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جريدة سياسية يومية

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

الوزارات اخلدمية بال تنفيذ ب�سبب �إيقاف موازناتها

تتعلق باملقار وتر�سانة احل�شد ومكان االعتدة وامل�شاجب

الربملان يتح�ضر ال�ست�ضافة وزراء
ب�سبب تدين �إجنازاتهم

بنود "غري معلنة" يف خطة عبد املهدي لإعادة
هيكلة احل�شد تعطل تنفيذها ل�شهرين

 بغداد /المدى

القائ��د الع��ام للق��وات امل�سلح��ة ير�ض��ى بحلول و�سطي��ة لإنه��اء �أزمة �سه��ل نينوى
 بغداد /وائل نعمة
تواج ��ه ق ��رارات رئي�س ال ��وزراء
عادل عبد املهدي بخ�صو�ص �إعادة
هيكل ��ة احل�ش ��د ال�شعب ��ي �صعوب ��ات تتعل ��ق
بتنفي ��ذ بنود "غري معلن ��ة" كان من املفرت�ض
�أن تنفذه ��ا الف�صائ ��ل امل�سلح ��ة نهاي ��ة متوز
املا�ضي.
وجن ��ح رئي� ��س هيئة احل�ش ��د ال�شعب ��ي فالح
الفيا� ��ض باقن ��اع عب ��د املهدي بتمدي ��د �سقف
تنفي ��ذ الق ��رار �إىل بداية �شه ��ر ت�شرين الأول
املقبل ،حتى تتمكن ق ��وى احل�شد من تطبيق

جميع البنود.
وتتعلق تلك البنود برت�سانة احل�شد ال�شعبي
ومكان االعت ��دة وامل�شاجب ،فيما �سرت �أنباء
ع ��ن �أن التمدي ��د كان ب�سب ��ب رف� ��ض بع� ��ض
الف�صائل اخل�ضوع لأوامر احلكومة.
ودعم تلك الأخبار م ��ا جرى م�ؤخرا يف �سهل
نينوى ،حيث بدت احلكومة وك�أنها تراجعت
ع ��ن قراره ��ا ال�ساب ��ق ب�سح ��ب ل ��واء ،30
املعروف بـ"ح�شد ال�شب ��ك" من �سهل نينوى،
�شمال املو�صل ،وا�ستبداله بحل و�سط.
ومن ��ذ مطلع مت ��وز املا�ض ��ي� ،أ�ص ��در رئي�س
ال ��وزراء جملة من التعليم ��ات لإعادة ترتيب

�أو�ضاع احل�ش ��د ال�شعبي ،على �أن تنفذ خالل
مدة  30يوما.
لك ��ن بدر الزي ��ادي وه ��و ع�ضو جلن ��ة الأمن
والدف ��اع يف الربمل ��ان ،ق ��ال �أم� ��س لـ(املدى)
�إن "الوق ��ت ال ��ذي ح ��دده رئي� ��س ال ��وزراء
غ�ي�ر كاف" ،مبينا �أن عب ��د املهدي "وافق يف
اجتماع �أمن ��ي على التمديد ملدة �شهرين وفقا
لطلب رئي�س هيئة احل�شد".
وت�ضمنت ق ��رارات عبد املهدي تخلي ف�صائل
احل�شد نهائيا عن جميع امل�سميات التي عملت
به ��ا �سابق ��ا ،وت�ستب ��دل بت�سمي ��ات ع�سكرية
(فرق ��ة ،لواء ،ف ��وج� ،إلخ) ،عل ��ى �أن الف�صائل

التي ال تلتح ��ق بالقوات امل�سلح ��ة ،ت�ستطيع
�أن تتح ��ول �إىل تنظيم ��ات �سيا�سية خا�ضعة
لقانون الأحزاب.
وي�ؤكد الزيادي �أن "تعليمات رئي�س الوزراء
تت�ضمن بنودا �أخرى غري معلنة حتتاج مزيدا
من الوقت لتنفيذها" ،م�شريا �إىل �أن �أبرز تلك
البن ��ود هي "ما يتعلق بج ��رد �أ�سلحة احل�شد
ال�شعب ��ي ،وهي �أ�سلحة كث�ي�رة وبع�ضها غري
م�سج ��ل ل ��دى الأجه ��زة الأمني ��ة ،بالإ�ضاف ��ة
�إىل �إخالء بع�ض املق ��رات وم�شاجب ال�سالح
ونقلها �إىل خارج املدن".
 التفا�صيل �ص3

فيم ��ا توع ��د جمل� ��س
النواب مبحا�سبة وزراء
يف حكومة ع ��ادل عبد املهدي خالل
الف�ص ��ل الت�شريع ��ي املقب ��ل ب�سبب
تدين مع ��دل ن�سب اجناز وزاراتهم
يف الأ�شه ��ر ال�ست ��ة الأوىل ،ك�شفت
جلن ��ة التخطي ��ط الربملاني ��ة �أن
اجلل�س ��ة املقبل ��ة �ست�شه ��د حتدي ��د
مواعي ��د حل�ض ��ور وزراء متلكئ�ي�ن
�إىل الربملان.
ويق ��ول ع�ضو جلنة مراقب ��ة تنفيذ
الربنام ��ج احلكوم ��ي والتخطي ��ط
ال�سرتاتيج ��ي الربملاني ��ة حمم ��د
�شي ��اع ال�س ��وداين لـ(امل ��دى) �إن
"التقرير اخلا�ص بتقييم الربنامج
احلكوم ��ي �سيعر�ض عل ��ى جمل�س

النواب يف ف�صله الت�شريعي املقبل
للت�صوي ��ت عل ��ى تو�صيات ��ه الت ��ي
اقرتحت ا�ست�ضافة غالبية الوزراء
ملناق�شتهم يف �إجنازاتهم".
و�أعلن مكتب رئي�س جمل�س الوزراء
يف �شهر حزيران املا�ضي عن تقرير
متابعة الربنامج احلكومي ،وحدد
مع ��دل �إجن ��از ال ��وزارات للأ�شه ��ر
ال�ستة الأوىل بـ .%79
و�أعلن ��ت احلكوم ��ة االحتادي ��ة عن
برناجمها احلكومي والذي ت�ضمن
خم�سة حم ��اور بـ( )1175م�شروعا
تعمل حتت ( )154فقرة.
وردت جلنة مراقبة تنفيذ الربنامج
احلكومي والتخطيط ال�سرتاتيجي
الربملاني ��ة على التقري ��ر احلكومي
قائل ��ة �إن الن�سبة احلقيقية لالجناز
ه ��ي  % 36ومع ��دل احلي ��اد %63

الدفاع تطيح ب�أمري
داع�شي مقرب من
البغدادي

ح�سني العاديل
يكتب( :الأقليات)
وم�س�ألة االندماج
الوطني
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 بغداد  /املدى
�أعلنت وزارة الدفاع الإطاحة ب�أحد �أمراء
تنظي ��م داع� ��ش الإرهابي وه ��و مقرب من
زعي ��م التنظيم �أبو بك ��ر البغ ��دادي ،يف ق�ضاء هيت
الواقع مبحافظة الأنبار.
وقال ��ت ال ��وزارة ،يف بي ��ان تلقت ��ه (امل ��دى) �أم� ��س
االثن�ي�ن �إن ��ه "بعملي ��ة ا�ستخباري ��ة نوعي ��ة متيزت
باجلر�أة والتخطي ��ط ال�سليم ونفذت وفق معلومات
ا�ستخبارية دقيقة وبكمني حمكم متكنت مفارز �شعبة
اال�ستخب ��ارات الع�سكري ��ة يف الفرق ��ة  7وبالتعاون
م ��ع ا�ستخب ��ارات الف ��وج الأول لواء امل�ش ��اة  29من
الإطاحة ب�أحد �أبرز الإرهابيني يف هيت بالأنبار".
و�أ�ض ��اف البي ��ان" :الإرهابي ي�شغ ��ل من�صب الأمري
الع�سك ��ري لقاط ��ع هي ��ت قب ��ل التحرير ،ويع ��د �أحد
الإرهابي�ي�ن املقرب�ي�ن للمج ��رم �أب ��و بك ��ر البغدادي،
ووال ��د عدد م ��ن الإرهابيني حيث مت قت ��ل �أبنائه من
قب ��ل الأجهزة الأمنية فيما ق ��ام الآخر بتفجري نف�سه
بعملي ��ة انتحارية ،وهرب �آخر �إىل خارج البالد بعد
�إ�صابته يف �أحد معارك التحرير".

�سليم �سوزه يكتب:
قد�سية احلبانية!
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التخطيط تعلن
عن م�ساع لتعديل
القرارات احلكومية

 التفا�صيل �ص3

الأنواء اجلوية:
موجة حارة طويلة
ت�أخذ �شهر�أيلول معها
 متابعة /املدى
�أكد املتنبئ اجلوي واثق ال�سالمي� ،أم�س
االثن�ي�ن� ،أن موجة حارة طويل ��ة تبد�أ من
نهاية الأ�سبوع احلايل وت�ستمر �أغلب �أيام الأ�سبوع
القادم ،م�ؤكد ًا �أن �أج ��واء �شهر �أيلول املقبل �ستكون
"�صيفية بحتة".
وقال ال�سالمي يف من�شور على �صفحته يف في�سبوك
�إن "املعطيات املتوفرة ت�شري �إىل تطور مرتفع علوي
قوي عل ��ى منطقة �شرق املتو�س ��ط و�شمال اجلزيرة
العربية و�صو ًال للعراق".
و�أ�ض ��اف� ،أن الطق� ��س "�سيت�سب ��ب بن�ش ��وء موج ��ة
حارة طويلة ن�سبي ��ا تبد�أ مع نهاية الأ�سبوع احلايل
وت�ستم ��ر �أغل ��ب �أي ��ام الأ�سب ��وع القادم م ��ع درجات
احلرارة �أعلى من معدالتها العامة".
كم ��ا �أكد �أن "اخلرائط اجلوي ��ة ت�شري �إىل �أن �أجواء
�شهر ايلول املقبل �ستكون �صيفية بحتة وخ�صو�ص ًا
الن�صف الأول منه".
بدوره ��ا �أكدت الأر�صاد اجلوية عن قدوم موجة حر
�شديدة �إىل مدن العراق �شبيهة ب�أجواء عيد الأ�ضحى
املب ��ارك .وق ��ال املتنب ��ئ اجل ��وي �ص ��ادق عطي ��ة �إن
"ارتفاعا تدريجيا يطر�أ على درجات احلرارة نهاية
الأ�سبوع احلايل وبداية الأ�سبوع املقبل؛ لتعود �إىل
معدالته ��ا و�أعلى قليال ب�سب ��ب �سيطرة مرتفع جوي
م�صحوب برياح هابط ��ة يف طبقات اجلو العليا مع
توقع ��ات �أولي ��ة با�ستمرار هب ��وب الري ��اح ال�شمال
غربية تتخللها فرتات من ال�سكون يف �أغلب املدن".

لأ�سب ��اب تع ��ود الخت�ل�اف ر�ؤي ��ة
اللجن ��ة عن ر�ؤية احلكومة ،حمملة
اجله ��ة التنفيذي ��ة امل�س�ؤولي ��ة يف
تع�ث�ر �إجن ��از امل�شاري ��ع املهم ��ة
والكبرية.
وي�ضي ��ف ال�س ��وداين �أن "التقرير
�أو�صى اللجان الربملانية كل ح�سب
اخت�صا�صه ��ا ب�إج ��راء تقيي ��م �أويل
من اجل اكتمال كل التقييمات لعمل
و�إجن ��ازات ال ��وزارات احلكومي ��ة
للفرتة املا�ضي ��ة للتحقق من مقدرة
الوزير و�إمكانيته".
وا�شتك ��ت جلن ��ة مراقب ��ة الربنامج
احلكومي والتخطيط ال�سرتاتيجي
الربملانية يف �شه ��ر ني�سان املا�ضي
م ��ن �أن رئي�س احلكوم ��ة عادل عبد
املهدي غري متعاون معها.
 التفا�صيل �ص2

اقفا�ص الطيور وكرا�سي تراثية ت�صنع من �سعف النخيل  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

الإندبندنت :حظر لعبة البوبجي مل مينع ال�شبان من خو�ضها
 ترجمة  /حامد �أحمد
خالل ال�ساع ��ات الأوىل م ��ن ال�صباح
عندم ��ا يك ��ون جمي ��ع �أف ��راد عائلت ��ه
نائم ��ون وينبغ ��ي ل ��ه ه ��و �أي�ض ��ا كذل ��ك جت ��د،
م�صطف ��ى جمي ��د  18عام ��ا ،عل ��ى ا�ستع ��داد هو
و�أ�صدقائ ��ه للذه ��اب �إىل �ساح ��ة ح ��رب لعب ��ة
كومبيوتر افرتا�ضية على االنرتنيت.
كم ��ا ه ��و احل ��ال م ��ع �آالف �آخرين م ��ن ال�شباب
يف الع ��راق ،فانهم يلتق ��ون �ضمن �أج ��واء لعبة
البوبج ��ي  ،PUBGعل ��ى �شبك ��ة االنرتني ��ت
وه ��ي لعبة مالحقة وقتل ي�ش�ت�رك بها عدد كبري
من الالعبني ت�سببت بحالة �صخب يف البالد.

2518
حادث �سري
خالل
� 6أ�شهر

يف مقاه ��ي االنرتني ��ت ويف املقاه ��ي ال�شعبي ��ة
واملدار� ��س وال�ساح ��ات العامة جت ��د العراقيني
مي�سك ��ون ب�أجه ��زة ات�صاالته ��م الذكي ��ة ،كما لو
�أن حياته ��م تعتمد عليه ��ا ،وهم يت�أهبون ملقاتلة
العب�ي�ن �آخرين م ��ن ح ��ول العامل �ضم ��ن �ساحة
معركة افرتا�ضية كبرية.
ال�شعبي ��ة الوا�سع ��ة املنت�شرة للعب ��ة بني �شباب
الع ��راق �أقلقت امل�ؤ�س�س ��ات ال�سيا�سية والدينية
للبل ��د �إىل حد �أن احلكوم ��ة �صوتت م�ؤخرا على
حجبه ��ا وذلك لدواعي متعلقة "ب�آثارها ال�سلبية
عل ��ى ال�صح ��ة والأع ��راف والأم ��ن" .ولكن ذلك
مل يك ��ن له �ص ��دى لدى طالب املرحل ��ة الإعدادية
ال�شاب م�صطفى.

 بغداد /املدى
ك�شف ��ت �إح�صائي ��ة ر�سمي ��ة ،ع ��ن ع ��دد �ضحايا
ح ��وادث ال�سري يف الع ��راق يف الن�ص ��ف الأول
م ��ن  .2019وق ��ال ع�ضو مفو�ضية حق ��وق االن�سان فا�ضل
الغ ��راوي يف بي ��ان �إن "عدد ح ��وادث ال�سي ��ارات للن�صف
الأول من عام  2019بلغ  2518حادث ًا".
و�أ�ضاف� ،أن هذه احلوادث "نتج عنها وفاة  2613وجرح
 21953مواطنا".

ق ��ال م�صطف ��ى جميد وه ��و يالحق �أع ��داءه يف
اللعب ��ة "الو�ضع يف البلد هو حتى �أ�سو�أ من �أي
لعب ��ة� .أنا احتدث �إليك ورمب ��ا قد اتعر�ض للقتل
ب�سبب انفجار".
ولك ��ن لعبة البوبجي ،هي �أك�ث�ر من كونها لعبة
كومبيوتر بالن�سبة لكثري من ال�شباب العراقيني.
�إن العامل االفرتا�ض ��ي للعبة االنرتنيت هذه هو
واح ��د من ب�ي�ن الأماك ��ن القليل ��ة الت ��ي ميكنهم
من خالله ��ا حتقيق لق ��اءات فيه ��ا ويتوا�صلون
اجتماعيا م ��ع �آخرين بعيدا عن �أنظار عوائلهم،
بق ��در ما ه ��ي لعب ��ة فه ��ي تعت�ب�ر �أي�ض ��ا من�صة
توا�صل اجتماعي.
 التفا�صيل �ص2

وطال ��ب الغ ��راوي "ب�ش ��كل عاج ��ل مديرية امل ��رور العامة
بتطبي ��ق متطلب ��ات ال�سالم ��ة يف ال�سي ��ارات ومطابق ��ة
معايري ال�سالمة يف ال�سي ��ارات امل�ستوردة ومتابعة �أعمار
ال�سائق�ي�ن وو�ضع غرام ��ات مالية عالي ��ة وعقوبات رادعة
للحد من �سرعة ال�سياق ��ة ،كما نطالب �أمانة بغداد ووزارة
الإ�س ��كان والإعم ��ار والبلدي ��ات العامة وكاف ��ة املحافظات
ب�إع ��ادة ت�أهي ��ل الط ��رق اخلارجي ��ة والداخلي ��ة وت�أم�ي�ن
متطلب ��ات ال�سالم ��ة فيها مبا يحافظ عل ��ى حياة املواطنني
ويقلل احلوادث املرورية فيها".
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بغداد حتت�ضن مهرجان ًا ليلي ًا راق�ص ًا
لأول مرة منذ 2003
 بغداد  /املدى
تزامن ��ت �ضرب ��ات �إيقاع مو�سيق ��ى التكنو
الإلكرتوني ��ة م ��ع ت�صفي ��ق ال�شب ��ان الذين
احت�ش ��دوا م�ساء يوم اجلمع ��ة داخل قاعة
مغلق ��ة للرق� ��ص يف "مهرج ��ان ال�صي ��ف"
الأول م ��ن نوع ��ه يف العا�صم ��ة العراقي ��ة
بغداد منذ عقود.
وتختل ��ط �أل ��وان الإ�ض ��اءة احلم ��راء
وال�صف ��راء والبي�ض ��اء حت ��ت عل ��م عراقي
كبري ،وهي ترتاق�ص بدورها يف قاعة كرة
ال�سلة يف ملعب ال�شعب و�سط بغداد ،ك�أنها
ه ��ي �أي�ض ��ا فرحة بع ��ودة حي ��اة الليل �إىل
العا�صمة التي ما تركه ��ا العنف �إال �أخريا.
ب ��د�أ االحتف ��ال ظه ��را مبعر� ��ض لل�سيارات
ينظم للم ��رة الأوىل �أي�ضا ،ا�ستعر�ضت فيه
�سيارات كال�سيكية و�سيارات رباعية الدفع
معدلة ودراجات نارية.
ويف ه ��ذا البل ��د حي ��ث يعت�ب�ر املجتم ��ع
حمافظ ��ا نوع ��ا م ��ا ،كان ح�ض ��ور الفتيات
خج ��وال لكنه كان الفت ��ا يف ه ��ذه املنا�سبة
وك � ّ�ن يتمايلن بفرح على �أنغ ��ام املو�سيقى

الغربية املتداخلة مع �أغان �شعبية عراقية.
تق ��ول لي ��ان البالغ ��ة م ��ن العم ��ر  19عام ��ا
لوكالة فران�س بر� ��س "�أنا �أحب هذا النوع
م ��ن املو�سيقى� .أ�سمع كثريي ��ن يقولون لنا
�أنتم مت�أثرون بالغرب" .وت�ضيف "ح�سنا،
ال ف ��رق عن ��دي ،امله ��م �أنن ��ي مل �أعد جمربة
على �سماع هذه املو�سيقى �سرا يف بيتي".
من ��ذ الع ��ام  2003و�سق ��وط نظ ��ام �صدام
ح�سني �إثر الغ ��زو الأمريكي للعراق ،مل تر
البالد م�شهدا مماثال.
ف�أ�ص ��وات الإيقاع ��ات الي ��وم كان ��ت قب ��ل
�سن ��وات قليل ��ة دوي انفج ��ارات �سي ��ارات
ّ
مفخخ ��ة و�أحزمة نا�سف ��ة وقذائف ،جعلت
م ��ن بغداد خ�صو�صا مدين ��ة اخلوف .ومع
اجتي ��اح تنظي ��م داع� ��ش الب�ل�اد يف الع ��ام
 ،2014كان الأم ��ن حلم ��ا للعراقيني ،حتى
�أنه بعد �إع�ل�ان "الن�صر" عل ��ى الإرهابيني
يف نهاي ��ة الع ��ام  ،2017كان احلدي ��ث
يف ال�ش ��ارع ع ��ن اال�ستغ ��راب م ��ن توق ��ف
االعت ��داءات الدامي ��ة التي اعت ��ادوا عليها
�أكرث من مرة يف اليوم.
 التفا�صيل �ص3
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الربملان يتح�ضر ال�ست�ضافة وزراء ب�سبب تدين �إجنازاتهم

 بغداد /املدى
فيم ��ا توع ��د جمل� ��س الن ��واب مبحا�سبة
وزراء يف حكوم ��ة ع ��ادل عب ��د امله ��دي
خ�ل�ال الف�ص ��ل الت�شريعي املقب ��ل ب�سبب
تدين مع ��دل ن�سب اجن ��از وزاراتهم يف
الأ�شه ��ر ال�ست ��ة الأوىل ،ك�شف ��ت جلن ��ة
التخطي ��ط الربملاني ��ة �أن اجلل�سة املقبلة
�ست�شهد حتدي ��د مواعيد حل�ضور وزراء
متلكئني �إىل الربملان.
ويق ��ول ع�ض ��و جلن ��ة مراقب ��ة تنفي ��ذ
الربنام ��ج احلكوم ��ي والتخطي ��ط
ال�سرتاتيج ��ي الربملاني ��ة حمم ��د �شي ��اع
ال�سوداين لـ(املدى) �إن "التقرير اخلا�ص
بتقيي ��م الربنام ��ج احلكوم ��ي �سيعر�ض
على جمل�س النواب يف ف�صله الت�شريعي
املقب ��ل للت�صويت عل ��ى تو�صيات ��ه التي
اقرتح ��ت ا�ست�ضاف ��ة غالبي ��ة ال ��وزراء
ملناق�شتهم يف اجنازاتهم".
واعل ��ن مكت ��ب رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء
يف �شه ��ر حزي ��ران املا�ض ��ي ع ��ن تقرير
متابعة الربنامج احلكومي ،وحدد معدل
اجن ��از الوزارات للأ�شه ��ر ال�ستة الأوىل
بـ .%79
و�أعلن ��ت احلكوم ��ة االحتادي ��ة ع ��ن
برناجمه ��ا احلكوم ��ي وال ��ذي ت�ضم ��ن
خم�سة حماور بـ(  )1175م�شروعا تعمل
حتت ( )154فقرة.
وردت جلن ��ة مراقب ��ة تنفي ��ذ الربنام ��ج
احلكوم ��ي والتخطي ��ط ال�سرتاتيج ��ي
الربملاني ��ة عل ��ى التقري ��ر احلكوم ��ي
قائل ��ة �إن الن�سب ��ة احلقيقي ��ة لالجن ��از
ه ��ي  % 36ومعدل احلي ��اد  %63لأ�سباب
تع ��ود الخت�ل�اف ر�ؤية اللجن ��ة عن ر�ؤية
احلكوم ��ة ،حممل ��ة اجله ��ة التنفيذي ��ة
امل�س�ؤولي ��ة يف تع�ث�ر اجن ��از امل�شاري ��ع
املهمة والكبرية.
وي�ضيف ال�سوداين ان "التقرير �أو�صى
اللجان الربملانية كل ح�سب اخت�صا�صها
ب�إج ��راء تقييم �أويل م ��ن اجل اكتمال كل
التقييم ��ات لعمل واجن ��ازات الوزارات
احلكومي ��ة للفرتة املا�ضي ��ة للتحقق من
مقدرة الوزير و�إمكانيته".
وا�شتك ��ت جلن ��ة مراقب ��ة الربنام ��ج
احلكوم ��ي والتخطي ��ط ال�سرتاتيج ��ي
الربملاني ��ة يف �شه ��ر ني�س ��ان املا�ضي من
�أن رئي� ��س احلكوم ��ة ع ��ادل عب ��د املهدي
غ�ي�ر متعاون معه ��ا ومل يزوده ��ا بن�سب

جل�سة �سابقة
ملجل�س النواب
الإجناز املتحققة يف برناجمه احلكومي
طيلة فرتة ال�ستة �أ�شهر املا�ضية.
ويتابع النائب عن ائتالف دولة القانون
ان "الوزراء املتلكئني �ستتم ا�ست�ضافتهم
ملناق�شته ��م ع ��ن ت ��دين ن�س ��ب اجنازه ��م
طيلة الف�ت�رة املا�ضية" ،مبينا ان "جميع
الوزارات مل حتقق ن�سب اجناز عالية".
واقرتحت جلنة التخطيط الربملانية يف
تو�صياته ��ا �إع ��ادة النظ ��ر يف الربنام ��ج
احلكوم ��ي وتقييم عمل الوزارات ب�شكل
عملي من قبل اللجان النيابية على �ضوء
ما حتقق يف الف�صل الأول وحجم العمل
يف الف�ص ��ل الثاين ،و�إر�سال الت�شريعات
ذات الأولوي ��ة و�إع ��داد موازن ��ة تن�سجم
�أموالها املحددة مع خطط التنمية.
وي�ؤك ��د ال�س ��وداين �أن "اجلل�س ��ة
الت ��ي �سيعر� ��ض به ��ا تقري ��ر االجن ��از
اخلا� ��ص مبتابع ��ة الربنام ��ج احلكومي
�ستح ��دد �أ�سم ��اء ال ��وزراء الذي ��ن �ستتم

ا�ست�ضافتهم".
و�أو�ص ��ت اللجن ��ة ب�أهمي ��ة مقاوم ��ة
احلكوم ��ة للف�ساد وخلق مرحلة حلوكمة
وتكامل وتوازن االقت�صاد و�إعادة النظر
يف بع� ��ض الت�شريع ��ات الت ��ي �شرع ��ت
يف ال ��دورات ال�سابق ��ة كقان ��ون امللكي ��ة
العقارية و�ض ��رورة الف�صل بني املوازنة
اال�ستثماري ��ة والت�شغيلي ��ة وا�ص�ل�اح
القط ��اع امل ��ايل وتنوي ��ع االقت�ص ��اد عرب
تطوير الزراع ��ة وال�صناع ��ة وال�سياحة
والتج ��ارة واالت�صاالت وزي ��ادة الوعاء
ال�ضريب ��ي وحماي ��ة املنت ��ج الوطن ��ي
وت�شجي ��ع ال�ص ��ادرات وحتقيق االكتفاء
الذات ��ي الغذائ ��ي واالهتم ��ام بال�ث�روة
احليواني ��ة وع ��دم االعتماد عل ��ى النفط
فقط.
وي�ضي ��ف وزي ��ر العم ��ل ال�ساب ��ق ان
"ن�سب اجن ��از ال ��وزارات اخلدمية هو
�صفر مقارنة بالوزارات الأخرى" ،الفتا

�إىل ان "ه ��ذا التلك� ��ؤ �سببه ع ��دم �إطالق
التخ�صي�ص ��ات املالي ��ة من قب ��ل وزارتي
التخطي ��ط واملالي ��ة مم ��ا �أدى �إىل �إعاقة
وتلك�ؤ  63م�شروعا".
وم ��ن جانبها تقول رئي�س ��ة كتلة احلزب
الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين يف جمل� ��س
الن ��واب في ��ان �ص�ب�ري يف ت�صري ��ح
لـ(امل ��دى) �إن "املنهجي ��ة واملعاي�ي�ر التي
اعتمدته ��ا احلكوم ��ة يف تقي ��م عم ��ل
وزاراتها تختلف ع ��ن املعايري والأوزان
التي و�ضعتها جلنة التخطيط الربملانية
يف تقييماته ��ا لن�سب اجن ��از امل�ؤ�س�سات
احلكومية يف الأ�شهر ال�ستة الأوىل".
وتتاب ��ع �ص�ب�ري �أن "جلن ��ة مراقب ��ة
تنفي ��ذ الربنامج احلكوم ��ي والتخطيط
ال�سرتاتيجي الربملانية �ستعر�ض تقريرا
يف اجلل�سة الأوىل يف الف�صل الت�شريعي
اجلديد يت�ضمن تقييم عمل كل الوزارات
احلكومي ��ة واجنازاته ��ا" ،الفت ��ة �إىل ان

"تو�صي ��ات هذا التقري ��ر تطالب ب�إعادة
الر�ؤية للربنامج احلكومي والتقييم".
ويف الرابع والع�شرين من �شهر ت�شرين
الأول م ��ن الع ��ام � 2018ص ��وت جمل�س
النواب على املنهاج احلكومي الذي قدمه
رئي�س احلكومة عادل عبد املهدي املكون
م ��ن خم�س مراحل تهدف يف جمملها �إىل
ا�ستكمال بن ��اء الدولة والقانون وتعزيز
الأم ��ن الداخل ��ي واخلارج ��ي عل ��ى وفق
�سقوف زمنية حمددة.
وت�ضي ��ف �ص�ب�ري وه ��ي ع�ض ��وة جلنة
مراقب ��ة تنفي ��ذ الربنام ��ج احلكوم ��ي
والتخطيط ال�سرتاتيج ��ي الربملانية �أنه
"بعد قراءة ه ��ذا التقرير داخل جمل�س
الن ��واب �ستحدد اال�ست�ضاف ��ات لعدد من
ال ��وزراء من اج ��ل اط�ل�اع املجل�س على
ن�س ��ب اجن ��از وزاراته ��م" ،معت�ب�رة �أن
"اال�ست�ضاف ��ة الي وزي ��ر ام ��ر طبيع ��ي
داخل جمل�س النواب".

الإندبندنت :حظر لعبة البوبجي مل مينع ال�شبان من خو�ضها
 ترجمة  /حامد �أحمد
ق ��ال م�صطفى جميد وهو يالحق اعداءه يف
اللعب ��ة "الو�ضع يف البلد هو حتى ا�سو�أ من
�أي لعب ��ة� .أنا احتدث �إليك ورمبا قد اتعر�ض
خالل ال�ساعات االولى من
للقتل ب�سبب انفجار".
ال�صباح عندما يكون جميع
افراد عائلته نائمون وينبغي له ولك ��ن لعبة البوبج ��ي ،هي �أكرث م ��ن كونها
لعبة كومبيوتر بالن�سب ��ة لكثري من ال�شباب
هو اي�ضا كذلك تجد ،م�صطفى
العراقي�ي�ن .ان الع ��امل االفرتا�ض ��ي للعب ��ة
مجيد  18عاما ،على ا�ستعداد هو االنرتني ��ت ه ��ذه هو واحد من ب�ي�ن االماكن
وا�صدقائه للذهاب الى �ساحة
القليل ��ة الت ��ي ميكنه ��م م ��ن خالله ��ا حتقيق
حرب لعبة كومبيوتر افترا�ضية لق ��اءات فيه ��ا ويتوا�صل ��ون اجتماعي ��ا م ��ع
�آخري ��ن بعي ��دا عن انظار عوائله ��م ،بقدر ما
على االنترنيت.
ه ��ي لعبة فه ��ي تعترب اي�ض ��ا من�صة توا�صل
اجتماعي.
بام ��كان الالعب�ي�ن التح ��دث فيم ��ا بينه ��م
ع�ب�ر ،املايكروف ��ون ،وااللتقاء م ��ع ا�صدقاء
كم ��ا هو احلال م ��ع �آالف �آخرين من ال�شباب الفي�سب ��وك يف اللعبة .ويف بلد ابتلي �شعبه
يف العراق ،فانهم يلتقون �ضمن اجواء لعبة
البوبج ��ي  ،PUBGعلى �شبكة االنرتنيت
وه ��ي لعب ��ة مالحق ��ة وقتل ي�ش�ت�رك بها عدد
كبري م ��ن الالعبني ت�سببت بحالة �صخب يف
البالد.
يف مقاهي االنرتنيت ويف املقاهي ال�شعبية
واملدار�س وال�ساحات العامة جتد العراقيني
مي�سك ��ون ب�أجه ��زة ات�صاالته ��م الذكية ،كما
ل ��و �أن حياتهم تعتمد عليه ��ا ،وهم يت�أهبون
ملقاتل ��ة العبني �آخرين من حول العامل �ضمن
�ساحة معركة افرتا�ضية كبرية.
ال�شعبية الوا�سعة املنت�شرة للعبة بني �شباب
العراق �أقلقت امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية والدينية
للبل ��د اىل ح ��د ان احلكومة �صوت ��ت م�ؤخرا
على حجبه ��ا وذلك لدواعي متعلقة "ب�آثارها
ال�سلبي ��ة على ال�صحة واالع ��راف واالمن".
ولك ��ن ذل ��ك مل يك ��ن ل ��ه �ص ��دى ل ��دى طال ��ب
املرحلة االعدادية ال�شاب م�صطفى.

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

ب�سن ��وات طويلة من احلروب واالنق�سامات
الطائفي ��ة ،ف ��ان هذه اللعبة جعل ��ت كثري من
ال�شباب يلتقون �سوية.
يقول ال�شاب جمي ��د "كونت يل �صداقات مع
كثري من العراقيني من مدن مل �أزرها من قبل
مث ��ل الب�صرة والعمارة وكذلك ا�شخا�ص من
بلدان اخ ��رى .وق�سم من اال�شخا�ص التقيت
بهم يف بغداد بعد دخويل يف اللعبة".
كثري م ��ن ال�شب ��اب العراقيني غ�ي�ر مقتنعني
باال�سب ��اب الر�سمي ��ة وراء حج ��ب اللعب ��ة،
ويعت�ب�رون ذل ��ك تعدي ��ا عل ��ى حري ��ة جي ��ل
كامل.
�س ��ارة الالمي  18عاما ،تق ��ول "انها و�سيلة
للت�ضيي ��ق على ال�شب ��اب وال�سيط ��رة عليهم
واجبارهم على االن�صياع .لي�س لدينا حرية
االختي ��ار يف كثري من املج ��االت ،ولكن هذه

املدير العام
غادة العاملي
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اللعب ��ة تعم ��ل عل ��ى جمع ع ��دد م ��ن ال�شباب
�سوية".
ت�ش�ي�ر االح�صائي ��ات اىل ان  %60من �سكان
البل ��د ه ��م دون اخلام�س ��ة والع�شري ��ن م ��ن
العمر .ولك ��ن بعد عقود من احلروب و�سوء
االدارة والف�ساد ي�شعر كثري من ال�شباب يف
الع ��راق بانه ��م يتعر�ض ��ون للتجاه ��ل وعدم
االهتم ��ام .وا�ستنادا اىل البن ��ك الدويل فان
مع ��دل البطالة بني فئة ال�شب ��اب قارب ن�سبة
الـ.% 40
لي� ��س هن ��اك من ينك ��ر حج ��م الإدم ��ان على
اللعب ��ة ،ولك ��ن الكثريي ��ن ي ��رون يف حرك ��ة
الربمل ��ان حلجب اللعبة �أن ��ه يعاين من �سوء
حتديده لالولويات.
غدي ��ر ر�ش ��اد  27عام ��ا� ،صيدالني ��ة ت�شرتك
يف اللعب ��ة م ��ع ا�صدقائه ��ا تق ��ول "زميالتي
يف العم ��ل ي�شك ��ون م ��ن ازواجه ��ن الذي ��ن
يلعب ��ون ط ��وال اللي ��ل النه ��م ال ي�ستطيعون
ال�سم ��اع اثن ��اء اللع ��ب ،ولك ��ن ه ��ذه اللعبة
حتق ��ق توا�صال ب�ي�ن النا� ��س .ويجري كثري
من الكالم عنها".
زميلتها يف اللعبة ر�سل حممد ،تقول ان منع
اللعب ��ة �ستكون عواقب ��ه عك�سية يف النهاية.
م�شرية بقولها اىل انه "�أمر يتعلق باحلرية
ال�شخ�صي ��ة .عندما متنع �شيئ ��ا فانك جتعله
مرغوبا �أكرث خ�صو�صا بني ال�شباب".
وه ��ذا ما حدث فعال ،فان املنع مل يكن له ذلك
الت�أثري .ال�شاب جميد ما يزال يخو�ض اللعبة
مل ��دة اربع �ساعات يف اليوم .ويقول "عندما
منعه ��ا الربمل ��ان توقف ��ت اللعب ��ة ل�ساع ��ات
قليل ��ة ومن ث ��م رجعت مرة اخ ��رى .جميعنا
لدين ��ا تطبي ��ق برنام ��ج ال�شب ��كات اخلا�صة
االفرتا�ضية  VPNلهذا فهم ال ي�ستطيعون
ايقافها يف �أي حال من االحوال".

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
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هاتف+ 9647706444490 :

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

يف �سي ��اق �آخ ��ر� ،أك ��د ن ��واب ع ��ن "تيار
احلكم ��ة" �أن حكومة الظل ،التي ي�شكلها
التي ��ار تعمل على مراقب ��ة �أداء احلكومة
وتقدمي املقرتحات للم�شاريع ال�صحيحة
ور�صد القرارات اخلاطئة.
وبح�سب حديث النواب �إىل (�سبوتنيك)،
ف� ��إن ت�شكيل حكومة الظل جاء بعد ر�صد
عمليات �إخفاق يف �أداء احلكومة ،وعدم
تطاب ��ق الن�سب املعلنة مع م ��ا مت تنفيذه
على الأر�ض.
وقال النائب ح�سن فدعم ،ع�ضو الربملان
ع ��ن تي ��ار احلكم ��ة� ،إن التي ��ار ر�ص ��د
خمالف ��ات يف الن�سب املعلنة ب�ش�أن تنفيذ
برام ��ج احلكوم ��ة بعد م ��رور �أكرث من 8
�أ�شهر على عمل احلكومة.
و�أو�ض ��ح �أن ��ه وبع ��د مراقب ��ة تطبي ��ق
الربام ��ج احلكومية ،ات�ض ��ح �أن الأرقام،
الت ��ي مت تنفيذه ��ا حت ��ى الآن بن�سبة 34
يف املئ ��ة ،على عك�س ما �أعلنته احلكومة

ب�أنه ��ا نف ��ذت  79يف املئ ��ة م ��ن الربنامج
احلكومي.
و�أ�ض ��اف �أن "تي ��ار احلكم ��ة" اتخ ��ذ
م�س ��ار املعار�ض ��ة البن ��اءة ،مب ��ا ي�ساهم
يف بن ��اء الدول ��ة ومراقب ��ة الأداء
احلكوم ��ي .و�أو�ض ��ح �أن ��ه م ��ن �ضم ��ن
مظاه ��ر املعار�ضة ،الت ��ي يقوم بها "تيار
احلكم ��ة" ،االعت�صام ��ات والتظاهرات،
وت�شكي ��ل حكوم ��ة ظ ��ل ،بحي ��ث تك ��ون
مقاب ��ل كل وزارة يف احلكوم ��ة� ،أخ ��رى
يف الظ ��ل ،تقي ��م وت�شخ� ��ص الأخط ��اء،
وتقرتح القرارات ال�صحيحة وامل�شاريع
ال�صحيح ��ة ،كم ��ا �أن حكوم ��ة الظ ��ل ل ��ن
ت�ش ��كل م ��ن وزراء ،لكنه ��ا ت�ش ��كل م ��ن
جلان ،وال ت�سمى اللجان ب�أ�سماء وزراء،
ودورها يقت�صر على الرقابة.
و�أكد �أن "تيار احلكمة" مع اال�ستجوابات
احلكومي ��ة وتغي�ي�ر بع� ��ض ال ��وزراء،
كم ��ا يج ��ري ا�ستج ��واب نح ��و  7وزراء
م ��ع بداي ��ة الف�ص ��ل الت�شريع ��ي اجلديد
للربملان.
ب ��دوره ،ق ��ال النائ ��ب �س ��امل الطفيل ��ي،
ع�ضو برملان العراق عن "تيار احلكمة"،
�إن "تي ��ار احلكم ��ة" اجت ��ه �إىل �صف ��وف
املعار�ض ��ة وت�شكي ��ل حكوم ��ة ظ ��ل يف
الوقت الراهن لعدة �أ�سباب.
و�أ�ض ��اف �أن الع ��راق ومن ��ذ ت�شكي ��ل
احلكوم ��ات بعد الع ��ام  ،2003مل ت�شكل
في ��ه �أي معار�ض ��ة حقيقي ��ة ،و�أن "تي ��ار
احلكمة" الوطني اتخذ املبادرة احلقيقية
لذلك.
وي ��رى �أن التي ��ارات الت ��ي كان ��ت تدعي
املعار�ض ��ة يف الف�ت�رات املا�ضي ��ة كان ��ت
له ��ا م�صال ��ح داخ ��ل احلكوم ��ة ،بينم ��ا
ه ��ي تعار�ضه ��ا م ��ن جان ��ب �آخ ��ر ،يف
ح�ي�ن �أن معار�ض ��ة "تي ��ار احلكم ��ة" يف
الوقت الراه ��ن لت�صحيح م�س ��ار الدولة
وال ��وزارات مب ��ا ي�ساه ��م يف تق ��دمي
اخلدمات لأبناء العراق.
و�أكد �أن تيار احلكمة ح�ضر ملفات لنحو
 4وزراء يج ��ري ا�ستجوابه ��م مع انعقاد
الربمل ��ان يف دور الف�ص ��ل الت�شريع ��ي
املقب ��ل ،بعد �أي ��ام ،و�أن احلكمة ا�ضطرت
�إىل اال�ستج ��واب نظ ��را مللف ��ات االخفاق
يف تلك الوزارات.
وتاب ��ع �أن ملف ��ات ال ��وزارات �سلمت �إىل
رئي� ��س احلكوم ��ة ،وت�ضمن ��ت الإخف ��اق
احلا�صل يف وزاراتهم.

�أكدت موا�صلة م�ساعيها لت�شكيل لجنة وطنية للتنمية الم�ستدامة

التخطيط تعلن عن م�ساع لتعديل القرارات
احلكومية
 بغداد /املدى
�أعل ��ن وزي ��ر التخطي ��ط ،ن ��وري
�صباح الدليمي ،ام�س االثنني ،عن
م�ساعي ال ��وزارة لتعديل القرارات
احلكومي ��ة مب ��ا يحق ��ق الر�ؤي ��ة
الوطني ��ة للتنمي ��ة امل�ستدام ��ة،
م�ؤك ��د ًا التع ��اون مع اجله ��ات ذات
العالق ��ة يف ال�سلطت�ي�ن التنفيذي ��ة
والت�شريعي ��ة م ��ن خ�ل�ال عق ��د
اجتماع ��ات م�شرتكة خ�ل�ال الفرتة
املقبل ��ة لتن�سي ��ق اجله ��ود املحلي ��ة
والدولي ��ة وتوجي ��ه �سرتاتيجيات
التنمي ��ة واخلط ��ط احلكومي ��ة
حتت �آلي ��ة تن�سيق واحدة لتحقيق
�أهداف ر�ؤية .2030
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال احلف ��ل ال ��ذي
�أقامت ��ه وزارة التخطيط مبنا�سبة
�إجن ��از خط ��ة التنمي ��ة امل�ستدام ��ة
 2030وعر� ��ض التقري ��ر الطوعي
لأه ��داف التنمي ��ة امل�ستدام ��ة يف
الأمم املتح ��دة ،بح�ض ��ور ع ��دد من
ال ��وزراء و�أع�ضاء جمل�س النواب،
وامل�س�ؤولني يف احلكومة املركزية
واحلكوم ��ات املحلي ��ة واملجتم ��ع
ال ��دويل والأمم املتحدة ،وعدد من
ممثلي القط ��اع اخلا�ص ومنظمات
املجتمع املدين و�أ�ساتذة اجلامعات
واخلرباء وامل�ست�شارين.

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

وق ��ال بي ��ان ل ��وزارة التخطي ��ط،
�إن الدليم ��ي "�أك ��د خ�ل�ال كلمته �أن
ر�ؤي ��ة التنمي ��ة امل�ستدامة الوطنية
�ستك ��ون املظلة الت ��ي حتكم جميع
اخلطط والأط ��ر التنموية وعملية
�إع ��ادة الإعمار والإ�ص�ل�اح والبناء
يف عموم العراق".
و�أ�ض ��اف �أن "التحدي ��ات الت ��ي
�شهده ��ا الع ��راق خا�ص ��ة واملنطقة
العربي ��ة بنح ��و ع ��ام كان ��ت عبارة
ع ��ن �أزم ��ات تلق ��ي بظالله ��ا عل ��ى
جمي ��ع دول املنطق ��ة" ،الفت� � ًا �إىل
�أن "نظرة ال ��وزارة الواقعية لهذه
التحدي ��ات جعلته ��ا تخ ��رج م ��ن
احلل ��ول املنهجي ��ة الت ��ي قدمته ��ا
النظري ��ات العلمي ��ة �إىل احلل ��ول
املمكن ��ة ،وفق ًا للإمكان ��ات الب�شرية
واملادي ��ة قيا�س� � ًا بحج ��م ال�ض ��رر
واحلاجة امللحة للمعاجلة" ،م�ؤكد ًا
�أن "الر�ؤي ��ة الوطنية بذلك �ستكون
و�سيل ��ة للو�ص ��ول �إىل غاية عاملية
م�شرتك ��ة �سيتم خاللها تعزيز �سبل
الدعم املحلية والدولية نحو تقدمي
�أف�ضل اخلدمات للمواطنني".
و�أك ��د عل ��ى "موا�صل ��ة ال ��وزارة
مل�ساعيها يف ت�شكي ��ل جلنة وطنية
للتنمي ��ة امل�ستدامة ،لتن�سيق العمل
االقت�ص ��ادي واالجتماعي والبيئي
ب�ي�ن القطاع�ي�ن الع ��ام واخلا� ��ص
واملجتم ��ع امل ��دين واملنظم ��ات

املدير الفني

خالد خ�ضري

الدولية ،ل�ضمان م�شاركة اجلميع،
وتعزي ��ز الوعي ،وتوط�ي�ن �أهداف
التنمي ��ة امل�ستدام ��ة العاملي ��ة
و�إدماجه ��ا يف اخلط ��ط املحلي ��ة،
وتعزي ��ز دع ��م �ش ��ركاء التنمي ��ة
لتنفيذها ،وامل�ضي بجهود م�شرتكة
م َّك ��ن يف بل ��دٍ �آمن،
نح ��و �إن�س ��ان مُ َ
وجمتمع موحد ،واقت�صاد متنوع،
وبيئة م�ستدامة ،ينعم فيها املواطن
بالعدالة واحلكم الر�شيد".
و�أو�ضح البيان �أن زينة علي �أحمد،
ممثل ��ة الربنام ��ج االمنائ ��ي للأمم
املتح ��دة يف الع ��راق� ،أ�ش ��ادت من
جانبها "بجميع اجله ��ود ال�ساعية
لإكم ��ال م�س�ي�رة الع ��راق التنموية
املبني ��ة عل ��ى م�شارك ��ة جمتمعي ��ة
خالق ��ة ،وا�سته ��داف حتديات عدم
امل�س ��اواة والفقر والأم ��ن وال�سلم
دون ا�ستثناء �أحد".
الفت� � ًا �إىل �أن "وزير التخطيط عرب
عن خال� ��ص �شكره وتقديره لفريق
�إع ��داد الر�ؤي ��ة الوطني ��ة للتنمي ��ة
امل�ستدام ��ة  ،2030والتع ��اون
املثم ��ر ال ��ذي قدم ��ه برنام ��ج الأمم
املتح ��دة الإمنائ ��ي ،وجمي ��ع
ال�ش ��ركاء واجله ��ات ذات العالق ��ة
يف القطاع�ي�ن الع ��ام واخلا� ��ص
واملجتمع ال ��دويل ،والدور الفاعل
لل�سلط ��ة الت�شريعي ��ة يف متك�ي�ن
ودعم وزارة التخطيط".
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سياسة

بنود "غري معلنة" يف خطة عبد املهدي لإعادة هيكلة
احل�شد تعطل تنفيذها ل�شهرين

 القائ��د الع��ام للق��وات امل�سلح��ة ير�ض��ى بحل��ول و�سطي��ة لإنه��اء �أزم��ة �سه��ل نينوى
بغداد /وائل نعمة
تواجه ق ��رارات رئي�س ال ��وزراء عادل
عبد امله ��دي بخ�صو� ��ص �إع ��ادة هيكلة
احل�ش ��د ال�شعب ��ي �صعوب ��ات تتعل ��ق
بتنفي ��ذ بن ��ود "غ�ي�ر معلن ��ة" كان م ��ن
املفرت� ��ض �أن تنفذها الف�صائل امل�سلحة
نهاية متوز املا�ضي.
وجن ��ح رئي�س هيئ ��ة احل�ش ��د ال�شعبي
فال ��ح الفيا� ��ض باقن ��اع عب ��د امله ��دي
بتمديد �سق ��ف تنفيذ الق ��رار �إىل بداية
�شهر ت�شرين الأول املقبل ،حتى تتمكن
قوى احل�شد من تطبيق جميع البنود.
وتتعلق تل ��ك البن ��ود برت�سانة احل�شد
ال�شعب ��ي وم ��كان االعت ��دة وامل�شاجب،
فيم ��ا �سرت �أنب ��اء ع ��ن �أن التمديد كان
ب�سبب رف�ض بع�ض الف�صائل اخل�ضوع
لأوامر احلكومة.
ودع ��م تل ��ك الأخبار م ��ا ج ��رى م�ؤخرا
يف �سهل نين ��وى ،حيث بدت احلكومة
وك�أنه ��ا تراجع ��ت عن قراره ��ا ال�سابق
ب�سح ��ب ل ��واء  ،30املع ��روف بـ"ح�شد
ال�شب ��ك" م ��ن �سه ��ل نين ��وى� ،شم ��ال
املو�صل ،وا�ستبداله بحل و�سط.
ومن ��ذ مطل ��ع مت ��وز املا�ض ��ي� ،أ�ص ��در
رئي� ��س ال ��وزراء جملة م ��ن التعليمات
لإعادة ترتيب �أو�ضاع احل�شد ال�شعبي،
على �أن تنفذ خالل مدة  30يوما.
لك ��ن ب ��در الزي ��ادي وهو ع�ض ��و جلنة
الأم ��ن والدفاع يف الربمل ��ان ،قال �أم�س
لـ(املدى) �إن "الوقت الذي حدده رئي�س
ال ��وزراء غ�ي�ر كاف" ،مبين ��ا �أن عب ��د
املهدي "واف ��ق يف اجتم ��اع �أمني على
التمديد ملدة �شهرين وفقا لطلب رئي�س
هيئة احل�شد".
وت�ضمن ��ت ق ��رارات عبد امله ��دي تخلي
ف�صائ ��ل احل�ش ��د نهائي ��ا ع ��ن جمي ��ع
امل�سمي ��ات الت ��ي عمل ��ت به ��ا �سابق ��ا،
وت�ستب ��دل بت�سميات ع�سكري ��ة (فرقة،
ل ��واء ،ف ��وج� ،إل ��خ) ،عل ��ى �أن الف�صائل
الت ��ي ال تلتح ��ق بالق ��وات امل�سلح ��ة،

عبد املهدي
خالل لقاء
�سابق بقيادات
احل�شد..
ار�شيف
ت�ستطي ��ع �أن تتح ��ول �إىل تنظيم ��ات
�سيا�سية خا�ضعة لقانون الأحزاب.
وي�ؤكد الزي ��ادي �أن "تعليم ��ات رئي�س
ال ��وزراء تت�ضم ��ن بن ��ودا �أخ ��رى غري
معلن ��ة حتت ��اج مزي ��دا م ��ن الوق ��ت
لتنفيذه ��ا" ،م�ش�ي�را �إىل �أن �أب ��رز تل ��ك
البن ��ود هي "م ��ا يتعلق بج ��رد �أ�سلحة
احل�ش ��د ال�شعبي ،وه ��ي �أ�سلحة كثرية
وبع�ضه ��ا غ�ي�ر م�سج ��ل ل ��دى الأجهزة
الأمني ��ة ،بالإ�ضاف ��ة �إىل �إخ�ل�اء بع�ض
املقرات وم�شاجب ال�س�ل�اح ونقلها �إىل

خارج املدن".
و�أمر عب ��د املهدي �آن ��ذاك "بغلق جميع
املق ��رات الت ��ي حتم ��ل ا�س ��م ف�صيل يف
احل�ش ��د ال�شعب ��ي �س ��واء يف امل ��دن �أو
خارجه ��ا� ،إ�ضاف ��ة �إىل من ��ع تواجد �أي
ف�صيل يعم ��ل �سرا �أو علن ��ا خارج هذه
التعليمات ،ويعترب خارجا عن القانون
ويالح ��ق مبوجب ��ه" ،موجه ��ا كذل ��ك بـ
"غلق جمي ��ع املكات ��ب االقت�صادية �أو
ال�سيط ��رات �أو التواجدات �أو امل�صالح
امل�ؤ�س�سة خ ��ارج الإط ��ار اجلديد لعمل

وت�شكيالت احل�ش ��د ال�شعبي كم�ؤ�س�سة
تعترب جزءا من القوات امل�سلحة".
معاجلة الع�صيان
الزي ��ادي باملقاب ��ل قل ��ل من دق ��ة بع�ض
الأنب ��اء الت ��ي تتح ��دث ع ��ن �أن وراء
"التمديد" يف تنفيذ قرارات احلكومة،
"ع�صيان" بع�ض الف�صائل ،كما و�صف
يف حادثة لواء  30يف نينوى.
وق ��ال فال ��ح الفيا� ��ض ،رئي� ��س هيئ ��ة
احل�ش ��د ،يف زي ��ارة �إىل ال�سه ��ل قب ��ل

�أ�سبوعني� ،إن �أمن �سهل نينوى �سيوكل
�إىل الل ��واء  30م ��ن ال�شرط ��ة املحلي ��ة
واجلي�ش على �أن يكون ب�أمرة اجلي�ش،
بدال من القرار ال�سابق باخراج احل�شد
من ال�سهل ب�شكل نهائي.
وو�ص ��ل الفيا� ��ض مع ع ��دد م ��ن القادة
الع�سكري�ي�ن �إىل ال�سهل بعد يومني من
قطع متظاهرين �شبك الطريق الرئي�س
الرابط ب�ي�ن املو�صل و�أربيل احتجاجا
عل ��ى قرار عبد املهدي باخراج لواء 30
من املنطقة.

دع����وة ل��ت�����ش��ك��ي��ل ج��ه��از مل��ك��اف��ح��ة امل���خ���درات
 بغداد /املدى
التجاه ��ل له ��ا �أو التعام ��ل معه ��ا ب�ش ��كل تقليدي املجتمع و�إيج ��اد البيئة القانونية الرادعة للحد
ف�ستخ ��رج ع ��ن ال�سيط ��رة" ،مبين ��ا �أن "جمل� ��س منه ��ا والوقوف واالرتقاء مب�ست ��وى امل�س�ؤولية
دعا النائب عن ائتالف دولة القانون عبد ال�سالم الن ��واب علي ��ه حتم ��ل امل�س�ؤولي ��ة الأخالقي ��ة وامل�شكل ��ة الت ��ي �أ�صبح ��ت تفت ��ك بالبل ��د و�إنقاذ
املالك ��ي� ،أم� ��س الأحد ،لعق ��د جل�س ��ة خا�صة �إىل والقانوني ��ة �أمام الله وال�شعب م ��ن خالل اتخاذ �أبنائنا من م�صيبة الإدم ��ان واجلرمية" ،م�شددا
جمل� ��س الن ��واب يناق� ��ش فيه ��ا ظاه ��رة تف�ش ��ي الإج ��راءات الكفيل ��ة باحل ��د م ��ن ه ��ذه الظاهرة عل ��ى "�أهمي ��ة ت�شكي ��ل جه ��از خا� ��ص مبكافح ��ة
املخدرات يف البلد والو�صول �إىل �صيغة لتعديل الفتاك ��ة التي دقت ناقو� ��س اخلطر على م�ستقبل املخدرات يرتبط بالقائ ��د العام للقوات امل�سلحة
قانون مكافحة املخ ��درات وت�شكيل جهاز خا�ص �أبنائنا".
ويتمتع ب�صالحيات �أح ��كام طوارئ و�إطالق كل
مبكافحة املخدرات يرتبط بالقائد العام ويتمتع و�أ�ض ��اف املالك ��ي� ،أن "رئا�س ��ة جمل� ��س النواب الت�شريع ��ات والتخ�صي�ص ��ات املالية ل ��ه لغر�ض
ب�صالحيات �أحكام طوارئ قبل فوات الأوان.
مطالب ��ة بالدع ��وة لعق ��د جل�س ��ة خا�ص ��ة تناق�ش الق�ضاء على هذه الظاهرة قبل فوات الأوان".
وق ��ال املالكي يف بي ��ان �صحفي �إن "�آف ��ة الف�ساد م�شكلة تف�شي املخدرات يف البلد ،بغية الو�صول وقبل �أ�سابيع ،ح ��ذرت مفو�ضية حقوق الإن�سان
�أ�صبحت ظاهرة خطرية جدا وال ميكن ال�سكوت �إىل تعدي ��ل قان ��ون مكافحة املخ ��درات ل�ضرورة يف الع ��راق م ��ن تفاق ��م ظاه ��رة املخ ��درات يف
عليها كونها و�صلت �إىل م�ستويات بحال ا�ستمر املرحلة التي مير بها البلد وانت�شار التعاطي يف املجتمع العراقي.

القب�ض على منفذي تفجري
تلعفر بعملية �أمنية يف اجلغيفي
 بغداد  /المدى
�أعلن ��ت وزارة الدف ��اع الإطاح ��ة ب�أحد
�أم ��راء تنظي ��م داع� ��ش الإرهابي وهو
مق ��رب م ��ن زعي ��م التنظي ��م �أب ��و بك ��ر
البغ ��دادي ،ف ��ي ق�ض ��اء هي ��ت الواق ��ع
بمحافظة الأنبار.
وقالت الوزارة ،في بيان تلقته (المدى)
ام�س االثنين" :انه بعملية ا�ستخبارية
نوعي ��ة تمي ��زت بالج ��ر�أة والتخطيط
ال�سلي ��م ونف ��ذت وف ��ق معلوم ��ات
ا�ستخباري ��ة دقيق ��ة وبكمي ��ن محك ��م
تمكن ��ت مف ��ارز �شعب ��ة اال�ستخب ��ارات
الع�سكرية في الفرقة  7وبالتعاون مع
ا�ستخبارات الفوج الأول لواء الم�شاة
 29من الإطاحة ب�أحد �أبرز الإرهابيين
في هيت بالأنبار".
و�أ�ض ��اف البي ��ان" :الإرهاب ��ي ي�شغ ��ل
من�صب الأمير الع�سك ��ري لقاطع هيت
قب ��ل التحرير ،ويعد �أح ��د الإرهابيين
المقربين للمجرم �أب ��و بكر البغدادي،
ووال ��د عدد م ��ن الإرهابيي ��ن حيث تم
قت ��ل �أبنائه م ��ن قبل الأجه ��زة الأمنية
فيم ��ا قام الآخر بتفجي ��ر نف�سه بعملية
انتحاري ��ة ،وه ��رب �آخ ��ر �إل ��ى خ ��ارج
الب�ل�اد بع ��د �إ�صابت ��ه في �أح ��د معارك
التحرير".
وتاب ��ع" :الإرهاب ��ي ق ��ام بتهجي ��ر
ع ��دد م ��ن العوائ ��ل و�إجب ��ار منت�سبي
الأجه ��زة الأمنية في هي ��ت على �إعالن

وق ��ال ع�ض ��و املفو�ضي ��ة فا�ض ��ل الع ��زاوي �إن
ال�سن ��وات الث�ل�اث املا�ضي ��ة �شه ��دت ات�ساع ��ا
ملحوظا يف ظاهرة تعاطي املخدرات واملتاجرة
به ��ا ،مبين ��ا �أن معظ ��م �أن ��واع املخ ��درات دخلت
م�ؤخ ��را ال�سوق العراقي ��ة بع ��د �أن كان املتداول
منها نوعان فقط هما الأفيون واحل�شي�شة.
وبينّ الع ��زاوي �أن ال�سجون العراقية ت�ضم �أكرث
م ��ن � 7آالف حمكوم وموقوف يف ق�ضايا تعاطي
املخ ��درات وجتارته ��ا ،م ��ن بينه ��م  125ام ��ر�أة،
الفت ��ا �إىل عدم وجود ف�صل ب�ي�ن جتار املخدرات
واملتعاط�ي�ن م ��ا ي�ش ��كل �أح ��د الأخط ��ار الكبرية
بخلق جتار خمدرات يف امل�ستقبل.

وو�صف م�س�ؤول ��ون ما جرى يف �سهل
نين ��وى حينه ��ا ،ب�أن ��ه "مت ��رد وا�ضح"
عل ��ى �أوام ��ر القائ ��د الع ��ام للق ��وات
امل�سلح ��ة ،وحمذري ��ن م ��ن �أن تراجعه
(عب ��د املهدي) عن ق ��راره �سيفه ��م بانه
"انهزام للدولة".
م ��ن جهته قال �سعي ��د مموزيني ،ع�ضو
احل ��زب الدميقراط ��ي الكرد�ستاين يف
املو�ص ��ل لـ(امل ��دى) �إن "ح�ش ��د ال�شب ��ك
م ��ا زال يق ��وم ب�أعم ��ال �سل ��ب ونه ��ب
والت�ضيي ��ق عل ��ى املدني�ي�ن" ،مبينا �أن

"�سيطرت ��ه على ال�سهل مل ت�ضعف بعد
قرار احلكومة الأخري".
وب�ي�ن مموزين ��ي �أن "هن ��اك موج ��ات
نزوح متكررة من ال�سهل �إىل كرد�ستان
بحثا عن الأمان".
وير�أ� ��س وع ��د ق ��دو ،وه ��و م ��ن طائفة
ال�شب ��ك ،الل ��واء  30املتمرك ��ز يف �سهل
نينوى .وقدو ق ��د �صدرت بحقه ال�شهر
املا�ض ��ي عقوب ��ات م ��ن قب ��ل اخلزان ��ة
الأمريكي ��ة ب�سب ��ب "انته ��اكات حلقوق
الإن�سان" مع  3عراقيني �آخرين.
وقال ��ت وزارة اخلزان ��ة الأمريكي ��ة،
تعقيبا عل ��ى قرارها �إن "ق ��دو هو قائد
اللواء  .30وق ��د قام اللواء با�ستخراج
�أم ��وال م ��ن ال�س ��كان ح ��ول مدين ��ة
برطل ��ة يف �سه ��ل نين ��وى ،م ��ن خ�ل�ال
االبت ��زاز واالعتق ��االت غ�ي�ر القانونية
واالختطاف".
و�أ�ضاف ��ت� ،أن "الل ��واء  30احتج ��ز
�أ�شخا�ص ��ا يف كثري م ��ن الأحيان بدون
�أوام ��ر ق�ضائي ��ة �أو ب�أوام ��ر احتيالية،
كما فر�ض ر�سوما كمركية تع�سفية عند
نقاط التفتي�ش".
يف الإطار نف�س ��ه قال غزوان الداودي،
وهو ع�ضو يف جمل�س حمافظة نينوى
يف ات�ص ��ال هاتفي �أم�س مع (املدى) �إن
"جعل ال�سيطرات م�شرتكة بني احل�شد
والق ��وات الأمني ��ة يعترب ح�ل�ا و�سطيا
و�أف�ضل من الو�ضع ال�سابق".
ودع ��ا ال ��دوادي عل ��ى �إث ��ر تب ��دل قرار
احلكوم ��ة من �سحب احل�ش ��د �إىل جعل
مهماته م�شرتكة مع اجلي�ش وال�شرطة،
�إىل �إعادة بقية احل�شود اخلا�صة ب�سهل
نينوى.
و�أ�ض ��اف امل�س� ��ؤول املحل ��ي �أن "ح�شد
درع �سهل نينوى وي�ضم �شبكا و�أكرادا
وكاكائي�ي�ن وع ��رب ه ��و الآن خ ��ارج
نين ��وى ،ب�سبب �أح ��داث ت�شرين الأول
 ،2017والآن الوقت قد �أ�صبح منا�سبا
لت�شكي ��ل غرفة عملي ��ات �أمنية م�شرتكة
يف املنطقة ت�ضم كل اجلهات".

بغداد حتت�ضن مهرجان ًا ليلي ًا
راق� ًصا لأول مرة منذ 2003

الدفاع تطيح ب�أمري داع�شي مقرب من البغدادي

التوب ��ة ،و�سح ��ب �أ�سلحته ��م ،كما قام �سن ��وات ،ون�صف م ��ن المواجهات مع الفاري ��ن مج ��ددا ،بينم ��ا تتمرك ��ز
بتجنيد ال�شباب عن ��وة لتنظيم داع�ش التنظي ��م الإرهاب ��ي ال ��ذي احتل نحو قوات الح�ش ��د ال�شعبي عل ��ى ال�شريط
الإرهاب ��ي" ،مو�ضح ��ا "يع ��د م ��ن �أهم ثل ��ث الب�ل�اد معلن ��ا �إقام ��ة م ��ا �أ�سماها الح ��دودي م ��ع �سوري ��ا للت�ص ��دي
المطلوبي ��ن للق�ض ��اء بموج ��ب مذكرة "الخالفة الإ�سالمية".
لمح ��اوالت ت�سل ��ل عنا�ص ��ر التنظي ��م
قب�ض وفق �أحكام المادة � 4إرهاب" .وتوا�ص ��ل الق ��وات العراقي ��ة عمليات الإرهابي المتكررة.
و�أعل ��ن الع ��راق ،ف ��ي كان ��ون الأول التفتي� ��ش والتطهي ��ر ومالحق ��ة فلول ال ��ى ذل ��ك نف ��ذت ق ��وة م ��ن الح�ش ��د
 ،2017تحرير كامل �أرا�ضيه من قب�ضة "داع� ��ش" ف ��ي �أنحاء الب�ل�اد ،ل�ضمان ال�شعبي ،ي ��وم الأحد ،عملية �أمنية في
تنظيم "داع�ش" الإرهابي ،بعد نحو  3ع ��دم عودة ظهور التنظي ��م وعنا�صره مجمع الجغيفي غرب البعاج� ،أ�سفرت

قوة امنية غرب االنبار ..ار�شيف

ع ��ن القب�ض على �إرهابيين اثنين وفق
المادة � 4إرهاب.
ونقل موقع الح�شد ال�شعبي بيانا جاء
في ��ه �أن "ق ��وة م�شتركة م ��ن اللواء 33
واال�ستخب ��ارات �ضمن قاط ��ع عمليات
نين ��وى للح�شد بالتع ��اون مع مكافحة
�إج ��رام تلعف ��ر ق ��د �ألقت القب� ��ض على
�إرهابيي ��ن اثنين في مجم ��ع الجغيفي
غرب البع ��اج " ،مبينا �أن "الإرهابيين
�شاركا في عملية تفجير عجلة مفخخة
راح �ضحيته ��ا ع ��دد م ��ن المواطني ��ن
الأبري ��اء ف ��ي ق�ض ��اء تلعف ��ر قب ��ل عدة
�أ�شهر".
و�أ�ض ��اف الموق ��ع �أن "ق ��وات الح�شد
�ست�سل ��م المعتقلي ��ن �إل ��ى الجه ��ات
الأمنية المخت�صة ال�ستكمال التحقيق
و�إحالتهم على الق�ضاء".
وف ��ي اواخ ��ر � ،2018أف ��ادت م�ص ��ادر
امني ��ة ،ب�سق ��وط ثالثة قتل ��ى و�إ�صابة
�أكث ��ر م ��ن ع�ش ��رة �آخري ��ن بج ��روح
بانفج ��ار �سيارة ملغوم ��ة داخل �سوق
�شعبية و�سط تلعفر.
ووق ��ع االنفج ��ار ف ��ي منطق ��ة ر�أ� ��س
الج ��ادة ف ��ي المدين ��ة الت ��ي تق ��ع ال ��ى
الغرب من المو�ص ��ل ،وتقطنها اغلبية
تركمانية من ال�سنة وال�شيعة.
وق ��ال م�صدر امن ��ي محل ��ي حينها �إن
االنفج ��ار وق ��ع ق ��رب مح ��ال تجاري ��ة
داخ ��ل ال�سوق ال�شعبية مم ��ا �أ�سفر عن
�سقوط ثالثة قتلى على االقل.

 بغداد  /المدى

تزامنت �ضربات �إيقاع مو�سيقى
التكنو الإلكترونية مع ت�صفيق
ال�شبان الذين احت�شدوا م�ساء
يوم الجمعة داخل قاعة مغلقة
للرق�ص في "مهرجان ال�صيف"
الأول من نوعه في العا�صمة
العراقية بغداد منذ عقود.
وتختل ��ط �ألوان الإ�ضاءة الحم ��راء وال�صفراء
والبي�ض ��اء تح ��ت عل ��م عراق ��ي كبي ��ر ،وه ��ي
تتراق� ��ص بدوره ��ا ف ��ي قاع ��ة ك ��رة ال�سل ��ة في
ملع ��ب ال�شعب و�سط بغ ��داد ،ك�أنها ه ��ي �أي�ضا
فرحة بع ��ودة حياة اللي ��ل �إل ��ى العا�صمة التي
ما تركها العنف �إال �أخي ��را .بد�أ االحتفال ظهرا
بمعر�ض لل�سي ��ارات ينظم للمرة الأولى �أي�ضا،
ا�ستعر�ضت فيه �سي ��ارات كال�سيكية و�سيارات
رباعية الدفع معدلة ودراجات نارية.
وفي ه ��ذا البلد حيث يعتب ��ر المجتمع محافظا
نوعا ما ،كان ح�ضور الفتيات خجوال لكنه كان
الفتا في هذه المنا�سبة وكنّ يتمايلن بفرح على
�أنغ ��ام المو�سيقى الغربي ��ة المتداخلة مع �أغان
�شعبية عراقية.

تق ��ول ليان البالغ ��ة من العم ��ر  19عاما لوكالة
فران� ��س بر� ��س "�أن ��ا �أح ��ب ه ��ذا الن ��وع م ��ن
المو�سيق ��ى� .أ�سم ��ع كثيرين يقولون لن ��ا �أنتم
مت�أث ��رون بالغرب" .وت�ضي ��ف "ح�سنا ،ال فرق
عندي ،المه ��م �أنني لم �أعد مجب ��رة على �سماع
ه ��ذه المو�سيق ��ى �سرا ف ��ي بيتي" .من ��ذ العام
 2003و�سق ��وط نظام �صدام ح�سين �إثر الغزو
الأميركي للعراق ،لم تر البالد م�شهدا مماثال.
ف�أ�ص ��وات الإيقاعات اليوم كان ��ت قبل �سنوات
قليل ��ة دوي انفج ��ارات �سي ��ارات ّ
مفخخ ��ة
و�أحزم ��ة نا�سف ��ة وقذائ ��ف ،جعل ��ت م ��ن بغداد
خ�صو�ص ��ا مدينة الخوف .ومع اجتياح تنظيم
داع� ��ش البالد في العام  ،2014كان الأمن حلما
للعراقيي ��ن ،حت ��ى �أن ��ه بع ��د �إع�ل�ان "الن�صر"
عل ��ى الإرهابيين ف ��ي نهاية الع ��ام  ،2017كان
الحدي ��ث في ال�شارع عن اال�ستغراب من توقف
االعت ��داءات الدامية التي اعت ��ادوا عليها �أكثر
من مرة في اليوم.
كان ��ت الفرح ��ة كبي ��رة ل ��دى الح�ض ��ور ال ��ذي
تخط ��ى عدده الأل ��ف �شخ�ص .كان ��ت حركاتهم
ورق�صاته ��م موح ��دة كفرقة كان ��ت تتدرب �سرا
ل�سن ��وات .ل ��م يكن مهرج ��ان الجمع ��ة �إال دليال
جدي ��دا عل ��ى �أن هذه الب�ل�اد ت�ستعي ��د روحها،
بع ��د عودة المقاهي ال�شبابي ��ة التي ت�ست�ضيف
�أ�سبوعي ��ا فرق ��ا مو�سيقي ��ة تجم ��ع كل فئ ��ات
المجتم ��ع الت ��ي كانت تخ�ش ��ى التجمع ��ات� ،إذ
تعتبرها ا�ستقطابا للخطر.
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)منوذج �إعالن مناق�صة (للمرة االوىل

Sub. / [ 16F /2019 supplying LPG complete hose with assembles]

(Ministry of Oil / Gas Filling Company) is pleased to invite the qualified and experienced bidders to
submit their bids to supply LPG complete hose with assembles quantity (1250) hose with estimated
price (2,000,000 $) as an operation budget of 2019 from origin (USA , Germany, Italy, France, Spain,
UK) and note the following:
1. The qualified bidders who want to obtain additional information shall call email (Gas filling company
gfcpd_taji@yahoo.com & pd.taji@gfc.oil.gov.iq (all weeks days) as shown in the instructions to
bidders.
2. The requisite qualification requirements (financial, legal, and technical).
3. Interested bidders can buy bid documents, after submitting written request to the address specified
in the bid data sheet, authorization for the authorized expired from the company to purchase bid
documents should be enclosed with a copy of civil status ID of passport, and after paying the selling
value of documents amounts to (500,000 Iraqi Dinars) non-repayable issued from Rafedian bank only
until 1:00 O’clock pm Iraq/ Baghdad.
4. Submit (bid bond) in amount (40.000 $) from dependable bank by ministry of oil according to central
bank of Iraq publication be refer to the bank website (www.cbi.iq).
5. The bids are delivered to the following address (Gas Filling Company/ Altaji) at the specified date
(Wednesday 182019/ 9/) until 1:00 O’clock pm , the closing date will be postponed to the next day in
case of a holiday or curfew in Baghdad.
6. Late bids will be rejected, and the bids will be opened by the attendance of the bidders or their
representatives. Attendance shall be at the following address (Materials Administration board/
purchasing Dept.) at the time and date (Thursday 19 /9 / 2019 at 9:00 O'clock am Iraq /Baghdad).
7. Bidders could refer to ministry of planning and development cooperation / government public
contracts department (www.mop.gov.iq) to know the controls NO. (1), (5), (12), (17) of instruction for
executing government contracts NO. (2) of 2014 and it’s amendments.
8. In case the company does not committed with standard documents in all it’s sections, bids will be
disregarded.
9. Section four from standard bid documents should be filled and if it is not enclosed or enclosed
without information; bid will be disregarded.
10. A technical conference for tenders questionnaires will be held in Thursday 12 / 9 /2019 in GFC/
Baghdad – Taji/ foreign purchasing dept., in case of your attending the technical conference inform
us in a confirmation letter before closing date so that purchasing dept. prepares our technical staff,
conference session will be attended by senior qualified official from purchasing dept. with highly
professional engineers specialized in the technical specification of the tender to answer your
questions.
11. Bidders should accept all the conditions that are listed in the standard bid documents and confirm
that in their offers .
12. bidders could refer to Ministry of Oil website (www.oil.gov.iq) and Gas Filling company website
(www.gfc.oil.gov.iq) to know standard bid documents of tender.

Ali Abdul kareem AL- Musawi
Direct Manager
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) جتهيز خراطيم كاملة امللحقات16F / 2019( / م

 ال�سادة:�إىل

 ش��ركة تعبئة الغاز) بدعوة مقدم��ي العطاءات املؤهلني وذوي اخلب��رة لتقدمي عطاءاتهم/ يس��ر (وزارة النفط
) مليونان دوالر$ 2.000.000( ) خرطوم وبكلفة تخمينية قدرها1250( لتجهي��ز خراطيم كاملة امللحقات بعدد
 انكليزي) مع، اس��باني،  فرنس��ي، ايطالي،  املاني،  من منش��أ (أمريكي2019 ضمن املوازنة التش��غيلية لعام
:مالحظة ما يأتي
) على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال (ش��ركة تعبئة الغاز-1
 (جميع ايام االس��بوع) وكماgfcpd_taji@yahoo.com & pd.taji@gfc.oil.gov.iq : عب��ر البري��د االلكترون��ي
.موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات
.) (مطابقة ملا موجود في وثيقة التجهيز القياسية (مالية وقانونية وفنية: متطلبات التأهيل املطلوبة-2
 بام��كان مقدمي العطاء املهتمني ش��راء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتري��ري الى العنوان احملدد في ورقة-3
بيانات العطاء مع ارفاق تخويل نافذ من الشركة للمخول بشراء وثائق املناقصة مع نسخة مصورة من هوية
) خمسمائة ألف دينار غير قابلة500.000( االحوال املدنية او جواز السفر وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة
. بغداد/للرد صادر عن مصرف الرافدين (حصراً) ولغاية الساعة الواحدة ظهرا ً بتوقيت العراق
 دوالر) من مصرف معتمد من قبل وزارة النفط مبوجب نشرة البنك40.000(  تقدمي (التأمينات األولية) مبقدار-4
.)www.cbi.iq( املركزي العراقي من خالل االطالع على املوقع االلكتروني للبنك
 التاجي) في املوعد احملدد (يوم املصادف االربعاء/  يتم تسليم العطاءات إلى العنوان اآلتي (شركة تعبئة الغاز-5
 إذا صادف يوم الغلق عطلة رس��مية او حظر للتجوال في مدينة، ً ) ولغاية الس��اعة الواحدة ظهرا2019/9/18
.بغداد فان اليوم التالي سيكون تاريخ الغلق
 العطاءات املتأخرة س��وف ترفض وس��يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العط��اءات او ممثليهم الراغبني-6
9:00  الساعة2019/9/19  قس��م املشتريات) يوم املصادف اخلميس/ باحلضور في العنوان اآلتي (هيأة إدارة املواد
. بغداد/ صباحا ً بتوقيت العراق/ التاسعة
) لغرض االطالعwww.mop.gov.iq(  دائرة العقود العامة احلكومية-  يتم الرجوع إلى موقع وزارة التخطيط-7
)2014( ) لس��نة2( ) اخلاص��ة بتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم17() و12() و5( ) و1( عل��ى الضواب��ط رقم
.وتعديالتها
. يتم استبعاد العطاء في حال عدم التزام الشركة مبا منصوص في الوثيقة القياسية بكافة أقسامها-8
 يتم ملئ القس��م الرابع وفي حال عدم ارفاقه او إرفاقه بدون معلومات ضمن الوثائق املطلوبة في الوثيقة-9
.القياسية سيتم استبعاد العطاء
 في ش��ركة تعبئة2019/9/12  يُعقد مؤمتر فني لإلجابة على االستفس��ارات الفنية يوم اخلميس املصادف-10
 قس��م املش��تريات وإعالمنا في حالة حضوركم املؤمتر الفني وذلك قبل موعد الغلق/ الغاز – التاجي – بغداد
ليتس��نى لنا إعداد كادر متقدم من قس��م املش��تريات وبحضور مهندس�ين مختصني في املواصفات الفنية
.للمناقصة لإلجابة على االستفسارات الفنية
 على مقدمي العطاءات ابداء املوافقة على كافة الشروط املذكورة في الوثائق القياسية وتثبيت ذلك في-11
.عطاءاتهم املقدمة
) وموقع شركة تعبئة الغاز االلكترونيwww.oil.gov.iq(  ميكن الرجوع الى املوقع االلكتروني لوزارة النفط-12
.) لالطالع على الوثائق القياسية للمناقصةwww.gfc.oil.gov.iq(
علي عبد الكرمي املو�سوي
املدير العام

إعــــــــالن

 ال�شركة العامة لت�سويق الأدوية وامل�ستلزمات الطبية/وزارة ال�صحة والبيئة
ي�سرنا دعوتكم لال�شرتاك باملناق�صات �أدناه والتي تت�ضمن جتهيز (املواد املذكورة يف اجلدول �أدناه) والواردة �ضمن ح�سابات املوازنة اجلارية واالطالع على امل�ستم�سكات املطلوبة ميكنكم زيارة موقع �شركتنا
. )www.moh.gov.iq( ) واملوقع اخلا�ص بالوزارةwww.kimadia.iq( على االنرتنت وعلى املوقع اخلا�ص بال�شركة
) مليونني دينار غري قابل للرد ويتحمل من2000000(  هو$  ) مليون دينار غري قابل للرد واملناق�صات التي مبلغها �أكثـر من مليون1000000(  هو$ علما �أن ثمن م�ستندات املناق�صة التي مبلغها �أقل من مليون
 من قيمة العر�ض تقدم على �شكل خطاب �ضمان نافذ%1 �سرت�سو عليه املناق�صة �أجور الإعالن وعلى �أن يتم تقدمي وثائق الأعمال املماثلة مع العر�ض �أما الت�أمينات الأولية والتي يجب �أن تكون بن�سبة
ملدة �سنة كاملة وال يطلق املبلغ من امل�صرف اال بكتاب من ال�شركة ي�ؤيد انتفاء احلاجة �أو �صك م�صدق �أو كفالة م�صرفية �ضامنة �أو �سندات القر�ض التي ت�صدرها امل�صارف احلكومية علما �أن طريقة الدفع
) �أو ح�سب ال�شروط وان ال�شركة غري ملزمة بقبول �أوط�أ العطاءات وعلى من �سرت�سو عليه املناق�صة �ضرورة تقدمي الت�أمينات القانونية (كفالةDDP( �ستكون (ح�سب �شروط املناق�صة) وطريقة ال�شحن
 من قيمة الإحالة وعلى �شكل خطاب �ضمان �أو كفالة م�صرفية �أو �صك م�صدق �أو م�ستندات القر�ض التي ت�صدرها امل�صارف احلكومية ولغر�ض االطالع ميكنكم زيارة موقع ال�شركة%5 ح�سن الأداء) البالغة
.2019/ 9 /12 �أو الوزارة املذكورين �آنف ًا علم ًا �إن امل�ؤمتر اخلا�ص بالإجابة على ا�ستف�سارات امل�شاركني �سيعقد ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا يوم اخلمي�س
. ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء, يف حالة م�صادفة موعد الغلق عطلة ر�سمية يكون اليوم التايل للدوام الر�سمي هو �أخر موعد لتقدمي العطاء ويعترب يوم الغلق/ مالحظة

We would like to invite you to participate in below tenders which contains supplying (the items in the list Below) which stated within computation of current balance ,& for more information
against the requested documents, pls. visit Kimadia website (www.kimadia.iq) & the Ministry of Health website (www.moh.gov.iq).
Pls. note that, the price of a tender documents for offer that it's amount less than (1) million dollars is (1000000) One million Iraqi dinar unreturnable, while for the offer which its amounts more
than (1) million dollars is (2000000) Two million Iraqi dinar unreturnable & the bidder who the tender will relegated on him will bear announcement charges & the bidder should attached, with
presented offers, a documents of similar works. Bid Bond which is at ratio (1%) from offer value should be submitted as insurance letter valid for (1) year and not released the a mount from bank
unless by a letter confirm from kimadia stated that there is no need for it any more or certified cheek or Bank Guarantee or loan documents that issued by Government Banks , kindly note, the
payment way will be (as per tender conditions) ,the transportation way (DDP) or as per the conditions & Kimadia not committed to accept the lower tenders ,the bidder whom will the tender
will be relegate on him has to present a legal insurance Performance bond at ratio (5%) from awarded value as like Insurance Letter or Bank Guarantee or Certified Cheek or Loan Document
that issued by Government Banks.
For more information, pls. visit A/M Ministry of Health website & Kimadia website. Pls. note that, the conference specialized to answer the participant's questions will be haled Thursday
12 / 9 /2019 at (10 AM) O'clock.
NOTE: in case the closing date occurred in official Holiday, the closing date will be on the first official working day after the Holiday & the next day will be the date of opening the tender.

No.
1

Invitation No.

Description

Opening date

Closing date

Announcement No.

98 / 2019/ 12/ R

Ophthalmic
Appliances

20 / 8 / 2019

18 / 9 / 2019

Second time
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الآ�سيوي يعتمد القائمة الأولية للعراق في الت�صفيات المونديالية

بعبارة أخرى

بطولة حممد ال�ساد�س تلغي ا�ستعدادات الوطني ملوقعة املنامة
 بغداد  /حيدر مدلول
�أعتم ��د االحت ��اد اال�سي ��وي لك ��رة الق ��دم
ب�صورة ر�سمية القائم ��ة االولية ملنتخبنا
الوطن ��ي املكون ��ة م ��ن  47العب� � ًا الت ��ي
�أر�سله ��ا احت ��اد ك ��رة الق ��دم اىل جان ��ب
املنتخب ��ات الت�سع ��ة والثالث�ي�ن امل�شاركة
يف الت�صفي ��ات املزدوج ��ة لل ��دور الث ��اين
امل�ؤه ��ل لبطول ��ة ك�أ� ��س الع ��امل 2022
بقطر وك�أ�س �آ�سي ��ا  2023بال�صني التي
�ستقام خالل الفرتة من اخلام�س من �شهر
�أيلول ولغاي ��ة التا�سع م ��ن �شهر حزيران
املقبل�ي�ن وال�سيما بع ��د �أن �أوقعته القرعة
يف املجموعة الثالثة اىل جانب منتخبات
ايران والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا
.
و�سيتم تقلي�ص هذه القائمة اىل  23العب ًا
�ضم ��ن القائمة النهائي ��ة ملنتخبنا الوطني
لكرة القدم الذي �سيح ��ل �ضيف ًا ثقي ًال على
�شقيق ��ه املنتخ ��ب البحرين ��ي يف ال�ساعة
ال�سابع ��ة والن�ص ��ف م�ساء ي ��وم اخلام�س
من �شهر �أيلول املقبل على ملعب البحرين
الوطني يف العا�صم ��ة املنامة يف افتتاح
مناف�س ��ات اجلول ��ة االوىل م ��ن الدور
الأول �ضمن املرحلة الثانية حل�ساب
املجموع ��ة الثالثة فيم ��ا �سيح�صل
عل ��ى راح ��ة �ضم ��ن اجلول ��ة
الثاني ��ة التي �ستج ��ري يوم
العا�ش ��ر م ��ن ال�شه ��ر ذاته
وي�ضيف نظ�ي�ره منتخب
هون ��غ كون ��غ �ضم ��ن
اجلول ��ة الثالث ��ة يوم
العا�ش ��ر م ��ن �شه ��ر
ت�شري ��ن الأول املقب ��ل
يف ملعب �سيتم حتديده
نهاية الأ�سبوع اجلاري من
قبل االحتاد الدويل لكرة القدم
قب ��ل �أن ي�ش ��د �أ�س ��ود الرافدي ��ن اىل
العا�صم ��ة الكمبودي ��ة فن ��وم بن ��ه بنه
ي ��وم اخلام� ��س ع�شر م ��ن ال�شه ��ر نف�سه
ملالق ��اة املنتخ ��ب الكمبودي عل ��ى امللعب
االوملب ��ي الدويل �ضمن اجلول ��ة الرابعة
فيم ��ا �سي�ستقب ��ل ج ��اره منتخ ��ب اي ��ران
يوم الرابع ع�شر من �شهر ت�شرين الثاين
املقبل يف ختام م�شوار جولة الذهاب من
الدور الأول للمرحلة الثانية .

و�سيكون يوم التا�سع ع�شر من
�شه ��ر ت�شرين الث ��اين املقبل
موع ��د ًا للمب ��اراة الأوىل
ملنتخبن ��ا الوطني �ضمن
مرحل ��ة الأي ��اب عل ��ى
ملعب ��ه الت ��ي �سيواج ��ه
فيه ��ا �شقيق ��ه املنتخ ��ب
البحرين ��ي لك ��رة الق ��دم
فيم ��ا �سيح�ص ��ل عل ��ى
راحة يف اجلول ��ة الثانية
التي �ستقام مبارياتها يوم
ال�ساد� ��س والع�شري ��ن م ��ن
�شه ��ر �آذار  2020ويحت�ضن
ملعب هونغ كون ��غ الوطني
يف العا�صم ��ة فكتوري ��ا
يوم احل ��ادي والثالثني من
ال�شه ��ر ذات ��ه مب ��اراة منتخبنا
الوطن ��ي وم�ضيف ��ه هون ��غ كون ��غ �ضم ��ن
اجلول ��ة الثالث ��ة فيم ��ا �سي�ستقب ��ل �ضيفه
منتخ ��ب كمبودي ��ا ي ��وم الرابع م ��ن �شهر
حزي ��ران املقب ��ل �ضم ��ن اجلول ��ة الرابعة
وجت ��ري ي ��وم التا�سع م ��ن ال�شه ��ر نف�سه

جمهورية العراق /وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الر�صافة

على ملع ��ب �آزادي يف العا�صمة الإيرانية
طهران قمة �آ�سيوية نارية جتمع منتخبنا
ونظريه االيراين �ضمن اجلولة اخلام�سة
والأخ�ي�رة م ��ن ال ��دور الث ��اين امل�ؤه ��ل
اىل ال ��دور الثال ��ث احلا�س ��م للت�صفي ��ات
املونديالية .
و�شكل ��ت مبارات ��ي فريق ال�شرط ��ة حامل
لقب دوري الكرة املمتاز للمو�سم املن�صرم
وو�صيف ��ه فري ��ق الق ��وة اجلوي ��ة �ضم ��ن
جول ��ة الذهاب م ��ن الدور 32م ��ن بطولة
حممد ال�ساد�س للأندي ��ة الأبطال 2020
�صدم ��ة كب�ي�رة للمكتب التنفي ��ذي الحتاد
ك ��رة الق ��دم وهو ي�ض ��ع برنام ��ج الإعداد
النهائ ��ي للمنتخ ��ب الوطن ��ي لك ��رة القدم
ت�أهب� � ًا للمب ��اراة الأوىل �أم ��ام م�ضيف ��ه
منتخ ��ب البحري ��ن يف ال�ساع ��ة ال�سابع ��ة
والن�ص ��ف م�س ��اء يوم اخلام� ��س من �شهر
�أيلول املقبل على ملعب البحرين الوطني
يف العا�صم ��ة املنام ��ة يف افتتاح م�شواره
�ضم ��ن املرحل ��ة الثاني ��ة م ��ن الت�صفي ��ات
امل�شرتك ��ة الآ�سيوي ��ة امل�ؤهل ��ة للمونديال
2022وك�أ� ��س �آ�سيا  2023حيث دفعه

رقم االضبارة2018/1571 :
التاريخ 2019/8/4 :

�إىل  /املنفذ عليه في�صل ناجي مالو

�إع���ل��ان������ات
+ 964 7809144160

+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045
zamwa@zamwa.org
www.zamwa.org

لقد حتقق لهذه املديرية من (اش��عار القائم بالتبليغ وتأييد اجمللس احمللي حلي الس�لام)
انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم أو مؤقت او مختار ،ميكن اجراء التبليغ
عليه ،واس��تنادا ً للمادة ( )27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا ً باحلضور في مديرية
تنفيذ (الرصافة) خالل خمسة عشر يوما ً تبدأ من اليوم التالي للنشر ملباشرة املعامالت
التنفيذية بحضورك وفي حالة عدم حضورك ستباش��ر هذه املديرية باجراءات التنفيذ
اجلبري وفق القانون:
املنفذ العدل
عبا�س جابر فزيع

او�صاف املحرر:

قرار محكمة ب��داءة الرصافة بالعدد / 1139ب 2017/املؤرخ ف��ي  2017/10/24املتضمن
ال��زام املدعى علي��ه فيصل ناجي مالو بتأديت��ه للمدعي املدير العام للش��ركة العامة
لتجارة احلبوب اضافة لوظيفته مبلغ قدره  1.348.783.000مليار دينار.

اىل :ال�سادة الراغبني بامل�شاركة

اىل �إلغاء مع�سكره الداخلي الذي كان من
املق ��رر �أن حتت�ضنه مدينة كربالء املقد�سة
خ�ل�ال الفرتة من اخلام�س والع�شرين من
�شه ��ر �آب احلايل ولغاي ��ة الأول من �شهر
�أيل ��ول القادم نتيجة غي ��اب عدد كبري من
�أعمدته الرئي�سة املحليني املتواجدين مع
ال�شرط ��ة الذي تنتظ ��ره مواجهة يف غاية
ال�صعوب ��ة �أمام فري ��ق الكويت الكويتي
م�ساء يوم الثامن والع�شرين و�سي�ستقبل
فري ��ق الق ��وة اجلوية على ملع ��ب كربالء
الدويل فريق ال�ساملية الكويتي يف اليوم
الت ��ايل اىل جان ��ب ارتب ��اط املحرتف�ي�ن
الثماني ��ة ( مهن ��د عل ��ي كاظ ��م وريب�ي�ن
�سوالق ��ا وج�س�ت�ن م�ي�رام و�أحم ��د يا�سني
وعل ��ي عدنان وب�شار ر�س ��ن وهمام طارق
و�أ�سام ��ة ر�شي ��د )يف الدوري ��ات العربية
والآ�سيوي ��ة والأوروبي ��ة واالمريكي ��ة
التي يلعب ��ون يف �صفوفها خ�ل�ال املو�سم
احلايل يف التوقيت ذاته حيث من امل�ؤمل
�أن تكتمل �صف ��وف منتخبنا يف العا�صمة
البحرينية املنامة قبل � 72ساعة فقط من
موعد �إقامة املب ��اراة التي �ستكون ديربي
خليج ��ي ملتهب يحمل طاب ��ع رد االعتبار
للأ�س ��ود بع ��د اخل�س ��ارة الت ��ي تلقاها من
املنتخ ��ب البحريني يف املب ��اراة النهائية
للن�سخ ��ة التا�سع ��ة من بطولة غ ��رب ا�سيا
لك ��رة القدم للرج ��ال الت ��ي جمعتهما على
ملع ��ب كربالء ال ��دويل و�أنته ��ت مل�صلحة
الأخ�ي�ر بهدف مقابل ال�ش ��يء التي �أثارت
احلزن العميق يف ال�شارع الريا�ضي .
و�ألغ ��ى جمل� ��س �إدارة احت ��اد ك ��رة القدم
املب ��اراة الدولي ��ة الودي ��ة ب�ي�ن منتخبن ��ا
الوطن ��ي لك ��رة القدم ونظ�ي�ره االوزبكي
الت ��ي كان م ��ن املق ��رر له ��ا ان تق ��ام ي ��وم
التا�سع من �شهر�أيلول املقبل نتيجة لرف�ض
االحت ��اد االوزبك ��ي لكرة الق ��دم �أن يكون
ملع ��ب جذع النخلة باملدينة الريا�ضية يف
حمافظة الب�صرة م�سرح ��ا لها بعد اعتذار
االحتاد االردين لك ��رة القدم عن �ضيافتها
بالعا�صم ��ة االردني ��ة عم ��ان يف التوقيت
ذات ��ه وال�سيم ��ا �إن الع ��راق و�أوزبك�ستان
ح�صال على راحة خالل مناف�سات اجلولة
الثاني ��ة من مرحلة الذه ��اب للدور الثاين
للت�صفي ��ات الآ�سيوي ��ة امل�ؤهل ��ة ملونديال
 2022والن�سخ ��ة الثامن ��ة ع�ش ��رة م ��ن
بطولة ك�أ�س الأمم الآ�سيوية لكرة القدم .

امـر�أة  ..ب�ألـف رجـل!!
ال �أمت ��ع  ،وال �أروع  ،وال �أ�سخ ��ن من الربميري ليغ حت ��ى يف موا�سم ذبوله وان�صراف
فرقه عن درب الأ�ضواء والنجومية � ،أو هكذا كنا نت�صور خط�أً بالطبع!
فف ��ي عز جتلي ظاهرة املريينغ ��ي – البلوغرانا عاملي ًا وب�شكل غ�ي�ر م�سبوق منت�صف
العق ��د املا�ض ��ي  ،كنا على قناعتن ��ا الرا�سخة نقول �إن ال ��دوري الإنكليزي هو الأبقى ،
وه ��و الأكرث قدرة على الإبهار  ،لأنه بب�ساطة دوري و�إن كان ي�ضم كبار الأندية  ،ف�إنه
ال ي�ضم باملقابل �صغارها  ..ففي ال�سباق الأ�سبوعي  ،ويف حلظات املفاج�أة  ،تت�ضاءل
امل�سافات  ،وت�صبح التوقعات البعيدة امل�ستبعدة واقع ًا نعي�شه يف دقائق املباريات!
ولهذا احتفظ الدوري الإنكليزي بكل توهجه  ،حتى حني كان منتخب الأ�سود الثالثة
ب ��كل عنفوانه التاريخي يتع ّر�ض للهزات والنك�سات �أوروبي ًا وعاملي ًا  ..توهج بقي ثم
ارتفع �سقفه حني تخلـّت الأندية الإنكليزية متام ًا عن تزمتها  ،وفتحت �أبوابها م�شرعة
�أمام جنوم اللعب والتدريب من جن�سيات عاملية �شتى كي تن�ضم �إليها وتنطق بل�سان
الإبداع!
�أم ��ا ال�سر الكبري الذي يكم ��ن وراء ت�ألق املباريات املحلية الإنكليزية  ،فيعود بالدرجة
الأ�سا�س �إىل تلك املنظوم ��ة املتما�سكة التي تدير امل�سابقة و�أعني بها (رابطة الدوري
الإنكليزي املمتاز) والتي مت�سك بالزمام  ،فال تغيرّ  ،وال حتذف  ،وال ت�ؤجل  ،وال تقدم
�أو ت�ؤخر �إال ما ندر ولأ�سباب قاهرة  ..ذلك لأن ِن�صاب هذه الرابطة يت�ألف من قيادات
تنظيمية متمر�سة مل تت�سلل �إىل اللعبة من منطلقات اجتماعية �أو ع�شائرية �أو حزبية
 ..انتما�ؤها ملهنتها  ،ووال�ؤها للم�سابقة التي يجب �أن ت�ستمر وتنمو على هذا الن�سق
العجيب الذي ال نرى له نظريا يف كل بقاع الدنيا!
م ��ا يلفت االنتباه حق� � ًا � ،أن هذه الرابطة تر�أ�سها اليوم ام ��ر�أة  ،وهي �سوزانا دينيدج
ذات الت�س ��ع واخلم�س�ي�ن �سن ��ة  ،والتي عُـينت مدي ��رة تنفيذية للربمي�ي�ر ليغ يف �شهر
ت�شري ��ن الث ��اين املا�ضي  ،والأكرث لفت� � ًا لالنتباه �إنه ��ا �إعالمية تولت ه ��ذا املوقع وقد
تركت رئا�سة �إحدى القنوات املتخ�ص�صة يف عامل احليوان!
انطل ��ق دوري الدرج ��ة الأوىل الإنكليزي لك ��رة القدم عام  1888حت ��ت هذا امل�سمى
 ،ويف ع ��ام  1992حم ��ل ت�سمية (الربميري ليغ) من دون �أن يت ��م ال�سطو على تاريخ
امل�سابق ��ة �أو عل ��ى الأندية التي �أح ��رزت �ألقابها  ،برغم املتغ�ي�رات التنظيمية العديدة
التي �أجريت عليها!
يف الن�سخ ��ة احلالي ��ة م ��ن الربميري ليغ  ،ظه ��ور مميز للأجان ��ب  ..ظهور ل ��ه ت�أثريه
العمل ��ي والفعلي  ،والدليل وج ��ود  368العب ًا من  63جن�سي ��ة خمتلفة  ،وهذه �أكرب
خلط ��ة ي�شهده ��ا �أي دوري على امت ��داد املعمورة  ،لكنها خلطة متجان�س ��ة ت�ؤتي �أكلها
يف �أغلب الأحيان!
ووفق ًا للإح�صاءات التي ن�شرتها جملة (مات�ش) الإنكليزية الأ�سبوع قبل املا�ضي  ،ف�إن
الالعب�ي�ن الفرن�سيني له ��م القدح املُع ّلى على هذا ال�صعيد � ،إذ يبلغ تعدادهم يف الأندية
الإنكليزي ��ة ه ��ذا املو�س ��م  33العب ًا  ،ويليه ��م يف الرتتيب العددي الالعب ��ون الإ�سبان
ويبل ��غ عددهم  28العب� � ًا  ،ثم ي�أتي دور الالعبني القادمني من ب�ل�اد ال�سامبا الربازيل
وعددهم  23العب ًا  ،وفقا للمجلة الإنكليزية نف�سها!
ولك ��ن م ��ن هو (الن ��ادي الأجنب ��ي) يف �إنكل�ت�را � ،أعني الن ��ادي الأكرث �ض ّم ��ا لالعبني
القادمني من خارج اجلزر الربيطانية؟!
الإح�صائي ��ة نف�سه ��ا ت�شري �إىل نادي ت�شيل�سي اللندين ال ��ذي ت�ضم قائمته لهذا املو�سم
 26العب ًا �أجنبي ًا  ..تخيلوا!! وقد ترك املركز الثاين لنادي واتفورد الذي يق ّل عنه
بالع ��ب واحد  ..ولكن ماذا عن النادي الأقل ا�ستقطاب ��ا لالعبني الأجانب يف انكلرتا؟
تق ��ول املجل ��ة �إنهما ناديان � :شيفيلد يونايتد وبرينلي  ،وال ي�ضم كل منهما �سوى 11
العب ًا  ..فقط!!
ما يلفت االنتباه حق ًا � ،أن هذه الرابطة تر�أ�سها اليوم
امر�أة  ،وهي �سوزانا دينيدج ذات الت�سع والخم�سين
�سنة  ،والتي عُ ـينت مديرة تنفيذية للبريمير ليغ في
�شهر ت�شرين الثاني الما�ضي  ،والأكثر لفت ًا لالنتباه �إنها
�إعالمية تولت هذا الموقع وقد تركت رئا�سة �إحدى
القنوات المتخ�ص�صة في عالم الحيوان!

�إعــالن للمــرة (الثانية)
مناق�صة رقم (ت)2019 /1 /
نقل منت�سي معمل �سمنت النجف اال�شرف لكافة الوجبات من مناطق �سكناهم اىل املعمل وبالعك�س
تعلن الش��ركة العامة للس��منت العراقية  /معاونية شؤون معامل السمنت اجلنوبية  /إحدى
تش��كيالت وزارة الصناع��ة واملعادن ع��ن إعالن املناقصة أع�لاه فعلى الراغبني باالش��تراك في
املناقصة احلضور الى مقر معاونية ش��ؤون معامل الس��منت اجلنوبية  /قسم التجارية الكائن
ف��ي محافظة النجف األش��رف قض��اء الكوفة لغرض احلصول نس��خة من الش��روط الفنية
والقانوني��ة لقاء مبلغ ق��دره ( )100.000مائة ألف دينار غير قابلة لل��رد  .وتقدمي عطاءاتهم في
غالف�ين احدهما جتاري (الس��عر) واآلخر فني متضمن �ا ً التأمينات االولية البالغ��ة ()1.257.000
مليون ومائتان وس��بعة وخمس��ون ألف دين��ار مبوجب صك مصدق صادر م��ن مصرف حكومي
او خط��اب ضمان قابل للتجدي��د صادر من احد املص��ارف التالية( :الرش��يد ،الزراعي التعاوني،
العق��اري ،التج��اري العراقي ،االس��تثمار العراقي ،األهل��ي العراقي ،الرافدي��ن ،اخلليج التجاري،
املنصور لالس��تثمار ،التنمية الدولي لالس��تثمار والتمويل ،العراقي للتجارة ،الصناعي ،بغداد،
الشرق األوس��ط العراقي لالستثمار ،االئتمان العراقي ،بابل ،س��ومر التجاري ،املوصل للتمويل
واالس��تثمار ،آش��ور الدولي لالس��تثمار ،عبر الع��راق  ،االقلي��م التجاري لالس��تثمار والتمويل،
اربيل ،الهدى  ،مصرف النهرين اإلس�لامي  ،إيالف اإلس�لامي  ،العراقي اإلس�لامي لالس��تثمار
والتنمي��ة ،الوطني اإلس�لامي ،كوردس��تان الدول��ي لالس��تثمار والتنمية ،التعاون اإلس�لامي
لالس��تثمار  ،جيهان لالس��تثمار والتمويل اإلس�لامي ،العالم اإلسالمي لالس��تثمار والتمويل،
العربية املتحدة اإلس�لامي لالس��تثمار والتمويل  ،نور العراق اإلسالمي لالس��تثمار والتمويل،
زين العراق اإلس�لامي لالس��تثمار والتمويل .الدولي اإلس�لامي .الندى اإلس�لامي لالس��تثمار
والتمويل .القرطاس اإلس�لامي لالس��تثمار والتمويل  ،القابض اإلسالمي للتمويل واالستثمار
 ،الثقة الدولي اإلس�لامي ،الراجح اإلسالمي لالستثمار والتمويل  ،اجلنوب اإلسالمي لالستثمار
والتمويل) ويقدم خطاب الضمان بكتاب رس��مي ص��ادر من املصرف يتضمن معلومات اخلطاب
ومن خالل فروعها في احملافظات (بغداد ،بابل ،كربالء ،النجف ،الديوانية ،واسط ،ميسان ،ذي قار،
الس��ماوة ،البصرة) حصراً .علما ً إن آخر موعد لتقدمي العطاءات س��يكون خالل الدوام الرسمي
ليوم (االربعاء) املصادف ( )2019/8/28الس��اعة الثانية عش��ر ظهراً ،وس��وف يتم عقد مؤمتر في
معمل سمنت الكوفة يوم (االربعاء) املصادف ( )2019/8/21يتم فيه اإلجابة على االستفسارات

الفنية والتجارية وأية استفسارات أخرى من مقدمي العطاءات على ان يكون تقدمي العطاءات
في مقر معاونية ش��ؤون معامل السمنت اجلنوبية /قسم التجارية حصراً ،ويتحمل من ترسو
عليه املناقصة أجور االعالن ،وللرد واالستفس��ار يكون من خالل موقعنا على ش��بكة االنترنت
وهو – )www.southern-cement.com( :مع التقدير.
 املناقصة ممولة من موارد شركتنا الذاتية (التمويل الذاتي). الكلفة التخمينية االجمالية )125.700.000( :مائة وخمسة وعشرون مليون وسبعمائة ألفدينار عراقي.
 -نفاذية العطاء ثالثة أشهر.

امل�ستم�سكات املطلوبة:

 -1هوية احتاد ناقلني نافذة.
 -2هوية غرفة التجارة نافذة او احتاد رجال االعمال العراقيني (الهوية البالستيكية) نافذة.
 -3كتاب انتساب لدى احد فروع الهيئة العامة للضرائب.
 -4تزويدنا بالرقم الضريبي للمقاول.

مالحظة:

 -1يهمل اي عطاء غير مستوفي للشروط املطلوبة.
 -2يهمل اي حتفظ ان وجد.
 -3الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 -4يكون التقدمي للمناقصة بالدينار العراقي حصراً.
 -5تكون األسعار نهائية وغير قابلة للتفاوض.
 -6في حالة كون يوم الغلق عطلة رسمية فيكون استالم العروض في اليوم الذي يليه.

املدير العام

Supplying API

م� /إعالن مناق�صة عامة

يسر (وزارة الصناعة واملعادن  /الشركة العامة لصناعة االدوية واملستلزمات الطبية
– س��امراء) بدع��وة مقدمي العطاءات املؤهل�ين وذوي اخلبرة لتق��دمي عطاءاتهم مع
مالحظة ما يأتي:
 .1عل��ى مقدمي العط��اء املؤهلني والراغب�ين في احلصول عل��ى معلومات اضافية
االتصال بــــــ (الشركة العامة لصناعة االدوية واملستلزمات الطبية – سامراء) (7
ساعات الدوام الرسمي) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 .2متطلبات التأهيل املطلوبة( :جميع الراغبني باملشاركة من ذوي اخلبرة واالختصاص
(شركات  /مكاتب).
 .3بإمكان مقدمي العطاء املهتمني بشراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري الى
العنوان احملدد في ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق.
 .4يتم تس��ليم العطاءات الى العنوان اآلتي (مقر الش��ركة العامة لصناعة االدوية
واملس��تلزمات الطبي��ة في س��امراء) في املوعد احمل��دد في اجلدول ادن��اه والعطاءات
املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم
الراغبني باحلضور في العنوان االتي (مقر الش��ركة في س��امراء) في الزمان والتاريخ
(الساعة  12ظهرا ُ من يوم تأريخ الغلق احملدد).
 .5يجب ان يتضمن العطاء الشروط واملستمسكات التالية- :
 .6شهادة تأسيس الش��ركة مصورة ملون ،والشركات واملكاتب غير العراقية تكون
ش��هادة التأس��يس مصدقة من امللحقية التجارية في الس��فارة العراقية في بلد
التأسيس.

 علي رياح

 .7التأمين��ات االولية :مبلغ مقطوع وكما مبني الحقا على ش��كل خطاب ضمان او
صك مصدق أو س��فتجة من مصرف عراقي معتمد وتستبدل لتكون كفالة حسن
االداء بنس��بة ( )%5من مبلغ العقد على ش��كل خطاب ضم��ان بعد التبليغ بكتاب
االحالة وقبل توقيع العقد.
 .8كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب نافذ على ان تكون باسم الشركة
او املكتب وليس بإسم الشخص.
 .9وصل شراء املناقصة.
 .10الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 .11يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن.
 .12يهمل أي عطاء غير مستوفي للشروط اعاله.
 .13ميكن االطالع على مواصفات املادة املطلوبة وكذلك الشروط العامة للمناقصة
على موقع الشركة االليكتروني (.)www.sdisamarra.com
 .14تسلم العطاءات في صندوق العطاءات في مقر شركتنا في سامراء حصرا.
 .15تدعو الش��ركة كافة املش��اركني حلض��ور إجراءات فتح العطاءات في الس��اعة
الثانية عشر ظهرا ً من يوم (الغلق احملدد).
 .16كما تدعو شركتنا كافة املشاركني حلضور املؤمتر املنوي عقده في مقرها لإلجابة
على استفسارات اجملهزين قبل أسبوع من موعد الغلق.
للمزيد من املعلومات ميكنكم زيارة موقعن��ا( )www.sdisamarra.comوموقع وزارة
الصناعة واملعادن (.)www.industry.gov.iq

رقم املناقصة

تأريخ الغلق

املادة املطلوبة

التأمينات
االولية$ /

سعر وصل شراء
املناقصة د.ع

2019/ SDI / T / 16

2019/8/28

جتهيز ( )2فقرتني مادتني أولية كيمياوية

8,460

170,000

عبداحلميد عبدالرحمن حممود
املدير العام وكالة

C- A letter of obligation innocence from the state organization of
taxes .
D- Tender purchasing receipt.
2- The company is not obliged to accept the lowest prices of any
offer.
3- The awarded bidder should pay the Announcement fees.
4- Any offer sent by e mail will be neglected.
'- We invite the participators to attend the procedures of tenders
opening after 12:00 pm of closing date.
- Specification of the required materials and the general terms of
the tender could be found out on the website of the company: www.
sdisamarra.com.
- The company also invites all the participators to attend the
conference intended to settled in the head office of the company to
answer the inquires of the suppliers before one week of the closing
date
5- Any offer out of the tenders conditions will be neglected
www.sdisamarra.com, www.industry.gov.iq
Tender price
receipt I.D
170,000

Bid bond $
8,460

This company invite all the specialist and experienced suppliers to
participate in the tenders of supplying the materials mentioned above
The suppliers have to contact the headquarters of the company in
Samarra or Medical Gases Factory (affiliate of the company) in AlAmiria – Baghdad, in order to get the terms of the tender against an
amount of unrefundable as stated in the chart below. Offers should be
submitted to the Tender Box of the company in Samarra exclusively
which must be submitted before 12:00 PM of the closing date and any
offer comes after that time will not be accepted.
The offers must be:
1- Submitted in three sealed envelopes with the name of the company
on each; the number of the tender and the material name.
*The first envelope contains "technical offer" the second "commercial
offer" and the third "the required documents" which include:
A- Registration Certificate of the company's establishing
B- A bid bond according to what is shown below of the cost amount
either by an approved cheque or a bank guarantee issued by an Iraqi
Bank or a loan bonds issued by an Iraqi government to be completed
to 5% after the tender being awarded.

The required Materials and
quantities
supplying (2) item API

Closing date

Tender No

28 /8/ 2019

16/T/SDI/2019
Abdul Hamid A. Mahmood
Director General

آراء وأفكار
مجرد كالم

العدد ( )4490ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -الثالثاء (� )20آب
Email: info@almadapaper.net

2019

http://www.almadapaper.net

(الأقليات) وم�س�ألة الإندماج الوطني

 عدوية الهاليل

تراب املا�س
باق ��ل من ملليغرام من ت ��راب املا�س  ،متكن مواطن
ب�سي ��ط مغلوب على �أمره م ��ن ت�صفية عدة فا�سدين
كب ��ار مل يتمكن م ��ن مواجهتهم مبا�ش ��رة فا�ستخدم
الب ��ودرة ال�سام ��ة للق�ض ��اء عليهم  ،وبع ��د اكت�شاف
�أم ��ره وقتله على �أيدي �أح ��د الفا�سدين  ،يكمل ولده
ماب ��د�أه بعد �أن يق ��ر�أ مذكراته ويكت�ش ��ف �سر تراب
املا� ��س ..بهذه الطريق ��ة ا�ستخدم الكات ��ب امل�صري
�أحم ��د مراد ت�أث�ي�ر ال�ت�راب القاتل �أو م ��اكان يطلق
عليه ( ب ��ودرة احلكم) يف الع�ص ��ور ال�سابقة ليقدم
روايت ��ه التي حتم ��ل عنوان ( ت ��راب املا�س) والتي
ا�ستقى منها املخرج مروان حامد فيلمه الذي يحمل
اال�سم ذاته ..يف الفيلم ن�شاهد البطل يتابع م�سرية
وال ��ده على الرغ ��م من كون ��ه مواطن ًا م�سامل� � ًا يكره
العن ��ف ويه ��وى املو�سيقى لكنه يعج ��ز عن مقارعة
الظل ��م والف�س ��اد الذي يه ��دد حياته فيلج� ��أ اىل هذه
الطريق ��ة وتقلده جارته و�صديقته الإعالمية عندما
تلج�أ اليه بعد �أن يخدعها زميلها وحبيبها االعالمي
املع ��روف فيهديها ال�سم القاتل لتنتقم منه  ،وينتهي
الفيلم مبحاولة البطل ا�ستعادة حياته الطبيعية مع
جارت ��ه لكنه اليتخل�ص من علبة ال�سم التي تركها له
وال ��ده بل يحتفظ به ��ا لأن قائم ��ة الفا�سدين طويلة
والف�ساد لن ينتهي مبقتل عدة فا�سدين ..
قد يت�ساءل قارئ الرواية �أو امل�شاهد للفيلم فيما اذا
كان من حق املواطن ان يقت�ص لنف�سه من الفا�سدين
املتنفذي ��ن يف الدولة مغيبا دور القانون لكن الفيلم
يجي ��ب ع ��ن ذل ��ك بب�ساط ��ة عندم ��ا يك ��ون �ضاب ��ط
ال�شرط ��ة الكبريوالإعالم ��ي ال ��ذي يدع ��ي الوطنية
والثوري ��ة ومر�شح الربملان م ��ن �أهم اقطاب الف�ساد
وهنال ��ك غريه ��م كث�ي�ر يف جمي ��ع مفا�ص ��ل الدولة
وخمتل ��ف م�ؤ�س�ساتها احلكومي ��ة ..كيف �إذن ميكن
للمواطن �أن ي�ستعيد كرامته و�أمانه بني تلك الذئاب
واحليتان التي تتحكم مبقدرات البلد ..
يف بل ��د مث ��ل بلدن ��ا –على �سبي ��ل املث ��ال – �أ�صبح
الف�س ��اد �سرطان� � ًا خبيث� � ًا ي�ض ��رب جمي ��ع �أع�ض ��اء
ج�س ��د الوط ��ن ول ��ن ينف ��ع مع ��ه دواء �أو ع�ل�اج بل
ميك ��ن الق�ضاء عليه با�ستئ�ص ��ال تلك االع�ضاء التي
جت�سده ��ا الأح ��زاب املت�سلط ��ة عل ��ى البل ��د ب�شعبه
وحكومته ..وهاهو رئي�س الوزراء يحاول �أن ينفذ
برناجمه احلكومي الذي �أعلن عنه منذ بداية توليه
ال�سلطة وعلى ر�أ�سه مكافحة الف�ساد لكنه يعجز عن
التقدم بخط ��وات ملمو�سة ب�سب ��ب هيمنة الأحزاب
ومت�سكها باملحا�ص�صة ومعار�ضة بع�ضها خلطوات
احلكوم ��ة فهل �سي�ت�رك الأم ��ر �إذن للمواطن ليقول
كلمته ؟!
�أعتق ��د �أن املواطن �سيظل عاجز ًا عن انقاذ نف�سه من
خمالب الف�س ��اد لأنه الميتل ��ك �إال �صوته االنتخابي
ومل يح ��اول يف �أك�ث�ر م ��ن م ��رة �أن ي�ستخدم ��ه
ال�ستئ�ص ��ال الفا�سدين بل �أع ��اد انتخابهم �أو تخلى
ع ��ن دوره يف التغي�ي�ر يف الوقت الذي كان بامكانه
�أن يجع ��ل منه �سم� � ًا قات ًال لأن الف�ساد ل ��ن ينتهي �إال
بالق�ض ��اء الكامل على �أقطاب ��ه وقائمة الفا�سدين لن
تنته ��ي مامل ي�سعى املواطن اىل ا�ستئ�صال الوجوه
املتك ��ررة كلي ًا لكيال تعود لعر�ض ب�ضاعتها الكا�سدة
م ��ن الت�صريحات والوع ��ود الكاذبة ..املواطن قادر
�إذن عل ��ى و�ضع ب�صمته عل ��ى خارطة تغيري م�صري
البل ��د �إذا متك ��ن من ا�ستخ ��دام �أدوات ��ه ملواجهة من
يفوقه قوة و�سلط ��ة ..البا�ستخدام ال�سم القاتل لأن
علب ��ة واحدة منه التكفي لت�صفي ��ة كل الفا�سدين بل
ب�إزال ��ة كل من وقف حجر ع�ث�رة يف طريق �إ�صالح
البلد ..
يف بلد مثل بلدنا –على �سبيل املثال – �أ�صبح
الف�ساد �سرطان ًا خبيث ًا ي�ضرب جميع �أع�ضاء
ج�س��د الوط��ن ولن ينفع مع��ه دواء �أو عالج
ب��ل ميك��ن الق�ض��اء علي��ه با�ستئ�ص��ال تلك
االع�ضاء التي جت�سده��ا الأحزاب املت�سلطة
على البلد ب�شعبه وحكومته ..

بني الإ�ستقالل والإندماج
م ��ن �أه ��م نتائ ��ج ا�ضطراب ��ات ال�ش ��رق
الأو�س ��ط خ�ل�ال العق ��د الأخ�ي�ر ،تنامي
ظاهرة (�صراع الهوي ��ات) والذي اتخذ
وم ��ا زال طابع� � ًا عرقي� � ًا طائفي� � ًا تعبوي ًا
بدائي� � ًا ودموي� � ًا!! ويف خ�ض ��م �ص ��راع
الهوي ��ات (داخ ��ل وب�ي�ن ال ��دول) برزت
ق�ضي ��ة (الأقلي ��ات) كق�ضي ��ة مركزي ��ة
�ست�ؤثر م�آالتها على تركيبة الدول.
هناك اليوم �أ�سئلة كربى ما زالت عالقة
وهي بطبيعة احلال �شائكة -عن طبيعةعالق ��ة (الأقلي ��ات) بدوله ��ا ال�سيادي ��ة
الأم ،وم� ��آل ه ��ذه العالق ��ة تتف ��اوت بني
املطالب ��ات حول م�ص�ي�ر (الأقليات) بني
الإع�ت�راف به ��ا ك�أمم �سيادي ��ة ناج ��زة
الإ�ستق�ل�ال وب�ي�ن املطالب ��ة ب�إع ��ادة
�إندماجه ��ا الوطن ��ي احلقيق ��ي و�ضمان
�إ�شراكها البنيوي ب�صلب ق�ضايا الدولة
وف ��ق �صيغ حك ��م و�إدارة ُيتفق عليها..،
ففي جميع الأحوال مل يعد مقبو ًال بنظر
نخ ��ب وجماه�ي�ر (الأقلي ��ات) احلدي ��ث
ع ��ن حقوق ثقافي ��ة �أو مدني ��ة جمتزءة،
ب ��ل املطل ��وب �أم ��ا الإ�ستق�ل�ال �أو �إعادة
الإندم ��اج الوطني ال�شام ��ل .الإ�ستقالل
ق�ضي ��ة جد �شائك ��ة ومرتبطة بعوامل ال
ح�ص ��ر له ��ا ،والإندماج ق�ضي ��ة �إ�شكالية
مل تهت ��د �إىل الي ��وم ل�صي ��غ حك ��م عادلة
ومقبولة تفي مبتطلبات الواقع وتر�سم
�أفق ًا جديد ًا ينهي هذه الإ�شكالية ،وبقاء
الو�ض ��ع على ما هو علي ��ه لي�س ب�صالح
�أحد وينذر باحتماليات خطرية.
الدمج الق�سري
للتاريخ ،مل يك ��ن للأعم الأغلب من دول
املنطقة �إندماج ًا وطني ًا حقيقي ًا ،بل كان
هناك دجم� � ًا ق�سري� � ًا ت�شوب ��ه �صراعات
الهوي ��ة واحل ��روب الداخلي ��ة �ضم ��ن
ح ��راك املطالب ��ة باحلق ��وق ال�شاملة يف
كيان ��ات ال ��دول ال�سيادي ��ة ،وال�سب ��ب:
ف�شل م�ش ��روع الدول ��ة الوطنية على يد
�آباء الت�أ�سي�س ،والإحتكار العرقطائفي
لل�سلط ��ة والرثوة والتعاب�ي�ر ال�سيادية
للدولة ل�صالح هويات جمتمعية حمددة
على ح�س ��اب باقي الهوي ��ات املجتمعية
وحقه ��ا بالدولة .فالذي �س ��اد مبنطقتنا
بع ��د احل ��رب العاملي ��ة الأوىل -قي ��امون�ش ��وء الدول ��ة القومي ��ة الطائفي ��ة
–ب�ش ��كل علن ��ي �أو م�ست�ت�ر -كنموذج
للدول ��ة احلديث ��ة على ح�س ��اب م�شروع
الدولة الوطني ��ة املدنية التي تعترب �أ ّمة
الدول ��ة �أ ّمة وطنية عل ��ى تنوع هوياتها
املجتمعية.
الوالدة الق�سرية
القلي ��ل م ��ن ال ��دول تط ��ورت �أمته ��ا
الوطني ��ة بفع ��ل �س�ي�رورات تاريخي ��ة
ممت ��دة ومت�صل ��ة ف�سارت وف ��ق معادلة
(الأ ّمة الدولة) ،فهناك �أ ّمة ممتدة الروح
والفاعلية ومتغرية لديها �أ�شكال الدول
املعبة عن وجودها ك�أ ّمة عرب التاريخ.
رِّ
والكث�ي�ر الكث�ي�ر م ��ن ال ��دول �أنتجته ��ا
احل ��روب ومعاه ��دات تقا�س ��م الغنائ ��م
ب�ي�ن املنت�صرين ع�سكري ��ا ،فن�ش�أت على
�أ�سا� ��س من معادلة (الدول ��ة الأ ّمة) ،فقد
مت �إيج ��اد الدولة وعليه ��ا توحيد �أمتها
و�إنتاجه ��ا وفق م�شروعه ��ا الوطني� .إنَّ
والدة العدي ��د م ��ن دول والت ��ي ج ��اءت
وف ��ق معادلة (الدولة الأ ّمة) كانت والدة
ق�سري ��ة على يد هذا امل�ستعمر �أو ذاك..،

(الأقليات) ي�صدق فيما لو كان مرجعية
الدولة تقوم على �أ�سا�س عرقي �أو ديني
�أو طائفي ،فعندم ��ا تكون الدولة عربية
–مث�ل ً�ا -فم ��ن ه ��م لي�سوا بع ��رب فهم
(�أقلي ��ة) وفق نظ ��ام الدول ��ة وفل�سفتها،
واحل ��ال ذات ��ه م ��ع الدول ��ة الديني ��ة
�أو الطائفي ��ة ..،هن ��ا يك ��ون مل�صطل ��ح
(الأقلية) وجود ًا حقيقي� � ًا ،لكن� ،ستربز
ب ��ذات الوق ��ت �إ�شكالي ��ة ك�ب�رى تت�ص ��ل
مب�ص�ي�ر الأمة الوطني ��ة امل�شكّلة �أ�سا�س ًا
من جمموع الهويات املجتمعية كافة.
ح�سني العاديل

�صحي ��ح �أنَّ العديد من ه ��ذه الدول هي
وارث ��ة وامت ��داد لتاريخه ��ا ال�سيا�س ��ي
احل�ض ��اري (فامل�ستعم ��ر مل يوج ��د
�شيئ� � ًا م ��ن الف ��راغ) ،ه ��ذا �صحي ��ح� ،إ ّال
�أنَّ ال�صحي ��ح �أي�ض� � ًا �أنَّ �أمم هذه الدول
كان ��ت �ضمن �إطار �سي ��ادي �إمرباطوري
لتق�سم
ج ��اءت احلروب وجاءت الهزائم ّ
تركته ..،وهذا هو اجلديد ،فاجلديد هو
ت�شكيل دول جديدة وفق حدود معرتف
به ��ا بكي ��ان �سي ��ادي حم ��دد ،فوج ��دت
العديد من الأمم نف�سها م�شتتة يف �أكرث
من دول ��ة �سيادي ��ة ..،فبد�أ فج ��ر الدولة
اجلديدة.
مقتل ال ّأمة الوطنية
مع والدة الدولة اجلديدة -عقب تق�سيم
الإمرباطوري ��ات -ول ��دت معه ��ا �أمته ��ا
الوطني ��ة ،و�أمته ��ا الوطني ��ة هنا خليط
م ��ن �أمم عرقي ��ة ديني ��ة طائفي ��ة ثقافية
�أطرته الدول ��ة (ك�أمة وطنية) واعرتفت
به ��ا املحافل الدولي ��ة ،ف�أ�صبحت الدولة
الإقليمية حقيقة قائمة .وابتدء خما�ض
ال�سريورة� ،سريورة �أمة الدولة.
َمن الذي ينمي ويفعل ويوحد ويطور
الأمة الوطنية؟ ه ��ي الدولة وم�شروعها
طبع� � ًا� ،إنَّ الأم ��ة الوطني ��ة والدول ��ة
وجهان حلقيقة واحدة ،فالدولة كفل�سفة
و�أنظم ��ة وقوانني و�سيا�س ��ات وحقوق
وحريات واقت�صاد ...هي املنتجة للأمة
الوطني ��ة ،والأمة الوطني ��ة هي جوهر
الدولة ووجوده ��ا .هذا يعني �أنَّ جناح
م�ش ��روع الدولة هو جن ��اح �إنتاج �أمتها
الوطني ��ة ،فالأم ��ة الوطني ��ة املتنوع ��ة
الهوي ��ات واخللفي ��ات الفرعي ��ة تتوحد
يف الإنتم ��اء وال ��والء لكيانه ��ا الوطني
ال�سي ��ادي اجلدي ��د (الدول ��ة) ،والعك�س
�صحي ��ح ،ف� ��إذا ما ف�شل م�ش ��روع الدولة
ف�ستبق ��ي جمهوره ��ا مت�ش � ٍ�ظ اىل �أمم
ومنق�س ��م اىل جماع ��ات وم�شت ��ت اىل
فرق.
الدول ��ة (�أي دول ��ة) ه ��ي �أ ّم ��ة وطني ��ة،
ه ��ي خليط عرق ��ي ديني طائف ��ي ثقايف
(�إذ ال توج ��د دول ��ة �صافي ��ة) ،توح ��ده
الدول ��ة ك�أ ّم ��ة وطنية �سيادي ��ة ،فالدولة
يف جوهره ��ا جمه ��ور وطن ��ي (ك�أفراد)
ينتظم بعق ��د ويت�سري بقان ��ون ويت�أطر
مب�ؤ�س�سات �ضمن �إقليم �سيادي معرتف
ب ��ه دولي� � ًا� .إنَّ الأ ّم ��ة الوطنية ه ��ي �أ ّمة
مواطن�ي�ن ولي�س ��ت تكد� ��س هوي ��ات
جمتمعي ��ة ،والدول ��ة ح ّيزه ��م امل�شرتك
املحق ��ق مل�صاحله ��م بعدال ��ة وم�س ��اواة
وتكاف�ؤ ودومنا �إق�صاء �أو حت ّيز ..،و�إذا

ما ف�شل ��ت مب�شروعها الوطني ف�ستف�شل
بالبقاء كدولة ناجحة �أو ناجزة الوحدة
وال�سيادة.
ُقتل ��ت الأ ّم ��ة الوطني ��ة للدول ��ة عندم ��ا
مت تنحي ��ة امل�ش ��روع الوطن ��ي امل�ستن ��د
اىل املواطن ��ة واملدني ��ة والدميقراطي ��ة
والتعاي� ��ش املنتج للتعددي ��ة ..،فالدولة
الت ��ي �سادت �شرق �أو�سطي� � ًا هي الدولة
العرقطائفية امل�ستب ��دة� ،أي الدولة ذات
الآيديولوجي ��ا والثقاف ��ة املعتم ��دة على
�أوحدية وواحدية العرق �أو الطائفة يف
امتالك الدول ��ة واحتكاره ��ا ،فحال ذلك
دون اندم ��اج هويات املجتم ��ع الفرعية
لتكوي ��ن �أ ّم ��ة الدولة اجلدي ��دة ،وبقيت
الدول ��ة �ش ��ك ًال ق�سري� � ًا توح ��د بالق ��وة
التنوع املجتمع ��ي داخل الدولة ،وغدت
الدولة ملك الأكرثيات �أو الأقليات التي
�صبغته ��ا ب�صبغته ��ا ووجهته ��ا �ص ��وب
م�صاحله ��ا ،فتعاظ ��م ال�شع ��ور باحليف
وتنام ��ى التميي ��ز ب�ي�ن املواطن�ي�ن،
فانه ��ارت وح ��دة �أم ��ة الدول ��ة ب�سب ��ب
الف�ش ��ل بالإندم ��اج الوطن ��ي الأ�سا� ��س
لوحدة وقوة الدولة.
خطيئة املدر�سة القومية
تتحم ��ل املدر�س ��ة القومي ��ة الطائفي ��ة
–�ش ��رق �أو�سطي� � ًا -ال ��وزر الأك�ب�ر يف
تعطيل مبد�أ املواطنة وما قاد من ت�صدع
لأمم ال ��دول ،فنم ��وذج الدول ��ة القومية
الطائفية التي �سادت يف منطقتنا لعقود
–على ح�ساب منوذج الدولة الوطنية-
ّ
ه�ش ��م الأم ��ة الوطني ��ة للدول ��ة وح ��ال
دون خل ��ق امل�ش�ت�رك الوطن ��ي والهوية
الوطني ��ة املع�ب�رة ع ��ن جمي ��ع مواطني
الدولة ،وتلك خطيئتها الكربى .لقد �أدى
احت ��كار الدولة قومي ًا ومتذهبها طائفي ًا
واحلرم ��ان م ��ن احلق ��وق وامل�شارك ��ة
ال�سيا�سي ��ة �إىل تنامي ال�شع ��ور بالغنب
والدوني ��ة ل ��دى القومي ��ات واملذاه ��ب
الأخ ��رى يف هذه الدول ��ة �أو تلك ،وعزز
لديها ال�شع ��ور بالإ�ستعباد والإ�ستبعاد،
فح ��ال دون اندماجه ��ا احلقيق ��ي يف
الدول ��ة ،فت�ضخمت هويته ��ا وتعاظمت
تطلعاتها بكيانية متث ��ل ذاتها وهويتها
وم�صاحله ��ا� .إح ��دى �أه ��م خمرج ��ات
�إق�صاء �ش ��روط وا�شرتاط ��ات امل�شروع
الوطن ��ي املدين الع ��ادل للدولة -والتي
جنن ��ي ح�صاده ��ا الي ��وم -ه ��ي الف�شل
ب�إيج ��اد �أ ّم ��ة وطنية موحدة متث ��ل �أ ّمة
دولة ب�سب ��ب الف�ش ��ل بعملي ��ة الإندماج
الوطن ��ي وا�ستبدال ��ه بعملي ��ة الدم ��ج
الق�س ��ري الالغ ��ي للخ�صو�صي ��ات

وامل�سته ��دف ال�صه ��ر الهويات ��ي للظف ��ر
بالدول ��ة ال�صافي ��ة!! ..م ��ن هن ��ا ُخل ��ق
ت�ض ��اد و�ص ��راع الهوي ��ات ،وم ��ن هن ��ا
برزت �إ�شكالية وجدلية دور (الأقليات)
يف �أنظمة الدول ��ة وكياناتها ال�سيادية.
�إنَّ بروز هذه الق�ضية ك�إ�شكالية هي �أهم
نتائج احت ��كار م�ش ��روع الدولة وت�سيد
�أنظم ��ة التميي ��ز والإ�ستب ��داد القوم ��ي
الطائفي يف بناء و�إدارة منوذج الدولة
اجلديدة بعد عهد الإ�ستعمار.
�إن ��ه جتاهل مميت ذاك ال ��ذي مار�سته
املدار� ��س ال�سيا�سي ��ة احلاكم ��ة جت ��اه
ق�ضي ��ة (الأقلي ��ات) يف منطق ��ة ال�ش ��رق
الأو�سط عندما مل ت�شرع بت�أ�سي�س بنية
�سيا�سية ق ��ادرة على ا�ستيع ��اب التنوع
املجتمعي الهوياتي ،كما �أنه �إلغاء قاتل
�إرتد على م�شروع الدولة عندما مار�ست
الأنظم ��ة ال�سيا�سية التميي ��ز والإق�صاء
بح ��ق (الأقلي ��ات) ودوره ��ا وحقوقه ��ا
ال�سيا�سي ��ة واملدنية يف وط ��ن ُيفرت�ض
�أنه وطن اجلميع.

الدولة هي احل ّيز امل�شرتك
عندما ُت�ؤ�سِّ �س لدول ��ة الأكرثية العرقية
�أو الطائفي ��ة ..ف�إنك ت�ؤ�س�س لكيان دولة
ال تعرتف بالآخر املختلف عنك عرق ًا �أو
طائف ًة ،وهو ما يق ��ود خللق �أمة وطنية
ه�شة توحدها القوة وامل�صالح الآنية.
التنوع الديني والعرقي والطائفي واقع
ال تخل ��و من ��ه دول ��ة ،والإ�شكالية عندما
ت�ؤ�س� ��س الدول ��ة عل ��ى وف ��ق الإعرتاف
ب�أحدي ��ة وواحدي ��ة ع ��رق �أو طائفة يف
امت�ل�اك الدول ��ة و�صياغته ��ا وفق هوية
وم�صال ��ح هذه القومية �أو تلك الطائفة،
عندها ال ي�شعر املواطن الآخر بالإنتماء
فينهار الوالء تبع ��ا ،و�ستمار�س الدولة
التميي ��ز والإق�ص ��اء حتم� � ًا م ��ا دامت قد
ف�صل ��ت عل ��ى وف ��ق �أقي�س ��ة ومقا�س ��ات
ّ
قومية وطائفية معين ��ة .وحدها الدولة
الوطني ��ة ه ��ي الق ��ادرة عل ��ى احت ��واء
التن ��وع ،فهي حت�ت�رم التن ��وع وتعطي
ل ��ه مديات ��ه املجتمعي ��ة يف التعب�ي�ر
ع ��ن الهوي ��ة واخل�صو�صي ��ة الذاتي ��ة،
لكنه ��ا ال ت�ؤدجل ��ه بل حت ّي ��ده من خالل
اعتم ��اد مب ��د�أ املواطن ��ة ال ��ذي يع�ت�رف
باملواط ��ن كوح ��دة قانوني ��ة �سيا�سي ��ة
تامة بغ�ض النظر ع ��ن انتمائه وهويته
الفرعية ،فالدولة هي جمموع مواطنني
مت�ساوين متكافئني بعيد ًا عن خلفياتهم
الديني ��ة الطائفي ��ة و�أ�صوله ��م العرقية،
وهي حيزه ��م وكيانهم امل�شرتك املحقق
مل�صاحلهم امل�شرتكة.

الأقلية م�صطلح ملغوم
تع� � ّرف م�س ��ودة الإتفاقي ��ة الأوربي ��ة
حلماي ��ة الأقلي ��ات( ،الأقلي ��ة) ب�أنه ��ا:
جماعة عددها �أقل من تعداد بقية �سكان
الدولة ،ويتميز �أبنا�ؤها عرقي ًا �أو لغوي ًا
م�آالت الدولة
�أو ديني� � ًا ع ��ن بقي ��ة �أع�ض ��اء املجتم ��ع ،مل يع ��د من ��وذج الدول ��ة ذات الأنظم ��ة
ويحر�ص ��ون على ا�ستم ��رار ثقافتهم �أو التمييزي ��ة بق ��ادر عل ��ى ال�صم ��ود� ،إن ��ه
تقاليده ��م �أو ديانته ��م �أو لغته ��م .وهو ع�ص ��ر انهي ��ار الدول ��ة التقليدي ��ة الت ��ي
ذات ��ه التعريف التعريف ال ��ذي و�ضعته احتكرت ال�سلط ��ة والرثوة على �أ�سا�س
اللجنة الفرعية حلقوق الإن�سان التابعة م ��ن هوي ��ة واح ��دة وف�شل ��ت بق�ضي ��ة
للأمم املتحدة.
الإندم ��اج الوطن ��ي لتكوين �أ ّم ��ة الدولة
هناك ا�شكالية تتعلق بتعريف (الأقلية) فقادها الإحتكار اىل التمييز واال�ستبداد
وفق ما هو متع ��ارف عليه يف الأدبيات فاالنه ��دام� .أي�ض� � ًا ،ما تعي�ش ��ه �أكرث من
ال�سيا�سي ��ة الأممي ��ة ..،فا�ستخ ��دام دولة الي ��وم من �صراع ��ات داخلية على
م�صطل ��ح (الأقلي ��ات) ال ينف ��ك ب� ��أي �أ�سا�س هوياتي ال ميكنه ال�صمود طوي ًال
�ش ��كل م ��ن الأ�ش ��كال ع ��ن �آيديولوجي ��ة �أمام كارثة الإنهيار ال�شامل ،وا�ستمرار
الدول ��ة ،و�أت�ص ��ور �أنَّ اعتم ��اد م�صطلح ح ��االت ال�ل�ا ا�ستق ��رار واال�ستن ��زاف
(الأقليات) جاء على �أ�سا�س من اخللفية املتب ��ادل �سي�ضعف اجلمي ��ع ،وال ميكن
الآيديولوجي ��ة للدول ��ة القومي ��ة الت ��ي �ضمان م�ستقبل �أي هوية جمتمعية فيما
كانت �سائدة ،والت ��ي كانت ت�ساوق بني لو �ساد التطرف وانعدام �أجواء احلوار
الأ ّمة والقومية على �صعيد الدولة ويف والثقة والقوا�سم امل�شرتكة.
جمالها.
م�آالت الدولة �ستحدده �شعوبها و�أممها،
العرف
يف
�وم
�
غ
مل
�ح
�
ل
م�صط
�ة)
(الأقلي �
وهي �أم ��ام حلظ ��ة م�صري ك�ب�رى ،على
البنيوي للدول ��ة الوطنية ،فالدولة ذات نخبه ��ا وقواها الت ��زام �أق�ص ��ى درجات
املرجعي ��ة الوطني ��ة املدني ��ة ال تع�ت�رف احلكم ��ة والواقعي ��ة وامل�س�ؤولي ��ة يف
بالأكرثي ��ات والأقلي ��ات عل ��ى �أ�سا� ��س التعاطي مع م�صري جمتمعياتها ودولها،
عرق ��ي �أو دين ��ي �أو طائف ��ي ،فاجلمي ��ع فالت�شدد ال�سيا�سي والإنغالق الهوياتي
�سوا�سي ��ة وعلى قاعدة اعرتاف قانوين وامل�صال ��ح ال�ضيقة والآني ��ة ال ميكن �أن
�سيا�س ��ي مت�س ��او وله ��م ذات احلق ��وق ي�ؤ�س� ��س مل�آل �إيجاب ��ي قادر على حتقيق
وعليه ��م ذات الواجب ��ات� .إنَّ م�صطل ��ح الأمن والإزدهار ل ٍأي من الهويات.

ق�����د������س�����ي�����ة ال�����ح�����ب�����ان�����ي�����ة!
عندما تنتقد النخب ال�سيا�سية والدينية عازفة كمان يف ملعب كربالء �أو ارتداء الربمودا يف الأنبار �أو عر�ض �أزياء يف
مدينة احلبانية "ال�سياحية" ،فهي ال تنطلق من خوفها على دينها و�إمنا �إمعان ًا يف �سيا�سات التقوى ومن �أجل �أ�سلمة املكان
�إجتماعي ًا وثقافي ًا؛ ومثل هذه الأ�سلمة هي ال�شرط املمهد للهيمنة الدينية على الدولة .هل عرفنا الآن َ
مل يقول مارك�س
"نقد الدين هو ال�شرط املمهد لكل نقد"!.
الدي���ن هنا لي�س تل���ك املمار�س���ة الروحية
والطقو�سية الت���ي ي�ؤديها الفرد تقرب ًا اىل
ربه ،فه���ذه ق�ضية �شخ�صي���ة بحتة ،و�إمنا
الدي���ن بو�صف���ه منظوم���ة �إيديولوجي���ة
�إق�صائي���ة هدفه���ا الأ�سا����س الهيمن���ة على
الف�ض���اء الإجتماعي وال�سيا�سي والثقايف
وحتوي���ل الدولة اىل جام���ع كبري ال حرية
في���ه � اّإل للم�صل�ي�ن .الدي���ن ذل���ك الكائ���ن
الف�ض���ويل ال���ذي يتدخ���ل يف ال�سيا�س���ة
واالقت�صاد والثقافة والريا�ضة وال�سياحة
هو املق�صود ولي�س دين��� ًا ي�صلي فيه املرء
خم����س م���رات يف اليوم .ح���ررت �أوروبا
دينها من هكذا ايديولوجية وو�ضعته يف
مكانه ال�صحيح ،فك���رة خال�صية روحية.
فيم���ا نح���ن ال نعي���د �إنتاج���ه يف املدر�س���ة
وامل�ست�شفى واجلامعة وال�شارع فح�سب،
بل حتى يف �أمكنتنا ال�سياحية �أي�ض ًا.
ه���ا ه���و ذا بي���ان ي�ص���در ب�أ�س���م جمموعة

تطل���ق عل���ى نف�سه���ا "علم���اء و�شي���وخ
�أولوية عند العراقيني.
و�أه���ايل الفلوج���ة" يدي���ن عر����ض �أزي���اء
ال �أرى النقا�شات ال�ساخنة بني الإ�سالميني
ع���ادي يف مدينة احلبانية ال�سياحية ،لأنه
والعلماني�ي�ن الي���وم ق�ضي���ة �سخيف���ة كما
وح�سب البيان يخد�ش حياء مدينة عفيفة
يح���اول ت�صويره���ا َم���ن ه���و مرت���اح م���ع
وحمت�شمة كمدينة "املقاومة وال�صمود"،
ه���ذا التخل���ف الديني ال���ذي يحيط به ،بل
الفلوجة.
هي مهم���ة لأنها عملية يت�ش���كل من خاللها
لقد �أثار هذا البيان حفيظة �شريحة وا�سعة
الوعي ببطء .ومهما ب���دت تلك النقا�شات
م���ن العراقي�ي�ن عل���ى و�سائ���ل التوا�ص���ل
ب�سيط���ة و�سطحي���ة �أحيان��� ًا ،ه���ي ت�ساهم
الإجتماع���ي؛ يت�ساءلون مب���رارة �ساخرة
(م���ن حي���ث ال ن�شع���ر رمب���ا) يف خلق ذلك
ملاذا ُيراد للأمكنة ال�سياحية �أن تتحول هي
النقا�ش احليوي ب�ي�ن �أبناء البلد الواحد.
الأخرى اىل جوامع وح�سينيات؟ �أال تكفي
�أي���ن علين���ا ر�س���م ذل���ك اخل���ط ب�ي�ن الدين
الأل���ف م�أذن���ة يف الفلوج���ة؟ حت���ى البيان
وال�سيا�س���ة ،بني الف�ضاء الع���ام والف�ضاء
نف�سه ي�ص���ف مدينة احلبانية بال�سياحية،
�سليم �سوزه
اخلا����ص ،ب�ي�ن الأمكن���ة ال�سياحي���ة وبني
فكيف يقفز �أ�صح���اب ذلك البيان على هذه
اجلوام���ع واحل�سيني���ات؟ ما ه���ي وظيفة
احلقيقة ويجعل م���ن هذا امل َعلم ال�سياحي
رجل الدين ورجل ال�سيا�سة؟ كيف نوازن
�ضريح ًا لأفكار رجعية ومتخلفة؟
ب�ي�ن الهوي���ة الأ�سالمي���ة اجلامع���ة للبل���د
ث ّم���ة �ضج���ة ب�ي�ن العراقي�ي�ن الي���وم عل���ى اجلميع ،و�أولهم نخ���ب املجتمع الثقافية ،حرف �أنظار النا�س عن امل�شاكل احلقيقية وب�ي�ن احلري���ات الفردي���ة للأف���راد؟ مل���اذا
�سيا�سات الأ�سلمة هذه ،و�صار واجب ًا على الت�صدي لهكذا �سيا�سات� ،سيا�سات هدفها التي مير بها البلد نحو ق�ضايا لي�ست ذات �ص���ار ل���كل جمموع���ة م���ن النا����س وحتت

عناوين خمتلفة (علم���اء و�أعيان و�شيوخ
و�أح���زاب  ...الخ) احل���ق �أن تتدخل هكذا
علن��� ًا باحلري���ات ال�شخ�صي���ة؟ ب���ل وتهدد
"اخلون���ة" بالأع���راف الع�شائري���ة �أي�ض ًا
كم���ا يقول بي���ان الفلوج���ة �صراح��� ًة؟ �أين
وظيف���ة الدولة يف حماية تل���ك احلريات؟
ه���ذه اال�سئلة هي مهمة العراقيني وحدهم
وال �أح���د غريه���م ،ب�شرط ان تك���ون جدية
وخمل�صة وهدفها امل�صلحة العامة ولي�س
م�صلحة طرف على �آخر.
كان���ت حج���ة بع�ضه���م �أن كرب�ل�اء مدين���ة
ديني���ة وله���ا قد�سيته���ا ،طي���ب م���اذا ع���ن
مدينة يفرت�ض �إنه���ا مدينة �سياحية �أ�ص ً
ال
كاحلبانية!
لي����س ث ّم���ة �ش���رط ممه���د ل���كل نق���د �سوى
نق���د الدين نف�س���ه ،ذلك الدي���ن الذي حوله
الإنتهازي���ون والرجعي���ون واملت�ش���ددون
اىل �سالح يف مواجهة احلياة املدنية.
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ثقافة

ب���ن���ي���ة ال�����ج�����ذب م�����ن ال�����ب�����راري

تلويحة المدى
� شاكر لعيبي

ق��راءة التماث��ل ب�ين ملحم��ة كلكام���ش والت��وراة
ناجح املعموري

2-1
�أك ��د الدرا�س ��ات التوراتي ��ة عل ��ى وج ��ود ت�أثريات
للإنت ��اج الفك ��ري والإبداع ��ي للع ��راق الق ��دمي .
وانعك�س ��ت بو�ضوح يف ال�صوغ التوراتي  .الذي
�س ��اهم به اليهود  ،الذين عا�ش ��وا فرتة طويلة جد ًا
يف بابل كما هو معروف  .لذا ا�ستفاد الأحبار من
ال�ت�راث العراق ��ي الق ��دمي  ،يف �ص ��ياغة الكثري من
التوراة  .ال�س ��يما و�إن التدوين الكتابي لها مل يتم
�إال يف وقت مت�أخر جد ًا  .واوجد هذا فر�صة وا�سعة
�أم ��ام احلكم ��اء والأحب ��ار لنقل ال�ت�راث العراقي ،
وبال�ش ��كل ال ��ذي �أ�ش ��ارت �إليه الدرا�س ��ات الغربية
الت ��ي تعامل ��ت م ��ع املو�ض ��وع بحيادية وا�ض ��حة .
وال �أجد �ض ��رورة للإ�ش ��ارة اىل الدرا�س ��ات املعدة
يف الغ ��رب وامل�ؤلف ��ة عربي ًا  ،لأنها كث�ي�رة ومعروفة
 .ويكفي للتدليل وجود ن�صيب مهم ومعروف بعلم
التوراتيات يف اجلامعات الغربية .
و�س� ��أحاول يف ه ��ذه الدرا�س ��ة ق ��راءة لبنية اجلذب
االنكيدوي من الرباري  .وتفا�صيل حتققها  .ومن
ثم ك�ش ��ف التماثالت بني امللحمة والتوراة لإ�ض ��اءة
جان ��ب جديد ومه ��م  .واعتقد ب�إمكاني ��ة تطوير هذه
الإ�ض ��اءة وتعميقه ��ا من قب ��ل املهتمني والدار�س�ي�ن
 ( .مل ي�ت�رك كلكام� ��ش ابن� � ًا طليق� � ًا لأبي ��ه مل تنقطع
مظامل ��ه ع ��ن النا� ��س ليل نه ��ار �أه ��ذا (( كلكام�ش ))
راعي �أوروك امل�س ��ورة اهو راعينا القوي  ،الكامل
اجلم ��ال واحلكم ��ة مل يرتك كلكام�ش ع ��ذراء طليقة
المها وال ابنة املقاتل وال خطيبة البطل).
لقد هيمن كلكام�ش على �أوروك ب�شكل تام ومار�س
له ��وه مثلم ��ا �أراد  ،مغت�ص ��ب ًا م ��ا يحل ��و ل ��ه  ،فات ��كا
برجالها  ،وال احد بقادر عليه �أو حتى النطق بكلمة
 .وبعد ا�ش ��تداد املظامل  ،غ�سلت (( اورور )) يديها
لتتهي� ��أ لفعله ��ا املقد�س  .فعل اخلل ��ق  ،حيث �أخذت
طين� � ًا ورمته يف الربي ��ة  .وكان خلقها (( �أنكيدو ))
 .ووردت يف الكثري من الأ�ساطري ما مياثل ب�شكل
�أو ب�أخر االنكيدوي هذا  .ويف هذا اخللق  ،ابتد�أت
مرحلة جديدة من ال�صراع  .لأن اخللق مل يتم لوال
ال�ص ��راع الذي عرفته �أوروك  ،ب�سبب طغيان امللك
كلكام� ��ش  .وا�س ��تعان العق ��ل اجلمع ��ي �أو الوع ��ي
الف ��ردي باملر�أة هذه املرة [ بالرغم من وجود عالئم
انهيار �س ��لطتها الأمومية ] لال�س ��تعانة بها من �أجل
االق�ت�راب  ،من حتقيق احللم لإيج ��اد املخل�ص � ،أو
املنف ��ذ  ،ال ��ذي ال يكون غ�ي�ره لأوروك �أب ��د ًا  .كانت
البغي �ش ��مخت هي الت ��ي �أوكل لها �أم ��ر الرتوي�ض
 .بالرغم من �أن امللحمة �أ�ش ��ارت ال�ش�ت�راك ال�صياد
معه ��ا  .لك ��ن فع ��ل االجن ��از لن يك ��ن �إال له ��ا  .وتلك
واح ��دة من احلقائق التي �أكدت الدور احل�ض ��اري
ال ��ذي لعبته امل ��ر�أة يف الع ��راق القدمي  ،وح�ض ��ارة
ال�شرق الأدنى .
(( ق�ص ��دت وحو� ��ش ال�ب�ر امل ��اء  /ففرحت و�س ��رت
قلوبه ��ا �أم ��ا �أنكي ��دو ال ��ذي كان مول ��ده يف الت�ل�ال
وال ��ذي ي� ��أكل الع�ش ��ب م ��ع الظب ��اء وي ��رد امل ��اء م ��ع
احلي ��وان ويف ��رح لبه م ��ع حيوان الرب عند م�س ��قى
املاء ف�أن البغي ر�أته  ،ر�أت الرجل الوح�ش �أب�صرت
البغي املارد الآتي من قلب ال�ص ��حارى ف�أ�س ��ر �إليها

ال�ص ��ياد هذا هوايته ��ا البغي فاك�ش ��في عن نهديك
اك�شفي عن عورتك لينال من مفاتن ج�سمك )) .
�إن �ص ��عود �س ��لطة �ش ��مخت  ،تعن ��ي الإق ��رار ببقاء
الدور الفاعل للمر�أة واعتبارها �سلطة  ،ذات هيمنة
يف املجتمعات الزراعية  .وا�ستطاعت لغة اخلطاب
االمومي امل�س ��تهدفة من حتقيق ق ��وة مطلوبة  ،قوة
املعادل ��ة بني احللم واملتحقق  ،بني الطاغية والرعية
 ،وبني احل�ض ��ارة والهمجية والتخلف � .إن الغواية
الت ��ي مار�س ��تها البغي م ��ع انكيدو  ،ه ��ي حتقيق ،
�أو ت�أكي ��د لقت ��ال مهم � ،أ�ش ��ار الدوار امل ��ر�أة املهمة
يف التخليق  .ويف املالحقة وامل�س ��عى لالم�ساك به
كقوة منفذة  ،وال مثيل لها يف التاريخ الذي �سبق
ويف حكاي ��ة الرتوي� ��ض  ،يت�ض ��ح الفعل اجلن�س ��ي
 ،ال ��ذي عط ��ل بع�ض� � ًا من قدرات ��ه اخلارقة  ،وخلق
بع�ض� � ًا جديد ًا  ،يف الت�آلف مع املكان والتكيف مع
اجلماع ��ة  ،التي �ص ��ارت بدي ًال جلم ��وع احليوانات
وهذا موقف حياتي مهم  .كما �أن حكاية الرتوي�ض
ه ��ي ن�س ��يج ذكي ل�ش ��كل من �أ�ش ��كال الهج ��رة نحو
وادي الرافدي ��ن  .لق ��د حق ��ق اجلن� ��س نهو�ض� � ًا يف
الوع ��ي  .ومل ميار� ��س �س ��لطة التعطي ��ل مثلم ��ا ورد
يف بع� ��ض القراءات  .مار�س دور ًا مهم ًا وحا�س ��م ًا
 ،وح ��ل بدي�ل� ًا للعالقة م ��ع احليوانات وفت ��ح امامه
جم ��االت املعرف ��ة واحلكم ��ة  .كان يف ��رح لب ��ه م ��ع
حي ��وان الرب عند م�س ��قى امل ��اء لالخ�ص ��اب وعالقة
االت�ص ��ال لكن ��ه �أخ�ص ��اب مل ينت ��ج �ش ��يئ ًا � .إنه فعل
امت ��د بع ��د حق ��ب اىل ديان ��ات اخ ��رى والتفح�ص ،
يك�شف لنا  ،ب�أن املر�أة لعبت دور ًا مهم ًا يف التاريخ
وال�شواهد كثرية يف التوراة .
عندما حتقق فعل ثنائية العالقة  ،تخلقت �شخ�ص ��ية
انكي ��دو وب�ش ��كل �آخر جدي ��د من �آ�ص ��ولها الثقافية
االوىل واكت�س ��بت مفاتيح احلياة املهمة يف العالقة
م ��ع الط ��رف الآخر  .وحققت البغ ��ي جناح ًا وتفوق ًا
 ،لأنه ��ا ا�س ��تطاعت تروي� ��ض ال�شخ�ص ��ية  ،غريب ��ة
الأطوار  .تروي� ًضا ح�صل عرب االت�صال  .واحلوار
الداخلي  ،ال�س ��ري  ،ح ��وار الرغبات واملباهج التي
�أم�س ��كت ب�أنكي ��دو  ،و�أوج ��دت هوة االف�ت�راق بينه
وب�ي�ن احليوان ��ات التي ان� ��س �إليها واقرتب ��ت منه ،
لكنها  ،وبعد حتقق حلم �ش ��مخت  ،ح�صلت الفجوة
التاريخية  ،التي قدمت قراءة للباحثني وخ�صو� ًصا
الأ�س ��تاذ حممد خليفة ح�سن احمد  ،لي�ؤ�شر عربها
مقايي�س االنتقال من البداوة اىل احل�ضارة .

ل����������������ث����������������غ..

و�أرى ب� ��أن ه ��ذا اال�س ��تقراء متط ��رف  ،لأن عالق ��ة
انكي ��دو واحليوان ��ات مل ت�ؤثر ب�ش ��يء عل ��ى مرحلة
الب ��داوة الت ��ي تعن ��ي بكونه ��ا ح�ض ��ارة  .لأنها ظلت
حا�ض ��رة يف �س ��لوكه وهذا مل يتوفر يف قراءة هذه
ال�شخ�ص ��ية � .أن املرحلة هي الأقرب اىل االنت�ش ��ار
البدائ ��ي الت ��ي كان ��ت فيها و�س ��ائل الإنت ��اج خلدمة
الف ��رد فق ��ط كم ��ا ه ��ي مرحل ��ة ال�ش ��تات والتداخ ��ل
احلياتي و�ض ��ياع الفا�ص ��ل الوا�ض ��ح بني احليونة
والأن�سنة .
ب�ي�ن املقبول واملرفو�ض  ،ب�س ��بب فقدان االت�ض ��اح
الكام ��ل للمالم ��ح االجتماعي ��ة  ،الت ��ي تق ��دم عون� � ًا
ولر�سم تو�ص ��يف ًا اجتماعي ًا واقت�ص ��ادي ًا و�سيا�سي ًا
� ،أنه ��ا مرحلة التك�ش ��ف اجلديد و�إب�ص ��ار احلقائق
والإح�س ��ا�س به ��ا  .وهي التي �أك ��دت وجود طرفني
يف احلي ��اة  .الطرف الأول �أوروك  ،بح�ض ��ارتها ،
التي �أ�س�س ��ت لها القهر واال�ض ��طهاد واالغت�ص ��اب
 .والط ��رف الأخ ��ر حي ��اة ال�ب�راري وال�ص ��حارى
الت ��ي غادرها مرغم ًا  ،ال ب�س ��بب وع ��ي ذاتي و�إمنا
امل�ؤثرات �أنثوية فقط  .و�أوجدت هذه امل�ؤثرات فرز ًا
مهم� � ًا يف احلي ��اة  .و�أعلن ��ت قطيع ��ة خط�ي�رة بني ما
كان م�ؤ�س�س� � ًا يف الرباري من تقاليد  ،وا�صطفاف
ه ��ذه ال�شخ�ص ��ية مع امل�ؤث ��رات اجلدي ��دة التي كان
اجلن�س واحد ًا منها  ،و�أكرثها فاعلية يف التاريخ ،
عرب �شواهد القراءات الأ�سطورية .
( لبث انكيدو يت�ص ��ل بالبغي �س ��تة �أيام و�سبع ليال
وبعد �أن �شبع من مفاتنها  .وجه وجهه اىل الفة من

حيوان ال�ص ��حراء فما �أن ر�أت الظباء انكيدو حتى
ولت عنه هاربة وهربت من قربة وحو�ش ال�صحراء
ذع ��ر انكي ��دو ووهنت ق ��واه خذلته ركبتاه مل ��ا �أراد
اللح ��اق بحيواناته �أ�ض ��حى انكي ��دو خائر القوى ال
يطيق العدو كما كان يفعل من قبل .
ولكنه �ص ��ار فطن ًا وا�سع احل�س والفهم رجع وقعد
عن ��د قدم ��ي البغي و�ص ��ار يطيل النظ ��ر اىل وجهها
كلمت البغي انكيدو وقالت له :
(( �ص ��رت حتوز على احلكمة يا انكيدو و�أ�ص ��بحت
مثل �إله ))
لقد ا�س ��تلم انكيدو مفاتيح الفطنة  .و�أعلنت امللحمة
ب� ��أن �ش ��مخت  ،ه ��ي الت ��ي �أعلن ��ت �س ��يادتها يف
تفا�ص ��يل البن ��ى الداخلية الكاملة للن� ��ص  .ولوالها
لظل ��ت الفطن ��ة واملعرف ��ة غائب ��ة عن ��ه  .ويف الأخ�ي�ر
ال ن�س ��تطيع جتاه ��ل التح ��والت احلا�ص ��لة يف هذه
ال�شخ�ص ��ية الغريب ��ة  ،الت ��ي تخل�ص ��ت م ��ن بع� ��ض
�أ�س ��طوريتها  .واقرتب ��ت من واقعي ��ة  ،ال تبتعد عن
حياة �أوروك كثري ًا .
�إن ��ه انكي ��دو  ،ال ��ذي حاز عل ��ى احلكم ��ة لعالقته مع
اجل�سد والغواية ( �أو �شجرة املعرفة التي �ستقودنا
لق ��راءة �أخ ��رى ح ��ول اخلطيئ ��ة التوراتي ��ة الت ��ي
وجدنا بع�ض� � ًا من متاثل العنا�ص ��ر امل�ش�ت�ركة بينها
وب�ي�ن امللحم ��ة ) ال ��ذي ال ميلك بعد ذلك اىل �س ��رعة
اال�س ��تجابة ل ��ه  .وق ��ع ن�ص ��ح امل ��ر�أة يف لب ��ه موق ��ع
الر�ض ��ا انه التحول الأول ال ��ذي تعلن عنه امللحمة ،
وت�ؤ�ش ��ره  ،فاالنتقال من الرباري وال�صحارى اىل

ري�سان اخلزعلي

هل ق�ست َ امل�سافة َ ،..
بني َ غ�صن ٍ وغ�صن ..؟
هل عرفت َ الطريق َ ،..
اىل
التويج ِ
قبل َ
غيوم ِ
الظهرية..؟
هل م�سكت ْ �أ�صابعك َ الق�صرية ُ ،..
العطر ،..
خيط ًا من رذاذ ِ
ِ
يو�صل ُ ما تب ّقى،..
من الوردة ِ احلمراء ِاىل نوم ِ

ب �شيء يتعاطاه الن�صارى بع�ضهم لبع�ض
يف ل�سان العرب" :ال� ّشَ رَ ُ
َ
بان يتق ّربون به ،وقيل :هو ال ُق ْر ُ
�شَبها
بان بعينِهِ  .و�أعطاها رْ َ
كال ُق ْر ِ
�أَي ح ��ق الن ��كاح .ويف دع ��اء الر�س ��ول لعلي وفاطم ��ة( :جمع الله
�ْب  يف الأَ�صل هو العطاء ثم
�شَب ُكما)؛ وال� ّشَ رْ ُ
�شَ ْم َل ُكم ��ا وب ��ارك يف رْ ِ
ُكني به عن النكاح لأَن فيه عطاء".
ب �إذن تعني القربان امل�سيحي والنكاح .فكيف ذلك؟
ال� ّشَ رَ ُ
َ
ً
ّ
شَ
ُ
َ
�شَبا �إِذا �أعطيته ،وال� رَبُ ،بفتح الباء ،ا�س ُم
"�شَبته رْ
يف الل�س ��ان :رَ ْ
خل ْب ُط وا َ
العطية؛ ومثل ��ه ا َ
ب يف �شعر
خل َبط؛ ...وكذلك ج ��اء ال� ّشَ رْ ُ
ب ،و�إِمنا يريد به ا�س َم
ع ��ديّ يف قوله :مل �أَ ُخ ْنه والذي �أَعط ��ى ال� ّشَ رَ ْ
ال�ش ��يء املُ َ
عطى ...وال� ّشَ رَبُ :العطية واخلري؛ قال عدي بن زيد� :إِذ
ب
ب  .وقيل :ال� ّشَ رْ ُ
�أَت ��اين َنب�أٌ مِ ن ُم ْنعَمِ ْر مل �أَ ُخ ْنه ،والذي �أَع َْطى ال� ّشَ رَ ْ
وال� ّشَ �َب رَ ُ�ر لغت ��انّ ِ ...
�شْب ُته و�شَبَرّْ ُته:
وال�ش رْ َ
�شَب ُت ��ه و َ�أ رَ ْ
بة العطية .رَ ْ
َ
�شَب
عرابي:
ل
أ
ا
ابن
�ر.
�
ع
ال�ش
يف
ك
ر
وقد
رَ َ
�أَعطيت ��ه ،وهو ال� ّشَ رْبُ ،حُ ِ ّ
و�شَبَرَّ �إِذا َق َّد َر .و�شَبَرَّ �أَي�ض ًا �إِذا بَطِ َر".
وعن ��د الع ��ودة �إىل (املعج ��م الع�ب�ريّ ) Dictionnaire
 Hébreu raisonnéال�ص ��ادر ع ��ام  1845ميك ��ن الت�أ ُّك ��د
و�سَب
م ��ن تداخل املعاين ه ��ذا ،فهو يذكر حتت مادة �شَ �َب رَ َ�ر رَ َ
و�سَب رْ
�ْب�  chabar sabar، chbar، sbar :وه ��ي من الفعل
و�شَ رْ
 'Shabar , shaw-barالعربيّ �أنها حتيل �إىل املعاين التالية
وق�سم،
وك�س َر ،ف� � َّرق ّ
يف الت ��وراة :قط ��ع [بال�سيف]َ ،ف�صَ � � َلَ ،ك َ�سر َّ
قا� ��س قيا�س ًا وذ َرعَ َ ،ج� � َر َح ،ابتلى وتك َبّدَ ،ف َت � َ�ح؛ كِ ْ�سرة = جزء من
ك�سر للتوازن ،جُ � � ْرح ،ند ٌم وتوبة ،ذعْر
ك�سر يف العظم �أو ْ
قطع ��ةْ ،
وهَ َلع و ُرعْب ،خ َّرب �أتلف وخراب .....الخ.
الح � ْ�ظ �أو ًال �أن ه ��ذه املفردة له ��ا عالقة بال�سرب (بال�س�ي�ن) العربية
�سب اجلرح مث ًال واخترب ال�شيء.
�أي�ض ًا ،رَ َ
والح � ْ�ظ �أن ال�ش�ب�ر ال ��ذي يتعاط ��ه الن�ص ��ارى مُت�ض َّم ��ن يف داللة
الكِ ْ�س ��رة و َك َ�س� � َر قطع ًة �صغرية م ��ن جزء كبري ،وهذه ه ��ي كِ ْ�سرة
القربان بالفعل.
ث ��م الح ��ظ �أنن ��ا يف ال�ش�ب�ر مبعن ��ى النكاح نق ��ع يف دالل ��ة اجلرح
والقط ��ع الفيزيق � ّ�ي  ،الك�س ��ر والفت ��ح �أي�ض ًا التي �ص ��ارت ّ
تدل يف
َ
النكاحي (وحت ��ى الآن يُقال يف تون�س "ك َ�س َر
العربي ��ة على الفعل
ّ
الفتا َة" �أي افت�ضها).
بع ��د ذل ��ك امت ��دت فك ��رة اجلم ��اع �إىل الع ��امل احلي ��وا ّ
ين (ورمبا
العك� ��س) .يف الل�س ��ان" :روي ع ��ن اب ��ن املب ��ارك �أَنه ق ��ال :ال� ّشَ ْك ُر
ب اجلماع .قال �شمر :ال ُقبُل [الف ْرج] يقال له ال� ّشَ ْك ُر؛
ال ُقوتُ  ،وال� ّشَ رْ ُ
و�أَن�ش ��د ي�صف امر�أَة بال�ش َرف وبالعِ َّفة واحلِ ْرفة� :صَ َنا ٌع ِب�إ�شْ فاها،
اخ� � ُر ،وقال
َح�صَ ��انٌ ِب�شَ ْك ِره ��اَ ،ج ��وَ ا ٌد ب ُق � ِ
�وت ال َب ْط � ِ�ن ،والعِ � � ْر ُق َز ِ
ف�سر
ال�س ِخ َيّة الكرمية .قال ابن �سيدهّ :
الأَعرابي :املَ�شْ بُو َرة املر�أَة َّ
َ
�شَب اجلمل ب�أَنه مثل ع َْ�سب الفحل فك�أنه ف�سر ال�شيء
ابن الأَعرابي رْ َ
َ
ُ
َ
و�شَب اجلمل :ط ْرقه ،وهو ِ�ض َرابه .ويف احلديث� :أنه
بنف�سه ....رْ ُ
جل َم ِل �أَي �أُجرة ِ ّ
�شَب ا َ
اب .قال :ويجوز �أَن ي�سمى به
نهى عن رْ ِ
ال�ض َر ِ
�شَب ا َ
جل َم ِل؛ قال
ال�ضراب نف�سه على ح ��ذف امل�ضاف �أَي عن كراء رْ ِ
الأَزه ��ري :معناه النه ��ي عن �أَخذ الكراء عن �ض ��راب الفحل ،وهو
�ْبل ِ ّ
راب؛
ال�ض ُ
مث� � ُل النهي عن ع َْ�س ِب الفح ��ل ،و�أَ�صل الع َْ�سب وال� ّشَ ِرْ
ومن ��ه ق ��ول يحيى ب ��ن َي ْع َم َر لرج ��ل خا�صمت ��ه امر�أَت ��ه ِ�إليه تطلب
و�شَبك �أَن�ش� � ْ�أتَ َت ُط ّلُها و َت�ضْ َهلُها؟
مهره ��ا� :إِن �س�أَلتك َث َمنَ �شَ ْك ِرها رْ ِ
شَ
�ْب ه :وَ طْ�ؤه �إِياها؛
�كاح ،ف�شَ ْك ُره ��ا :ب�ضْ عُها؛ و� رْ ُ
�أَراد بال� ّشَ ِرْ
�ْبِ الن � َ
ّ
شَ
ْ
و�شَب اجلمل:
ب ث ��واب الب�ضع من مهر و ُعق � ٍ�ر .رْ ُ
وقال �شم ��ر :ال� رْ ُ
ثواب ِ�ض َرابه".
ولال�سمني املعروفني عندنا ُ
(�شبرّ و�شبري) عالقة قريبة بذلك.

ْ
والحظ �أن ال�شبر الذي
ت�ضمن في
يتعاطه الن�صارى ُم
َّ
ً
الك ْ�سرة َ
قطعة
وك َ�س َر
داللة ِ
�صغيرة من جزء كبير ،وهذه
هي ِك ْ�سرة القربان بالفعل.

الفن ينت�صر للمر�أة في معر�ض ت�شكيلي م�شترك في هل�سنكي
هل�سنكي ــ يو�سف �أبو الفوز
ت�صوير � :شادمان علي فتاح

الفرا�شة..؟
�أم �إنها لثغة ٌ يف الل�سان ِ ،..
و�أخرى يف الن�سغ ..؟
،....
�إنَّ اجلذور َ الئذة ٌ يف الطني ِ ،..
وحتتفي بالنهار !..
...... ...... ....
هل عرفنا الطريق َ ،..
اىل وردة ٍ من ماء ..؟
و�أين َ النب�ض ُ من رجفة ِ الندى
،..
بل �أين َ النداء..؟؟
،...
�إنَّ الرباعم َ،..
�أعلى من الغ�صن ِ يف ِّ
كل نبتة ٍ ،..
وما عليك َ اّال الإنحناء .

املدينة  ،قد مت عرب �س ��يمولوجية االك�س ��اء و�س�ت�ر
اجل�س ��د ( ثم �ش ��قت ثوبها �ش ��قني � ،ألب�س ��ته بواحد
منهم ��ا واكت�س ��ت بالث ��اين  ،و�أم�س ��كت ب ��ه من يده
وقادت ��ه كما يقاد الطفل � .أخذته اىل كوخ الرعاة ،
اىل مو�ضع احلظائر فتجمع الرعاة حوله ) .
�إنه ��ا عالم ��ة التخل ��ق اجلدي ��د ل�شخ�ص ��ية انكيدو .
تخلق اجتماعي � ،أعلن عنه �ص ��راحة  ،وبو�ض ��وح
ت ��ام  .حيث ا�س ��تطاعت �ش ��مخت من �أيج ��اد عالقة
جدي ��دة م ��ع الوافد الغريب  .الواف ��د الذي �أوجدت
ل ��ه م�س ��احة �إن�س ��انية � ،أو�س ��ع مم ��ا كان ��ت ل ��ه .
واحت�ش ��د حوله الرعاة لت�ؤكد لن ��ا امللحمة مفعولها
يف �شخ�ص ��ية انكي ��دو  ،وذات ت�أث�ي�ر يف تط ��وره
الفك ��ري  .لكن ه ��ذا املفع ��ول وذاك التطور ملا بزل
حمكوم ًا بتو�شيمات املرحلة الأوىل له .
فه ��و مل ��ا يزل غريب� � ًا � ،أو قل عن امل�ش ��اهد اجلديدة
التي مل ي�ستطع ا�ستيعابها والتعاي�ش معها .
( رب ��ى عل ��ى ر�ض ��اع ل�ب�ن احليوان ��ات الربي ��ة وملا
و�ض ��عوا �أمام ��ه طعام� � ًا حتري وا�ض ��طرب و�ص ��ار
يطيل النظر �إليه اجل ال يعرف انكيدو كيف ي�ؤكل
اخلبز لأنه �ش ��ب على ر�ض ��اع لنب حيوان الرب ومل
يعرف كيف ي�ؤكل اخلبز وال كيف ي�شرب ال�شراب
القوي ففتحت البغي فاها وخاطبت انكيدو .
كل الطعام يا انكيدو  ،ف�أنها �س ��نة احلياة وا�شرب
م ��ن ال�ش ��راب القوي  ،فه ��ذه عادة الب�ل�اد ) .وبعد
طق�س الرتوي� ��ض � ،أعلن انكيدو عن ابتداء مرحلة
االنتق ��ال الت ��ام والنهائي من حي ��اة احليواين اىل
ح�ضارة الإن�ساين :
( �أخ ��ذ �س�ل�احه وانطل ��ق يط ��ارد الأ�س ��ود لريي ��ح
الرعاة يف امل�س ��اء ا�ص ��طاد الذئاب وقهر الأ�سود )
فا�س ��تطاع الرع ��اة �أن يهجع ��وا يف الليل مطمئنني
( �ص ��ار انكيدو حار�س ��هم ونا�ص ��رهم �إن ��ه الرجل
الق ��وي والبط ��ل الأوح ��د )  .وق ��راءة ه ��ذا الن�ص ،
تك�ش ��ف ع ��ن انتقال وا�ض ��ح نحو مرحل ��ة جديدة ،
اجتماعيا و�سيا�س ��ي ًا  .وت�شكل ا�ص ��طفافا جديد ًا ،
قلب متام ًا م�س ��تويات املعادل ��ة الفكرية الأوىل التي
�أ�س�س ��تها امللحم ��ة  ،معادلة عزلة امل�ش ��اغبة البدائية
 .وانت�ص ��رت امل ��ر�أة الت ��ي ا�س ��تطاعت �أن جتع ��ل
الأ�ص ��دقاء �أعداء ( انكيدو  +احليوانات ) والأعداء
�أ�ص ��دقاء ( انكي ��دو � +أوروك ) ه ��ذه ال�ص�ي�رورة
والقب ��ول به ��ا  ،مل يك ��ن لها �أن تك ��ون وتتحقق لوال
ك�ش ��فت فكرية يف امللحمة � ،أوجدتها عقلية ال�صياد
بالت�ش ��اور مع البغي  ،التي �أعلنت انت�ص ��ارها التام
.
عقليتان  ،ك�ش ��فت لنا وجود �س ��لطتني  ،هما �س ��لطة
الأنوث ��ة ( �ش ��مخت ) و�س ��لطة الرجولة ( ال�ص ��ياد )
لك ��ن العقلي ��ة الوع ��ي ال ��ذي �أ�س ���س املتغ�ي�رات ه ��و
وع ��ي الأنث ��ى  ،بالرغم من غي ��اب اخلطاب االمومي
و�س ��يادة خط ��اب الرج ��ل يف املجتم ��ع الزراع ��ي ،
�س ��يادة وا�ض ��حة وبع ��د هذه الق ��راءة لبني ��ة اجلذب
من الرباري  ،نحو �أوروك � ،سنحاول بعد و�ضوح
ال�ص ��ورة الر�س ��مية  ،تلم� ��س مقارن ��ة ب�ي�ن امللحم ��ة
والتوراة .
جن ��ة ع ��دن ه ��ي التي غر�س ��ها ( الرب الإل ��ه جنة يف
عدن �شرق ًا وجعل هناك الإن�سان الذي جبله ) وهي
ال�ب�راري بالن�س ��بة النكي ��دو  .لأنها وف ��رت له حياة
هادئ ��ة  ،وهانئة  ،ر�ص ��ينة  ،مل يع ��رف فيها الهموم
واملتاع ��ب � .إنها مكان  ،توحده �ش ��فرة اال�س ��تقرار
فق ��ط م ��ع جنة ع ��دن  .واجلنة قيا�س ن�س ��بي للراحة
وال�سعادة .

تنقيبات في العالقة الوثيقة بين
قد�سَّ :
أيروتيكي وال ُم ّ
ال�شب َُر
ال
ّ

يف العا�صمة الفنلندية،
هل�سنكي ،ويف "ليلة الفن"،
التي تقام كل عام ،حيث تنظم
الع�شرات من الن�شاطات الثقافية
والفنية الت�شكيلية واملو�سيقية
والقراءات ال�شعرية ،وبتنظيم
من (�شبكة الفنانني املهاجرين يف
�أوروبا) بادارة و�إ�شراف الفنان
العراقي �أمري اخلطيب (مواليد
النجف  )1961رئي�س ال�شبكة
� ،أقيم معر�ض ت�شكيلي حتت
عنوان (املر�أة م�صدر احلياة) ،
وعلى قاعتني يف مبنى كابلي،
الذي هو مركز غرب العا�صمة
للفنون والن�شاطات الثقافية،
وبا�شرتاك  46فنان ًا مغرتب ًا يف
الواليات املتحدة االمريكية
وكندا وال�سويد وفنلندا و�أملانيا،
ومبعدل عمل فني �أو عملني لكل
فنان.

با�ستثناء عملني نحتيني  ،ك��ان��ت كل
الأعمال ر�سوم ت�شكيلية مبواد خمتلفة
ومرتبطة مو�ضوعاتها بعنوان املعر�ض،
خ�صو�ص ًا �إن من جمموع امل�ساهمني كان
هناك  31ام ��ر�أة فنانة ،حيث عر�ضت
الأع�م��ال الفنية تفا�صيل من هواج�س

و�أحالم وهموم املر�أة عموم ًا �سواء يف
البيت �أو مواقع العمل �أو حملت �أ�سئلة
كبرية عن عموم معاناة املر�أة ون�ضالها
م��ن �أج���ل ح��ري�ت�ه��ا وواق� ��ع اجتماعي
�أف�ضل خ�صو�ص ًا �إن الفنانني امل�شرتكني
�أ��س��ا��س� ًا ه��م م��ن خم�سة ب �ل��دان عربية
هي  :العراق  ،م�صر ،تون�س ،املغرب
وفل�سطني ،ف�ج��اءت ال�ل��وح��ات حمملة
بهموم املر�أة ارتباط ًا بواقع حياتها يف
بلدها والظروف التي يعاين منها عموم
املجتمع اجتماعي ًا و�سيا�سي ًا  .هكذا
حملت م�ساهمة الفنان بالل ال�سكوتي
النحتية ،من اخل�شب ا�سم "نا ..دية"،
يف تالعب مق�صود باال�سم ومعرب ًا يف
العمل عن انتهاك حقوق الن�ساء
الإيزيديات �أث��ر جرائم ع�صابة
داع�ش الإرهابية �ضد الإن�سانية.

يذكر �أن املعر�ض مت افتتاحه من قبل
الفنان املفاهيمي الفنلندي يوها ـ بيكا
فاي�سانني الذي هو �أي�ض ًا رئي�س احلزب
ال�شيوعي الفنلندي ،وقدم يف االفتتاح
كلمة مهمة �أ�شاد بها باجلهود املنظمة
وبالأعمال امل�شاركة واعترب املعر�ض
" م���س��اه�م��ة يف ال �ن �ق��ا���ش الفنلندي
والأوروب��ي والعاملي حول دور امل��ر�أة
يف املجتمع ،وتبيان م�س�ؤولية الفنان
وح��ق الأقليات واملهاجرين يف �إب��راز
ثقافتهم" و�أ�ضاف بان املعر�ض " حمل
ر�سالة �سيا�سية وا�ضحة تنت�صر للمر�أة
		
�إ�ضافة اىل قيمه الفنية".
الفنان �أم�ير اخلطيب ،رئي�س (�شبكة
ال �ف �ن��ان�ين امل �ه��اج��ري��ن يف �أوروب� � ��ا)
�أخ�برن��ا ب��ان امل�ع��ر���ض ،ي�شكل �إ�ضافة
جديدة لن�شاط ال�شبكة املتوا�صل ،و�إنه
�سي�ستمر مفتوح ًا �أم��ام ال ��زوار حتى
نهاية �شهر �آب .ومن اجلدير بالذكر �أن
اخلطيب ويف ع��ام  1997وبالتعاون
م��ع ب�ضعة ف�ن��ان�ين ت�شكيليني �أ�س�س
(�شبكة الفنانني املهاجرين يف �أوروبا)،
والتي مقرها هل�سنكي ،وت�صدر جملة
�شهرية باللغة االنكليزية ا�سمها ( �ألوان
كونية)  ،بلغ �أع�ضاء املنظمة قرابة 500
فنان ينتمون لأكرث من  40بلد ًا ،ي�ش ّكل
الفنانون العراقيون ن�سبة كبرية بينهم،
ومنهم ا�سماء المعة يف احلركة الفنية
العراقية ،وا�ستطاعت �شبكة الفنانني
�أن تنظم العديد من املعار�ض امل�شرتكة
يف بلدان �أوروبية .ولل�شبكة م�ساهمة
ف�ك��ري��ة ف��اع�ل��ة يف ح� ��وارات ح�ضارية
تخت�ص مبفهوم " الثقافة الثالثة "
ون�شاط الفنانني املنفيني واملغرتبني
يف �أوروبا.
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اقــــرأ

حب الكالب
الرجل الذي كان ُي ُّ
ي ��زاوج ليوناردو بادورا يف روايته ال�صادرة ترجمتها
العربي ��ة عن دار املدى "الرجل الذي كان يحب الكالب "
ما بني احلقيقة واخليال يف تقفي �آثار قاتل تروت�سكي
يف مك�سيك ��و ع ��ام  .1940ه ��ذا القات ��ل ،مل يك ��ن �سوى
�ش ��اب �إ�سباين يدعى رام ��ون ماركادير ،يق ��ول بادورا
�إن ق�ص ��ة اغتيال تروت�سكي ،كثري ًا ما �أثارت ت�سا�ؤالته
و�أنه �أجرى حتقيقا طيلة �سنتني حتى متكن من العثور
على �شهود من تلك الفرتة .لكن بادورا مل يكتف ب�سرد
الوقائ ��ع احلقيقي ��ة له ��ذه الق�صة التاريخي ��ة ،ذلك �أنه
ت�ص ��رف فيه ��ا ،و�أ�ض ��اف �إىل �شخ�صياته ��ا �شخ�صية
خيالية.

ح

ول العا

لم

كامل �شياع يعود يف ثالثة كتب جديدة

�أ�صالة� :أ�شعر �أنني حممد �صالح
ع�ل�ق��ت ال�ف�ن��ان��ة ال �� �س��وري��ة �أ� �ص��ال��ة على
�إط �ل�اق �أل �ب��وم �ه��ا اجل��دي��د "يف قربك"،
م�ؤكدة حر�صها على �أن تنال ثقة حمبيها،
و�أ� �ش��ارت �إىل �أن �ه��ا ت�شعر ك��أن�ه��ا حممد
� �ص�لاح ع�ن��دم��ا ت�صيب ال �ه��دف .وق��ال��ت
�أ�صالة عرب �صفحتها الر�سمية على موقع
تويرت" :حر�ص ًا م ّني على ثقتكم ،و�إميان ًا
م ّني �أي�ض ًا بثقتكم الكبرية مبوهبتي،
�أ�سعى لل ّتجديد و�أُغ��ام��ر ك�ث�ير ًا ،و�أقلق
و�أخ� ��اف و�أع�ي����ش �أ ّي��ام�� ًا لي�ست �سهلة،
لأع ��رف ر�أي �ك��م وي�سعدين قبولكم ج � ّد ًا
و�أُ�صبح حني �أق��ر�أ كلماتكم طفلة �أرق�ص
فرح ًا ،ومثل حممد �صالح بامللعب �أ�شعر قناتها الر�سمية على موقع يوتيوب قبل
حني �أُ�صيب الهدف" .وكانت قد �أطلقت �أي��ام ،و�شاركت مع متابعيها على تويرت
الفنانة ال�سورية �ألبوم "يف قربك" عرب �أغنية "نكتة بايخة" من هذا الألبوم.

وفا ًء ل�شهيد الكلمة كامل �شياع �صدرت
عن دار املدى ،م�ؤخرا ،ثالثة كتب
وهي "ت�أمالت يف ال�ش�أن العراقي"،
و"الفل�سفة ومفرتق ما بعد احلداثة"
و"قراءات يف ال� �ف� �ك ��ر ال �ع��رب��ي
والإ�سالمي" وال�ك�ت��ب ت ��أت��ي �ضمن
م���ش��روع �إح �ي��اء فكر ال��راح��ل كامل
�شياع ال��ذي يعد م��ن �أب ��رز املثقفني
ال� �ع ��راق� �ي�ي�ن ..و� �س �ب��ق ل �ل �م��دى �أن
�أ�صدرت كتابه "يوتوبيا" ترجمه �إىل
العربية �سهيل جنم ..ومبنا�سبة هذه
اال�صدارات التي تعد ا�ضافة للثقافة
العراقية �سيقيم بيت امل��دى للثقافة
والفنون احتفاء بالراحل وم�ؤلفاته
اجلديدة وذلك يوم اجلمعة القادم.

�صور عارية جلثة مارلني مونرو تثري
اجلدل حول العامل

�إلي�سا تعلن اعتزالها� ..ألبومي املقبل هو الأخري
فاج�أت الفنانة �إلي�سا جمهورها ،منذ قليل،
بخرب �صادم معلنة اعتزالها ط��رح �ألبومات
غنائية ،م�ؤكدة �أن الألبوم الذى تعمل عليه
حالي ًا �سيكون الأخري فى م�سريتها الغنائية.
�إلي�سا كتبت عرب ح�سابها على تويرت "�أنا
بح�ضر �ألبومي الأخ�ير بكل حب و�شغف،
وده ه�ي�ك��ون �آخ ��ر �أل �ب��وم ف��ى م�سريتي
الفنية ،و�أعلن ذلك بقلب مك�سور ولكن
القرار عن قناعة لأنني ال �أ�ستطيع
العمل يف جمال ي�شبه املافيا،
وال �أ�ستطيع تقدمي �أكرث
م��ن ذل��ك وال �إنتاج
�ألبومات"� .إلي�سا
ق��دم��ت م ��ؤخ � ًرا
�أغ��ن��ي��ة "قبل
�أي حد" يف

بعد عقود على وفاتها فجر جنل امل�صور العاملي الراحل
"يل ويرن" مفاج�أة كبرية جد ًا اثارت اجلدل بني حمبي
النجمة العاملية الراحلة مارلني مونرو ،حيث ك�شف
"�أن يل ويرن" عن وجود �صور كان قد التقطها والده
جلثة الراحلة مونرو بعد وفاتها ب�ساعات ،وقام
ب�إخفائها ملدة  6عقود بعد وفاتها .ويف التفا�صيل فقد
ك�شفت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية �أنه من املقرر
�أن ُتعر�ض هذه ال�صور التي التقطت للجثة يف امل�شرحة
لأول مرة يف فيلم وثائقي خالل مقابلة مع جنل امل�صور�" .أن
يل ويرن" ك�شف ان وال��ده ت�سلل �إىل مقر الطبيب ال�شرعي بعد
�ساعات فقط من العثور على مارلني ميتة يف �سريرها يوم � 4أغ�سط�س/
�آب  1962م�ستخدما زجاجتي كحول للدخول حيث عر�ض ال�شراب على اثنني
من احلرا�س .و�أك��د "�أن يل ويرن" �أن وال��ده �صور فيلمني �آخرين يحتويان
على �صور جلثة مونرو عارية حيث ق��ال�" :آخر فيلمني كانا يحويان على
�صور تتعدى �إ�صبع القدم ،وعاد �إىل ال�ستوديو اخلا�ص به وقام مبعاجلتها
وفح�صها ،ثم و�ضعها ب�سرعة يف �صندوق �إيداع �آمن ،ومل ين�شرها ب�سبب �أن
هذه ال�صور مل تكن منا�سبة لال�ستهالك العام"

�إميا وات�سون
تتعر�ض حلملة انتقادات وا�سعة
تعر�ضت النجمة
�إمي � � � � ��ا وات�� ���� �س� ��ون
النتقادات عديدة؛ وذلك
ب�سبب ال�ل�ه�ج��ة الأم��ري�ك�ي��ة
الركيكة التي ظهرت بها يف تريلر
فيلم  ،Little Womenفيبدو �أن
�إمي��ا وات�سون مل ت�ستطع التخل�ص
م��ن لكنتها الإجن �ل �ي��زي��ة بالفيلم،
خا�صة �أن العمل يتطلب �أن تتحدث

تقـريــر...
 قا�سم ح�سني �صالح
الأكادميي ورئي�س اجلمعية
ال �ع��راق �ي��ة ل�ع�ل��م ال�ن�ف����س مت
اخ� �ت� �ي ��اره رئ �ي �� �س��ا ف �خ��ري��ا
الأول للهيئة العليا للعلماء
وامل �ف �ك��ري��ن ال �ع��رب وال ��ذي
تقيمه الهيئة العليا للعلماء
ال� �ع ��رب يف ال��ق��اه��رة حتت
��ش�ع��ار "نحو نه�ضة علمية
عربية واعدة".

�إعالن �إحدى �شركات االت�صاالت الكربى
فى م�صر ،والأغنية من كلمات تامر حبيب
و�أحل ��ان �إي �ه��اب عبد ال��واح��د ،وت��وزي��ع
ومك�س وديجيتال ما�سرت علي فتح الله
و�إنتاج �شركة �سيرنجي وحتقق الأغنية
ردود �أفعال كبرية منذ طرحها على موقع
في�س بوك ويوتيوب.
يذكر �أن �آخر �أعمال الي�سا كان طرحها لفيديو
كليب �أغنية "كرهني" وهي �إحدى �أغنيات
�أل �ب��وم �ه��ا الأخ �ي��ر "�إىل ك��ل ال�ل��ي
بيحبوين" ،وهي �أغنية باللهجة
اللبنانية من كلمات علي املوىل،
و�أحل � � ��ان ف �� �ض��ل � �س �ل �ي �م��ان،
وتوزيع كميل خوري �شقيق
�إلي�سا ،والفيديو كليب من
�إخراج �إجني جمال.

باللهجة الأم��ري�ك�ي��ة .فيلم
 Womenمقبت�س عن رواية امل�ؤلفة
ل��وي��زا م ��اي �أل��ك��وت الكال�سيكية،
وامل� �ق ��رر ع��ر� �ض��ه يف ن �ه��اي��ة ف�صل
ال�صيف اجل ��اري يف دور العر�ض
العاملية .وي�سرد الفيلم اجلديد حياة
�أرب��ع فتيات يتخيلن ع��املً��ا يتجاوز
حميطهن امل�ت��وا��ض��ع خ ��ارج مدينة
بو�سطن التي تعود �إىل حقبة احلرب

فالح �شاكر :امل�سرح العراقي متقدم

 حممد جا�سم

الثقافة يف �أ�صبوحة �شعرية
بعنوان (املن�سي يف الكوالج)
وذل��ك �صباح اليوم الثالثاء
ال�ساعة العا�شرة والن�صف
يف دار امل� ��أم ��ون للرتجمة
والن�شر.

 ر�سول حممد ر�سول
ال � �ك� ��ات� ��ب وامل �ت �خ �� �ص ����ص
بالفل�سفة حتتفي به جمعية
الثقافة للجميع حيث �سيلقي
حما�ضرة بعنوان "التنوير
والدين� ..أية و�صاية ممكنة"
يدير اجلل�سة ال�شاعر جا�سم  قا�سم �سبتي
ال �ع �ل��ي ،و� �س �ت �ق��ام ي� ��وم غد رئي�س جمعية الت�شكيليني
الأرب �ع��اء ال�ساعة ال�ساد�سة ال �ع��راق �ي�ين اع �ل��ن ا��س�ت�ع��داد
م�ساء يف مقر اجلمعية.
اجل�م�ع�ي��ة لإق��ام��ة معر�ضها
ال�سنوي للنحت لعام 2019
� ضحى احلداد
وال��ذي م��ن امل�ق��رر ان يفتتح
ت�ست�ضيفها
ال�شاعرة املغرتبة
يف احل� ��ادي وال �ث�لاث�ين من
�وزارة
�
ب
أة
�
�ر
جلنة متكني امل �
�شهر �آب احلايل.

كانت جل�سة ممتعة ومهمة للكاتب امل�سرحي فالح
�شاك ��ر يف ملتقى الثالثاء باحت ��اد االدباء .حتدث
فيه ��ا �شاك ��ر ع ��ن جتربت ��ه يف امل�س ��رح واملتاعب
واالخط ��ار التي واجهه ��ا ،وواحدة منها كادت ان
تع�ص ��ف بحياته .ق ��دم للجل�سة وح ��اور ال�ضيف
الدكت ��ور ع�ل�اء كرمي،وبح�ض ��ور فن ��ي وادب ��ي
كب�ي�ر.د .عالء افتتح اجلل�س ��ة باحلديث عن فالح
�شاك ��ر حت ��ت عنوان(الرف� ��ض واالحتج ��اج يف
ن�صو�ص فالح �شاكر /قراءة من داخل التجربة).
فقال-:
ال ي�ستطي ��ع ف�ل�اح �شاك ��ر ان يكتب ن�ص� � ًا دون ان
يتفل�سف رمب ��ا النه دار�س للفل�سف ��ة ا�سا�س ًا ,,وال
ي�ستطي ��ع ان يغ ��زل عر�ض� � ًا عل ��ى خ�شب ��ة امل�سرح
دون ان يغن ��ي لآالم الوط ��ن .كما توقف عند ابرز
املحط ��ات الفني ��ة واالدبية يف جتربت ��ه الكبرية.

الطقس

Little

الأه�ل�ي��ة ،ع��ام  ،1868و��س��رع��ان ما
يخ�ضن جت��ارب ج��دي��دة م��ن نوعها
خ��ارج �إط��ار امل ��أل��وف ع��ن امل ��ر�أة يف
تلك ال �ف�ترة ،و�إظ �ه��ار ال�ف�ت��اة ب�أنها
متمكنة وميكنها فعل امل�ستحيل.
فيلم  ،Little Womenبطولة �إميا
وات�سون و�سري�شا رون��ان ومرييل
�سرتيب وتيموثي �شاالميه ول��ورا
ديرن ،ومن �إخراج جريتا جريويج.

جميع م�س�ؤولينا يتحدثون ليل
نهار عن القيم الدينية ،و�أخالق
احلاكم ،ور�ضا الله والعباد،
وم�صطلحات وعبارات �ضخمة.
لكن  ٪99منهم ال ينفذون �شيئ ًا
مما يقولونه� ،سيا�سيون تعددت
�صورهم و�أ�شكالهم ،يلب�س
البع�ض منهم عباءة الف�ضيلة
ليداري رذائله ،روائح ف�سادهم
ملأت �أروقة م�ؤ�س�سات الدولة
وت�سربت منها �إىل ال�شوارع
والأق�ضية والنواحي واملدن،
وحتول بع�ضهم �إىل م�صيبة
وقعت على ر�ؤو�س النا�س،
جتدهم يت�صدرون امل�شهد يف
جميع املنا�سبات ،يتحدثون عن
العدالة واحلق ولكنهم ميار�سون
الظلم واالنتهازية ،ممتلئون
غلظة وقحطا روحيا ي�سيئون
�إىل الدين والأخالق �صباح كل
يوم.
تذكرتهم اليوم و�أنا �أتابع على
موقع تويرت حالة الدرو�شة التي
�أ�صابت العديد من امل�س�ؤولني
وهم ي�ستذكرون الإمام علي بن
�أبي طالب "ع" ،ومتنيت لو �أنهم
وقفوا وقفة حقيقية �أمام �سرية
االمام وتعلموا منها ،لكن للأ�سف
فقد ابتلينا مب�س�ؤولني يتحدثون
با�سم الدين وي�سرقون با�سم
الدين ،ي�صدعون ر�ؤو�سنا ليل
نهار بخطب عن احلق والعدالة
واملظلومية يف عبارات فقدت
معناها من �سوء ا�ستخدامها
وجر�أة تزييفها.
هل ت�ساءل �أحدهم كيف مار�س
علي بن �أبي طالب ال�سلطة
ب�أعوام خالفته؟ ،مل يجد الإمام
يف اخلالفة حقا ا�ستثنائيا يف
املال والأر�ض ،ف�ساوى نف�سه مع
اجلميع ،رف�ض �أن ي�سكن ق�صر
الإمارة ونزل م�ستاجرا يف
منزل ميلكه �أفقر فقراء الكوفة،
�سيقولون هذه مثالية مطلقة ،
لأنه يعي�ش مع علي " ع " ظاهرا
ومع معاوية باطنا .تعالوا نرى
ماذا فعل عندما طلب منه �سادة
قري�ش �أن مييزهم بالعطاء ،قال
لهم "لو كان املال مايل ل�سوّ يت
بينكم فكيف واملال مال الله"،
ومن هذا االعتبار كان موقفه
عندما �أبلغ �أهل الكوفة �أنه لن
ي�أخذ ح�صته من العطاء قائال:
"يا �أهل الكوفة �إن خرجت من
عندكم بغري رحلي وراحلتي
فحا�سبوين" .فهو يرى �أنه
موظف م�س�ؤول �أمام �أموال
امل�سلمني و�أنها م�س�ؤولية مقد�سة
ال ميكن التفريط بها و�أن القد�سية
هي يف احلفاظ على حياة النا�س
و�أموالهم ال يف ال�شعارات الرباقة
الكاذبة .والوثيقة التي بعث بها
�إىل مالك الأ�شرت ت�شعرنا ب�أنه كان
ناذر ًا نف�سه خلدمة النا�س جميعا
حني يقول "و�أ�شعر قلبك بالرحمة
للرعية واملحبة لهم واللطف بهم
وال تكونن عليهم �سبع ًا �ضاري ًا
تغتنم �أكلهم ف�أنهم �صنفان �أما
�أخ لك يف الدين �أو نظري لك يف
اخللق ،م�شكلتنا اليوم �أن اجلميع
يرتكب اجلرائم با�سم الدين،
فيما النا�س تريد من يوفر لها
الأمن واال�ستقرار ،وي�شعرها
بالأمل يف الغد ويطمئنها على
م�ستقبل �أبنائها ،النا�س ال تريد
من امل�س�ؤول �أن يدافع عن الف�ساد
واملف�سدين واملرت�شني ،وي�ؤلب
فئة على �أخرى ،ويقيم الدنيا
ويقعدها من �أجل احلفاظ على
كر�سيه.

منه ��ا ق�ضي ��ة احلب وامل ��راة يف ن�صو�ص ��ه .وعن
امل�سرح الذي يعك�س منطا فكريا لكل ع�صره.،
وا�ش ��ار اىل ان ��ه من موالي ��د ع ��ام  ،1960وكتب

العديد من الأعم ��ال امل�سرحية والتلفزيونية ،كما
در�س الفل�سف ��ة والفنون التطبيقية .وح�صل على
جوائز عديدة منه ��ا :جائزة �أف�ضل ن�ص ثاين يف

�أعلن ��ت الهيئة العامة للأن ��واء اجلوية العراقي ��ة حالة الطق�س
لهذا الي ��وم (الثالثاء)� ،إذ ترتفع درجات احلرارة عن معدالتها
مع رياح خفيفة

مهرجان امل�سرح العراقي التجريبي عن م�سرحية
(�ألف قتي ��ل وقتي ��ل) ،جائزة �أف�ض ��ل م�ؤلف �شاب
للمو�س ��م امل�سرح ��ي عن م�سرحيت ��ه (ليلة من �ألف
ليل ��ة وليل ��ة) و(�ألف رحل ��ة ورحلة) ،كم ��ا وفازت
م�سرحيت ��ه (ق�صة حب معا�ص ��رة) بجائزة �أف�ضل
ن� ��ص يف مهرج ��ان قرط ��اج ال ��دويل ، ،وف ��ازت
م�سرحيت ��ه (مائة عام من املحب ��ة) بجائزة �أف�ضل
ن� ��ص م�سرح ��ي يف مهرج ��ان قرط ��اج ال ��دويل، ،
وكذلك ف ��ازت م�سرحيته (تفاحة القلب) باجلائزة
الأوىل يف م�سابق ��ة �أف�ضل ن� ��ص م�سرحي للجنة
امل�س ��رح العراق ��ي ،وف ��ازت م�سرحيت ��ه (اجلن ��ة
تفت ��ح �أبوابها مت�أخرة) بجائ ��زة الإبداع الكربى
(التاني ��ت الذهبي) يف مهرج ��ان قرطاج الدويل،
وترجم ��ت اعمال ��ه �إىل الإنكليزي ��ة والفرن�سي ��ة
والهولندية وال�سويدية والكردية.
�شاك ��ر حتدث عن ن�صو�ص ��ه امل�سرحية وتفا�صيل
كتابته ��ا ،وخا�صة تلك التي اث ��ارت �ضجة كبرية.

وتوق ��ف عند الرقاب ��ة واالنفالت الفك ��ري وكذلك
احلري ��ة ،وكي ��ف �أن امل�س ��رح العراق ��ي متق ��دم،
ب�سبب �أوجه القراءات املختلفة للن�ص امل�سرحي.
يف اح ��دى امل�سرحي ��ات يذكر ان االم ��ن ا�ستدعاه
الن احده ��م كت ��ب ي�ص ��ف الن� ��ص ب�أن ��ه خط�ي�ر
ومدم ��ر و�ضد احل ��زب والدولة،ولوال تدخل احد
امل�س�ؤولني وابداء ر�أي خمالف حل�صل ما الحتمد
عقب ��اه .وا�شار ان اعمال ��ه فل�سفي ��ة وعالية اللغة
لذلك حواراته حتتمل الت�أويل يف عدة اجتاهات.
الدكت ��ور �سع ��د عزي ��ز عبدال�صاح ��ب ق ��ال ان
ف�ل�اح �شاك ��ر ويو�سف ال�صائ ��غ هم ��ا اول من بد�أ
احلواري ��ات الثنائية يف امل�س ��رح العراقي ورمبا
العربي اي�ضا .وقال الفن ��ان حممود �أبو العبا�س
ان الن� ��ص امل�سرحي عند ف�ل�اح �شاكر يحتاج لدقة
كبرية يف العمل عليه لرثاء اللغة التي ي�ستخدمها
فيه.كما ا�شار اىل الفخاخ التي ي�صنعها للممثلني
واملخرجني.
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