيفة يف الع�شرين من ال�شهر نف�سهّ ،
فحل
ثاني ًا يف جمموعته الأوىل بر�صيد ثالث
نقاط ،و�أنتقل ملواجهة الكويت يف الدور
ن�صف النهائي يوم الثاين والع�شرين منه،
و�أحل��ق به هزمية مريرة قوامها  12هدف ًا
مقابل ال ��ش��يء ،ليكون ط��رف� ًا م��ع منتخب
ال�سعودية يف نهائي البطولة يف �صالة
م��دي�ن��ة امل�ل��ك ع�ب��د ال�ل��ه ال��ري��ا��ض�ي��ة ليثبنت
��س� ّي��دات املنتخب �أن � ُه� ّ�ن ب�ط�لات ج��دي��رات

بحمل ك�أ�س غ��رب �آ�سيا بف�ضل الت�شكيلة
املُن�سجمة التي ّ
وظفتها املد ّربة الإيرانية
��ش�ه�ن��از ي� ��اري .وق� ��ادت ال�لاع �ب��ة ال �ب��ارزة
� �ش��وخ��ان جن��م ال��دي��ن � �س � ّي��دات املنتخب
�إىل التتويج ،بعد �أن �سجّ لت هدفني من
الرباعية� ،إ�ضافة اىل ت�سجيل دارين حممد
وتبارك الرحمن هدف لكل منهما.
وعلى الرغم من تقدّم �سيدات ال�سعودية
�أو ًال� ،إال �أن العبات العراق وبف�ضل حت ّركات
ال �ث�لاث��ي ط�ي�ب��ة ��س�ل�ي��م وت� �ب ��ارك ال��رح�م��ن
و��ش��وخ��ان ن��ور ال��دي��ن ،ا�ستطعن ال�ع��ودة
�إىل امل�ب��اراة وقلب الطاولة ل�صاحلهن يف
مباراة ات�سمت بالإثارة والندية يف دقائقها
الأخرية .وبهذا ف�إن �سيّدات املنتخب حققن
�إجناز ًا تاريخي ًا لكرة القدم الن�سوية يف �أول
م�شاركة ّ
لهن ببطولة غرب �آ�سيا حتت قيادة
ي��اري التي ا�ستلمت املهمة قبل �شهرين.
وح�صدت العبة املنتخب �شوخان نور الدين
لقب هدّافة البطولة بر�صيد ثمانية �أهداف.
جوائز الأف�ضل
ك�شفت اللجنة املنظمة لبطولة غرب �آ�سيا
لكرة القدم ل�صاالت ال�سيّدات ،عن جوائز
الأف�ضل يف البطولة ،حيث ح�صلت الالعبة
ِ�صبا توفيق من املنتخب ال�سعودي على
جائزة الأف�ضل يف البطولة ،بينما ح�صلت

البافاري يرف�ض التعاقد مع
رونالدو ب�شكل قاطع
 بغداد  /املدى

يتوا�صل احلديث عن كوالي�س رف�ض �إدارة بايرن ميونخ الأمل��اين لكرة القدم،
فكرة التعاقد مع النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو مهاجم مان�ش�سرت يونايتد
الإنكليزي ،خالل االنتقاالت ال�صيفية احلالية.
ويرغب رونالدو بالفعل يف مغادرة مان�ش�سرت يونايتد،
يف امل�يرك��ات��و ال�صيفي ،ل�ع��دم تنا�سق ط��ري�ق��ة �أدائ ��ه
م��ع امل��درب الهولندي اجل��دي��د لل�شياطني احلمر �إري��ك
تني ه��اج .وع��اد الأ�سطورة كري�ستيانو رون��ال��دو� ،إىل
مان�ش�سرت ي��ون��اي�ت��د يف ال�صيف امل��ا��ض��ي ،ق��ادم � ًا من
يوفنتو�س الإي �ط��ايل ،وو ّق��ع ال�برت�غ��ايل على عقد مع
ملو�سم
ال�شياطني احلمر ملدة مو�سمني ،مع خيار التمديد
ٍ
�إ�ضايف.
و�سيغيب كري�ستيانو رون��ال��دو للم ّرة الأوىل يف
ت��اري�خ��ه ع��ن امل���ش��ارك��ة يف دوري �أب�ط��ال
حدث فردي
�أوروب��ا ،حيث �سي�شارك يف ٍ
مب�سابقة الدوري الأوروبي.
و� �ش �ه��دت الأي � ��ام امل��ا� �ض �ي��ة ،ال��رب��ط
ب�ين كري�ستيانو رون��ال��دو وروم��ا
الإي� � �ط � ��ايل ،ل�ل�ان��ت��ق��ال ل �ف��ري��ق
العا�صمة "اجليالرو�سي" وهو
م��ا مت نفيه ب�شكل ح��ا��س��م من
الطرفني.
ك�����ش��ف��ت ���ش��ب��ك��ة "�سكاي
�سبورت�س" ال�بري�ط��ان�ي��ة،
�أن خ��ورخ��ي مينديز وكيل
�أعمال كري�ستيانو رونالدو
ي �ت �ح � ّرك م �ن��ذ ف�ت�رة لي�ست
بالق�صرية ،من �أجل مغادرة
ال��دون الربتغايل ملان�ش�سرت
ي��ون��اي �ت��د .و�أو���ض��ح��ت �أن
خ��ورخ��ي مينديز ك�م��ا فعل
ال�صيف املا�ضي ،توا�صل مع
ح�سن �صالح حميديت�ش املدير
الريا�ضي لبايرن ميونخ ،من
�أجل عر�ض عليه فكرة التعاقد مع
كري�ستيانو رونالدو.
و�أ�� �ش ��ارت �إىل �أن ح���س��ن �صالح
حميديت�ش املدير الريا�ضي لبايرن
ميونخ ،رف�ض الفكرة ب�شكل قاطع ،من
دون احل�صول على وقت للتفكري يف الأم��ر،
للأ�سباب املعروفة ب�سيا�سة النادي البافاري
التعاقدية .وي�أتي رف�ض بايرن ميونخ للتعاقد
مع كري�ستيانو رونالدو ،يف الوقت الذي يبحث
فيه ال�ن��ادي ال�ب��اف��اري ،ع��ن مهاجم ليكون بديل
للنجم البولندي روبرت ليفاندوف�سكي القريب من
االنتقال لرب�شلونة الإ�سباين.

العبة منتخب البحرين زه��راء علي على
ج��ائ��زة �أف���ض��ل ح��ار��س��ة م��رم��ى ،وح�صلت
الع�ب��ة املنتخب ��ش��وخ��ان ن��ور ال��دي��ن على
ج��ائ��زة ال��ه��دّاف��ة .وه � ّن ��أ وزي ��ر ال�شباب
وال��ري��ا� �ض��ة رئ�ي����س احت ��اد ال �ك��رة ع��دن��ان
درج��ال املنتخب الن�سوي لفوزه ببطولة
غرب �آ�سيا بقوله "�أن الفوز بلقب بطولة
غ��رب �آ�سيا ج��اء تتويج ًا للجهود ال�سخيّة
التي بُذلت من قبل رئا�سة الوفد وامل�لاك
التدريبي والالعبات وتكاتفهم ،ما �أثمر
عن �إحراز اللقب عن جدارة وا�ستحقاق".
و�أ�ضاف�" :إن املنتخب كان ي�سري بخطوات
واث�ق��ة وف�ق� ًا ملنهاج تدريبي �أع�� ّد ب�صورة
مميّزة ،وكذلك تفوّ ق �إداري وا�ضح وباهر
انعك�س �إيجاب ًا على �أداء الالعبات يف جميع
املباريات".
و�أ�� �ش ��ار درج� ��ال �إىل �أن "الفوز باللقب
�سيكون ّ
حمطة مهمة وبداية ترتكز عليها
ال�ن�ج��اح��ات امل�ستقبلية لأن طموحنا لن
يتو ّقف ،ونتط ّلع �إىل بناء كرة قدم لل�سيّدات
بطريقة ر�صينة وعلمية" .واختتم رئي�س
االحت ��اد ،ع��دن��ان درج ��ال ،حديثه بالقول:
"�أبارك للجميع ه��ذا التفوّ ق ال��ذي ي��د ُّل
على امتالكنا العنا�صر الأ�سا�سية لتحقيق
االنت�صارات يف خمتلف البطوالت" .كما
ب ��ارك رئ�ي����س اللجنة الأومل �ب �ي��ة الوطنية

رع ��د ح� �م ��ودي ،ف ��وز م�ن�ت�خ��ب ال �� �س � ّي��دات
بلقب ك ��أ���س غ��رب �آ��س�ي��ا ب�ك��رة ال���ص��االت،
مثمّن ًا ه��ذا ال�ف��وز ،وداع �ي � ًا ليكون فاحتة
ِان �ت �� �ص��ارات ك��روي��ة ن���س��وي��ة ُم�ق�ب�ل��ة .من
ناحيته قال رئي�س وفد منتخبنا الن�سوي
ل�ك��رة ال���ص��االت ،ف��را���س بحر ال�ع�ل��وم� ،إن
وزي��ر ال�شباب والريا�ضة رئي�س االحت��اد
ع��دن��ان درج��ال ك��ان متوا�ص ًال معنا �أثناء
اال�سرتاحة ،و�ساهم بكلماته الت�شجيعية
يف زيادة الروح املعنوية لالعبات وانتزاع
الفوز بجدارة وا�ستحقاق.
الرجال اىل الأمام
وت�ستم ُّر ُم �ن �ج��زات ك��رة ال �� �ص��االت ،ففي
الأم�سية ذاتها ،فاز منتخبنا الوطني بكرة
ال���ص��االت على ن�ظ�يره ال�سعودي بثالثة
�أهداف مقابل هدفني يف الدور ربع النهائي
من بطولة ك�أ�س العرب اجلارية �أحداثها
يف مدينة الدمام ،وت� ّأهل للقاء الكويت يف
ن�صف نهائي البطولة اليوم الأحد يف متام
ال�ساعة  8.30م�ساء بتوقيت بغداد.
وك��ان منتخبنا قد تعادل مع م�صر ()3-3
يوم الع�شرين من حزيران اجلاري ،وتغ ّلب
على اجلزائر ( )2-3يف اليوم التايل ،ثم فاز
على ال�سعودية ( )2-3يف الوقت الإ�ضايف
بعد �أن �أنتهى الوقت الأ�صلي بتعادلهما (-2

� سامر اليا�س �سعيد

من الجئ اىل بطل

 )2يف حني بلغ منتخب الكويت هذا الدور
بعد �أن خ�سر �أم��ام املغرب ( )6-4ثم قهر
موريتانيا ( )2-7وبعدها هزم ال�صومال
( )2-9و�أخري ًا مت ّكن من الفوز على منتخب
فل�سطني ب�صعوبة عن طريق ركالت اجلزاء
الرتجيحية ( )1 - 4بعد انتهاء الوقتني
الأ�صلي والإ�ضايف بالتعادل الإيجابي (4
  .)4وقال ع�ضو احتاد الكرة رئي�س الوفديحيى زغري يف ت�صريح �صحفي عن مباراة
ال�سعوديّة ،ب�أنها كانت مواجهة �صعبة،
ومنتخبنا قدّم مباراة كبرية ،خ�صو�ص ًا �أن
املنتخب املناف�س يلعب على �أر�ضه وبني
جمهوره ،لكن الإرادة والعزمية التي حت ّلى
بها العبونا ،وتطبيقهم جلميع التعليمات
التي �أعطاها لهم امل��د ّرب ناظم ال�شريعة،
ٍّ
م�ستحق.
بفوز
�أتت ثمارها ٍ
و�أ� �ش��ار �إىل �أن "رئي�س االحت ��اد ع��دن��ان
درج� ��ال ت��وا� �ص��ل م�ع��ي ع�بر ال �ه��ات��ف ،من
�أجل ّ
بث احلما�سة بني الالعبني ،وتع�ضيد
ما و�صل �إليه املنتخب من تطوّ ر ملحوظ
بامل�ستوى �إىل الدور ن�صف النهائي".
واختارت اللجنة املنظمة للبطولة حار�س
مرمى منتخبنا زاهر مهدي ليح�صد ك�أ�س
رج��ل امل �ب��اراة ،ليكون ثالث الع��ب عراقي
ي�ن��ال ه��ذه اجل��ائ��زة ،بعد ال�لاع�ب�ين �سامل
في�صل وحيدر جميد.

العربي يجري قرعة ال�شباب والنا�شئون ما�ضون نحو اللقب
 بغداد  /املدى
يجري االحتاد العربي لكرة الق ��دم قرعة بطولة ك�أ�س العرب ملنتخبات
ال�ش ��باب حتت  20عام ًا يف ال�س ��اعة الثانية اليوم الأحد ح�سب توقيت
بغداد يف �صالة وزارة الريا�ضة يف مدينة الدمام ال�سعوديّة.
وي�شارك ( )18منتخب ًا بينهم منتخبنا ال�شبابي يف بطولة ك�أ�س العرب
حت ��ت  20عام ًا ،حي ��ث ُق ّ�سمت املنتخب ��ات �إىل ثالثة م�ستوي ��ات ،ي�ض ّم
امل�ست ��وى الأوّ ل منتخب ��ات ال�سعودي ��ة (امل�ضي ��ف) واجلزائ ��ر وم�صر
وتون� ��س والإم ��ارات واملغرب ،بينما ي�ض ّم امل�ست ��وى الثاين منتخبات
الع ��راق والأردن و�سلطنة عُمان والبحرين ولبنان وفل�سطني ،وجاءت
بامل�ست ��وى الثال ��ث منتخبات موريتانيا وال�صوم ��ال وليبيا وجيبوتي
وال�س ��ودان واليمن .يذك ��ر �أن البطولة ت�ضيّفها مدين ��ة �أبها ال�سعودية
للف�ت�رة م ��ن  20مت ��وز �إىل � 7آب املُقبل�ي�ن .وعل ��ى م�ست ��وى النا�شئني،
�ضم ��ن منتخبنا مب ّك ��ر ًا �أوىل بطاقات الت� ّأهل لل ��دور ن�صف النهائي من
بطولة غرب �آ�سي ��ا التا�سعة التي ت�ضيّفها الأردن مبدينة العقبة من 21
�إىل  30حزي ��ران  .2022وفاز منتخ ��ب النا�شئني على نظريه العُماين
بنتيجة ( )0-2يف ملعب مدين ��ة البقعة بالأردن� ،ضمن اجلولة الثانية فوزهم على اليمن ( )1-2وعل ��ى �سلطنة عُمان ( ،)0-2والتقوا الأردن
للمجموع ��ة الأوىل لبطول ��ة غرب �آ�سي ��ا .وقدّم املنتخ ��ب �أداء طيب ًا يف يف �آخ ��ر مواجه ��ات املجموع ��ة الأوىل �أم�س ال�سبت يف وق ��ت مت� ّأخر،
ال�ش ��وط الأول توّ ج ��ه بهدف�ي�ن �سجلهم ��ا ح�س ��ن عل ��ي يف الدقيقة  ،22ويعتزم ��ون موا�صل ��ة رحلته ��م نحو اللق ��ب ب�أندفاع كبري حت ��ت قيادة
وح�س�ي�ن عامر بالدقيقة  .42ورفع النا�شئون ر�صيدهم �إىل  6نقاط من مدربهم املثابر ح�سن كمال.

ق�ص� � ُة الع ��ب املنتخ ��ب الأ�سرتايل اوي ��ر مابيل ت�ستح � ُّ�ق التو ّقف
ّ
ق�صة حتدّي
عنده ��ا ،والت�أمّل فيها ج ّي ��د ًا ،فالالعب املذكور لدي ��ه ّ
�أ�سهم ��ت ب�إي�صال منتخب �أ�سرتاليا اىل املونديال للم ّرة اخلام�سة
عل ��ى الت ��وايل ،برغم �أن الالع ��ب املذكور و ِل ��د يف خميّم لالجئني
بكينيا حيث نزح هو ووالديه من جنوب ال�سودان.
ُ
ّ
وتغرق ال�صح ��ف وو�سائل الإعالم قاطبة بالإجراءات التي تتخذ
من قب ��ل احلكوم ��ات ال�سيم ��ا الأوروبي ��ة لإيقاف الهج ��رة اليها،
وتب ��دو كمثال احلكوم ��ة الربيطاني ��ة يف موق ��ف ال يُح�سد عليها
ج� � ّراء تفكريها بنق ��ل الالجئني غري ال�شرع ّي�ي�ن اىل دولة �أفريقية
ربز ُق�صر
مغمورة حيث تبينّ و�سائل الإعالم هناك وجهات نظر ُت ِ
النظ ��ر يف تعام ��ل احلكوم ��ة الربيطاني ��ة �إزاء جم ��وع الالجئني
و�إمكاني ��ة نقله ��م اىل مناطق �أخرى لو�ضع ح� � ّد للهجرة املتزايدة
�سواء اليها �أو لعموم بالد القا ّرة الأوروبية.
�أم ��ا �أ�سرتالي ��ا ،فتمتل ��ك ق�ص�ص جناح غ�ي�ر م�سبوق ��ة ا�سهم فيها
الالجئ ��ون وه ��م يف تزاي ��د م�ستم ��ر ،ومنهم الالع ��ب املنحدر من
جن ��وب ال�سودان ،والذين مت ّكن من لفت االنظار اليه بعد جناحه
يف ح�س ��م ركل ��ة الرتجيح الأخرية اىل جانب م ��ا ا�سهم به حار�س
مرم ��ى املنتخ ��ب الأ�س�ت�رايل وهو يُن ّف ��ذ رق�صة الكنغ ��ر على خط
املرمى ،والتي �أربكت الالعب البريويف اليك�س فالريا حيث عجز
فيه ��ا عن �إي�ص ��ال منتخبه ملوندي ��ال قطر وترجي ��ح ك ّفة املنتخب
الأ�سرتايل بد ًال عنه.
تو ّقف ��ت و�سائل الإع�ل�ام عن ت�صريحات لالع ��ب جنوب ال�سودان
ق�صة كفاحه بالو�صول اىل
الأ�صل مابيل خ�صو�ص� � ًا وهو يروي ّ
الطموح الأ�سمى بتمثيل املنتخب الأ�سرتايل ،والعبور به اىل �أهم
املحافل الكروية بينما ت�سود وجهات نظر متباينة �إزاء املغرتبني
مم ��ن ميلكون قدرات كروية لقيادة �أي منتخب والو�صول به اىل
ّ
املحافل الدولية.
مم ��ا قاله مابي ��ل يف هذا اخل�صو� ��ص �أن ركلت ��ه الناجحة كانت
و ّ
ر�سال ��ة �شكر �أ�سهم بنقل منتخب ب�ل�اده اجلديد كونه اِحتواه هو
وعائلت ��ه بع ��د رحلة م�ضني ��ة ال�سيما �أنه ول ��د يف خميّم لالجئني،
و�أ�ض ��اف ه ��ذا الالع ��ب ب� ��أن غرفت ��ه يف الفن ��دق ال ��ذي يقي ��م فيه
ب�أ�سرتالي ��ا �أك�ب�ر م ��ن الغرف ��ة التي كان ��ت �ضمن خم ّي ��م لالجئني
حيث �أ�شار اىل �أن �أ�سرتالي ��ا ا�ستقبلته وعائلته و�أعادت توطينه
و�أعطته مبعيّة العائلة فر�صة للحياة.
ق�صة مابي ��ل لي�ست الوحيدة يف �أ�سفار الالجئ�ي�ن الذين �أ�ضحوا
ّ
ي�ش ّكل ��ون �أزم ��ات �إن�ساني ��ة م�ؤث ��رة خ�صو�ص� � ًا حينم ��ا ت�ست�أث ��ر
احل ��روب والأزم ��ات بقط ��ع ج ��ذور �آالف العوائ ��ل لإع ��ادة كتابة
احلي يف مناطق �أخرى ،خ�صو�ص� � ًا و�إن االفكار تذهب
تاريخه ��ا ّ
بن ��ا اىل مديات كيف �سيكون امل�ستقب ��ل بخ�صو�ص مابيل لو بقي
يف موطن ��ه الأ�صلي ،وما هي اال�سهام ��ات التي ميكن �أن ي�ضيفها
لبل ��ده جنوب ال�سودان الذي ما زال منتخب ��ه مغمور ًا بكرة القدم
مقارن ��ة مع التاريخ ال ��ذي ميتلكه �أ�ص ًال املنتخ ��ب ال�سوداين قبل
ّ
واملحط ��ات الت ��ي ميك ��ن �أن ت� ّؤ�شر ب ��روز العب عاملي
االنف�ص ��ال
ي�ستح ��ق املتابعة ،منحدر ًا من الدول الأفريقية وقادر ًا على و�ضع
ب�صمته املهمة على خارطة الكرة.
ً
ً
َّ
ا�ستحق مابيل �أن يكون جنما كروي� �ا فوق العادة بالرغم من
لق ��د
�أن ا�سهامات ��ه مل تتع� � َّد كون ��ه جن ��ح بركلة الرتجيحي ��ة احلا�سمة
ب�إي�ص ��ال منتخ ��ب �أ�سرتالي ��ا اىل �أهم حماف ��ل الكرة ،لك ّن ��ه �أي�ض ًا
جنح بتلك الركلة يف �أن مي ّرر ر�سالة �آالف النازحني وامل�سكونني
بهموم اقتالعهم من �أوطانهم والبحث عن وطن �آخر بديل لغر�ض
ت�سط�ي�ر �سطور التح� �دّي يف ثنايا �أ�سفار تل ��ك املواطنة اجلديدة
بع ��د �أن �أرغمته ��م احل ��روب والأزمات على قطع �صل ��ة تلك الدول
الأم والبح ��ث ع ��ن �أمهات بديل ��ة لغر�ض ال�ش ��روع يف �أن يكونوا
عل ��ى قدر امل�س�ؤولية ،لذلك توم� ��ض دولة جنوب ال�سودان ك�ضوء
خافت يف حديث مابيل بينما ت�سطع �أ�سرتاليا بومي�ض زاهي يف
ت�صريح ��ات الالعب املذك ��ور خ�صو�ص ًا حينما يتح� �دّث عن دوره
امل�ستقبل ��ي بالت�أثري يف كرة القدم اال�سرتالية حيث ال ينكر الدور
اجلماعي لأقرانه بتحقيق ذل ��ك االجناز والذي يلخ�صه بالإ�شارة
اىل كونه عبارة عن كلمة �شكر ًا يقولها لأ�سرتاليا.
ويف هذا املقام تبدو ت�شكيلة املنتتخب الفرن�سي الفائزة مبونديال
عام  1998ك�أبرز النماذج امل�ستقاة يف �إبراز الثقافات التي ميكن
�أن تنتج اجناز ًا كروي� � ًا بامتالك تلك الت�شكيلة على جنوم تنحدر
�أ�ص ��ول �أغلبهم من دول خمتلفة يف قارات العامل ليحققوا لفرن�سا
الدولة الأوربية اجنازها الكروي الأوّ ل يف ذلك العام.
ّ
توقفت و�سائل الإعالم عن
ت�صريحات لالعب جنوب
ال�سودان الأ�صل مابيل خ�صو�صاً
ق�صة كفاحه
وهو يروي ّ
بالو�صول الى الطموح الأ�سمى
بتمثيل المنتخب الأ�سترالي

ج��ل��ود رئ��ي�����س� ًا ل�لات��ح��اد ال��دول��ي ل��رف��ع الأث��ق��ال
 بغداد  /املدى
ح�س ��م حممد ح�س ��ن جل ��ود ،معركته
االنتخابي ��ة ح ��ول مقع ��د رئا�س ��ة
االحت ��اد ال ��دويل لرفع االثق ��ال �أم�س
ال�سب ��ت يف العا�صم ��ة الألباني ��ة
تريان ��ا وا�صب ��ح �أول عراقي وعربي
يتب ��و�أ ه ��ذا املن�ص ��ب .ودخ ��ل جلود
بقوة م ��ع عدد من
غم ��ار االنتخاب ��ات ّ
املر�شح�ي�ن �أبرزه ��م القط ��ري حمم ��د
يو�سف املان ��ع ،والأمريكية �أور�سوال
بابندريو ،واليخان ��درو خو�سيه من
ب�ي�رو ،وكذل ��ك انتوني ��و الفي�ي�ر من
�إيطالي ��ا �إ�ضاف ��ة اىل ماي ��كل �أري ��اين
ورجح ��ت �أخب ��ار
م ��ن بريطاني ��ا.
ّ
امل�ؤمتر �أم�س فوز حممد ح�سن جلود
بالرئا�سة نظر ًا خلربت ��ه الطويلة يف
العمل الإداري �ضمن قيادة االحتادين
الآ�سيوي والدويل� ،إ�ضافة اىل رغبة
�أع�ض ��اء اجلمعي ��ة العمومية لالحتاد
الدويل بتواجده يف املرحلة املقبلة.
ومتن ��ى الو�س ��ط الريا�ض ��ي جلل ��ود
التوفي ��ق يف مهمت ��ه اجلدي ��دة كونه

تطورها
اب ��ن اللعب ��ة ،وامل�ساه ��م يف ّ
والداع ��م الكبري ملا بلغت ��ه من مراحل
عرب ال�سنني املا�ضية من خالل موقعه
�أمين� � ًا عام� � ًا لالحت ��اد ال ��دويل ،و�أن
تواج ��ده عل ��ى ق ّم ��ة امل�س�ؤولي ��ة يف
االحت ��اد مبثاب ��ة املك�س ��ب الكبري يف
تاري ��خ اللعبة ،وحدث� � ًا ا�ستثنائي ًا يف
ريا�ض ��ة الع ��راق الت ��ي مل ي�سبق لأي
تبو�أت
�شخ�صية ريا�ضي ��ة عراقية �أن ّ
مبن�صب مماثل.
ٍ
وع ّل ��ق خب�ي�ر ريا�ض ��ة رف ��ع الأثق ��ال
عقي ��ل عطرة ،على ف ��وز جلود مبوقع
رئي� ��س االحت ��اد ال ��دويل ،قائ�ل ً�ا "�أن
جل ��ود ّ
ر�شح فردي ًا ولي� ��س عن طريق
احتادن ��ا ،وذل ��ك ح�س ��ب ال�ش ��روط
املُعتم ��دة كون لديه خدم ��ات �أكرث من
ّ
ي�ستحق التواجد يف
 18عام ًا ،وه ��و
املوق ��ع الأعل ��ى للعبة م ��ع �أن الطريق
الي ��ه كان �سال ��ك ًا يف ظ � ّ�ل ان�سح ��اب
املر�شح القطري.
وق ��ال عط ��رة لـ"امل ��دى" :م ��ن خ�ل�ال
ا�ستقرائ ��ي قب ��ل املناف�س ��ة ،كنت �أرى
املانع وجل ��ود الأوفر حظ ًا اىل جانب

ثالث ��ة �آخري ��ن �سي ��دة م ��ن �أمري ��كا
ومر�شح�ي�ن م ��ن ال�ص�ي�ن و�إيطالي ��ا
المتالكه ��م اخل�ب�رة واحلظ ��وظ
القوي ��ة عاملي ًا ،ومع ذلك ف� ��إن املعركة
االنتخابي ��ة ح�سمت بفوز جلود الذي
يفتخ ��ر به بلدنا ونتمن ��ى له التوفيق
يف مهمت ��ه الكب�ي�رة وحتدياته ��ا
ال�صعب ��ة خا�صة م ��ع اللجنة الأوملبية
الدولي ��ة الت ��ي ه� � ّددت ب�ض ��رورة
�إجراء ا�صالح ��ات يف قوانني ونظام
االحت ��اد ال ��دويل و�إال فالعقوب ��ات
�ستك ��ون ُم�ش� � ّددة" .وبينّ عط ��رة "�أن
جل ��ود تلميذي م ��ع �شقيقه فالح حيث
د ّربتهم ��ا �سابق� � ًا ،لكون ��ه طم ��وح يف
ت� �وليّ امل�س�ؤولي ��ة ،ف ُم ��ذ كان بعم ��ر
اخلام�س ��ة والع�شري ��ن ّ
ر�شح لالحتاد
املحل ��ي مع ��ي ع ��ام  ،1986وعم ��ل
وتوج
�سكرت�ي�ر ًا لالحتاد ث ��م رئي�سهّ ،
م�ش ��واره الإداري به ��ذا املن�ص ��ب
العاملي ،وعليه �أن يبذل جهود ًا كبري ًا
من �أج ��ل النجاح وترك ب�صمة مم ّيزة
يف تاري ��خ االحت ��اد مثلم ��ا كان �أمين ًا
عام ًا له عقب فوزه عام ."2017
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�إ�ضعاف الدولة ..وزارة التجارة مث ًال
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هناك م�ساع مق�صودة لإ�ضعاف
الدولة بكل �أجهزتها من �أعلى هرم
الدولة �إلى كل م�ؤ�س�ساتها ووزاراتها
؛ دولة بال ر�ؤية �إقت�صادية وا�ضحة
وبال هيكلية م�ستقرة فرغت من
الكفاءات والخبرات وبنيت على
�أ�سا�س (الوالء) على ح�ساب الخبرة
والكفاءة والم�س�ؤولية مخترقة
في بع�ض مفا�صلها من قبل قوى
فا�سدة وم�سلحة وب�أغطية مختلفة
و�سالح منفلت معت�صم ًا كل م�س�ؤول
فيها بحزبه ومن ر�شحه واعتقد
�أن قوته بقوة حزبه و�أن �سلطات
حزبه تعلو على القانون وعلى
الم�س�ؤولية وعلى الدولة و�أ�صبح
تجاهل �أوامر رئي�س الوزراء من
قبل الوزراء حالة عادية بل في
بع�ض الأحيان تبلغ درجة التحدي
له وقد ت�صل في بع�ض الأحيان �إلى
الإ�ستهانة به �أو ال�سخرية منه وهو
الممثل الر�سمي للحكومة واعلى
من�صب فيها ؛ وبكل روح ريا�ضية
وبمنتهى الت�سامح ال يفكر مكتبه
ب�إقامة دعوى ق�ضائية �ضد ه�ؤالء
المعتدين ويحتفظ بحقه في
الرد!.

و�أ�ص ��بح م ��ن املعت ��اد �أن يتدخل ر�ؤ�س ��اء
الكتل والإحزاب بعمل الوزارات مبوجب
املحا�ص�ص ��ة والإ�س ��تحقاقات الإنتخابية
(الت ��ي تتقاتل عليها الأحزاب هذه الإيام)
يف تقي ��د قرارات ال ��وزراء �أو �إطالقها �أو
حتري� ��ض ال ��وزراء عل ��ى الإ�ستق�ل�ال يف
قرارتهم( .ق ��ال �إح�سان عبد اجلبار وزير
النفط خ�ل�ال ا�ست�ضافته مبجل�س النواب
 ،2022/4/19بح�س ��ب مقط ��ع فيدي ��و
تداولت ��ه مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
ان “رئي� ��س ال ��وزراء املنتهي ��ة واليت ��ه
م�صطف ��ى الكاظم ��ي “تخب ��ل” و”زعل”
وقاطعن ��ي لعدة ايام ب�سبب قيامي بالغاء
العقود اجلاهزة م�سبقا خا�صة مب�شروع

مين ��اء العقب ��ة” ).م ��ع البي ��ان ان العقود
�سبق �أن وافق عليها جمل�س الوزراء !.
�أم ��ا تهمي� ��ش ال ��وزارات فيتح ��دث عن ��ه
وزي ��ر الإ�س ��كان وال�ص ��ناعة (الأ�س ��تاذ
حممد �ص ��احب الدراجي) قائ�ل ً�ا (اما يف
وزارة ال�ص ��ناعة ،ففيه ��ا االمر م�ض ��حك،
الن الف�س ��اد فيه ��ا لي� ��س يف مو�ض ��وع
(الكومي�ش ��ن) ،ب ��ل يف ع ��دم االنت ��اج،
مبعن ��ى اخ ��ر :ان ��ت ال تنت ��ج ،وهن ��اك
جه ��ات تعطي ��ك فلو�سً ��ا ملج ��رد ان توقف
املعامل !).وهو يقول وب�أخت�ص ��ار �شديد
(العراق حتكمه جمموعة �س ��لطات لي�ست
في ��ه مقومات الدول ��ة ).ويقول ع ��ن �آخر
من�صب له (ال�صناعة احلربية يف العراق
واق ��ع موج ��ود ،ولك ��ن هن ��اك الكثريي ��ن
ال يريدون ��ه) ويق ��ول مبنتهى الو�ض ��وح
وال�ص ��راحة (مرب ��ع ال�ش ��ر ه ��و :ال ��دول
التي ت�ص ��در للعراق والتجار وجمموعة
من ال�سيا�س ��يني الذين دخلوا يف عمليات
ف�س ��اد ممنهج وبع�ض اجه ��زة االعالم!!)
(انها حتاول ،ولكن مربع ال�شر اقوى من
اذرعه ��ا) (كل وزارة لدين ��ا (دول ��ة وعلم)
ه ��ذا هو ال�ص ��دق ،مبعن ��ى (كل حزب مبا
لديهم فرحون) .وهكذا ن�س ��مع من الكثري
من الوزراء ال�شجعان الكثري من هذا .لذا
ال نتوقع للدولة �أن تتطور وللوزارات ان
تنت ��ج بل من يفكر يف ذلك حمارب ومدان
وعليه �أن يواجه قوى الف�س ��اد ال�ش ��ريرة
امل�س ��لحة و�أن ال يتوق ��ع دعم� � ًا كب�ي� ً
را
وم�ؤث ��ر ًا م ��ن الدول ��ة ! ل ��ذا جن ��د الدولة
يف حال ��ة تراج ��ع م�س ��تمر ب ��ل �إن الدولة
حمارب ��ة مبقوماته ��ا لك ��ي تك ��ون عاجزة
وفا�ش ��لة وفا�س ��دة! وبالت ��ايل لكي يكون
العراق عاجز ًا وفا�ش ًال و�ضعيف ًا
ل ��ذا فم ��ن الوا�ض ��ح �إن (مقوم ��ات الدولة
العراقية) مهزوزة وناق�صة وحتتاج �إىل
مراجعتها و�إعادة تثبيتها وتقويتها.
و�أخ�ت�رت وزارة التج ��ارة كمث ��ال له ��ذا
الت�ش ��ويه والتهمي� ��ش و�إ�ض ��عاف دورها
رغ ��م �أهميت ��ه الإقت�ص ��ادية والإجتماعية
والأمني ��ة! ويف ت�أم�ي�ن الغ ��ذاء لعم ��وم
ال�شعب العراقي .ومتتاز وزارة التجارة
العراقي ��ة ب�إمكانياته ��ا الكب�ي�رة وتع ��دد
و�س ��ائلها و�إنت�ش ��ارها يف كل حمافظ ��ات
الع ��راق فال ��وزارة تتبعه ��ا عدة �ش ��ركات
متخ�ص�ص ��ة (ال�ش ��ركة العام ��ة لتج ��ارة
امل ��واد الغذائية وال�ش ��ركة العامة لتجارة
احلب ��وب وال�ش ��ركة العام ��ة لت�ص ��نيع
احلبوب وال�ش ��ركة العام ��ة لتجارة املواد
الإن�ش ��ائية ول�ش ��ركة العام ��ة لتج ��ارة
ال�س ��يارات واملكائ ��ن وال�ش ��ركة العام ��ة
للأ�س ��واق املركزية وم�س ��جل ال�ش ��ركات

 محمد حميد ر�شيد

وال�ش ��ركة العامة للمعار� ��ض واخلدمات
التجاري ��ة العراقي ��ة و�ص ��ندوق دع ��م
الت�ص ��دير) ؛ ومتتل ��ك ال ��وزارة فروع� � ًا
له ��ا يف كاف ��ة حمافظ ��ات الع ��راق تتبعها
جممع ��ات خمزني ��ة كب�ي�رة متخ�ص�ص ��ة
و�س ��ايلوات �ض ��خمة خل ��زن احلب ��وب
ومعار� ��ض و�أ�س ��واق كب�ي�رة وا�س ��طول
�ض ��خم م ��ن الناق�ل�ات الربي ��ة ال�ض ��خمة
وجه ��از خا� ��ص للفح� ��ص وال�س ��يطرة
النوعية و�شبكة �ضخمة من �آالف الوكالء
(الغذائي ��ة والأفران والإن�ش ��ائية) ؛ لدى
ال ��وزارة �إمكانيات هائل ��ة ومتنوعة فهل
مت الإ�س ��تفادة م ��ن كل ه ��ذه الإمكاني ��ات
و�إ�س ��تثمارها يف تنمي ��ة وتطوي ��ر عم ��ل
الوزارة؟
وه ��ل ميك ��ن وب ��كل ه ��ذه الإمكاني ��ات
املتنوع ��ة وال�ض ��خمة الإرتق ��اء بعم ��ل
ال ��وزارة واخل ��روج م ��ن ه ��ذا اجلم ��ود
والنمطية �إىل �آفاقها العلمية التي �أن�شئت
له؟
وه ��ل هن ��اك (خط ��ة �إ�س ��تثمارية) منتجة
ت�س ��توعب كل هذه الإمكانيات ال�ض ��خمة
للوزارة وت�س ��تثمرها وحتق ��ق اجلدوى
الإقت�ص ��ادية منها وتتجاوز �آليات مذكرة
التفاه ��م الت ��ي جم ��دت عمل ال ��وزارة يف
من ��ط حمدود والت ��ي مت مغادرته ��ا عملي ًا
منذ 2003م؟
�أم �أن وزارة التج ��ارة تقل� ��ص عمله ��ا
فالأ�س ��واق املركزي ��ة (على �س ��بيل املثال)
جممدة رغم �إمتالكها ابنيتها ومعار�ض ��ها
ال�ض ��خمة يف بغ ��داد ويف كل املحافظات
العراقي ��ة و�إقلي ��م كرد�س ��تان و�إن كان ��ت
هناك حماولة (ا�س ��تعادة ن�شاطها لي�سهم
يف تن�ش ��يط اق�ص ��اد البلد) كما �ص ��رحت
الأ�س ��تاذة زه ��رة الكي�ل�اين مديرع ��ام
ال�شركة عند �إفتتاح معايل وزير التجارة
الدكتورعالء اجلبوري (ال�سوق العراقية
احلرة) التابع للأ�س ��واق املركزية �صباح
الثالث ��اء  2022/05/17بع ��د غياب دام

ت�س ��عة ع�ش ��ر عاما وق ��ال مع ��ايل الوزير
(�أنها خطوة ممت ��ازة باعتبارها التجربة
االوىل على م�س ��توى العراق بعد انقطاع
دام ل�سنوات كثرية)
نبذة تاريخية :يف � 12أيلول  1921كلف
امللك في�صل ال�سيد [عبد الرحمن النقيب]
بت�ألي ��ف ال ��وزارة اجلدي ��دة ،وكان عب ��د
اللطي ��ف املندي ��ل ـ وزي ��ر ًا للتج ��ارة فيها
�إال �إنه ��ا �ألغي ��ت يف وزارة النقيب الثالثة
يف  1922بن ��اء عل ��ى تو�ص ��ية اللجن ��ة
االقت�صادية واحلقت بوزارة املالية وكان
الن�ش ��اط الإقت�ص ��ادي العراقي على �شكل
دوائ ��ر حكومي ��ة موزعة على ال ��وزارات
املختلف ��ة ..وحت ��ى عندم ��ا كان ��ت هن ��اك
(وزارة جت ��ارة) يف احلكوم ��ة الأوىل
امل�ؤقتة ويف الوزارة الثانية كانت مهمتها
متوا�ض ��عة وب�س ��يطة وكانت تت�شكل من
مديري ��ة ال�ش� ��ؤون التجاري ��ة ومديري ��ة
الكمارك ومديرية ميناء الب�ص ��رة �إ�ضافة
�إىل مكت ��ب الوزير وبا�ش ��راف م�ست�ش ��ار
بريط ��اين (م�س�ت�ر وتكن�س) .ولقد �ش ��هد
التخطيط الإقت�ص ��ادي للف�ت�رة منذ بداية
احلكم الوطني وت�شكيل الدولة العراقية
احلديث ��ة لغاية ع ��ام 1939م وحلني قيام
(وزارة الإقت�صاد) تخبط وعدم �إ�ستقرار
مل تك ��ن هن ��اك خالل ه ��ذه الف�ت�رة خطط
�إقت�صادية وا�ض ��حة وكان الواجب االول
للوزارة احلفاظ على الرثوات املوجودة
وح�ص ��رها وتوثيقها �إىل �أن �ص ��در نظام
جدي ��د ل ��وزارة الإقت�ص ��اد واملوا�ص�ل�ات
ع ��ام 1935م وب ��د�أت وزارة التج ��ارة
(لإقت�ص ��اد) متار� ��س دور ًاعلمي� � ًا �أك�ب�ر
و�أكرث اهمية فما هو دور وزارة التجارة
الأن؟
�أ .امل�س ��اهمة م ��ع بقية �أجه ��زة الدولة يف
تنفي ��ذ (ال�سيا�س ��ة الإقت�ص ��ادية) الت ��ي
تر�س ��مها الدول ��ة (الربمل ��ان واحلكوم ��ة)
(وال ��ذي يفرت� ��ض يف ح ��ال الع ��راق) �إن
يك ��ون حت ��ول الدول ��ة نح ��و (الإقت�ص ��اد

عودة لم�شاكل التعليم التقليدي و�أهمية التعليم الإبداعي
كنت قد كتبت ان ازمة التعليم تكمن يف طريقة
التعلي ��م واالمتحان ��ات املبنية عل ��ى منهجها،
ويف كث�ي�ر من الكتابات واملحا�ض ��رات اكدت
على ان املع�ض ��لة الرئي�سية تكمن يف الطريقة
التقليدي ��ة للتدري� ��س واملبني ��ة عل ��ى التلقني
واحلف ��ظ والتي حتبط رغب ��ات املتعلمني يف
التعلم والتفكري احل ��ر ،وجتعل التعلم عملية
مملة.
يف وظائ ��ف الدولة او خارجه ��ا ،ميكن للمرء
�أن يجد جمموعة من حاملي ال�شهادات الذين
ال يعرفون من مو�ض ��وع اخت�صا�ص ��هم ب�أكرث
من املوا�ض ��يع الرئي�س ��ية العام ��ة .من بينهم،
�أولئك الذين لديهم ذاكرة �أف�ضل رمبا ح�صلوا
على درجات عليا خالل درا�ستهم .يف الواقع،
يت ��م حتدي ��د درج ��ات االمتح ��ان م ��ن خ�ل�ال
قيا� ��س قوة الذاكرة ولي�س بق ��وة التحليل او
النق ��د او الرتكيب .ق ��د تكون الذاك ��رة جيدة
يف ا�س�ت�رجاع املعلومات املكد�س ��ة ولكنها قد
ال تك ��ون جي ��دة يف �إنتاج فك ��رة جديدة .هذا
هو املو�ض ��وع الذي يف�ش ��ل فيه نظام التعليم
التقليدي.

 د محمد الربيعي

�أوجه الت�ش ��ابه واالختالف ،ومن ثم ،توجيه
الطالب ،من املاج�س ��تري والدكتوراه ،للبحث
ب�ش ��كل �أ�سا�س ��ي عرب طريق يت�ض ��من تدريب
�إلزامي حول التحليل والتفكري النقدي.
التفكير النقدي ونهج اال�ستجواب

يرتب ��ط التفك�ي�ر النقدي بنهج اال�س ��تجواب.
يواجه الط�ل�اب القادمون من فئ ��ات املجتمع
املحافظ ��ة  -حي ��ث يتم قمع عادة اال�ستف�س ��ار
�أبعاد الم�شكلة
هن ��اك �أربع ��ة �أبع ��اد له ��ذه امل�ش ��كلة :املنه ��ج  -م�ش ��اكل التكي ��ف يف بيئ ��ة البح ��ث .وم ��ن
الدرا�س ��ي واملدر�س�ي�ن والط�ل�اب واملجتمع .املث�ي�ر لالهتمام� ،أن ��ه عند طرح ثالث ��ة �أنواع
نهدف يف ه ��ذه املالحظ ��ات �إىل الرتكيز على رئي�س ��ية م ��ن الأ�س ��ئلة والإجاب ��ة عليه ��ا -
هذه امل�ش ��كلة ولكن من وجه ��ات نظر خمتلفة املبا�ش ��رة (للح�صول على معلومات حمددة)،
مث ��ل �أهمية ثقاف ��ة البحث والتحلي ��ل النقدي واال�ستق�صاء (لإ�ضافة التفا�صيل) والفر�ضية
ونهج طرح الأ�س ��ئلة واال�ستدالل اال�ستقرائي (الختب ��ار �إب ��داع الفرد)  -ي�ش ��عر الطالب يف
واال�س ��تنباطي والتفك�ي�ر امل ��وازي والكتابة اجلامع ��ات براح ��ة �أك�ب�ر يف ط ��رح الأ�س ��ئلة
املبا�ش ��رة والإجاب ��ة عليه ��ا و�ص ��عوبة �أك�ب�ر
العلمية.
ثقاف ��ة البحث ناق�ص ��ة على جميع م�س ��تويات يف ط ��رح الأ�س ��ئلة والإجاب ��ة عل ��ى الأ�س ��ئلة
الدرا�س ��ات االولية والعليا .م ��ن حيث املبد�أ ،االفرتا�ض ��ية .ال ميك ��ن اعتم ��اد نه ��ج ط ��رح
يجب �أن يبد�أ البحث على الأقل من م�س ��توى الأ�س ��ئلة �إذا مل تكن البيئة مواتية للتعلم .يف
ال�س ��نة الثاني ��ة .م ��ن املالحظ ��ات ال�ش ��ائعة بيئة يكون فيها الإميان مبا هو حمدد ومقدر
�أنه على م�س ��توى الدرا�س ��ات العلي ��ا ،يعاين م�س ��بقا ال ميك ��ن �أن يزدهر التحلي ��ل النقدي،
الط�ل�اب م ��ن ا�س ��تيعاب �أ�سا�س ��يات البح ��ث ،فال ميكن تعزيز نهج طرح الأ�س ��ئلة وال ميكن
والتي كان ينبغي عليهم تعلمها على م�ستوى للبحث �أن يزدهر.
ال�ش ��هادة االولية .ال ميك ��ن بناء ثقافة البحث ال �ش ��ك �أنه من ال�صعب �إ�ص�ل�اح املجتمع �أ ً
وال
م ��ن خالل بن ��اء املخت�ب�رات و�ش ��راء املعدات وامل�ؤ�س�سات التعليمية الحقا ،ومع ذلك ميكن
باهظ ��ة الثمن ولك ��ن يتم ذل ��ك بتغيري طريقة توعية الطالب ب�أهمية هذه املفاهيم .وباملثل،
تفك�ي�ر الطال ��ب .يف هذا ال�ص ��دد ،م ��ا ينق�ص يجب �أن يك ��ون الطالب عل ��ى دراية مبفاهيم
عموم ��ا الدرا�س ��ات االولي ��ة والعلي ��ا هو فهم و�أهمي ��ة التفكري اال�س ��تقرائي (ما هو حمدد،
والذي ميكن تعميمه) والتفكري اال�ستنتاجي
الطالب للتفكري النقدي والتحليلي.
ال يت ��م تعري ��ف الط�ل�اب عموم ��ا مبفاهي ��م (ما هو معمم ،والذي ميكن جعله حمددا).
التحليل النقدي ودورها يف فهم طرق العثور ال ي ��درك ط�ل�اب اجلامع ��ات �أهمي ��ة التفك�ي�ر
عل ��ى الثغ ��رات �أو التناق�ض ��ات ،والبحث عن امل ��وازي .هن ��ا معن ��ى “التفك�ي�ر امل ��وازي”
نقاط ال�ضعف والقوة ،ومعرفة ما هو موجود لي� ��س م ��ا و�ص ��فه �إدوارد دي بون ��و“ :بدي ��ل
وما هو غري موجود .وال كيفية ايجاد و�سيلة ب ّن ��اء للتفك�ي�ر العدائ ��ي” ،لك ��ن يج ��ب �أال
حتليلي ��ة لإج ��راء املقارنات من خ�ل�ال �إيجاد يحاف ��ظ ط�ل�اب االخت�ص ��ا�ص عل ��ى تركيزهم

يف اخت�صا�ص ��هم فق ��ط .ب ��د ًال من ذل ��ك ،يجب
�أن يكون ��وا متيقظني للتط ��ورات املوازية �أو
املتقدمة التي حتدث يف جماالت �أخرى حيث
ميكنهم ا�س ��تعارة الأفكار واملفاهيم لتطبيقها
يف جم ��ال درا�س ��تهم �أو بحثه ��م .ه ��ذا عل ��ى
النقي� ��ض من املدر�س ��ة الفكري ��ة القدمية التي
كانت تهتم بتق�س ��يم االخت�صا�ص ��ات .ال �ش ��ك
�أن تق�س ��يم االخت�صا�ص ��ات العلمية قد �أحدث
العجائب ،لكنه موجود مع عيبه املت�أ�ص ��ل يف
�أن املعلومات التي مت جمعها من �أحد جماالت
العل ��م قد ال تكون ذات �ص ��لة مبج ��ال �آخر من
العل ��وم .يف اجلامع ��ات ينبغ ��ي ت�ش ��جيع
ممار�سة ا�س ��تعارة الأفكار واملفاهيم من �أحد
جماالت العلوم ال�س ��تخدامها يف جمال علمي
�آخر.
فكرة كل من االكت�ش ��اف واالبت ��كار هي جعل
املجه ��ول معروف ��ا .هذه ه ��ي الطريق ��ة التي
يت ��م بها �إ�ض ��افة ج ��زء جديد م ��ن املعرفة �إىل
ذخ�ي�رة املعرف ��ة احلالية ،وبالتايل ،يتو�س ��ع
جم ��ال العل ��وم .البح ��ث ،ال ��ذي لي�س �أ�ص ��ليا
�أو دون امل�س ��توى املطل ��وب ،ال ميكن ��ه القيام
به ��ذه املهمة .هذا هو املكان الذي �أ�ص ��اب فيه
االنتحال واالقتبا�س ب�شدة جمتمع الأبحاث.
ما هو مهم يف �أطروحة البحث هو كيفية بناء
الفر�ض ��ية (�أو كيف يتم فرز �س� ��ؤال البحث)،
ومل ��اذا يتم اعتماد منهجي ��ة معينة وكيف يتم
تف�س�ي�ر النتائ ��ج .هذه هي النق ��اط التي يجد
فيه ��ا الطالب �ص ��عوبات يف كتابة �أطروحات
�أبحاثهم .كيفية حماول ��ة الكتابة العلمية هي
العقب ��ة الكب�ي�رة التالي ��ة .جزء ال يتج ��ز�أ من
هذه العقبة هو م�ش ��كلة عدم التمكن من اللغة
الإجنليزي ��ة .مل ي ّق ��در الط�ل�اب بع ��د فكرة �أن
اللغ ��ة الإجنليزية هي الآن لغة العلم .للتغلب
عل ��ى ه ��ذه العقب ��ات ،يج ��ب تدري� ��س كتاب ��ة
البح ��ث واللغ ��ة الإجنليزي ��ة ب�ش ��كل �أف�ض ��ل
بكثري مما هما عليه حاليا.

احلر) وب�شكل تدريجي.
ب� .ض ��بط عملي ��ة التحول من الإقت�ص ��اد
املرك ��زي �إىل الإقت�ص ��اد احل ��ر وو�ض ��ع
�آليات و و�س ��ائل هذا التغيري (باال�شرتاك
م ��ع وزارة التخطي ��ط و�أدارات الدول ��ة
الأخ ��رى) يف �أدارة و�أ�س ��تعمال الأدوات
االقت�ص ��ادية املتاحة على �ضوء ال�سيا�سة
االقت�صادية اجلديدة.
ج� �ـ .امل�س ��اهمة يف �س ��ن و�إق�ت�راح
الت�ش ��ريعات املنظمة لهذا التحول �أخذين
بنظ ��ر االعتب ��ار حقيق ��ة مهمة ج ��د ًا هي:
�أن التغ�ي�ر يف الفل�س ��فة االقت�ص ��ادية
للبل ��د لي�س ��ت جم ��رد ق ��رار �سيا�س ��ي من
جهه ر�س ��مية بل هو من ��و طبيعي متدرج
للنواح ��ي االجتماعي ��ة واالقت�ص ��ادية
واملالي ��ة والقانونية والفكري ��ة للمجتمع
وحمكوم بخ�صو�صية ظرفية و�أجتماعية
وفكري ��ة تختلف م ��ن جمتم ��ع و�آخرعلى
�ض ��وء الثوابت واملتغ�ي�رات االجتماعية
والفكري ��ة واالقت�ص ��ادية ول ��كل حال ��ة
وجمتم ��ع خ�صو�ص ��يته .م ��ع اال�س ��تفادة
م ��ن جتارب التغيري االقت�ص ��ادية العاملية
واملحلي ��ة .و�أن الربمل ��ان يج ��ب �أن يكون
ل ��ه ال ��دور الأول يف �س ��ن الت�ش ��ريعات
والقوانني الالزمة لذلك.
د .امل�س ��اهمة يف توفري الأر�ض ��ية املحلية
ال�صلية ملتطلبات االقت�ص ��اد احلر كر�أ�س
م ��ال حمل ��ي ق ��وي وم�ص ��ارف متط ��ورة
وت�شريعات مالية و�أقت�ص ��ادية ح�ضارية
نافذه.
ه� �ـ .توفريالأم ��ن الغذائ ��ي للدول ��ة
وذل ��ك
العراق ��ي
وللمواط ��ن
عربتوفري(خزين �إ�س ��ترتاتيجي) ي�ساهم
يف توف�ي�ر الإ�س ��تقرار الإقت�ص ��ادي
للمجتم ��ع وللدولة .وخ�صو�ص� � ًا ال�س ��لع
الإ�س ��ترتاتيجية املهمة يف جم ��ال الغذاء
والبن ��اء (احلب ��وب وم�س ��تلزمات البناء
الأ�سا�س ��ية) .و�إن كان ذل ��ك م ��ن واج ��ب
احلكوم ��ة بالدرج ��ة الأ�س ��ا�س وعل ��ى

الوزارة الإ�شراف على التنفيذ واملتابعة.
و.موازن ��ة الأ�س ��عار وموازن ��ة ال�س ��وق
ومن ��ع الإحت ��كار وحتقي ��ق الإطمئن ��ان
والإ�س ��تقرار الإقت�ص ��ادي ومب ��ا يخ ��دم
املواط ��ن العراق ��ي ،وبامل�ش ��اركة م ��ع
الأجهزة الر�سمية املخت�صة.
ز .امل�ساهمة مع �أجهزة (حماية امل�ستهلك)
يف �ضمان م�صلحة امل�ستهلك الإقت�صادية
وال�صحية ومنع الغ�ش التجاري.
ح .و�ض ��ع املوا�ص ��فات العلمي ��ة الدقيق ��ة
لكل ال�س ��لع ال�سا�س ��ية التي تتعلق بحياة
املواط ��ن وبامل�ش ��اركة م ��ع امل�ؤ�س�س ��ات
الر�س ��مية (اجله ��از املرك ��زي للتقي� ��س
وال�س ��يطرة النوعي ��ة ـ وزارة التخطيط)
والعلمية املخت�صة بهذا املجال.
ط� .ض ��بط الإ�س ��ترياد والت�ص ��دير مب ��ا
يحق ��ق امل�ص ��لحة لإقت�ص ��اد الب�ل�اد ودعم
املنت ��ج املحل ��ي وعر�ض ��ه وت�س ��ويقه ؛
�آخذين بنظر الإعتبار م�ص ��لحة امل�ستهلك
العراقي.
ي� �ـ .دع ��م م�ش ��اريع الإنت ��اج ال�ص ��غرية
واملتو�سطة وتنميتها ودعم املنتج املحلي
وترويجه وعر�ضه مبا ي�ساهم يف تطوير
ال�صناعات املحلية.
كـ� �ـ .دعم التاج ��ر املحلي وتطوي ��ر طاقته
الإ�س ��تريادية ع�ب�ر توف�ي�ر املوا�ص ��فة
الر�س ��مية املعت�ب�رة والدقيق ��ة ودع ��م
قدراته الإ�س ��تريادية وامل�شاركة يف خزن
وترويج وت�سويق ب�ضاعته.
لـ .دعم �إيرادات الدولة وتقلي�ص الفائ�ض
ودع ��م املي ��زان التج ��اري ع�ب�ر تقلي� ��ص
الإ�س ��تريادات اخلارجي ��ة وت�ش ��جيع
وزيادة الإنتاج والت�صدير.
م� �ـ .دع ��م م�ش ��اريع �أع ��ادة �أعم ��ار العراق
واال�ش�ت�راك به ��ا بق ��وة و �أن يك ��ون
ل ��وزارة التجارة دورها امله ��م يف توفري
م�ستلزمات �إعادة الإعمار (حديد الت�سليح
؛ الأ�س ��منت ؛ اخل�شب ؛ الزجاج ؛...الخ)
ومب�ستويات ح�ضارية متقدمة و
ن� �ـ .دع ��م وتطوير (الق ��درة الت�س ��ويقية)
و(اخلط ��ط الإ�س ��تريادية) لل�ش ��ركات
التابع ��ة لل ��وزارة مبا يحقق �أف�ض ��ل عائد
لل�ش ��ركات والوزارة وي�ساهم يف تطوير
ال�سوق العراقية وتطوير عمل ال�شركات
التابعة للوزارة ويطور عملها التجاري.
�س� �ـ.مغادرة �آلي ��ات مذك ��رة التفاه ��م
وتداعياته ��ا و�أنظمته ��ا و�سيا�س ��ة
(التموين) و(و�ض ��ع �سيا�سة دعم جديدة
م ��ن قب ��ل الدول ��ة) ومغ ��ادرة �إىل الآف ��اق
التجاري ��ة وح�ص ��ر التموي ��ن كواج ��ب
م�ؤقت ت�س ��تدعيه ال�ض ��رورة الإقت�صادية
املرحلية كجزء من عمل الوزارة .والعمل

عل ��ى نق ��ل �سيا�س ��ة الدع ��م �إىل الدول ��ة
ورفع ��ه من كاهل الوزارة ؛ والتحول �إىل
(الإ�ستثمار) والتمويل الذاتي للم�شاريع
الت�سويقية املنتجة وفتح منافذ ت�سويقية
وامل�شاركة بها.
و�إذا كان دور وزارة التج ��ارة به ��ذا
امل�س ��توى م ��ن الأهمي ��ة واخلط ��ورة فما
هو م�س ��توى الإجن ��از وما ه ��ي معدالت
�إ�س ��تثمار امل ��وارد وم ��ا ه ��ي تاثريدورها
على م�ستوى الإجناز احلكومي؟
احلقيق ��ة �إن الوزارة الزال ��ت حتى اليوم
�أ�س�ي�رة لآليات عمل مذكرة التفاهم برغم
م ��ن الغائه ��ا وق ��د تخل ��ت ع ��ن الكثري من
مهامه ��ا و�أهدافه ��ا ب ��ل ه ��ي تراجعت عن
م�س ��توى عم ��ل ال ��وزارة يف ظ ��ل مذكرة
التفاهم ! فقد تقل�ص ��ت امل ��واد التي كانت
توزع عل ��ى ح�س ��اب مذك ��رة التفاهم ومل
يع ��اود وكالء الغذائي ��ة (املنت�ش ��رون من
�أق�ص ��ى نقط ��ة يف جن ��وب الع ��راق �إىل
ابعد نقطة يف �ش ��ماله ويف داخل الأحياء
ال�سكانية) ن�شاطهم قبل املذكرة حيث كان
له ��م دورهم يف موازنة ا�س ��عار ال�س ��وق
املحلي ��ة ويف دع ��م الطبق ��ات املتو�س ��طة
والفق�ي�رة حي ��ث كان ��ت ال�ش ��ركة العام ��ة
لتج ��ارة امل ��واد الغذائي ��ة جتهز ال�س ��وق
املحلي ��ة مبختل ��ف ال�س ��لع الغذائي ��ة عرب
معار�ض ��ها وعرب وكالئها مبختلف املواد
الغذائية من �أرقى املنا�شيء ومبوا�صفات
مدرو�سة وبا�س ��عار معتدلة ورغم �إنفتاح
ال�ش ��ركة العامة لتجارة املواد الإن�ش ��ائية
ع�ب�ر تن�ش ��يط عم ��ل معار�ض ��ها �إال انه ��ا
الزال ��ت بعي ��دة ع ��ن الت�س ��ويق التجاري
املفتوح يف ال�س ��وق املحلي ��ة وهي بعيدة
(نوع ًا ما) عن رغبات امل�س ��تهلك والتطور
ال�س ��لعي .كم ��ا �أن ع ��زوف دوائ ��ر الدولة
عن ال�ش ��راء من ال�ش ��ركة خالف� � ًا للقانون
�أدى �إىل تراج ��ع �أداء ال�ش ��ركة وتقلي� ��ص
ن�ش ��اطها رغم �أن موا�ص ��فات امل ��واد التي
تتعام ��ل به ��ا خا�ض ��عة للتقيي� ��س العلمي
وال�س ��يطرة النوعي ��ة وم ��ن املفرت�ض �أن
تكون لل�ش ��ركة دوره ��ا الأك�ب�ر يف �إعادة
�إعم ��ار الع ��راق و�إع ��ادة �إعم ��ار امل ��دن
املدم ��رة .ب ��ل ميك ��ن لل�ش ��ركة امل�س ��اهمة
م ��ع وزارة الإ�س ��كان و وزارة ال�ص ��ناعة
والتعم�ي�ر وبن ��ك الت�س ��ليف العق ��اري
يف م�ش ��اريع بن ��اء املجمع ��ات ال�س ��كنية
بارق ��ى املوا�ص ��فات الفنية ولذل ��ك فوائد
و�إيجاب ��ات متع ��ددة لل�ش ��ركة ولل�س ��وق
املحلي ��ة وللمجتمع العراقي .وهكذا بقية
ال�شركات ميكنها �أن ت�ساهم ب�صورة �أكرث
فعالي ��ة يف تطويرعم ��ل ال ��وزارة ويف
تن�شيط الإقت�صاد العراقي.

�إ�ستراتيجية الغرب كانت عزل بوتين – لكنها لم تنجح
�ضجة و�سائل الإعالم حول
الحرب في �أوكرانيا منذ بدايتها،
كانت قد و�ضعت خطوطها
م�ؤ�س�سات متمر�سة في كيفية
تمو�ضع الإعالم �أثناء الطوارئ
الم�ستجدة ،مكانا وزمانا.
ومعروف �أن الإدارات المركزية
للحكم في الواليات المتحدة
و�أوروبا هي من تديرها تحت
يافطة� :إن مو�سكو تنتهك
بوح�شية المبادئ الأ�سا�سية
للقانون الدولي والتعددية ب�شكل
غير م�سبوق.

لذا كان ��ت ا�س�ت�راتيجية الغرب تهدف
�إىل ع ��زل الرئي�س الرو�س ��ي فالدميري
بوتني دوليا ،يف �ضوء ما تفعله رو�سيا
يف �أوكراني ��ا ـ على �أن يك ��ون هذا �أمرا
طبيعيا ـ لكن ذلك مل ينجح :بوتني لي�س
وحده ..الغري ��ب �أن الغرب “الواليات
املتحدة والدول الأوروبية” وو�س ��ائل
�إعالمه ��ا ،طاملا تغ�ض النظر عن حاالت
ع�س ��كرية م�ش ��ابه قام ��ت به ��ا يف دول
عدة م ��ن بقاع العامل كـ (غ ��زو العراق)
والقيام �أو امل�شاركة يف حروب م�شابه
يف (�س ��وريا وليبي ��ا واليم ��ن)� ،أي�ض ��ا
يف �آ�س ��يا و�أفريقيا و�أمريكا الالتينية.
يك�ش ��ف ذل ��ك من جدي ��د :كي ��ف للغرب
�أن يتعام ��ل ب� �ـ “الكي ��ل مبكيال�ي�ن” يف
العالقات الدولية!.
بالن�س ��بة للع ��امل احل ��ر ،يف جترب ��ة
�أوكراني ��ا املثرية .من يق ��ف بحزم �إىل
جانب الأوروبي�ي�ن والواليات املتحدة
ويدع ��م العقوب ��ات ،كن ��دا والياب ��ان
وكوري ��ا اجلنوبي ��ة ونيوزيلن ��دا
و�أ�سرتاليا ،هذا كل �شيء.؟ يف اجلانب
الآخ ��ر ،ف�إن ال�ص�ي�ن والربازيل والهند
وجنوب �إفريقيا ،تدعم مو�س ��كو� .أربع
دول تنت ��ج م ��ع رو�س ��يا ثل ��ث الن ��اجت
االقت�ص ��ادي العامل ��ي� .أك�ث�ر م ��ن �أي
وقت م�ض ��ى ،هذه الدول حت�ص ��ل على
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الأ�س ��مدة �أو الطاق ��ة �أو الأ�س ��لحة م ��ن
رو�س ��يا .اململك ��ة العربي ��ة ال�س ��عودية
والإم ��ارات العربية املتحدة احلليفتان
الأقرب لوا�شنطن يف ال�شرق الأو�سط،
حمايدت ��ان �إىل ح ��د كب�ي�ر ومل تفع�ل�ا
الكث�ي�ر حت ��ى الآن لزي ��ادة �إنتاجهم ��ا
النفط ��ي وبالت ��ايل كبح الزي ��ادات يف
الأ�س ��عار العاملية ملنتج ��ات الطاقة غري
متوف ��ر .من هن ��ا ،يتبني حت ��ى الآن �أن
العقوب ��ات الأمريكي ��ة ـ الأوروبية على
االقت�صاد الرو�س ��ي �أ�ضعف بكثري مما
كان م�أمو ًال؟.
م�ؤيدون �أكرث مما يخ�شى
يحظ ��ى فالدميري بوت�ي�ن مب�ؤيدين يف
ه ��ذا الع ��امل �أكرث مم ��ا يعتق ��د الغرب،
وه ��ذا �أي�ض ��ا در� ��س من ه ��ذه احلرب.
وبينم ��ا يتج ��ه الأمريكي ��ون ب�ش ��كل
متزاي ��د �إىل ا�س ��تقطاب �آ�س ��يا �ض ��د
رو�س ��يا ،يف�ض ��ل الأوروبيون النقا�ش
بهدوء يف اللجان على امل�س ��رح العاملي
ب ��دال من العم ��ل بح ��دة �ش ��ديدة تكون
عواقبه ��ا خطرية على اجلمي ��ع� .إال �أن
بوت�ي�ن اال�س�ت�راتيجي �أن�ش� ��أ �ش ��بكات
وجماالت نفوذ جديدة� .ستجعل حرب
�أوكراني ��ا درام ��ا طويل ��ة الأج ��ل ،ومن
غ�ي�ر املرج ��ح �أن يك ��ون املنت�ص ��ر ه ��و
العامل احلر يف النهاية.
ف� ��إىل �أي ح ��د �سيتوا�ص ��ل النا�س فعال
م ��ع “الدعاية الكامل ��ة” التي يروج لها
الغ ��رب بع ��د حجب ��ه عامليا كل و�س ��ائل
الإع�ل�ام الرو�س ��ية وا�س ��تمرار حمل ��ة
الت�ضليل ،بعد بدء احلرب؟
يف ر�أي ��ي ،ال يزال من ال�س ��ابق لأوانه
ا�س ��تخال�ص �أي ا�س ��تنتاجات بعي ��دة
امل ��دى .بد�أت احلرب قبل �أربعة �أ�ش ��هر

فقط .واحلمل ��ة الدعائية الت ��ي �أطلقها
الغ ��رب غ�ي�ر م�س ��بوقة يف حجمه ��ا
و�أ�س ��اليبها ،مقابل عدم احل�صول على
املعلوم ��ات الت ��ي ت�ص ��در عن و�س ��ائل
�إع�ل�ام الط ��رف الآخر “رو�س ��يا” .بيد
�أن �سيا�س ��ة ع ��دم ت�س ��امح الغ ��رب يف
ه ��ذا ال�ش� ��أن� .أدى �إىل فق ��دان اجل ��ر�أة
ل ��دى الكث�ي�ر م ��ن الأ�ش ��خا�ص ذوي
الآراء املختلف ��ة عل ��ى التعب�ي�ر ع ��ن
�أفكاره ��م ب�س ��بب فر�ض ا�س�ت�راتيجية
الأم ��ر الواق ��ع للتكي ��ف م ��ع املوق ��ف
الر�س ��مي ال�س ��ائد والذي يتعار�ض مع
مفاهي ��م حرية ال ��ر�أي والتعبري ومبد�أ
الدميقراطي ��ة وحق ��وق الإن�س ��ان التي
يت�ش ��دق بها الغرب يف املحافل الدولية
دائما� ،إمنا الكيل مبكيالني يف احلقيقة
الزال هو ال�س ��ائد .ه ��ذا املناخ ال ميكن
تف�س�ي�ره ب�س ��هولة� ،إذ �أ�ص ��بح الأم ��ر
ال ��دارج واملفرو� ��ض ب�ش ��كل ع ��ام على
النا�س تقبله ك�أهم الق�ضايا الأ�سا�سية.
فه ��ل يعن ��ي ذل ��ك �أن الدعاي ��ة الغربي ��ة
ال�ضخمة فعالة؟
عل ��ى ق ��در م ��ا منتلك ��ه م ��ن وقائ ��ع
ومعلومات مرتبطة مبا �أفرزت احلرب
م ��ن نتائج عك�س ��ية يف الغرب “ارتفاع
ن�س ��بة الت�ض ��خم والأ�س ��عار وافتق ��ار
ال�س ��لع” ،و�أثر ذلك على احلياة العامة
واملعي�ش ��ية للمواطنني .عل ��ى ما يبدو
�إن هذا الإجراء غري فعال يف خلق وهم
القبول ال�شامل ،على الرغم من �إعتماده
ركيزتني مهمتني من الناحية التاريخية
واملو�ض ��وعية :الأوىل ،معاداة �أمريكا
والغ ��رب لرو�س ��يا .والثاني ��ة الدعاي ��ة
ك�أ�س ��ا�س لت�ش ��ويه الواق ��ع بالكام ��ل.
اله ��دف :جلب اجلماه�ي�ر �إىل حالة من

الطاع ��ة� ،أي�ض ��ا تربير �أك�ث�ر التعهدات
الت ��ي قطعه ��ا الغرب عل ��ى نف�س ��ه �إزاء
رو�سيا م�ش ��ككا فيها مرة واحدة .لذلك
�أ�صبح ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة
�ضمن احلملة الإعالمية �ضد رو�سيا من
املحفزات الرئي�سية التي ي�ستجيب لها
اجلميع يف الغرب ،على الأقل خطابيا.
�إن ��ه �أم ��ر م� ��ؤمل دائم ��ا وج ��ود يف
املجتمع ��ات الغربي ��ة ،عل ��ى الرغ ��م من
تط ��ور التعليم والتقدم .م ��ن ينجرون
وراء مث ��ل ه ��ذه الدعاي ��ة دون ط ��رح
ت�س ��ا�ؤالت منطقي ��ة ح ��ول حقيق ��ة
الأح ��داث� ،س ��يما تل ��ك الت ��ي تعر� ��ض
ال�س ��لم والأمن الدويل �إىل اخلطر .يف
الوقت نف�س ��ه ،ال يج ��رءون على تقدمي
�آراء مو�ض ��وعية معار�ض ��ة لق ��رارات
ال�س ��لطة يف هذا املنحى ،خا�ص ��ة و�أن
مظاهر االحتجاج �ضد تردي الأو�ضاع
االقت�ص ��ادية واملعي�ش ��ية يف معظ ��م
ال ��دول الأوروبي ��ة ب�س ��بب ا�س ��تمرار
احلرب على �أ�ش ��دها .هن ��اك مواطنون
عادي ��ون يف �أوروبا وحت ��ى �أمريكا ،ال
ميلك ��ون الفر�ص ��ة لي�ش ��عروا باحرتام
كرامتهم الإن�سانية يف احلياة اليومية.
�إنه ��م �ض ��عفاء ،وعاج ��زون ،وفق ��راء،
وم�ض ��طهدون .لأنه ��م ي�ض � َ�جرون ب�ل�ا
رحمة على كل حماولة للمقاومة.
وهن ��اك الكث�ي�ر م ��ن الأوروبي�ي�ن
خا�ص ��ة العامل�ي�ن يف حق ��ول الإع�ل�ام
م ��ن ين ��ادي دون جدوى ،لتطب ��ق مبد�أ
ح ��ق احل�ص ��ول عل ��ى م�ص ��ادر �أخ ��رى
للمعلومات ،فيما يتعلق الأمر باحلرب
الرو�س ��ية يف �أوكراني ��ا ،للو�ص ��ول
�إىل احلقيق ��ة .احلقيق ��ة باملقاب ��ل هي:
�إن العدي ��د م ��ن الأوروبي�ي�ن مل يقر�أوا
التاريخ جيدا وظلوا �سلبيني مل يدركوا
امل�س� ��ؤولية اجلماعية ،بب�ساطة هم من
يتحمل م�س� ��ؤولية ال�سيا�سات اليمينية
والقومية الت ��ي تنتهجه ��ا حكوماتهم.
لأنهم قبل ��وا الت�ض ��ليل بجمي ��ع �أنواع
الطرق على مدار �سبعة عقود املا�ضية.
لذا ،ف�إن ا�س�ت�راتيجية الغرب اخلاطئة
لعزل بوتني دولي ًا ،هي الهروب لتجنب
امل�س� ��ؤولية ،مبعنى نقل امل�س�ؤولية من
احلكوم ��ة �إىل ال�ش ��عب ككل .الأمر هنا
خمتلفا وخط�ي�را� ،إذ �إن امل�س� ��ؤولية ال
تنب ��ع من كون ��ك مواطن ��ا� ،إمن ��ا لأجل
�إبعاد امل�س� ��ؤولية عن �أي زمرة م�ش ��تبه
بها من �أ�صحاب القرار يف امل�ستقبل.
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الأرواح الميتة باقية �إلى الأزل ..كيف ننظر �إلى غوغول بمنظور اليوم
بي�سيدين بالتون
ترجمة عادل حبه

ي�صادف الحادي ع�شر من حزيران
الذكرى الـ  180لن�شر رواية
«النفو�س الميتة» للكاتب نيكوالي
فا�سيليفيت�ش غوغولُ .ن�شر المجلد
الأول في عام  1842و�أ�صبح على
الفور ،كما يقولون الآن ،من �أكثر
الكتب مبيع ًا .كانت المبيعات ناجحة
جداً لدرجة �أنه في العام التالي ،تم
�إعادة الطباعة الثانية ،وقام �أ�صحاب
دور الن�شر بطبعات للكتاب بعملية
احتيال حقيقية ،والتي حققوا فيها
�أرباح ًا كبيرة من خاللها .ب�شكل عام،
�إنهم نف�س المحتالين من على �شاكلة
بافل �إيفانوفيت�ش ت�شيت�شيكوف بطل
ق�صيدة «النفو�س الميتة».

ومع ذلك ،ما �سر هذه الكلمة؟ ....غري �سارة،
تافهة»،والأكرث مبيع ًا»؟ �سيكون من الأ�صح
القول �إن الكتاب معريف و مرجعي ،الكتاب
الذي ق ��ورن به ويقارنون ب ��ه و�سيقارنون
ب ��ه� .إنه لي�س ن� ��ص �أزيل ما�ضوي فح�سب،
بل يتعل ��ق � ً
أي�ضا باحلا�ض ��ر� .أود �أن �أقول،
ال �سم ��ح الل ��ه ،لي� ��س احلدي ��ث ي ��دور ع ��ن
امل�ستقبل ،الذي يحاط مبخاوف جدية.
�إن «النفو� ��س امليت ��ة» عمل رو�س ��ي للغاية،
رو�سي بعمق ويف نف�س الوقت يتحدث �إىل
العامل ب�أ�سره .هنا جتد الغوطية ،والرواية
الإ�سبانية البيكاري ��ة ،وامللحمة اليونانية،
و�أك�ث�ر م ��ن ذل ��ك بكث�ي�ر .يف الواق ��ع� ،أن
غوغ ��ول ينفرد بعبقريته ،كما لو كان يحلق
ف ��وق البقية ،وال ميكن لأحد �أن يخلق �شي ًئا
م�شابه ًا ملا خلقه.
كت ��ب �إدوارد ليمونوف �أن ��ه لي�س من قبيل
ال�صدفة �أن ي�سمى هذا العمل ق�صيدة :فهكذا
«نظ ��ر غوغ ��ول» �إىل امل�س�ؤولني .ووجد يف
مظهرهم و�أخالقهم توجه ًا �شعري ًا �سلبي ًا...

الطبعة الأولى من النفو�س الميتة

نيقوالي فا�سيليفيت�ش غوغول
فحي ��اة امل�س�ؤول�ي�ن م�شبعة ب�شع ��ر مقرف.
وم ��ع ذل ��ك ،ف� ��إن غوغ ��ول مل «ي ��ر» ال�شع ��ر
ال�سلب ��ي فق ��ط يف احلي ��اة اليومي ��ة ،وب ��ل
�أي�ض ًا يف اجلانب املظلم املعاك�س منه .فكل
�شخ� ��ص هنا لدي ��ه �شبيهه اخلا� ��ص ،جانبه
املظلم� .إن ا�سم الق�صيدة �صويف»،النفو�س
امليتة» .ه�ؤالء النا�س يبدون وك�أنهم �أحياء
فق ��ط ،يف احلقيقة هم �أم ��وات من الداخل.
والأفالم الت ��ي تدور حول املوت ��ى الأحياء
ب�أ�سلوب جورج رومريو هي جمرد ق�ص�ص
رع ��ب غبي ��ة مقارن ��ة بالرع ��ب ال ��ذي ر�سمه
غوغول.
تعلمن ��ا يف املدر�س ��ة �أن «النفو� ��س امليت ��ة»
جم ��رد هجاء ي�سخر من الأخالق والأنواع،
وال يحت ��وي �إال عل ��ى �شخ�صي ��ات �سلبي ��ة.
�إن ��ه ن� ��ص مناه� ��ض للقنان ��ة ،وكم ��ا �أ�ش ��ار
بيلين�سك ��ي� ،إنه بالت�أكي ��د كذلك جزئي ًا ،لكن
ه ��ل من املمك ��ن ،بعد �أن ن ��زل �إىل اجلحيم،
التفك�ي�ر يف ما ه ��و �إيجاب ��ي �أو�سلبي؟ هل
ميك ��ن التفك�ي�ر يف الأ�شي ��اء الب�شري ��ة بني
ال�شياط�ي�ن والأبال�س ��ة؟ �أن ��ا ال �أ�ستخ ��دم
هذه الكلم ��ة فقط»،الأبال�س ��ة» .العالقة بني
«الأرواح امليت ��ة» لغوغ ��ول و «�أبال�س ��ة»
دو�ستويف�سك ��ي تتطل ��ب درا�س ��ة منف�صلة.
لكنن ��ي ال �أحتدث الآن ع ��ن املفاهيم الأدبية
وال حت ��ى ع ��ن الق ��وة اللغوي ��ة الكامل ��ة
لغوغول ،بقدر ما �أحتدث عن �سبب واقعية
«النفو�س امليتة».
غالب ًا م ��ا يتم احلديث ع ��ن ق�صيدة غوغول

يف �سياق ملحم ��ة «الأودي�سا» لهومريو�س.
نعم� ،إن «النفو�س امليتة» هي رحلة .وتبدو
للوهل ��ة الأوىل ،كم ��ا يق ��ول امل�ؤلف ،حتدث
«لي� ��س بعيد ًا ع ��ن كلتا العا�صمت�ي�ن» ،لكننا
يف الواق ��ع ننتق ��ل �إىل الع ��امل الآخ ��ر�t .إذا
كان للجحي ��م متحف ��ه اخلا� ��ص ،وخا�ص ��ة
اجلحي ��م الرو�سي ،فمن امل�ؤك ��د �أن غوغول
�أر�سلنا �إىل هناك .ال�ضحك هنا لي�س نتيجة
الهج ��اء عل ��ى الإط�ل�اق ،ب ��ل هو حت ��دٍ لكل
هذه املخلوقات ال�شيطاني ��ة� ،سالح �ضدهم
من �أج ��ل �إ�ضفاء الطاب ��ع الإن�ساين على ما
يحدث.
ي ��وازن غوغ ��ول برباع ��ة ب�ي�ن احلقيق ��ي
وال�صويف .وكم ��ا الحظ �شكلوف�سكي»:عند
غوغ ��ول ،يدخ ��ل ال�شيط ��ان الك ��وخ ،و�أن ��ا
�أوئمن بذل ��ك ،وعند الكاتب نيقوالي يدخل
املعلم الف�صل ،و�أنا ال �أ�صدق ذلك!» .غوغول
مقنع ب�شكل �شيطاين يف مدى �سرعة حتول
فتياته ال�صغريات �إىل �شياطني! �إذا �أجرينا
�أنولوجيا الأفالم ،ف�إن ديفيد لين�ش �سيفعل
�شيئ� � ًا م�شابه� � ًا لغوغول بع ��د  150عام ًا يف
�أفالمه طري ��ق مولهالند ،والطريق ال�سريع
املفقود ،وبالطبع القمم الت�ؤام.
نعم ،رمب ��ا تكون عب ��ارة «النفو� ��س امليتة»
عبارة عن بي ��ان مناه�ض للقنان ��ة ،لكن هل
مالك الأرا�ضي هناك جمرد جبابرة وطغاة
�صغ ��ار؟ ال ،كل ه ��ذه ال�صناديق هي كيانات
�شري ��رة ،حماط ��ة ب�أج�س ��ام ب�شري ��ة .ويتم
الت�أكي ��د با�ستمرار على ه ��ذا الت�صوف� :إما

�أن الدي ��ك �س ��وف ي�صي ��ح� ،أو �أن ال�ساع ��ة
ب ��دون �سه ��ام .ترت ��دي ال�شخ�صي ��ات يف
«النفو� ��س امليت ��ة» �أزي ��اء تنكري ��ة ب�شري ��ة،
ولك ��ن يف بع� ��ض الأحي ��ان تظه ��ر كيان ��ات
�شيطانية حقيقية من حتتها.
�شي�شيك ��وف نف�س ��ه ،م ��ن ه ��و؟ لق ��د الح ��ظ
مريي�شكوف�سك ��ي ،وبع ��ده نابوك ��وف بدقة
�شديدة �أن هذا الرج ��ل عدمي ال�صفات ،فهو
ال�شيط ��ان بعين ��ه ،وقبل كل �ش ��يء �شيطان
االبت ��ذال والت ��دين .وم ��ع ذل ��ك ،م ��ا ال ��ذي
ميك ��ن �أن يطلق ذلك على �شخ�ص يف العامل
احلقيق ��ي ،املهوو� ��س بعب ��ادة النجاح التي
تعني الكثري بني النا�س؟ �إن ت�شيت�شيكوف،
�إذا م ��ا جتاوزنا خامتة الق�صيدة ،فهو رجل
�أعم ��ال وا�س ��ع احليلة ،كب�ي�ر احليلة ،رجل
ع�صام ��ي كون نف�سه ب�ش ��كل عام ،مل يرتكب
عم�ل ً�ا �إجرامي ًا ،بل حاول فقط �أن ينتزع من
الدول ��ة م ��ا مل متنحه �إي ��اه� .ألي� ��س هذا هو
م ��ن ي�صفق له النا�س .حاول ��ت ،و�أنا �أ�شعر
بنق�ص التع ��داد ال�سكاين ،وه ��و �أمر فظيع
وينتهي ب�سرع ��ة� .ألي�ست هذه هي احلكاية
الأبدية للناخبني؟
وك ��م م ��ن ه ��ذه ال�شخ�صي ��ات ،الت ��ي تدعي
مب ��د�أ «ادخ ��ر فل�س� � ًا واح ��د ًا» ،وق ��د ر�أين ��ا
بالفع ��ل و�س�ن�رى؟ عندم ��ا كان ��وا يج ��رون
وي�سحب ��ون كل م ��ا هو ممك ��ن وم�ستحيل،
و�أحيان ًا اقتالع اجل ��ذور ،لينمون ب�سرعة؟
وكيف يختلف �شي�شيك ��وف عن امل�س�ؤولني
الل�صو�ص ،م ��ن الكوم�سوم ��ول ال�سابقني،
وم ��ن �أولئك الذين انته ��وا ب�شكل رهيب؟ ال
�ش ��يء ومل يتغري �شيء على الإطالق .نهاية
معظمهم قامتة حتم ًا.
“لأن ��ه ال ميك ��ن �أن تخدموا الل ��ه واملال».
فت�شيت�شيك ��وف لي� ��س �سوى خ ��ادم للمال،
�إن ��ه كاه ��ن ي�سع ��ى وراء ال�ث�روة املادي ��ة،
و�أعمت ��ه عب ��ادة النج ��اح .هذه ه ��ي القوة،
هن ��ا املن�ص ��ب ،هن ��ا امل ��ال ،وبالطب ��ع هن ��ا
الن�س ��اء .يف حال ��ة غوغ ��ول ،يك ��ون مب ��د�أ
“البح ��ث ع ��ن املر�أة”منا�سب ًا دائم� � ًا .فهل
يختلف ت�شيت�شيكوف عن ماليني الآخرين؟
له ��ذا ال�سب ��ب �أطلق غوغول عل ��ى الق�صيدة
«النفو� ��س امليت ��ة» .بعد كل �ش ��يء ،يقال يف
الكت ��اب املقد�س« :ما فائ ��دة الرجل �إذا ربح
الع ��امل كل ��ه وخ�سر نف�س ��ه؟ او م ��اذا يعطي
االن�سان فداء عن نف�سه؟по .
�أولئ ��ك الذي ��ن يحيط ��ون ب� �ـ ت�شيت�شيكوف
يب ��دو وك�أنه ��م م ��ن الب�ش ��ر افق ��ط .يق ��ول

�سويدنب ��ورج ال�صويف“ :هناك ت�شابه عام
بني �أولئ ��ك الذين يتقا�سمون ال�شر ،والذين
هم بالت ��ايل يف نف�س املجتم ��ع اجلهنمي».
وف�ض ًال عن ذلك« :تب ��دو الأرواح اجلهنمية
قبيحة فقط يف الن ��ور ال�سماوي ،لكن فيما
بني الأ�ش ��رار تبدو وك�أنه ��ا م�ست�ساغة» .ها
ه ��م مانيلوف� ،سوباكيفيت� ��ش ،بليو�شكني،
و�آخرون ال يخرجون �إىل النور ،بل يبقون
يف الظالم ،متمنني �أن ينت�شر على اجلميع،
لأن ��ه ال يوجد جحيم �إال ما هو موجود هفي
الظالم.
لكن هذا جانب واحد فقط� .إن ن�ص غوغول
مبن ��ي عل ��ى �ش ��كل كيان ��ات متداخل ��ة :هنا
ال�صويف مت�شابك مع ال�سيا�سي ،ثم يتحول
�إىل �أ�سطوري ،و�إىل ال�سخرية  -وهكذا �إىل
ما ال نهاية .لذلك ،ف� ��إن �شخ�صيات النفو�س
امليتة ،من ناحية ،هي �أرواح جهنمية ،ومن
ناحي ��ة �أخ ��رى ،ه ��م �أ�شخا� ��ص ملمو�سون
متام� � ًا ينتقل ��ون م ��ن جي ��ل �إىل جي ��ل .لق ��د
حتولوا من رك ��وب عربات جترها اخليول
�إىل «مر�سيد�س» ب�أ�ضوائها ال�ساطعة ،ومن
املحالت �إىل مكاتب عليا ،وكما يف ال�سابق،
«ال يوج ��د �شيء �أك�ث�ر غ�ضب ًا م ��ن الإدارات
والأف ��واج واملكاتب» .لكن املفت�ش ما زال ال
يقتحم �أبوابهم.
غوغ ��ول ،بعد �أن ابتكر �أ�ساط�ي�ر �أوكرانيا،
انتق ��ل �إىل و�صف رو�سي ��ا� ،سواء الواقعية
�أو امليتافيزيقي ��ة ،مت�سائ�ل ً�ا« :رو�سي ��ا� ،إىل
�أين تتعجلني؟» اجل ��واب فظيع ،ولكن على
عك� ��س معظ ��م الكتاب ،ال ي�شتك ��ي نيكوالي
فا�سيليفيت� ��ش م ��ن �أن ��ه «م ��ن امل�ستحي ��ل
العي�ش عل ��ى هذا النحو» ،فهو ال يو�صم كل
�ش ��يء ،لكنه يظل وطني� � ًا باملعنى ال�صحيح
والإبداع ��ي للكلم ��ة .ويف «النفو�س امليتة”
يوج ��د بط ��ل �إيجاب ��ي� ،إن ��ه لي� ��س حت ��ى
ال�شع ��ب ،لك ��ن روح ��ه الرو�سي ��ة للغاي ��ة،
بطبيعتها امل�سيحية.
�إن غوغ ��ول ،يف �إدراكه ل ��كل �شيء ،ور�ؤية
اجلحيم وال�شيطان ب� ��أدق التفا�صيل ،ميهد
الطري ��ق لرو�سي ��ا �أخ ��رى ،غ�ي�ر �شيطانية،
ب ��ل جن ��ة ،و�سليم ��ة .رمب ��ا ح ��اول القي ��ام
بذلك يف املجلد الثاين م ��ن النفو�س امليتة،
لكننا نعرف النتيج ��ة .املخطوطات ال تزال
م�شتعل ��ة .ح�سن ًا� ،سيتع�ي�ن علينا كتابة هذا
الن�ص ،ثم �إعادة �إحيائه ،حتى نعطي �إجابة
�أخري ًا� ،إىل �أين �أنت تتجه بعجالة الرتويكا
الرو�سية.

عارف ال�ساعدي في حوار لـ( )  :هناك ان�سداد �شعري في
العراق وباب التجديد ت�آكل وت�صد�أ
احمد جبار غرب
هو احد الأ�ص ��وات ال�شعرية املجتهدة يف
امل�شهد ال�شعري العراقي،ب�صمته وا�ضحة
يف ثنايا ق�صائ ��ده املفعمة بعمق املفردات
وعبقه ��ا وجم ��ال املعن ��ى واملحت ��وى يف
تكوينه ��ا د�أب عل ��ى احل�ض ��ور الفاعل يف
من�ص ��ات االبداع واالل ��ق ال�شعري املحلي
والعرب ��ي يف املهرجان ��ات والفعالي ��ات
الثقافي ��ة ،اعالمي مميز بتق ��دمي الربامج
ال�سيا�سب ��ة والثقافي ��ة يف القن ��وات
العراقي ��ة ،وهو ي�شرف حالي ��ا على ادارة
دار ال�ش� ��ؤون الثقافي ��ة بتمي ��ز ون�ش ��اط
ملحوظ وه ��و ال�شاع ��ر واالعالمي عارف
ال�ساع ��دي ال�شاع ��ر املل ��يء بالرهاف ��ة
واالح�سا� ��س اجلمي ��ل واخلل ��ق النبي ��ل
التقيت ��ه يف ح ��وار مت�شع ��ب ح ��ول راهن
الثقافة وحراكها>
 تتوزع اهتماماتك االبداعية مابين ال�ش ��عر
واالعالم والإدارة اين تجد نف�سك� ،شاعرا..
مدي ��را او اعالمي ��ا وانت ترنو نح ��و التجديد
والت�ألق في تلك االهتمامات؟
 �شك ��را جزي�ل�ا ،بالأ�سا� ��س كل ه ��ذهاالهتمام ��ات واالن�شغ ��االت الت ��ي امر بها
هي ب�سب ��ب ال�شعر ،فلوال ال�شعر ملا اكملت
درا�ست ��ي اجلامعي ��ة العلي ��ا وبتخ�ص� ��ص
الأدب والنق ��د احلدي ��ث ول ��و ال ال�شعر ملا
دخل ��ت الإع�ل�ام ول ��وال ال�شعر مل ��ا م�سكت
مرفق ��ا مهما يف �إدارة الثقاف ��ة ،ال�شعر هو
مفتاحي لهذه العوامل وه ��و الذي �سيبقى

موسيقى االحد
ثائر �صالح
غط ��ت �شه ��رة فولفغان ��غ �أماديو� ��س
موت�س ��ارت ( )1791 - 1756عل ��ى كل ما
يتعلق ب�أخت ��ه الكبرية ماريا �آ ّنا فالبورغا
�إيغنات�سيا موت�سارت (.)1829 - 1751
ماريانه كم ��ا كانت تدعى �أو نانرل ح�سب
كنيته ��ا يف البي ��ت وبني الأ�صدق ��اء ،هي
اجل ��زء املكم ��ل لأخيه ��ا فولفغان ��غ يف
طفولتهم ��ا عندم ��ا ط ��اف بهم ��ا �أبوهم ��ا
ليوبول ��د موت�س ��ارت يف �أوروبا لعر�ض
مواهبهم ��ا يف الق�ص ��ور باعتبارهم ��ا

معي يف نهاي ��ة املطاف ،فكل ذلك هوام�ش
واملنت الأ�سا�س ه ��و الق�صيدة ،فهي عاملي
ال ��ذي اعي�ش فيه ومن خالله انطلق للعامل
ولال�صدقاء
 كي ��ف ت ��رى الم�ش ��هد ال�ش ��عري العراق ��ي
والعرب ��ي ف ��ي وق ��ت تزدح ��م في ��ه اال�صوات
ال�شعري ��ة بكثاف ��ة ب�أرهاف ��ة �شاع ��ر وح� ��س
االعالم ��ي وتب�صر الناقد ال ��ذي ي�شرف على
كل الواقع االدبي؟
 كتب ��ت ذل ��ك قبل �أي ��ام يف مقال ��ة غا�ضبةحول االن�سداد الذي ات�صوره يف ال�شعرية
العراقي ��ة ،فعل ��ى الرغ ��م م ��ن الن�شاط ��ات
الكث�ي�رة وعل ��ى الرغم من ك�ث�رة ال�شعراء
فان ��ا اعتق ��د ان هناك ان�س ��دادا �شعريا يف
الع ��راق ،العراق ال ��ذي ينظر ل ��ه اجلميع
عل ��ى �أن ��ه فاحت ��ة ال�شع ��ر العرب ��ي وباب
التجدي ��د االو�سع الذي دخل ��ت من خالله
تيارات احلداثة ودلت العامل العربي على
�أف ��ق جديد يف ال�شعري ��ة العربية ،للأ�سف
هذا الباب ب ��د�أ بالتاكل وال�ص ��دا ،فلم تعد
ال�شعري ��ة العراقي ��ة ناف ��ذة قوي ��ة لل�شع ��ر
العرب ��ي ومل يع ��د العراق حم ��ورا �شعريا
مهم ��ا يخ�شى منه ،ذلك �أن امل�شهد ال�شعري
ب ��د�أ بالرتاج ��ع والتقلي ��د يف ع ��دد كب�ي�ر
م ��ن مفا�صل ��ه ،ف�ضال ع ��ن �أن ام ��ر التطور
ال�شع ��ري مرهون ب�سي ��اق املجتمع ب�شكل
عام ،فاملجتمع ��ات املرتاجعة نحو القبلية
وتف�ش ��ي الهوي ��ات الفرعي ��ة والتعام ��ل
البلي ��د م ��ع الأكادميي ��ة واملعرف ��ة والعلم
وال�سيا�س ��ة ،كل ذلك ي�ؤثر على تطور
اي فكر وال�شعر يف ال�صميم من ذلك،

ول ��و قارنا بني انطالقة الع ��راق احلداثية
يف ال�شع ��ر قب ��ل �أك�ث�ر م ��ن �سبع�ي�ن عام ��ا
وب�ي�ن هذه الأي ��ام �سنجد فروق ��ات كبرية
ب�ي�ن املجتمع ��ات ال�شابة التي تق ��در املعلم
والقا�ضي وتخ�شى القانون ووو وبني ما
نعي�ش ��ه االن للأ�سف ،لذلك ترتاجع القوى
الناعمة �أمام الق ��وى اخل�شنة التي تهيمن
على املجتمع
 كي ��ف كان ��ت م�سيرت ��ك االبداعي ��ة وان ��ت
تتج ��ول مابين ال�شع ��ر وال�صحاف ��ة والإدارة،
ماه ��ي البداي ��ات وبم ��ن ت�أثرت م ��ن الرموز
ال�شعرية ؟
 ب�صراحة ال�شعر هو عاملي الأهم والأكربوالف�ض ��اء الوا�سع يل ،وهو املنت الرئي�س
ودائما اقول ان ال�شعر هو متني الرئي�سي

وم ��ا تبقى هو هوام�ش ،ولكن هذا ال مينع
من دخ ��ول ممرات �أخرى �أغن ��ت التجربة
ال�شعرية كالدرا�سة والأكادميية واالعالم،
كلها اعتقد مغذيات لل�شعر وب�سبب ال�شعر
دخلت هذه العوامل ،فب�سبب ال�شعر دخلت
ق�س ��م اللغ ��ة العربي ��ة وا�صبح ��ت دكتورا
يف الق�س ��م وا�ست ��اذا جامعي ��ا ،وب�سب ��ب
ال�شع ��ر دخل ��ت الإع�ل�ام وقدم ��ت برام ��ج
ثقافي ��ة وب�سبب ��ه �أي�ض ��ا �أ�صبح ��ت رئي�سا
لتحري ��ر جمل ��ة الأق�ل�ام وم ��ن ث ��م مدي ��را
عاما ل ��دار ال�ش�ؤون الثقافي ��ة ،كل ذلك هو
ب�سبب الق�صي ��دة وال�شعر ،البدايات كانت
من ��ذ ال�ساد� ��س االبتدائ ��ي ولك ��ن البداية
النا�ضج ��ة م ��ن اي ��ام االعدادي ��ة وبداي ��ة
الكلية ،ت�أثرت بكثريي ��ن و�أ�صوات عديدة
تداخل ��ت م ��ن �أ�صواته ��م يف بدايات ��ي
ال�شعري ��ة (املتنبي ،اجلواه ��ري ،حممود
دروي� ��ش� ،سع ��دي يو�س ��ف ،عبدال ��رزاق
عبدالواح ��د� )...شع ��راء كرث كان ��وا �سببا
ودافعا للتوا�صل مع الق�صيدة.
 في خظ ��م الحراك الثقافي المتنوع هناك
اتجاهات نقدية موازية لحركة ال�شعر..كيف
تجدها رغم امتعا�ضك م ��ن الدائرة المغلقة
لحركة النقد تجاه الأجيال ال�شعرية الجديدة
التي التحظى باالهتمام النقدي غالباويتركز
حول الرواد والرموز ال�شعرية؟
 النقد عامل كبري ومهم للغاية وكان لفرتةقريبة جدا �سبب ًا يف توجيه احلركة الأدبية
وتا�ش�ي�ر مناط ��ق اخللل واجلم ��ال ،ولكن
للأ�س ��ف �ضاعت هذه اجل ��ذوة او انطف�أت
لأ�سب ��اب عديدة ،فل ��م يعد النق ��اد يهتمون

بالظواهر اجلديدة يف ال�شعرية العراقية
او يتابع ��ون ال�شع ��راء وا�صداراته ��م
اجلدي ��دة لك ��ي ي�ؤ�ش ��روا بو�ض ��وح �أي ��ن
و�ص ��ل ال�شع ��راء وكيف تتط ��ور جتاربهم
الإبداعية ،ه ��ذا لك نره منذ مدة ويقع ذلك
الأمر عل ��ى عات ��ق الأكادميي ��ة �أي�ضا التي
تتن ��اول التج ��ارب الإبداعي ��ة ب�سطحي ��ة
دائم ��ا ف�ض�ل�ا ع ��ن الدرا�س ��ات الأكادميية
الت ��ي يقع �أغلبها يف خان ��ة احل�صول على
ال�شهادة فقط دون املعرفة.
 يث ��ار كثي ��را ف ��ي االو�س ��اط الثقافية عدم
ج ��دوى ال�شع ��ر الح ��ر او النثر رغ ��م غزارته
في مقارعته ل�شعر التفعيلة (العمودي) رغم
ندرت ��ه لكنه قطعا جن� ��س ادبي ابداعي تزخر
فيه المواهب مار�أيك في ذلك؟
 اختل ��ف معك يف هذا التو�صيف فال�شعر�شع ��ر ،كيفم ��ا كان ��ت عوامل ��ه او �أ�شكال ��ه،
فال�صراع ب�ي�ن الأ�شكال مل يع ��د له جدوى
عل ��ى الإط�ل�اق ،وان النه ��ر ال ��ذي �شق ��ه
ال�سياب ورفاقه مل ين�شف ما�ؤه بعد ،فمال
زالت الكثري م ��ن الأ�شياء مل تعالج �شعريا
حتى ه ��ذه اللحظة ،والتحول الذي نطمح
له يف اخلو�ض يف مناطق ا�شكالية �شعريا
وفل�سفيا ال عرو�ضيا
 اين تجد نف�سك اكثر ابداعا او الم ًا كونك
�شاع ��را او اعالمي ��ا او اداريا ول ��كل مهنة لها
ارها�صاتها؟
 �سب ��ق و�أن ذك ��رت ذلك الأم ��ر ال�شعر هوعاملي االرح ��ب والأو�سع ام ��ا الباقي فهي
هوام�ش �أقدرها طبعا

ثقافة
قناديل

 لطفية الدليمي

غوته ي�ؤنب �أور�سوال
كان ��ت ال�سي ��دة (�أور�سوال ف ��ان دير الين) يف غاي ��ة اال�سرتخاء
واالريحي ��ة عندم ��ا �ص ّرح ��ت( :الأوكرانيون م�ستع ��دون للموت
يف �سبي ��ل حتقي ��ق ان�ضمامهم لالحت ��اد الأورب ��ي)ُ � .
أطلت النظر
يف وج ��ه ه ��ذه ال�سي ��دة ،رئي�سة االحت ��اد االورب ��ي  -مبالب�سها
و�أك�س�سواراتها الثمينة،وت�صفيفة �شعرها االر�ستقراطية ،وملعة
�أ�سنانه ��ا الل�ؤل�ؤي ��ة  -وهي تع�ّبعرّ ُ عمّا تراه حقيق ��ة على الأر�ض
متمثل ��ة يف ا�ستع ��داد الأوكراني�ي�ن للموت يف �سبي ��ل االن�ضمام
لالحت ��اد الأورب ��ي؛ لكننا نعل� � ُم من حتليل لغة اخلط ��اب � ّأن هذه
ال�سي ��دة – الت ��ي توقعن ��ا منه ��ا �أن تدع ��و للح ��وار وال�س�ل�ام -
ت�ستخد ُم لغ ��ة حتري�ضية م�ضمرة باطنه ��ا �إدامة روح االحرتاب
والع ��داء ،وظاهره ��ا حتفي ��ز الأوكراني�ي�ن عل ��ى التع ّل ��ق بجن ��ة
(الإحت ��اد الأوربي) التي �أعدّت خلل�ص ��اء الب�شر املحظوظني يف
هذه احلياة!.
عم ��ودي هذا ثق ��ايف بالت�أكيد ،ول�س � ُ�ت ممّن ي�أن�س ��ون لتحويله
من�ص ��ة خطاب �سيا�سي �إال يف حاالت نادرة يكون فيها املو�ضوع
ال�سيا�س ��ي مدخ�ل� ًا ملو�ضوعة ثقافية م�ؤث ��رة ،ونعل� � ُم � ّأن الثقافة
يف ع�صرن ��ا متع�شق ��ة مع كل جوان ��ب احلياة الب�شري ��ة مبا فيها
ال�سيا�سة.
�أع � ُ
�رف � ّأن خطاب رئي�سة االحتاد الأوربي ينطوي على خماتلة
فا�ضح ��ة ،و�أنه ��ا تريد �إطالة احل ��رب حتى لو تط ّلب الأم� � ُر �ألوف ًا
م�ؤلف ��ة من جث ��ث االوكرانيني الأبرياء؛ لك � ّ�ن الأمر الأكرث غرابة
يف ك ّل ه ��ذا هو دع ��وة هذه ال�سي ��دة ،القيّمة عل ��ى �أمور االحتاد
الأوربي �سليل ح�ضارة التنوير والعقلنة� ،إىل �إعالء �ش�أن املوت
مقاب ��ل احلياة .ومل ��اذا؟ لك ��ي ين�ض� � ّم الأوكراني ��ون �إىل االحتاد
الأورب ��ي!! وك�أن االحت ��اد الأوربي عامل فردو�س ��ي مغلق يجهله
مواطنو العامل.
ك ّن ��ا يف �أزمان �سابقة نعي ��بُ يف �س ّرنا تل ��ك التو ّرمات احلزبية
 ذات املنطل ��ق الآيديولوج ��ي  -الت ��ي ُتعل ��ي �ش� ��أن امل ��وت يف�سبي ��ل الوط ��ن ،وك� ّأن الأوط ��ان ما ُوج ��دت �إال لك ��ي من ��وت يف
�سبيله ��ا .اجلماجم والدم وامل�شان ��ق كانت بع�ض مفردات خطاب
ال�سرط ��ان الآيديولوج ��ي ال ��ذي ن ّغ� ��ص حياتن ��ا و�صوّ ر لن ��ا � ّأن
احلياة ال ُت�ستطابُ �إال حني تت�ش ّب ُع بالدماء .كان ال�س�ؤال احلا�ض ُر
وطن مي ��وت جميع �أبنائه؟ من �سريث ُه لو
دوم� � ًا حينذاك :ماقيمة ٍ
افرت�ضن ��ا موت ك ّل من في ��ه؟ ث ّم هل � ّأن خدم ��ة الوطن التكون �إال
ُ
ونحن �أحياء �صحيحو الأبدان والعقول؟
مبوتنا؟ ملاذا النخدمه
تعل ��ي كل االنظمة احلزبي ��ة والثيوقراطية من �ش� ��أن املوت لأنه
يخدم بقاءها؛ و�إال فهن ��اك العديد من امليادين العلمية والثقافية
والتقني ��ة التي ي�ستطيع املرء عربها �إع�ل�اء �ش�أن وطنه وتطوير
احلياة فيه.
يبدو � ّأن تغيرّ خ�صائ�ص العامل الذي نعي�ش فيه اليوم مل ي�شمل
املن ��اخ فح�سب بل امت� � ّد لي�شم ��ل اخلوا�ص الثقافي ��ة اجلوهرية
املمي ��زة ملختلف �أقاليمه� .صارت رئي�س ��ة االحتاد الأوربي تدعو
ب�ش ��ر ًا �آخرين للم ��وت يف وقت �صرنا  -نح ��ن ال�شرق �أو�سطيني
 نرم ��ي وراءن ��ا �أثقال عق ��ود طويلة من ذاك ��رة م�شحونة بالأملواملعان ��اة �سببته ��ا احل ��روب وال�صراع ��ات التي �إلتهم ��ت مئات
االالف من الأج�ساد ّ
الغ�ضة والأحالم العري�ضة.
ُ
تخيلت (غوت ��ه) وهو يتق� � ّد ُم نحو
و�أن ��ا �أ�شاه� � ُد ه ��ذه ال�سي ��دة
�وت م�سموع:
ّ
املن�ص ��ة حي ��ث تقف وتتح ��دث ،ثم يخاطبه ��ا ب�ص � ٍ
�أالتخجل�ي�ن يا�أور�س ��وال �أن تكوين خائنة و�سارق ��ة؟ خائنة لأنك
�رت ملفاهي ��م (التنوي ��ر) و(العقلن ��ة) و (�إع�ل�اء �ش� ��أن الروح
تن ّك � ِ
االن�ساني ��ة) ب ��د ًال م ��ن تركها نهب� � ًا للم ��وت لأي �سب ��ب كان ،ولن
يختل ��ف الأم� � ُر �إذا كانت الدعوة للم ��وت يف �سبيل وطن �أو فكرة
�أو عقي ��دة �أو مب ��د�أ .ه ��ل ن�سي � ِ�ت � ّأن احلياة االن�ساني ��ة � ُ
أثمن من
ُ
التفريط بها لأي �سبب
ك ّل الآيديولوجيات،و�أنه ��ا هب ٌة الينبغ ��ي
كان؟ �أم ��ا �أ ّنك �سارقة فلأنك تريدين ت�سويق فكرتي عن املقاي�ضة
الفاو�ستي ��ة يف �صيغ ��ة �سيا�سي ��ة م�ستحدث ��ة .الف ��رق بيننا كبري
ُ
عر�ضت �أم ��ر املقاي�ضة يف �سياق �س ��ردي �أردت
ياعزيزت ��ي� :أن ��ا
بجنان موهومة؛
�م
�
ه
خداع
إمكانيات
�
وك�شف
�ر
�
ش
من ��ه تنوير الب�
ٍ
�أم ��ا �أنت فت�سعني لإذكاء نار احل ��رب لكي ميوت املزيد من الب�شر
بحث� � ًا عن ج ّنت ��ك املوعودة .ماذا لو �أ�صي ��ب الأوكرانيون بخيبة
�أم ��ل بعد �أن يبلغوها؟ �أمل ت�ضع ��ي هذا يف ح�سبانك؟ �أنت تلعبني
أراك �سوى ن�سخة حديثة من (مفي�ستو فيلي�س)
لعب ��ة خبيثة،وال� ِ
يف م�سرحيت ��ي ،م ��ع ف ��ارق � ّأن (مفي�ستو فيلي�س) �أك�ث�ر نب ًال منك
لأن ��ه مل يح ّر�ض (فاو�ست) على املوت بل وعده بحياة فردو�سية
فح�سب مقابل موت م�ؤجل .مفي�ستوفيلي�س وا�ضحٌ و�صريح يف
لعبته؛ �أما �أنت فمخاتل ��ة ت�ص ّرحني ب�شيء وت�ضمرين �سواه .ث ّم
� ّأن لعب ��ة مفي�ستوفيلي�س فردية ،واح� � ٌد لواحد� ،أما لعبتك فواح ٌد
�إزاء ك�ث�رة ب�أل ��وف وماليني .كي ��ف جتر�ؤين -و�أن ��ت �أ ٌم ل�سبعة
�أبن ��اء � -أن َتدْعي مالي�ي�ن الب�شر للموت؟ ل ��ن �أرت�ضي بعد اليوم
�أن �أكون �أحد الرموز الثقافية الرفيعة يف (�إحتادك الأوربي).
ما�أقب ��ح ه� ��ؤالء الذين يدع ��ون �سواهم للم ��وت �أو يح ّر�ضونهم
علي ��ه لأي �سب ��ب كان ،و�ست ��زداد قباح ��ة ه�ؤالء عندم ��ا يكونون
�سيا�سيني يرون يف املتاجرة بدم الأبرياء بع�ض ًا من ُعدّة عملهم؛
�أم ��ا عندما يخت� � ُّ�ص الأمر ب� �� ٍ ّأم و�سيا�سية مت�س� � ُك بزمام االحتاد
االوربي ف�ستكون القباح ُة حينئذ �أكرب من �إحتمال الب�شر.
ُ
ول�ست
عمودي هذا ثقافي بالت�أكيد،
ممن ي�أن�سون لتحويله من�صة خطاب
ّ
�سيا�سي �إال في حاالت نادرة يكون فيها
ً
مدخال لمو�ضوعة
المو�ضوع ال�سيا�سي
ثقافية م�ؤثرة ،ونعلمُ �أنّ الثقافة في
ع�صرنا متع�شقة مع كل جوانب الحياة
الب�شرية بما فيها ال�سيا�سة.

�أخــت مـوتـ�ســارت
معج ��زة ،لقدراتهما املو�سيقي ��ة الفذة من
ع ��زف وت�ألي ��ف .لك ��ن ه ��ذا الأم ��ر توقف
بالن�سبة لها بع ��د �سنة  1769عند بلوغها
الثامن ��ة ع�ش ��رة ،ب�سبب الع ��ادات يف ذلك
الوق ��ت .من ��ذ ذل ��ك احل�ي�ن ج ��اء ال ��زواج
والعائل ��ة والأطف ��ال ،واقت�ص ��ر ن�شاطه ��ا
يف املو�سيق ��ى عل ��ى تعلي ��م الع ��زف على
الهارب�سيك ��ورد والبيانوفورت ��ه .وعن ��د
عودته ��ا �إىل م�سق ��ط ر�أ�سه ��ا زالت�سبورغ
بع ��د وف ��اة زوجه ��ا ،ا�ستم ��رت يف تعليم
العزف ،بل قدمت حفالت يف ق�صر الأمري
�أرن�ست فون �شفارت�سنربغ كعازفة بيانو
منفرد.
عالقته ��ا مع �أخيه ��ا كانت وثيق ��ة للغاية،

وكان ��ت مثال ��ه الأعل ��ى .كان موت�س ��ارت
ال�صغري يفعل كل م ��ا يف و�سعه لتقليدها
عندم ��ا ب ��د�أ �أب ��وه تعليمه ��ا الع ��زف على
الهارب�سيك ��ورد ،فتعلم ه ��و الآخر العزف
ب�سرع ��ة .وق ��د �ضم ��ن ليوبول ��د الأب
ب�ضع ��ة �أعم ��ال لفولفغان ��غ ال�صغ�ي�ر م ��ع
جمموع ��ة متاري ��ن للع ��زف يف “كت ��اب
نان ��رل للمو�سيق ��ى” ،وه ��ي �أول �أعم ��ال
و�صلتن ��ا م ��ن ت�ألي ��ف موت�س ��ارت (جم ��ع
الأب هذه الأعم ��ال بني .)1764 - 1759
ت�ضم ��ن الكت ��اب  48ورق ��ة و�صلتن ��ا  36والنم�ساوي جورج كري�ستوف فاغنزايل
ورقة منه ،ت�ضم ��ن �أعمال من ت�أليف الأب (�أعماله ال ت�ستح ��ق الإهمال الذي تالقيه
ليوبول ��د موت�س ��ارت ،وعم ��ل واح ��د من الآن) والأملاين ال�سويدي يوهان يواخيم
�أعمال كل م ��ن كارل فيليب �إميانويل باخ �آ ْغ َرل والأملاين يوهان نيكوالو�س تي�شر،

ميتدح �أعم ��ا ًال �أر�سلتها �إليه .وال ي�ستبعد
�أن تكون ملكة البن ��ت املو�سيقية مكتملة،
وق ��د تكون م�ؤلف ��ة قديرة ل ��و �سمحت لها
الظروف ،ولدينا �أمثلة كثرية على قدرات
مو�سيقي ��ة عالية متتعت به ��ا مو�سيقيات
يف القرن�ي�ن الثام ��ن والتا�س ��ع ع�شر ،بل
حتى ق ��د تفوق ه ��ذه الق ��درات �إمكانيات
بع� ��ض املو�سيقي�ي�ن الرج ��ال امل�شهورين
يف تلك الفرتة ،مثل كالرا �شومان وفانيّ
مندل�سون.
باملقابل كان موت�سارت ير�سل �إليها ن�سخا
بالإ�ضافة �إىل �أعمال يجهل م�ؤلفها.
مل ت�صلن ��ا �أي ��ة �أعم ��ال كتبته ��ا ماريان ��ه ،م ��ن �أعمال ��ه ،باخل�صو� ��ص كون�شرت ��ات
لك ��ن هن ��اك �إ�ش ��ارات يف مرا�سالته ��ا مع البيان ��و حت ��ى ف�ت�رات مت�أخ ��رة .ب ��د�أت
�أخيه ��ا �إىل كتابتها بع�ض املو�سيقى ،فهو املرا�س�ل�ات بينهما باخلف ��وت بعد انتقال

موت�س ��ارت �إىل فيينا يف  1781وحترره
م ��ن �سيط ��رة الأب ،وخف ��ت �أك�ث�ر بع ��د
زواجه م ��ن كون�ستانت�س ��ا حتى انقطعت
بعد �سنة  1788متام ًا.
يب ��دو �أن ماريان ��ه بقي ��ت حت ��ت �سيطرة
�أبيه ��ا يف حني ابتع ��د فولفغانغ تدريجي ًا
ليتح ��رر منه ��ا ،يف البداي ��ة بانتقاله �إىل
فيينا ،ثم بزواجه من كون�ستانت�سا وهي
زيج ��ة مل ير� ��ض عليه ��ا الأب يف البداية،
لكن ��ه تقبله ��ا يف �آخ ��ر الأم ��ر .وق ��د ح ��ث
فولفغان ��غ ماريانه عل ��ى الزواج من رجل
�أحبت ��ه ،بي ��د �أنه ��ا تزوج ��ت رج�ل ً�ا ترمل
مرتني ولديه خم�س ��ة �أطفال .وال �أ�ستبعد
ت�أثري الأب يف هذا القرار.

وداعا بسام فرج
كاركاتيـــــــــــــــــــر
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اقــــرأ
تقديراً للرجل الرهيف

�ص ��در عن دار امل ��دى كتاب بعن ��وان "تقديرا للرج ��ل الرهيف"
للكاتب ��ة االمريكي ��ة انايي� ��س نن ،ترجم ��ة حما�سن عب ��د القادر
والكت ��اب ي�ضم عددا م ��ن املقاالت تروي فيه ��ا الكاتبة ال�شهرية
جتربتها مع القراءة وال�سفر وال�سينما ..حيث تتوزع الكتابات
ح ��ول ق�ضايا تتعلق بالن�سوية وعالق ��ة املر�أة والرجل وحديث
النايي� ��س عن كونها امر�أة ،ومالحظ ��ات حول نظرية امل�ساواة
ب�ي�ن اجلن�سني ،ويف الق�سم الثاين تتناول مو�ضوعات الكتابة
واملو�سيق ��ى وال�سينم ��ا حيث نقر�أ ع ��ن يومياتها وعن املخرج
ال�سويدي ال�شهري انغمار برغمان وعن �ساحر ال�سينما هرني
جاج ��وم ويف الق�س ��م الثالت تتحدث عن رحالته ��ا اىل اماكن
اطلقت عليها و�صف �ساحرة.

بيت

ً
ً
ثقافيا حول "برتولت بري�شت وامل�سرح العراقي"
حوارا
و"معهد غوته" يقيمان
�ضمن فعاليات "جاي تاك" التي يقيمها معهد غوته بالتعاون مع م�ؤ�س�سة املدى للإعالم والثقافة
والفنون ،احت�ضن بيت املدى يف �شارع املتنبي ،ام�س االول اجلمعة ،حوارا ثقافيا حتت عنوان
"برتولت بري�شت وامل�سرح العراقي" عن ال�شاعر والكاتب واملخرج امل�سرحي االملاين الكبري
برتولد بري�شت ح�ضرها نخبة من امل�سرحيني واملتخ�ص�صني.

زهري البياتي
ب�سام عبد الرزاق
يف بداي ��ة اجلل�س ��ة حت ��دث د� .سعد
عزي ��ز عب ��د ال�صاح ��ب ،وال ��ذي ادار
اجلل�س ��ة ،قائال �إنه "الي ��وم �سنكون
مع م�س�أل ��ة مهمة جدا و�ضرورية يف
امل�شهد امل�سرح ��ي العراقي واحلراك
الثق ��ايف ،م ��ع "برتول ��د بري�ش ��ت"
املول ��ود ع ��ام  1898واملتوف ��ى عام
 1956ه ��ذا الكات ��ب االمل ��اين ال ��ذي
م�ل��أ الدنيا و�شغ ��ل النا� ��س بفواعله
الدرامي ��ة وال�شعري ��ة وانفت ��ح عليه
امل�سرحي ��ون العراقي ��ون مبك ��را
من خ�ل�ال ترجم ��ات امل�صري�ي�ن عبد
الغف ��ار م ��كاوي وعب ��د الرحم ��ن
ب ��دوي ،وميك ��ن ان نق ��ول ت�ساوق ��ا
م ��ع التي ��ارات ال�سيا�سي ��ة يف
تل ��ك الف�ت�رة تلق ��ف امل�سرحي ��ون
العراقي ��ون امل�س�أل ��ة الرب�شتي ��ة
والنظري ��ة الرب�شتي ��ة وحاول ��و ان
ينفتح ��وا عل ��ى امل�س ��رح الرب�شت ��ي
م ��ن خالل ه ��ذا الت�س ��اوق ال�سيا�سي
االجتماع ��ي االدبي ،ف ��كان �ضرورة
ملح ��ة ل ��دى املثقف�ي�ن العراقي�ي�ن
وامل�سرحي�ي�ن ان يكون بر�شت جزءا
م ��ن "ربريتواره ��م" اال�سا�س ��ي يف
العملي ��ة امل�سرحي ��ة ،وكان اي�ض ��ا
قريب ��ا م ��ن احلكم ��ة ال�شعبي ��ة ومن
الربوليتاري ��ا ومن �ص ��راع الطبقات
ال ��ذي كان مي ��ر يف �ستيني ��ات القرن
املن�ص ��رم يف الع ��راق ،ف ��كان ه ��ذا
الت�س ��اوق م ��ا ب�ي�ن االدب الرب�شت ��ي
وبني ما مير يف ال�شارع العراقي يف
تل ��ك الفرتة م ��ن جتاذب ��ات �سيا�سية

 قا�سم ح�سين �صالح
االكاديم ��ي والكات ��ب� ،صدر له عن
االتح ��اد الع ��ام لالدب ��اء والكت ��اب
في العراق كتاب (في �سيكولوجيا
ال�شعر وال�شاع ��ر) ،ت�ضمن تحليال
لـ�١٥شاع ��را و�شاع ��رة ،واجاب ��ات
ع ��ن ت�س ��ا�ؤالت م ��ن قبي ��ل :لم ��اذا
يهرب �شاع ��ر من واقع ��ه �إلى عالم
الخي ��ال كم ��ا يفع ��ل المجن ��ون
الم�ص ��اب بال�شيزوفريني ��ا ،فيم ��ا
يواجه ��ه �آخ ��ر ويفعل ف ��ي النا�س
م ��ا يفعل ��ه نب ��ي؟ ..و�أخ ��رى ع ��ن
ال�صعلك ��ة واالغتراب والنرج�سية
في ال�شعر العراقي.
 مظفر �سلمان الطائي
المخرج االذاعي ورئي�س االتحاد
العام للإذاعيي ��ن والتلفزيونيين،
كرم عددا من العاملين في ال�سينما
بمنا�سب ��ة يوم ال�سينم ��ا العراقية،
وقد ج ��رى االحتفال بمق ��ر اتحاد
االذاعيي ��ن حي ��ث عر� ��ض عر� ��ض
فيلم (الجاب ��ي) اخراج جعفر علي
وبطولة الراحل ا�سعد عبد الرزاق
و اعقبته جل�سة حوارية لمناق�شة

عقيل مهدي

اث ��ر وا�ضح يف تق ��دمي بري�شت على
امل�سرح العراقي".
رئي�س ق�س ��م اللغة االملاني ��ة اال�سبق
يف كلي ��ة اللغ ��ات جامع ��ة بغ ��داد،
به ��اء حممود عل ��وان ،عر� ��ض كتاب
"امل�س ��رح امللحم ��ي االمل ��اين بر�ؤية
عراقي ��ة" ،مبين ��ا ان "احلدي ��ث ع ��ن
بري�شت وامل�سرح االملاين م�س�ؤولية
كب�ي�رة م ��ن خ�ل�ال نق ��ل املعلوم ��ة،
وحتى نفهم بري�شت نبد�أ مبقولة له:
"امل�سرح منرب للحوار ولي�س من�صة
لاليهام".
وا�ض ��اف ان "اردنا فهم اجلزء االول
ان ��ه يعني للم�س ��رح دور وم�س�ؤولية
وه ��دف ومهام يج ��ب اجنازها ،لكن
عملي ��ة اجن ��از هذا كل ��ه تنظري ،وان
نحققه على ار� ��ض الواقع هنا تكمن
امل�س�ؤولي ��ة ال�صعب ��ة ،هن ��ا امتل ��ك
بري�ش ��ت القدرة يف نقل هذا التنظري
اىل الواقع".
وتابع انه "يجب ان نعرف اي�ضا ان
االمل ��ان عريقني جدا يف امل�سرح ويف

ب�شار طعمة

كل املراحل االدبية االملانية من ع�صر
الباروك ع�ص ��ر البهرجة والزخارف
كان للم�س ��رح االمل ��اين دور كبري يف
تن�شئ ��ة جمتم ��ع وتق ��دمي امن ��وذج
رائ ��ع ج ��دا ،واذا الحظن ��ا ان ��ه يف

جبار خماط
ع�صر الباروك عندم ��ا قدم اندريا�س
جوفن�س ��ون م�سرحية "الدميقراطية
الال معقول ��ة" م�ستمدة من م�سرحية
ل�شك�سب�ي�ر اث ��ارت �ضج ��ة ج ��دا ولو
انتقلن ��ا للع�ص ��ور الكال�سيكي ��ة
والرومان�سي ��ة وم ��ا بينهم ��ا وحت ��ى
الواقعية �سنجد م�سرحيات كثرية".
و�أكم ��ل ان ��ه "عندم ��ا �سُ ئل ��ت هيلينا
فايغل زوجة بري�شت ،ملاذا بري�شت؟
قالت النه يوق�ض فينا جذوة النقا�ش
ويخل ��ق عندن ��ا الديالكتي ��ك ويطرح
امل�سائ ��ل ويعط ��ي احلل ��ول ومتفائل
يف امل�ستقب ��ل ،وا�س� ��س م�س ��رح
ا�ستط ��اع ان ي�ض ��رب م ��ا بن ��ي عليه
امل�سرح من �آالف ال�سنني".
وا�ض ��اف ان "بري�ش ��ت م ��ن خ�ل�ال
نظرية الديالكتيك واجلدل والنقا�ش

افرت� ��ض ان اجلمه ��ور يج ��ب ان
يلع ��ب دورا يف امل�س ��رح ،م ��ن خالل
ادوات اهمه ��ا ه ��ي عملي ��ة الت�أث�ي�ر
"التغري ��ب" ،وكثري من امل�سرحيني
احيانا يخلطون بني م�سرح املعقول
والال معقول مع التغريب ،وبري�شت
اول م ��ن عرف التغري ��ب ،هو تن�صل
ال�ش ��يء ع ��ن �سمات ��ه العام ��ة ،ام ��ا
تغري ��ب املمث ��ل معن ��اه ان ين�سل ��خ
من ال ��دور ويحكي ��ه وي�س ��رده ال ان
يلعبه".
م ��ن جانب ��ه ق ��ال د .عقيل مه ��دي انه
"عندم ��ا عرف امل�س ��رح امللحمي يف
الع ��راق مل يك ��ن اجلمي ��ع يعرف ��ون
ويدرك ��ون ما ه ��ذا امل�س ��رح ،ب�سبب
ع ��دم وج ��ود درا�س ��ات وادبي ��ات

ونقا�شات يف ه ��ذا اجلانب" ،م�شريا
اىل ان "الناق ��د امل�سرح ��ي اري ��ك
بينتلي افاد ابراهيم جالل عندما كان
يدر�س يف امريكا النه اول من عرف
عاملي ��ا بامل�س ��رح الث ��وري ،وامل�س�ألة
الثانية يتبني فيها دور الناقد الكبري،
ح�ي�ن ابتكر لونا�شار�سك ��ي الواقعية
اال�شرتاكي ��ة يف مو�سك ��و والت ��ي
اعطت القيمة اجلدلية والديالكتيكية
وكيف حت ��ول اىل ك ��وادر جمتمعية
ولي�س اىل افراد".
د .زه�ي�ر البيات ��ي ق ��ال ان ��ه "عندما
كنت طالبا يف معهد الفنون اجلميلة
�س�أل ��ت ا�ستاذ بهن ��ام ميخائيل وكنت
اق ��ر�أ ع ��ن بري�ش ��ت ،كي ��ف ي�صب ��ح
امل�أل ��وف غري م�ألوف وغ�ي�ر امل�ألوف
م�ألوف ��ا؟ ومل افهم يف وقتها تفا�صيل
العب ��ارة ،ف�أجابن ��ي ه ��ذه حج ��ر
الزاوية الت ��ي يعتمد عليه ��ا بري�شت
ومل يتو�س ��ع يف التفا�صي ��ل ،وبقينا
يف مراجع ��ة اىل ان عرفن ��ا م�س�أل ��ة
الت�أثري".
وا�ض ��اف ان "بري�ش ��ت اعتم ��د عل ��ى
مقول ��ة ملارك� ��س ،ان الفال�سف ��ة ب ��دال
من تف�سري الع ��امل يجب ان يغريوه،
وهذا ما اعتمده يف جميع اعماله من
خالل خلخل ��ة وعي وتفك�ي�ر املتلقي
واخل ��روج بع ��د العر� ��ض امل�سرحي
بقناع ��ات خمتلف ��ة عم ��ا كان قب ��ل
العر�ض".
ب ��دوره ق ��ال د .جب ��ار خم ��اط ع ��ن
"امل�سرح امللحمي وملاذا كان �ضرورة
وخف ��ت يف وق ��ت من االوق ��ات وهل

مقدم اجلل�سة مع د .بهاء حممد علوان
باالم ��كان ان يرج ��ع بت�أث�ي�ر عايل؟،
اوال اق ��ول مل ��اذا ه ��و �ض ��رورة ،فمن
ناحي ��ة الفكر هو انطلق من م�صطلح
لهيغ ��ل "نف ��ي النفي" مبعن ��ى النفي
االول وه ��و املح ��اكاة ث ��م ي�أتي نفي
اخ ��ر بطاقة التعب�ي�ر اجلديدة ،وهو
االداء املناق� ��ش حي ��ث يق ��وم املمث ��ل
بفتح االط ��ار احلواري مع اجلمهور
ويتح ��ول العر� ��ض امل�سرح ��ي اىل
تنبي ��ه ويقظ ��ة وفاعلي ��ة نقا�شية من
اجل التخل�ص من �سكون الواقع".
من جانبه ا�ستعر� ��ض اال�ستاذ ب�شار
طعم ��ة بع� ��ض االعم ��ال الت ��ي قدمها
امل�س ��رح العراقي والت ��ي مت تعريقها
من قبل خمرجني عراقيني وتواريخ
عر�ضها واالماكن التي عر�ضت فيها.
يف خت ��ام اجلل�س ��ة حت ��دث اال�ست ��اذ
ام�ي�ن املو�سوي ،ع ��ن ا�شاعة مفاهيم
يف الف�ت�رات االخ�ي�رة ب ��ان االدب
والرواي ��ة وامل�سرح يج ��ب ان تبتعد
عن االيديولوجي ��ا ،وان هذه م�س�ألة
خادع ��ة ب�ش ��كل مطلق ،الن ��ه ال ميكن
لالن�سان ان يكون ب�ل�ا ايديولوجيا،
ولذل ��ك يق ��ول الفيل�س ��وف الفرن�سي
التو�سري "حتى �شهيقك وزفريك امنا
ه ��و ايديولوجا ،ومبا انن ��ا نتحدث
ع ��ن بري�ش ��ت فه ��و مث ��ال للأدي ��ب
االيديولوج ��ي ي�صب ��غ كل نتاجات ��ه
ب�صبغ ��ة ايديولوجي ��ة تعرفونه ��ا،
وحينما التق ��ى ب�صموئيل بيكت قال
له حب ��ذا ل ��و اظه ��رت خلفي ��ة لعمال
يبن ��ون الن ه ��ذه الطبق ��ة ه ��ي التي
يقوم عليها املجتمع.

كان �سا�سون ح�سقيل وزير املالية
يف العهد امللكي الذي مر على
رحيله "  " 90عاما � ،شخ�ص ًا
مده�ش ًا حق ًا� .شاب ذكي ينتمي �إىل
طبقة الأغنياء ،يهيئه �أبوه لت�سلم
جتارته الوا�سعة ،لكنه يرتكها
ليدر�س القانون ومن ثم االقت�صاد
ويتقدم يف العمل ال�سيا�سي
لي�صبح �أحد �أع�ضاء جمل�س النواب
�إىل �أن ي�صبح �أول وزير مالية يف
الدولة العراقية النا�شئة ،ثم وجه ًا
�سيا�سي ًا يجادل نوري ال�سعيد
يف معنى الدميقراطية ،ويغ�ضب
امللك ب�سبب مراقبته خم�ص�صات
البالط ،ومينع يا�سني الها�شمي من
ا�ستغالل من�صب رئي�س الوزراء
يف �إثارة اخلالفات ال�سيا�سية،
ويح�سقل املوازنة من �أجل �أن
يجعل من الدينار العراقي احلديث
الوالدة� ،أكرث عافية من اجلنيه
الإ�سرتليني
ما الذي كان يغيظ هذا ال�سيا�سي
البارع؟� ،إنهم �أ�صحاب اخلطب
الرنانة .ويذكر م�ؤرخو �سريته �أن
ح�سقيل كان رئي�س اللجنة املالية
يف جمل�س النواب ،ويف �إحدى
اجلل�سات احتدم النقا�ش حول
ق�ضية مالية ،فقام �أحد النواب وبد�أ
يخطب بطالقة وبالغة و�أطال يف
الكالم ،وكان كالم ًا جمي ًال يدور
حول كل �شيء �إال املال واالقت�صاد،
ف�ضاق �سا�سون ذرع ًا به وقاطعه
قائال" :خطبتك هذه ما توكل
النا�س خبز" .
م�سل�سل اخلطباء الذين ابتلينا بهم،
�أ�صابنا جميع ًا باحلرية ،فحتى
هذه اللحظة مل نتو�صل �إىل حتديد
ماذا يريدون ،اجلميع يتحدث عن
التغيري مثلما يخربوننا كل مرة ،
ولكن ب�شروطهم  ،جندهم ليل نهار
ي�صرخون بانهم عازمون على
التغيري ،يقولون لك �إنهم عاكفني
على �إعداد الر�ؤية ،والر�ؤية تريد
وقت ًا والوقت يحتاج �إىل �صرب،
وال�صرب مفتاح الفرج ،والفرج ال
يتم �إال بانتقال " ابو مازن " من
ال�سيادة اىل عزم  ،او با�ستعادة
واحدة من خطب ابراهيم اجلعفري
الذي ال ندري ب�أي �أر�ض يخطب
الآن.
ولأننا مت�أكدون من �أن �أبطال
"التغيري" لن يرتكونا يف حالنا،
يطاردوننا يف الف�ضائيات وعلى
واجهات ال�صحف كل يوم ي�صرون
على جعلنا جزء ًا من الأحداث على
طريقة م�سل�سالت الواقع ،وليذكروا
النا�س �أن ال خيار �أمامهم �سوى
الت�سمّر �أمام �شا�شات التلفزيون،
ملتابعة مقاطع كوميدية  ،وحوار ال
يخلو من طائفية مقيتة .
لن يكتب للتغيري النجاح يف
ظل خطب ال�سا�سة وعنجهيتهم
وان�شغالهم بالتوازن .ك�سبت
ال�شعوب احلية املناف�سة بالأ�شياء
الب�سيطة يف احلياة ،الرفاهية،
العدالة ،والت�سامح� ،أما نحن،
فمك�سبنا الوحيد خطابات
م�صنوعة بدول اجلوار .
ت�شكل ت�صرفات م�س�ؤولينا
و�سيا�سيينا �إدانة �أخالقية لي�س
جلوهر العمل ال�سيا�سي فقط ،بل
للكيفية التي يتعامل بها البع�ض
مع مفهوم ادارة م�ؤ�س�سات
الدولة�،أ�صبحنا نقر�أ ون�سمع عن
م�س�ؤولني فا�سدين وظفوا موازنة
دوائرهم ملنافعهم ال�شخ�صية،
وغادروا من غري �أن يرتكوا منجزا
واحدا يذكر النا�س مبا يجري ،
فقط رفعوا �شعار " ح�سقلوها " يف
وجه املواطن

ملتقى دويل بعنوان "جابر ع�صفور ..الإجناز والتنوير" يحتفي باملفكر الراحل الكبري
متابعة املدى

واق ��ع ال�سينم ��ا العراقي ��ة و�سب ��ل
النهو�ض بها.

 نجم الجبوري
محاف ��ظ �ص�ل�اح الدي ��ن ،رع ��ى
فعالي ��ات يوم الت ��راث المو�صلي،
الت ��ي انطلق ��ت برعاي ��ة محاف ��ظ
نينوى التي اقيمت للفترة من 21
  23من ال�شه ��ر الحالي وقدمتخالل المهرجان عدد من الفعاليات
الخا�ص ��ة بالتراث ،ومنها عرو�ض
للأزي ��اء التراثي ��ة المو�صلي ��ة
ومعار� ��ض للمه ��ن التراثي ��ة،
وندوات حوارية و�أم�سيات فنية.

تفتت ��ح الفنان ��ة الدكت ��ورة �إينا� ��س عب ��د
ال ��دامي وزي ��رة الثقافة امل�صري ��ة امللتقى
ال ��دويل "جاب ��ر ع�صفور..الإجن ��از
والتنوي ��ر" ،وال ��ذى ينظم ��ه املجل� ��س
الأعل ��ى للثقاف ��ة يف م�ص ��ر بالتعاون مع
م�ؤ�س�س ��ة �سلط ��ان ب ��ن عل ��ي العوي� ��س
الثقافي ��ة بالإم ��ارات العربي ��ة املتح ��دة
وبح�ض ��ور مديره ��ا التنفي ��ذي �إبراهيم
الها�شم ��ي ومب�شارك ��ة كوكبة م ��ن النقاد
واملبدعني واملفكرين من  15دولة عربية
ه ��ى :م�ص ��ر ،ليبي ��ا ،الع ��راق ،تون� ��س،
اجلزائ ��ر ،ال�س ��ودان ،املغ ��رب  ،لبن ��ان،
البحري ��ن ،اليم ��ن ،الكوي ��ت ،الإمارات،
ال�سعودي ��ة� ،سورياوفل�سط�ي�ن ،وذل ��ك
اليوم االحد وعلى مدى يومني.
وقال ��ت وزي ��رة الثقاف ��ة امل�صري ��ة �إن

الطقس

امللتق ��ى ي�أت ��ي ف ��ى �إط ��ار خط ��ط وزارة العوي� ��س الثقافي ��ة لالحتف ��اء برم ��وز فكري ��ة عظيم ��ة وم ��ن �أه ��م رواد الثقافة
الثقاف ��ة ممثل ��ة يف املجل� ��س الأعل ��ى الثقاف ��ة يف الوط ��ن العرب ��ي ،و�أ�ضاف ��ت يف الع�ص ��ر احلدي ��ث الذي ��ن جنحوا يف
للثقاف ��ة وم�ؤ�س�س ��ة �سلط ��ان ب ��ن عل ��ي �أن الراحل الدكت ��ور جابر ع�صفور قيمة خل ��ق اجتاهات تنويري ��ة �شكلت وجدان
�أجي ��ال ،م�ؤكدة انه ترك �أعماال وم�ؤلفات
�أثرت املكتبة الثقافية العربية .
من جانبه قال �أم�ي�ن عام املجل�س االعلى
للثقاف ��ة� ،إن امللتق ��ى ي�صاحب ��ه معر� ��ض
للكت ��اب ي�شم ��ل خمت ��ارات م ��ن م�ؤلفات
الدكت ��ور جاب ��ر ع�صف ��ور والأعم ��ال
ال�ص ��ادرة عن ��ه �إىل جان ��ب جمموعة من
ا�ص ��دارات هي�آت الن�ش ��ر التابعة لوزارة
الثقاف ��ة وبع� ��ض دور الن�ش ��ر اخلا�ص ��ة،
م�ضيف ��ا �أن برنام ��ج امللتق ��ى ي�ض ��م عددا
م ��ن املح ��اور الرئي�س ��ة وور� ��ش العم ��ل
وال�شه ��ادات احلي ��ة ع ��ن الدكت ��ور جابر
ع�صفور ،م�ش�ي�را �إىل �أن الفعاليات ت�أتي
على النحو التايل :
اليوم الأول الأحد  26حزيران 2022

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الأح ��د) �أن درج ��ات احل ��رارة تنخف�ض قليالعن معدالتها لي ��وم �أم�س ،و�أن
اجلو �سيكون م�شم�سا يف العديد من مناطق البالد.

 كلم ��ة الأ�س ��رة تلقيه ��ا الدكت ��ورة هالةف�ؤاد
 كلم ��ة امل�شارك�ي�ن يف امللتق ��ى يلقيه ��ااال�ستاذ فخري كرمي
 كلم ��ة رئي�س جامعة القاه ��رة الدكتورحممد عثمان اخل�شت
 كلم ��ة م�ؤ�س�س ��ة �سلط ��ان ب ��ن عل ��يالعوي� ��س تلقيها .فاطم ��ة ال�صايغ ع�ضو
جمل�س الأمناء
 كلم ��ة الدكتور ه�شام عزم ��ي امني عاماملجل� ��س الأعل ��ى للثقاف ��ة ،وي�ش ��ارك يف
امللتقى عدد من الكتاب واملفكرين العرب
ابرزهم� :أمني الزاوي� ،أنور مغيث ،ثائر
دي ��ب ،حمم ��د حم ��دي �إبراهي ��م ،م ��كارم
الغم ��ري ،بن�سامل حمي�ش ،خال ��د زيادة،
طالب الرفاعي ،عم ��اد �أبو غازي ،خريي
دوم ��ة ،ر�ش ��ا �سم�ي�ر ،فريدري ��ك معتوق،
جمذوب عيدرو�س.
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