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عبد املهدي وبومبيو بحثا الهجوم واتفقا على تبادل املعلومات

املالية النيابية :الت�شكيل اجلديد مبثابة "جمل�س وزراء م�صغر"

احلكومة ت�ستن�سخ جتربة جمل�س الإعمار امللكي
لت�سريع عجلة البناء
 بغداد/محمد �صباح
تخط ��ط احلكوم ��ة ال�ستن�س ��اخ
جترب ��ة "جمل� ��س الإعم ��ار" الت ��ي
عم ��ل بها �إب ��ان احلكم امللك ��ي يف خم�سينيات
الق ��رن املا�ضي ،للتغل ��ب عل ��ى العراقيل التي
تواج ��ه عجلة �إعادة الإعم ��ار وتنفيذ الربامج
ال�سرتاتيجية.
ووفق برنامج احلكومة ف� ��أن رئي�س الوزراء
ع ��ادل عب ��د امله ��دي �سيرت�أ� ��س املجل� ��س ذو
ال�صالحيات الوا�سعة ،فيما �سيكلف جمموعة
وزراء بع�ضويته.
باملقاب ��ل يتهم ائتالف الن�ص ��ر احلكومة ب�أنها
تري ��د التحكم بتنفيذ املوازن ��ة االحتادية عرب
هذا املجل�س.

وباتت املحافظات واملدن العراقية بحاجة �إىل
اكرث من ( )500ملي ��ار دوالر العادة اعمارها
كمرحلة اوىل نتيجة للدمار الذي تعر�ضت له
بعد االحداث التي جرت يف العام  2003وما
خلفته العمليات الع�سكرية واالرهابية.
ويك�ش ��ف ع�ض ��و اللجن ��ة املالي ��ة يف جمل� ��س
الن ��واب جمال كوج ��ر يف ت�صري ��ح لـ(املدى)
�أن "حكوم ��ة عادل عبد امله ��دي تعتزم ت�شكيل
جمل�س اعمار على غ ��رار املجل�س املعمول به
اب ��ان النظ ��ام امللك ��ي يف ف�ت�رة اخلم�سينيات
من القرن املا�ض ��ي لو�ضع اخلطط وامل�شاريع
ال�سرتاتيجية وتنفيذها العادة اعمار املدن".
وحق ��ق جمل�س االعم ��ار (حينه ��ا) الذي �شرع
قانونه م ��ن قبل املجل�س النياب ��ي عام 1951
يف العه ��د امللك ��ي قف ��زة نوعي ��ة يف جم ��ال

امل�شاري ��ع ال�سرتاتيجي ��ة الت ��ي �شمل ��ت الري
وال�سدود واجل�سور وامل�ست�شفيات وامل�صانع
وم�شاريع اال�سكان وغريها.
وي�ضيف كوجر �أن "جمل�س الوزراء �سي�صادق
عل ��ى م�سودة م�شروع قان ��ون جمل�س االعمار
وير�سله ��ا اىل الربملان خ�ل�ال جل�سات الف�صل
الت�شريع ��ي احلايل" ،م�ضيف ��ا ان "الهدف من
ت�شكيل هذا املجل�س هو ر�سم اخلطط الالزمة
للبنى التحتية للدولة".
ويعتق ��د ع�ض ��و اللجنة املالي ��ة يف جمل�س
الن ��واب �أن "جمل� ��س االعم ��ار �سيك ��ون
مبثاب ��ة "جمل� ��س وزراء م�صغ ��ر" يتمت ��ع
ب�صالحي ��ات وا�سع ��ة ق ��ادرة عل ��ى اق ��رار
وتنفي ��ذ امل�شاري ��ع ال�سرتاتيجي ��ة الكبرية
حل ��ل م�ش ��اكل اخلدم ��ات والبن ��ى التحتية

التي تعاين منها جميع املدن العراقية".
ومن �أبرز م�شاري ��ع جمل�س االعمار يف العهد
امللك ��ي تخطيط بن ��اء �سد الرثثار ال ��ذي �أقيم
ب�ي�ن حمافظتي �ص�ل�اح الدي ��ن والأنبار حيث
مت حينها �إنق ��اذ بغداد من كارث ��ة الفي�ضانات
كل �سن ��ة باال�ضاف ��ة �إىل �إن�ش ��اء خمطط ��ات
للعديد من اجل�سور يف بغداد ومبنى املتحف
العراقي احلايل.
ُوح � ّ�ل املجل� ��س مع انته ��اء احلك ��م امللكي يف
العراق وانتقال البالد �إىل احلكم اجلمهوري
ع ��ام  ،1958اال �أن احلكوم ��ات املتعاقب ��ة
ا�ستف ��ادت كثريا من اخلط ��ط والبيانات التي
و�ضعه ��ا جمل�س الإعم ��ار وقام ��ت با�ستكمال
عدد من امل�شاريع املهمة.
 التفا�صيل �ص2

ربئ العراق من
الإدارة الأمريكية ت ّ
تهمة ق�صف املن�ش�آت النفطية ال�سعودية
 بغداد /وائل نعمة
ب ��ر�أت الوالي ��ات املتحدة
بغ ��داد من تهم ��ة التورط
يف ق�ص ��ف �شركة النف ��ط ال�سعودية
العمالق ��ة "ارامك ��و" ،بح�سب بيان
�ص ��ادر عن مكت ��ب رئي�س ال ��وزراء
عادل عبد املهدي.
وق ��ال البي ��ان �إن وزي ��ر اخلارجية
الأمريك ��ي ماي ��ك بومبي ��و اك ��د يف
ات�صال م ��ع رئي� ��س احلكومة عادل
عب ��د امله ��دي ليل ��ة اول م ��ن ام� ��س،
ان "املعلوم ��ات الت ��ي لديه ��م ت�ؤكد
بي ��ان احلكوم ��ة العراقي ��ة يف عدم
ا�ستخ ��دام ارا�ضيه ��ا يف تنفيذ هذا
الهجوم".
وا�ش ��ار البي ��ان اىل ان الطرف�ي�ن
تن ��اوال خ�ل�ال االت�ص ��ال "اللقاءات

املرتقب ��ة ب�ي�ن امل�س�ؤول�ي�ن يف
البلدي ��ن ،كما جرى بحث ال�ضربات
االخ�ي�رة التي تعر�ضت له ��ا اململكة
العربي ��ة ال�سعودي ��ة ال�شقيق ��ة،
وق ّي ��م الطرفان موقفهم ��ا من الأزمة
الراهن ��ة واتفق ��ا عل ��ى التعاون يف
تبادل املعلومات".
و�شدد رئي�س جمل�س الوزراء ،وفق
البي ��ان ،على ان "مهم ��ة العراق هي
احلف ��اظ عل ��ى �أمن ��ه وا�ستق ��راره
وجتنب اية خطوة للت�صعيد وعلى
من ��ع ا�ستخ ��دام ارا�ضي ��ه �ض ��د �أية
دولة جماورة او �شقيقة او �صديقة،
وان الع ��راق ب�سيا�ست ��ه ي�سع ��ى
للع ��ب دور ايجابي لتفكيك االزمات
وال�صراعات الت ��ي تعي�شها املنطقة
و�إبع ��اد �شب ��ح احل ��رب ع ��ن العراق
واملنطق ��ة وابتع ��اده ع ��ن �سيا�س ��ة

املحاور" .
جرى االت�صال االخري بني الطرفني،
بع ��د �ساع ��ات من �ص ��دور تلميحات
من اطراف امريكية باحتمال تورط
ف�صائل م�سلح ��ة يف العراق ب�ضرب
ال�شركة النفطية ال�سعودية.
باملقاب ��ل نف ��ى جه ��از املخاب ��رات
العراق ��ي ت�صريحات من�سوبة الحد
عنا�ص ��ره بانط�ل�اق الطائرات التي
�ضربت اململكة من داخل العراق.
وق ��ال بي ��ان خللية االع�ل�ام االمني
التابع ��ة للحكومة ،ام� ��س" :تناقلت
بع�ض املواقع االعالمية االلكرتونية
ت�صريح ��ا الح ��د �ضب ��اط جه ��از
املخاب ��رات الوطن ��ي العراقي حول
الهجوم الأخري على من�ش�آت نفطية
باململكة العربية ال�سعودية".
 التفا�صيل �ص3

ً
نائبا كان قد توعد الوزير باال�ستجواب
التيار ال�صدري يجمد

عالوي يدعو عبد املهدي لرف�ض
ا�ستقالة وزير ال�صحة
 بغداد /املدى
ح ��ذر رئي� ��س املن�ب�ر العراق ��ي �إياد
عالوي ،ام�س االثنني ،من امل�سا�س
بوزي ��ر ال�صحة عالء العل ��وان ،داعي ًا رئي�س
احلكومة اىل رف�ض ا�ستقالته.
وق ��ال ع�ل�اوي يف بي ��ان تلقت ��ه (امل ��دى) �إن
"العلوان �أحد ثوابت الو�ضع ال�سيا�سي يف
العراق وان حملة االتهامات الباطلة املوجهة
�ضده يق ��ف خلفه ��ا فا�سدون ،بع ��د ان رف�ض
العلوان اال�ستجابة ل�ضغوطهم ومغرياتهم"،
مثمن ًا "املوقف ال�شجاع لوزير ال�صحة".
ودع ��ا "رئي� ��س ال ��وزراء اىل رف� ��ض تل ��ك
اال�ستقال ��ة ودعم جهود الوزي ��ر يف حماربة
مافي ��ات الف�س ��اد واالبت ��زاز ويف خط ��ط

االرتقاء بالواقع ال�صحي يف البلد".
و�أ�ضاف �أن "الوزير العلوان زميل درا�سة واخ
و�صدي ��ق ومنا�ض ��ل �شري ��ف ينتم ��ي اىل �أ�سرة
وطني ��ة �شريفة يف منتهى النزاهة واال�ستقامة،
�أج ��اد ادارة وزارت ��ه ،وق ��د ا�ستقال م ��ن وظيفة
دولية كربى لأجل خدمة العراق".
وق ��دم وزي ��ر ال�صح ��ة ع�ل�اء الدي ��ن العل ��وان
ا�ستقالت ��ه الأحد .وح�س ��ب وزارة ال�صحة ،قال
العل ��وان  -يف ر�سالت ��ه �إىل عب ��د امله ��دي� -إن ��ه
تعر� ��ض ل�ضغ ��وط �سيا�سي ��ة مم ��ن ت�ض ��رر من
الإ�ص�ل�اح يف ال ��وزارة ،كم ��ا تعر� ��ض حلمالت
ت�شه�ي�ر يف و�سائ ��ل الإع�ل�ام وع�ب�ر مواق ��ع
التوا�صل االجتماعي.
 التفا�صيل �ص2

مظهر حممد �صالح يكتب عن توازن لعبة
احلرب التجارية القائمة :الرابحون
واخلا�سرون يف االقت�صاد العاملي!..
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�شخ�صية م�ستقلة و�سجني يت�صدران
انتخابات الرئا�سة التون�سية
 متابعة املدى
�أعلن ��ت الهيئ ��ة العلي ��ا امل�ستقل ��ة
لالنتخاب ��ات يف تون� ��س ت�ص ��در
الأكادميي امل�ستقل قي�س �سعي ��د النتائج الأولية
لالنتخاب ��ات الرئا�سي ��ة بح�صول ��ه عل ��ى ن�سب ��ة
 %18.9م ��ن �أ�ص ��وات الناخبني ،وذل ��ك بعد فرز
نحو  % 39من الأ�صوات.
وبح�س ��ب اللجنة ،ف�إن النتائج الأولية ت�شري �إىل
�أن رج ��ل الأعم ��ال نبيل القرويّ ح ��ل يف املرتبة
الثانية بن�سبة  %15من �أ�صوات الناخبني ،بينما
ج ��اء مر�شح حركة النه�ضة عبد الفتاح مورو يف
املرتب ��ة الثالثة بن�سب ��ة  %13.1يليه عبد الكرمي
الزبيدي بن�سبة .%9.9
ويتوقع �أن تعل ��ن النتائج النهائي ��ة لالنتخابات
الي ��وم الثالث ��اء .و�إذا تطابقت النتائ ��ج النهائية
م ��ع تلك التى �أعلنتها اللجن ��ة يوم ام�س االثنني،
�سيخو� ��ض جول ��ة الإع ��ادة كل من قي� ��س �سعيد،
�أ�ست ��اذ القان ��ون ،ونبي ��ل الق ��رويّ  ،وه ��و قطب
�إعالمي م�سجون حاليا على ذمة ق�ضايا ف�ساد.

تنــويـــه

ويواج ��ه الق ��رويّ اتهام ��ات بغ�سي ��ل الأم ��وال
والتهرب ال�ضريبي ،و�ص ��در بحقه حكم ق�ضائي
يجوز الطعن عليه.
وخا�ض ال�سباق الرئا�سي �ستة وع�شرون مر�شحا
بينهم امر�أت ��ان� ،إال �أن اثنني من املر�شحني �أعلنا
ان�سحابهم ��ا ع�شية بدء الت�صويت مما قل�ص عدد
املتناف�سني �إىل .24
و�شهدت اجلولة الأوىل من االنتخابات م�شاركة
�ضعيف ��ة بلغ ��ت  45يف املئ ��ة م ��ن �إجم ��ايل ع ��دد
الناخب�ي�ن امل�سجل�ي�ن والبال ��غ عدده ��م نح ��و 7
ماليني ناخب.
ووفق ��ا للتقاري ��ر الإعالمي ��ة ع ��زف ال�شب ��اب
التون�س ��ي عن امل�شاركة فى هذه االنتخابات رغم
الدعوات له بالنزول.
وتع ��د ه ��ذه االنتخاب ��ات الثاني ��ة من ��ذ انتفا�ضة
 ،2011الت ��ي �أطاح ��ت بالرئي� ��س ال�ساب ��ق زين
العابدين بن علي ،وكانت مبثابة �شرارة ما بات
ُيع ��رف بالربي ��ع العربي .فف ��ي الأع ��وام القليلة
املا�ضية ،عانى البلد من هجمات �شنها م�سلحون
�إ�سالميون وم�شاكل اقت�صادية ،خا�صة البطالة.

حدث خط�أ طباعي يتعلق بتاريخ العدد ( ،)4506اذ جاء التاريخ
ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -الأحد (� )15آب  ،2019وال�صحيح هو
(الأحد � 15أيلول  ..)2019لذا اقت�ضى التنويه

متثال كهرمانة �أحد �أبرز معامل بغداد  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

فالحو الب�صرة يقطعون طريق حقل جمنون
للمطالبة بتعوي�ضهم
 بغداد /املدى
تظاه ��ر الع�ش ��رات من
الفالح�ي�ن مبحافظ ��ة
الب�ص ��رة للمطالب ��ة بتعوي�ض ��ات
ع ��ن �أ�ضرار �سي ��ول الأمطار التي
دم ��رت ارا�ض ��ي زراعي ��ة خ�ل�ال
اال�شهر املا�ضية.
وقط ��ع املتظاه ��رون الط ��رق
امل�ؤدي ��ة �إىل حق ��ل جمن ��ون
النفطي احتجاج ًا على عدم �إيفاء
احلكومة العراقية بوعودها لدفع
التعوي�ضات عن �سي ��ول الأمطار
الت ��ي �أدت �إىل ت�ض ��رر �آالف
الدوامن الزراعية.

وق ��ال ع�ض ��و جمل� ��س حمافظ ��ة
الب�ص ��رة جمي ��ب احل�س ��اين �إن
"احلكوم ��ة العراقي ��ة مل تدف ��ع
لغاي ��ة اليوم الأم ��وال املخ�ص�صة
كتعوي�ضات للفالحني بعد ت�ضرر
نح ��و � 65ألف دومن من الأرا�ضي
الزراعية".
و�أ�ض ��اف �أن الأرا�ض ��ي الزراعية
الت ��ي ت�ض ��ررت ج ��راء �سي ��ول
الأمط ��ار كان ��ت ممك ��ن �أن تغطي
جزءا كبريا من احلبوب للعراق،
مو�ضح ًا �أن "رئي�س احلكومة قدم
وع ��وده وع�ب�ر يف منا�سبات عدة
عن عزمه دفع التعوي�ضات املالية
للمزارع�ي�ن ب ��دون �أن تتحقق تلك

الوعود لغاية الآن".
و�ض ��م ع�ض ��و جمل� ��س الب�ص ��رة
�صوت ��ه �إىل جان ��ب مطال ��ب
املتظاهري ��ن ب�ض ��رورة ا�ستجابة
احلكوم ��ة العراقي ��ة ودف ��ع
التعوي�ض ��ات املالية عن �أرا�ضيهم
الزراعية املدمرة.
وب�ش�أن الأ�ضرار الناجمة عن غلق
الطرق امل�ؤدي ��ة �إىل حقل جمنون
النفط ��ي من قب ��ل املتظاهرين �أكد
احل�س ��اين �أن العم ��ل يف احلق ��ل
النفط ��ي م�ستمر ،كم ��ا �أن مطالب
املتظاهرين مت رفعها �إىل حمافظ
الب�ص ��رة بغية نقلها �إىل احلكومة
االحتادية.

عبد املهدي يوقع اتفاقيات كبرية مع ال�صني يف
زيارة مرتقبة
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يقر قانونا ويقر�أ  7م�شاريع �أبرزها
جمل�س النواب ّ
�إلغاء مكتب املفت�شني
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ميمي خارج �أجندة كاتانيت�ش يف
مباراتي هونغ كونغ وكمبوديا
 بغداد  /املدى
�أظه ��رت الفحو�ص ��ات الطبية
الت ��ي خ�ض ��ع اليه ��ا مهاج ��م
املنتخ ��ب الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم مهن ��د
علي كاظ ��م املح�ت�رف يف �صفوف فريق
الدحيل القطري بعد ا�صابته يف مباراة
الريان �ضمن اجلول ��ة الثالثة من دوري
جن ��وم قط ��ر ان ��ه يحت ��اج اىل اربع ��ة
�أ�سابيع لل�شفاء التام والعودة من جديد
اىل املالعب .
و�سيك ��ون مهن ��د عل ��ي كاظ ��م (ميم ��ي)
خ ��ارج �أجن ��دة ال�سلوفين ��ي �سريت�شكو
كاتانيت�ش مدرب منتخبنا الوطني لكرة
الق ��دم يف املبارات�ي�ن املقبلت�ي�ن اللت�ي�ن
�سيلعبهما �أ�س ��ود الرافدين �أمام منتخب
هونغ كونغ يف ال�ساع ��ة ال�سابعة م�ساء
ي ��وم العا�ش ��ر م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن االول
املقب ��ل على ملعب ج ��ذع النخلة باملدينة
الريا�ضي ��ة يف حمافظة الب�ص ��رة وامام
منتخ ��ب كمبودي ��ا يف ال�ساع ��ة الثاني ��ة
والن�ص ��ف ظهر يوم اخلام� ��س ع�شر من

ال�شهر ذاته على ملعب �أوملبيك �ستاديوم
بالعا�صم ��ة فن ��وم بنه �ضم ��ن اجلولتني
الثالث ��ة والرابع ��ة م ��ن الت�صفي ��ات
الآ�سيوي ��ة امل�شرتك ��ة امل�ؤهل ��ة لنهائيات
ك�أ�س العامل  2022ونهائيات ك�أ�س �آ�سيا
. 2023
واعت�ب�ر العدي ��د م ��ن النق ��اد واملحلل�ي�ن
العراقي�ي�ن �أن �إ�صاب ��ة مهن ��د عل ��ي كاظم
�ستكون �ضربة قا�صمة للمنتخب الوطني
لكرة الق ��دم الذي ي�سع ��ى اىل احل�صول
على �ست نقاط من مباراتي هونغ كونع
وكمبودي ��ا للبقاء �ضم ��ن دائرة التناف�س
مع منتخ ��ب البحرين مت�صدر املجموعة
الثالث ��ة وو�صيف ��ه منتخ ��ب اي ��ران على
بطاقة الت�أهل اىل الدور الثالث احلا�سم
امل�ؤه ��ل اىل موندي ��ال  2022يف قط ��ر
لك ��ون الالعب يعت�ب�ر من اه ��م االوراق
الرابح ��ة التي يع ��ول عليه ��ا كاتانيت�ش
يف الت�صفي ��ات وخا�ص ��ة ان ��ه �ساهم يف
خطف الع ��راق نقطة ثمين ��ة من االحمر
البحرين ��ي عندم ��ا احرز ه ��دف التعادل
الثمني يف الدقيقة . 86
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احلكومة ت�ستن�سخ جتربة جمل�س الإعمار امللكي
لت�سريع عجلة البناء

 بغداد/حممد �صباح
تخط ��ط احلكوم ��ة ال�ستن�س ��اخ جترب ��ة
"جمل� ��س الإعمار" التي عم ��ل بها �إبان
احلك ��م امللك ��ي يف خم�سيني ��ات الق ��رن
املا�ض ��ي ،للتغل ��ب عل ��ى العراقي ��ل الت ��ي
تواج ��ه عجل ��ة �إع ��ادة الإعم ��ار وتنفي ��ذ
الربامج ال�سرتاتيجية.
ووف ��ق برنام ��ج احلكوم ��ة ف� ��أن رئي� ��س
ال ��وزراء ع ��ادل عب ��د امله ��دي �سيرت�أ� ��س
املجل� ��س ذو ال�صالحيات الوا�سعة ،فيما
�سيكلف جمموعة وزراء بع�ضويته.
باملقابل يته ��م ائتالف الن�ص ��ر احلكومة
ب�أنه ��ا تري ��د التحك ��م بتنفي ��ذ املوازن ��ة
االحتادية عرب هذا املجل�س.
وبات ��ت املحافظ ��ات وامل ��دن العراقي ��ة
بحاج ��ة �إىل اكرث من ( )500مليار دوالر
الع ��ادة اعماره ��ا كمرحل ��ة اوىل نتيج ��ة
للدم ��ار ال ��ذي تعر�ضت له بع ��د االحداث
التي ج ��رت يف الع ��ام  2003وما خلفته
العمليات الع�سكرية واالرهابية.
ويك�شف ع�ضو اللجنة املالية يف جمل�س
الن ��واب جم ��ال كوج ��ر يف ت�صري ��ح
لـ(امل ��دى) �أن "حكومة ع ��ادل عبد املهدي
تعت ��زم ت�شكيل جمل�س اعم ��ار على غرار
املجل� ��س املعمول به اب ��ان النظام امللكي
يف فرتة اخلم�سينيات من القرن املا�ضي
لو�ضع اخلطط وامل�شاريع ال�سرتاتيجية
وتنفيذها العادة اعمار املدن".
وحق ��ق جمل�س االعم ��ار (حينه ��ا) الذي
�ش ��رع قانونه م ��ن قبل املجل� ��س النيابي
ع ��ام  1951يف العهد امللكي قفزة نوعية
يف جم ��ال امل�شاري ��ع ال�سرتاتيجية التي
�شمل ��ت ال ��ري وال�س ��دود واجل�س ��ور
وامل�ست�شفي ��ات وامل�صان ��ع وم�شاري ��ع
اال�سكان وغريها.
وي�ضي ��ف كوج ��ر �أن "جمل� ��س ال ��وزراء
�سي�ص ��ادق على م�سودة م�ش ��روع قانون
جمل� ��س االعم ��ار وير�سله ��ا اىل الربملان
خ�ل�ال جل�س ��ات الف�ص ��ل الت�شريع ��ي
احل ��ايل" ،م�ضيفا ان "الهدف من ت�شكيل
ه ��ذا املجل� ��س هو ر�سم اخلط ��ط الالزمة

جل�سة �سابقة
ملجل�س الوزراء..
ار�شيف
للبنى التحتية للدولة".
ويعتقد ع�ضو اللجن ��ة املالية يف جمل�س
الن ��واب �أن جمل� ��س االعم ��ار �سيك ��ون
مبثاب ��ة "جمل�س وزراء م�صغ ��ر" يتمتع
ب�صالحي ��ات وا�سع ��ة ق ��ادرة عل ��ى اقرار
وتنفيذ امل�شاري ��ع ال�سرتاتيجية الكبرية
حل ��ل م�شاكل اخلدم ��ات والبنى التحتية
التي تعاين منها جميع املدن العراقية".
ومن �أب ��رز م�شاريع جمل� ��س االعمار يف
العه ��د امللك ��ي تخطيط بناء �س ��د الرثثار
الذي �أقي ��م بني حمافظتي �ص�ل�اح الدين
والأنبار حي ��ث مت حينها �إنقاذ بغداد من
كارثة الفي�ضانات كل �سنة باال�ضافة �إىل
�إن�شاء خمططات للعديد من اجل�سور يف
بغداد ومبنى املتحف العراقي احلايل.

ُوح � ّ�ل املجل�س م ��ع انتهاء احلك ��م امللكي
يف الع ��راق وانتق ��ال الب�ل�اد �إىل احلك ��م
اجلمهوري عام  ،1958اال �أن احلكومات
املتعاقب ��ة ا�ستف ��ادت كثريا م ��ن اخلطط
والبيان ��ات التي و�ضعها جمل�س الإعمار
وقام ��ت با�ستكم ��ال ع ��دد م ��ن امل�شاري ��ع
املهمة.
ويق ��ول رئي� ��س كتلة االحت ��اد اال�سالمي
الكرد�ست ��اين ان "الدول ��ة العراقي ��ة يف
الف�ت�رة احلالي ��ة ال متتلك جه ��ة حكومية
تتمت ��ع ب�صالحي ��ات كاملة وق ��ادرة على
اقرار اخلط ��ط وامل�شاريع ال�سرتاتيجية
الكب�ي�رة وتنفيذها من دون الرجوع �إىل
الوزراء واجلهات احلكومية االخرى".
ويب�ي�ن النائ ��ب ع ��ن حمافظة ده ��وك �أن

التيار ال�صدري يجمد نائب ًا كان قد توعد الوزير باال�ستجواب

عالوي يدعو عبد املهدي لرف�ض
ا�ستقالة وزير ال�صحة

 بغداد /املدى
ح ��ذر رئي� ��س املن�ب�ر العراق ��ي �إياد
عالوي ،ام�س االثنني ،من امل�سا�س
بوزي ��ر ال�صح ��ة ع�ل�اء العل ��وان،
داعي� � ًا رئي�س احلكوم ��ة اىل رف�ض
ا�ستقالته.
وقال عالوي يف بيان تلقته (املدى)
�إن "العل ��وان �أحد ثواب ��ت الو�ضع
ال�سيا�س ��ي يف الع ��راق وان حمل ��ة
االتهام ��ات الباطل ��ة املوجهة �ضده
يقف خلفها فا�سدون ،بعد ان رف�ض
العل ��وان اال�ستجاب ��ة ل�ضغوطه ��م
ومغرياته ��م" ،مثمن� � ًا "املوق ��ف
ال�شجاع لوزير ال�صحة".
ودع ��ا "رئي�س ال ��وزراء اىل رف�ض

تل ��ك اال�ستقالة ودعم جهود الوزير
يف حمارب ��ة مافي ��ات الف�س ��اد
واالبت ��زاز ويف خط ��ط االرتق ��اء
بالواقع ال�صحي يف البلد".
و�أ�ض ��اف �أن "الوزي ��ر العل ��وان
زمي ��ل درا�س ��ة واخ و�صدي ��ق
ومنا�ض ��ل �شريف ينتمي اىل �أ�سرة
وطنية �شريف ��ة يف منتهى النزاهة
واال�ستقام ��ة� ،أج ��اد ادارة وزارته،
وق ��د ا�ستق ��ال م ��ن وظيف ��ة دولي ��ة
كربى لأجل خدمة العراق".
وق ��دم وزي ��ر ال�صح ��ة ع�ل�اء الدين
العلوان ا�ستقالت ��ه الأحد .وح�سب
وزارة ال�صح ��ة ،ق ��ال العل ��وان -
يف ر�سالت ��ه �إىل عب ��د امله ��دي� -إنه
تعر� ��ض ل�ضغ ��وط �سيا�سي ��ة مم ��ن

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

جمل�س النواب يق ّر قانون ًا ويقر�أ  7م�شاريع �أبرزها �إلغاء
مكتب املفت�شني العموميني
 بغداد /املدى

ت�ض ��رر من الإ�ص�ل�اح يف الوزارة،
كم ��ا تعر� ��ض حلم�ل�ات ت�شهري يف
و�سائ ��ل الإع�ل�ام وع�ب�ر مواق ��ع
التوا�ص ��ل االجتماعي .ويف �سياق
مت�صل� ،أ�صدرت الهيئة ال�سيا�سية
للتي ��ار ال�ص ��دري ،ام� ��س االثن�ي�ن،
قراره ��ا بتجميد عمل النائب جواد
املو�سوي ملدة �ست ��ة �أ�شهر و�إحالته
�إىل اللجنة االن�ضباطية.
وا�ضاف ��ت يف بي ��ان "�إن املو�سوي
احي ��ل اىل اللجن ��ة االن�ضباطي ��ة
لع ��دم التزام ��ه ب�ضواب ��ط العم ��ل
و�سوء ا�ستخ ��دام الدور الرقابي".
و�أ�ض ��اف "ان االج ��راء جاء بكتاب
موج ��ه اىل النائ ��ب املو�س ��وي من
رئا�سة الهيئة".
ومل تك�ش ��ف رئا�س ��ة الهيئ ��ة
ال�سيا�سية للتي ��ار ال�صدري ،املزيد
من التفا�صيل ح ��ول دوافع جتميد
عمل النائب جواد املو�سوي.
كما مل ي�ص ��در عن الربملان العراقي
�أي تعلي ��ق ح ��ول جتمي ��د عم ��ل
املو�سوي.
وكان ع�ض ��و جلنة ال�صحة والبيئة
النيابي ��ة ج ��واد املو�س ��وي ،وه ��و
ع�ض ��و حتال ��ف �سائرون ق ��د ك�شف
يف اخلام� ��س م ��ن �شه ��ر ايل ��ول
اجل ��اري ،ع ��ن عزم ��ه تق ��دمي طلب
ر�سمي �إىل رئي� ��س جمل�س النواب
حممد احللبو�سي يف �أوىل جل�سات
املجل�س القادمة يت�ضمن ا�ستجواب
وزير ال�صحة عالء العلوان ،م�شريا
�إىل �أن هناك ملفات كبرية وخطرية
تخ�ص عمل العلوان.

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

"وزارة االعم ��ار واال�س ��كان غري قادرة
يف ظ ��ل ه ��ذه الظ ��روف والتداعي ��ات
عل ��ى القي ��ام بتنفي ��ذ واجباته ��ا ب�سب ��ب
قل ��ة تخ�صي�صاته ��ا املالي ��ة الت ��ي حت ��دد
م ��ن قبل وزارات اخ ��رى يف احلكومة"،
م�ضيف ��ا �أن "جمع كل ال ��وزارات املعنية
يف جمل�س واح ��د �سيعمل على ردم هذه
الفجوات".
ويلف ��ت �إىل ان "رئي� ��س احلكوم ��ة عادل
عبد امله ��دي �سيرت�أ�س املجل�س و�سيكون
بع�ضوي ��ة وزراء املالي ��ة واالعم ��ار
واال�س ��كان وال ��وزارات واجله ��ات
املعنية" ،منوه ��ا �إىل انه "ال يختلف عن
طريقة املجل�س االعلى ملكافحة الف�ساد".
وبح�س ��ب النائ ��ب كوج ��ر �أن "امل ��دن

العراقية باتت بحاجة �إىل �أكرث من 500
ملي ��ار دوالر الع ��ادة اعماره ��ا كمرحل ��ة
اوىل" ،منوه ��ا �إىل ان "ال�شروع ب�إعادة
االعم ��ار تتطل ��ب وج ��ود جمل� ��س يتخذ
القرارات وينفذها على ار�ض الواقع".
ويب ��دو �أن التوج ��ه الع ��ام ل ��دى الدول ��ة
العراقي ��ة واملتمثل ��ة يف الرئا�س ��ات
الث�ل�اث ا�ستن�س ��اخ الفك ��رة م ��رة اخرى
لتف ��ادي م�شاكل ع ��دة منه ��ا التداخل يف
ال�صالحيات بني العديد م ��ن امل�ؤ�س�سات
والوزارات وكذلك اي�ضا لتجاوز م�شكلة
الف�ساد امل�ست�شرية يف اغلب امل�ؤ�س�سات.
وكان ��ت رئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب عقدت
اجتماع ��ا قب ��ل ثالث ��ة اي ��ام م ��ع ر�ؤ�س ��اء
الكتل الربملانية تناولت القوانني املمكن

متريرها يف الف�ص ��ل الت�شريعي اجلديد
وطالب ��ت احلكومة بار�سال جمموعة من
الت�شريع ��ات م ��ن بينه ��ا قان ��ون جمل�س
االعمار من اجل متريره.
ويعل ��ق النائ ��ب عدن ��ان ال ��زريف رئي�س
كتل ��ة الن�صر النيابية ال ��ذي كان حا�ضرا
يف ه ��ذا االجتماع يف حديث مع (املدى)
قائ�ل�ا ان "هن ��اك توجه ��ا ل ��دى جمل� ��س
الن ��واب لتمري ��ر العدي ��د م ��ن م�شاري ��ع
القوانني منطلقة م ��ن ر�ؤية جديدة لبناء
الدول ��ة وال�صالح الع ��ام ودعم احلكومة
ون�شاطه ��ا" ،منوه ��ا �إىل ان "اجتم ��اع
ر�ؤ�س ��اء الكت ��ل االخ�ي�ر مل يتط ��رق �إىل
ت�شريع قانون جمل�س االعمار".
وكان رئي� ��س جمل� ��س الن ��واب حمم ��د

احللبو�س ��ي عق ��د اجتماعا ي ��وم ال�سبت
املا�ض ��ي �ض� � َّم ر�ؤ�س ��اء الكت ��ل النيابي ��ة
بح ��ث في ��ه امكانية متري ��ر جمموعة من
القوان�ي�ن املهم ��ة ،مطالب ��ا بـ"مفاحت ��ة
احلكوم ��ة الر�سال عدد م ��ن القوانني من
بينها قانون جمل�س االعمار".
ويقول ال ��زريف �إن ائتالفه "يقف بال�ضد
م ��ن اي حماولة لزي ��ادة هي ��اكل االنفاق
احلكوم ��ي الن ت�شكي ��ل جمل� ��س اعم ��ار
�سيزي ��د من ن�سب االنف ��اق" ،م�شددا على
"انن ��ا ال نريد ت�شكيل م�ؤ�س�سات جديدة
للدول ��ة العراقي ��ة ب ��ل نحت ��اج �إىل دع ��م
القط ��اع اخلا� ��ص والعمل عل ��ى تخفيف
االعب ��اء عل ��ى املوازن ��ة وتقلي ��ل االنفاق
احلكومي".
ويب�ي�ن ع�ض ��و اللجن ��ة املالي ��ة ان
"احلكوم ��ة تريد ت�شكي ��ل جمل�س اعمار
م ��ن اج ��ل ان يتحك ��م بتنفي ��ذ املوازن ��ة
االحتادية وتطبي ��ق امل�شاري ��ع الرئي�سة
وال�سرتاتيجي ��ة" ،معتق ��دا �أن "ه ��ذه
امل�شاريع وتنفيذها ال حتتاج �إىل ت�شكيل
جمل�س اعم ��ار يف ظل وج ��ود حكومات
حملية ووزارات معنية".
ويق ��ول الزريف ان ��ه "ال يتملك معلومات
عن �صالحيات ومهام هذا املجل�س املراد
ت�شكيل ��ه من قبل احلكوم ��ة لكننا �سنقف
بال�ضد من ت�شريع قانون جمل�س االعمار
يف جمل� ��س النواب النه يزي ��د من ن�سب
انفاق احلكومة يف املوازنة العامة".
ويعاين الع ��راق منذ  2003من معوقات
اقت�صادي ��ة كب�ي�رة ج ��اءت نتيج ��ة �سوء
التخطي ��ط وع ��دم وج ��ود �سرتاتيجي ��ة
اقت�صادية وا�ضحة ،وه ��ذه امل�شكلة �أدت
اىل ع ��دم وج ��ود ر�ؤي ��ة حقيقي ��ة لتنفيذ
امل�شاري ��ع .وي�ضيف النائب عن حمافظة
النج ��ف �أن "احلكومة �سب ��ق وان �شكلت
املجل�س االعلى ملكافحة الف�ساد لكن دون
حتقي ��ق نتائ ��ج ملمو�سة بع ��د ا�ست�شراء
الف�س ��اد يف عم ��وم الع ��راق" ،م�ضيفا �أن
"رئي� ��س جمل�س الوزراء كثريا ما يردد
يف م�ؤمترات ��ه ولقاءات ��ه كلم ��ة املجل� ��س
الأعلى للإعمار".
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�صوت جمل�س النواب� ،أم�س ،على
م�شروع قانون ر�سم طابع احلملة
الوطنية ،ف�ضال عن قراءة �سبعة
قوانني .وقالت الدائرة الإعالمية
ملجل�س النواب ،يف بيان �إن الأخري
"�صوت على م�شروع قانون ر�سم
طابع احلملة الوطنية لبناء املدار�س
وريا�ض االطفال واملقدم من جلنة
الرتبية لغر�ض توفري املبالغ
الالزمة لبناء املدار�س وريا�ض
االطفال بغية م�ساهمة جميع
�شرائح املجتمع يف توفري املوارد
املالية املطلوبة لهذا الغر�ض".

االع�ت�راف بق ��رارات التحكي ��م االجنبي ��ة
كما �صوت جمل� ��س النواب على رف�ض واعادة وتنفيذه ��ا (نيوي ��ورك  )1958واملق ��دم م ��ن
م�ش ��روع قانون التعدي ��ل االول لقانون وزارة جلنتي العالقات اخلارجية والقانونية".
الرتبي ��ة رقم ( )22ل�سن ��ة  2011اىل احلكومة واكمل املجل�س القراءة االوىل مل�شروع قانون
بناء على تو�صيات جلنتي الرتبية واملالية  .ان�ضم ��ام جمهورية الع ��راق اىل اتفاقية النقل
وا�ضافت الدائرة االعالمية ان "املجل�س انهى الربي الدويل ل�سنة  1975واملقدم من جلنتي
الق ��راءة االوىل ملق�ت�رح قان ��ون الغ ��اء مكاتب العالق ��ات اخلارجي ��ة واخلدم ��ات واالعم ��ار،
املفت�ش�ي�ن العمومي�ي�ن واملق ��دم م ��ن جلنت ��ي به ��دف ت�سهيل املرور الربي ال ��دويل ملتعهدي
القانوني ��ة والنزاهة ،بغي ��ة الرت�شيق االداري النق ��ل ووكالئه ��م م ��ن خ�ل�ال حرك ��ة الب�ضائع
ومنع االزدواجية يف امله ��ام ولغر�ض ت�سريع اخلا�ضع ��ة للأخت ��ام الكمركي ��ة بنظ ��ام ب�سيط
اجراءات مكافحة الف�ساد".
وفع ��ال من حي ��ث التكلف ��ة واحلد م ��ن حاالت
من جانب ��ه ا�ش ��ار ممثل احلكوم ��ة يف جمل�س الت�أخ�ي�ر عل ��ى املعاب ��ر احلدودي ��ة وم ��رور
الن ��واب طوره ��ان املفتي اىل ع ��دم "اعرتا�ض حاوي ��ات ال�شح ��ن واملركب ��ات يف التج ��ارة
احلكوم� � ة عل ��ى الغ ��اء مكات ��ب املتف�ش�ي�ن الدولي ��ة ،ولغر� ��ض االن�ضم ��ام اىل اتفاقي ��ة
العمومي�ي�ن" . وتاب ��ع البي ��ان ان "املجل� ��س النق ��ل ال�ب�ري ل�سن ��ة  ،1975بح�س ��ب بي ��ان
ارج� ��أ قراءة تقري ��ر ومناق�شة م�ش ��روع قانون الدائرة االعالمية .وعلى �صعيد مت�صل "انهى
االت�ص ��االت واملعلوماتية واملق ��دم من جلنتي جمل�س النواب القراءة االوىل مل�شروع قانون
االت�ص ��االت واالع�ل�ام واخلدم ��ات واالعمار ،ان�ضم ��ام جمهورية الع ��راق اىل اتفاقية هوية
فيم ��ا امت املجل� ��س الق ��راءة االوىل مل�ش ��روع البح ��ارة رق ��م ( )185ل�سن ��ة  2003واملق ��دم
قانون ان�ضمام جمهوري ��ة العراق اىل اتفاقية م ��ن جلنت ��ي العالق ��ات اخلارجي ��ة والعم ��ل
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وال�ش�ؤون االجتماعي ��ة والهجرة واملهجرين ،من جلنتي املالية والنزاهة  .وا�شارت الدائرة
بغية اال�ستعانة بالتقني ��ات احلديثة يف اعداد االعالمي ��ة اىل ان املجل� ��س "انه ��ى الق ��راءة
وطباعة هوي ��ات البحارة التي متنحها الدولة االوىل مل�ش ��روع قان ��ون كلي ��ة الق ��وة اجلوية
للبح ��ارة لغر�ض مغادرة تل ��ك الدولة والعودة واملق ��دم من جلنة االم ��ن والدفاع ب�سبب ف�صل
اليه ��ا واال�ستعان ��ة بالربجمي ��ات املتط ��ورة قيادة ط�ي�ران اجلي�ش عن قيادة القوة اجلوية
وبال�شبكة الدولية لالت�صاالت حلفظ البيانات وبغية اعداد وتهيئة �ضباط طيارين وطوائف
والقيود وال�سجالت وفح�ص الهويات".
جوي ��ة وفني ��ة اكف ��اء لقي ��ادة طائ ��رات الق ��وة
كم ��ا اجن ��ز املجل� ��س الق ��راءة االوىل مل�شروع اجلوية والعمل عليه ��ا ،ولغر�ض اعادة النظر
قانون ان�ضمام جمهوري ��ة العراق اىل اتفاقية يف املناه ��ج الدرا�سي ��ة ورف ��ع مع ��دالت قبول
العم ��ل البح ��ري ل�سن ��ة  2006واملق ��دم م ��ن الطلب ��ة يف الكلي ��ة مب ��ا يتنا�س ��ب م ��ع التطور
جلنتي العالقات اخلارجية والعمل وال�ش�ؤون احلا�صل يف معدات القوة اجلوية" .وا�شارت
االجتماعي ��ة والهج ��رة واملهجري ��ن ،بغي ��ة الدائ ��رة االعالمي ��ة اىل ان "املجل� ��س با�ش ��ر
�ضم ��ان املناف�سة العادلة وحفظ حقوق العمالة بقراءة تقرير ومناق�شة مقرتح قانون ال�ضمان
البحري ��ة وحق البحار يف العمل حتت ظروف ال�صحي واملقدم من جلنة ال�صحة والبيئة".
الئقة وتغطي جميع جوان ��ب عملهم وحياتهم وطال ��ب ممث ��ل احلكوم ��ة يف جمل� ��س النواب
على م�ت�ن ال�سفن ولغر� ��ض ان�ضمام جمهورية طوره ��ان املفت ��ي ،جمل�س الن ��واب بـ"الرتيث
الع ��راق اىل اتفاقي ��ة العم ��ل البح ��ري ل�سن ��ة يف الت�صويت على القانون حلني و�صول ر�أي
 .2006فيم ��ا ارج� ��أ املجل� ��س الق ��راءة االوىل احلكوم ��ة ووزارة ال�صح ��ة ب�ش� ��أن القانون"،
مل�شروع قان ��ون التعديل احل ��ادي والع�شرون منوه ��ا �إىل "�أهميت ��ه لإ�سهام ��ه يف خدم ��ة
لقانون امل�ل�اك رقم( )25ل�سن ��ة  1960واملقدم املواطن".
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سياسة

ربئ العراق من تهمة ق�صف املن�ش�آت
الإدارة الأمريكية ت ّ
النفطية ال�سعودية

 بغداد /وائل نعمة
ب ��ر�أت الوالي ��ات املتح ��دة بغ ��داد م ��ن
تهم ��ة الت ��ورط يف ق�صف �شرك ��ة النفط
ال�سعودية العمالق ��ة "ارامكو" ،بح�سب
بي ��ان �صادر ع ��ن مكتب رئي� ��س الوزراء
عادل عبد املهدي.
وق ��ال البي ��ان �إن وزي ��ر اخلارجي ��ة
الأمريك ��ي مايك بومبيو اك ��د يف ات�صال
مع رئي� ��س احلكوم ��ة عادل عب ��د املهدي
ليل ��ة اول من ام�س ،ان "املعلومات التي
لديهم ت�ؤكد بي ��ان احلكومة العراقية يف
ع ��دم ا�ستخ ��دام ارا�ضيه ��ا يف تنفيذ هذا
الهجوم".
وا�ش ��ار البي ��ان اىل ان الطرف�ي�ن تن ��اوال
خالل االت�ص ��ال "اللق ��اءات املرتقبة بني
امل�س�ؤول�ي�ن يف البلدين ،كما جرى بحث
ال�ضرب ��ات االخ�ي�رة الت ��ي تعر�ض ��ت لها
اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة ال�شقيق ��ة،
وق ّي ��م الطرف ��ان موقفهم ��ا م ��ن الأزم ��ة
الراهن ��ة واتفقا على التع ��اون يف تبادل
املعلومات".
و�ش ��دد رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء ،وفق
البي ��ان ،عل ��ى ان "مهم ��ة الع ��راق ه ��ي
احلف ��اظ على �أمنه وا�ستق ��راره وجتنب
اية خطوة للت�صعيد وعلى منع ا�ستخدام
ارا�ضيه �ضد �أية دولة جماورة او �شقيقة
او �صديقة ،وان العراق ب�سيا�سته ي�سعى
للع ��ب دور ايجاب ��ي لتفكي ��ك االزم ��ات
وال�صراع ��ات الت ��ي تعي�شه ��ا املنطق ��ة
و�إبعاد �شبح احلرب عن العراق واملنطقة
وابتعاده عن �سيا�سة املحاور" .
ج ��رى االت�ص ��ال االخ�ي�ر ب�ي�ن الطرفني،
بع ��د �ساع ��ات من �ص ��دور تلميح ��ات من
اطراف امريكية باحتمال تورط ف�صائل
م�سلح ��ة يف الع ��راق ب�ض ��رب ال�شرك ��ة
النفطي ��ة ال�سعودي ��ة .باملقابل نفى جهاز
املخابرات العراقي ت�صريحات من�سوبة
الحد عنا�صره بانط�ل�اق الطائرات التي
�ضربت اململكة من داخل العراق.
وقال بيان خللية االعالم االمني التابعة
للحكومة ،ام�س" :تناقلت بع�ض املواقع
االعالمي ��ة االلكرتوني ��ة ت�صريح� � ًا الحد
�ضباط جهاز املخابرات الوطني العراقي
حول الهجوم الأخري على من�ش�آت نفطية
باململكة العربية ال�سعودية".
وا�ض ��اف البي ��ان "هن ��ا ينف ��ي جه ��از
املخاب ��رات الوطن ��ي العراق ��ي ادالء
اح ��د �ضباط ��ه ب� ��أي ت�صري ��ح ح ��ول هذا

عبد املهدي
ومبومبيو خالل
لقاء �سابق
املو�ضوع ،ويدعو يف الوقت ذاته و�سائل
الإعالم ومواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي
اىل الت�أك ��د م ��ن املعلوم ��ات قب ��ل ن�شرها
وع ��دم الرتوي ��ج لل�شائع ��ات املغر�ض ��ة،
كما يحتفظ بح ��ق مقا�ضاة مروجي هذه
الأخبار الكاذبة وامللفقة".
وكان ��ت احلكومة العراقية قد نفت اي�ضا
ي ��وم الأح ��د املا�ضي ،ا�ستخ ��دام �أرا�ضي
الع ��راق يف �ش ��ن هجمات عل ��ى من�ش�أتي
نفط يف ال�سعودية.
وق ��ال الرئي�س الأمريك ��ي دونالد ترامب
ي ��وم الأح ��د� ،إن الوالي ��ات املتح ��دة
"م�ستعدة ل ��رد حمتمل على الهجمات"،
بعدم ��ا �ألق ��ى م�س� ��ؤول كب�ي�ر يف الإدارة

موقع بريطاين :جيوب
لعنا�صر التنظيم بعيدة عن
�سيطرة قوات الأمن
 ترجمة  /حامد �أحمد
�شه ��د العراق اال�سب ��وع املا�ضي هجمات
مل�سلح ��ي داع� ��ش يف ع ��دة مناط ��ق م ��ن
الب�ل�اد ،فقد قت ��ل عن�صران م ��ن اجلي�ش
يف منطق ��ة �سنجار غ ��رب املو�صل ،وقام
قنا�ص باطالق ر�صا�ص على �ضابط �أمن
يف دياىل ،يف حني وقعت انفجارات يف
بغداد ت�سببت بجرح عدة مواطنني .
م ��ن جان ��ب �آخر نف ��ذت الق ��وات االمنية
عملي ��ات ع�سكرية �ض ��د م�سلحي داع�ش،
ون�ش ��ر التحال ��ف ال ��دويل يف � 10أيلول
�شريط فيديو يظهر فيه تنفيذ الطائرات
االمريكي ��ة �ضرب ��ات جوية �ض ��د اهداف
لداع� ��ش يف جزي ��رة ،يتخذه ��ا التنظي ��م
مالذا له ،مبحافظة �صالح الدين .

بامل�س�ؤولي ��ة على �إي ��ران .بح�سب بع�ض
و�سائل االعالم الغربية.
ونقل ��ت و�سائ ��ل االع�ل�ام ع ��ن امل�س�ؤول
االمريك ��ي ال ��ذي مل تك�شف ع ��ن هويته،
�أن الأدل ��ة ب�ش�أن الهج ��وم الذي ا�ستهدف
�أك�ب�ر من�ش� ��أة ملعاجل ��ة النف ��ط يف العامل
ت�ش�ي�ر �إىل م�س�ؤولية �إي ��ران عنه ولي�س
جماع ��ة احلوث ��ي اليمني ��ة الت ��ي �أعلنت
م�س�ؤوليتها.
و�أ�شار بومبي ��و �إىل �أنه ما من دليل على
�أن الهج ��وم ج ��اء من اليم ��ن حيث يقاتل
التحال ��ف بقي ��ادة ال�سعودي ��ة احلوثيني
من ��ذ �أكرث من �أرب ��ع �سن ��وات يف �صراع
يُنظر �إلي ��ه كثريا على �أنه حرب بالوكالة

بني ال�سعودية و�إيران.
ذ ّكر االت�صال االخ�ي�ر بني بومبيو وعبد
امله ��دي ،بـ"ال�سيناري ��و" ال�ساب ��ق الذي
ج ��رى قب ��ل موج ��ة ا�سته ��داف خم ��ازن
احل�ش ��د ال�شعب ��ي ال ��ذي نفذ بع ��د مكاملة
هاتفي ��ة بني الطرفني ج ��رت يف حزيران
املا�ض ��ي� .آن ��ذاك ت�س ��رب ع ��ن املكامل ��ة
ان بومبي ��و ابل ��غ عب ��د امله ��دي بامتالك
وا�شنط ��ن ادلة و�صور على ان الطائرات
التي �شاركت يف ق�ص ��ف امدادات النفط
ال�سعودي ��ة ،كانت ق ��د انطلقت من جرف
الن�ص ��ر (ال�صخ ��ر) �سابق ��ا ،يف جن ��وب
بغ ��داد والتي ي�سيطر عليه ��ا ف�صيل تابع
للح�شد.

وكان ��ت م�س ��اع دبلوما�سي ��ة و�ضمان ��ات
قدمته ��ا بغ ��داد اىل وا�شنط ��ن يف الآونة
االخرية قد اوقفت الهجمات على خمازن
احل�ش ��د ال�شعبي .باملقاب ��ل �أكدت جماعة
احلوثي ام� ��س ،م�س�ؤوليتها عن الهجوم
عل ��ى من�ش�أتي �شركة �أرامك ��و ال�سعودية
�شرقي اململكة ،قائلة �إنها ُنفذت بطائرات
م�س�ي�رة تعمل مبح ��ركات عادية ونفاثة.
و�أ�ضاف احلوثي ��ون �أنهم قد ي�ستهدفون
من�ش�آت ال�شركة مرة �أخرى.
وقال املتحدث الع�سكري با�سم احلوثيني
العميد يحيى �سريع  -يف تغريدات على
ح�سابه يف توي�ت�ر� -إن "معامل معاجلة
النفط التابعة ل�شركة �أرامكو ال�سعودية

ال ت ��زال يف مرماها (جماع ��ة احلوثي)،
وقد يتم ا�ستهدافها يف �أي حلظة".
وحذر العميد �سريع ال�شركات والأجانب
م ��ن البق ��اء يف معام ��ل عم�ل�اق النف ��ط
ال�سع ��ودي ،م�ؤك ��دا ق ��درة جماعته على
�ضرب �أي مكان يف اململكة.
وكان احلوثي ��ون قال ��وا �إن �س�ل�اح
اجل ��و امل�س�ي�ر التاب ��ع له ��م �ش ��ن عملي ��ة
هجومية وا�سعة ال�سب ��ت املا�ضي بع�شر
طائ ��رات م�س�ي�رة ا�ستهدف ��ت م�صفات ��ي
بقي ��ق وخري� ��ص يف املنطق ��ة ال�شرقي ��ة
بال�سعودية.
وا�ستنادا لتقاري ��ر غربية ف�أن ال�سعودية
قد حتت ��اج �شهورا للع ��ودة �إىل م�ستوى

خرباء �أمنيون :جيل جديد من امل�سلحني داخل
خميمات عوائل داع�ش

بع ��د ذلك ظه ��رت تقارير تفيد ب ��ان خلية
ال�صق ��ور اال�ستخبارية جنح ��ت بتفكيك
خلي ��ة لداع� ��ش م ��ن  75م�سلح ��ا كان ��ت
تخط ��ط لتنفي ��ذ هجم ��ات يف �ص�ل�اح
الدين.
وقال اخلبري االمني العراقي فا�ضل ابو
رغيف� ،إن اخللية كانت ت�ضم انتحاريني
وم�س�ؤولني �إداريني.
م ��ن ناحي ��ة اخ ��رى �أظه ��رت معلوم ��ات
ن�شره ��ا املحل ��ل اال�ستخب ��اري جوي ��ل
وين ��غ� ،أن هن ��اك ارتفاع ��ا ملحوظ ��ا
مبع ��دالت العن ��ف يف البالد خ�ل�ال �شهر
�آب ،وان اغل ��ب الهجم ��ات حدث ��ت يف
حمافظة دياىل.
ويقول بع�ض اخل�ب�راء �إن دياىل منطقة
موبوءة بامل�سلحني واالرهابيني .

فن ��ار ح ��داد ،باح ��ث يف معه ��د درا�سات
ال�ش ��رق االو�سط يف جامع ��ة �سنغافورة
الوطنية يقول انه "رغم حدوث هجمات
فان الو�ضع االمني يف العراق حاليا هو
يف �أح�سن حال منذ العام ". 2003
م ��ع ذل ��ك ق ��ال ح ��داد ان هن ��اك جي ��وب
مل�سلحي داع�ش م ��ن غري املحتمل ان يتم
تفكيكها يف �أي وقت قريب .
مهن ��د �سيل ��وم ،خب�ي�ر درا�س ��ات �أمني ��ة
يف ال�ش ��رق االو�س ��ط ،قال ع ��ن العراق:
"الو�ض ��ع ب�ش ��كل عام م�ستق ��ر .الو�ضع
االمن ��ي يف احل ��زام ال�شم ��ايل لبغ ��داد
كان متقلب ��ا ،ولكن جمي ��ع املناطق حتت
�سيطرة احلكوم ��ة .ولكن احلال يختلف
يف املحافظ ��ات ال�شمالي ��ة يف �ص�ل�اح
الدي ��ن وكرك ��وك ونينوى حي ��ث تنت�شر

جي ��وب لداع�ش يف مناط ��ق نائية بعيدة
عن �سيطرة الدولة ".
وكان الع ��راق ق ��د خرج م�ؤخ ��را من �أحد
اك�ث�ر احلق ��ب الدموي ��ة يف حرب ��ه م ��ع
االرهاب بعد احلاق الهزمية بداع�ش يف
الع ��راق ع ��ام  .2017ومتكن حتالف من
قوات عراقية با�سن ��اد طائرات التحالف
ال ��دويل �ض ��د داع�ش م ��ن ط ��رد م�سلحي
التنظي ��م م ��ن كل املناط ��ق الت ��ي كان
ي�سيطر عليه ��ا ب�ضمنها معقله الكبري يف
املو�صل .
وقال الباحث حداد ان داع�ش اكرث ن�شاط ًا
يف املناط ��ق الريفية التابعة للمحافظات
التي كانت حت ��ت �سيطرته �سابقا والتي
يكون فيها التواجد االمني �ضعيفا .
بعد �سنت�ي�ن تقريب ًا من اع�ل�ان احلكومة

العراقي ��ة احل ��اق الهزمي ��ة بداع� ��ش بث
التنظي ��م االرهاب ��ي �شريط ��ا يظه ��ر فيه
جمموع ��ة م�سلح�ي�ن يج ��ددون البيع ��ة
لزعيمهم ابو بكر البغدادي .وقال خرباء
ان ��ه من املحتمل ان يكون ال�شريط قد مت
ت�صوي ��ره قب ��ل ع ��دة �أ�شه ��ر ،ورمبا قبل
اط�ل�اق �شري ��ط يظهر في ��ه البغدادي يف
ني�سان .
وغ�ي�ر التنظي ��م اي�ضا م ��ن تكتيكاته يف
الهج ��وم ،وقال خرباء ان ��ه رغم ابتعاده
ع ��ن �شن هجمات يف امل ��دن فانه ما تزال
هناك هجمات عل ��ى نطاق �ضيق حت�صل
يف مناط ��ق ريفي ��ة تت�ضم ��ن هجمات كر
وفر وهجمات ا�ستفزازية .
وق ��ال اخلب�ي�ر االمني �سيل ��وم" :تنظيم
داع� ��ش مل يعد ي�شكل تهديدا وجوديا يف
العراق ،حيث فقد التنظيم معظم قدراته
ل�شن هجمات وا�سعة النطاق ".
من جانب �آخر يقول م�س�ؤولون �إن هناك
احتمال ن�شوء جيل جديد من داع�ش من
داخ ��ل خميم ��ات النازح�ي�ن يف الع ��راق
واملخيمات التي حتوي عوائل م�سلحي
داع�ش يف �سوريا .
يق ��ول �سيل ��وم ان تواجد ع ��دد قليل من
املتطرف�ي�ن فق ��ط م ��ن �ش�أن ��ه �أن يج ��ذب
�أ�شخا�ص ��ا مت�ضرري ��ن اىل �صف ��وف
امل�سلحني .
وق ��ال ح ��داد ان هن ��اك تط ��ورات �أخرى
تهدد ا�ستقرار العراق اي�ضا ،م�شريا اىل
ان ��ه يف حال وق ��وع �ص ��راع اقليمي بني
�إي ��ران والوالي ��ات املتح ��دة وا�سرائيل،
فان العراق من املحتمل كثريا ان ي�صبح
ار�ضا رئي�سة لهذا ال�صراع ،م�ؤكدا بقوله
"هذا �سيزعزع ا�ستقرار العراق وتتولد
عن ��ه بيئ ��ة منا�سب ��ة ي�ستغله ��ا داع�ش او
اي جماميع متطرف ��ة اخرى للظهور من
جديد".
عن :موقع �أراب ويكلي
الربيطاين

الإنت ��اج الطبيعي من النف ��ط .ويقدر ان
الهج ��وم �أثر عل ��ى �إنت ��اج خم�سة ماليني
برمي ��ل يوميا من النف ��ط وهو ما يقرتب
من ن�صف �إنتاج اململكة وي�شكل نحو %5
من �إمدادات النفط العاملية.
ويواج ��ه الع ��راق يف ح ��ال ا�ستم ��رت
االتهام ��ات �ض ��ده بالت ��ورط يف ق�ص ��ف
املن�ش� ��آت النفطي ��ة م�شكل ��ة يف حماي ��ة
اجوائ ��ه م ��ع �ضع ��ف امكاني ��ات الدف ��اع
اجلوي.
و�أك ��د م�ست�ش ��ار الأمن الوطن ��ي ،رئي�س
هيئ ��ة احل�ش ��د ال�شعب ��ي فال ��ح الفيا�ض،
ام� ��س جدي ��ة الع ��راق بتقوي ��ة دفاعات ��ه
اجلوية يف املرحلة املقبلة.
وقــ ��ال الـفـيـا� ��ض ان هــنــ ��اك تـفـاعـ�ل�ا
وتـنـ�سـيـقـا ب�ي�ن الـ�سـلـطـتـني الـتـنـفـيـذيـة
والـتـ�شـريـعـيـ ��ة والأجــهــ ��زة الأمني ��ة،
م�ؤك ��د ًا جدي ��ة احلكوم ��ة يف بن ��اء ر�ؤية
م�شرتك ��ة م ��ع الربمل ��ان وجلن ��ة الأم ��ن
النيابي ��ة لتطوي ��ر املنظوم ��ة الأمني ��ة
والدفاع عن �سيادة العراق.
وب�ش� ��أن الزي ��ارة التي ق ��ام به ��ا م�ؤخرا
اىل رو�سي ��ا� ،أكد الفيا� ��ض �أنها جزء من
العمل الروتيني يف التوا�صل ال�سيا�سي
والأمـنـ ��ي م ��ع خمتل ��ف الـدول م ��ن �أجل
تعزيز قوة العراق ،مبين ًا عدم وجود �أي
حم ��ددات فنية ومالية بكل ق�ضية تخ�ص
�أمن الـعـراق و�سـيـادتـه والـدفـاع عنه.
وق ��رر الربملان قبل يوم�ي�ن ت�شكيل جلنة
با�س ��م "حف ��ظ �سي ��ادة الع ��راق" .وم ��ن
املفرت� ��ض ان تق ��وم اللجن ��ة مبراقب ��ة
ق ��رارات احلكوم ��ة ب�ش� ��أن حف ��ظ �سيادة
الب�ل�اد ،ومنه ��ا ا�ستخ ��دام الو�سائ ��ل
الدبلوما�سي ��ة ووق ��ف التعامل التجاري
م ��ع ال ��دول الت ��ي تثب ��ت اعتداءه ��ا على
الع ��راق .وانتق ��د ائتالف الن�ص ��ر ،الذي
يتزعم ��ه رئي� ��س ال ��وزراء ال�سابق حيدر
العب ��ادي ،ت�شكيل جلنة ملراقبة القرارات
احلكومي ��ة حلف ��ظ �سيادة الب�ل�ادة ،فيما
ب�ي�ن �أن ت�شكيل اللجن ��ة ح�صل لت�سويف
ق�ضي ��ة الق�صف الإ�سرائيل ��ي على مواقع
احل�شد ال�شعبي يف عدد من املحافظات.
ويف تط ��ور الح ��ق اعل ��ن النائ ��ب
ح�س ��ن �س ��امل ،ع ��ن ع�صائب اه ��ل احلق
"�صادقون" ،عن جمع تواقيع نيابية من
اجل �إدراج فقرة اخراج القوات االجنبية
على جدول اعمال جمل�س النواب.
واك ��د �س ��امل ام�س ،ان ��ه "لغاي ��ة الآن مت
جمع  53توقيعا الدراج هذه الفقرة".

عبد املهدي يوقع اتفاقيات كبرية
مع ال�صني يف زيارة مرتقبة

 بغداد /املدى
يعت ��زم رئي�س احلكوم ��ة عادل عبد املهدي توقيع ع ��دة اتفاقيات اقت�صادية
كبرية مع ال�صني يف زيارة مرتقبة �إىل بكني� .أو�ضح م�س�ؤول يف احلكومة
العراقي ��ة �أن االتفاق ��ات �ستتن ��اول م�شاري ��ع البن ��ى التحتي ��ة مث ��ل الطرق
واجل�س ��ور و�س ��كك احلدي ��د واملوانئ ،وكذل ��ك ت�شمل ال�صناع ��ة وال�صحة
والرتبية وغريها.
و�أ�ض ��اف �أن "ال�ص�ي�ن لن تكون املحطة الوحيدة خ�ل�ال هذه الفرتة ،فهناك
زي ��ارة مرتقبة �إىل رو�سيا ،وهناك زي ��ارات لدول �أخرى ت�صب جميعها يف
�إطار تعامل العراق مع العامل من منطلق م�صالح �شعبه".
ب ��دوره ،يقول اخلب�ي�ر االقت�صادي �صالح الهما�ش ��ي" :ال�صني كبلد متقدم
ه ��ي حا�ضرة يف العراق �أ�سا�سا ،ف ��كان املفرو�ض برئي�س الوزراء العراقي
�أن يتج ��ه �إىل دول �أخ ��رى ،حي ��ث ال�صني ومن ��ذ ثمانينيات الق ��رن املا�ضي
تعمل يف الع ��راق يف ميدان الت�صنيع الع�سكري والبنى التحتية ،كما على
العراق �أن يحدد ماذا يريد اليوم من البنى التحتية ،هل الكهرباء �أم الطرق
واجل�س ��ور �أم اخلدمات التعليمي ��ة وال�صحية ،يجب �أن يح ��دد ماذا يريد،
وكان الأج ��در برئي� ��س ال ��وزراء زيارة ال ��دول التي لها ب ��اع كبري يف هذه
املج ��االت ،كرو�سيا و�أملانيا وفرن�س ��ا ،التي كانت له ��ا م�شاريع يف ال�سابق
وتوقف ��ت يف ف�ت�رة احل�صار االقت�ص ��ادي يف فرتة الت�سعيني ��ات من القرن
املا�ض ��ي ،عل ��ى عك�س ال�ش ��ركات ال�صيني ��ة التي ا�ستم ��رت يف العمل داخل
العراق".
وتابع الهما�شي" :العراق بحاجة �إىل جميع دول العامل ،لكن عليه �أن ي�ضع
جدولة لتلك الدول من حيث الأولويات وماهي اخلدمة املطلوبة منها".
و�أ�ض ��اف الهما�ش ��ي" :الأمر امله ��م هو �أن الع ��راق غري م�ستع ��د لال�ستثمار
احلقيق ��ي ،حي ��ث ما ي ��زال يعد بيئة ط ��اردة لال�ستثمار ،نظ ��را لعدم وجود
اال�ستق ��رار ال�سيا�س ��ي واالقت�ص ��ادي� ،إ�ضاف ��ة �إىل عدم وج ��ود اال�ستقرار
الأمن ��ي ،والف�ساد املوجود يف العراق الذي جع ��ل امل�ؤ�س�سات هزيلة وغري
قادرة على �إدارة البلد ب�شكل �صحيح".
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�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعــــــالن

العدد2130 :
التاريخ2019/9/16 :

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (تشييد وحتسني وتطوير شبكات الكهرباء في قضاء الشطرة  /كهرباء أكد) ضمن
خطة تنمية االقاليم لعام  2019واستناداً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة  2014املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط
امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االحتادية لعام  .2019ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف
تنشر في اجلرائد الوطنية (املدى ،البينة اجلديدة ،الدستور) وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية
العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (اخلاصة
بتعريف الدول املؤهلة).
وبامكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد بالتعليمات ملقدمي العطاء أن اسلوب الدفع
سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باالجابات على استفسارات
املشاركني في املناقصة عند الساعة ( )12ظهراً من يوم االثنني املصادف  2019/9/23في بناية (الشركة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب) فعلى الراغبني
من الشركات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه على االقل والشركات العربية واالجنبية من أصحاب االختصاص
مراجعة قسم العقود احلكومية حملافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع علماً إن سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر ازاءه) غير
قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للشركات العراقية وأوراق التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن
العطاء املستمسكات التالية:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ -املتطلبات الفنية :اخلبرة العامة للشركة التي يجب أن ال تقل عن سبعة سنوات ،واخلبرة التخصصية (االعمال املماثلة) ولعقد عدد ( )1ومببلغ
ال يقل عن ( )221.790.000مائتان وواحد وعشرون مليون وسبعمائة وتسعون ألف دينار عراقي وللسنوات الـ ( )7السابقة مت اجنازها بنجاح وجودة
كاملة.
ب -املعدات واآلليات ( توفير أو تعاقد):
العدد
		
االليات واملعدات
ت
1
			
بيك أب
1
1
			
تريلة
2
1
		
خباطة مركزية
3
1
		
هياب
4
1
			
رافعة انارة
5
1
		
حفارة أعمدة
6
1
		
ساحبة زراعية
7
		
1
		
شفل
8
1
			
كية  2طن
9
ج -الكوادر الفنية :
العدد
		
الكوادر الفنية
ت
1
		
مهندس كهرباء
1
1
		
مهندس ميكانيكي
2
1
		
مهندس مدني
3
د -املتطلبات املالية :
أوالً :االداء املالي السابق الذي يظهر حتقيق االرباح للسنتني االخيرتني في حال توفرها او السنتني التي سبقت األزمة املالية (( )2013 – 2012كشف
احلسابات اخلتامية).
ثانياً :املوارد املالية (السيولة النقدية) :من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع ملبلغ اكبر او ( )221.790.000مائتان وواحد وعشرون
مليون وسبعمائة وتسعون ألف دينارعراقي.
هـ  -املتطلبات القانونية:
اوالً :االهلية وتشمل (جنسية الشركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح  ،لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة السوداء ،الشركات
اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونياً ومالياً وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل) ،غير مستبعدة
من قبل صاحب العمل او استناداً إلى قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس األمن للمشاركة في املناقصات).
ثانياً :لم تظهر عقود غير منفذة خالل الـ ( )5سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم العطاء ،لم يصدر بحق الشركة مقدمة العطاء قرار مينع

املشاركة في املناقصات بدولة صاحب العمل استناداً إلى قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة الـ ( )5سنوات السابقة ،جميع املطالبات
املوقوفة سوف لن تشكل مبجموعها اكثر من  %40صافي مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل مت حلها ضد مقدم العطاء.
ثالثاً :عدم ممانعة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة إلى ديوان محافظة ذي قار.
رابعأً :شهادة تأسيس الشركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة اخلارجية
العراقية.
خامساً :هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الشركات املقاولة حسب ما مطلوب في اجلدول
أدناه.
سادساً :وصل شراء املناقصة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -2كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة صادرة
من مصرف معتمد في العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون إلى جهة التعاقد (ديوان محافظة ذي قار /قسم العقود
احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعلى املناقص الفائز (الشركة او املقاول) الذي ترسو
عليه املناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة على ان يكون
خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذاً إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل
احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة
القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات مبدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة
 -5ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب
والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة اعتذار املركز عن
توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد
مشاركة مصادق عليه اصولياً مع العطاء.
 -9احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب العمل بعقد
املقاولة.
 -11احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية .
 -12تلتزم الشركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح
عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن قبولها.
 -13تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة االلتزام بضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها
للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4في .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود الى صاحب العمل.
 -15ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهراً من يوم الثالثاء املصادف  2019/10/1إلى العنوان التالي محافظة ذي قار  -قسم العقود
احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية -االدارة احمللية -قرب مصرف الرشيد فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار سابقاً) ...على ان تكون االسعار
املقدمة بالدينار العراقي حصراً رقماً وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشطب وتكون
جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليغ من
خالله ملزماً واصولياً وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقدمي عن طريق البريد
االلكتروني ،وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى ديوان محافظة ذي قار مبنى احملافظة القدمية وسوف
ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل إلى اليوم الذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة
ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
 -16تسدد مبالغ املشروع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعوام ( . )2020 - 2019عادل عبد احل�سني عبداهلل الدخيلي

حمافظ ذي قار

ت

�سعر الك�شف امل�صدق

مدة العمل

ا�سم امل�شروع

الدائرة امل�ستفيدة

املوقع

الت�أمينات املطلوبة/
بالدينار

الت�صنيف على
الأقل

�سعر العطاء
بالدينار

1

739.301.000

 395يوم

تشييد وحتسني وتطوير شبكات الكهرباء
في قضاء الشطرة  /كهرباء أكد

الشركة العامة لتوزيع كهرباء
اجلنوب – شمال الناصرية

الشطرة

 %1من قيمة الكشف
التخميني

كهربائية
تاسعة

 100.000ألف
دينار

إعــــــــالن

وزارة ال�صحة والبيئة /ال�شركة العامة لت�سويق الأدوية وامل�ستلزمات الطبية
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 على االنرتنت وعلى املوقع اخلا�ص بال�شركة ( )www.kimadia.iqواملوقع اخلا�ص بالوزارة (. )www.moh.gov.iq
علما �أن ثمن م�ستندات املناق�صة التي مبلغها �أقل من مليون  $هو ( ) 1000000مليون دينار غري قابل للرد واملناق�صات التي مبلغها �أكثـر من مليون  $هو ( )2000000مليونني دينار غري قابل
للرد ويتحمل من �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  %1من قيمة العر�ض تقدم
على �شكل خطاب �ضمان نافذ 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 �ستكون (ح�سب �شروط املناق�صة) وطريقة ال�شحن (� )CIPأو 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 (كفالة ح�سن الأداء) البالغة  %5من 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 �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
الثالثاء .2019/ 10 /1
مالحظة  /يف حالة م�صادفة موعد الغلق عطلة ر�سمية يكون اليوم التايل للدوام الر�سمي هو �أخر موعد لتقدمي العطاء ويعترب يوم الغلق ,ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

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 un returnable, while for the offer which its amounts more
than (1) million dollars is (2000000) Two million Iraqi dinar un returnable & 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 (CIP) 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
Tuesday 1 / 10 /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.

Announcement No.

Closing date

Opening date

Description

Invitation No.

Second time

7 / 10 / 2019

17 / 9 / 2019

Pediatric
Appliances

71 / 2019 / 17 / R
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امل����دي����ر ال���ع���ام

رياضة

العدد ( )4508ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -الثالثاء ( )17ايلول 2019
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كرة ال�سلة العراقية ..دوري بنظام ّ
محدث ومنتخب عابر للتحديات
متحم�سة لنقل ُمبهر
 د.ح�سني العميدي( :البالي �أوف) يح�سم تناف�س الأقوياء  ..و"العراقية"
ّ
ت������ط������ور ال���ب���ح���ري���ن
 ن������راه������ن ع����ل����ى ده����������اء ح��������امت  ..وال ي���ق���ل���ق���ن���ا
ّ
 بغداد� /إياد ال�صاحلي
�أك ��د الدكت ��ور ح�س�ي�ن العمي ��دي رئي� ��س
احت ��اد ك ��رة ال�سلة �إج ��راء قرع ��ة الدوري
املمتاز لكرة ال�سلة للمو�سم 2020-2019
يف مت ��ام ال�ساع ��ة ال�ساد�سة م�س ��اء اليوم
الثالث ��اء ال�سابع ع�شر م ��ن �أيلول يف قاعة
ال�شع ��ب للألعاب الريا�ضي ��ة على م�ستوى
عال م ��ن التنظيم امل�شاب ��ه ملرا�سيم احلفل
ٍ
التي تق ��ام دولي� � ًا وقاري ًا ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن
احلف ��ل �سيك ��ون مبثاب ��ة حاف ��ز معن ��وي
للأندي ��ة الأثني ع�ش ��ر امل�شاركة والالعبني
واملدرب�ي�ن واحلكام يف م�سته ��ل التناف�س
املحل ��ي ،و�ستتخ ّلل ��ه فق ��رات مم ّي ��زة
بح�ض ��ور م�س�ؤولني كب ��ار وجمهور توّ اق
للعب ��ة ،واختار االحتاد كابتني منتخباتنا
الوطني ��ة ال�سابق�ي�ن حممد عرب ��و وعامر
طالب لإجراء القرع ��ة التي ن�أمل �أن يكون
ف�أله ��ا خ�ي�ر ًا قبي ��ل �إنط�ل�اق املناف�س ��ات
الر�سمية يوم  25ال�شهر نف�سه.
خ�ص به
و�أ�ض ��اف د.العميدي يف حدي ��ث ّ
(امل ��دى) ع�شي ��ة القرعة�":ستك ��ون هن ��اك
�أم ��ور حديثة ي�شهده ��ا ال ��دوري العراقي
ال�سل ��وي لأول م ��رة يف تاريخ ��ه ،حي ��ث
�سي�ص ��ل قريب� � ًا جه ��از ت�سجي ��ل النتائ ��ج
 ))Scoreboardsقيا� ��س ×7,5
 ،3يت�ضم ��ن ا�سم ��اء الالعب�ي�ن و�أرقامه ��م
وفاوالته ��م ،وه ��و م ��ن الأجه ��زة املك ّمل ��ة
ل�شروط القاعات الدولية ،ويخدم الالعبني
واملدرب�ي�ن واجلمهور ملعرف ��ة كل �صغرية
وكبرية ع ��ن املباراة ،وكذلك �سي�صل نظام
ال� �ـ  24ثاني ��ة ذو الأربعة �أوج ��ه الأ�سبوع
املقب ��ل �إىل بغ ��داد بع ��د �أن دخ ��ل احل ��دود
العراقية".
و�أو�ض ��ح �سيت ��م تطبي ��ق نظ ��ام (الب�ل�اي
�أوف) ب ��د ًال م ��ن املر ّب ��ع الذهب ��ي ال ��ذي
�أعتمد يف ال ��دوري خ�ل�ال ال�سنني الثالث
املا�ضي ��ة ،فبع ��د �إنته ��اء املرحل ��ة الأوىل
والثاني ��ة �سيلعب الفريق الأول مع الرابع
والث ��اين م ��ع الثال ��ث� ،أي �أن احل�س ��م يف
ثالث مباري ��ات من خم�س �سي�ؤهل الفريق
للتناف� ��س عل ��ى املركزي ��ن الأول والث ��اين
واخلا�س ��ر يلعب مب ��اراة واح ��دة لتحديد
املركز الثالث ،وهذا النظام �سيكون م�شابه
لآلية الدوري يف الدول املتقدمة".

�إر�س ��ال  37حكم� � ًا �إىل �أربي ��ل للدخ ��ول
يف مع�سك ��ر تدريب ��ي وحتكيم ��ي يت�ضمّن
وح ��دات اللياق ��ة البدني ��ة واالختب ��ارات
النظري ��ة والعملية ومناق�ش ��ة جميع مواد
القان ��ون وتعديالت ��ه واملتغ�ّي�رّ ات الت ��ي
�شهده ��ا ،ومت املحادثة ع�ب�ر "�سكايب" مع
احلك ��م ال ��دويل �أحم ��د عل ��ي املتواجد مع
ح ��كام بطولة ك�أ� ��س العامل الت ��ي اختتمت
�أم� ��س الأول الأح ��د يف ال�ص�ي�ن ،وزودهم
�أحم ��د ببع� ��ض التعليم ��ات واملالحظ ��ات
اجلدي ��دة املهم ��ة عل ��ى هام� ��ش البطول ��ة،
وميك ��ن عد واح ��دة من مكا�س ��ب التحكيم
�أنه لدينا ثالثة حكام فاعلني بعمر  20عام ًا
�إ�ضافة اىل احلكم �أحمد علي".

ه ��ي الفي�ص ��ل مل ��ن يري ��د الت�أهل ع ��ن هذه
املجموع ��ة و�أملن ��ا كب�ي�ر لعب ��ور حتديات
القارة".
ذكاء حامت

تعاون "الريا�ضية العراقية"
نفط اجلن ��وب� ،إ�ضافة �إىل قاعة نادي غاز
وب�ش� ��أن نق ��ل حف ��ل القرع ��ة الي ��وم� ،أك ��د ال�شمال يف كرك ��وك ،وبالن�سب ��ة ملباريات
د.العمي ��دي �أن ��ه "�سيت ��م نقل ��ه مبا�ش ��رة نادي االعظمي ��ة �س ُتلعب على قاعة النادي
بالتع ��اون بني �شركة ع�شت ��ار التي بادرت نف�سه ولي�س يف قاعة ال�شعب".
لإنت ��اج احلف ��ل جمان� � ًا ومنح ��ه للقن ��اة
دورة تن�شيطية
الريا�ضي ��ة العراقية ،و�صراحة ا�ستب�شرنا
خري ًا بوجود الإعالمي ح�سن عيال مدير ًا وك�ش ��ف رئي� ��س احت ��اد ك ��رة ال�سل ��ة �أن
عام ًا للقناة ،وهو متحمّ�س معنا لنقل �أغلب "االحت ��اد ق ّرر �إقام ��ة دورة تن�شيطية يف
مباريات دوري ال�سلة البالغة  125مباراة قاع ��ة ال�شع ��ب ملدة ثالث ��ة �أي ��ام للفرتة من
بطريق ��ة مبه ��رة ،و�سيجمعن ��ا مع ��ه لق ��اء � 20إىل � 22أيل ��ول اجل ��اري مب�شارك ��ة
قريب يحدّد �أط ��ر االتفاق بعد ا�ستح�صاله الف ��رق الأربع ��ة الأوائ ��ل للع ��ام املا�ض ��ي
املوافق ��ات الالزم ��ة م ��ن م�س� ��ؤويل �شبكة وه ��ي (النف ��ط وال�شرطة ونف ��ط اجلنوب
الإع�ل�ام العراقي عل ��ى العر� ��ض امل�شرتك واملين ��اء) و�ستك ��ون املناف�سة م ��ن مرحلة
بينن ��ا و�شرك ��ة ع�شت ��ار ،مع وج ��ود رغبة واح ��دة ب�إقام ��ة مبارات�ي�ن يومي� � ًا لأي ��ام
كبرية لنا باالتفاق مع قنوات عربية مهمة اجلمع ��ة وال�سبت والأح ��د القادمة� ،إيذان ًا
م�ستقب ًال مث ��ل قناة الكا� ��س القطرية لنقل ببدء املو�س ��م ال�سلوي اجلديد ،ولن تكون
املباري ��ات بعدم ��ا �أ�صبح دورين ��ا من �أهم نتائ ��ج ال ��دورة معتمدة كونه ��ا تن�شيطية،
ُ
وخ ّ�ص�ص ��ت جائ ��زة نقدي ��ة للفائ ��ز الأول
الدوريات يف املنطق ��ة� ،إ�ضافة اىل وجود
رعاي ��ة للبطولة لدع ��م االندي ��ة الريا�ضية والثاين".
واملنتخب ��ات ،فمث ًال حف ��ل القرعة �سيكون
دعم الرديف
برعاية �شركة املرجان وامل�صرف الوطني
الإ�سالم ��ي اللذين �سيتح ّم�ل�ان كل تكاليف وا�ستط ��رد "ل ��دى االحت ��اد �أن�شط ��ة عدي ��دة
احلف ��ل ،وهي مب ��ادرة �أوىل �ضم ��ن حملة ه ��ذا املو�س ��م حتت ��اج مبال ��غ كب�ي�رة ،فمث ًال
ت�أم�ي�ن ( )sponsorsو�سيت ��م الك�ش ��ف �سيت ��م ت�شكي ��ل منتخب ردي ��ف للوطني من
ع ��ن جهتني قريب ًا رغبتا يف رعاية الدوري العب ��ي بغ ��داد وبع� ��ض املحافظ ��ات ،و�أم ��ر
طبيع ��ي �أن هذا املنتخب يحت ��اج اىل الدعم
العراقي ال�سلوي".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "جمي ��ع القاع ��ات امل�ضيّفة يف �سكنه وتغذيته ونقل ��ه ح�سب �إمكاناتنا،
ملباري ��ات الدوري جاهزة متام� � ًا ،ف�إ�ضافة ونح ��ن ج ��ادون بع ��د �أن ت�س ّلمن ��ا مبلغ ًا من
اىل قاع ��ة ال�شعب ببغداد الت ��ي ا�س ُتكملتْ االحت ��اد ال ��دويل لكرة ال�سلة يكف ��ي لتغطية
�صيانته ��ا م ��ن ناحي ��ة الإن ��ارة والتكييف بع� ��ض الأن�شط ��ة مل ��دة �شهري ��ن� ،إ�ضافة اىل
واملنازع ،هناك قاع ��ات يف دهوك وزاخو �سعين ��ا الدائ ��م لتعظي ��م م ��وارد االحتاد من
مع�سكر احلكام
واحلل ��ة والنج ��ف ،ويف الب�ص ��رة قاعتي خالل فر�ض ن�سبة  3%على عقود الالعبني
وعن ا�ستع ��داد احلكام لل ��دوري ،قال "مت الأوملبي ��ة لن ��ادي املين ��اء و�أخ ��رى لنادي واملدرب�ي�ن م ��ع حم ��اوالت �إيج ��اد رع ��اة

وزارة الدفاع
دائرة امل�ست�شار القانوين العام
املحكمة الع�سكرية الثالثة

جتان�س جمموعة �آ�سيا

و�أ�ض ��اف " �أم ��ا عن منتخب ��ات جمموعتنا
يف الت�صفيات املتمثل ��ة بلبنان والبحرين
والهن ��د فت ��كاد تك ��ون متجان�س ��ة يف
امل�ست ��وى والندية والطموح ��ات ،فلبنان
منتخ ��ب معروف ب ��الأداء الق ��وي ،و�سبق
�أن و�ص ��ل اىل ك�أ� ��س الع ��امل �أك�ث�ر م ��ن
م� � ّرة ،ولدينا العب ��ون �أ�ش� �دّاء مت ّكنوا من
جمارات ��ه والف ��وز علي ��ه يف بطول ��ة غرب
�آ�سي ��ا يف الأردن قبل �سنتني بفارق نقطة،
�أم ��ا منتخ ��ب البحرين تطوّ ر كث�ي�ر ًا ويعد
م ��ن �أف�ض ��ل املنتخبات اخلليجي ��ة ،ويقف
معنا اليوم مب�ستوى واحد فني ًا ومهاري ًا،
وبرغ ��م �أن التناف�س معه �سيكون مثري ًا �إال
�أنه لن يُقلقنا ،واحلال نف�سه بالن�سبة للهند
املثابر ،ويبقى اجلهد واملطاولة وال�سرعة

بطولة �إقليمية

و�أ ّي ��د ح�س�ي�ن العمي ��دي يف خت ��ام حديثه
مق�ت�رح (امل ��دى) �إقام ��ة بطول ��ة رباعي ��ة
�سنوي ��ة حت ��ت م�س ّم ��ى "درع ال�سوب ��ر
الإقليم ��ي ال�سل ��وي" ،قائ�ل� ًا� :إنه ��ا فك ��رة
رائع ��ة يمُ كن مناق�شتها وتنفيذها م�ستقب ًال
بع ��د ا�ستقرار العامل املادي املُ�ضطرب يف
ظ ��ل عملية الإ�صالح التي تب ّنتها احلكومة
بقراره ��ا  ،140فبطول ��ة كه ��ذه ت�ستل ��زم
تغطي ��ة مالي ��ة كافي ��ة و ُرع ��اة لت�ضيي ��ف
منتخب ��ات من اخلليج وال�ش ��ام وغريهما،
و�سب ��ق لنا �أن �ضيّفنا �ست ��ة فرق من �إيران
ولبن ��ان و�سوري ��ا وفل�سط�ي�ن يف بطول ��ة
غ ��رب �آ�سي ��ا الت ��ي ج ��رت يف �آذار املا�ضي
وجنحن ��ا ب�شهادته ��م ،ال�سيم ��ا �أن بطول ��ة
"درع ال�سوب ��ر الإقليم ��ي ال�سل ��وي" ل ��ن
تعار� ��ض �أجندة االحت ��اد الآ�سيوي� ،سيّما
�أن كث�ي�ر من ال ��دول تقيم بط ��والت دولية
مث ��ل الأردن ال ��ذي دعان ��ا للم�شارك ��ة يف
بطول ��ة النا�شئات اىل جان ��ب �سوريا يوم
الث ��اين من ت�شري ��ن الأول املقبل و�سنلبي
الدعوة لوج ��ود نا�شئات طموحات ن�سعى
لتجريبه ��ن �إقليمي ًا وتقييمه ��نّ على �ضوء
م�ستواهن احلقيقي".

بعد ت�أجيل املحكمة للأثنني املقبل

�إعـــــــالن

إل��ى املتهم�ين الغائبني املدرج��ة أس��مائهم أدناه والس��اكنني في
العناوي��ن املؤش��رة ازائهم ملا كنت��م متهمني وفق امل��واد املبينة إزاء
كل منك��م من قان��ون العقوبات العس��كري رقم  19لس��نة 2007
املعدل في القضايا املؤش��رة ازاء أس��مائكم ومب��ا إن محل اقامتكم
مجه��ول لذا اقتضى تبليغكم في الصح��ف احمللية على ان حتضروا
أمام احملكمة العس��كرية الثالثة خالل مدة ثالثني يوما ً من تاريخ هذا
االعالن وعند عدم حضوركم س��وف جتري محاكمتكم غيابيا ً وحجز
أموالكم املنقولة وغير املنقولة واعطاء احلق للموظفني العموميني
بالق��اء القبض عليكم والزام كل ش��خص يعل��م مبحل اختفائكم
على ان يخبر اجلهات العسكرية بذلك استنادا ً للمادة ( )81من قانون
.أصول احملاكمات اجلزائية العسكري رقم  22لسنة 2016
العميد احلقوقي
رئي�س املحكمة الع�سكرية الثالثة  /وكالة

املادة القانونية
العنوان املدين
الرتبة وا�سم املتهم
ت
ثانيا ً  62اوال و /33
ذي قار – سوق الشيوخ
 1جط  /عقيل حسوني غضبان كاطع
النجف االشرف – ناحية القادسية ثانيا ً  62اوال و /33
 2جط  /علي حيدر جبار كرمي
ثانيا ً  62اوال و /33
ذي قار – الشطرة
 3جط  /ميثم عبد احلسني فليح حسن
ثانيا ً  62اوال و /33
ذي قار – قلعة سكر
 4جط  /عباس رحيم جليوي ساجت
ثانيا ً  62اوال و /33
املثنى – قرية – توبة
 5جط  /عامر صقر غهد عواد
ثانيا ً  62اوال و /33
النجف االشرف – ناحية الكوفة
 6جط  /هيثم دايخ تركي كرمي
ثانيا ً  62اوال و /33
ميسان – قلعة صالح
 7جط  /ابراهيم مناتي خنجر علي
ثانيا ً  62اوال و /33
النجف – حي الكرامة
 8جط  /محمد عبد االمير هالل
ثانيا ً  62اوال و /33
 9جط  /سيف علي ارحيم كاظم سنبيل ميسان املاجدية
ثانيا ً  62اوال و /33
بابل حي السياحي
 10جط  /حسني حسن عليوي حمد
ثانيا ً  62اوال و /33
 11جط  /مصطفى صبحي خليل ابراهيم القادسية – احلمزة – الشرقي
أوال ً 33 /
بابل – االسكان
 12جط  /أحمد ثامر كامل نافع
ثانيا ً  62اوال و /33
البصرة – ناحية االمام الصادق
 13ن ض  /عبد االمام عزيز كاظم زويد
ثانيا ً  62اوال و /33
ذي قار – قلعة سكر
 14جط  /اسعد حسن جبارة راهي
ثانيا ً  62اوال و /33
بابل – حي الوردية
 15جط  /عباس صاحب جودي محمد
ثانيا ً  62اوال و /33
بابل – ابي غرق
 16جط  /غزوان فيصل مالك حسن
ثانيا ً  62اوال و /33
ذي قار – قلعة سكر
 17جط  /حامت كرمي ثامر غضيب
ثانيا ً  62اوال و /33
املثنى – حي الكرامة
 18جط  /حسن هادي مزيد فالح
ثانيا ً  62اوال و /33
النجف – حي اجلهاد
 19جط  /قاسم عدنان ناجي حمزة
ثانيا ً  62اوال و /33
 20جط  /منتظر حسني ذباح عبد محمد املثنى – قضاء اخلضر
ثانيا ً  62اوال و /33
الديوانية – حي الفرات
 21جط  /علي مكي حسني حمزة
ثانيا ً  62اوال و /33
واسط – العزيزية
 22جط  /حسني سعدون عويد سلمان
ثانيا ً  62اوال و /33
النجف – حي الرابعة
 23جط  /بسام عمران مريجة شريف
ثانيا ً  62اوال و /33
ذي قار – قضاء الفهود
 24جط  /لقاء فاضل درويش هايس
ثانيا ً  62اوال و /33
النجف – حي االنصار
 25جط  /حسني جاسم جبار زغير

للبطوالت ،كل ذل ��ك ي ّ
ُغطى من خارج املنحة
املخ�ص�صة الحتادنا".
احلكومية
ّ
وب�ش� ��أن م�ص�ي�ر منتخبن ��ا الوطن ��ي يف
الت�صفي ��ات امل�ؤهل ��ة لأمم �آ�سي ��ا� ،أك ��د
د.العمي ��دي ":مت جتمي ��ع  60العب� � ًا ب�ش ��كل
مب ّكر ملناف�سات الت�صفيات التي كانت مق ّررة
خالل ت�شرين الثاين املقبل و�أرج�أها االحتاد
الآ�سي ��وي اىل �شب ��اط  ،2020حي ��ث اختار
امل ��درب ق�ص ��ي ح ��امت  16العب ًا بينم ��ا �أبقى
الآخري ��ن يتدربون �ضمن منتخ ��ب الرديف
وجُ ّله ��م ب�أعمار �صغرية ال تتجاوز � 22سنة،
و�ستك ��ون هن ��اك فر�ص ��ة ملتابع ��ة الالعب�ي�ن
املميّزي ��ن يف الدوري من ناحي ��ة امل�ستوى
واللياق ��ة البدني ��ة ال�سيم ��ا �أن احتادن ��ا عينّ
مدرب� � ًا للياقة �ضم ��ن مالك املنتخ ��ب ملراقبة
جاهزية العبيه بالتعاون مع �أنديتهم".

وع� � ّزز رئي� ��س احت ��اد ك ��رة ال�سل ��ة ثقت ��ه
با�ستمرار مدرب املنتخ ��ب الوطني ق�صي
ح ��امت ،بقوله "لديه خ�ب�رة كبرية ال ميكن
مقارنت ��ه م ��ع م ��درب �أجنبي عل ��ى �أ�سا�س
اجلن�سي ��ة �أو العي ��ون الزرقاء ،ب ��ل ُتقارن
كفاءته بدهائه ونتائج ��ه ،ففي عام 2006
ح�ضرتُ مباري ��ات ك�أ�س العامل يف طوكيو
ويومه ��ا كان ق�ص ��ي مدرب ًا ملنتخ ��ب لبنان
ومتكن من الفوز عل ��ى املنتخب الفرن�سي
بف ��ارق نقط ��ة واح ��دة ،و�أي�ض� � ًا يف ع ��ام
 2007ف ��از ببطول ��ة املنتخب ��ات العربي ��ة
الت ��ي ج ��رت يف الدوح ��ة وكان مدرب� � ًا
للمنتخب القط ��ري ،وجاء اختيار االحتاد
ال�ستم ��راره م ��ع منتخبن ��ا �إميان� � ًا بدوره
الفني وخربته وتعبئت ��ه املعنوية العالية
لالعب ��ي الوطني يف ظ ��ل رغبته احلقيقية
ب ��رد الدي ��ن لبل ��ده وقيادت ��ه اىل ت�صنيف
متقدّم يف القارة".
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غياب وليد طربة يُف�صل ق�ضيته  ..وا�ستقالة زوير
تعقد موقف االحتاد
ً

 بغداد  /حيدر مدلول

ق ��رر قا�ضي حمكم ��ة جنايات الر�صاف ��ة التابعة ل ��وزارة العدل
واملخت�ص ��ة بق�ضاي ��ا النزاه ��ة ت�أجيل النظ ��ر يف ال�شكوى التي
رفعه ��ا جنم الك ��رة العراقي ��ة ال�سابق عدنان درج ��ال �ضد ثالثة
موظف�ي�ن يف احتاد كرة القدم اىل ي ��وم الأثنني املقبل املوافق
الثالث والع�شرين من �شهر �أيلول اجلاري ب�ش�أن تزوير �أوراق
تر�شح ��ه اىل من�ص ��ب الرئا�س ��ة يف االنتخاب ��ات الأخ�ي�رة التي
جرت يوم احلادي والثالثني من �شهر �أيار عام  2018يف فندق
الر�شي ��د بالعا�صمة بغداد الت ��ي �أدت اىل ا�ستبعاده من مناف�سة
عبد اخلالق م�سعود الذي متكن من البقاء لوالية ثانية.
وذك ��ر م�ص ��در مطل ��ع يف حمكمةجنايات الر�صاف ��ة يف ت�صريح
خ� ��ص به املدى � :إن اجلل�سة �شه ��دت غياب موظف العالقات يف
احت ��اد ك ��رة القدم وليد طربة ال ��ذي حتولت ق�ضيت ��ه اىل ق�ضية
منف ��ردة يف املرحلة املقبلة وح�ض ��ور �أمني ال�سر د�.صباح حممد
ر�ضا ورئي�س جلنة اال�ستئن ��اف الدائمة يف االحتاد �ستار جبار
زوير وقد ا�ستمع القا�ض ��ي �أو ًال اىل �شهادة جنم الكرة العراقية
ال�ساب ��ق عدن ��ان درج ��ال ثم ا�ستم ��ع اىل �شه ��ادة �أع�ض ��اء جلنة
اال�ستئن ��اف الت ��ي اتخذت ق ��رار امل�صادق ��ة على عقوب ��ة درجال
وهم كال من خالد املهداوي وعدي الالمي وحممد �سليم ثم طلب
القا�ض ��ي ح�ضور رئي� ��س و�أع�ضاء جلنة االن�ضب ��اط حيث تبني
عدم ح�ضورهم ما ا�ستدعى ت�أجيل اجلل�سة اىل االثنني املقبل .
و�أ�ض ��اف �إنه يف ختام اجلل�سة وبعد ا�ستماع �ستار جبار زوير
ل�شهادة عدنان درج ��ال و�شهادة �أع�ضاء جلنة اال�ستئناف الذين
كان ��وا يعملون معه ق ��دم ا�ستقالته من رئا�س ��ة جلنة اال�سئناف

لأ�سباب خا�صة م�ؤكدا فيها انه �سيو�ضحها يف وقت الحق.
ويف ال�ش� ��أن ذات ��ه �شهد االجتماع الذي جرى م�س ��اء �أول �أم�س
االح ��د ب�ي�ن النائ ��ب الث ��اين لرئي� ��س احتاد الك ��رة عل ��ي جبار
والالع ��ب ال ��دويل ال�ساب ��ق عدنان درج ��ال و �أ�ش ��رف عليه �إياد
بني ��ان م�ست�ش ��ار رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء ل�ش� ��ؤون الريا�ضة
وح�ضور كال من حممد فرحان و�شريزاد كرمي ممثلي اجلمعية
العمومية لالحتاد وحممد حيدر ح�سون حمامي عدنان درجال
و�ست ��ار جبار زوي ��ر رئي�س جلن ��ة اال�ستئن ��اف يف االنتخابات
رف� ��ض عدنان درجال التنازل عن �شك ��واه مقابل موافقته على
مقرتح جمل� ��س احتاد الك ��رة بت�سميته رئي�س ًا جدي ��د ًا و�إ�ضافة
يون�س حممود ون�ش�أت �أكرم و�أحمد عبا�س �إبراهيم اىل جمل�س
الإدارة ال ��ذي رف�ضه ��ا رف�ض� � ًا قاطع ًا من قبل ��ه لإميانه ب�ضرورة
�إجراء تغيريات �شاملة �ضمن خطته لإ�صالح �شامل يعيد الروح
اىل الكرة العراقية.
اجلدي ��ر بالذك ��ر �إن العا�صم ��ة القطري ��ة الدوحة �شه ��دت اتفاق ًا
بني وف ��د احتاد الك ��رة برئا�سة عبد اخلالق م�سع ��ود وع�ضوية
نائب ��ه الثاين علي جب ��ار ويحيى زغري رئي�س جلن ��ة الت�سويق
مع جنم الك ��رة العراقية ال�سابق عدنان درج ��ال برعاية رئي�س
االحت ��اد القطري لكرة القدم حمد بن خليف ��ة و�أمني ال�سر العام
�سعود املهندي يت�ضمن تق ��دمي جمل�س �إدارة االحتاد اال�ستقالة
اجلماعي ��ة ودعوة الهيئة العام ��ة اىل عقد م�ؤمتر طارئ يتم فيه
ت�سمي ��ة هيئة م�ؤقتة تدير �ش�ؤون الك ��رة العراقية ملدة  45يوم ًا
مته ��د نحو �إج ��راء انتخابات جديدة با�ش ��راف االحتاد الدويل
لك ��رة الق ��دم خالل مدة ال تتج ��اوز  45يوم ًا مقاب ��ل التنازل عن
ال�شك ��وى املرفوع ��ة يف حمكم ��ة جناي ��ات الر�صاف ��ة على ثالثة
م�س�ؤولني يف االحتاد.

�إعــــــالن
إلى السيد عمار غزوان يا�سني املرفقة صورته،
يرج��ى حضورك الى مقر مؤسس��ة املدى لإلعالم
والثقاف��ة والفنون الكم��ال اجراءات ب��راءة الذمة
املتعلقة بكم ،وبعكسه ستتخد إدارة املؤسسة
إجراءات قانونية بحقكم

بعبارة أخرى
 علي رياح

من �أ�شعل النريان  ..يُطفئها!!
ب�ص ��رف النظر عن امل�آل الذي �ست�صل �إليه �أحوال احتاد الكرة العراقي
 ،ف� ��إن الأزم ��ة برمتها تطرح �أمامنا �صورة حقيقي ��ة وا�سعة الأفق  ،وال
�أقول م�صغرة  ،لأحوال البالد!
�أم ��ا �أعجب م ��ا �سمعته خالل اليومني املا�ضيني  ،فه ��و القول �إن النزاع
الذي ن�شب داخل �أ�سرة االحتاد على خلفية التفاو�ض مع النجم عدنان
درج ��ال  ،يدل ��ل عل ��ى �أن هنال ��ك �صق ��ور ًا وحمائم يف تركيب ��ة االحتاد
الريا�ض ��ي الأكرث �أهمي ��ة يف العراق ويف العامل كل ��ه  ..ففي يقيني �أن
االحت ��اد العراقي احلايل  ،كما الذي �سبقه  ،كما الذي �سبق الذي �سبقه
 ،ن�سي ��ج واح ��د  ،وكل ال يتجز�أ  ،ومنظومة متفقة على �أهداف وغايات
مهما اختلفت ال�سبل امل�ؤدية �إليها ..
وق ��د �أثبت االحت ��اد  ،حتى تفاقم �أزمة التزوي ��ر االنتخابي ( ،متا�سكه)
يف وج ��ه �أية حماولة للتغيري ملتم�س ًا كل ال�سب ��ل التي ت�صل �إليها يده
 ،لكن ��ه مل يدرك �أن خط� ��أ واحد ًا ميكن �أن يكون قطعة الدومينو الأوىل
الت ��ي تت�ساق ��ط بعدها الرتاتبية فنج ��د امل�شهد ال ��ذي مل يكن يت�صوره
الكثريون وهو تالحق الإ�صابات يف اجل�سد االحتادي!
احت ��اد الك ��رة العراق ��ي لي�سوا �صق ��ورا وحمائ ��م  ،وال تكمن في ��ه �أية
اجتاه ��ات �إ�صالحي ��ة �أو براغماتي ��ة �أو مت�ش� �دّدة  ،ه ��ذا �إذا ا�ستعرن ��ا
م�صطلح ��ات �أهل ال�سيا�سة لن�صبّها عل ��ى امل�ضمون الكروي � ..إمنا هو
جمل�س �إدارة حر�ص على �أن يحجب ال�صوت الآخر �سنوات و�سنوات
وعل ��ى مدى �أكرث من دورة انتخابية  ..واخلالف اليوم الذي يقف فيه
الرئي� ��س عبد اخلالق م�سعود مع نائبه علي جبار من جهة والكثري من
الأع�ض ��اء الآخري ��ن يف االجتاه املقاب ��ل  ،مل يت�صدر امل�شه ��د �إال عندما
�أ�صبح قرار املحكمة �سيف ًا م�سلط ًا على من ارتكب اخلط�أ �أو حر�ص على
ت�شوي ��ه العملية االنتخابي ��ة  ..عندها ظهرت لدين ��ا النوايا الوا�ضحة
ال�شفاف ��ة الت ��ي تفرز اخليط الأبي� ��ض من اخليط الأ�س ��ود  ..فالرئي�س
وبداع ��ي تويل �إدارة قمة املنظومة االحتادية ال ميكن �أن يقف متفرج ًا
بينم ��ا ثالثة �أ�شخا�ص عامل ��ون يف االحتاد كان ��وا يواجهون عقوبات
ال�سج ��ن وهو ما مل ي�ألفه الو�سط الك ��روي العراقي من قبل وعلى هذا
النح ��و  ،وهي قناعة ذهب ��ت �إليها ح�سابات النائب عل ��ي جبار  ،بعدما
طي الكتمان
ظه ��ر التهديد العلني بك�شف م�ست ��ور االنتخابات وما ظل ّ
وال�سرية وحمدود التداول بعيد ًا عن النا�س واالعالم !
هن ��ا ب ��د�أ التخن ��دق ال ��ذي ال تخطئ ��ه الع�ي�ن  ،عندم ��ا رك ��ب الأع�ض ��اء
الآخ ��رون موجة الرف�ض لال�ستقالة  ،فه ��م يعلنونها جهار ًا �أنهم جاءوا
باالنتخابات  ،ومل يرتكبوا اخلط�أ  ،ولن يتزحزحوا �إال باالنتخابات ..
واملعنى الوحيد لذلك �أن من بد�أ امل�أ�ساة ينهيها  ،و�أن من �أ�شعل النريان
يطفئه ��ا على ر�أي ن ��زار قباين  ،والإ�ش ��ارة هنا وا�ضح ��ة �إىل الرئي�س
ورمبا نائبه �أي�ضا ً!
ه ��ذه �أزم ��ة وال كل الأزم ��ات  ..ل ��ن تنته ��ي يف حدود املحكم ��ة  ،وقرار
الق�ض ��اء  ..ول ��ن ي�س ��دل ال�ست ��ار عليه ��ا مبج ��رد الإعالن ع ��ن �ضحايا
االنتخاب ��ات والعبث يف �أوراقه ��ا  ،و�سواء قربت �ساع ��ة رحيل احتاد
الك ��رة برمت ��ه �أو تنحي زعامات ��ه  ..ففي تقدي ��ري �إنه ��ا البداية ملوجة
�أزمات �ست�ضرب الكرة العراقية!
ما �أراه هو م�شهد للرم ��ال املتحركة �ستبتلع الكثريين غياب ًا عن امل�شهد
 ،لكنهم �سيح�سبونها جولة واحدة خا�سرة وثمة جوالت �أخرى عليهم
خو�ضها قبل �أن يلقوا ب�أ�سلحة التحدي ..
�إين �أرى ف�صو ًال �أخرى الحقة يف الأفق � ،ستدفع الكرة العراقية ثمنها
 ،بع ��د �أن ج ��اءت اللحظة التي يت ��م فيها دفع الثمن  ..وم ��ا فعله عدنان
درج ��ال يف مبتد�أ الأمر �سيذكره التاري ��خ طوي ًال مهما كانت النهاية ..
لك ��ن املع�ضلة املزمنة �إننا ال نتعل ��م  ،و�إننا ال نفهم الدر�س حتى بعد �أن
يقع الف�أ�س يف الر�أ�س ..
�ستنته ��ي ه ��ذه الأزم ��ة �إىل نتيج ��ة  ،لكنها �ستفت ��ح �أبواب ��ا ل�صراعات
�ستدوم حتى ي�شاء الله!
وقد �أثبت االتحاد  ،حتى تفاقم
�أزمة التزوير االنتخابي ،
(تما�سكه) في وجه �أية محاولة
للتغيير ملتم�س ًا كل ال�سبل التي
ت�صل �إليها يده

ه��ازارد وبي��ل وبنزيمة �أ�س��لحة
زيدان في مواجهة �سان جيرمان
 بغداد  /املدى
�سيكون ملعب بارك دي بران�س
يف العا�صمة الفرن�سية باري�س
م�سرح� � ًا للقم ��ة الأوروبي ��ة
املنتظ ��رة م ��ن العي ��ار الثقي ��ل
الت ��ي �ستجم ��ع فري ��ق ري ��ال
مدري ��د الأ�سباين وم�ضيفه فري ��ق باري�س �سان جريمان الفرن�سي يف ال�ساعة
العا�ش ��رة م�ساء غد االربعاء بتوقيت بغداد �ضمن اجلولة الأوىل من دور32
حل�س ��اب املجموع ��ة الأوىل من دوري �أبطال �أوروب ��ا 2020التي ت�ضم اىل
جانبهما فريقي غلطة �سراي الرتكي وكلوب بروج البلجيكي .
ويع ��ول الفرن�سي زين الدين زيدان م ��درب فريق ريال مدريد اال�سباين لكرة
الق ��دم على تواج ��د الالعبني غاريث بي ��ل وكرمي بنزمية و�أي ��دن هازارد يف
اخل ��ط االمامي ليكون ��ون من �أبرز الأ�سلحة التي �سيعتم ��د عليها ب�شكل كبري
يف مواجه ��ة فريق باري�س �سان جريم ��ان الفرن�سي للعودة اىل مدريد بثالث
نق ��اط غالي ��ة يف بداية رحلت ��ه للمناف�سة بقوة على لق ��ب الن�سخة احلالية من
دوري �أبطال �أوروبا لكرة القدم رغم �صعوبتها لكون خ�صمه �سيكون مناف�س ًا
�شر�س� � ًا حت ��ى اللحظ ��ات الأخرية من املب ��اراة يف ظل وق ��وف عاملي الأر�ض
واجلماهري اىل جانبه .
و�ست�صب ��ح موقع ��ة بارك دي بران�س الفرن�سية امل ��رة الأوىل التي يعتمد فيها
زين الدين زيدان على هذا الثالثي مع ًا �ضمن �صفوف فريق ريال مدريد خالل
املو�سم الكروي احلايل لإدراكه ب�أهمية حتقيق انطالقة قوية لفريقه من �أجل
تعزيز متانة العالقة التي تربطه مع �أن�صار امللكي التي كانت ال�سبب الرئي�س
وراء عودت ��ه م ��رة �أخ ��رى اىل العا�صم ��ة اال�سبانية مدريد �أم�ل ً�ا يف تعوي�ض
االخف ��اق الذي مر به خالل املو�سم الأخري عندما خرج خايل الوفا�ض من �أي
لق ��ب حملي �أو قاري على �أثر �أنتقال املهاجم الربتغايل كري�ستنيانو رونالدو
اىل �صف ��وف فريق يوفنتو� ��س االيطايل يف �صفقة د�سمة �أعتربت من �أبرز ما
ح ��دث يف �سوق االنتق ��االت ال�صيفية لع ��ام  2018كان عرابها االول رئي�س
الن ��ادي برييز طمعا يف احل�صول على �أم ��وال �سي�ستخدمها يف جلب العبني
جدد يقف يف مقدمتهم الربازيلي نيمار دا �سيلفا !
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حم�سن كديور
ال�صراف
ترجمة :ح�سن
ّ

القراءة التاريخية النقدية
يف الق ��راءة الثالثة لق�ضايا عا�ش ��وراء وكربالء
والإمام احل�سني ال �أهميّة لنيل الثواب وال �أ�صل
ملب ��د�أ الن�ضال� .إن الر�ؤى يف هذه القراءة ت�شمل
منظومة املعارف الإ�سالمية والتعاليم ال�شيعية
برمّته ��ا ،بحث � ً�ا ع ��ن املكان ��ة الواقعي ��ة للإم ��ام
احل�سني .وفيما يلي عر�ض َ
مقت�ضب لأ�سا�سيات
هذه القراءة:
�أو ًّال� :إن ق ��رار الإم ��ام احل�س�ي�ن يف ع ��دم البيعة
مع ال�سلط ��ان اجلائر ،وم�صادرته ملت ��اع القافلة
احلكومية ،و�سعيه لت�أ�سي�س حكوم ٍة يف املدينة
تك ��ون م�ستقل ��ة َع َّم ��ن يزع ��م خالف ��ة امل�سلم�ي�ن
وبدعو ٍة م ��ن �أهل الكوفة والب�صرة ،وذهابه يف
نهاي ��ة املط ��اف �إىل خيار احل ��رب واال�ست�شهاد،
و�أ�س ��ر �أهل بيت ��ه عند مواجهت ��ه جي�ش اخلليفة
ال ��ذي خيرّ ه بني ذ ّلة البيع ��ة مع اجلائر واملوت،
ك ّل ذل ��ك ال يُع ّد «قاعدة» يف تاريخ الأئمّة ،بل �إنه
«ا�ستثن ��اء» .وميكننا �أن نزعم ب� ��أن اال�صطفاف
بني يزيد ب ��ن معاوية (64_26ه� �ـ) _ب�صفته
مظه � ً
�را للق�س ��اوة والرج� ��س_ واحل�س�ي�ن بن
ً
عل ��ي (61_4هـ) _ب�صفت ��ه مظه ��را للف�ضائل
والكم ��ال الإن�س ��اين واخل�ص ��ال الفري ��دة_ مل
يح ��دث يف تاري ��خ �أيّ واح� � ٍد من الأئ ّم ��ة ،وهذا
زع� � ٌم ال ميكن �إبطال ��ه� .إن الأئمة بح�سب النظرة
التقليدي ��ة ك ّلهم نو ٌر واح ��د؛ فالتباين �إذن يعود
ملجرّد الظ ��روف الزماني ��ة .وي�صعب كث�ي ً
�را �أن
ُنث ِب ��ت ب� ��أن اخللف ��اء املعا�صري ��ن ل�سائ ��ر الأئمّة
كانوا ميتلك ��ون احل ّد الأدنى من �شروط احلاكم
العادل� .إذا كان الإمام علي (و 23 :ق.هـ _ ت:
40هـ) بايع اخللف ��اء الثالث الأوائل «ويف عينه
الق ��ذى ويف حلق ��ه ال�شج ��ى» ،و�إذا كان الإم ��ام
احل�س ��ن بن عل ��ي (50_3هـ) �أب ��رم مع معاوية
بن �أب ��ي �سفيان _وهو �أوّل م ��ن حوّل اخلالفة

�إىل ملكي ��ة_ معاهد ًة لل�صلح م ً
ُكرها وم�ضطر ًّا،
و�إذا كان الإم ��ام علي بن احل�سني زين العابدين
(95 _38ه� �ـ) ال يج ��د ملجئ � ً�ا م ��ن م�ضايق ��ات
ع�ص ��ره �س ��وى الدع ��اء واملناج ��اة ،ف� �� ّإن الفرتة
الطويل ��ة ن�سبي � ً�ا التي عا�شه ��ا ك ّل م ��ن الإمامَني
حم ّم ��د الباق ��ر (114_57هـ) وجعف ��ر ال�صادق
(148_83ه� �ـ) والت ��ي تزامن ��ت م ��ع الف�ت�رة
الفا�صلة بني اخلالف َتني الأموية (132_41هـ)
والعبا�سي ��ة (656_132هـ)ُ ،ت َع ��د �أف�ضل فرت ٍة
يمُ ك ��ن �أن نتلمّ�س فيها منهج الأئمة ،ولنت�أ ّكد من
منهج الإمام احل�س�ي�ن� ،أَ كان قاعدة �أم ا�ستثناء؟
�إن هذي ��ن الإما َم�ي�ن ،وال �سيم ��ا الإم ��ام ّ
ال�صادق
ال ��ذي امتل ��ك �أ�شه ��ر مدر�س ��ة علمي ��ة ب�ي�ن �سائر
الأئ ّم ��ة ،جن ��ده قد رجَّ ��حَ تعزيز ال ُبن ��ى التحتية
الثقافي ��ة عل ��ى الن�ش ��اط ال�سيا�س ��ي احل ��اد ،وال
ً
ا�ستعدادا لتكرار
�سيما الن�ضال امل�س َّلح .ولمَ ْ يُب ِد
مبادرة الإمام احل�س�ي�ن بحجّ ة عدم توافر العدد
الكايف م ��ن الأ�صحاب .ويف ف�ت�رة �إمامة الإمام
ال�صادق حني ثار ع ّم ��ه زيد بن علي بن احل�سني
ً
م�صريا كم�ص�ي�ر الإمام
(122_76ه� �ـ) والق ��ى
احل�س�ي�ن ،كان موق ��ف الت�ش ّي ��ع اجلعف ��ري على
خ�ل�اف الت�ش ّي ��ع الزي ��دي ،ومل يجع ��ل الث ��ورة
امل�س ّلح ��ة �شرط � ً�ا م ��ن �ش ��روط الإمام ��ة .وما �إن
ا�ستق� � ّر الأمر للعبا�سي�ي�ن اع ُت ِقل الإم ��ام مو�سى
الكاظ ��م (183_128ه� �ـ) وق�ض ��ى �سن ��وات
طويل ��ة يف ال�سج ��ن .و�إن الإم ��ام عل � ّ�ي الر�ض ��ا
(203_148ه� �ـ) ل�شعبيت ��ه �آن ��ذاك َق ِب ��ل م ً
ُكرها
مبن�ص ��ب والية العهد يف حك ��م امل�أمون ،ب�شرط
�ألاّ ّ
يتدخل يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية .وهكذا �سائر
ً
�سيا�سيا،
الأئ ّم ��ة ،مل ميار� ��س �أيّ منه ��م ن�شاط � ً�ا
وتعرّ�ض ��وا تدريج � ً�ا �إىل مزي ٍد م ��ن ال�ضغوطات
وامل�ضايق ��ات ،ح ّت ��ى �صع ��ب عل ��ى �أ�صحابه ��م

املق ّرب�ي�ن � ً
ّ
وباملح�صلة
أي�ضا �أن يتوا�صلوا معهم.
النهائي ��ة ال جند يف �سري ِة �أيّ واح� � ٍد من الأئمّة
طريق ��ة الإم ��ام احل�س�ي�ن يف الت�ص� �دّي لل�سلطة
املعا�ص ��رة له .ف�إ ّن ��ه يُعد ا�ستثنا ًء ب�ي�ن �أئمة �أهل
البيت ،ولي�س قاعدة ،مهما كانت الأ�سباب.
ثاني � ً�ا :مل ي ّتبع علم ��اء ال�شيعة �أي�ض � ً�ا الأمنوذج
احل�سين ��ي ال ��ذي يح � ّ�ث عل ��ى حمارب ��ة اجلائر،
ويح� �رّم ال�سكوت ع ��ن الظامل .وبعب ��ار ٍة �أخرى
اعتماد الطريقة املعبرَّ عنه ��ا بـ«الت�شيّع الأحمر»
و«الإ�س�ل�ام ،املدر�س ��ة املنا�ضل ��ة» .لق ��د �سل ��ك
علم ��اء ال�شيعة من ��ذ البداي ��ة وح ّت ��ى الآن ً
طرقا
متفاوتةً ،
بدءا من ال�شريف املرت�ضى َع َلم ال ُهدى
(436_355هـ) نقيب الطالبيني ،و�أمري احلاج
ورئي�س ديوان املظامل ،ون�صري الدين الطو�سي
(672_597ه� �ـ) وزي ��ر احلاك ��م املغ ��ويل
هوالك ��و ،وغريهما من الق ّرب�ي�ن من احلكومات
ً
وو�صوال �إىل الفقهاء امل�ساندين
املعا�صرة له ��م؛
للح ��راك الد�ستوري [امل�شروط ��ة] يف �إيران من
ِ
�أمث ��ال الآخون ��د امل�ل�ا حممّد كاظ ��م اخلرا�ساين
(1329_1255ه� �ـ) وامل�ي�رزا حم ّم ��د ح�س�ي�ن
النائيني (1355_1276هـ) من الذين كانت لهم
ميول نحو ممار�س ��ة الن�ضال ال�سيا�سي .مل تكن
منطا م ّت ً
�أيّ من ها َتني الطريق َتني ً
بعا لدى �أغلبية
الفقه ��اء ال�شيع ��ة .ف� ��إن م ��ن مي ّث ��ل الأغلبية بني
الفقه ��اء ال�شيعة هم فقهاء م ��ن �أمثال ال�شيخ عبد
الك ��رمي احلائ ��ري الي ��زدي (1355_1267هـ)
م�ؤ�س�س احلوزة العلمية يف قم ،وال�سيد ح�سني
الطباطبائ ��ي الربوج ��ردي (1961_1875م)،
ِم ��ن الذي ��ن ُع ِرف ��وا بـ«الفقهاء ال�صامت�ي�ن» .و�إن
الفقي ��ه الوحي ��د الذي ميك ��ن �أن نقول عن ��ه ب�أنه
نه�ض ً
طبقا للأمنوذج احل�سيني هو ال�سيد روح
الل ��ه املو�س ��وي اخلمين ��ي (1989_1902م).

فه ��و � ً
أي�ضا كان ي�ؤ ّكد ب� ��أن ِحراك  5حزيران [يف
ع ��ام  ]1963وث ��ورة �شباط  1979ه ��ي فر ٌع من
الث ��ورة احل�سينية وامتداد لها .وعلى الرغم من
�أن الكث�ي�ر م ��ن مراجع التقلي ��د ال�شيعة خا�ضوا
غم ��ار الن�ض ��ال ال�سيا�س ��ي يف ال�سن َت�ي�ن 1963
و ،1964ولك ��ن بع ��د �أن ُن ِف ��ي ال�سي ��د روح الله
اخلمين ��ي وال�سي ��د ح�س ��ن الطبابطائ ��ي القمي
(2007_1912م) ،ع ��اد �سائ ��ر املراج ��ع �إىل
النهج التقلي ��دي لدى ال�شيع ��ة .ويف نظر ٍة كليّة
�إىل تاري ��خ علماء ال�شيعة ميكن القول ب�أن الأعم
الأغل ��ب منه ��م مل يعتم ��دوا الطريق ��ة احل�سينية
على ال�صعيد العمل ��ي ،وهذا يعني ب�أن احل�سني
يف هذا امل�ستوى � ً
أي�ضا (م�ستوى العلماء ولي�س
الأئم ��ة) ظ� � ّل ا�ستثن ��اء ولي�س قاع ��دة .فبح�سب
فت ��وى الأع ّم الأغلب من علم ��اء ال�شيعة يُ�ش َرتط
يف وجوب الأم ��ر باملعروف والنه ��ي عن املنكر
عدم حتق ��ق ال�ضرر على امل ��ال والنف�س .مبعنى
بعمل
�أن ال�شيع ��ي املت�شرّع ال يجب علي ��ه القيام ٍ
ممث ��ال لعم ��ل احل�س�ي�ن ،وال داع ��ي �إىل بل ��وغ
ال�شهادة العالء كلمة احلق.
ثالث � ً�ا :ك ّل القرارات التي اتخذها الإمام احل�سني
ط ��وال حياته «عقالئية» .ف�إذا كان يعلم مبا يئول
�إلي ��ه الأم ��ر مل ��ا كان يك�ت�رث ب ُكت ��ب �أه ��ل الكوفة
والب�ص ��رة وبدعوته ��م غري امل�سن ��ودة .وبعبار ٍة
�أخ ��رى �إن الإم ��ام احل�س�ي�ن ب�صفت ��ه واح � ً�دا من
«العلم ��اء الأب ��رار» اتخ ��ذ ق � ً
�رارا ب�شري � ً�ا ،والقى
م ��ع �أ�سرته و�أ�صحابه م� ��آالت هذا الق ��رار  .و�إن
االعتقاد ب�أ ّنه كان عل ��ى علم مبا يئول �إليه الأمر،
العلم
ولك� � ْن لمَ يُ�س َم ��ح ل ��ه باال�ستف ��ادة من ه ��ذا ِ
(ر ّد املنه ��ج التقلي ��دي) ه ��و �أمر ال ميك ��ن القبول
ب ��ه� .إذ ال يوجَ ��د �أح� � ٌد يُ�س َم ��ح له بالعم ��ل ً
خالفا
للحُ ك ��م الإر�ش ��ادي الوارد يف الق ��ر�آن :وال تلقوا
ب�أيديكم �إىل التهلكة( .البقرة )95/و�إن اجلواب
ال�صحي ��ح هو �أن نقول ب�أن الإمام احل�سني اتخذ
قراره بح�سابات ب�شريّة ،ومل يتو َّقع غدر مُر�سلي
الكت ��ب الهزالء يف الكوفة والب�صرة .ويف قراره
الالح ��ق رف�ض ذ ّل ��ة البيعة مع اخلليف ��ة اجلائر،
و�ش ��رب من ك�أ�س ال�شهادة ب ��ك ّل ع ّز وكرامة .وقد

توازن لعبة الحرب التجارية القائمة:
الرابحون والخا�سرون في االقت�صاد العالمي!..
ثم � ً�ة رابط ��ة اقت�صادي ��ة خط�ي�رة �أظهرته ��ا �ساح ��ة
ال�ص ��راع (ان ج ��از التعب�ي�ر) يف احل ��رب التجاري ��ة
القائم � ً�ة ب�ي�ن الوالي ��ات املتح ��دة وال�ص�ي�ن حالي� � ًا.
فالت�س ��ا�ؤل ه ��و م ��ن �سيتحم ��ل تعوي�ض ��ات احل ��رب
يف نهاي ��ة املط ��اف وكي ��ف يتحقق ا�ستق ��رار امليزان
التج ��اري ب�ي�ن االط ��راف املتحارب ��ة جتاري� � ًا ؟ وهل
هنالك طرف اقت�صادي ثالث يف العامل قد زج يف تلك
احل ��رب دون ارادت ��ه؟ .فعلى الرغم م ��ن �أن الواليات
املتحدة ت�ستخدم �أدواتها االقت�صادية امل�ستمرة يف
ت�سيري حروبها الناعم � ً�ة التي تقوم على مبد�أ هرني
كي�سنغ ��ر وزي ��ر اخلارجي ��ة الأمريكي ��ة الأ�سب ��ق يف
ا�ستخ ��دام عمليات احل ��رب اجلراحية (االقت�صادية
هن ��ا) يف نطاق �إدارة ال�ص ��راع التجاري مع ال�صني
وتهديده ��ا بزي ��ادة مع ��دالت التعريف ��ات الكمركي ��ة
عل ��ى امل�ست ��وردات ال�صيني ��ة املتدفق ��ة اىل �س ��وق
الوالي ��ات املتح ��دة بن�سب ��ة مرتفع ��ة ق ��د تبل ��غ ٪٢٥
وعل ��ى وفق ما �ص ��رح به الرئي� ��س االمريكي ترامب
م�ؤخ ��ر ًا ،ولكن تبق ��ى الواليات املتح ��دة هي الفاعل
يف تق ��دمي �أولوياته ��ا �أو ت�أخريها ل�ضم ��ان الهيمنة
عل ��ى العامل ولك ��ن بوجه خمتلف يف ه ��ذه املرة� .إذ
تقوم لعبة ال�صراع االمريكية مع ال�صني على �إدراك
ق ��وة االقت�صاد ال�صين ��ي كمرتكز لالقت�ص ��اد العاملي
وا�ستقراره .وتلح ��ظ �أهمية خماطر دخول اقت�صاد
ال�ص�ي�ن اىل دائ ��رة االنكما� ��ش والرك ��ود يف النم ��و
وامتدادات ��ه املحتمل ��ة يف �ضرب عنا�ص ��ر اال�ستقرار
والنم ��و يف االقت�ص ��اد العاملي كله �.آخ ��ذة باالعتبار
�إن اقت�ص ��اد ال�ص�ي�ن وا�ستدام ��ة النم ��و الع ��ايل فيه
يبقى �صمام �أمان التوازن العاملي و�ضمان احلدود
الدني ��ا ال�ستق ��رار االقت�ص ��ادي ال ��دويل .وه ��ذا م ��ا
برهنته ال�ص�ي�ن يف �إدامة فاعلية منوها االقت�صادي
العايل ل�ضمان ا�ستقرار الن�شاط يف ال�سوق الدولية
�إب ��ان الأزم ��ة االقت�صادي ��ة العاملي ��ة يف ع ��ام ٢٠٠٨
وال�سن ��وات الالحق ��ة�.إذ حاف ��ظ االقت�ص ��اد ال�صيني
الكب�ي�ر عل ��ى النم ��و املرتفع لي�ت�رك �أثره عل ��ى تدفق
التجارة العاملية بكفاءة �سعرية عالية �ساعدت �أي�ض ًا
عل ��ى منو وا�ستقرار �أ�س ��واق الطاقة نف�سها من دون
ح ��روب جتاري ��ة ،وال�سيما بع ��د �أن حققت موازين
مدفوع ��ات البل ��دان النفطي ��ة فوائ� ��ض مالية كبرية
ب�سب ��ب ارتف ��اع ا�سعار النف ��ط التي تزاي ��دت خالل
املدة  ٢٠١٣-٢٠٠٨لتبلغ يف مرحلة ما  ١٤٣دوالر ًا
للربمي ��ل الواح ��د ذل ��ك بكفالة من ��و اقت�ص ��اد ال�صني
واال�س ��واق النا�شئ ��ة القوية االخ ��رى .وهكذا تدرك
الوالي ��ات املتحدة جي ��د ًا �أن ت ��دين م�ستويات النمو
يف ث ��اين �أكرب اقت�ص ��اد يف العامل ه ��و بال�شك نذير
خط ��ر يتقاطع و الأهداف املر�سوم ��ة للعبة احلرب
التجارية نف�سه ��ا والأدوار املر�سومة لها  .لذا ف�إن ما
تخ�شاه ال�سيا�س ��ة االقت�صادي ��ة اخلارجية للواليات
املتح ��دة وحت ��ذره الي ��وم يف �صراعه ��ا الراه ��ن مع
ال�ص�ي�ن ه ��و جتن ��ب تعر� ��ض اخل�ص ��م ال�صيني اىل
رك ��ود كبري يف اقت�صاده وتدهور معدالت النمو يف
تل ��ك البالد التي تراه ��ا امريكا واالحت ��اد الأوروبي
والياب ��ان ب�أنه ��ا رافع ��ة الع ��امل االقت�صادي ��ة وكف ��ة
الت ��وازن االقت�ص ��ادي ال ��دويل .فاحتم ��االت الركود
االقت�صادي ال�صيني الذي قد ت�سببه ظروف احلرب

مظهر حممد �صالح

التجاري ��ة املنفلته �أو االيغ ��ال يف انفالت م�ستويات
الأذى في ��ه �سيدخ ��ل االقت�صاد العاملي كل ��ه يف �أزمة
رك ��ود طوي ��ل متثله ��ا ارتف ��اع م�ستوي ��ات البطال ��ة
والك�س ��اد االقت�صادي لدول الع ��امل اىل معدالت غري
معروف ��ة النتائ ��ج يغ ��رق اجلمي ��ع يف خ�سارته ��ا .
فلعب ��ة املجموعة ال�صفرية الت ��ي قد يت�صور حدوثها
اجلمي ��ع ب�ي�ن ط ��ريف احل ��رب التجارية ه ��ي اللعبة
البعي ��دة الت ��ي ال متار�سه ��ا الوالي ��ات املتح ��دة قط
يف حربه ��ا التجارية مع ال�صني .فهي لعبة �سيقت�صر
حتريكه ��ا كم ��ا �سرنى م ��ع ط ��رف ثالث خ ��ارج �إطار
احلرب التجارية القائمة بني االقت�صاديني الكبريين
�.إذ �ستظ ��ل ال�سيا�س ��ة االقت�صادي ��ة اخلارجي ��ة
للوالي ��ات املتحدة تعم ��ل على ا�ستدام ��ة نفوذها يف
احل ��رب التجارية باجتاه�ي�ن (الأول) � :إزالة العبء
االنكما�ش ��ي عن االقت�ص ��اد ال�صين ��ي و�إخراجه �شبه
معافى ،بعد اجلراح ��ة االقت�صادية للحرب التجارية
الت ��ي متار�سه ��ا مع اخل�ص ��م ،ذلك من خ�ل�ال مراقبة
درج ��ة �إدام ��ة النم ��و املوج ��ه غ�ي�ر املبا�ش ��ر وامل ��دار
امريكي ًا لالقت�صاد ال�صيني وحماولة �ضبط ايقاعات
اقت�صاد ال�ص�ي�ن على قاعدة ت ��وازن املنافع املتبادلة
بني طريف االقت�صاد للدولت�ي�ن املتخا�صمني.فتعادل
املناف ��ع التجاري ��ة املتبادلة متثل ح�ص ��ة الربح التي
يتطلع اليها الطرف االمريكي يف حربه التجارية مع
ال�ص�ي�ن .بعبارة �أُخرى ف�إن ارتف ��اع تكاليف التعرفة
االمريكية على امل�ستوردات ال�صينية تتطلب باملقابل
عالج ��ات ت�ساعد عل ��ى التئام االن�سج ��ة االقت�صادية
املت�ضررة من احلرب اجلراحية لالقت�صاد ال�صيني
نف�س ��ه وال�سيما يف جمال �ضم ��ان �إمداداته مب�صادر
الطاقة الرخي�صة امل�ستوردة .لذا
تعم ��ل ام�ي�ركا جاه ��دة يف الوق ��ت احلا�ض ��ر عل ��ى
�إغراق ا�سواق الطاقة جزئي ًا حل�صول ال�صني على
امدادات نفطية منخف�ضة القيمة ت�ساعد على �إلتئام
جروحها الناجمة عن ارتفاع تكاليف �صادرتها اىل
ال�س ��وق االمريكية بفعل تعريفات احلرب التجارية
وت�سهيل مهمة التفاو�ض وامل�ساومة املقبلة املتعادلة
بني الطرفني املتحاربني جتاري ًا.

�أما االجت ��اه (الثاين) :فيتمثل بتوف�ي�ر �آلية حتويل
الفائ� ��ض امل ��ايل النفط ��ي املحتم ��ل اىل مكا�س ��ب
لالقت�ص ��اد ال�صين ��ي تعو� ��ض االخ�ي�رة خ�سائره ��ا
التجارية على نحوً يوف ��ر ا�ستدامة االنتاج ال�صيني
ومن ��وه و�ضم ��ان �ص ��ادرات ال�صني بتكالي ��ف انتاج
منخف�ض ��ة تعو� ��ض يف الوق ��ت نف�س ��ه التعريف ��ات
الكمركي ��ة االمريكي ��ة املرتفعة على ال�سل ��ع ال�صينية
�أو حت ��ى ارتفاع كلفة ا�ست�ي�رادات ال�صني من ال�سلع
االمريكية باملقابل �.أي القيام بتعوي�ض ارتفاع قيمة
ال�سل ��ع امل�صدرة بفعل التعرفة الكمركية العالية عن
طري ��ق خف� ��ض ا�سعار الطاقة النفطي ��ة املوردة اىل
ال�ص�ي�ن ومن ثم حت�س�ي�ن وا�ستدامة و�ضع احل�ساب
اجلاري ملي ��زان املدفوعات ال�صيني لتتمكن الأخرية
م ��ن االبقاء على ا�سترياداتها م ��ن ال�سلع االمريكية
عل ��ى الرغم من فر� ��ض التعريفات الكمركي ��ة املقابلة
العالية اجلديدة يف نطاق احلرب التجارية .
و�أخري ًا،فالبد من �أن تتحم ��ل البلدان امل�صدرة للنفط
تعوي�ض ��ات احل ��رب التجاري ��ة commercial
� war compensationsأي نياب ��ة عن طريف
احل ��رب يف اللعب ��ة الت ��ي �ستمث ��ل يف نهاي ��ة املطاف
حتقيق �شيء من التوازن مياثل توازن نا�ش Nash
 equilibriumبني النزاع يف حربهما التجارية
.حي ��ث �سيتع ��رف يف نهاي ��ة احل ��رب كل ط ��رف على
م�صالح الطرف الآخر من دون �صدام يذكر.
و�ستك ��ون الق ��وى املنت�ص ��رة يف نهاي ��ة احل ��رب
التجارية هما ط ��ريف ال�صراع نف�سهما �أي القوتني
الكبريت�ي�ن ام�ي�ركا وال�صني � .أما الق ��وى اخلا�سرة
يف احل ��رب التجاري ��ة ف�سيك ��ون الط ��رف الثال ��ث
ال ��ذي �سيتوىل دف ��ع تعوي�ضات احل ��رب التجارية
بالإناب ��ة وال�سيم ��ا البل ��دان امل�صدرة للنف ��ط �أوبك
و�أخواته ��ا �.إذ �ستدف ��ع الدول النفطي ��ة فوائ�ضها
املالي ��ة املحتمل ��ة واملتن ��ازل عنها طواعي� � ًا بقبول
�أ�سعار ت�صدير منخف�ضة للنفط وعدها كتعوي�ضات
للح ��رب التجارية للفرق ��اء املتناف�س�ي�ن املنت�صرين
كقوت�ي�ن متعادلت�ي�ن (�أي يحاف ��ظ �إحدهم ��ا يتجنب
ت�سبي ��ب اخل�س ��ارة التجاري ��ة للط ��رف الآخ ��ر يف
ف�ت�رة ال�س�ل�ام التح ��اري ) عنده ��ا ينته ��ي الطرف
الثالث بكونه ال�ضحية االقت�صادية لل�صراع الدويل
واملعو� ��ض خل�سائ ��ر لعب ��ة احل ��رب التجاري ��ة بني
الفرقاء املنت�صرين .
ختام� � ًا �،ستتحول لعبة �أو مباراة احلرب التجارية
ب�ي�ن الق ��وى العظم ��ى املتخا�صم ��ة (كمجموع ��ة
منت�ص ��رة يف �آن واح ��د )اىل لعب ��ة ذات املجموع ��ة
ال�صفري ��ة  Zero Sum gameيك ��ون املت�ض ��رر
واخلا�س ��ر الأك�ب�ر فيها ه ��م البل ��دان النفطية التي
�ستدف ��ع فوائ�ضها املحتملة (من خالل فقدان �أ�سعار
نفوطه ��ا العادلة ) لتك ��ون مبثابة تعوي�ضات حرب
،بع ��د �أن تاخ ��ذ الأ�سع ��ار النفطية منح ��ى الهبوط
الطويل الأمد لتعوي�ض امل�ستهلكني الكبار الفائزين
يف احل ��رب التجارية ونتائجها مب ��ا ي�ؤمن لعبتهم
التوازنية ملرحلة ما بعد احلرب التجارية واحلفاظ
عل ��ى مكا�س ��ب متعادل ��ة يف موازي ��ن مدفوعاتهم ��ا
والناجم ��ة ع ��ن ال�س�ل�ام التج ��اري للأط ��راف
املتحاربة.

ً
درو�سا م ��ن جتربة الإمام
ا�ستله ��م �سائر الأئم ��ة
احل�س�ي�ن ،وحاول ��وا جت ّن ��ب املواجه ��ة العلني ��ة
ً
م�صريا
مع اخللف ��اء اجلائرين لك ��ي ال يواجهوا
كم�ص�ي�ره� .إن �س�ي�رة الأئم ��ة ت�ستبط ��ن ت�أيي ��داً
لـ«نه ��ج العلماء الأب ��رار» ،ولي� ��س «الإمامة فوق
الإن�سانية القد�سية» .وله ��ذا ال�سبب مل يُ�ست�ش َهد
م ��ن الأئمة �سوى الإم ��ام علي والإم ��ام احل�سني
ً
(قتال بال�سيف) ،والإمام احل�سن املجتبى والإمام
ً
مو�سى الكاظم (قتال بال�سُّ م) .وال�سبعة الآخرون
م ��ن الأئمّة فارقوا احلي ��اة باملوت الطبيعي .هذا
هو ن� �ّ�ص ما ذكره ال�شيخ املفيد (413_336هـ)
�أح ��د �أكرب علماء ال�شيعة( .يف كتاب املقنعة ،باب
الأن�س ��اب والزيارات�� � ،ص  ،)485_461حيث
علي الر�ضا عن طريق
�ش ��كك يف ا�ست�شهاد الإمام ّ
ال�سم ،ورف�ض ب�ش� � ّدة ا�ست�شهاد بقيّة الأئمة
د�س ُّ
ّ
(�أي ال�ست ��ة الباقني منهم)( .ت�صحي ��ح االعتقاد،
�ص).132
رابع � ً�ا :لق ��د بال ��غ الت�ش ّي ��ع التقلي ��دي والت�شيّع
الث ��وري كث�ي ً
�را يف �أهمي ��ة الفاجع ��ة الأليم ��ة
ملقت ��ل �س ّي ��د ال�شه ��داء و�أه ��ل بيت ��ه و�أ�صحاب ��ه
يف كرب�ل�اء .ال �ش� � ّك يف �أن بعثة النب � ّ�ي ونزول
الق ��ر�آن وتعي�ي�ن الإم ��ام عل ��ي ب�صفت ��ه امل�صدر
الثال ��ث للمعرف ��ة الإ�سالمية من ل ��دن النبي هي
�أح ��داث �أك�ب�ر م ��ن ا�ست�شه ��اد الإم ��ام احل�سني.
ولك ��ن �أعالم ال�شيعة ح ّول ��وا فاجعة كربالء �إىل
العالمة الأب ��رز يف هوية الت�شيّع .وبالنظر �إىل
ما حتمل ��ه فاجعة كربالء من ت�ص� �دّع للعواطف
والأح�سا�سي�س ،فال يوجد حادثة �أخرى ميكنها
�أن ت�ستوعب هذا االهتمام ،ح ّتى باتت وال تزال
� ً
ً
ملمو�سا لدى جمي ��ع فئات ال ّنا�س
أمرا عاطفي � ً�ا
م ��ن ن�ساء ورج ��ال و�شب ��اب وبراع ��م و�أطفال.
�إن حج ��م معلوم ��ات ال�شيع ��ة ع ��ن التفا�صي ��ل
التاريخي ��ة ملقت ��ل الإم ��ام احل�س�ي�ن ،وح ّتى عن
فر�س ��ه (املعروف بذي اجلن ��اح) �أكرث بكثري من
حمكمات التعاليم القر�آنية والتعاليم الأ�سا�سية
يف ال�سن ��ة النبوي ��ة ،ومن املع ��ارف ال�ضرورية
يف تعاليم الإمام علي ،ومن القيم الأخالقية يف
تعالي ��م الإمام احل�سن ،ومن �أدعي ��ة الإمام زين

العابدي ��ن ومناجاته ،ومن املوازين الفقهية يف
تعاليم الإما َم�ي�ن حممّد الباقر وجعفر ال�صادق،
وم ��ن الق�ضاي ��ا العقائدي ��ة يف تعالي ��م الإمامَني
مو�س ��ى الكاظ ��م وعل � ّ�ي الر�ض ��ا� .إن اخلرافات
امللحق ��ة بزوج ٍة ا�سمها �شهربان ��و ابنة يزدجرد
الثال ��ث ،وع ّم ��ا يُذكر ع ��ن طفلة �صغ�ي�رة ا�سمها
رق ّي ��ة ،وع ��ن زواج القا�سم ب ��ن احل�سن الذي مل
يبل ��غ ا ُ
حللُم يف ي ��وم عا�ش ��وراء ،و�أمور كثرية
�أخ ��رى ق ��د تر�سّ ب ��ت يف الثقاف ��ة العام ��ة ل ��دى
الإيراني�ي�ن .ولكن �إىل جانب ه ��ذه الأمور التي
مل ت ��رد ال يف �أ�صول الدين وال يف فروعه هنالك
هب ��وط كب�ي�ر يف م�ست ��وى املعلوم ��ات املتعلقة
بكث�ي� ٍر م ��ن املوازي ��ن الإ�سالمي ��ة وال�شيعي ��ة،
والهب ��وط �أ�ش ��د و�أك�ب�ر عل ��ى �صعي ��د العم ��ل
باملوازي ��ن ال�شرعية والأخالقي ��ة .ال ميكن لطم
ال�ص ��دور وذرف الدم ��وع و�ص ��رف الأم ��وال
م ��ن �أج ��ل �إم ��ام الأح ��رار� ،إىل جان ��ب ممار�سة
الك ��ذب والغيب ��ة واختال�س املال الع ��ام ،وعدم
االكرتاث بح � ّ�ق ال ّنا� ��س ،والتقاع�س يف اجناز
املنا�س ��ك ال�شرعية ،والته ��اون يف العمَل املك َّلف
ّ
والغ�ش في ��ه .فعلى الرغ ��م م ��ن �أ َّن �أزيد ِمن
ب ��ه
خم�س ��ة وت�سع�ي�ن باملئة من ال�شيع ��ة ي�شاركون
ً
تنا�سبا
يف مرا�سي ��م العزاء احل�سين ��ي ،ال جند
ملمو�س � ً�ا ب�ي�ن �سلوكه ��م والأخ�ل�اق واحل ّري ��ة
احل�سيني ��ة ،و�إن التزامه ��م باملنا�سك واملوازين
ال�شرعية لي� ��س �أكرث من �سائر امل�سلمني .وعليه
ميكن القول ب� ��أن ال�شعائر وامل�آمت احل�سينية مل
ينتج عنها تر�سي � ٌ�خ للف�ضائل احل�سينية والقيم
الإ�سالمي ��ة وال�شيعي ��ة يف املجتمع .م ��ا يُرجى
م ��ن هذه املرا�سيم �أن تك ��ون لن�شر وتر�سيخ ك ّل
املعارف الإ�سالمي ��ة وال�شيعي ��ة؛ و�إن ا�ستذكار
املقت ��ل والتفا�صيل التاريخية وحتليلها لغايات
ن�ضالي ��ة �أو �سيا�سي ��ة ال يرت ّت ��ب علي ��ه ذرّة م ��ن
انت�ش ��ار التديّن ،وهذا ما ح�صل ً
فعال� .إن تهييج
�أحا�سي� ��س الهوي ��ة الديني ��ة وعواطفه ��ا حق ��ق
رونق � ً�ا ل�سوق ال�شعائر املذهبي ��ة .و�إن التحليل
غري التاريخي وغري االنتقادي لواقعة كربالء،
وتطبيقها على الق�ضاي ��ا ال�سيا�سية والن�ضالية

والثورية ما هو �إال ا�ستفادة �أو ا�ستغالل حلجم
ه ��ذه الواقعة ،وين ��درج �ضمن توظي ��ف الدين
للأغرا� ��ض ال�سيا�سي ��ة ،ومل ّ
تتح�صل منه فائدة
تتع� �دّى الث ��ورة والن�ضال .على ه ��ذه املجال�س
�أن تتحوّل �إىل �أماكن لرتويج الف�ضائل الدينية
واملوازي ��ن ال�شرعية ،فاحل�س�ي�ن �ضحّ ى بنف�سه
لإحي ��اء ه ��ذه الف�ضائ ��ل والقي ��م .وعلي ��ه ف� ��إن
االلت ��زام باملوازي ��ن ال�شرعي ��ة والأخالقية هو
املعي ��ار الأ�سا�س يف اختبار م ��دى اال ّتباع لنهج
الإمام احل�سني .ولنبد�أ ب�أنف�سنا.
النتيجة
فلنعد �إىل الأ�سئلة الثالث التي ُع َ
ر�ضت يف بداية
املق ��ال .يُع ّد الإمام احل�سني بني �أئمة �أهل البيت
ا�ستثن ��اء ولي� ��س قاع ��دة .و�إن �أغلبي ��ة العلماء
ال�شيع ��ة مل ي ّتبعوا على ال�صعي ��د العملي النهجَ
احل�سين ��ي ،ومل يو�ص ��وا يف �آرائه ��م العلمي ��ة
بالن�ض ��ال واال�ست�شه ��اد عل ��ى طريق ��ة الإم ��ام
احل�سني .و�إن �أف�ضل �شاهد على هذا الر�أي هي
ال�ش ��روط يف وجوب الأمر باملع ��روف والنهي
عن املنكر .لق ��د بالغ الت�شيّع التقليدي والت�شيّع
الثوري ً
كثريا يف �أهمي ��ة الفاجعة الأليمة ملقتل
�سيّد ال�شهداء و�أهل بيته و�أ�صحابه يف كربالء.
و�إن جمال� ��س الع ��زاء احل�سين ��ي يف الق ��راءة
التقليدي ��ة هي م ��ن �أجل نيل الث ��واب ولتكوين
الهوي ��ة ال�شيعي ��ة ،ويف الق ��راءة الثوري ��ة هي
جمال� ��س لإع ��داد املتدين�ي�ن وتهيئته ��م لإحداث
ث ��ور ٍة �ض ّد الطاغ ��وت؛ وكلت ��ا القراءتان حققتا
جناحا ً
ً
ن�سبيا يف تطبيق غاياتهاَّ .
ولكن القراءة
التاريخي ��ة النقدي ��ة ترى ب�أن ه ��ذه املجال�س مل
تو َّف ��ق يف ازدياد املع ��ارف الإ�سالمية وتر�سيخ
الف�ضائ ��ل الدينية بني ال�شيع ��ة ،لأ ّنها متحورت
�أو ًّال حول تفا�صيل املقتل ،ومل تهدف �إىل تبيني
املع ��ارف ال�ضروري ��ة يف الق ��ر�آن و�س ّن ��ة النبي
ً
وثانيا مل يتقدّم
وتعاليم �أهل البيت �أهل البيت.
ال�شيع ��ة للأ�سف ال�شديد على �سائر امل�سلمني �أو
غ�ي�ر امل�سلمني يف حتقي ��ق الف�ضائ ��ل التي بذل
الإمام احل�سني حياته من �أجلها.

نافذة من موسكو

ماهي �أولويات الكرملين في �سوريا ؟

د .فالح احلمـراين
على الرغم من الهدنة الر�سمية ،يف �إدلب ال يوجد �أحد
يف عجلة من �أمره لإلقاء �أ�سلحته .وتتقاطع يف منطقة
تخفيف الت�ص ��عيد التي ت�ش ��مل حمافظ �إدلب ،م�صالح
العدي ��د م ��ن الالعبني املهم�ي�ن يف وقت واح ��د .عالوة
عل ��ى ذلك ،ف�إن "مرج ��ل �إدلب" لي�س ال�ص ��داع الوحيد
لدم�شق وحلفائها ،مبا يف ذلك رو�سيا.
وتق ��ع رو�س ��يا يف املثلث ال�س ��وري الرتك ��ي ،لأن لدى
مو�س ��كو اتفاق ًا مع ط ��ريف النزاع .وفيم ��ا �أعلن وزير
اخلارجية الرو�سية �سريغي الفروف اجلمعة املا�ضية
"�إن احل ��رب يف �سوريا انتهت فعلي ًا" قال مراقبون
رو� ��س �إن اله ��دف الرئي� ��س للكرمل�ي�ن ه ��و حتقي ��ق
اال�ستق ��رار يف الو�ض ��ع يف املنطق ��ة ،واحلف ��اظ عل ��ى
ال�سالم ��ة الإقليمية والدولة يف �سوريا .بدروره يرى
املراقب الع�سكري جلريدة "ال�صحيفة اجلديدة" بافل
فلجينجاور� " :إن الهدف الرئي�س من العملية ال�سورية
املكلف ��ة للغاي ��ة ،واملتوا�صلة على م ��دى �أربع �سنوات
تقريب ًا ،هو ن�شر وا�ستبقاء القاعدة البحرية الرو�سية
يف طرطو� ��س ،والقاعدة اجلوية يف حميميم" .وبنا ًء
عل ��ى هذه القواعد ،كما يرى فيلجينجاور " من املمكن
ن�ش ��ر جتم ��ع بح ��ري وج ��وي ق ��ادر ،يف �ش ��رق البحر
الأبي�ض املتو�سط ومواجهة الناتو يف الطرق البعيدة
مل�ضيق البحر الأ�سود" .وبر�أيه " �إن مو�سكو من حيث
املب ��د�أ ،تقبل ب� ��أي حكوم ��ة �صديق ��ة يف �سوريا ،ويف
املنطق ��ة ال�ساحلي ��ة حي ��ث توج ��د القواع ��د الرو�سية،
مم ��ا ي�ضم ��ن عمله ��ا الآم ��ن .و�إذا �أثبت ��ت املعار�ض ��ة
"املعتدل ��ة" فائدته ��ا� ،إذن ح�سن� � ًا ،فليكن" .يف نف�س
الوق ��ت نف�سه �أو�ضح بوري� ��س دوجلوف ،وهو باحث
�أول يف مرك ��ز الدرا�سات العربي ��ة والإ�سالمية مبعهد
اال�ست�ش ��راق لوكالة "ريا نوفو�ست ��ي" �" :إن م�ساعدة
الأ�س ��د عل ��ى البق ��اء يف ال�سلط ��ة لي�س ��ت يف �أولويات
رو�سي ��ا الرئي�سية" .وعلى حد تقيمه "ال يهم مو�سكو،
يف الواق ��ع ،م ��ن ه ��و يف ال�سلط ��ة يف الب�ل�اد ،ال�شيء
الرئي�س هو �أن دم�شق توا�صل اتباع �سيا�سة علمانية،
وتع�ت�رف بامل�س ��اواة ب�ي�ن جمي ��ع الأدي ��ان ومتن ��ع
�أ�سلم ��ة الب�ل�اد" .و�أو�ض ��ح متحدث "ري ��ا نوفو�ستي"
�أن "و�ص ��ول الإ�سالمي�ي�ن االفرتا�ض ��ي لل�سلط ��ة ميثل
تهدي ��د ًا للأم ��ن القوم ��ي لرو�سي ��ا .منوه� � ًا ب� ��أن كاف ��ة

اجلماع ��ات الإ�سالمية حتدثت ع ��ن نواياها يف �إن�شاء
"دول ��ة �إ�سالمي ��ة" وممار�سة اجلهاد ،مبا يف ذلك يف
�آ�سيا الو�سطى واملناطق الإ�سالمية يف رو�سيا".
و�أع ��اد الأذه ��ان اىل �أن ال ��دول ال�ضامن ��ة التفاقي ��ات
"�أ�ستانا" ت�ضم رو�سيا وتركيا و�إيران .و�إن مو�سكو
تتع ��اون م ��ع جميع البل ��دان ،ولك ��ن يف حال ��ة �أنقرة،
يتعني عليها تقدم تنازالت ،و"غ�ض الطرف عن بع�ض
حتركاته ��ا" .م�ش�ي�را �إىل م ��ا و�صف ��ه "الوج ��ود غ�ي�ر
القان ��وين للق ��وات الرتكي ��ة يف �سوري ��ا" ،لأن دم�شق
�أو الأمم املتح ��دة مل متن ��ح الإذن للقي ��ام بذل ��ك .وقال
بوري� ��س دوجل ��وف "م ��ا نالحظ ��ه الآن يف �إدل ��ب هو
بالتحدي ��د رغب ��ة رو�سيا يف ح ��ل الق�ضاي ��ا بالو�سائل
ال�سيا�سي ��ة ".وال�س� ��ؤال ال ��ذي يط ��رح نف�سه ه ��و� :إذا
كان ه ��دف ال�سلطات ال�سورية ه ��و ا�ستعادة ال�سيطرة
الكامل ��ة على الب�ل�اد ،التي تدعمها رو�سي ��ا والواليات
املتح ��دة وتركي ��ا ،وه ��دف �أنق ��رة يف نف� ��س الوق ��ت
ه ��و احلفاظ عل ��ى النفوذ ب�ي�ن اجلماع ��ات الإ�سالمية
امل�سلحة يف املنطقة ،فماذا �سيحدث عندما يتم حترير
�إدل ��ب وي�صل اجلي�ش ال�س ��وري اىل احلدود ال�شمالية
للبالد؟
�إن مو�سكو تعمل مع دم�شق ال�ستعادة ال�سيادة ،ويعمل
امل�ست�ش ��ارون الع�سكريون الرو� ��س يف �سوريا .ولكن
�إذا حتدثن ��ا ع ��ن اخلط ��ة ال�سرتاتيجية ،فه ��ذه م�شكلة
�صعب ��ة بالن�سب ��ة ملو�سك ��و ،وكما يالح ��ظ دوجلوف.
ً
�شروط ��ا �صارمة
ويلف ��ت :ال ميك ��ن لرو�سي ��ا �أن ت�ضع
لرتكي ��ا �أو لوا�شنطن .و�إن م�صال ��ح القوى اخلارجية
ت�ؤث ��ر على موقف مو�سكو .لذل ��ك ،ال يزال من ال�صعب
القول �إن لدى رو�سيا خطة وا�ضحة للم�ستقبل".
ويطل ��ق عل ��ى املنطقة ا�س ��م " مرجل �إدل ��ب" ،لأن عدة
جمموع ��ات م�سلح ��ة هن ��اك تعم ��ل يف وق ��ت واح ��د.
وجت ��در الإ�ش ��ارة اىل �أن االتف ��اق على �إن�ش ��اء مناطق
لإزال ��ة الت�صعي ��د يف �سوري ��ا يف �أيل ��ول  2017يف
عا�صم ��ة كازاخ�ست ��ان� ،أ�ستان ��ا (الآن ن ��ور �سلط ��ان).
وتق ��ع ثالث مناط ��ق تخفي ��ف الت�صعيد عل ��ى التوايل
يف اجلزء اجلنوبي م ��ن حمافظة درعا وعلى احلدود
م ��ع الأردن ،ويف �ضواحي دم�ش ��ق  -يف منطقة جوتا
ال�شرقي ��ة و�شمال حمافظة حم�ص .وكان من املقرر �أن
تق ��وم ال�شرطة الع�سكرية الرو�سي ��ة مبراقبة الو�ضع.
وكانت م ��ن املقرر �أن تراق ��ب �إي ��ران ورو�سيا وتركيا
ب�شكل م�شرتك يف منطقة الت�صعيد الرابعة � -إدلب .
ووافق الرئي�سان فالدميري بوتني ورجب �أردوغان يف
�أيل ��ول  ،2018على �إن�شاء منطقة منزوعة ال�سالح بني
قوات املعار�ض ��ة امل�سلحة ،وقوات احلكومة ال�سورية
بعمق ي�صل �إىل  25ك ��م .تعهد اجلي�ش ال�سوري بعدم
مهاجمة �إدلب ،وكان من املفرت�ض �أن تغادر اجلماعات
امل�سلح ��ة ،وال �سيم ��ا جماع ��ة هيئ ��ة حتري ��ر ال�ش ��ام،
املنطق ��ة املنزوعة ال�سالح .وميكن �أن تبقى يف منطقة
الت�صعي ��د ،جماع ��ات املعار�ضة املعتدل ��ة التي تدعمها
�أنق ��رة ،مب ��ا يف ذل ��ك اجلي�ش ال�س ��وري احل ��ر ،ولكن
عليه ��ا �سحب جميع الأ�سلحة الثقيلة من هناك .ويقوم
اجلي�ش الرو�سي والرتكي ب�صورة م�شرتكة بالرقابة

على تنفيذ االلتزامات.
لك ��ن الهدنة مل حُترتم .ففي نهاي ��ة �شهر �أيلول من ذلك
الع ��ام ،هاجم اجلي� ��ش ال�سوري مواق ��ع هيئة حترير
ال�ش ��ام على حدود �إدلب وحماة ،وت�صاعد املوقف مرة
�أخ ��رى يف �صيف ع ��ام  .2019يف �أوائل �آب .ويف 27
�آب املا�ض ��ي ،و�ص ��ل �أردوغان على وج ��ه ال�سرعة �إىل
رو�سي ��ا ملناق�شة الو�ضع يف �إدلب مع فالدميري بوتني.
وح�س ��ب بع�ض التقارير ف�إن بوتني اعرتف يف الواقع
ب�شم ��ايل �سوريا كمنطقة نفوذ تركية ،رغم �أنه مل يُعلن
علن ًا عن مدى امتداد هذه املنطقة .ومت توقف الهجوم
ال�س ��وري /الرو�س ��ي ،و�ضم ��ان �أمن مواق ��ع (قواعد)
املراقب ��ة الع�سكرية الرتكية يف �إدل ��ب .وبر�أيهم �إن كل
�ش ��يء يتم فقط لإبعاد �أردوغان ع ��ن الواليات املتحدة
وحل ��ف الناتو .وابتداء م ��ن � 31آب ،مت تطبيق نظام
جدي ��د لوق ��ف �إط�ل�اق الن ��ار يف املنطق ��ة .ويف اليوم
نف�سه� ،أفي ��د �أن اجلي�ش ال�س ��وري �سيوقف القتال من
جانب واح ��د .و�سي�سمح وقف �إط�ل�اق النار للمدنيني
مبغ ��ادرة املناط ��ق اخلط ��رة ،ويف � 22آب  .وج ��رى
يف �شم ��ال حمافظة حم ��اة فتح ممر �إن�س ��اين بالفعل.
وبالن�سب ��ة لرتكي ��ا ،ف� ��إن ت�صعي ��د الو�ض ��ع يف �إدل ��ب
حمفوف � ً
أي�ضا بتدفق هائل لالجئني عرب حدودها.
و ي�ستنت ��ج من اخلارط ��ة ال�سيا�سي ��ة والع�سكرية يف
الوق ��ت الراه ��ن �إن اجلي� ��ش ال�س ��وري ي�سيط ��ر على
ج ��زء كبري م ��ن الأرا�ضي ال�سورية ،ولك ��ن لي�س كلها.
فيم ��ا ي�سيط ��ر مقاتلو هيئ ��ة حترير ال�شام عل ��ى �إدلب
بالكام ��ل تقريب� � ًا ،يف ح�ي�ن حتت ��ل ت�شكي�ل�ات اجلي�ش
ال�سوريا احلر ،التي تدعمها تركيا ،الأرا�ضي الواقعة
يف ال�شمال وال�شم ��ال ال�شرقي وجزء كبري من جنوب
�إدلب .وحتتل "القوى الدميقراطية ال�سورية" �شمال
�شرق ��ي �سوري ��ا (م ��ن منب ��ج �إىل احلدود م ��ع العراق)
 ف�ض�ل ً�ا ع ��ن "وحدات الدف ��اع عن النف� ��س" الكردية.وتتحك ��م الق ��وات الرتكي ��ة الت ��ي تقات ��ل الت�شكي�ل�ات
الكردي ��ة –يف �شم ��ال حمافظ ��ة حل ��ب احلدودي ��ة..
وي ��رى مراقب ��ون رو�س�" :إن الهدف م ��ن �أعمال �أنقرة
ه ��و احلفاظ على اجلماع ��ات الإ�سالمية امل�سلحة التي
تعتربه ��ا تركي ��ا معتدلة والت ��ي تعتمد عل ��ى دعمها".
وتتبن ��ى الوالي ��ات املتح ��دة وحلفا�ؤه ��ا يف املنطقة-
اململكة العربية ال�سعودية و�إ�سرائيل وتركيا – موقف ًا
يدع ��و �إىل تغيري النظام يف �سوريا .والهدف الرئي�س
لإي ��ران ه ��و دع ��م ال�سلط ��ات ال�سوري ��ة يف مكافح ��ة
الإ�سالم ال�سني.
وبعد �أقل من ي ��وم واحد من �إعالن وقف �إطالق النار
يف منطق ��ة الت�صعي ��د يف �إدل ��ب يف � 31آب املا�ض ��ي،
ق�صف ��ت الق ��وات الأمريكية مبنى بالق ��رب من املدينة.
ووف ًق ��ا للقي ��ادة الأمريكية ،كان هناك ق ��ادة للجماعات
الإرهابي ��ة املرتبط ��ة بتنظي ��م القاعدة ..وذك ��ر املركز
الرو�س ��ي للم�صاحل ��ة ب�ي�ن الأط ��راف املتحارب ��ة� ،أن
الهج ��وم �أدى �إىل العدي ��د م ��ن اخل�سائ ��ر والدم ��ار.
بالإ�ضاف ��ة �إىل ذل ��ك ،مل يتم �إخط ��ار مو�سكو وال �أنقرة
بالعملي ��ة املقبلة .ووف ًق ًا ملرك ��ز مراقبة حقوق الإن�سان
ال�سوري ،فقد �أ�سفر الق�صف عن مقتل � 40شخ�ص ًا.
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ثقافة

على هام�ش اال�ستعداد لإقامة معر�ض العراق الدويل للكتاب

تلويحة المدى

مثقفون :المعر�ض يتجاوز الطموح لأنه يل ّبي تطلعات المثقف العراقي
ا�ستطالع /عالء املفرجي

في �ضوء ا�ستعدادات (المدى)
لإقامة معر�ض العراق الدولي
للكتاب دورة ال�شاعر مظفر
النواب  ..ا�ستطلعت المدى �آراء
عدد من المثقفين العراقيين
ب�ش�أن �أهمية �أن تقيم المدى
معر�ض ًا للكتاب ،وما ت�أثير هذه
الفعالية في الم�شهد الثقافي
العراقي وكانت �إجاباتهم :

علي فواز :مناف�س حقيقي
للمعار�ض الكبرى

�صناع ��ة الكت ��اب وعر�ض ��ه وت�سويق ��ه
عم ��ل م�ؤ�س�س ��ي ،وفع ��ل يتطل ��ب تخطيط ًا
و�سياق ��ات �إداري ��ة وتنظيمي ��ة جتع ��ل من
تل ��ك ال�صناع ��ة ممار�سة يف ت�شيي ��د القوة
املادي ��ة للمعرفة ،ولرباجمه ��ا وم�شاريعها،
و�أح�س ��ب �أن م�ؤ�س�سة امل ��دى وطوال عقود
د�أب ��ت على تبني ارتياد هذا االفق الثقايف،
بو�صف ��ه جم ��ا ًال لتو�سي ��ع مدي ��ات �صناعة
الكت ��اب ،ولدجمه ��ا يف برام ��ج التنمي ��ة
الثقافي ��ة ،ويف �سياق تنظيم عمل منتجات
الثقاف ��ة ال�شعبي ��ة على م�ست ��وى الرتويج
للكت ��اب� ،أو عل ��ى م�ست ��وى امل�شارك ��ة يف
معار�ض الكتب الدولي ��ة واملحلية ،ال�سيما
�إن ه ��ذه املعار� ��ض ،حتوّ ل ��ت اىل ظواه ��ر
فاعلة يف(ال�س�سيولوجي ��ا الثقافية) ف�ض ًال
ع ��ن كونها م ��ن �أك�ث�ر مظاه ��ر التعبري عن
تل ��ك الربام ��ج ،وعن �أهمية وج ��ود الإدارة
امل�ؤ�س�سي ��ة الناجحة لدعم زخ ��م امل�شاركة،
وللتعري ��ف مب ��ا ه ��و جدي ��د يف �صناع ��ة
الكتاب ،ويف ا�ستقطاب الفاعلني الثقافيني
خالل براجمه وندواته وفعالياته.
ري ��ادة م�ؤ�س�سة املدى لإقامة معر�ض بغداد
ال ��دويل للكت ��اب له ��ذه ال�سنة مُت ّث ��ل جدّية
ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ة يف موا�صل ��ة م�س�ؤولياتها
الثقافي ��ة ،ويف تنمي ��ة جهده ��ا املع ��ريف،
ولدع ��وة �أكرب عدد من امل�ش ��اركات الدولية
والعربي ��ة ،مثلم ��ا تعك� ��س رهان� � ًا وطني� � ًا
ومعرفي� � ًا على �أن تكون دورة هذا املعر�ض
حتدي ًا كب�ي�ر ًا ،وا�ستقطاب ًا نوعي ًا للتعريف
بالوج ��ه الثق ��ايف لبغ ��داد ال ��ذي غيّبت ��ه
احل ��روب واال�ستب ��دادات وال�صراع ��ات
الأهلي ��ة ،ولت�أكي ��د امل�س�ؤولي ��ة املهني ��ة يف
�أن يك ��ون معر� ��ض بغ ��داد للكت ��اب مناف�س ًا
حقيقي� � ًا للمعار� ��ض الك�ب�رى يف الع ��امل،
والت ��ي حتوّ ل ��ت اىل(ف�ض ��اء عموم ��ي)
للتعريف الثقايف ،مثلم ��ا �أ�ضحت من �أكرث
الظواه ��ر �إث ��ارة لال�سئل ��ة عل ��ى م�ست ��وى
الرتويج ل�صناع ��ة الكتاب ،ولدع ��م فاعلية
العق ��ل الثق ��ايف يف التوا�ص ��ل والتعري ��ف
والتنمية..
فعالية
الناقد عدنان ح�سين �أحمدّ :
ثقافية مهمة

ُيع� � ّد معر�ض الكتاب ال ��ذي ُتقيمه م�ؤ�س�سة
امل ��دى فعّالي ��ة ثقافية مهمة �س ��واء يف هذا
املتع�سر الذي يعي�شه العراق �أو يف
الظرف
ّ
الظروف االعتيادية ،فهذا الن�شاط املعريف

يق�ت�رن غالب� � ًا بالدولة الت ��ي تت�س ّن ��م ُ�سدة
احلكم ولي� ��س مب�ؤ�س�سة ثقافية على الرغم
من �أهميتها لأنه يحتاج �إىل جهود م�ضنية،
و�أموال طائلة كما هو �ش�أن معار�ض الكتب
يف ال ��دول العربي ��ة �أو بقية بل ��دان العامل.
ويب ��دو �أن تفاين الأ�ستاذ فخ ��ري كرمي قد
خرج عن حدّه امل�ألوف يف �إ�صدار �صحيفة
"املدى" ومالحقها املتعددة التي ينتظرها
القارئ يف على �أح ّر من اجلمر� ،إ�ضافة �إىل
دار املدى للثقافة والن�شر و�إذاعتها وقناتها
التلفازية وم ��ا �إىل ذلك من �أن�شطة �إعالمية
وثقافي ��ة وفني ��ة .ول ��و �أردن ��ا �أن نك ��ون
من�صفني لقلنا � ّإن ت�أثري هذا معر�ض الكتاب
لوح ��ده يتجاوز طموح الدول ��ة بكثري لأنه
يلبّي تطلعات املثقف العراقي ،وي�ستجيب
حلاجاته الثقافية ،ويُ�شبع نهمه املعريف يف
الأدب والف ��ن وال�سيا�س ��ة والفكر وترجمة
الآداب الأجنبية �إىل اللغة العربية وجعلها
متاحة �أمام القارئ وب�أ�سعار معقولة .و�إذا
كان ��ت الدول ��ة متار� ��س التجهي ��ل ،ون�ش ��ر
اخلراف ��ات والأ�ساط�ي�ر وال�شع ��وذة ،ع ��ن
ق�صد �أو من دون ق�صد ،ف�إن معر�ض الكتاب
هو حدث تنويري بامتياز تفتخر م�ؤ�س�سة
املدى للإع�ل�ام والثقافة والفنون �أن حتمل
م�شعله على مدى ع�شرة �أيام يرتدد �صداها
عل ��ى مدى ع ��ام كام ��ل يف نفو� ��س املثقفني
العراقي�ي�ن الذي ��ن يبجّ ل ��ون ه ��ذه املنا�سبة
الثقافية املُبهرة.
الحراك
�أحمد �شرجي :تفعيل ِ
الثقافي

متث ��ل امل ��دى مبختل ��ف �أن�شطته ��ا الثقافية
مرك ��ز ًا �إ�شعاعي� � ًا ثقافي� � ًا ،بل من ��ذ والدتها
كانت رائ ��دة يف �إقامة املهرجانات الثقافية
والفني ��ة  ،و ُيع ��د معر� ��ض الع ��راق الدويل
الذي تقيم ��ه املدى يف بغ ��داد نافذة ثقافية
مهم ��ة جدي ��دة يف تر�سي ��خ الفع ��ل الثقايف
ال ��ذي انتهجت ��ه  ..بغداد ت�ستح ��ق �أن يُقام
فيه ��ا معر�ض للكت ��اب بهذا الثق ��ل املعريف
وتنوع ��ه ع�ب�ر م�شاركة العدي ��د دور الن�شر
املهم ��ة عربي� � ًا ودولي� � ًا  ،بحك ��م العالق ��ات
الوطي ��دة للم ��دى مع ه ��ذه ال ��دور الك ُتبيّة
ب�شكل ع ��ام واملثقفني ب�شكل خا�ص  ،ولهذا
ميث ��ل هذا املعر� ��ض عالمة ك ُتب ّي ��ة مائزة ،
بالإ�ضاف ��ة اىل الأن�شط ��ة الثقافية املتنوعة
واملوازي ��ة طيل ��ة اي ��ام املعر� ��ض  ،والت ��ي
�ستحول نهارات بغداد ولياليها اىل كرنفال
ثقايف مهم ،تنوع م�صادر وجهات التنظيم
الثقايف يف العراق حالة �صحية و�إيجابية
من �أج ��ل تفعيل احل ��راك الثق ��ايف ودوره

التنويري داخل املجتمع العراقي ،العراق
يحت ��اج اىل �أكرث من ( م ��دى) ليعود مركز ًا
للكت ��اب � .ش ��كر ًا للم ��دى وللقائم�ي�ن عليها
ولكل جهد حقيقي وخمل�ص لإ�شعاع �سيادة
الثقاف ��ة يف ظل تنامي اجلهل والتخلف يف
بلد احلرف الأول
�صالح ح�سن :خدمة عظيمة
للثقافة

من ال�ضروري ج ��د ًا �أن تقيم املدى معر�ض ًا
للكت ��اب وه ��ي ذات اخل�ب�رة والكف ��اءة يف
هذا املجال مما يجع ��ل هذه املعار�ض التي
�ستقيمه ��ا م�ستقب�ل ً�ا ذا �أهمي ��ة بالغ ��ة يف
ظروفن ��ا احلالية التي �أفرزت �أعداد ًا كبرية
م ��ن الأطفال الأميّني  .م ��ن امل�ؤكد �أن املدى
�ستقيم معار�ض نوعي ��ة و�ستختار ما يفيد
الق ��ارئ العراقي لأنها �أدرى مبا يجري يف
ال�ش ��ارع العراقي وميكنه ��ا �أن تقدم الكثري
م ��ن الكت ��ب املفي ��دة عل ��ى كاف ��ة الأ�صع ��دة
ولي� ��س يف جم ��ال الأدب فق ��ط � .إنْ ح�صل
و�أقام ��ت املدى ه ��ذه املعار� ��ض ف�أنها تقدم
خدم ��ة عظيم ��ة للثقاف ��ة والف ��ن العراقيني
ونتمنى �أن يحدث ذلك .
نعيم عبد مهلهل :خطوة �إلى الأمام

تعتني امل ��دى ب�صناعة الكتاب وهي عريقة
يف �صناعته ون�شره .وطاملا كانت عناوين
كت ��ب امل ��دى وم�ضامينه ��ا بتن ��وع معريف
ر�ص�ي�ن .لي�أت ��ي معر�ضه ��ا البغ ��دادي ه ��ذا
جزء ًا من م�شروع ح�ض ��اري لتدويل ثقافة
بغ ��داد الت ��ي �أر�س ��ى امل�أمون بي ��ت حكمتها
و�أ�س� ��س علماء اللغة فيه ��ا م�شروع الثقافة
العربي ��ة الأوىل منذ �ألف ليل ��ة وليلة واىل
اليوم.
امل ��دى �صحيف ��ة ودار ن�ش ��ر ت�أخ ��ذ ري ��ادة
ال�ش ��يء اجلدي ��د يف ثقاف ��ة بغ ��داد ع�ب�ر
معر�ض بغداد ال ��دويل للكتاب ف�أراه نافذة
ينبغي �أن نن�صف فيه ��ا العناوين اجلديدة
وندع ��و �إليها م ��ن ي�ستحق لندع ��وه ليمثل
ثقافة العراق وعر� ��ض منجزه وت�صوراته
يف �إجن ��اح هك ��ذا تظاه ��رة ثقافية يف هذه
ال ��دورة والقادم ��ات م ��ن ال ��دورات الت ��ي
�أمتنى �أن تك ��ون تقليد ًا �سنوي� � ًا يجعل من
الثقاف ��ة العراقية و�صورة احلياة اجلديدة
لعراق دميقراطي وحر ومتنور.
اعتق ��د �أن معر�ض� � ًا كهذا هو خط ��وة نتقدم
فيه ��ا �إىل الأم ��ام م ��ن �أج ��ل تر�ص�ي�ن عم ��ل
امل�ؤ�س�س ��ات الثقافي ��ة يف خدم ��ة الكت ��اب
�صناع ��ة وت�صدي ��ر ًا وجعله حمط ��ة التقاء
لع�شرات دور الن�شر العربية والعاملية.

توفيق التميمي :ر�سالة للعالم
با�ستعادة دور بغداد

لي�س جدي ��د ًا �أن تقيم املدى معر�ض ًا للكتاب
وهي التي �أقامت معار�ض عاملية يف مدينة
�أربيل اثبتت خاللها �إنها امل�ؤ�س�سة الثقافية
العراقي ��ة الق ��ادرة بح ��ق عل ��ى تن�شي ��ط
مفا�ص ��ل الثقاف ��ة العراقي ��ة يف مناحيه ��ا
املدنية وجماالتها املختلفة مبا عجزت عنه
امل�ؤ�س�سة احلكومية متمثلة بوزارة الثقافة
ودوائرها العاطلة الفا�شلة
امل ��دى حت�ض ��ر اىل العا�صم ��ة يف معر�ض
كتابها العاملي ه ��ي ر�سالة للعامل با�ستعادة
دور بغ ��داد يف الري ��ادة الثقافي ��ة و�إنه ��ا
حا�ضن ��ة لالب ��داع العرب ��ي والإن�س ��اين
وامل ��دى بكل خرباته ��ا املرتاكمة وعالقاتها
الو�شيج ��ة الطيب ��ة مبثقفي وك ّت ��اب العامل
ودور ن�ش ��ره لهي قادرة وجدي ��رة لإي�صال
ه ��ذه الر�سال ��ة الثقافي ��ة الإن�ساني ��ة اىل
مدياته ��ا الكوني ��ة لتق ��ول للع ��امل �إن بغداد
مازالت مركز ا�ستقطاب املفكرين واملثقفني
و�صناع اجلم ��ال يف العامل لأنها ا�ستعادت
�سالمه ��ا و�أمنها ال ��ذي اختطفتها ع�صابات
وميلي�شيات طارئة وها هي املدى امل�ؤ�س�سة
الثقافي ��ة العراقي ��ة الأ�صيل ��ة ه ��ي �صاحبة
�سبق الريادة بخربته ��ا و�إدارتها الناجحة
ملثل هذه الفعاليات يف �إي�صال هذه الر�سالة
نتمنى �أن تتوا�صل هذه امل�ؤ�س�سة العراقية
بدوره ��ا التنويري والنه�ض ��وي يف �إبراز
الثقافة العراقية ورموزها للعامل من خالل
معار�ضه ��ا العاملية وغريها م ��ن الفعاليات
التي تقوم بها املدى على مدار ال�سنة.
الروائي �صادق الجملُ :
�سبق االحتفاء
واالحتفال بكل جديد

للتاري ��خ �أق ��ول �إن للم ��دى �سب ��ق االحتف ��اء
واالحتفال بكل جديد وما ي�صدر من كتب يف
جميع املج ��االت لرتفد املكتب ��ة العربية عامة
والعراقي ��ة خا�ص ��ة � ،أذكر متام� � ًا كيف بذلت
املدى جه ��د ًا معرفي ًا بعد التغيري حينما كانت
توزع مع كل ن�سخة من جريدتها الغراء كتاب ًا
باملجان وهذا لعمري عم ��ل ال يقدر بثمن� .إن
املعار�ض الت ��ي تقيمها امل ��دى �إ�سهامة كبرية
يف ن�شر الثقافة والوع ��ي بيننا ونحن الذين
حُ ِرمن ��ا يف الأزمنة ال�سابقة م ��ن �أفق انت�شار
املعار� ��ض الت ��ي تتن ��وع فيه ��ا الأيدلوجي ��ات
باخت�ل�اف الأف ��كار وه ��ذه ر�سال ��ة وطني ��ة
�إن�ساني ��ة بعيدة عن التقوقع والنظرة للحياة
بعني واح ��دة وللمدى جت ��ارة ثقافية رابحة
معنوي ًا ورمب ��ا (خا�سرة) مادي ًا حيث تعر�ض
مطبوعاته ��ا وبخ�صم ي�ص ��ل �أحيان ًا اىل 50٪

من �أجل ت�شجيع اجلي ��ل اجلديد على التزود
بالعل ��م والثقافة .ناهيك ع ��ن مالحقة الإبداع
واملبدع�ي�ن يف كل جم ��االت احلي ��اة ون�ش ��ر
نتاجاته ��م وا�ست�ضافتهم كي يدل ��وا بدلوهم
ا�ستزاد ًة ومعرفة للتاريخ الإن�ساين وال ِنتاج
املع ��ريف� ...أ�ش ��د عل ��ى ي ��د العامل�ي�ن فيه ��ا
ومل�ؤ�س�سه ��ا و�ألف حتية حب وتقدير للأ�ستاذ
ع�ل�اء املفرجي ال ��ذي �صار ج ��زء ًا من �صورة
املدى..
�صميم ح�سب اهلل� :إثراء الجوانب
الفكرية

ي�ش ��كل �أي فع ��ل ثق ��ايف ح�ض ��ور ًا فاع�ل ً�ا يف
املجتم ��ع  ،وت�أت ��ي �إقام ��ة املعار� ��ض الفني ��ة
ومعار� ��ض الكت ��اب واملهرجان ��ات الفني ��ة
والأدبي ��ة يف طليع ��ة تلك الن�شاط ��ات ملا فيها
م ��ن تن ��وع يف الأ�ش ��كال الثقافي ��ة الت ��ي يتم
تقدميها يف تلك املحافل الثقافية.
و ُيع ��د معر�ض املدى للكتاب �أحد �أهم الأفعال
الثقافي ��ة الت ��ي ميك ��ن له ��ا �أن ت�ت�رك �أث ��ر ًا
عميق� � ًا يف الأو�س ��اط الثقافي ��ة مل ��ا ميك ��ن �أن
يحتوي ��ه م ��ن تن ��وع يف املطبوع ��ات  ،ف�ض ًال
ع ��ن ما ميك ��ن �أن يت�ضمن ��ه معر� ��ض الكتاب
م ��ن فعالي ��ات ون�شاطات ميك ��ن �أن ت�سهم يف
�إث ��راء اجلوانب الفكرية عن ��د زوار املعر�ض
مل ��ا تت�ضمن ��ه من ن ��دوات و حلق ��ات نقا�شية
يت ��م فيها ا�ست�ضاف ��ة �أبرز الكت ��اب واملفكرين
يف التخ�ص�ص ��ات الثقافية والعلمية املتنوعة
 ،م ��ن جه ��ة �أخ ��رى ميك ��ن �أن ي�سه ��م معر�ض
املدى للكاتب يف دعم املنجز الثقايف العراقي
وحماول ��ة ت�سويق ��ه عن طري ��ق م�شاركة دور
الن�ش ��ر العربي ��ة والعاملي ��ة والت ��ي �ستك ��ون
حا�ض ��رة يف املعر� ��ض  ،كم ��ا ميك ��ن ملعر�ض
امل ��دى للكت ��اب �أن يك ��ون مفيد ًا م ��ن الناحية
االجتماعية ع ��ن طريق �إعادة ح�ضور الكتاب
والت�أكيد عل ��ى دوره يف بناء املجتمع  ،وهي
حماول ��ة لإع ��ادة �إحي ��اء املقول ��ة ال�شه�ي�رة (
القاهرة تكتب وب�ي�روت تطبع وبغداد تقر�أ)
وهي مقولة ظلت حا�ضرة يف الثقافة العربية
ل�سنني طويلة  ،وقد ي�سهم �إقامة معر�ض املدى
للكت ��اب يف �إعادة احلياة لتلك الفكرة �،إذ كان
املثقف العراق ��ي يف طليعة الق ّراء واملتابعني
لأح ��دث الإ�ص ��دارات الت ��ي كان ��ت ت�ؤل ��ف �أو
ترتج ��م هن ��ا �أو هن ��اك  ،من جهة �أخ ��رى ف�إن
�إقام ��ة معر� ��ض امل ��دى للكتاب  ،ق ��د ت�سهم يف
�إع ��ادة احلي ��اة �إىل الكت ��اب بو�صف ��ه ( خ�ي�ر
جلي� ��س يف الزمان كتاب)  ،بع ��د �أن �سيطرت
التكنولوجي ��ا وو�سائل التوا�صل الإجتماعي
على العق ��ل العراقي املنت ��ج للمعرفة  ..لأننا
ننتمي يف النهاية �إىل �أمة اقر�أ.

� شاكر لعيبي

(الحياكة) ب�صفتها مفهوم ًا لل�شعريات
قبل �أ�سبوع حتدثنا هنا عن جماليات الب�ساط ،وفق ال�شذرات
القليل ��ة ال ��واردة يف ال�ت�راث ال�شع ��ريّ والن�ث�ريّ العربي.
لنتتب ��ع قلي�ل ً�ا ه ��ذا الإرث ال�شع ��ريّ م ��رة �أخ ��رى ،ونط ��رح
ال�س� ��ؤال عن ال�سب ��ب الذي مل ُيعت�ب�ر فيه الب�س ��اط (حام ًال)
للعم ��ل الفني ،هذا �إذا اعتربنا النقو�ش والر�سوم املر�سومة
عليه �أعما ًال ت�شكيلية كما نعتربها اليوم ،وكما اع ُترب الورق
املنقو� ��ش واملر�سوم دائم ًا حام ًال فني ًا .يق�صد عادة باحلامل
يف الف ��ن  -يف الر�سم خا�صة  -املادة �أو احلاجية التي ُتن ّفذ
عليها اللوحة .كان القما�ش لوقت طويل حامل فن الت�صوير
العاملي ،وميكن �أن يكون اجلدار �أو اخل�شب وغريهما كذلك
ّ
م ��ن احلوام ��ل .احلامل عن�ص ��ر �أ�سا�سي يف ف ��ن الت�صوير،
بدرجات قراءة وت�أويل العمل .يف ت�أريخ الفن
غي
ٍ
وهو قد ُي رِّ
يقع احلامل عادة يف مواجهة املتلقي (وجهًا لوجه) �أو على
ركي ��زة ،قاع ��دة ( )socleبالن�سب ��ة لفني النح ��ت واخلزف.
الفني ع ��ادة على الأر� ��ض .لذلك ،اعتربت
ال يو�ض ��ع العم ��ل
ّ
عل ��ى ما يبدو ،طبيعة الأعم ��ال اخلزفية والن�سيجية مريبة،
ب�سب ��ب طريق ��ة عر�ضه ��ا �أو ا�ستخدامها .ول ��ذا كان اخلزف
الإ�سالم ��ي الرفيع يعلق غالب ًا على اجلدران �أو يو�ضع مائ ًال
العربي،
يف خزان ��ة ،وه ��و ما نراه حت ��ى اليوم يف املغ ��رب
ّ
بينم ��ا يف الع�ص ��ور الأح ��دث فلدين ��ا الأدل ��ة الدامغ ��ة (كما
تربهن م�شاهد الر�سم اال�ست�شراقي يف القرنني الثامن ع�شر
ال�سج ��اد كان ُين�شر على
والتا�س ��ع ع�شر امليالديني) على �أن
ّ
حبال �أو ُيع ّل ��ق على جدران احلوانيت التي تبيعه يف املدن
العربية العتيقة.
م ��ن هنا ف�إن الإعجاب العربي املع ��روف واملث َّمن (لل�صورة)
املر�سوم ��ة ،يرتاج ��ع كث�ي�ر ًا حامل ��ا ُتر�س ��م ه ��ذه ال�ص ��ورة
نف�سه ��ا على ب�س ��اط ملقى على الأر�ض� ،أمل ت ��ر ما يقول ابن
الرومي:
انحطاط
فيكم وعزي يف
ال�صراط
جاهي �أدق من
ِ
ِ
ــــــياط
وتكاي�سى وتـــــــــحاذقى
يلجان يف �سم اخل ِ
الب�ساط
مثل املُ َ�ص َّور يف
و�أنا ال�شــــــقي ب�أر�ضكم
ِ
ّ
ال�سجا َد
لعل بع�ض �أبواب املنازل العربية كانت ُتع ِّل ُق قدمي ًا
ّ
ك�أب ��واب له ��ا� ،أو ك�أبواب داخلي ��ة ،ولكننا ال نظ ��ن ب�أنه من
ال�سج ��اد الع ��ايل ال ��ذي مل يكم �أح ��د لري�ض �أن يق ��وم بدور
�ستارة.
مع ذلك ،ف�إن عملية ن�سج الب�ساط تندرج يف عملية (احلياكة)
الفني ،وتوري ��ة عنه .وقد
ب�صفته ��ا مفهوم� � ًا لعموم اخلل ��ق
ّ
ا�ستخدم اجلرجاين هذا املفهوم للحياكة بهذا املعنى :العمل
ال�شع ��ريّ هو جمموعة من العنا�ص ��ر امل�ضمومة �إىل بع�ضها
بطريق ��ة مرتابط ��ة ،مثله م ��ن النج ��ارة ،وبالأخ� ��ص عملية
تطعي ��م اخل�ش ��ب .الن�سيج والنجارة كان ��ا مثاليه الأثريين،
وال ّ
ن�شك ب�أنه كان ال يق�صد ن�سيج ًا وجنار ًة عادية مبتذلة.
ورنَ اجلمي ��ل املتقن باحلياكة.
يف ل�س ��ان العرب قبل ذلكُ ،ق ِ
َق َ
اج ُز ي�صف ظهر �أتان من حمر الوح�ش :
ال ال َّر ِ
اك  -طِ ْنف َِ�س ٌة فيِ َو ْ�ش ِيهَا ِح َب ُ
نا َج َّل َلهَا الحْ ُ َّو ُ
َك�أَ مَّ َ
اك
�إنه ي�ص ��ف ظهرها ب�أن فيه و�شيا ورقما وخطوط ًا وطرائق،
ف ��ك�أن حائ ��كا وه ��و ال ��ذي ين�س ��ج الثي ��اب� ،ألب�سه ��ا طنف�سة
[�سج� � ّادة] مو�ش ��اة فيه ��ا خط ��وط م�ستقيم ��ة ذات �أل ��وان،
فاخلط ��وط يف ظهره ��ا تل ��وح ك�أنه ��ا مذهب ��ة عن ��د حترك ��ه
ومتابعتها ال�س�ي�ر� .إنه (حائك) ويف الوقت نف�سه ا(حابك)،
واحلِ ب� � َاك هو اخلط يف الرم ��ل �أو يف الثوب �أو يف ال�شعر،
ومثل ��ه احلبيك ��ة وجمعه ��ا حبائ ��ك .يف الن� ��ص الق ��ر�آين
"وال�سم ��اء ذات احلب ��ك" وه ��ي طرائ ��ق ال�ض ��وء ترى يف
ال�سماء يف غياب القم ��ر ،وهي املجرة �أو الأفالك تدور فيها
املف�سرون.
الكواكب ،يقول ّ
يع ��ود اليوم بع� ��ض النق ��د الت�شكيلي العرب � ّ�ي ،يف املغرب،
ال�ستخدام مفهوم (احلياكة) لو�صف عملية تكوين وت�شكيل
الأعم ��ال واندغ ��ام عنا�صره ��ا ع�ضوي ��ا بع�ضه ��ا بالبع� ��ض
الآخر.
ال�شعري هو مجموعة من
العمل
ّ
العنا�صر الم�ضمومة �إلى بع�ضها
بطريقة مترابطة ،مثله من
النجارة ،وبالأخ�ص عملية تطعيم
الخ�شب

الروائي وعالم الم�صريات كري�ستيان جاك يقتفي �آثار (توت عنخ �آمون)� :سر �أ�سلوبي هو (ال�شغف

)

ترجمة  :عدوية الهاليل

جمل ��ة االك�سربي� ��س الفرن�سية �أجرت
معه حوارا جاء فيه :

الن� ��ص ..ويف النهاي ��ة � ،أت�أك ��د من ان
ماحاول ��ت �أن ا�شعر ب ��ه وان اعي�ش له
و�أفكر فيه هو �أم ��ر جلي متاما ،وهذه
املعرف ��ة الوا�ضح ��ة النقي ��ة مهمة جدا
بالن�سبة يل ..

 يف �شباب ��ي  ،كنت �شغوف ��ا بالأدب ،در�ست اللغات القدمية مثل اليونانية
والالتيني ��ة واخل ��ط الدميوطي الذي
كان ي�ستخدم ��ه امل�صريون القدماء يف
حياتهم اليومية واخلط الهريوغليفي
وخمطوط ��ات ال�ب�ردي اي�ض ��ا ..ويف
مايخ�ص اال�سل ��وب � ،أعجبت بجريار
دي نريفال ال ��ذي �أمتعني طوال فرتة
مراهقت ��ي اذ كان ا�سلوب ��ه يدخ�شن ��ي
بنقائ ��ه وو�ضوح ��ه  ،وكان ��ت رحلت ��ه
اىل ال�ش ��رق يف ع ��ام � 1851أعجوب ��ة
بالن�سبة يل حتديدا ..

 بمع��زل ع��ن �ش��غفك بم�ص��ر،
ماهي �سمات �أ�سلوبك ؟

 كي��ف يمكن��ك التوفي��ق ف��ي
�أ�سلوبك بين كونك عالم م�صريات
وروائي في �آن واحد ؟

في كتابه االخير  ،يقود الكاتب
والمدير ال�سابق لمعهد رم�سي�س
كري�ستيان جاك قراءه الى
م�صر القديمة في مغامرة
روائية تدور حول الفرعون
توت عنخ �آمون ..وينقل عا�شق
النيل و�أ�سراره �شغفه بالبلد
اال�سطوري وموطن الفراعنة
الكبار الى قراءه في العالم
�أجمع حيث يتعقب خطى
توت عنخ �آمون – ال�شخ�صية
الم�شهورة عالميا  -في كتابه
الذي يحمل عنوان (ال�سر
المطلق) وال�صادر عن دار ()xo
للن�شر في � 418صفحة والذي
يخو�ض فيه مغامرات مثيرة
بحثا عن كنز مفقود ..

 و�ض��وح �أ�س��لوبك  ،ه��ل يتي��ح
الو�صول الى المعرفة ؟

 كان كتاب ��ي االول عب ��ارة ع ��ن مقالح ��ول ارث م�ص ��ر القدمي ��ة يف ف ��ن
الع�ص ��ور الو�سط ��ى  ،وخ�ل�ال ف�ت�رة
اع ��داد خمطوطتي  ،عرثت على مكتبة

ت�ض ��م الكتب التاريخي ��ة للم�ؤرخ �آالن
ديك ��و  ،ول ��دى قراءتها  ،قل ��ت لنف�سي
ان ��ه كان على �ص ��واب  ،فم ��ع امتالكه
معرفة كبرية  ،كان لدى ديكو ا�سلوبا
للكتاب ��ة يفهمه اجلميع وق ��د �ألهمتني

موهبة هذا االكادميي الفرن�سي بقوة
..
 ماه��و �س��ـر �ص��نعتك لت�ألي��ف
رواية ؟

 من ��ذ بدايات ��ي  ،و�أن ��ا اكت ��ب بي ��دي..ال�شك ب�أينم�أخوذقليالباملخطوطات
فانا عا�ش ��ق للحرب والورق  ،ومبجرد
ت�صحيح كتاب ��ي وطباعته ،اكون �أول
قارئ له لغر�ض طرح اال�سئلة وحتليل

 ا�سلوب ��ي يتكيف مع املو�ضوع الذيتت ��م معاجلت ��ه  ،وكم ��ا هو احل ��ال مع
املو�سيقى  ،فالبد من وجود اختالفات
..الكت ��اب عندي قد ي�شب ��ه �سوناتا او
اوب ��را او �سمفونية فلكل منها ايقاعها
اخلا�ص ..وبطل الرواية قد ميلي علي
احيانا ال�سلوك الذي اتبعه واال�سلوب
ال ��ذي اتبن ��اه ..كم ��ا ان �شخ�صيات ��ي
مث ��ل رم�سي�س الث ��اين  ،اوزيري�س او
حتتم� ��س الثالث له ��ا �سماتها اخلا�صة
 ،لك ��ن �س ��ر ا�سلوبي الذي ي� ��ؤدي اىل
�إيجاد املو�ضوع هو ال�شغف!
 تن��وع معارف��ك العلمي��ة  ،ه��ل
جاء ف��ي خدم��ة الت�ش��ويق الذي
يم��زج بي��ن المغام��رة والوح��ي
واالنتعا�ش والفعل ؟

 يف الفك ��ر امل�ص ��ري ،تك ��ون العالقةب�ي�ن الوحي ��د واملتع ��دد جوهري ��ة،
فاليوج ��د لديهم �شرك او توحيد  ،لكن
الل ��ه واحد ول ��ه تعابري غ�ي�ر منتهية ،
وعملي يعك�س ال�شيء ذاته تقريبا فهو
جمموعة غ�ي�ر منتهية م ��ن املوا�ضيع
التي يتم تناولها وفيه ابعاد اجتماعية
و�سيا�سية وروحية  ،ومن خالل نف�س
الكتاب ��ة والنظرة امل�شرتك ��ة  ،فان كل
كتاب يجب �أن يك ��ون �صادقا وجديدا
وخمتلف ��ا ..وكم ��ا كان يق ��ول بريل":
ق ��د اتوقف عن الغن ��اء يف اليوم الذي
ق ��د �أبد�أ فيه �صنع ذات ��ي  ،فلي�س لديك
ماتقول ��ه �أكرث م ��ن جت�سي ��د نف�سك" ،
وهك ��ذا  ،ينه ��ار اال�سل ��وب  ،ويتطلب
ذل ��ك توثيق ��ا دقيق ��ا خلدم ��ة �سيناريو
ايقاعي ..
 ماهي نظرتك ال�شخ�ص��ية لدى
مراجعة �أعمالك ؟

 كتبي م�ستوحاة من احلياة القدميةوع ��امل م�ص ��ر القدمي ��ة ،لكنه ��ا متث ��ل
اليوم حيات ��ي كلها ،فان ��ا م�سكون بها
كلي ��ا  ،و�ستظ ��ل متثل حيات ��ي مادمت
موجودا ..
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اقــــرأ
لو � َّأن م�سافراً يف ليلة �شتاء

�صدرت عن دار امل ��دى رواية الكاتب الإيطايل �إيتالو
كالفين ��و "لو �أن م�ساف� � ًرا يف ليلة �شتاء" وهي رواية
ي�صفه ��ا النقاد ب�أنها غري م�سبوق ��ة يف تاريخ الرواية
العاملي ��ة .رواي ��ة الرواي ��ات ،بطله ��ا ق ��ارئ الرواية،
الباح ��ث ع ��ن اكتم ��ال احلدث ،ال ��ذي ال يكتم ��ل �أبدًا،
والرواي ��ات املنقو�ص ��ة �أب� �دًا ،واملاهي ��ة امللتب�س ��ة
للم�ؤلفني ..وك�أن "النق�ص ��ان" هو جوهر العامل� ،أو
�سراب وفك ��رة وهمية.
الرواي ��ة ،وك�أن "االكتم ��ال"
ٌ
رواي ��ة ال ت�شب ��ه ما �سبقه ��ا من �إبداع ��ات العامل ،وال
ت�شبه -عل ��ى �أي نحو� -إبداع ��ات كالفينو ال�سابقة،
تتما�س معها ،ك�أنها الذروة التي �أراد ان
�أو -حتى-
ّ
ي�صل �إليها هذا الروائي املثري للده�شة.
ح

ول العا

لم

نادين ن�سيب جنيم تعلن طالقها
على تويرت" :الفراق �صعب"
�أعلن ��ت املمثل ��ة اللبناني ��ة ،نادي ��ن ن�سي ��ب جني ��م ،انف�صالها عن
زوجها املهند�س اللبناين ،هادي الأ�سمر ،ب�شكل ر�سمي.
وغردت جني ��م ،ال�سبت ،ع�ب�ر ح�سابها اخلا�ص مبوق ��ع التوا�صل
االجتماعي تويرت قائلة� ،إن "القرار ما كان �سهل علينا والفراق
�صع ��ب لو �شو ما كانت الأ�سباب ب� ��س الع�شرة واالحرتام
واملعزة ب�ضل ��وا والأهم الثمرة احلل ��وة والدنا ...ما يف
كلمة تع�ب�ر عن �شعوري بهل اللحظ ��ة ب�س هيك �صار
الل ��ه يحمينا و�أنا وه ��ادي �أ�صدق ��اء متحدين للأبد
�شكر ًا لكل ر�سائلكم وبقدر حمبتكم �إلنا".
كم ��ا ت�ضام ��ن متابع ��ون وفنانون مع ه ��ذا النب�أ،
ومنه ��م املطرب ��ة لطيف ��ة التون�سي ��ة الت ��ي علقت
قائلة" :ربنا يكتب لكم اخلري ويخليلكم �أوالدكم
حبيبت ��ي ،وال�صداق ��ة �أه ��م م ��ن ال ��زواج و�أبقى
�أحيان ًا".
وق ��د اتخذت جني ��م القرار قبل حوايل ع ��ام ،واتفقت مع
الأ�سم ��ر عل ��ى االنف�صال ،لكنهما �أخ ��ذا الوقت يف تنفيذه
كي ال ي�ؤثر على ولديهما هيفني وجيوفاين.
ورغم االنف�صال ،بقيت جنيم يف نف�س املنزل مع الأ�سمر
وولديه ��ا ،وه ��ي الآن تنتظ ��ر نهاي ��ة معام�ل�ات الط�ل�اق
لالنتقال �إىل منزلها اخلا�ص مع هيفني وجيوفاين.

توزيع جوائز "نوبل للغباء" يف الواليات املتحدة
جرى يف الوالي ��ات املتحدة احلفل
التا�س ��ع والع�شرون لتوزيع جوائز
"�إيغ نوبل" التي متنح للدرا�سات
العلمي ��ة الأك�ث�ر غب ��اء يف جماالت
علمية خمتلفة.
ومن ب�ي�ن الذين ح�صل ��وا على هذه
اجلائ ��زة ،علم ��اء ابتك ��روا ماكن ��ة
لتغيري حفا�ض ��ات الأطفال ،وعلماء
�أثبت ��وا �أن طريق ��ة معين ��ة لتدريب
احليوان ��ات ميك ��ن �أن ت�ساع ��د على
�إعداد الأطباء .وفقا ملنظمي احلفل.
ح�ص ��ل ثالثة علماء هذه ال�سنة على
اجلائزة الكت�شافه ��م �أن تكنولوجيا
تدري ��ب احليوان ��ات با�ستخ ��دام
�أ�ص ��وات م�شجع ��ة ت�صدره ��ا �آل ��ة-
طريق ��ة التدري ��ب الفع ��ال -منا�سبة
جدا لتدريب اجلراحني.
كم ��ا ح�ص ��ل علم ��اء م ��ن هولن ��دا
وتركيا على اجلائ ��زة لتحديدهم
�أي النقود �أ�شد قذارة يف العامل،
حي ��ث �أن البكتريي ��ا املقاوم ��ة
للم�ض ��ادات احليوي ��ة تبقى فرتة
�أط ��ول عل ��ى الأوراق النقدي ��ة

التحر�ش اجلن�سي يعيد
جينيفر �أني�ستون �إىل
التلفزيون

جثث املوتى تتحرك بعد عام من الوفاة
ك�شف فريق �أ�س�ت�رايل ،يف بحث �أجري "ب�شكل ملحوظ" عند حتللها.
يف �أح ��د املراك ��ز ال�سري ��ة� ،أن اجلث ��ث واكت�شف ��ت الباحث ��ة الأ�سرتالي ��ة وه ��ي
تتحرك "ب�شكل كبري" لأكرث من عام بعد باحث ��ة م�شاركة يف امل�ش ��روع� ،ألي�سون
الوفاة ،يف بح ��ث اعترب بع�ض اخلرباء ويل�س ��ون ،م ��ن خ�ل�ال مراقبته ��ا للجثة
�أن نتائجه �ستكون مفيدة يف التحقيقات ط ��وال � 17شه ��را �أنه ��ا كان ��ت تتح ��رك،
اجلنائية.
ورجح ��ت �أن تك ��ون عملي ��ة التحلل هي
وخل� ��ص العلم ��اء يف درا�سته ��م الت ��ي ال�سبب وراء ذلك حيث جتف الأربطة.
�أجريت يف املرف ��ق الأ�سرتايل للبحوث ويو�ص ��ف املرف ��ق الأ�س�ت�رايل للبحوث
التجريبي ��ة يف عل ��م التاري ��خ احلف ��ري التجريبي ��ة يف عل ��م التاري ��خ احلفري،
(� )AFTERأن جث ��ث املوت ��ى تتحرك الواق ��ع خ ��ارج �سي ��دين ،ب�أن ��ه "مزرعة

للأج�سام الب�شرية" ،حيث يتميز بوجود
هي ��اكل عظمية ب�شري ��ة متحللة متناثرة
عرب �أر�ض مرتامية الأطراف متتد نحو
كيلومرت ،وهي م ��كان خم�ص�ص لإجراء
�أبح ��اث رائ ��دة ح ��ول احلرك ��ة م ��ا بعد
الوفاة.
وو�ض ��ع العلم ��اء كام�ي�رات للت�صوي ��ر
بتقني ��ة  ،time-lapseلدرا�س ��ة
كيفية حترك اجلث ��ث ،حيث �صورت
الكام�ي�رات اجلث ��ث يف ف�ت�رات
زمني ��ة مدته ��ا  30دقيقة على مدى
� 17شه ��را ،والتي ك�شفت �أن �أذرع
اجلث ��ث كان ��ت "تتح ��رك ب�ش ��كل
ملح ��وظ" .و�أ�ضاف ��ت �ألي�س ��ون
ويل�س ��ون �أن النتائ ��ج الت ��ي
تو�صلوا �إليه ��ا ،تك�شف �أن الب�شر
ال ي�سرتيح ��ون يف �س�ل�ام ب�شكل
تام بع ��د الوفاة ،حي ��ث اقرتبت
الأذرع �أك�ث�ر ف�أكرث من اجل�سم
م ��ع مرور الوق ��ت .و�أو�ضحت
ويل�س ��ون �أن ه ��ذه املعلوم ��ات
ت�ساع ��د �أه ��ايل ال�ضحاي ��ا ب ��ل
ومتن ��ح �صاحب اجلثة فر�صة
لريوي حلظاته الأخرية.

وقفة مع
 حنون جميد
القا� ��ص والروائ ��ي مت اختي ��اره
امينا عام الحت ��اد االدباء والكتاب
يف الع ��راق ،ويذك ��ر ان جميد يعد
من اب ��رز كت ��اب الق�ص ��ة الق�صرية
وقد �شغل من قبل من�صب م�س�ؤول
ال�صفحة الثقافية يف جريدة طريق
ال�شع ��ب ،واي�ضا ت ��وىل م�س�ؤولية
اال�ش ��راف على �سل�سل ��ة املو�سوعة
ال ّثقافي ��ة ،يكتب الق�صة الق�صرية،
والرواي ��ة ،وامل�سرحي ��ة وق�ص�ص
الأطفال .ن�شر العديد من الق�ص�ص
يف ال�صح ��ف واملج�ل�ات العراقية
والعربي ��ة ،ترجم ��ت العدي ��د م ��ن
ق�ص�ص ��ه �إىل العدي ��د م ��ن اللغ ��ات
مث ��ل االجنليزي ��ة ،والفرن�سي ��ة،
والأملانية ،والرو�سية.
 قا�سم ح�سني �صالح
االكادمي ��ي ورئي� ��س اجلمعي ��ة
العراقي ��ة لعلم النف� ��س ي�شارك يف
امل�ؤمتر الدويل الرابع لعلم النف�س
الذي تقيمه جامعة �سو�سة بتون�س

حممد جا�سم

ببح ��ث بعن ��وان "دور الآث ��ار يف
�إحياء القي ��م الأ�صيل ��ة لل�شخ�صية
العربية ،من منظور �سيكولوجي"
يذك ��ر �أن الدكت ��ور قا�س ��م مت ��ت
ت�سميته الرئي� ��س الفخري للعلماء
واملفكري ��ن الع ��رب يف م�ؤمت ��ر
جامعة الأزهر بالقاهرة.
 جبار جودي
نقي ��ب الفنان�ي�ن العراقي�ي�ن اعل ��ن
ع ��ن اقامة ا�ضخم معر� ��ض للفنون
الت�شكيلي ��ة بعن ��وان "ف�ض ��اءات
ح ��رة" وذل ��ك ي ��وم 2019/9/21
هل ��ى قاع ��ة كولبنكي ��ان للف ��ن
احلديث.

اق ��ام بي ��ت امل�س ��رح يف االحت ��اد الع ��ام للأدباء
والكت ��اب يف العراق جل�ست ��ه ال�شهرية بعنوان
(املقرتبات اجلمالي ��ة بني ثورة الإمام احل�سني
والف ��ن امل�سرحي) حا�ضر فيه ��ا الدكتور ح�سني
التكم ��ه جي  .قدم للجل�سة الدكتور حممد عمر.
ومقرتب ��ات اجلم ��ال له ��ذه الواقعة تع ��د لوحة
فنية حتمل كثريا من القيم واملفاهيم اجلمالية،
وذلك لكرثة الأفعال واملواقف التي بقيت خالدة
للي ��وم ،ومنه ��ا م�شه ��د ال�سباي ��ا وه ��ن مكبالت
بال�سال�س ��ل احلديدي ��ة ،ا�ضاف ��ة �إىل لوح ��ات
حتاكي املعركة ،وفق تقنية الدراما الت�صويرية
للواقع ��ة بعنا�صره ��ا ورموزه ��ا و�شخ�صياتها
ومفرداتها اخلا�صة ،دون اخلروج عن م�ضمون

الطقس

الروماني ��ة ،يف حني مل يالحظ هذا
على الدوالرات الأمريكية والكندية
والروبي ��ة الهندي ��ة .وال�سب ��ب �أن
روماني ��ا ت�ستخ ��دم بوليم�ي�ر ملن ��ع
تزوي ��ر عملته ��ا واحلف ��اظ عليه ��ا
م ��ن االه�ت�راء ال�سريع� .أم ��ا العامل
الإي ��راين �إمي ��ان فرحبخ� ��ش فق ��د
ح�ص ��ل عل ��ى اجلائ ��زة يف جم ��ال
التكنولوجيا البتكاره �آلة لتغيري

حفا�ض ��ات الأطف ��ال ،بينما اجلائزة
يف جم ��ال الكيمي ��اء كان ��ت م ��ن
ن�صي ��ب عامل ياباين عن بحث حول
كمي ��ة اللع ��اب الت ��ي يفرزه ��ا طف ��ل
عم ��ره خم� ��س �سن ��وات يف اليوم.
وح�ص ��ل فريت ��ز �سرتاك م ��ن �أملانيا
عل ��ى اجلائ ��زة لأن ��ه �أثب ��ت �أوال �أن
م� ��ص الإ�صبع يجع ��ل الطفل ي�شعر
بال�سعادة ومن ثم �أثبت العك�س.

تع ��ود النجمة الأمريكية جينيفر �أني�ستون �إىل التلفزيون
مب�سل�س ��ل "ذا مورنينغ �شو" بعد  15عام ��ا من ال�سل�سلة
الدرامية ال�شهرية "فريندز" التي عر�ضت من عام 1994
حتى  ،2004وت�سببت يف �شهرة وا�سعة لها.
امل�سل�سل اجلديد يتطرق ملوا�ضيع التمييز اجلن�سي بني
الرج ��ال والن�ساء ،ويدخل �إىل �صلب ق�ضايا التحر�ش
م ��ن خالل احل ��ركات املناه�ضة للظاه ��رة املجتمعية
مث ��ل حملة "مي ت ��و" ال�شهرية الت ��ي انطلقت على
�إثر ف�ضائح التحر�ش اجلن�سي لل�سينمائي هاريف
واين�ستني .املمثلة التي يهيمن القالب الكوميدي
عل ��ى �أعمالها قالت �إن جتربتها يف جت�سيد مذيعة
لربنام ��ج �صباح ��ي �شه�ي�رُ ،تدعى �أليك� ��س ليفي
جديدة و�صعب ��ة يف نف�س الوق ��ت .و�أ�ضافت
يف لق ��اء م ��ع جمل ��ة انرتتينمن ��ت تونايت،
�إن ه ��ذا ال ��دور حت ��دٍ مهن ��ي كب�ي�ر لأنه من
�أ�صعب الأدوار التي لعبتها خالل م�سريتها
الفني ��ة .وتواجه بطل ��ة امل�سل�سل التي قالت
�أني�ست ��ون �إنها تتقاطع م ��ع حياتها اخلا�صة،
م�ش ��اكل ال�شهرة مو�ضح ��ة "�أتفهم جيد ًا العزل ��ة ورف�ض الظهور
�إعالمي ًا �أو الذهاب �إىل حفالت ال�سجادة حمراء".

العمود
الثامن
 علي ح�سني

�أه ًال بكم يف بالد
"طرطوف"
تتكرر يف م�ؤ�س�ساتنا احلكومية
عبارة "معاملتك مي احلجي" ،ما
�أن يقودك حظك العاثر ملراجعة
دائرة حكومية حتى جتد �أن جميع
املدراء حجاج ،حتى يخيل �إليك
�أننا نعي�ش يف الدولة الأكرث تدينا،
وعالمات التديّن عندنا معروفة
ووا�ضحة ،وهي باقة جميلة من
موا�سم خروج ال�س ّراق من قماقمهم،
موا�سم التزوير ،وموا�سم ح�صولنا
على الأرقام القيا�سية يف عدد
ع�صابات الفرهود ،وموا�سم تهجري
امل�سيحيني و�سرقة ممتلكاتهم،
وموا�سم انتعا�ش الر�شوة ،ونهب
ثروات البلد.
�أتخيل العراقيني وهم يعربون عن
االمتنان ال�شديد لدوائر الدولة
التي ت�ضم كل هذا العدد الكبري
من احلجاج  ،لي�س فقط على
اعتبارهم �أكرث ال�شعوب تدينا ،بل
على تذكريهم بهذا الأمر ،فقد كادوا
ين�سون و�سط االنت�صارات الكربى
التي حتققت يف جمال اخلدمات
والإعمار والتنمية والعدالة
االجتماعية ، ،م�س�ؤلينا بف�ضل
وورعهم ا�ستطاعوا �أن ينقلوا
هذه الدولة التي كانت تعي�ش على
هام�ش التاريخ  ،لت�صبح اليوم
البالد الأف�ضل يف العامل.
"حجّ اج" مل يناق�شوا ما فعلوه
منذ �ستة ع�شر عاما ،مل يفكروا �إال
بغريزة البقاء التي تعني بالن�سبة
لهم البحث عن عدو ،والعدو من
يقف �ضد �شهوتهم لل�سلطة واتهامه
بالتهمة اجلاهزة� :إنهم كفار ال
يريدون دولة حتكم ب�شرع الله،
ولهذا جندهم ال يقولون �شيئا عن
الف�ساد وع�صابات النهب املنظم
�سوى كلمة واحدة� ،إن كل ما يحدث
من خراب يف العراق �سببه ابتعاد
العراقيني عن الدين.
للكاتب الفرن�سي ال�شهري موليري
م�سرحية ا�سمها "طرطوف" ،ر�سم
فيها �شخ�صية رجل فا�سد ،يتخذ من
الدين و�سيلة لإ�شباع �شهواته وهو
يتظاهر بالتقوى ..وقد حتولت
"هذه امل�سرحية" �إىل واحدة من
كال�سيكيات الأدب العاملي ،حتى
�صارت كلمة "طرطوف" ،ت�ستعمل
للإ�شارة �إىل رجل الدين املنافق.
وال�س�ؤال هنا :كم "طرطوف"
يعي�ش يف م�ؤ�س�سات الدولة ويف
�أروقة احلكومة ،وكم "طرطوف"
ي�صلي وي�صوم ،لكنه يغ�ش وي�سرق
؟.
النا�س جتد نف�سها اليوم تعي�ش
يف ظل "طراطيف" مت�شددين
يغ�ضبون لأن نادي ًا اجتماعي ًا فتح
�أبوابه� ،أو �أن امر�أة غري حمجبة
ت�سري يف ال�شارع ،لكنهم ال يجدون
غ�ضا�ضة يف ا�ستغالل فقر الن�ساء ،
و�شراء �إرادة النا�س يف االنتخابات
بـ "البطانيات" ليحولوا جمل�س
النواب �إىل من�صات للخطابة
وال�شعوذة ال�سيا�سية!
لقد ر�أينا نواب ًا يطالبون ب�سن
قوانني تقيد حريات النا�س
وحتارب البهجة وال�سعادة والفرح،
يف الوقت الذي جند فيها عوائلهم
ت�ستمتع بكل ملذات احلياة يف دول
�أوروبا " الكافرة".
هكذا �أ�صبحت اخلرافة جزء ًا من
م�شروع اال�ستحواذ على ال�سلطة،
بتحرمي كل ما يتعلق باحلياة
املدنية ،ون�شر ثقافة ترى �أن
املجتمع يعي�ش فى "اجلاهلية" و�أن
"�سيا�سيي ال�صدفة" هم "مبعوثو
العناية الإلهية الذين �سينقذوننا
من ال�ضياع  ،وبدال من دولة يديرها
االكفاء ،يريدون منا �أن نعي�ش يف
ظل دولة "طرطوف " .

املقرتبات اجلمالية بني ثورة احل�سني والفن امل�سرحي
الن�ص العا�شورائي كما يقول د.عالء كرمي.
واكد التكمه جي -:ان عا�شوراء حدث تاريخي
يرتب ��ط باحلا�ض ��ر وتغذي ��ه ذاك ��رة الوج ��دان
ال�شعب ��ي� ،إذ ا�ستولدت وعي ��ا جماهرييا وارثا
فكري ��ا ثقافي ��ا وثوريا ال يه ��د�أ ،كما �أنن ��ا عرفنا
كرب�ل�اء �س�ي�رة ين�شده ��ا �صوت حزي ��ن ودمعة
تذرفه ��ا العيون ،لكننا غيبنا ع ��ن ق�صد �أودونه
كربالء اللوح ��ة وامل�شهد الفني ،رغم وجودهما
وح�ضورهما يف املرا�سيم العا�شورائية ،ولدت
لوح ��ة كربالء يف م�شه ��د واقعي غري م�سرحي،
ر�سمته املواقف واالفعال الناجتةعنها ،فكونت
م�شاهد متحركة ب�أج�ساد ممثلني وافكار خمتلفة
لتعطي هذه امل�شاهد �صور حقيقية عن احلدث.
و�أ�ض ��اف� :إن عا�ش ��وراء ازه ��رت مرا�سي ��م
ح�سيني ��ة ولوح ��ات فني ��ة وق�ص�ص ��ا م�سرحية

و�أفالم ��ا �سينمائي ��ة ،لتفت ��ح النواف ��ذ لكرب�ل�اء
امل�سجون ��ة بالدم ��ع ،واي�صاله ��ا للنا� ��س ،لأنها
ث ��ورة يف �سبيل الل ��ه و الإن�س ��ان .ولعا�شوراء

�أعلن ��ت الهيئة العام ��ة للأنواء اجلوية العراقية حال ��ة الطق�س لهذا
الي ��وم (الثالث ��اء)� ،أن درجات احلرارة ترتفع قلي�ل ً�ا عن معدالتها،
مع رياح خفيفة.

الأثر الكبري يف الفن عموما وامل�سرح خ�صو�صا
كلغة عاملية ،تتجاوز عوائق اللغات وتنفذ عرب
العني اىل القلب.
القا�ص ��ة امي ��ان العبيدي حتدثت ع ��ن م�ضامني
امل�س ��رح احل�سين ��ي وم ��ا يحمل ��ه م ��ن قي ��م
فكري ��ة و تربوي ��ة واخالقي ��ة جت�س ��دت يف
ال�ص ��ورة البطولي ��ة كونه ��ا رمزا وث ��ورة على
الظل ��م والطغي ��ان وميك ��ن ان ت�ساه ��م يف بناء
قي ��م واخالقي ��ات �شب ��اب امل�ستقب ��ل ..تن ��اول
واقع ��ة الط ��ف العدي ��د م ��ن الكت ��اب العراقيني
والع ��رب لكنه ��ا لال�س ��ف مل تخ ��رج اىل العاملية
ب�صورته ��ا احلقيقي ��ة .ملحمة الط ��ف من اروع
الرتاجيدي ��ات الت ��ي خرجت فه ��ل باالمكان ان
جت�س ��د دراما م�سرحي ��ة ملحمي ��ة بعمل ر�صني
يخرج للعاملية؟.

و�أكدت الدكتورة �سافرة ناجي ان فن امل�سرح من
�أهم الفنون التي ا�ستح�ضرت م�أ�ساة عا�شوراء
عرب جت�سيد الرثاء واالح ��داث املت�سل�سلة لهذه
الواقعة ب�شكل تراجيدي ي�ؤثر يف وعي املتلقي
وعاطفت ��ه ،ث ��م �أخذت ه ��ذه الطق�سي ��ة بالتطور
لتج�سد اعمال الت�شابيه اكرب ملحمة ادائية عرب
الأزي ��اء والإك�س�سوارات الت ��ي تكمل �شخ�صية
املمث ��ل ليتعاي� ��ش معها اجلمه ��ور .يف حني اكد
د� .سع ��د عزي ��ز عب ��د ال�صاح ��ب �أن الف ��ن لي� ��س
جماليا فقط �إمنا ه ��و و�سيلة للت�أريخ وتدوينه
وتوثيق ��ه .وكان ��ت امل�شاه ��د العا�شورائي ��ة
املحفوظ ��ة خ�ي�ر دلي ��ل� ،إذ ر�سخ ��ت يف الذاكرة
والوج ��دان احلدث التاريخي ،وقدمت عرو�ض
امل�س ��رح احل�سيني كثريا منه ��ا احل�سني ثائرا،
لعبد الرحمن ال�شرقاوي.
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