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تلقت �أوامر بعدم �إطالق الر�صا�ص احلي �أو التعامل التع�سفي

 1000عائلة الجئة تدخل �إىل مراكز الإيواء يف دهوك

دواع�ش من �سوريا ينجحون يف عبور احلدود
العراقية برغم م�سك الأر�ض
 بغداد /وائل نعمة
منذ �أيام وحكومة نينوى املحلية
والقي ��ادات الع�س ��كرية تتواج ��د
ق ��رب احل ��دود العراقي ��ة ال�س ��ورية خوف ��ا
من ت�س ��لل امل�سلحني وا�س ��تعدادا ملوجة من
الالجئ�ي�ن ال�س ��وريني الفارين م ��ن العملية
الع�س ��كرية التي نفذتها تركي ��ا هناك قبل 3
�أ�سابيع.
وعلى الرغم من اعالن وا�ش ��نطن التو�ص ��ل
اىل حل م ��ع انقرة منذ  3ايام بوقف اطالق
النار م�ؤقتا ،اال ان عدد النازحني ال�سوريني
جتاوز الـ 300الف� 5 ،آالف منهم على االقل
و�صلوا اىل العراق حتى الآن.
اجلزء الأخطر فيما يجري قرب احلدود هو

متك ��ن عدد من م�س ��لحي تنظي ��م داع�ش من
العبور اىل االرا�ض ��ي العراقية ،وخماوف
من ات�ص ��ال ه�ؤالء م ��ع اقاربهم املتواجدين
يف خميمات النازحني يف جنوب املو�صل.
ودعا رئي� ��س ائتالف دول ��ة القانون نوري
املالك ��ي ،قبل يوم�ي�ن ،احلكومة اىل متابعة
ملف "ارهابيي داع�ش" الفارين من �ش ��مال
�شرقي �سوريا.
وق ��ال املالك ��ي يف تغري ��دة ل ��ه ان ��ه يرف�ض
"اي تفاهم ��ات او اتفاق ��ات دولية تف�ض ��ي
اىل التحفظ عليه ��م يف العراق الن بلدنا مل
ولن يكون مكب ��ا لنفايات االره ��اب وذيول
اجلرمية" ،يف ا�ش ��ارة اىل وجود "�صفقة"
ملحاكم ��ة "دواع� ��ش �س ��وريا" االجانب يف
العراق مقابل بع�ض ال�ضمانات.

وكان رئي� ��س املن�ب�ر العراقي اي ��اد عالوي
قد ح ��ذر يف وق ��ت مبكر من بداي ��ة العملية
الع�س ��كرية الرتكي ��ة ،م ��ن انعكا�س ��ات
"�س ��لبية" وم�ض ��اعفات "خطرية" �ستطال
الع ��راق نتيج ��ة توغل اجلي� ��ش الرتكي يف
�سوريا .
وقال ع�ل�اوي حينها ان "مئ ��ات الآالف من
املواطن�ي�ن �س ��يفرون نح ��و الع ��راق نتيجة
العملي ��ات الع�س ��كرية ،الفت� � ًا اىل ان خاليا
داع�ش النائمة �ست�ستغل املوقف".
ودع ��ا ع�ل�اوي احلكوم ��ة اىل التهي� ��ؤ
لالحتم ��االت كاف ��ة �س ��واء بو�ض ��ع اخلطط
الالزم ��ة لذل ��ك م ��ن جه ��ة ،ومناق�ش ��ة امللف
برمته دولي ًا من جهة اخرى بالتن�س ��يق مع
الوالي ��ات املتحدة واملجتمع الدويل وكذلك

ار�س ��ال وف ��د رفي ��ع امل�س ��توى اىل تركي ��ا
ملناق�شة كافة التداعيات املحتملة .
كم ��ا دع ��ا اىل توف�ي�ر �س ��بل الدع ��م ال ��كايف
وال�ل�ازم القليم كرد�س ��تان بو�ص ��فه املحطة
الرئي�س ��ة الت ��ي �س ��ينزح له ��ا الف ��ارون من
�شرقي الفرات .
وت�شرتك �سوريا مع العراق بحدود طويلة
ت�ص ��ل م�س ��افتها اىل اك�ث�ر م ��ن  600ك ��م،
تنق�س ��م بني نينوى واالنب ��ار وبع�ض مدن
كرد�س ��تان ،وه ��ي جميعه ��ا ال تخ�ض ��ع م ��ن
اجلانب ال�س ��وري ل�س ��يطرة النظ ��ام وامنا
جلماع ��ات كردي ��ة ،ابرزه ��ا قوات �س ��وريا
الدميقراطية املعروفة با�سم "ق�سد".
 التفا�صيل �ص3

قوة مكافحة ال�شغب مك ّلفة بت�أمني
تظاهرات اجلمعة بت�سمية جديدة

 بغداد /المدى
حتاول احلكومة جاهدة
تاليف تكرار "املجزرة"
التي احلقته ��ا باملتظاهرين مطلع
ال�ش ��هر احلايل عرب ت�ش ��كيل "قوة
حفظ القانون".
وم ��ن املق ��رر ان تنطل ��ق تظاه ��رة
يوم اجلمع ��ة املقبل ��ة تنديدا بقتل
املتظاهري ��ن وجرحهم واعتقالهم،
كم ��ا �س ��تحمل طلب ��ات اخ ��رى ق ��د
ت�صل اىل ا�ستقالة احلكومة.
بح�س ��ب املواق ��ف احلكومي ��ة فان
الق ��وة اجلدي ��دة ممنوع ��ة م ��ن
ا�س ��تخدام الر�ص ��ا�ص احلي خالل
التظاه ��رات كم ��ا يحظ ��ر عليه ��ا
التعامل التع�سفي مع املحتجني.
و�شهدت التظاهرات التي انطلقت

يف االول من ت�شرين االول احلايل
وا�س ��تمرت ايام ��ا موج ��ة عن ��ف
غ�ي�ر م�س ��بوقة راح �ض ��حيتها م ��ا
يقارب  120قتيال و� 6آالف جريح
بعدما ا�س ��تخدمت القوات االمنية
وجهات غ�ي�ر معروفة الر�ص ��ا�ص
احل ��ي لإيق ��اف املتظاهري ��ن ،فيما
ن�شرت مواقع اخبارية فيديوهات
�ص ��ورها نا�ش ��طون الطالق قنابل
�آر بي جي باجتاه املتظاهرين.
وقال وزير الداخلية يا�سني طاهر
اليا�س ��ري يف كلمة ل ��ه امام قوات
حفظ القانون �إن "املهمة الأ�سا�سية
هي حماي ��ة املواطنني" ،م�ؤكدا �أن
الرتكيز على التدريب وفق ال�صيغ
والنظري ��ات احلديثة �س ��تكون له
انعكا�س ��ات �إيجابي ��ة عل ��ى عم ��ل
القوات يف مهمتها حلفظ القانون

والنظام يف البالد.
وق ��رر جمل� ��س الأم ��ن الوطن ��ي
يف جل�س ��ته اال�س ��تثنائية الت ��ي
عقده ��ا يف الرابع ع�ش ��ر من �ش ��هر
ت�ش ��رين الأول اجل ��اري برئا�س ��ة
رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء القائ ��د
الع ��ام للق ��وات امل�س ��لحة ع ��ادل
عب ��د املهدي ت�ش ��كيل قي ��ادة قوات
حفظ القان ��ون لت�أدية مهام حماية
الفعالي ��ات االجتماعي ��ة الك�ب�رى
واحلف ��اظ عل ��ى القان ��ون وتعزيز
حري ��ة التظاهر ال�س ��لمي وحماية
املتظاهرين وحريتهم يف التعبري
ع ��ن ال ��ر�أي ب�ش ��كل �س ��لمي ويف
جمي ��ع املحافظ ��ات ،م ��ع مراع ��اة
حقوق االن�سان.
 التفا�صيل �ص2

الق�ضاء يرد على قوائم جلنة املفقودين
واملغيبني :بع�ضهم �أفرج عنه و�آخرون
مطلوبون بتهم �إرهاب
 بغداد /املدى

�أخري ًا ،رد الق�ض ��اء على جلنة متابعة
املفقودي ��ن واملغيب�ي�ن ب�ش� ��أن حتديد
م�ص�ي�ر �آالف ممن اختفوا قب ��ل واثناء عمليات
التحرير.
و�س ��بق للجن ��ة التي يرت�أ�س ��ها رئي� ��س الربملان
ال�س ��ابق �س ��ليم اجلبوري ان خاطبت احلكومة
والق�ض ��اء قب ��ل ان تر�س ��ل ر�س ��الة مطول ��ة م ��ن
 18نقط ��ة �إىل املجتم ��ع ال ��دويل واجله ��ات
احلكومية.
و�ش ��غل مل ��ف املختطفني م ��ن املناط ��ق املحررة
القوى ال�س ��نية وهي حتاول البحث عن م�صري
ا�شخا�ص ت�ضاربت الروايات ب�ش�أن اختفائهم.

وا�ص ��در جمل�س الق�ض ��اء االعلى ،ام�س االحد،
بيانا ب�ش� ��أن م�ص�ي�ر "جمموعة من املفقودين".
وج ��اء يف ن�ص البي ��ان :انه بع ��د تلقي جمل�س
الق�ض ��اء الأعل ��ى الإخبار بخ�ص ��و�ص قائمة من
املفقودي ��ن من قبل �إح ��دى اجلهات ال�سيا�س ��ية
مت الإيعاز �إىل كافة املحاكم للمبا�شرة بالتعاون
م ��ع اجله ��ات املعني ��ة للتو�ص ��ل اىل م�ص� �يـرهم
احلقيقي وكانت ح�ص ��يلة نتائج ذلك لغاية يوم
 2019 / 10 / 20الآتي:ـ
�أوال� /إن ق�سم ًا من الأ�شخا�ص الواردة �أ�سمائهم
�ض ��من القوائم كانوا موقوفني على ذمة ق�ضايا
حتقيقي ��ة وقد �ص ��در ق ��رار بالإف ��راج عنهم يف
حينه .
 التفا�صيل �ص2

الأنواء اجلوية� :أمطار خفيفة
وانخفا�ض بدرجات احلرارة
 بغداد /املدى
توقعت هيئة االن ��واء اجلوية ،ام�س
االحد ،ان ت�شهد البالد ت�ساقط امطار
خفيفة م�ص ��حوبة بعوا�ص ��ف رعدية يف بع�ض
االحي ��ان ،فيم ��ا �س ��تنخف�ض درج ��ات احل ��رارة
ب�شكل تدريجي.
وقال ��ت الهيئ ��ة يف بي ��ان تلقت (املدى) ن�س ��خة
منه ان "الطق�س �س ��يكون يف املنطقة الو�سطى
�صحو اىل غائم جزئيا واحيانا غائم مع فر�صة
لت�س ��اقط زخ ��ات مط ��ر خفيف ��ة متفرق ��ة خ�ل�ال

النه ��ار" ،مبينة ان "درجات احل ��رارة العظمى
يف بغ ��داد �س ��جلت الي ��وم االح ��د  35درج ��ة
مئوية".
وا�ض ��افت ان "الطق� ��س �س ��يكون يف املنطق ��ة
ال�ش ��مالية غائ ��م جزئي ��ا اىل غائ ��م مع ت�س ��اقط
امط ��ار يف بع�ض االماكن خا�ص ��ة يف االق�س ��ام
ال�شرقية منها تكون رعدية احيانا ،والتغري يف
درجات احلرارة".
وا�ش ��ارت اىل ان "الطق�س �سيكون يف املنطقة
اجلنوبية غائم جزئيا واحيانا غائم مع فر�ص ��ة
لت�ساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة".

�إعـــالن
تعلن جمعية الهالل الأحمر العراقي بالنيابة
عن ال�صليب الأحمر الرنويجي عن تقدمي طلب �صيانة
( )4وح��دات معاجل��ة بايولوجية املعاجلة احليوية (م�ست�ش��فى الب�ص��رة)،
اجله��ة املنف��ذة اله�لال الأحم��ر بتموي��ل ودع��م م��ن ال�ص��ليب الأحم��ر
الرنويجي ،امل�س��تفيد النهائي م�ست�ش��فى الب�ص��رة ووزارة ال�ص��حة وح�سب
اجل��دول وال�ش��روط الت��ي ميكن احل�ص��ول عليها م��ن مقر ع��ام اجلمعية يف
بغداد  /املن�صور.
�آخ��ر موعد لقبول العطاءات ال�س��اعة الثالثة بعد الظه��ر من يوم اخلمي�س
امل�صادف .2019/10/31
عل��ى مقدمي العط��اءات امل�ؤهلني م��ن ال�ش��ركات واملكاتب املخت�ص��ة تقدمي
عطائه��م داخ��ل ظ��رف خمتوم ي��ودع يف �ص��ندوق العط��اءات يف مق��ر عام
اجلمعية يف املن�صور ويهمل �أي عطاء غري م�ستويف لل�شروط.
لال�ستف�سار االت�صال 07708703848
وال تتحمل اجلمعية �أي م�س���ؤولية قانونية �أو مالية عن �إجراء التعاقدات،
ويكون اختيار ال�شركات والدفع من قبل ال�صليب الأحمر الرنويجي.
كما ميكنكم احل�صول على العر�ض الكامل الكرتوني ًا ،يرجى مرا�سلة ال�سيد
نبيه فواز على الربيد االلكرتوين.

nabih.fawaz@redcroos.no

جانب من التظاهرات يف لبنان املطالبة بتح�سني املعي�شة والتي ت�ستمر منذ �أيام

حتديد مواعيد �أدوار بطولة ك�أ�س �آ�سيا حتت  23عام ًا

مع�س��كر عم��ان يرف��ع جاهزي��ة اللي��وث لت�ص��فيات كرب�لاء
 بغداد  /حيدر مدلول
اختت ��م منتخ ��ب ال�ش ��باب لك ��رة القدم
مع�س ��كره التدريب ��ي اخلارج ��ي يف
العا�ص ��مة الأردني ��ة ع ّم ��ان ب�إط ��ار حت�ض�ي�راته
للم�شاركة يف الت�صفيات الأولية امل�ؤهلة لبطولة
ك�أ�س �آ�سيا لل�شباب حتت 19عام ًا التي �ستقام يف
مدين ��ة كربالء املقد�س ��ة خالل الف�ت�رة من الثاين
ولغاية العا�ش ��ر من �ش ��هر ت�ش ��رين الثاين املقبل
حل�س ��اب املجموع ��ة الأوىل ملنطقة غ ��رب القارة
التي ت�ضم اىل جانبه منتخبات عُمان وفل�سطني
والكويت وباك�ستان.
وقال م�س ��اعد مدرب منتخب ال�شباب لكرة القدم
م�ؤي ��د ج ��ودي يف ت�ص ��ريح خ� ��ص ب ��ه (املدى):
�إن املع�س ��كر التدريب ��ي ا�س ��تم ّر ملدة ع�ش ��رة �أيام
متتالية خا�ض خالله منتخب ال�شباب لكرة القدم
�أربع مباريات تدريبية مع فريقي �ش ��باب الأردن
ورديف الوحدات ومنتخب �ش ��باب الأردن كانت
له ��ا فائ ��دة كب�ي�رة من خ�ل�ال زي ��ادة االن�س ��جام

والتفاهم بني جميع الالعبني.
و�أ�ض ��اف �أن مع�س ��كر عمّان كان املع�سكر الثاين
بعد املع�سكر الداخلي الذي دخله منتخب ال�شباب
لك ��رة القدم يف مدين ��ة كربالء املقد�س ��ة على اثر
امل�شاركة الناجحة يف الن�سخة الأوىل من بطولة
غرب �آ�س ��يا لكرة القدم حتت  18عام ًا الذي �أقامه
احتاد غرب �آ�سيا يف مدينة رام الله الفل�سطينية
يف �إطار جهوده احلثيثة يف حت�ض�ي�ر منتخبات
�شباب االحتادات الوطنية املن�ضوية حتت لوائه
للت�ص ��فيات الأولي ��ة امل�ؤهلة لبطولة ك�أ�س �آ�س ��يا
لك ��رة القدم حتت  19عام ًا  2020التي �س ��تجري
مطلع �ش ��هر ت�شرين الثاين املقبل ح�سب اجلدول
ال ��ذي و�ض ��عته جلن ��ة امل�س ��ابقات يف االحت ��اد
الآ�س ��يوي لك ��رة القدم بعد �إجرائه ��ا القرعة يوم
التا�س ��ع م ��ن �ش ��هر متوز املا�ض ��ي يف العا�ص ��مة
املاليزية كواالملبور مب�شاركة ممثلي  46منتخب ًا
وطني ًا.
وج� �دّد ج ��ودي ت�أكيده �أن ملع ��ب كربالء الدويل
�سيحت�ضن مناف�س ��ات املجموعة الأوىل مبنطقة

غرب القارة �ض ��من الت�صفيات امل�ؤهلة للنهائيات
الآ�س ��يوية لكرة الق ��دم حيث �سيح�ص ��ل منتخب
ال�شباب على راحة يف اليوم الأول من املناف�سات
ويلع ��ب منتخ ��ب ُعم ��ان يف ال�س ��اعة الثاني ��ة
والن�ص ��ف ظه ��ر ي ��وم الثاين من �ش ��هر ت�ش ��رين
الث ��اين املقبل م ��ع منتخب فل�س ��طني ،تعقبها يف
ال�س ��اعة اخلام�س ��ة ع�ص ��ر ًا مب ��اراة املنتخب�ي�ن
الكويتي والباك�ستاين ،فيما �سيكون يوم الرابع
موع ��د ًا للجول ��ة الثاني ��ة حي ��ث يواج ��ه منتخب
ال�شباب لكرة القدم �ش ��قيقه الكويتي يف ال�ساعة
الثانية والن�صف ظهر ًا يف املباراة الأوىل ،تليها
يف ال�ساعة اخلام�سة ع�صر ًا املباراة الثانية التي
�ستجمع املنتخبني الفل�سطيني والباك�ستاين.
وتاب ��ع م�س ��اعد م ��درب منتخ ��ب ال�ش ��باب لكرة
الق ��دم �إن مناف�س ��ات اجلول ��ة الثالثة �س ��تجري
يوم ال�س ��اد�س من �ش ��هر ت�ش ��رين الثاين املقبل
حي ��ث يلتق ��ي منتخ ��ب ال�ش ��باب لك ��رة الق ��دم
يف ال�س ��اعة الثاني ��ة والن�ص ��ف ظه ��ر ًا نظ�ي�ره
الباك�س ��تاين ،فيما �س ��تكون ال�س ��اعة اخلام�سة

ع�ص ��ر ًا موع ��د ًا ملب ��اراة املنتخب�ي�ن ال�ش ��قيقني
الكويتي والعُماين ،وي�ستقبل منتخب ال�شباب
لك ��رة الق ��دم �ش ��قيقه الفل�س ��طيني يف ال�س ��اعة
اخلام�س ��ة ع�ص ��ر ًا اليوم الثامن ،ت�س ��بقه �ضمن
اجلول ��ة الرابعة يف ال�س ��اعة الثانية والن�ص ��ف
ظهر ًا مباراة املنتخبني الباك�س ��تاين والعُماين،
و�س ��تجري مواجهتان يف غاية الأهمية �ض ��من
اجلول ��ة اخلام�س ��ة والأخرية يوم العا�ش ��ر من
ال�ش ��هر ذات ��ه حي ��ث يلتق ��ي يف ال�س ��اعة الثانية
والن�صف ظهر ًا املنتخب الفل�سطيني لكرة القدم
مع �ش ��قيقه الكويتي ،يف حني �س ��تكون ال�ساعة
اخلام�س ��ة ع�ص ��ر ًا موع ��د ًا للديرب ��ي اخلليجي
امللتهب الذي �سيجمع منتخب ال�شباب مع عُمان
و�س ��يت�أهل بط ��ل املجموع ��ة الأوىل اىل جان ��ب
�أبط ��ال املجموع ��ات الت�س ��ع الأخ ��رى و�أف�ض ��ل
�أربع منتخب ��ات حتتل املركز الثاين� ،إىل جانب
�أوزبك�س ��تان الذي �سي�ض ��يف بطولة ك�أ�س �آ�سيا
لل�ش ��باب حت ��ت 19عام� � ًا للمدة م ��ن  14اىل 31
ت�شرين الأول .2020
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قوة مكافحة ال�شغب مك ّلفة بت�أمني تظاهرات
اجلمعة بت�سمية جديدة

 بغداد  /املدى

ق�ض ّية ف�ساد �صغرية!
ك ّل يوم يبعث يل ق�س ��م الإعالم يف هيئة النزاهة ،م�ش ��كور ًا ،ما ي�ص ��در عنهم
م ��ن بيانات وت�ص ��ريحات ،غالب ًا ما تتعلق بق�ض ��ايا الف�س ��اد الإداري واملايل
الت ��ي حققت فيها الهيئة �أو �ش ��رعت بالتحقيق فيها .بالطبع معظم الق�ض ��ايا
هي من النوع ال�ص ��غري واملتو�سط� ،أما الق�ضايا الكربى فال نتو ّقع � ّأن الهيئة
ق ��ادرة الآن عل ��ى جتاوز الظ ��روف (ال�سيا�س ��ية) املانعة للك�ش ��ف عنها ،لأنها
تتعل ��ق بكبار الفا�س ��دين ،وهم كبار املتنفذين يف ال�س ��لطة� ،أف ��راد ًا و�أحزاب ًا
وهيئات ودواوين وميلي�شيات و�سواهم .
�س�أختار هنا واحدة من هذه الق�ضايا ال�صغرية لنتبينّ حجم اجلرائم الكبرية
املرتكبة يف �إطارها.
الق�ض ��ية املعلن عنها يوم الأحد تتعلق بنتائج تق�ص ��ي الهيئة واقع امل�شاريع
واخلدمات املقدّمة اىل منطقة املعقل بالب�صرة .التقرير يورد ما �أخل�صه هنا
من نتائج انتهى اليها حتقيق الهيئة:
 ر�صد ت�سربات يف خطوط نقل املياه الثقيلة رغم حداثة �إن�شائها.كثرية يف امل�ش ��اريع؛ لعدم درا�س ��ة واقع حال املنطقة عند
 حدوث توقفاتٍٍ
�إعداد تلك امل�شاريع من قبل املحافظة.
جديدة ملعاجلة الأخطاء بعد ال�ش ��روع يف التنفيذ؛ ممَّا �أدّى
 �إ�ض ��افة فقراتٍٍ
إرباك �أثناء التنفيذ..
�إىل ح�صول � ٍ
 معاناة املواطنني؛ نتيجة كرثة وجود احلفريَّات والنفايات .والتجاوزاتعل ��ى ال�ش ��وارع ،وهو ما ت�س� �بَّب بغ ��رق بع�ض ال�ش ��وارع وعدم قي ��ام بلديَّة
الب�ص ��رة بواجباته ��ا جت ��اه املُتجاوزي ��ن� ،إ�ض ��اف ًة �إىل ح�ص ��ول ت�س ��رباتٍ
ن�ش� � َئت عام
باخلط ��وط الناقلة للمياه الثقيلة ،رغم كونها حديثة الإن�ش ��اء (�أُ ِ
�رار
�
ض
أ�
�
�ول
 )2014وقيام ال�ش ��ركة املُن ِّفذة ب�إجراء حفرياتٍ ت�س� �بَّبت بح�ص �
ٍ
كبرية يف الأر�صفة وال�شارع الذي َّ
مت تبليطه حديث ًا.
ٍ
دور ملُدير َّي ��ات امل ��اء واملج ��اري والبلد َّي ��ات يف املنطق ��ة ،وعدم
 غي ��اب �أي ٍا ِّتخ ��اذ الإجراءات املُنا�س ��بة للتعامل م ��ع حاالت التجاوز على �ش ��بكات املاء
وال�ش ��وارع وال�س ��احات وتراكم النفايات ،وعدم قيام تلك اجلهات مبعاجلة
الأ�ض ��رار الناجتة عن الأ�ضرار احلا�صلة ب�ش ��بكات نقل املاء وطفح املجاري
والتجاوز على ال�شوارع.
التقرير ال يورد �أية �أرقام ومعطيات �أخرى جت�سّ د حجم الأ�ضرار احلا�صلة،
وه ��ذه من النواق�ص الكبرية يف الواقع ،لكنه يذكر �أن الهيئة �أعلنت من قبل
� َّأن فرق التحقيق التي �ألفتها يف ت�ش ��رين الأول ( )2018لت�ص ��نيف الق�ض ��ايا
اجلزائ َّي ��ة م ��ن حي ��ث �أه ِّميَّتها ،وا�س ��تكمال التحقيق والتح ِّري يف م�ش ��اريع
الإعمار واخلدمات واال�س ��تثمار املتل ِّكئة متكنت من ر�صد ( )2736م�شروع ًا
متلكئ ًا بلغت �أقيامها قرابة  36تريليون دينار.
يف بلدان اخرى �س ��تحر�ص اجلهة املحققة على التف�ص ��يل يف هذه البيانات
النها مهمة .وفيِ هذه البلدان �س ��تتمكن و�سائل الإعالم من �إجراء حتقيقاتها
العادية واال�ستق�ص ��ائية بحرية ا�س ��تناد ًا اىل قوانني حرية تدفق املعلومات
املكفولة د�ستوريا.
ل ��و كان لدينا مثل هذا لعرفنا كم �ض ��حية كانت لكل فقرة م ��ن فقرات التقرير
(توقفات العمل يف امل�شاريع احليوية ،وجود احلفريات والنفايات ،ت�سربات
املياه الثقيلة ،غرق بع�ض ال�ش ��وارع ،لأن هناك ب�ش ��ر ًا قد ماتوا �أو حلقت بهم
�أ�ض ��رار مادية ونف�س ��ية من جراء ذلك ،فما كان ممكن ًا �أن يح�صل كل هذا وال
يقع �أي �ضرر يف الأرواح �أو املمتلكات.
وراء هذا كله ب�ش ��ر …،ه ��م الذين �أداروا امل�ش ��اريع والدوائر احلكومية...
ه� ��ؤالء ه ��م ال�س ��بب� ،أو بالأحرى ف�س ��ادهم هو ال�س ��بب ..لهذا بال ��ذات نريد
مالحق ��ة الفا�س ��دين وحماكمته ��م وحما�س ��بتهم لوق ��ف املزيد م ��ن جرائمهم
مدفوعة الثمن من دم ال�شعب العراقي وماله..
الفا�سدون ال �ضمائر لهم ،حما�سبتهم واجب �أخالقي ووطني.

حتاول احلكومة جاهدة
تاليف تكرار "املجزرة" التي
احلقتها باملتظاهرين مطلع
ال�شهر احلايل عرب ت�شكيل
"قوة حفظ القانون".
ومن املقرر ان تنطلق
تظاهرة يوم اجلمعة املقبل
تنديدا بقتل املتظاهرين
وجرحهم واعتقالهم ،كما
�ستحمل طلبات اخرى
قد ت�صل اىل ا�ستقالة
احلكومة.
بح�سب املواقف احلكومية
فان القوة اجلديدة
ممنوعة من ا�ستخدام
الر�صا�ص احلي خالل
التظاهرات كما يحظر
عليها التعامل التع�سفي مع
املحتجني.
و�ش ��هدت التظاه ��رات الت ��ي انطلق ��ت
يف االول م ��ن ت�ش ��رين االول احل ��ايل
وا�ستمرت اياما موجة عنف غري م�سبوقة
راح �ض ��حيتها م ��ا يق ��ارب  120قتي�ل�ا و6
�آالف جري ��ح بعدم ��ا ا�س ��تخدمت الق ��وات
االمنية وجه ��ات غري معروفة الر�ص ��ا�ص
احل ��ي لإيق ��اف املتظاهرين ،فيما ن�ش ��رت
مواق ��ع اخباري ��ة فيديوه ��ات �ص ��ورها
نا�شطون الطالق قنابل �آر بي جي باجتاه
املتظاهرين.
وقال وزير الداخلية يا�سني طاهر اليا�سري
يف كلمة ل ��ه امام قوات حف ��ظ القانون �إن
"املهمة اال�سا�سية هي حماية املواطنني"،
م�ؤك ��دا �أن الرتكي ��ز عل ��ى التدري ��ب وف ��ق
ال�ص ��يغ والنظري ��ات احلديثة �س ��تكون له
انعكا�س ��ات �إيجابي ��ة عل ��ى عم ��ل القوات
يف مهمته ��ا حلف ��ظ القان ��ون والنظام يف
البالد.
وقرر جمل� ��س الأمن الوطني يف جل�س ��ته
اال�س ��تثنائية التي عقدها يف الرابع ع�شر
من �ش ��هر ت�ش ��رين االول اجلاري برئا�سة
رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء القائ ��د الع ��ام
للقوات امل�س ��لحة عادل عبد املهدي ت�شكيل
قي ��ادة ق ��وات حف ��ظ القانون لت�أدي ��ة مهام
حماي ��ة الفعالي ��ات االجتماعي ��ة الك�ب�رى

جانب من
التظاهرات
ال�سابقة
واحلف ��اظ عل ��ى القان ��ون وتعزي ��ز حرية
التظاه ��ر ال�س ��لمي وحماي ��ة املتظاهري ��ن
وحريته ��م يف التعب�ي�ر عن الر�أي ب�ش ��كل
�سلمي ويف جميع املحافظات ،مع مراعاة
حقوق االن�سان.
ويق ��ول ع�ض ��و جلن ��ة االم ��ن والدفاع يف
جمل� ��س الن ��واب عل ��ي جبار يف ت�ص ��ريح
لـ(امل ��دى) �إن "ق ��وة حف ��ظ القان ��ون التي
ت�ش ��كلت حديث ��ا �س ��تعتمد عل ��ى عنا�ص ��ر
ومع ��دات وجتهي ��زات ق ��وات مكافح ��ة
ال�ش ��غب التي تعد احدى ت�شكيالت وزارة
الداخلية" ،منوها �إىل ان "القوة اجلديدة
�ستمنع من ا�ستخدام الر�صا�ص احلي �ضد
املتظاهرين واملحتجني".
وي�ش�ي�ر جب ��ار �إىل ان "جمل� ��س االم ��ن
الوطن ��ي فقط غ�ي�ر ا�س ��م ق ��وات مكافحة
ال�ش ��غب بت�س ��مية ق ��وات حف ��ظ القان ��ون
التي �س ��تحتفظ بذات االجه ��زة واملعدات
والت�ش ��كيالت وامل�س� ��ؤوليات املناط ��ة
مبكافحة ال�ش ��غب" ،معتقدا ان "عدد هذه
الق ��وات يف العا�ص ��مة بغ ��داد ال يتج ��اوز
اك�ث�ر من الف منت�س ��ب موزعني على اكرث
من ثالثة افواج".
لكن ��ه يق ��ول ان "هن ��اك اعرتا�ض ��ات م ��ن
قبل بع�ض اجله ��ات ال�سيا�س ��ية على هذه

الت�سمية التي �ستتم مناق�شتها داخل جلنة
االمن والدفاع النيابية العادة ت�سميتها من
جدي ��د" ،مبينا �أن "هذه الت�س ��ميات كانت
م�ستخدمة من قبل النظام ال�سابق".
وي�ستذكر النائب عن حمافظة بغداد قائال:
يف ال�سابق كانت هناك حماوالت لت�سمية
ال�ش ��رطة االحتادي ��ة با�س ��ماء م ��ن قبي ��ل
ق ��وة حفظ النظ ��ام �أو القان ��ون بني عامي
 2005و 2006لكنه ��ا جوبهت برف�ض من
كتل وقوى �سيا�س ��ية ،الفت ��ا �إىل ان "هذه
التحفظات واالعرتا�ض ��ات ال�سيا�سية هي
م ��ن اجربت احلكوم ��ة يف ذاك الوقت �إىل
تغي�ي�ر ه ��ذه الت�س ��مية �إىل قوة ال�ش ��رطة
االحتادية".
وي�ؤك ��د النائب علي جب ��ار ان "هذه القوة
اجلديدة �س ��تكلف بحماية مظاهرات يوم
اجلمع ��ة الت ��ي �س ��تكون كب�ي�رة وتتطلب
توف ��ر ق ��وات امني ��ة ا�ض ��افية للمحافظ ��ة
عل ��ى املحتج�ي�ن ومن ��ع اي تخري ��ب او
ا�ستهداف".
وح�ش ��د نا�ش ��طون عرب مواقع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي �إىل تظاه ��رات ك�ب�رى ي ��وم
اجلمع ��ة امل�ص ��ادف  25ت�ش ��رين الأول
اجل ��اري ،تندي ��دا بعملي ��ات القت ��ل،
واالختط ��اف واالختف ��اء الق�س ��ري ال ��ذي

اتبع يف قمع االحتجاج ��ات التي انطلقت
يف عدة حمافظات مطلع ال�شهر.
م ��ن جانب ��ه يق ��ول ع�ض ��و �آخ ��ر يف جلنة
االم ��ن والدف ��اع يف جمل� ��س الن ��واب �إن
"قوة حفظ القانون مهمتها املحافظة على
ام ��ن املتظاهرين" ،الفتا �إىل ان "االحداث
االخ�ي�رة الت ��ي تعر� ��ض له ��ا املحتج ��ون
هي م ��ن دفعت اىل ا�س ��تحداث هذه القوة
اجلديدة".
وي�شري ع�ض ��و اللجنة النيابية �سعد مايع
يف ت�ص ��ريح لـ(امل ��دى) اىل �أن "الق ��وة
اجلدي ��دة �ست�ض ��م بع�ض القي ��ادات املهمة
الت ��ي �س ��تكلف ب ��ادارة مل ��ف املتظاهرين
بعيدا عن حدوث اي ت�صادم بني املحتجني
واالجهزة االمنية".
ويتابع مايع حديثه �إن "قوة حفظ القانون
توا�ص ��ل تدريباته ��ا اليومي ��ة ا�س ��تعدادا
لت�أم�ي�ن احلماي ��ة الكاملة ملظاه ��رات يوم
اجلمع ��ة القادم ��ة الت ��ي �س ��تكون كبرية"،
الفتا اىل ان "احلكومة م�س ��تمرة بتطوير
وت�أهي ��ل ه ��ذه الق ��وة خ�ل�ال الف�ت�رات
املقبلة".
ويلف ��ت �إىل �أن "القائ ��د الع ��ام للق ��وات
امل�س ��لحة عادل عب ��د املهدي �س ��يكلف احد
ال�ضباط املعروفني واالكفاء بقيادة قوات

حفظ القانون" .و�سبق ان اعرت�ضت قوى
�سيا�س ��ية على القرار .كما قال القيادي يف
التيار ال�صدري حاكم الزاملي� ،إن "القرار
يف الوقت احلايل غري �سليم" ،مو�ضح ًا �أن
"هذه القوة حتتاج �إىل مع�سكرات جديدة
وبنايات ومعدات و�أ�سلحة وقادة و�آمرين
ومنت�س ��بني ،وه ��ذه الأمور تكل ��ف الدولة
العراقي ��ة �أم ��واال طائل ��ة ،نحتاج �ص ��رفها
لتوف�ي�ر اخلدم ��ات للمواطنني والق�ض ��اء
على البطالة".
وبني الزامل ��ي �أن "تدريب وجتهيز قوات
مكافح ��ة ال�ش ��غب وجتهيزه ��ا مبع ��دات
و�أجهزة متطورة وتدريب عنا�صرها على
التعامل املهني مع املتظاهرين� ،أف�ضل من
ت�شكيل قوة �إ�ضافية".
وح ��ذر القي ��ادي يف التي ��ار ال�ص ��دري من
�أن "�ض ��م �أي عنا�ص ��ر غ�ي�ر معروفة لقوة
حفظ القانون� ،أو عنا�صر تابعة جلماعات
م�س ��لحة� ،س ��وف يزي ��د من تعقيد امل�ش ��هد
الأمن ��ي والو�ض ��ع ال�سيا�س ��ي يف البل ��د
ب�صورة عامة" ،م�ض ��يف ًا" :نتوقع �أن هذه
القوة ت�شكلت من �أجل مواجهة تظاهرات
 25ت�ش ��رين االول ،خ�صو�ص� � ًا �أن هن ��اك
دعوات �ش ��عبية للم�ش ��اركة الكب�ي�رة بهذه
التظاهرات املرتقبة".

�أكد ت�سجيل �أخبار عن مفقودي ال�صقالوية و�صالح الدين وكركوك

الق�ضاء يرد على قوائم جلنة املفقودين واملغيبني :بع�ضهم �أفرج عنه و�آخرون متهمون بالإرهاب
 بغداد /املدى
�أخ�ي�ر ًا ،رد الق�ض ��اء على جلن ��ة متابعة
املفقودي ��ن واملغيب�ي�ن ب�ش� ��أن حتدي ��د
م�ص�ي�ر �آالف مم ��ن اختفوا قب ��ل واثناء
عمليات التحرير.
و�س ��بق للجن ��ة الت ��ي يرت�أ�س ��ها رئي� ��س
الربمل ��ان ال�س ��ابق �س ��ليم اجلب ��وري ان
خاطب ��ت احلكوم ��ة والق�ض ��اء قب ��ل ان
تر�س ��ل ر�س ��الة مطولة من  18نقطة �إىل
املجتمع الدويل واجلهات احلكومية.
و�ش ��غل مل ��ف املختطف�ي�ن م ��ن املناطق
املح ��ررة القوى ال�س ��نية وه ��ي حتاول
البحث عن م�ص�ي�ر ا�ش ��خا�ص ت�ضاربت
الروايات ب�ش�أن اختفائهم.
وا�ص ��در جمل�س الق�ض ��اء االعلى ،ام�س
االحد ،بيانا ب�ش�أن م�صري "جمموعة من
املفقودي ��ن" .وجاء يف ن�ص البيان :انه
بعد تلقي جمل�س الق�ضاء الأعلى الإخبار
بخ�صو�ص قائمة من املفقودين من قبل
�إح ��دى اجله ��ات ال�سيا�س ��ية مت الإيعاز
�إىل كافة املحاكم للمبا�شرة بالتعاون مع
اجلهات املعنية للتو�ص ��ل اىل م�صيـرهم
احلقيق ��ي وكان ��ت ح�ص ��يلة نتائ ��ج ذلك
لغاية يوم  2019 / 10 / 20الآتي:ـ
�أوال� /إن ق�س ��م ًا من الأ�شخا�ص الواردة

�أ�سمائهم �ضمن القوائم كانوا موقوفني
عل ��ى ذم ��ة ق�ض ��ايا حتقيقية وقد �ص ��در
قرار بالإفراج عنهم يف حينه .
ثاني ��ا� /إن ق�س ��م ًا من املتهم�ي�ن الواردة
�أ�س ��مائهم �ض ��من القوائم املر�سلة �سبق
وان مت توقيفه ��م يف باب ��ل ث ��م �أحيل ��ت
ق�ضاياهم �إىل حمكمة التحقيق املركزية
ومت الإف ��راج عنه ��م م ��ن قب ��ل املحكم ��ة
املذك ��ورة ح�س ��بما جاء بكت ��اب حمكمة
التحقي ��ق املركزي ��ة بالع ��دد 12220
امل�ؤرخ يف .2019 /10 /17
ثالثا� /أحد املتهمني الوارد �أ�س ��مه �ضمن
القوائم مت توقيفه بتاريخ 2017 /7/7
ث ��م توف ��ى بتاري ��خ �2017 /9/9أثن ��اء
رق ��وده يف م�ست�ش ��فى احلل ��ة التعليمي
ومت ت�سليم جثته �إىل ذويه .
رابعا� /أحد املتهمني الوارد ا�سمه �ضمن
القوائم مت توقيفه بتاريخ 2017 /7/7
بعده ��ا مت احلك ��م عليه م ��ن قبل حمكمة
جناي ��ات بابل بال�س ��جن امل�ؤب ��د وحالي ًا
مودع يف �سجن الر�صافة اخلام�سة .
خام�سا /ان ق�س ��م ًا من املتهمني الواردة
�أ�س ��ما�ؤهم �ض ��من القوائم �آنفة الذكر قد
�ص ��درت بحقهم مذكرات �أمر قب�ض وفق
املادة  1/4من قان ��ون مكافحة الإرهاب
وحاليا هاربني.

�ساد�س ��ا /ام ��ا الق�س ��م الآخ ��ر ال ��واردة
�أ�س ��ما�ؤهم بالقوائ ��م �آنف ��ة الذكر فقد مت
ت�س ��جيل �إخبار ل ��دى حماك ��م التحقيق
املخت�صة بفقدانهم من �ضمنهم -:

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
هاتف+ 9647702799999 :
+ 9647808080800

 -1قرية ال�ش ��يحة/ناحية ال�ص ��قالوية
تابع�ي�ن ملنطق ��ة ال�ش ��يحة (ع�ش�ي�رة
املحامدة) وفقدوا بعد �س ��قوط حمافظة
الأنبار بيد العنا�ص ��ر الإرهابية وراجع

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
هاتف+ 9647706444490 :

اغل ��ب ذوي املفقودي ��ن حماكم التحقيق
و�س ��جلوا �إخبارات يف حماكم التحقيق
يف جمم ��ع الفلوج ��ة وق ��د اتخ ��ذت
الإج ��راءات الالزم ��ة بخ�صو�ص ��هم ومت

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

تعمي ��م الأو�ص ��اف ومفاحت ��ة اجله ��ات
الأمنية كما مت تو�ص ��ية حماكم الأحوال
ال�شخ�ص ��ية با�ص ��دار حج ��ج القيموم ��ة
امل�ؤقت ��ة بخ�ص ��و�ص املفقودي ��ن م ��ن
العامل�ي�ن يف دوائ ��ر الدول ��ة لذويه ��م
ومل يته ��م �أي م ��ن ذوي املفقودي ��ن �أي
جه ��ة �أمنية يف البلد بخ�ص ��و�ص فقدان
ذويهم.
 -2مفقودي �صالح الدين م�سجل �إخبار
بفقدانهم وجار البحث والتحري عنهم.
 -3مفق ��ودي حمكمة حتقيق امل�ش ��روع
م�س ��جل �إخبار بفقدانهم وجار التحري
والبحث عنهم .
 -4مفق ��ودي حمافظ ��ة كرك ��وك فق ��د
بينت رئا�س ��ة حمكمة ا�ستئناف كركوك
االحتادي ��ة �أن ذوي املخطوف�ي�ن ق ��د
قاموا بت�س ��جيل �ش ��كاوى �أ�صولية لدى
هذه املحكمة وق ��د مت اتخاذ الإجراءات
القانونية وان التحقيق قد قطع �ش ��وط ًا
طوي�ل ً�ا وان ب�إم ��كان ذويه ��م مراجع ��ة
اجله ��ات التحقيقية ملعرف ��ة الإجراءات
و�إفه ��ام �أ�ص ��حاب العالق ��ة مم ��ن مل يقم
بت�س ��جيل �إخبار لدى املحاكم مبراجعة
املحكمة املخت�صة لغر�ض ت�سجيل �إخبار
�أو �شكوى بخ�صو�ص املو�ضوع التخاذ
الإجراءات القانونية الأ�صولية .

املدير الفني

خالد خ�ضري

واكد بيان الق�ض ��اء انه �س ��وف ي�س ��تمر
التحري عن الذين مل يتم التو�ص ��ل �إىل
م�صريهم بالتن�سيق مع اجلهات املعنية
بالأمن يف ال�سلطة التنفيذية.
وحتاول القوى ال�س ��نية ك�ش ��ف م�صري
بع� ��ض املفقودي ��ن م ��ن ناحي ��ة ج ��رف
الن�ص ��ر (ال�ص ��خر �س ��ابق ًا) كم ��ا حتاول
اع ��ادة نازحيه ��ا بع ��د م ��رور �س ��نوات
عل ��ى التحرير.و�ش ��ددت جبه ��ة الإنق ��اذ
والتنمي ��ة احدى القوى ال�س ��نية� ،أم�س
الأح ��د ،على �ض ��رورة موا�ص ��لة البحث
واتخ ��اذ الإج ��راءات القانوني ��ة كاف ��ة
لك�ش ��ف م�ص�ي�ر املخفي�ي�ن ق�س ��ر ًا ،فيم ��ا
دع ��ت االدعاء الع ��ام �إىل القي ��ام بزيارة
"مفاجئة" لناحية جرف الن�صر �شمايل
بابل.
وقالت اجلبهة يف بيان �إن "رئي�س جبهة
الإنقاذ والتنمية �أ�س ��امة النجيفي اطلع
على بيان جمل�س الق�ض ��اء الأعلى ب�ش�أن
م�صري املفقودين واملخفيني ق�سر ًا".
و�أعلن ��ت اجلبه ��ة "�ش ��كرها وثناءه ��ا
على ا�س ��تجابة جمل�س الق�ض ��اء الأعلى
يف متابعة مل ��ف املفقودي ��ن واملخفيني
ق�س ��ر ًا" ،معت�ب�رة ذل ��ك "تط ��ور ًا مهم� � ًا
يف الو�ص ��ول �إىل نتائ ��ج تر�ض ��ي �آالف
العائالت".
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سياسة

دواع�ش من �سوريا ينجحون بعبور احلدود العراقية
رغم م�سك الأر�ض

 1000 ع��ائ��ل��ة الج���ئ���ة ت���دخ���ل �إل���ـ���ى م���راك���ز الإي��������واء ف��ـ��ي ده���وك
 بغداد /وائل نعمة
منذ ايام وحكومة نينوى المحلية
والقيادات الع�سكرية تتواجد قرب
الح ��دود العراقية ال�س ��ورية خوفا
من ت�س ��لل الم�س ��لحين وا�ستعدادا
لموجة م ��ن الالجئين ال�س ��وريين
الفاري ��ن م ��ن العملي ��ة الع�س ��كرية
الت ��ي نفذته ��ا تركي ��ا هن ��اك قبل 3
ا�سابيع.
وعل ��ى الرغم من اعالن وا�ش ��نطن
التو�ص ��ل الى ح ��ل مع انق ��رة منذ
 3ايام بوقف اط�ل�اق النار م�ؤقتا،
اال ان ع ��دد النازحي ��ن ال�سوريي ��ن
تجاوز الـ 300ال ��ف� 5 ،آالف منهم
عل ��ى االق ��ل و�صل ��وا ال ��ى العراق
حتى الآن.
الج ��زء الأخط ��ر فيم ��ا يج ��ري
ق ��رب الح ��دود ه ��و تمك ��ن ع ��دد
م ��ن م�سلح ��ي تنظي ��م داع� ��ش من
العب ��ور ال ��ى االرا�ض ��ي العراقية،
ومخ ��اوف م ��ن ات�صال ه� ��ؤالء مع
اقاربه ��م المتواجدين في مخيمات
النازحين في جنوب المو�صل.
ودعا رئي�س ائتالف دولة القانون
ن ��وري المالك ��ي ،قب ��ل يومي ��ن،
الحكوم ��ة ال ��ى متابع ��ة مل ��ف
"ارهابي ��ي داع� ��ش" الفاري ��ن من
�شمال �شرق �سوريا.
وق ��ال المالك ��ي في تغري ��دة له انه
يرف�ض "اي تفاهم ��ات او اتفاقات
دولي ��ة تف�ضي ال ��ى التحفظ عليهم
ف ��ي العراق الن بلدنا لم ولن يكون
مكب ��ا لنفاي ��ات االره ��اب وذي ��ول
الجريم ��ة" ،في ا�ش ��ارة الى وجود
"�صفق ��ة" لمحاكم ��ة "دواع� ��ش
�سوري ��ا" االجان ��ب ف ��ي الع ��راق
مقابل بع�ض ال�ضمانات.
وكان رئي� ��س المنب ��ر العراقي اياد
ع�ل�اوي قد ح ��ذر ف ��ي وق ��ت مبكر
م ��ن بداي ��ة العملي ��ة الع�سكري ��ة
التركي ��ة ،من انعكا�س ��ات "�سلبية"
وم�ضاعف ��ات "خطي ��رة" �ستط ��ال
الع ��راق نتيج ��ة توغ ��ل الجي� ��ش
التركي في �سوريا .
وق ��ال ع�ل�اوي حينه ��ا ان "مئ ��ات
الآالف م ��ن المواطني ��ن �سيف ��رون
نح ��و الع ��راق نتيج ��ة العملي ��ات
الع�سكري ��ة ،الفت� � ًا ال ��ى ان خالي ��ا
داع� ��ش النائم ��ة �ست�ستغ ��ل
الموقف".
ودعا ع�ل�اوي الحكومة الى التهي�ؤ
لالحتم ��االت كاف ��ة �س ��واء بو�ضع
الخط ��ط الالزم ��ة لذل ��ك م ��ن جهة،
ومناق�ش ��ة الملف برمت ��ه دولي ًا من
جهة اخرى بالتن�سيق مع الواليات

واعلن العراق ،م�ؤخرا ،على ل�سان
وزي ��ر خارجيت ��ه ع ��ن اال�ستعداد
ب�ش ��كل ر�سم ��ي ال�ست�ل�ام م�سلحي
تنظيم داع�ش ومحاكمتهم.
لك ��ن قوات �سوري ��ا الديمقراطية،
ردت ب�أنه ��ا ل ��ن ت�سل ��م م�سلح ��ي
تنظي ��م "داع� ��ش" وعائالته ��م
المعتقلين لديها �إلى �أي جهة.
ويقول النائب �شيروان دوبرداني
ان "وج ��ود ه� ��ؤالء المعتقلي ��ن
�سي�ش ��كل خط ��را عل ��ى الع ��راق".
وكان اغل ��ب م�سلح ��ي "داع� ��ش"
ه ��م ن ��زالء �سابقين ف ��ي ال�سجون
العراقية قبل عام .2014
ويرج ��ح ان "ق�س ��د" تحتجز نحو
� 11ألف ��ا م ��ن م�سلح ��ي التنظي ��م ،
بينه ��م نح ��و � 5آالف عراق ��ي ،و4
�آالف �س ��وري و 2000م�سل ��ح
ينتمون �إلى نحو  50دولة.

قوة عراقية
تعتقل داع�شي..
ار�شيف
المتحدة والمجتمع الدولي وكذلك
ار�س ��ال وف ��د رفيع الم�ست ��وى الى
تركي ��ا لمناق�ش ��ة كاف ��ة التداعي ��ات
المحتملة .
كم ��ا دعا ال ��ى توفي ��ر �سب ��ل الدعم
الكافي وال�ل�ازم القلي ��م كرد�ستان
بو�صف ��ه المحط ��ة الرئي�س ��ة التي
�سين ��زح له ��ا الف ��ارون م ��ن �شرقي
الفرات .
وت�شت ��رك �سوري ��ا م ��ع الع ��راق
بحدود طويل ��ة ت�صل م�سافتها الى
اكث ��ر م ��ن  600ك ��م ،تنق�س ��م بي ��ن
نين ��وى واالنب ��ار وبع� ��ض م ��دن
كرد�ستان ،وهي جميعها ال تخ�ضع
م ��ن الجان ��ب ال�س ��وري ل�سيط ��رة
النظ ��ام وانم ��ا لجماع ��ات كردية،
ابرزها قوات �سوريا الديمقراطية
المعروفة با�سم "ق�سد".
ويق ��ول �شي ��روان دوبردان ��ي،
وه ��و نائ ��ب ع ��ن نين ��وى ف ��ي
ت�صري ��ح لـ(الم ��دى) ام� ��س ،ان
"القوات االمنية اعتقلت عددا من

الم�سلحي ��ن الفاري ��ن م ��ن �سوري ��ا
ال ��ى الع ��راق ،لك ��ن اع ��دادا اخرى
تمكن ��ت م ��ن االفالت ودخل ��ت الى
عمق المحافظ ��ة" .و�أعلنت وزارة
الدفاع ،االربعاء الما�ضي ،اعتقال
ع ��دد م ��ن عنا�ص ��ر تنظي ��م داع� ��ش
الفارين من �سوريا �صوب العراق،
دون ان تذكر اعدادهم.
وقال بيان للدفاع ان الوزير نجاح
ال�شم ��ري اك ��د عل ��ى "اال�ستم ��رار
بعمليات مالحقة المت�سللين داخل
االرا�ض ��ي العراقي ��ة ،و�ش ��دد على
تح�صي ��ن الموا�ض ��ع الدفاعية في
ال�شري ��ط الح ��دودي لمن ��ع ت�سل ��ل
ه ��ذه العنا�ص ��ر االرهابي ��ة ال ��ى
االرا�ضي العراقية".
ومنذ انطالق عملية "نبع ال�سالم"
الع�سكري ��ة الت ��ي تنفذه ��ا تركي ��ا
ف ��ي مناط ��ق �ش ��رق �سوري ��ا� ،شكك
مراقبون و�سيا�سي ��ون في العراق
باهداف الحملة .وقال م�س�ؤولون،
ان انق ��رة تخطط "الع ��ادة داع�ش

الى غربي العراق".
وكان ��ت "ق�سد" قد ذكرت قبل ايام،
في تغريدة عل ��ى ح�سابها الر�سمي
�أن "�سجن ��ا ب ��ه ع ��دد م ��ن معتقل ��ي
داع� ��ش تعر�ض للق�ص ��ف في غارة
جوية تركية".
و�سيط ��رت "ق�س ��د" عق ��ب تحري ��ر
مناط ��ق �شرقي �سوري ��ا في ال�شتاء
الما�ض ��ي ،عل ��ى ع ��دة �سج ��ون
ومخيم ��ات ت�ض ��م نح ��و  70ال ��ف
�شخ� ��ص م ��ن جن�سي ��ات مختلف ��ة
بينه ��م اخط ��ر م�سلح ��ي داع� ��ش
وعوائل التنظيم.
ات�صاالت تنظيم داع�ش
�شي ��روان دوبردان ��ي ق ��ال ان
"الخالي ��ا النائم ��ة للتنظي ��م م ��ا
زال ��ت متواجدة في نين ��وى ،كما
ان الم�سلحي ��ن المت�سللي ��ن م ��ن
�سوريا �سيت�صل ��ون حتما بذويهم
المتواجدي ��ن في مخيمات جنوب
المو�ص ��ل" .وا�ستن ��ادا لتقديرات

منظمة "هيومن رايت�س ووت�ش"
ف ��ان اع ��داد العوائل الت ��ي يعتقد
ب ��ان اح ��د افراده ��ا ينتم ��ون الى
"داع�ش" يقارب ��ون الـ� 100ألف،
ن�صفهم على االقل في نينوى.
واثن ��اء عمليات "ق�سد" في �شباط
الما�ضي في مناطق �شرقي �سوريا
القريب ��ة م ��ن الح ��دود العراقي ��ة،
ت�سربت معلومات عن ت�سلل 400
"داع�ش ��ي" الى منطق ��ة الجزيرة
الرابط ��ة بي ��ن نين ��وى واالنب ��ار
و�صالح الدين.
�آن ��ذاك ،كان ��ت تل ��ك المعلوم ��ات
ق ��د ت�سبب ��ت بتراج ��ع بع� ��ض
المتحم�سي ��ن في مجل� ��س النواب
لت�شري ��ع قان ��ون يجب ��ر الق ��وات
االمريكية �ضمن التحالف الدولي،
عل ��ى مغ ��ادرة البالد ف ��ي غ�ضون
�سنة واحدة من �سن القانون.
وكان ��ت وا�شنط ��ن حينه ��ا ت�ستعد
الجالء الفي ع�سك ��ري من �سوريا
ال ��ى داخ ��ل الع ��راق ،وه ��و م ��ا

ا�ستفز بع� ��ض القوى ال�شيعية في
البرلم ��ان ،فيما لم ي�سمع اي ردود
فعل حت ��ى الآن على اعالن وزارة
الدف ��اع االميركي ��ة "البنتاغ ��ون"
مرة اخرى عن احتمال �سحب الف
جندي من �سوريا الى العراق.
وق ��ال م�ص ��در امن ��ي ف ��ي غرب ��ي
االنب ��ار ف ��ي ات�ص ��ال ام� ��س م ��ع
(المدى) انه "حت ��ى الآن ال توجد
اي تح ��ركات غي ��ر طبيعي ��ة ف ��ي
قاعدة عين اال�سد" ،وهي القاعدة
الت ��ي تتواج ��د فيه ��ا اكب ��ر ق ��وة
امريكية ف ��ي العراق والتي زارها
الرئي� ��س االمريكي دونالد ترامب
ع�شية عام .2019
وق ��ال وزي ��ر الدف ��اع الأمريك ��ي
مارك �إ�سبر يوم ال�سبت الما�ضي،
لل�صحفيين وهو في طريقه لل�شرق
الأو�سط �إن "االن�سحاب الأمريكي
ما� ��ض على قدم و�س ��اق من �شمال
�شرقي �سوري ��ا� ..إننا نتحدث عن
�أ�سابيع ولي�س �أياما".

البنتاغون تعلن مناق�شة بغداد لنقل  700جندي �أمريكي �إىل العراق
 ترجمة  /حامد �أحمد
ك�ش ��ف وزير الدف ��اع االميركي مارك
اي�سب ��ر ،ان ��ه وفق ��ا للخط ��ة الحالية
ف ��ان جميع افراد الق ��وات االميركية
المن�سحبة م ��ن �شمال �شرقي �سوريا
�ستنتق ��ل عب ��ر الح ��دود ال ��ى غرب ��ي
الع ��راق ،م�شي ��را ال ��ى ان الجي� ��ش
�سي�ستم ��ر باداء عمليات ��ه الع�سكرية
�ضد م�سلحي تنظيم داع�ش من هناك
لمنع عودته لدخول العراق.
وف ��ي ت�صريحات ل ��ه م�س ��اء ال�سبت
ل�صحفيي ��ن مرافقي ��ن ل ��ه عل ��ى ظهر
حامل ��ة طائ ��رات اميركي ��ة متجه ��ة
لل�ش ��رق االو�سط ل ��م ي�ستبع ��د فكرة
تنفي ��ذ الق ��وات االميركي ��ة لمه ��ام
مكافحة االرهاب من داخل االرا�ضي
العراقية الى �سوريا .ولكنه قال بان
تل ��ك التفا�صيل �سيتم تفعيلها بمرور
الوق ��ت الن البنتاغون ل ��م يقرر بعد
�صيغة تنفيذ الحملة خارج االرا�ضي
ال�سورية.
وقال وزير الدفاع االميركي انه من
بي ��ن الق�ضايا التي �ستت ��م مناق�شتها
ه ��ي كيفي ��ة اداء الق ��وة الجوي ��ة
االميركي ��ة لمهامه ��ا ودور الحلف ��اء،
وفيما اذا كان ��ت هناك امكانية لقوة
�صغي ��رة م ��ن الق ��وات االميركية ان
تع ��ود لتدخ ��ل االرا�ض ��ي ال�سوري ��ة
لتنفي ��ذ مه ��ام مح ��ددة �ض ��د تنظي ��م
داع�ش.
وا�ض ��اف الوزي ��ر �أي�سب ��ر� ،أن ��ه ق ��د
تح ��دث مع نظرائ ��ه العراقيين حول

الخط ��ة المتعلقة بنقل م ��ا يزيد على
 700جن ��دي �أميرك ��ي من�سح ��ب من
�سوريا �إلى منطقة غربي العراق.
وقال �أي�سب ��ر �إن الق ��وات االميركية
تغ ��ادر حالي ��ا �سوري ��ا عب ��ر طائرات
هليكوبت ��ر وطائ ��رات نق ��ل وكذل ��ك
قواف ��ل بري ��ة ف ��ي عملي ��ة ق ��د تكتمل
ف ��ي غ�ض ��ون ا�سابي ��ع ولي� ��س �أيام.
ولم يف�صح م�س� ��ؤول البنتاغون عن
�أي م ��كان مح ��دد في غرب ��ي العراق
�ستتمركز فيه تلك القوات.
وكان ��ت ادارة الرئي� ��س االميرك ��ي
دونال ��د ترامب ،قد اعلنت عن �سحب
كام ��ل قواته ��ا م ��ن �شم ��ال �شرق ��ي
�سوري ��ا والتي تقدر بح ��دود 1000
جن ��دي �أميرك ��ي وذلك بع ��د ايام من
بدء توغل قوات تركية داخل �سوريا

على امت ��داد حدوده ��ا الجنوبية مع
البلد .وجوبه هذا القرار برف�ض من
الحزبين الجمه ��وري والديمقراطي
داخ ��ل الكونغر� ��س حي ��ث اته ��م
برلماني ��ون امي ��ركان ادارة ترام ��ب
بالتخل ��ي ع ��ن مقاتلين اك ��راد كانوا
ي�شكل ��ون ق ��وة رئي�س ��ة ف ��ي �سل�سلة
معارك عبر �سن ��وات ادت الى انهيار
خالف ��ة التنظي ��م هن ��اك .ويذك ��ر ان
مابين  200الى  300جندي اميركي
�سيبق ��ى عند قاعدة التنف ال�سورية.
وق ��ال �أي�سبر ان الق ��وات المتوجهة
للعراق �ستتكفل بمهمتين من �ضمنها
مواجه ��ة اي تهدي ��د من قب ��ل تنظيم
داع�ش داخل العراق .وا�ضاف بقوله
"�أحد المه ��ام �ستتمث ��ل بالم�ساعدة
للدفاع عن الع ��راق ،والمهمة الثانية

تتمث ��ل بتنفيذ عملية م�ضادة لداع�ش
ف ��ي نف� ��س الوق ��ت ال ��ذي نق ��وم ب ��ه
بالتخطي ��ط لخطوات الحقة .االمور
قد تتغير بين الحي ��ن والآخر وقتما
نكم ��ل عملي ��ة االن�سح ��اب ،ولك ��ن
هذه ه ��ي الخط ��ة المر�سومة للوقت
الحالي".
ل ��دى الوالي ��ات المتح ��دة االميركية
حالي ��ا ف ��ي الع ��راق اكثر م ��ن 5000
جن ��دي وذل ��ك وفق ��ا التفاقي ��ة بي ��ن
البلدين .وكان ��ت الواليات المتحدة
ق ��د �سحبت قواته ��ا من الع ��راق عام
 2011عن ��د انته ��اء مهامه ��ا القتالية
هن ��اك ،ث ��م مالبث ��ت ان رجع ��ت مرة
اخ ��رى بع ��د ان ب ��د�أ تنظي ��م داع� ��ش
باجتياح م�ساحات وا�سعة من البالد
خالل العام .2014

جنود امريكان والرئي�س االمريكي يف قاعدة عني اال�سد ..ار�شيف

وق ��ال اي�سب ��ر ان ��ه �سيلتق ��ي بحلفاء
�آخري ��ن ف ��ي اجتم ��اع حل ��ف الناتو
المزم ��ع عق ��ده اال�سب ��وع المقب ��ل
لمناق�شة �سب ��ل موا�صل ��ة التقدم في
مهمة مواجهة تنظيم داع�ش.
وفيم ��ا اذا �ستنف ��ذ ق ��وات عملي ��ات
خا�صة �أميركية عمليات ع�سكرية من
جانب واح ��د لمالحقة تنظيم داع�ش
داخ ��ل �سوري ��ا ،ق ��ال اي�سب ��ر ان هذا
خي ��ار �ستتم مناق�شته م ��ع حلفاء في
حين ��ه ،م�شيرا الى انه ��م يخو�ضون
الآن ف ��ي ه ��ذه التفا�صي ��ل ،واذا م ��ا
تقرر ار�سال ق ��وات اميركية للداخل
فعن ��د ذل ��ك يج ��ب حمايتهم م ��ن قبل
طائرات اميركية.
وق ��ال ان الق ��وات الديمقراطي ��ة
ال�سوري ��ة الحليف ��ة حافظ ��ت عل ��ى
�سيطرتها على ال�سجون التي تحوي
م�سلح ��ي داع� ��ش داخ ��ل �سوري ��ا،
م�شيرا ال ��ى ان االت ��راك قالوا بانهم
ب�سط ��وا �سيطرته ��م عل ��ى �سج ��ون
م�سلحي داع�ش في مناطقهم.
وا�ض ��اف بقوله "ال ا�ستطي ��ع تقييم
ه ��ذا ال ��كالم فيم ��ا اذا كان �صحيح ��ا
او ال م ��ن دون وج ��ود م�ص ��ادر على
االر�ض".
ا�ستنادا الى م�س�ؤول �أميركي رف�ض
الك�شف عن ا�سمه فان عدة مئات من
الجن ��ود قد غ ��ادروا �سوريا ال�سبت،
وان العملي ��ة ق ��د ت�ستغ ��رق ع ��دة
ا�سابيع الكمال ان�سحاب القوات من
�سوريا.
عن :ا�سو�شييتدبر�س

وق ��ال �إن عملي ��ة االن�سح ��اب تتم
من خالل طائ ��رات وقوافل برية.
و�أ�ض ��اف �إن "الخطة الحالية هي
�إع ��ادة تمرك ��ز تل ��ك الق ��وات ف ��ي
غربي الع ��راق" .واك ��د �أن عددها
يبل ��غ نح ��و �أل ��ف ف ��رد .وتب ��دو
االو�ضاع في االنب ��ار هادئة حتى
الآن ،بح�س ��ب الم�ص ��در االمن ��ي
ال ��ذي طل ��ب ع ��دم ك�ش ��ف هويت ��ه
لح�سا�سية المعلومات.
وق ��ال ان "الح ��دود مغلق ��ة ب�شكل
كام ��ل ف ��ي االنبار ول ��م تجر حتى
الآن عملي ��ات ال�ست�ل�ام معتقلي ��ن
مثلم ��ا ت ��م ت�سريب ��ه قب ��ل اي ��ام".
وكان ��ت االنب ��ار ق ��د �شه ��دت ف ��ي
ال�شتاء الما�ضي ،عمليات ال�ستالم
نح ��و  500معتقل �س ��وري بينهم
 19فرن�سي ��ا تم ��ت محاكمته ��م
ف ��ي الع ��راق ،فيما تق ��ول م�صادر
(الم ��دى) ان اع ��داد المعتقلي ��ن
الكل ��ي الذين ت�سلمته ��م بغداد هو
"."1500

موجة الجئين جديدة
ف ��ي غ�ض ��ون ذل ��ك �أك ��د محاف ��ظ
نينوى ،من�صور المرعيد ،ال�سبت
الما�ض ��ي ،م ��ن منف ��ذ ربيع ��ة م ��ع
�سوري ��ا ان الحكوم ��ة المحلي ��ة
ت�سع ��ى لت ��دارك ازم ��ة اللج ��وء
ال�سوري ال ��ى الع ��راق ،مبينا انه
يتاب ��ع اال�ستع ��دادات ف ��ي المنفذ
ال�ستقبال الالجئين.
ب ��دوره قال ابني ��ان الجربا ع�ضو
مجل�س محافظ ��ة نينوى نقال عن
الم�س�ؤولي ��ن ف ��ي ناحي ��ة ربيع ��ة
�شم ��ال المو�ص ��ل ،ان ��ه "ل ��م ي�صل
حت ��ى االن اي الجئ الى المو�صل
قادما من �سوريا".
واك ��د الجرب ��ا ف ��ي ات�ص ��ال ام�س
مع (الم ��دى) ان "عمليات النزوح
تركزت في مدن كرد�ستان".
وكان ��ت كرد�ست ��ان ق ��د ا�ستقبل ��ت
خ�ل�ال موج ��ة اللج ��وء ال�س ��وري
ف ��ي  2012نح ��و  250الف نازح.
�ش� � ّكل ه� ��ؤالء حينه ��ا� ،أزم ��ة ف ��ي
�س ��وق العمل ب�سبب قلة المرتبات
التي يتقا�ضونه ��ا ن�سبة الى عمال
الإقليم.
وا�ستن ��ادا للنائ ��ب ع ��ن الح ��زب
الكرد�ستان ��ي
الديمقراط ��ي
�سي ��روان دوبردان ��ي ان "1000
عائلة تقريبا و�صلت الى مخيمات
في دهوك".
وق ��ال دوبردان ��ي ان كرد�ست ��ان
ت�ست�ضي ��ف الجئين م ��ن "�سوريا
وتركي ��ا واي ��ران" ج ��اءوا ال ��ى
االقلي ��م هرب ��ا م ��ن الح ��روب
والنزاع ��ات الداخلي ��ة التي جرت
في فترات زمنية مختلفة.

�شكر على تعزية
صبيحة يوم الثالثاء  3تشرين األول  ،2019رحل عنا الشخصية الكبيرة والبارزة
في عائلتنا وكوردس��تان  ،النجم الالمع في س��ماء األدب الكوردي البروفيس��ور
(عزالدين مصطفى رس��ول) ،حيث كان ه��ذا اخلبر املؤلم حدثا اجتماعيا ووطنيا
على مستوى كوردستان والعراق ،ولغاية اآلن ال يزال الكثير من االصدقاء واألحبة
يقفون معنا في هذا املصاب اجللل.
باس��مي واسم اجلميع من ذوي الفقيد نشكر شعب كوردستان على موقفهم
اخمللص ومش��اطرتهم لنا حزننا ،ومشاركتهم في مراسيم تشييع فقيدنا وفي
مجل��س العزاء ،ومن تقدم بتعازيه اخمللصة عبر الهاتف ،ومن عبر عن مش��اعره
وتقدم بالتعازي من خالل وسائل التواصل االجتماعي سواء في اقليم كوردستان
أو الع��راق أو اخلارج برس��ائلهم التي عبروا فيها ع��ن وقوفهم معنا في مصابنا
األليم ،وكل من أقام مجالس عزاء للفقيد في مدينتي بغداد واربيل ،حيث يعبر
كل ذلك عن تقديرهم واحترامهم لفقيدنا الغالي ،الذي كان فارس��ا فدائيا في
ميادين االدب ،التربية ،الثقافة ،والسياسة.
كل الش��كر والتقدير اخلاص لألحزاب والقوى السياس��ية في اقليم كوردستان
والع��راق واملنظمات الثقافية واالدبية ،واالكادمييني عل��ى مواقفهم التي أثبتت
انهم يعتبرون الدكتور عزالدين مصطفى رسول جزءا منهم ومن تاريخ النضال
السياس��ي للتقدميني ،وأخص بالذكر احلزب الدميقراطي الكوردستاني واالحتاد
الوطني الكوردس��تاني واحلزب الش��يوعي الكوردس��تاني ،واحلزب االش��تراكي
الدميقراطي الكوردستاني ،وكل املناضلني الذي شاركونا في هذا املصاب اجللل.
نأمل أن يعم الس�لام واألمان واالستقرار هذا البلد احلبيب ،حيث ناضل الفقيد
من أجل ذلك.
فاروق م�صطفى ر�سول
�شقيق الفقيد
عن عائلة مال م�صطفى �صفوت حاجي مال ر�سول ديليزه
ال�سليمانية
2019/10/15
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((م�صرف الرافدين  /االدارة العامة))
الق�سم القانوين
�شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

اعلن��ت جمعية الهالل االحمر العراقي عن انتهاء خطة الزيارة االربعينية والتي ش��ارك فيها
اكث��ر من  ٢٠٠٠متطوع توزعوا على اكثر من  ١٠٠مف��رزة ثابتة وعدد من املفارز اجلوالة ،فضال
عن نشر عدد من س��يارات االسعاف وعيادتني طبيتني متنقلة ضمت عددا من االطباء خملتلف
االختصاصات ،اضافة الى نش��ر عدد من مراك��ز البحث عن املفقودين على كافة الطرق التي
يسلكها الزائرين .واضافت اجلمعية في بيان ان عدد الذين قدمت لهم املساعدة بلغ ( )٣٠٩٣٥٨٥
زائ��راً .مضيف��ة أن اغلب احلاالت التي مت اس��عافها توزعت بني اصابات جراء الس��ير ملس��افات
طويل��ة ،فضال ً عن معاجلة احلاالت املرضية املزمن��ة ،كما نظم املتطوعون حمالت تنظيف في
محافظة كوبالء ومت ازالة اكثر من أربعني طنا ً من النفايات مبشاركة  ٥٠٠متطوع.

بالنظر لعدم قيامك بتسديد مبلغ الدين املترتب بذمتك بالتكافل والتضامن مع الكفيل أعاله وعن (قروض سيارات) املمنوح
ل��ك والبالغ ( )24.750.000دينار (املبلغ املطلوب  23400000ثالثة وعش��رون مليون واربعمائ��ة ألف دينار ال غيرها) عدا الفوائد
واملصاريف وامللزمني بدفعه إلى مصرفنا واس��تنادا ً إلى املادة الثالثة من قانون حتصيل الديون احلكومية رقم  56لس��نة 1977
وللصالحي��ة املمنوح��ة لنا مبوج��ب املادة الثانية من القانون أعاله ننذركم بوجوب تس��ديد مبلغ الدين املش��ار إليه اعاله مع
الفوائد املترتبة عليه خالل عش��رة أيام اعتبارا ً من اليوم التالي لتبلغكم باإلنذار وبعكسه فسوف تتخذ االجراءات القانونية
الالزمة وفقا ً ألحكام املادة اخلامسة الفقرة ( )1من القانون املذكور وذلك بوضع إشارة احلجز التنفيذي على اموالكم املنقولة
والغير املنقولة استحصاال ً ملبلغ الدين املترتب بذمتكم وقد أعذر من أنذر ...
مع التقدير

((م�صرف الرافدين  /االدارة العامة))
الق�سم القانوين
�شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
�إىل  /املدي��ن � /أدري���س حميد �سلم��ان البياتي  -عنوانه/
�صالح الدين� /سامراء  /القاطول م  104ز  30د 30/
�إىل  /الكفي��ل � :أي��وب عج��اج �صال��ح ح�س�ين  -عنوان��ه /
�سامراء  /حي االفراز

((م�صرف الرافدين  /االدارة العامة))
الق�سم القانوين
�شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
�إىل  /املدي��ن � /أخال���ص �سعيد حمي��د  -عنوانه � /صالح
الدين� /سامراء  /م  103ز  40د  3زراعة
�إىل  /الكفي��ل � :أدري�س �سهيل جن��م  -عنوانه  /القناة  /م
 309ز  12د 82

((م�صرف الرافدين  /االدارة العامة))
الق�سم القانوين
�شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
�إىل  /املدي��ن /كمال �سعيد �صقر عا�ش��ور  -عنوانه �صالح
الدين� /سامراء  /قرب مركز �شرطة جامع ر�سول اهلل
�إىل  /الكفي��ل  :عاي��د ك��روم يو�س��ف حنظ��ل  -عنوانه /
�سامراء  /حي الزراعة

بالنظر لعدم قيامك بتس��ديد مبل��غ الدين املترتب بذمتك
بالتكافل والتضامن مع الكفيل أعاله وعن (قروض سيارات)
املمن��وح ل��ك والبال��غ ( )24.300.000دينار (املبل��غ املطلوب
 19380000تس��عة عش��ر ملي��ون وثالثمائ��ة وثمانون الف
دينار الغيرها) عدا الفوائ��د واملصاريف وامللزمني بدفعه إلى
مصرفنا واستنادا ً إلى املادة الثالثة من قانون حتصيل الديون
احلكومية رقم  56لس��نة  1977وللصالحي��ة املمنوحة لنا
مبوجب امل��ادة الثاني��ة من القان��ون أعاله ننذرك��م بوجوب
تس��ديد مبلغ الدين املش��ار إليه اعاله م��ع الفوائد املترتبة
عليه خالل عش��رة أيام اعتبارا ً من الي��وم التالي لتبلغكم
باإلنذار وبعكسه فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة
وفقا ً ألحكام املادة اخلامس��ة الفقرة ( )1من القانون املذكور
وذلك بوضع إش��ارة احلجز التنفيذي على اموالكم املنقولة
والغي��ر املنقولة اس��تحصاال ً ملبلغ الدي��ن املترتب بذمتكم
وقد أعذر من أنذر ...
مع التقدير

بالنظر لعدم قيامك بتس��ديد مبل��غ الدين املترتب بذمتك
بالتكافل والتضامن مع الكفيل أعاله وعن (قروض سيارات)
املمن��وح ل��ك والبال��غ ( )24.750.000دينار (املبل��غ املطلوب
 7800000س��بعة ماليني وثمامنائة أل��ف دينار ال غيرها) عدا
الفوائد واملصاريف وامللزمني بدفعه إلى مصرفنا واس��تنادا ً
إلى املادة الثالثة من قانون حتصيل الديون احلكومية رقم 56
لس��نة  1977وللصالحية املمنوحة لنا مبوجب املادة الثانية
من القانون أعاله ننذركم بوجوب تسديد مبلغ الدين املشار
إليه اعاله مع الفوائد املترتبة عليه خالل عشرة أيام اعتبارا ً
من اليوم التالي لتبلغكم باإلنذار وبعكس��ه فسوف تتخذ
االج��راءات القانوني��ة الالزمة وفقا ً ألحكام املادة اخلامس��ة
الفق��رة ( )1من القان��ون املذكور وذلك بوضع إش��ارة احلجز
التنفيذي على اموالكم املنقولة والغير املنقولة استحصاال ً
ملبلغ الدين املترتب بذمتكم وقد أعذر من أنذر ...
مع التقدير

بالنظر لعدم قيامك بتس��ديد مبل��غ الدين املترتب بذمتك
بالتكافل والتضامن مع الكفيل أعاله وعن (قروض سيارات)
املمن��وح ل��ك والبال��غ ( )24.300.000دينار (املبل��غ املطلوب
 19380000تس��عة عش��ر ملي��ون وثالثمائ��ة وثمانون الف
دين��ار ال غيرها) عدا الفوائد واملصاريف وامللزمني بدفعه إلى
مصرفنا واستنادا ً إلى املادة الثالثة من قانون حتصيل الديون
احلكومية رقم  56لس��نة  1977وللصالحي��ة املمنوحة لنا
مبوجب امل��ادة الثاني��ة من القان��ون أعاله ننذرك��م بوجوب
تس��ديد مبلغ الدين املش��ار إليه اعاله م��ع الفوائد املترتبة
عليه خالل عش��رة أيام اعتبارا ً من الي��وم التالي لتبلغكم
باإلنذار وبعكسه فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة
وفقا ً ألحكام املادة اخلامس��ة الفقرة ( )1من القانون املذكور
وذلك بوضع إش��ارة احلجز التنفيذي على اموالكم املنقولة
والغي��ر املنقولة اس��تحصاال ً ملبلغ الدي��ن املترتب بذمتكم
وقد أعذر من أنذر ...
مع التقدير

((م�صرف الرافدين  /االدارة العامة))
الق�سم القانوين
�شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
�إىل  /املدي��ن حمم��د جا�سب حممد ال�ساع��دي  -عنوانه /
مي�سان  /اجلوادين  /حي نهاوند
�إىل  /الكفي��ل � )1 :أحم��د جا�سب حممد �شب��ل – عنوانه :
مي�سان  /اجلوادين  /حي نهاوند
 )2ح��ازم جا�س��ب حمم��د �شب��ل  -عنوان��ه  :مي�س��ان /
اجلوادين  /حي الزهراء

�إنــــذار

بالنظر لعدم قيامك بتس��ديد مبل��غ الدين املترتب بذمتك
بالتكافل والتضامن مع الكفيل أعاله وعن (قروض سيارات)
املمن��وح ل��ك والبال��غ ( )24.300.000دينار (املبل��غ املطلوب
 11220000احدى عش��ر مليون ومائتان وعشرون ألف دينار
ال غيره��ا) عدا الفوائ��د واملصاري��ف وامللزم�ين بدفعه إلى
مصرفنا واستنادا ً إلى املادة الثالثة من قانون حتصيل الديون
احلكومية رقم  56لس��نة  1977وللصالحي��ة املمنوحة لنا
مبوجب امل��ادة الثاني��ة من القان��ون أعاله ننذرك��م بوجوب
تس��ديد مبلغ الدين املش��ار إليه اعاله م��ع الفوائد املترتبة
عليه خالل عش��رة أيام اعتبارا ً من الي��وم التالي لتبلغكم
باإلنذار وبعكسه فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة
وفقا ً ألحكام املادة اخلامس��ة الفقرة ( )1من القانون املذكور
وذلك بوضع إش��ارة احلجز التنفيذي على اموالكم املنقولة
والغي��ر املنقولة اس��تحصاال ً ملبلغ الدي��ن املترتب بذمتكم
وقد أعذر من أنذر ...
مع التقدير

فقدان هوية

فقدت مني الهوية الص��ادرة من وزارة
التخطي��ط  /الدائ��رة القانونية (هوية
تس��جيل خاصة بالش��ركات املقاولة)
باس��م (ام�ين حمي��د حس��ن) يرجى
ممن يعث��ر عليها تس��ليمها إلى جهة
اإلصدار ...مع التقدير

�إنــــذار

تنويه

ورد س��هوا ً في اإلعالن اخلاص بـ (وزارة الصحة
والبيئ��ة  /الش��ركة العامة لتس��ويق االدوية
واملس��تلزمات الطبية) الصادر بالعدد ()4490
املص��ادف ( )2019/8/20حي��ث ورد ف��ي جدول
املناقص��ة خط��أ ) (98 / 2019 / 12 / R
والصحي��ح )  .(95 / 2019 / 12 / Rل��ذا
اقتضى التنويه ..مع التقدير

وزارة املوارد املائية
�شركة العراق العامة لتنفيذ م�شاريع الري
الق�سم القانوين

�إىل  /املدين جناة عبد امللك �أف�ضل الربيعي  -عنوانه �صالح الدين� /سامراء  /القاطول
 عنوانه � /سامراء  /حي القاطول�إىل  /الكفيل  :عبد الغني اكرمي حممد

�إنــــذار

�إنــــذار

�إعــــــالن

بن��اء على طلب املدعي (دغموش��ه حمد ملكاط) والذي
يطلب من خالله تبديل (اس��م) من (دغموشه) التي إلى
(سعديه) واستنادا ً ألحكام املادة ( )22من قانون البطاقة
الوطنية رقم ( )3لسنة  2016تقرر نشر طلبه في اجلريدة
الرس��مية فمن له حق االعتراض عل��ى الطلب مراجعة
املديرية خالل ( )15خمس��ة عش��ر يوم من تاريخ النشر
وعكسه سينظر في الطلب وفق القانون..
موقع اللواء ن�ش�أت �إبراهيم اخلفاجي
مدير اجلن�سية العام  /وكالة

بغداد  /العامرية  /تقاطع العمل ال�شعبي
بدالة 07800113003 :
http://www.mowr.gov.iq
Email: igcirp@mowr.gov.iq

م  /تنويه �إعالن مناق�صة رقم ( )2ل�سنة 2019
جتهيز �صفائح معدنية  sheet pilesلتطوير �شط احللة

نظرا ً حلص��ول بع��ض التغييرات عل��ى فقرات
الفصول اخلاصة باملناقصة أعاله مما تطلب الغاء
وتعديل بعض هذه الفقرات.
لذا اقتضى التنوي��ه ملالحظة ذلك وحضوركم
الى مقر ش��ركتنا  /القسم القانوني الستالم
ملح��ق الوثيق��ة القياس��ية املع��دل اخل��اص
باملناقصة أعاله.

�إنــــذار

جمهورية العراق
وزارة ال�صناعة واملعادن
ال�شركة العامة للزجاج واحلراريات
العدد2069 :
التاريخ  2019/10/16 /الق�سم /التجارية

Republic of Iraq
Ministry of industry and Minerals
& The state company for Glass
Refractoriness

الإعـــالن

تعلن الش��ركة العامة لصناعة الزجاج واحلراريات املناقصة رقم  1لس��نة
 2019اخلاصة (انشاء مسقف حديدي مع امللحقات ملشروع الطابوق احلراري
العازل اخلفيف) للمرة األولى ضمن املوازنة االس��تثمارية لعام  .2019فعلى
الراغبني باالشتراك من املؤهلني وذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم
للمناقصة أعاله وفق الشروط التالية:
 -1على مقدمي العط��اءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات
إضافية االتصال بالشركة العامة للزجاج واحلراريات عبر البريد االلكتروني
( )glass19612002@yahoo.comوخ�لال أوقات الدوام الرس��مي من االحد
الى اخلميس ومن الثامنة صباحا ً حتى الثانية بعد الظهر وكما موضح في
التعليمات ملقدمي العطاءات.
 -2متطلبات العقد كما موضحة في وثائق العطاء.
 -3بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شراء وثائق العطاء مببلغ ()250000
مائتان وخمس��ون أل��ف دينار غير قابل��ة للرد إال في حال��ة الغاء املناقصة
م��ن قبل الش��ركة حي��ث يعاد ثم��ن الوثائق فق��ط دون تعوي��ض مقدمي
العطاءات.
 -4يتم تس��ليم العطاءات في صندوق العطاءات الكائن في مقر الشركة
في الرمادي ويكون آخر موعد للتقدمي الساعة الثانية بعد الظهر من تاريخ
الغل��ق يوم  2019/11/4املصادف يوم االثن�ين وفي حالة صادف موعد الغلق
أو الفتح عطلة رس��مية يكون الفتح في نفس الوقت من اليوم الذي يليه
في العطلة .علما ً ان العطاء املتأخر سيتم اهماله .وسيتم فتح العطاءات
بحض��ور مقدمي العط��اءات أو من ميثلهم من الراغب�ين باحلضور في مقر
الش��ركة في الرمادي في يوم فتح العطاءات املوافق  2019/11/5الس��اعة
التاس��عة صباحا ً والش��ركة غير ملزمة بقبول أوطأ األسعار ويتحمل من
ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
 -5يلت��زم مقدم العط��اء بتقدمي عطاءه وفق متطلبات الوثائق القياس��ية
بكافة أقسامها بعد دراستها واالطالع على التعليمات ملقدمي العطاءات
املثبتة فيها وبخالفه س��يتم اس��تبعاد العطاء مع مراعاة ملئ القس��م
الرابع من الوثائق وجداول الكميات وتقدميها ورقيا ً بعد ختمها باخلتم احلي
اخل��اص مبق��دم العطاء مع الوثائ��ق املكونة لعطائه ،إضافة إلى اس��تمارة
تقدمي العطاء (االستمارتني  1و )2ومنوذج ضمان العطاء (الكفالة املصرفية)
ومببلغ  %1.5من قيمة العطاء والنموذج االسترشادي (صيغة العقد) (ملئها
بشكل واضح).
 -6في حالة عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثائق القياسية بكافة
أقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه.
 -7سيتم نشر التفاصيل اخلاصة باملناقصة عبر البريد االلكتروني لشركتنا
(. )glass19612002@yahoo.com

املهند�س يو�سف حممود حممد
املدير العام
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اعلن م�صرف الرافدين ،عن فتح االعتمادات امل�ستندية لوزارات الدولة والتجار
و�شركات القطاع العام واخلا�ص وبعموالت مي�سرة.
وق��ال املكت��ب اإلعالمي للمصرف في بيان إن "املصرف مس��تعد لتس��لم طلبات فت��ح االعتمادات
املس��تندية للتجار والقطاعني العام واخلاص في متويل التجارة اخلارجية"  .وأوضح ان "فتح االعتماد
املس��تندي للتجار الذين يقومون بعمليات االس��تيراد والتصدير لبضائعهم وشحنها واخراجها في
حال مطابقتها للش��روط القانونية تكون بطريقة س��هلة عند املصرف كون مصرف الرافدين جهة
حكومية وبالتالي فان اجناز كتاب فتح االعتماد املس��تندي يكون وفق إجراءات س��ريعة تختلف عن
املصارف األخرى" .

�إعادة �إعالن للمرة الأوىل
مناق�صة عامة (ا�ستريادية)
م  /املناق�صة املرقمة ( /7م� /ص ن �ش – ) 2019/1

جتهيز مواد وطابوق ناري وت�أهيل عربات فرنية مع تركيب احلبل الأ�سب�ستي
ملعمل طابوق املحاويل من تخ�صي�صات املوازنة اال�ستثمارية
يس��ر (الش��ركة العامة للصناعات االنش��ائية احدى تش��كيالت وزارة الصناعة واملعادن) بدعوة
مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم (جتيهز مواد وطابوق ناري وتأهيل عربات
فرنية مع تثبيت احلبل االسبستي ملعمل طابوق احملاويل) مع مالحظة ما يأتي:
 -1عل��ى مقدم��ي العطاء املؤهلني والراغب�ين في احلصول على معلوم��ات اضافية مراجعة مقر
(الشركة العامة للصناعات االنشائية) (يوميا ً من الساعة  - 8 -صباحا ً لغاية الساعة –  – 2ظهرا ً
ما عدا أيام اجلمع والعطل الرس��مية لغاية الس��اعة الثانية عشر ظهرا ً من يوم الثالثاء املصادف
( )2019/11/12وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 -2بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد
في ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ( )200000دينار غير قابلة للرد.
 -3يتم تس��ليم العطاءات إلى العنوان اآلتي ( الش��ركة العامة للصناعات االنش��ائية  /صندوق
العط��اءات في االس��تعالمات اخلارجية  /وبعد تأييد جلنة الفتح في الش��ركة) في مقرها الكائن
بغداد – حي بابل (محلة  / 931زقاق /27 /بناية رقم  )2/طريق معس��كر الرش��يد – مجاور الشركة
العامة للمنتوجات الغذائية (الزيوت النباتية س��ابقاً) في (موعد اقصاه الس��اعة الثانية عش��ر
ظهرا ً ليوم الثالثاء املصادف  )2019/11/12والذي يعتبر موعد غلق املناقصة وان العطاءات املتأخرة
ع��ن هذا املوعد س��وف ترفض وس��يتم فتح العطاءات بحض��ور مقدمي العط��اءات او ممثليهم
الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي (في قاعة االجتماعات  /الطابق االرضي في مقر الشركة) في
الزمان واملكان احملددين (بعد الساعة الثانية عشر ظهرا ً ليوم الثالثاء املصادف .)2019 /11/12
علما ً ان الكلفة التخمينية ( )500.000.000خمسمائة مليون دينار أو ما يعادلها بالدوالر االمريكي
حسب نشرة البنك املركزي في يوم فتح املناقصة.
 -4ان الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.

املهند�س �صالح عبد الهادي يو�سف
املدير العام وكالة
ورئي�س جمل�س االدارة
E-mail: info@scci-gov.iq
Sccicom2012@yahoo.com
موبايل)07830112210( :
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اعالنات

جمهورية العراق
�شبكة االعالم العراقي
ق�سم العقود واملناق�صات

العدد14569 :
التاريخ2019/10/15 :

م � /إعادة ن�شر اعالن املناق�صة رقم ( )6ل�سنة ( 2019جتهيز
خدمة االنرتنت نوع )fiber optic

�إعــــالن

تعلن شبكة االعالم العراقي عن إعادة إعالن املناقصة رقم ( )6لسنة
( 2019جتهي��ز خدمة االنترنت نوع  )fiber opticعلما ً ان املناقصة أعاله
مدرج��ة ضمن املوازنة اجلارية االحتادية لع��ام  2019وبكلفة تخمينية
قدرها ( )410.400.000اربعمائة وعش��رة ملي��ون واربعمائة ألف دينار
عراق��ي وفق الوثائق القياس��ية التي ميكن احلصول عليها من قس��م
العقود واملناقصات الواقع في مقر شبكة االعالم العراقي لقاء مبلغ
قدره ( 250.000ألف دينار) غير قابلة للرد ،على ان ترفق التأمينات االولية
بنس��بة  %1بص��ك مصدق أو خط��اب ضمان صادر م��ن أحد املصارف
العراقي��ة املعتمدة وتكون نافذة ملدة ثالثة أش��هر من تاريخ صدورها
 ،وان يق��دم اجمله��ز عطاءه ويكتب عليه بش��كل واضح رقم املناقصة
واس��مها مع كافة املستمس��كات املطلوبة في الوثيقة القياس��ية
ويكون تق��دمي العطاءات لغاية الس��اعة الثانية عش��رة بعد الظهر
من يوم اخلميس املرافق  2019/10/31في مقر الش��بكة الرئيسي في
الصاحلية قرب فندق املنصور ميليا ويتحمل من ترسو عليه املناقصة
أجور النشر واالعالن.
علما ً ان الش��بكة غي��ر ملزمة بقب��ول أوطأ العطاءات اس��تنادا ً إلى
تعليم��ات تنفيذ العق��ود احلكومية رقم ( )2لس��نة  2014وان البريد
االلكتروني لقس��م العقود واملناقصات ه��و ( )contract@imn.iqوان
املوقع االلكتروني للشبكة هو (.)www.imn.iq
مع فائق التقدير واالحترام
ف�ضل عبا�س فرج اهلل

ء /رئي�س �شبكة االعالم العراقي

(�شركة غاز ال�شمال � /شركة عامة) �إعالن للمرة الثانية

تعلن ش��ركة غاز الش��مال (ش��ركة عامة) الكائنة في محافظة كركوك عن اجراء املناقصة ( )2019 / 2310واخلاصة مبوزعات احلرارة ومخمدات لفرن جتفيف الغاز فعلى الراغبني باالش��تراك باملناقصة
أعاله:
 -1مراجعة مقر الشركة الكائن في محافظة كركوك الستالم املواصفات اخلاصة باملناقصة أعاله .
 -2تقدمي تأمينات أولية مببلغ قدره ( )$ 950تس��عمائة وخمس��ون دوالر أمريكي فقط ما عدا الش��ركات احلكومية وتكون على ش��كل صك مصدق أو خطاب ضمان صادر من املصارف املعتمدة لدى البنك
املركزي العراقي نافذ ملدة ( )120مائة وعشرون يوما ً من تأريخ الغلق.
 -3تقدم الش��ركات كتاب عدم املمانعة من الدخول في املناقصات صادر من الهيئة العامة للضرائب ومعنون إلى ش��ركة غاز الش��مال (النس��خة األصلية) مع تأييد حجب البطاقة التموينية بالنس��بة
للشركات العراقية.
 -4ارفاق ش��هادة تأس��يس الش��ركة مقدمة العطاء صادرة من وزارة التجارة  /دائرة تسجيل الشركات الوطنية بالنسبة للش��ركات العراقية و /أو هوية غرفة التجارة وشهادة تسجيل مصادق عليها من
امللحقية التجارية العراقية في بلد الشركة.
 -5على كافة املشاركني أمالء اجلزء الرابع من الوثيقة وإعادة النسخة االلكترونية املؤيدة من قبلنا ،ويتطلب استالم القرص ( )CDواملتضمنة الوثائق القياسية للطلبيات املعلنة قبل موعد الغلق لغرض
ملئها وتوقيع املعلومات اخلاصة بكم وتسليمها في املوعد احملدد.
 -6يتم انعقاد مؤمتر اخلاص باالجابة عن استفسارات املشاركني في الساعة العاشرة صباحا ً من يوم ( )2019/11/03في استعالمات شركة غاز الشمال.
 -7آخر موعد لتقدمي املناقصات في موعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم األحد املوافق .2019/11/10
 -8يتم فتح العطاءات الواردة بعد تأريخ الغلق مباش��رة في االس��تعالمات الرئيس��ية للشركة في غرفة الش��ركات وبحضور أصحاب العطاءات املشاركة .وفي حالة مصادفة عطلة رسمية ،فيكون في
اليوم الذي يليه دوام رسمي هو يوم غلق املناقصة.
 -9ان شركة غاز الشمال غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ،ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر االعالن.
 -10الكلفة التخمينية للمناقصة تبلغ ( )$ 95000خمسة وتسعون ألف دوالر أمريكي.
 -11في حالة عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية وبالشروط الواردة في االعالن بكافة أقسامها يتم استبعاد عطاءه.
 -12ثمن املناقصة غير قابلة للرد إال في حالة الغاء املناقصة من قبل شركتنا.
 -13تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ال تقل عن ( )120مائة وعشرون يوم من تاريخ الغلق.
 -14تهمل العطاءات املرسلة بالبريد االلكتروني.
 -15ارفاق وصل شراء املناقصة االصلي مع العطاء وبخالفه يستبعد العطاء.
 -16للمزي��د م��ن املعلومات ،يرجى زيارة موقعنا االلكتروني ( )www.ngc.oil.gov.iqوميكن مراس��لتنا عبر البريد االلكترون��ي ()ngc_contract@ngc.oil.gov.iq) (ngcoil.gov.iq@gmail.com
)(ngc_info.iqoil@yahoo.com
ء  /مدير هيئة اخلدمات واملواد
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نافذة من موسكو

نتنياهو يلمح بتعهدات من مو�سكو عن عدم ت�سليم
العراق دفاعات جوية

د� .أثري ناظم اجلا�سور
د .فالح احلمـراين

ل ��كل جيل ظروفه وبيئته التي ن�ش� ��أ فيها وتعلم من خاللها مخرج ًا
بمح�صلة مهم ��ا كانت تحمل من االيجابيات وال�سلبيات ،بالمقابل
ف ��كل مرحل ��ة تتطل ��ب جي�ل ً�ا يتعامل م ��ع تجلياته ��ا وف ��ق قناعاته
وتبنيات ��ه ومتطلبات ��ه الحياتي ��ة بمختل ��ف جوانبه ��ا الت ��ي يراها
ه ��و ،فجي ��ل التالق ��ح الفك ��ري وال�ص ��راع الفل�سف ��ي والت�ض ��ارب
االيديولوجي ي�ؤم ��ن بمنهجية عمل مختلفة عن جيلنا نحن ،فذلك
الجي ��ل بالرغم من ال�صعوب ��ات التي �أحاطت به �إال �أنه ا�ستطاع ان
يك ��ون جزء ًا من تلك المنظوم ��ة ال�سيا�سية واالجتماعية من خالل
وج ��ود �أر�ضي ��ات �سمحت ل ��ه �أن يعمل وف ��ق �إرادته �ضم ��ن �أ�س�س
فكري ��ة معين ��ة من خالل تع ��دد الأحزاب والمدار� ��س التي ا�سهمت
في �أن يكون ل ��ه �أطر ومعايير يعمل �ضمن عقلية المرحلة ،وي�صل
ال ��ى نتائج قد تكون مرجوة وقد تكون مخيبة للآمال �ضمن �سياق
عم ��ل تلك الفت ��رة التي يعتقد هو �إنها كانت �أكث ��ر انتاج ًا من وقتنا
الحال ��ي ،لكن ه ��ذا ال يمنع من �أنه قد ت�ض ��رر وعانى من مخرجات
االنظم ��ة ال�سيا�سية التي حكمت ��ه وال�صراع ال ��ذي �صاحب البيئة
ال�سيا�سية العراقي ��ة ،الى �أن و�صل به الحال �أن يدخل في مطحنة
�سيا�سة الحزب الواحد التي اعدها الكثيرون حائط ًا �صلب ًا ال يمكن
تحطيمه.
�أم ��ا جيلنا �أو الجيل ال ��ذي يلينا ال اعتقد انه تمتع بتلك البحبوحة
�أو تمت ��ع بحي ��اة الأجي ��ال ال�سابقة ول ��و عُ�شر بالمائ ��ة ،ال بل نكاد
نج ��زم �أن ��ه جيل المعان ��اة الحقة ،ف�شباب ��ه الذين قارب ��وا من�صف
الثالثيني ��ات انتها ًء ب�سن االربعين عانوا وقا�سوا مرارة الح�صار
والع ��وز في طفولتهم ال بل كانت العائل ��ة تخ�شى على اوالدها من
كل �ش ��اردة وواردة تم�س النظام �آن ��ذاك لما يتمتع به من ق�سوة ال
ترحم ،وما ان اراد هذا ان يعي�ش �شباب الع�شرينات حتى دخل في
متاهة احتالل بالده ناهيك عن الفو�ضى التي خلقها هذا االحتالل
ليك ��ون فيما بعد جزء من حرب طائفي ��ة اكلت ما اكلت من ال�شباب
الذي بات غريب ًا في وطنه فتوزعوا بين قتيل وم�شرد ومهاجر ،اما
م ��ن كان طفال يوم احتالل العراق هو اليوم مراهق ًا من المفتر�ض
ان ينع ��م بح�سنة التغيير التي لم يع�شها �أ�سالفه� ،إال �إنه بات ناقم ًا
�أي�ض� � ًا على حياة ال ي�ألفه ��ا وال ي�شعر �إنه ي�ستحقها خ�صو�ص ًا وهو
اليوم بات يقارن بين حياته وحياة �أ�سالفه متح�سر ًا عليها بالرغم
م ��ن عدم معرفت ��ه التامة ع ��ن كل �أزماتها و�صعوبته ��ا ،هذا الجيل
اختلط ��ت عليه المفاهيم فما ع ��اد يميز بين الأحالم والحقوق فكل
ح ��ق يدور في عقل ��ه ب�سبب نتاج نظامه ال�سيا�س ��ي الحالي �أ�صبح
حلم� � ًا بعي ��د المنال ال بل قد يكون هذا الحل ��م كابو�س ًا �إذا ما حاول
تحقيق ��ه ،فه ��ذا الجيل مغلوبون عل ��ى �أمرهم ال تفارقه ��م المعاناة
والعث ��رات جي ��ل ال يري ��د �س ��وى �أن يحي ��ا كم ��ا يحي ��ا �أقران ��ه في
المجتمع ��ات الغنية التي على �شاكلة بالده ،جي ��ل مطالبه ب�سيطة
وف ��ي متناول يد حكومته لكنه ال ي�ستطي ��ع �أن يطالب بها لأن ثمن
المطالبة الموت ،جيل ال يريد �أن ي�شارك الأحزاب والكتل الحزبية
ح�ص�صها ومكا�سبها كل م ��ا يريده هذا الجيل حياة كريمة ت�صون
كرامته.

�أراد رئي�س ال ��وزراء الإ�سرائيلي بنيامين
نتنياه ��و بت�صريحات ��ه بع ��د ات�صاالت ��ه
بالرئي�س الرو�سي فالديمير بوتين الإيحاء
ب ��ان الكرملي ��ن تعه ��د لت ��ل ابي ��ب احتواء
م�ص ��ادر الخطر على �أم ��ن �إ�سرائيل بما في
ذلك من العراق .بع�ض المراقبين يربطون
تل ��ك الت�صريح ��ات بال�ص ��راع ال�سيا�س ��ي
الدائر في تل �أبيب� ،أو لأغرا�ض انتخابية،
فرو�سيا تعار�ض وقاحة �إ�سرائيل بانتهاك
القان ��ون الدولي وحرم ��ة �أجواء دول ذات
�سي ��ادة ،وتحذر م ��ن تداعياته ��ا الوخيمة.
وتحر� ��ص مو�سكو على تعمي ��ق العالقات
م ��ع الع ��راق .فنتنياه ��و ذه ��ب ،ربم ��ا
لال�سته�ل�اك الدعائ ��ي ،ال ��ى �أن المحادث ��ة
الهاتفي ��ة م ��ع الرئي�س الرو�س ��ي فالديمير
بوتي ��ن ف ��ي  7ت�شرين الأول كان ��ت "مهمة
للأمن الإ�سرائيلي :.ونقل مكتبه عنه " لقد
�أجريت محادثة مهمة مع الرئي�س الرو�سي
فالديمي ��ر بوتي ��ن" .و�أ�ض ��اف "التقيت به
قب ��ل ب�ضع ��ة �أ�سابي ��ع ببوتي ��ن وناق�ش ��ت
مع ��ه ق�ضايا مهم ��ة لأم ��ن دول ��ة �إ�سرائيل،
وه ��ذه المحادث ��ة مهم ��ة � ً
أي�ضا لأم ��ن دولة
�إ�سرائي ��ل" .و�أ�ض ��اف رئي� ��س الحكوم ��ة
الإ�سرائيلية" :نح ��ن [�إ�سرائيل] محاطون
بتحدي ��ات خطي ��رة ،ونتع ��اون بنجاح مع
رو�سيا ،وه ��ذا �أمر بالغ الأهمي ��ة بالن�سبة
لنا ،و�سنوا�صل القيام بذلك".
فم ��ا ه ��ي الق�ضاي ��ا المح ��ددة المتعلق ��ة
بالأم ��ن الإ�سرائيلي الت ��ي ناق�شها نتنياهو
م ��ع الرئي� ��س الرو�س ��ي ،فع�ل�ا؟ ويو�ض ��ح
مراقب ��ون ا�ستن ��ادا لعدد م ��ن الت�سريبات،
ب� ��أن �إ�سرائيل تت ��ذرع ب "القلق ال�شديد" (
رغ ��م �صواريخه ��ا المتط ��ورة ،وتر�سانتها
النووي ��ة ،الم�سك ��وت عنه ��ا دولي ��ا) م ��ن
احتم ��ال بي ��ع �أنظم ��ة الدف ��اع الج ��وي
الرو�سي ��ة الحديث ��ة ( الدفاعي ��ة وح�س ��ب)
ال ��ى بع�ض الدول العربي ��ة بما في ذلك �إلى
الع ��راق .وت ��رددت �أنب ��اء ع ��ن �أن مو�سكو
تج ��ري مفاو�ضات (غي ��ر م�ؤك ��دة ر�سميا)
به ��ذا ال�ش� ��أن م ��ع بغ ��داد ،ولأول م ��رة منذ
الإطاحة بنظ ��ام �صدام ح�سي ��ن .وفي هذا
ال�صدد ،ي�شي ��ر الخبراء �إل ��ى �أن عدم قدرة
الع ��راق عل ��ى حماي ��ة مجال ��ه الج ��وي من

ال�ضرب ��ات الجوي ��ة الإ�سرائيلي ��ة �سيدفعه
�إل ��ى الح�ص ��ول عل ��ى �أنظم ��ة دف ��اع جوي
�أكثر تط ��ور ًا ،وخا�صة م ��ن رو�سيا لتكون
رادع ًا م ��ن الهجم ��ات الإ�سرائيلي ��ة ،لكنها
لن توفر ح ًال �أمني ًا موثوق ًا به .و�إذا ح�صل
العراق على مزيد من ال�سيطرة على مجاله
الج ��وي ،ف�إن قدرته على �إ�سقاط الطائرات
الإ�سرائيلية قد تثير نزاع ًا جديد ًا!.
وت�شير الدالئل �إلى �أن مو�سكو غير م�ستعدة
لموا�صلة تحمل الهجمات الإ�سرائيلية على
�أهداف في �سوريا والعراق� ،إذ �إن الق�صف
الج ��وي للأرا�ض ��ي ال�سوري ��ة والعراقي ��ة
م ��ن قب ��ل الجي� ��ش الإ�سرائيل ��ي يمك ��ن �أن
يزع ��زع ا�ستق ��رار الو�ض ��ع ف ��ي المنطقة.
وق ��د �ص ��رح وزي ��ر الخارجي ��ة الرو�س ��ي
�سيرج ��ي الفروف ف ��ي مقابلة م ��ع و�سائل
الإع�ل�ام باللغ ��ة العربي ��ة ع�شي ��ة زي ��ارة
الرئي� ��س بوتي ��ن لل�سعودية وق ��ال" :فيما
يتعل ��ق بالغ ��ارات الجوي ��ة الإ�سرائيلي ��ة
التع�سفي ��ة على الأرا�ض ��ي ال�سورية ،ف�إننا
نخف �أبد ًا موقف� � ًا �سلبي ًا تجاه مثل هذه
ل ��م ِ
الأعم ��ال ،مم ��ا يزيد م ��ن زعزع ��ة ا�ستقرار
الو�ض ��ع ،ويمك ��ن �أن ي�ؤدي �إل ��ى الت�صعيد
بل وحتى الخروج عن نط ��اق ال�سيطرة".
وكم ��ا الحظ الف ��روف ،ال ينبغي �أن ت�صبح
�سوري ��ا هد ًف ��ا لخط ��ط ط ��رف م ��ا ومن�صة
لت�صفية الح�سابات (تلمي ��ح �شفاف للغاية
لطموحات رئي�س ال ��وزراء الإ�سرائيلي ).
"يجب �أن تك ��ون المهمة الرئي�سة لجميع
الق ��وات الم�س�ؤول ��ة ه ��ي الم�ساع ��دة ف ��ي
�إعادة ال�سالم �إلى الأرا�ضي ال�سورية" كما
�أكد الوزي ��ر .ومن هنا االت�صاالت الهاتفية
لرئي� ��س ال ��وزراء الإ�سرائيل ��ي بمو�سكو.
ومن هنا جاءت محاوالت تكوين �صداقات
بطريقة �أو ب�أخرى في المرحلة الأولى مع
الملوك العرب.
ويواج ��ه الع ��راق مثل ��ه مث ��ل �سوري ��ا
ولبن ��ان م�شكل ��ة تتمث ��ل بالحمل ��ة الجوية
الإ�سرائيلي ��ة الم�ستمرة التي ت�ستهدف كما
يقول نتنياهو المواق ��ع الإيرانية في هذه
البل ��دان .وب�سبب محدودية قدرات الدفاع
الج ��وي له ��ا ،كان ل ��دى �إ�سرائي ��ل حري ��ة
كاملة تقريب ًا ف ��ي القيام بحملتها .ولكن قد

تحاول بغداد ت�صحيح ه ��ذا الخلل ،و�سط
تقارير حديثة تفيد ب�أن رو�سيا تدر�س بيع
�أنظمة رادار عالية الجودة لدول "معينة"
في ال�شرق الأو�سط.
ويعتق ��د الخبراء �أنه �إذا نف ��ذت بغداد مثل
هذه الخط ��ط  ،فقد يت�سبب ذلك في م�شاكل
غي ��ر متوقعة� :إذ �إن ن�شر ه ��ذه الأنظمة لن
يك ��ون كافي ًا لإيق ��اف الحمل ��ة الإ�سرائيلية
بالكامل ،لكنها �ست�شكل م�شكلة خطيرة بما
يكفي للطائرات الإ�سرائيلية ،والتي يمكن
�أن ت�سب ��ب بح ��د ذاتها �إث ��ارة جولة جديدة
من المواجهات في المنطقة.
ول ��دى الع ��راق خط ��ط �أكثر طموح� � ًا ،بما
ف ��ي ذل ��ك كج ��زء م ��ن االقت ��راح الأمريكي
لإن�ش ��اء نظ ��ام دفاع ج ��وي متكام ��ل .ومع
ذلك ،تم تعليق �إم ��دادات مثل هذه الأنظمة
�إل ��ى �أج ��ل غي ��ر م�سم ��ى ،في �ض ��وء حرب
بغ ��داد �ض ��د "داع�ش" .ول ��م ي�ستلم العراق
لح ��د اليوم �سوى ثماني ��ة �أنظمة من طراز
( Avengerنظ ��ام �أميرك ��ي يعتم ��د عل ��ى
من�ص ��ة  ، Humveeالتي تطلق �صواريخ
�ستينغ ��ر والمداف ��ع الم�ض ��ادة للطائ ��رات
للدف ��اع ع ��ن النف� ��س) ،لكنه ��ا ال ت�ستطي ��ع
�س ��وى حماية وح ��دات ع�سكري ��ة منفردة،
ولي� ��س حرا�سة �أرا�ض ��ي �أو�س ��ع .ولم يتم
تلق عنا�صر �أكثر �أهمية من حزمة ال�صفقة
ِ
المقترحة ،مثل رادارات المراقبة و�أنظمة
التحك ��م .عالوة على ذلك ،فحتى الطائرات
 F-16الت ��ي ي�ستلمها الع ��راق يمكنها فقط
�إط�ل�اق ال�صواري ��خ ج ��و ًا بم ��دى ق�صي ��ر
ن�سبي� � ًا ،مم ��ا يحد م ��ن قدراتها ف ��ي القتال
الج ��وي �أو اعترا� ��ض ال�صواريخ .نتيجة
لذل ��ك ،ا�ست ��ورد الع ��راق من رو�سي ��ا نظام
دف ��اع ج ��وي  ،Shell-S1لك ��ن تغطيت ��ه،
ف ��ي �أح�س ��ن الأح ��وال ،مح ��دودة للغاي ��ة.
و�أو�ضحت ال�ضربات الأخي ��رة لتر�سانات
الح�ش ��د ال�شعب ��ي ف ��ي الع ��راق� ،أن ��ه حتى
العنا�صر الحديثة له ��ذه القدرات الدفاعية
الجوي ��ة المح ��دودة ل ��م تتمك ��ن م ��ن ردع
الحملة الجوي ��ة الإ�سرائيلية ب�شكل فعال.
ف ��ي ه ��ذا ال�ص ��دد ،توا�صل كل م ��ن �سوريا
والع ��راق البح ��ث ع ��ن فر� ��ص �إ�ضافية من
رو�سي ��ا كج ��زء م ��ن ا�ستع ��ادة ال�سيط ��رة

الموثوقة عل ��ى مجالهما الج ��وي .وهناك
�شائعات ح ��ول المفاو�ضات ب�ش�أن عمليات
الت�سلي ��م الإ�ضافية لأنظمة  S-300وحتى
�أنظمة  ،S-400ولك ��ن حتى الآن ال توجد
بيانات محددة.
ف ��ي الآون ��ة الأخي ��رة� ،أعلن ��ت مو�سكو �أن
العديد م ��ن دول ال�شرق الأو�سط قد وقعت
عق ��ود لتوري ��د �أنظمة م ��ن ط ��رازرادارات
� . Resonance-NEسيك ��ون الع ��راق
م ��ن المر�شحي ��ن الرئي�سيي ��ن لتلق ��ي مث ��ل
ه ��ذه الأنظم ��ة ب�سب ��ب �أوج ��ه الق�صور في
الدفاع الجوي والم�شتريات ال�سابقة لهذه
المع ��دات م ��ن مو�سك ��وResonance- .
 NEه ��و ف ��ي الأ�سا� ��س رادار ثاب ��ت جديد
كبي ��ر يوفر نطاق ًا كبي ��ر ًا (ي�صل �إلى 1100
كيلومت ��ر �أو حوال ��ي  688مي�ًل�اً ) وحت ��ى
الق ��درة على اكت�شاف �أه ��داف �أكثر تعقيد ًا
مثل طائرات التخف ��ي �أو �صواريخ كروز.
يمكن لمثل هذا ال ��رادار �أن ي�ساعد العراق
عل ��ى التحك ��م بمجاله الجوي ب�ش ��كل �أكثر
فاعلي ��ة  -لك ��ن ه ��ذا الجه ��از ال يتي ��ح بحد
ذات ��ه �إ�سق ��اط الأه ��داف الجوي ��ة .ولك ��ي
يك ��ون هذا ال ��رادار �أكث ��ر فاعلي ��ة� ،سيظل
العراق بحاجة �إلى �أنظمة دفاع جوي �أكثر
تكام ًال  ،ف�ض ًال ع ��ن �أنظمة �صواريخ �أر�ض
جو حديث ��ة .بالطبع� ،سيك ��ون اقتناء مثل
ه ��ذه الأنظمة من رو�سي ��ا محفوف ًا ببع�ض
التكاليف المادية ،خا�صة بالن�سبة للعراق،
ال ��ذي حاف ��ظ عل ��ى عالق ��ات �أمني ��ة وثيقة
م ��ع الوالي ��ات المتح ��دة منذ ع ��ام .2003
وحاولت الوالي ��ات المتحدة بن�شاط �إثناء
دول ال�ش ��رق الأو�س ��ط ع ��ن �ش ��راء معدات
ع�سكري ��ة رو�سية من خالل التهديد بفر�ض
عقوب ��ات (عل ��ى �سبي ��ل المث ��ال" ،مواجهة
المعار�ضي ��ن لأمري ��كا م ��ن خ�ل�ال قان ��ون
العقوب ��ات" –  ،))CAATSAوكذلك من
خ�ل�ال الآث ��ار الثانوية الحالي ��ة للعقوبات
المفرو�ض ��ة عل ��ى �شركة ت�صدي ��ر الأ�سلحة
الرو�سي ��ة  .Rosoboronexportو�سبق
�أن ا�ستخدم ��ت وا�شنط ��ن ه ��ذه التهديدات
�ضد دول مثل تركي ��ا والهند ،لكنها ف�شلت،
وه ��ذا ي�ش ��كل �سابق ��ة خطي ��رة بالن�سب ��ة
لوا�شنطن.

لك ��ن حتى ل ��و تمكنت بغداد م ��ن الح�صول
عل ��ى �أنظم ��ة دف ��اع ج ��وي رو�سي ��ة م ��ن
الدرج ��ة الأول ��ى ،ف�ستظ ��ل تواج ��ه العديد
م ��ن الم�شكالت ف ��ي منع الغ ��ارات الجوية
الإ�سرائيلي ��ة� .أو ًال :م ��ا ي ��زال الع ��راق
يواجه م�ش ��اكل في الك�شف ع ��ن الطائرات
الإ�سرائيلي ��ة والأمريكي ��ة وتحديده ��ا،
بالنظ ��ر �إل ��ى �أنه ��ا ُ�صنع ��ت عل ��ى ع ��دد من
المن�صات المماثلة .و�أي �شك في تحديدها
يمك ��ن �أن ي� ��ؤدي �إل ��ى الكف ع ��ن العمل �أو
�سوء تقدير خطير في الح�ساب .بالإ�ضافة
�إلى ذلك ،يمك ��ن لإ�سرائيل ت�شوي�ش �أنظمة
رادار الخ�ص ��م و�أنظم ��ة الدف ��اع الج ��وي.
ثاني� � ًا :ل ��دى �إ�سرائي ��ل �إمكان ��ات كبي ��رة
ل�صواريخ ك ��روز جوية بعيدة المدى ،مما
ي�سم ��ح له ��ا ب�ضرب �أه ��داف خ ��ارج دائرة
ن�ص ��ف قط ��ر �أنظم ��ة الدفاع الج ��وي .على
وجه الخ�صو�ص ،كجزء من الهجمات على
�أهداف في �سوري ��ا ،ي�ستخدم �سالح الجو
الإ�سرائيل ��ي البح ��ر الأبي� ��ض المتو�س ��ط
غرب لبنان .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تن�ش�أ حالة
متناق�ض ��ة� :إن التح�سن كبي ��ر في القدرات
ينط ��وي على مخاط ��ر الت�صعي ��د الخطير.
�إذا تمكن ��ت بغ ��داد من �إ�سق ��اط المقاتالت
الإ�سرائيلي ��ة ،فقد ي�ؤدي ذل ��ك �إلى ت�صعيد
�سري ��ع للأعم ��ال العدائي ��ة كجزء م ��ن الرد
الإ�سرائيلي مبا�شرة �ض ��د العراق ،ولي�س
�ضد التر�سان ��ات المرتبطة ب�إي ��ران والتي
يتم ن�شرها على �أرا�ضيها.
هذه الحجج الت ��ي يقدمها بع�ض الخبراء،
ولك ��ن هناك من يرى �أنه ف ��ي حالة العراق
و�سوري ��ا ،يجري الحديث ع ��ن تزويدهما
ب�أنظم ��ة  ، S-400التي �ستجعل ال�ضربات
ع ��ن بع ��د غي ��ر ممكن ��ة .بي ��د �أن الم�شكل ��ة
الرئي�سية لي�ست ف ��ي القدرات التقنية لهذا
النظام ،ولكن في التدريب الكافي لم�شغلي
ه ��ذه الأنظم ��ة من بي ��ن الجي� ��ش المحلي.
هذه هي الم�شكل ��ة الرئي�سة ،بالإ�ضافة �إلى
انه عقد مكلف للغاية ل�شراء مثل هذه النظم
م ��ن حي ��ث التكالي ��ف المادي ��ة .وبطبيع ��ة
الح ��ال� ،إن موقف مو�سك ��و ،الذي في هذه
الحال ��ة هو المفت ��اح من حي ��ث اال�ستعداد
لبيع مثل هذه الأنظمة وتدريب �أطقمها.

ر����س���ال���ة �إىل رئ���ي�������س اجل��م��ه��وري��ة
قانون االنتخابات واال�ستفتاء ال�شعبي
ال�سي ��د رئي� ��س اجلمهورية املح�ت�رم �إنك
رئي� ��س الدول ��ة واعتربك الد�ست ��ور رمز
وحدة الوطن ومكلف بال�سهر على �ضمان
االلت ��زام بالد�ست ��ور واملحافظ ��ة عل ��ى
ا�ستق�ل�ال الع ��راق ،و�سيادت ��ه ،ووحدته،
و�سالمة �أرا�ضي ��ه ،وفق ًا لأحكام الد�ستور
وه ��ذا م ��ا ن�ص ��ت علي ��ه امل ��ادة ( )67م ��ن
الد�ستور كم ��ا �إنك وعن ��د توليك املن�صب
�أق�سم ��ت بالله العل ��ي العظيم ب� ��أن ت�سهر
عل ��ى �سالمة نظ ��ام الع ��راق الدميقراطي
االحت ��ادي ،وعل ��ى وف ��ق الق�س ��م ال ��وارد
يف امل ��ادة ( )50بدالل ��ة امل ��ادة ( )71م ��ن
الد�ستور ،وهذه املهمة اجل�سيمة البد من
حتمل عن ��اء االلتزام بتنفيذها لأنك حتت
الق�س ��م وذل ��ك ع�ب�ر الآلي ��ات الد�ستورية
والقانوني ��ة ،ومنه ��ا �أن يك ��ون االلت ��زام
بالد�ستور ه ��و الهاج� ��س الأول والأخري
واله ��دف الأ�سم ��ى ،لأن م ��ن �أه ��م املبادئ
الد�ستوري ��ة الت ��ي وردت يف الد�ست ��ور
الناف ��ذ �أن يك ��ون النظ ��ام ال�سيا�س ��ي يف
العراق جمهوري نيابي دميقراطي ،على
وفق ما جاء يف ديباجة الد�ستور واملادة
( )1من ��ه ،وحيث �إن جمل� ��س النواب هو
حجر الزاوية يف ت�شكيل وتكوين الدولة
لأن م ��ن عباءته يخرج رئي�س اجلمهورية
ورئي� ��س ال ��وزراء واحلكوم ��ة و�سائ ��ر
املنا�ص ��ب املف�صلي ��ة يف الدول ��ة وحت ��ت
كنفه تك ��ون الرقابة واملحا�سبة ،لذلك ف�إن
الد�ست ��ور الذي حظي بقبول ال�شعب عند
اال�ستفت ��اء عليه ق ��د �أكد عل ��ى �أن جمل�س

النواب يتكون من �أع�ضاء ميثلون ال�شعب
العراق ��ي وه ��ذا م ��ا ن�ص ��ت علي ��ه الفقرة
(�أوال) م ��ن امل ��ادة ( )49م ��ن الد�ست ��ور،
وه ��ذا املجل� ��س النيابي ينتخ ��ب من قبل
ال�شعب باالقرتاع ال�سري املبا�شر ،ومنح
الد�ستور ال�صالحي ��ة �إىل جمل�س النواب
لإ�صدار قان ��ون ينظم العملية االنتخابية
ب ��كل مفا�صله ��ا وجزئياتها مب ��ا فيها �آلية
الرت�شح واالنتخاب ،وفعال ً�أ�صدر جمل�س
النواب قان ��ون انتخابات جمل�س النواب
رقم  45ل�سنة  2013املعدل ،لكن ما جرى
كان على خ�ل�اف غاية الد�ستور وهدفه �إذ
�أنتج ه ��ذا القانون بعد تعديله وقبل ذلك،
جمل� ��س ن ��واب م ��ا زال حمل ج ��دل كبري
لأنه كان ميثل الكتل والأحزاب وال ميثل
عم ��وم ال�ش ��ارع العراق ��ي ،وق ��د ظهر ذلك
جلي ًا يف انتخابات ع ��ام  2018والحظنا
الع ��زوف الكبري للعراقيني واالمتناع عن
الت�صويت وامل�شاركة فيه ��ا وكانت ن�سبة
املمتنع�ي�ن �أك�ب�ر بكث�ي�ر م ��ن امل�صوت�ي�ن،
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن التعقي ��دات الت ��ي رافقت تلك
العملي ��ة االنتخابي ��ة و�شبه ��ات التزوي ��ر
التي طالتها ،وهذا القانون قد �أتى ب�آليات
للت�صوي ��ت واالحت�س ��اب معق ��دة وغ�ي�ر
واقعي ��ة و�إنه ��ا متث ��ل امل�صال ��ح ال�ضيق ��ة
لبع� ��ض الفئ ��ات املهيمنة عل ��ى امل�شهد يف
الع ��راق ،والدليل على ذلك مرور �أكرث من
دورة انتخابي ��ة ومل تتغري مراكز القوى
يف احلياة ال�سيا�سي ��ة �أو الربملانية ،و�إن
ع ��دد ًا حم ��دود ًا ه ��و م ��ن يتحك ��م ب�أم ��ور
البل ��د وان دور الن ��واب يك ��ون تابع� � ًا �أو

القا�ضي �سامل رو�ضان املو�سوي

مكم�ل ً�ا لر�ؤي ��ة ه ��ذه الدائ ��رة ال�ضيق ��ة،
وعندم ��ا حت�ص ��ل بع� ��ض ال�شخ�صي ��ات
امل�ستقل ��ة على مقع ��د ف�إنها تن�ضوي حتت
لواء كتل ��ة �أو جهة �سيا�سي ��ة معينة ،و�إن
و�صل ��ت �إىل موقع امل�س�ؤولي ��ة ف�إنها غري
ق ��ادرة عل ��ى الت�ص ��دي مل�شاري ��ع الف�س ��اد
القائم ��ة ،لأنها منفردة وال ت�ش ��كل �أغلبية
برملاني ��ة تعينه ��ا على �إ�ص�ل�اح الأمور �أو
تطبيق ر�ؤيته ��ا الإ�صالحية ،وهذا احلال
�أدى �إىل نتائج كارثي ��ة ت�سببت يف �إراقة
دماء العراقي�ي�ن الذين �أقر له ��م الد�ستور
باحل ��ق يف احلي ��اة والأم ��ن والرفاهي ��ة
واحلي ��اة احل ��رة الكرمي ��ة ،لذل ��ك ف� ��إن
مطل ��ب اجلماه�ي�ر �أ�صب ��ح ينح�ص ��ر يف
تعديل قان ��ون االنتخابات احلايل ومنهم

م ��ن ارتف ��ع من�س ��وب مطالب ��ه �إىل تعديل
الد�ستور وتغيري �شكل النظام ال�سيا�سي
القائ ��م و�أنا على يقني ب� ��أن ذلك كان حمل
مالحظتكم ومتابعتكم املتوا�صلة للم�شهد
ال�سيا�س ��ي ،وال�سب ��ب الرئي� ��س يكمن يف
قان ��ون االنتخاب ��ات الناف ��ذ ،لذل ��ك نح ��ن
بحاجة �إىل قان ��ون جديد ي�ضمن و�صول
املمثل احلقيقي لل�شعب وهو الفائز الذي
يحظى ب�أعلى الأ�صوات ولي�س من يدخل
يف حي ��ز القائم ��ة املغلق ��ة كلي� � ًا �أو ن�سبي ًا
لأن ذل ��ك الأ�سلوب القائم على وفق قاعدة
�سانت ليغو �أو غريها �أدت بنا �إىل ما نحن
علي ��ه الآن من �أزمات تتوال ��د بع�ضها من
بع� ��ض ،ومما تقدم وحي ��ث �إنكم متلكون
�صالحية تق ��دمي م�شاريع القوانني وعلى

وفق �أحكام الفقرة (�أو ًال) من املادة ()60
م ��ن الد�ستور �أطل ��ب من جنابك ��م املوقر
الآتي :
تقدمي م�شروع قانون �إىل جمل�س النواب
يكون بدي ًال عن قانون االنتخابات النافذ،
وي�ضم ��ن التمثي ��ل احلقيق ��ي لل�شعب يف
جمل�س الن ��واب  ،وذلك بجعل الت�صويت
والرت�ش ��ح يك ��ون عرب القوائ ��م املفتوحة
كلي ًا ولي�س القوائم املفتوحة ن�سبي ًا لأنها
تغيري يف امل�سمى والبقاء على امل�ضمون،
واالبتع ��اد ع ��ن االجته ��اد يف البحث عن
�آليات عملت بها بع�ض البلدان مثل �سانت
ليغ ��و وغريها وغادرتها منذ زمن لأنها مل
حتق ��ق غاي ��ة التمثيل احلقيق ��ي لل�شعب،
والعم ��ل عل ��ى �إيج ��اد �آلي ��ات ت�ضم ��ن �أن
يكون فائ ��ز ًا يف االنتخاب ��ات من يح�صل
عل ��ى �أك�ب�ر ع ��دد م ��ن الأ�ص ��وات ولي� ��س
القائم ��ة الت ��ي حت�صل على �أك�ب�ر عدد من
الأ�ص ��وات واالبتع ��اد عن مفه ��وم العتبة
االنتخابي ��ة لأنها وجدت لإبع ��اد القوائم
ومن ثم �سحب �أ�صوات من �صوّ ت لها �إىل
القوائ ��م الأكرب على خالف �إرادة الناخب
وو�صول من ين�ض ��وي �إليها �إىل ع�ضوية
املجل�س دون االلتفات �إىل عدد الأ�صوات
التي ح�صل عليها.
عدم الإلتف ��ات �إىل الأ�ص ��وات التي ت�ضع
العراقي ��ل بوجه ه ��ذا التوج ��ه لأن هناك
م ��ن يتعلل ب�أن ذلك �سي� ��ؤدي �إىل �صعوبة
ت�شكيل احلكوم ��ة ومعرفة من هي الكتلة
الأك�ب�ر ف� ��إن كالمه ��م م ��ردود عليه ��م لأن
الد�ستور يف املادة ( )76مل يعتد بالقوائم

االنتخابية الفائزة ،و�إمنا بالكتلة النيابية
الت ��ي تت�ش ��كل بع ��د �أداء �أع�ض ��اء جمل�س
النواب اليمني الد�ستورية وهذا ما �أكدته
املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا يف قراره ��ا
التف�س�ي�ري الع ��دد /25احتادي ��ة2010/
يف  2010/3/25والحظن ��ا كيف اجتمع
الفرقاء يف ائتالفات وا�صطفافات لت�شكيل
الكتلة الأكرب عل ��ى الرغم من التقاطع يف
االجتاه والر�ؤية من �أجل الظفر مبن�صب
رئا�سة ال ��وزراء وت�شكيل احلكومة ومن
ثم تقا�سم املنافع واملواقع.
ل�ضم ��ان احل�صول عل ��ى الت�أييد ال�شعبي
مل�شروع القان ��ون ال ��ذي �ستقدمونه بعد
�صياغت ��ه �أطل ��ب عر�ضه عل ��ى اال�ستفتاء
ال�شعب ��ي ف� ��إذا م ��ا ح�ص ��ل عل ��ى �أغلبي ��ة
الأ�ص ��وات ير�س ��ل �إىل جمل� ��س الن ��واب
مبعي ��ة نتيج ��ة اال�ستفت ��اء ،لأن �ضغ ��ط
ال�شع ��ب ه ��و الو�سيل ��ة الأن�س ��ب لتمرير
القانون ويقطع احلجة على من يعار�ضه
حت ��ت ذريع ��ة �أن جمل� ��س الن ��واب ه ��و
املمثل عن ال�شعب ،ف�ض ًال عن كون قانون
االنتخابات يعد من القوانني التي تدخل
يف مفه ��وم الكتلة الد�ستورية ،ويف عدة
بل ��دان جعلت م ��ن �ش ��روط نف ��اذ قانون
االنتخاب ��ات �ش ��رط اال�ستفت ��اء عليه من
ال�شع ��ب ،و�إن رئي� ��س اجلمهورية ميلك
كامل ال�صالحي ��ة بالطلب م ��ن مفو�ضية
االنتخاب ��ات لإج ��راء اال�ستفت ��اء عل ��ى
القان ��ون لأنه ��ا مكلف ��ة بتنظي ��م عمليات
اال�ستفت ��اء بحكم امل ��ادة ( )1من قانونها
املرقم  11ل�سنة  2007املعدل.

كما اطل ��ب تقييم نتائج العمل بالد�ستور
خالل فرتة تطبيقه منذ عام  2005ولغاية
الآن ومعرف ��ة الفراغات الد�ستورية فيه،
وم ��دى احلاجة �إىل تعدي ��ل بع�ض املواد
الت ��ي �أ�صبح ��ت متث ��ل امل�شكل ��ة ولي� ��س
احل ��ل لأزم ��ات البل ��د املتوالي ��ة ،ونحن
عل ��ى ثقة كبرية بان ال ��كادر اال�ست�شاري
يف رئا�س ��ة اجلمهوري ��ة لدي ��ه اخل�ب�رة
العالي ��ة والكفاي ��ة العلمي ��ة و املهني ��ة
يف جم ��ال القان ��ون الد�ست ��وري ومنهم
�أ�ست ��اذ القانون الد�ست ��وري م�ست�شاركم
القان ��وين الدكت ��ور (عل ��ي ال�شكري) ذو
املقدرة العلمي ��ة يف القانون الد�ستوري
ويف جم ��ال العم ��ل النياب ��ي وكذل ��ك
ممار�ست ��ه اجلان ��ب امله ��م يف ال�سلط ��ة
التنفيذية حينم ��ا كان وزير ًا للتخطيط،
م ��ع واجبك ��م بحك ��م م�س�ؤوليتك ��م جتاه
الق�سم ال ��ذي �أديتم ��وه �أمام الل ��ه و�أمام
ال�شعب بالعمل وبهم ��ة عالية كما عهدها
ال�شعب فيكم خ�ل�ال م�سريتكم يف العمل
النياب ��ي والتنفي ��ذي عل ��ى �أن تب ��ذل كل
و�سع ��ك لإقناع جمل�س ال ��وزراء القرتاح
تعدي ��ل الد�ست ��ور وعل ��ى وف ��ق م ��ا جاء
يف الفق ��رة (�أو ًال) م ��ن امل ��ادة ( )126من
الد�ستور.
ويف اخلتام �أمتنى �أن ت�صل هذه الر�سالة
�إىل ح�ضرتك ��م و�أن حتظ ��ى بالعناي ��ة
والدرا�سة واتخ ��اذ ما يلزم للحفاظ على
دم ��اء العراقي�ي�ن �أوال و�أخ�ي�ر ًا وم ��ن ثم
احلف ��اظ عل ��ى �سالم ��ة الع ��راق ونظامه
الدميقراطي االحتادي.
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الروائي المغترب �شاكر االنباري عن الكتابة والمنفى والعنف لـ "

":

عدت �إلى المنفى لأني لم �أكن على ا�ستعداد للم�شاركة في حفلة الذئاب
وهذا م ��ا ي�سهل عل ��ى الروائ ��ي خا�ص ��ة ا�ستخدامه
يف ن�ص ��ه .رغ ��م �أنن ��ي كتبت عن املنف ��ى يف عدد من
رواياتي ب�صيغة من ال�صيغ ،لكنني كر�ست معظمها
لأحداث ت ��دور يف العراق ،وقد يختل ��ف الأمر معي
بع� ��ض ال�شيء عن الكتاب املنفي�ي�ن الآخرين ،كوين
ع�شت ما يقرب ع�شر �سنوات يف العراق بعد ،2003
مما �أتاح يل عي�ش الواقع اجلديد بوعي غري منفي،
حُمت ��ك باحلا�ضر ،وكن ��ت منتمي ًا �إليه وج ��زء ًا منه،
و�أمتل ��ك قدرة على مقارنت ��ه بواقع ثان خربته يوما
ه ��و الآخ ��ر .الرواي ��ة ه ��ي خ�ب�رات معا�ش ��ة وهذه
البديهية تنطبق على معظم رواياتي.

حاوره  :عامر القي�سي

منذ خو�ضه في عالم الرواية ال�سحري برواية "الكلمات ال�ساحرات" 1994
التي �صدرت في دم�شق محطة المنفى الأولى حتى رواية "�أق�سى ال�شهور"
التي �صدرت عام  2019في ميالنو ب�إيطاليا مروراً بت�سع روايات �أخرى ،
�صدرت جميعها في المنفى ،يتعر�ض االنباري �إلى عالم العنف والتهمي�ش
وب�شاعات الديكتاتوريات التي طحنت المجتمع العراقي.

يغو� ��ص االنب ��اري يف ق ��اع املجتم ��ع العراق ��ي ،
حيث ال�صعالي ��ك واملهم�شني والهارب�ي�ن من �سطوة
الر�صا�ص واحل ��روب اىل مدن اليجدون فيها الأمل
الذي فقدوه يف وطنهم  .وحني حتني فر�صة العودة
لوطن مفرت� ��ض ماذا يجدون  ،يقول االنباري  ،كان
القت ��ل عل ��ى الهوية مظه ��ر ًا من مظاهره ��ا العديدة،
وهذا هو ال�سبب الذي دفعني ملغادرة البلد والرجوع
�إىل املنف ��ى .مل �أك ��ن عل ��ى ا�ستع ��داد بامل�شارك ��ة يف
حفل ��ة الذئاب ،ف�أنا بعيد ع ��ن �أي ا�صطفافات طائفية
وقومية مث ��ل تلك ،فال �أملك �س ��وى الهوية العراقية
ال�شاملة.

 عدت م��ن منفاك الإجباري �إلى الوطن بعد 2003
بع��د زوال �أ�سب��اب النفي ،ثم ما لبث��ت �أن عدت �إلى
المنف��ى نف�س��ه  ،وكتبت ع��ن فترة البق��اء رواية "
نجمة البتاويي��ن " ما الذي �أعادك �إلى المنفى ،هل
�ض��اق ب��ك هذا الع��راق ؟ وم��ا ق�صة رواي��ة " نجمة
البتاويين " ؟

 معظم املثقفني العراقيني الذين عادوا من منفاهمحمل ��وا يف ر�ؤو�سه ��م عراق ��ا �آخ ��ر ظل ��وا يحلم ��ون
به ط ��وال �سنوات املنف ��ى ،يتج�س ��د يف دميقراطية
مبوا�صف ��ات معروف ��ة عاملي� � ًا ،وحكوم ��ة م�س�ؤول ��ة
ترمم اخلراب ال�سابق ،وكان يف نية اجلميع تقدمي
م ��ا امتلكوا من خ�ب�رات ح�صلوا عليه ��ا يف �سنوات
املنف ��ى للم�شاركة يف ذلك البن ��اء� ،إال �أن احللم �شيء
والواق ��ع �شيء �آخ ��ر ،فثمة بلد حمت ��ل مبئات �آالف
اجلنود ،وقوى �سيا�سية مذهبية وقومية ،وانق�سام
جمتمعي رهيب ،ومتزق يف الثقافة الوطنية ذاتها،
الأمر الذي ق ��اد بعد ب�ضع �سن ��وات �إىل حرب �أهلية
رهيبة ،كان القتل عل ��ى الهوية مظهر ًا من مظاهرها
العدي ��دة ،وه ��ذا ه ��و ال�سبب ال ��ذي دفعن ��ي ملغادرة
البل ��د والرج ��وع �إىل املنف ��ى .مل �أكن عل ��ى ا�ستعداد
بامل�شاركة يف حفلة الذئاب ،ف�أنا بعيد عن ا�صطفافات
طائفي ��ة وقومي ��ة مثل تل ��ك ،فال �أملك �س ��وى الهوية
العراقي ��ة ال�شامل ��ة .من ه ��ذا الواقع كتب ��ت روايتي
جنم ��ة البتاوي�ي�ن وحاول ��ت �أن �أر�صد فيه ��ا ما كان
يج ��ري يف تلك الفرتة امللتب�س ��ة ،فال�شخ�صيات كلها
كان ��ت حمكومة بعبث م ��ا يجري وراف�ض ��ة له .وما
كان يج ��ري هو الالمعق ��ول حيث ر�صدت ��ه الرواية

ع�ب�ر مكان يقع يف حملة البتاوي�ي�ن ال�شهرية و�سط
بغداد ،وتتناول الرواية هواج�س جمموعة متعلمة
تقي ��م يف تل ��ك ال�شقة ،ومت�ض ��ي �أيامه ��ا العبثية يف
ر�ص ��د الرع ��ب ب�شوارع بغ ��داد موزعة ب�ي�ن الكالم،
واخلمرة ،واخلوف من املجهول.
 عندما تكون الرواي��ة " مقاربة �شخ�صية للحظة
الوج��ود " كي��ف يك��ون ال�ضج��ر والف��راغ والي�أ���س
الواع��ي لذات��ه والهروب م��ن العبث اليوم��ي دوافع
للجلو�س وراء الطاولة كما قلت في حوار �سابق ؟

 �إن م ��ا يج ��ري حولنا� ،س ��واء يف الع ��راق �أو دولاجلوار �أو حتى يف العامل ،يدفع �إىل الي�أ�س والقلق،
فهن ��اك مظامل كث�ي�رة يف هذا الع ��امل يدفع ال�شخ�ص
الب�سي ��ط ثمنه ��ا ،ويك ��ون وقود ًا للح ��روب واجلهل
والفق ��ر والوه ��م والفو�ض ��ى .والكاتب ه ��و �إن�سان
قبل �أن يكون روائي ًا ،ويفرت�ض به �أن يتح�س�س تلك
املظ ��امل �أكرث من غريه .ح�سا�سي ��ة الكاتب ملا يجري
ه ��ي الت ��ي جتع ��ل م ��ن التف ��ا�ؤل والأم ��ل وال�سعادة
والرتاب ��ة عمل ��ة غ�ي�ر متداولة ،لك ��ن ال�ضمري احلي
للكاتب قد يت�سامى على فراغه وي�أ�سه فيج�سد حلمه
ورف�ض ��ه لفظاظ ��ة املحي ��ط بالكتاب ��ة ،دون التذكري
بعبثية الوجود الب�شري نف�سه ،فوجوده املحدود قد
يدفع به معظم الأحيان �إىل ال�س�أم اليومي والفراغ،
فاملوت يف النهاية ينتظر اجلميع وراء الباب.
 كتبت جميع رواياتك و�أنت في منفاك الإجباري
 ،لكنه��ا كان��ت روايات عميق��ة الم�سا���س بتفا�صيل
الح��دث الداخل��ي العراق��ي وتحوالت��ه ال�سيا�سي��ة
واالجتماعي��ة وال�سيكولوجي��ة ،ه��ل كانت لديك
ّ
م�صدات قوية كي ال تترك بيئة المنفى المختلفة
ت�أثيراته��ا عل��ى �سردياتك ب��كل تفا�صيله��ا ؟ هكذا
�أزعم !

 لع ��ل واح ��دة من �سم ��ات املنفيني ه ��ي العي�ش يفاملا�ضي ،عرب الذاك ��رة طبع ًا ،وهي يف �أحيان كثرية
حتد م ��ن توا�صل ��ه مع بيئ ��ة املنفى ،هن ��اك منفيون
حتول ��وا �إىل مدمن�ي�ن وجمانني ومعوق�ي�ن نف�سيني
ففقدوا القدرة على متثل احلا�ضر .الأمر مع الكاتب
يختل ��ف كث�ي�ر ًا ،فه ��و ميتل ��ك خزي ��ن الذاك ��رة لكي
ي�ستطي ��ع الكتاب ��ة ،واملا�ضي عادة ما يك ��ون منجز ًا

يف تنا�س ��ب اجلملة مع الفك ��رة� ،أو البناء الداخلي
للجم ��ل وحواملها الفكري ��ة واجلمالي ��ة .الهند�سة
نافع ��ة ح�ي�ن ت�ص ��ل �إىل ت�شذيب �شطح ��ات اخليال
وانفالت ��ه عن املنطق ،حتى اخلي ��ال يحتاج �إىل �أن
يكون مقنع ًا يف النهاية.
 كت��ب عن��ك �أح��د النق��اد ،يع��د الأنب��اري م��ن
الكت��اب الذي��ن غام��روا ف��ي تج��ارب مختلفة في
الكتابة ،في "كتاب يا�سمين" ،و"�أنا ونامق �سبن�سر"
و"م�سامرات ج�سر بزبير" ،ما �شكل ونوع المغامرة
التي خ�ضتها ف��ي هذه الأعمال..هل انتجت �سرداً
مغايراً لإعمالك ال�سابقة ؟

 الكاتب ال ميكنه تقيي ��م نتاجه بدقة ،فالقارئ هواحلك ��م يف النهاي ��ة ،والزمن عادة ما يك ��ون الناقد
الوحي ��د يف �آخ ��ر املط ��اف ،فهن ��اك رواي ��ات ظل ��ت
حي ��ة بعد قرون وعربت ح ��دود اللغات والثقافات،
والهاج�س الذي ي ��راودين دائم ًا يف كل عمل جديد
ه ��و البحث عن �صيغة مبتكرة يف تقدمي الأحداث،
وال�شخ�صي ��ات� ،أجتاوز فيه ��ا روايات ��ي ال�سابقة،
وهذا ما له عالقة بتنام ��ي اخلربة ،و�سعة االطالع
عل ��ى جت ��ارب عاملي ��ة وعربي ��ة وعراقي ��ة ،ون�ضج
التجربة احلياتية ،لذل ��ك �أ�ستطيع �أن �أ�صف نف�سي
ب�أنن ��ي كاتب جتريبي� ،أح ��اول الو�صول �إىل ن�ص
روائي مثق ��ل بالتجربة ،واملعرف ��ة ،ويت�سم بر�ؤية
ت�أملي ��ة للأحداث .طبع ًا لي�س مبقدوري احلكم على
مدى جناحي يف ت�صوراتي هذه ،فالن�ص ال�سردي
ملك للقارئ يف النهاية.

� أل��م تق��ل ذات م��رة �إنن��ي محك��وم ب�إح�سا���س
عميق ب�أن وجودي في �أي بقعة من العالم هو وجود
م�ؤق��ت ،حتى حينما �سكنت في بل��دي العراق ،هذا
الإح�سا�س ما الذي فعله ب�سردياتك ؟

 يف احلقيق ��ة م ��ا �أن يغ ��ادر ال�شخ� ��ص وطنه حتىيتح ��ول كل وج ��ود �إىل وجود م�ؤق ��ت ،وحني يعود
املهاجر ذات يوم �إىل بلده �سيجد �أنه تغري بعمق ،ال
الب�شر فقط بل الأمكنة �أي�ض ًا ،والظاهرة تكمن لي�س
يف الوطن فقط بل ل ��دى املهاجر كذلك .فهو قد طاله
التغري بعمق ،والعين ��ان اللتان ينظر بهما �إىل بلده
مل تعد هم ��ا العين ��ان ذاتهما اللت ��ان غادرتا الوطن.
خالل �سني املنفى اكت�سب ثقاف ��ات مغايرة ،والتقى
ب�أ�شخا�ص ينتم ��ون �إىل خلفي ��ات ح�ضارية �أخرى،
ور�أى م�شاه ��د ب�صري ��ة خمتلف ��ة ،وكل ذل ��ك ت ��رك
ب�صمات ��ه على عق ��ل ال�شخ�ص وذائقت ��ه وح�سا�سيته
جت ��اه احلياة� .أم ��ا من الناحي ��ة الوجودي ��ة فما �أن
ين�ضج الف ��رد يف احلياة حتى يكت�ش ��ف �أنه حمكوم
مث ��ل غ�ي�ره بقان ��ون الفن ��اء الأب ��دي ،و�أن وج ��وده
م�ؤقت على هذه الأر�ض ،من هنا يوقن ب�أن كل �شيء
زائ ��ل وقب�ض ريح ،وتلك حكمة الب�شرية من بلوغها
مرحلة الوعي قبل �آالف ال�سنني.
 هل ف�سح لك عالم المنفى م�ساحات من الحرية
للتوغل بعيداً ف��ي �أفكارك التي �أدنت فيها العنف
والديكتاتوري��ة والتهمي�ش وان�سح��اق المواطن ،
وبمعنى �آخ��ر هل كنت �ستكتب نف���س ماكتبته لو
لم تغادر العراق؟

 بالت�أكي ��د ال ،لو مل �أغادر العراق ملا امتلكت حريةالك�شف والإدانة والنقد ،بل ملا امتلكت حتى حياتي،
ولكنت ق�ضيت يف واح ��دة من احلروب التي مرت
على العراق وح�ص ��دت �أرواح املاليني لهذا ال�سبب
�أو ذاك .وف ��ر يل املنف ��ى حري ��ة وا�سع ��ة يف الن�شر
والنق ��د و�إدانة الديكتاتوري ��ات وب�شاعة احلا�ضر،
و�أزعم �أنن ��ي مل �أكتب �شيئا خ ��ارج قناعاتي �سواء
يف روايات ��ي وق�ص�صي �أو يف مقاالتي ،وهذا ما ال
يتاح يف بلدان ال�ش ��رق البائ�سة املحكومة بالقمع،
والتقاليد االجتماعية ،واملوروث الديني ،والروح
القطيعية.
 م��ن هذه المنطلقات ،هل هن��اك �سمات محددة
ً
ّ
نوعا م��ن الروايات
ت�ش��كل
لرواي��ات المنف��ى ،هل

تختلف عن التي كتبت وتكتب من داخل البالد ؟

 رواي ��ات الك ّتاب املنفيني حتاول �أن تعيد �صياغةاملا�ض ��ي بر�ؤية حرة ،مع النجاح الن�سبي لبع�ضها،
وت�ضع كل تفا�صيله حتت املجهر ،خا�صة الأحداث
ال�سيا�سي ��ة منه ��ا ،ال�سج ��ون ،احل ��روب ،جت ��ارب
الأن�ص ��ار يف اجلبال ،البيئ ��ات اجلديدة للعراقيني
يف منافيه ��م ،وتق ��دم تاريخ� � ًا مغاي ��ر ًا للتاري ��خ
الر�سم ��ي امل�ص ��اغ ع�ب�ر عق ��ود م ��ن الديكتاتوري ��ة
وحك ��م احل ��زب الواح ��د� ،أي �أنه ��ا ت�ستجلب ما مت
التكت ��م عليه وتغييبه من عذابات ال�شعب يف حقبة
القم ��ع وال�سجن واله ��روب من ال�سي ��اج احلديدي
ال ��ذي ا�ستم ��ر �أك�ث�ر م ��ن ثالث ��ة عق ��ود .رواي ��ات
ممهورة باحلنني ل�شخ�صي ��ات قلقة ،ممزقة ،فقدت
بو�صلته ��ا ومل تع ��د متتلك �أفق ًا وا�ضح� � ًا ،وبلورت
مزاج� � ًا غا�ضب ًا ح ��اد ًا مبا�ش ��ر ًا بع� ��ض الأحيان يف
تن ��اول امل�آ�س ��ي املتالحقة .وكم ��ا قلت و ّف ��ر املنفى
للروائ ��ي حري ��ة غ�ي�ر حم ��دودة ،والق ��درة عل ��ى
ا�ستع ��ادة املا�ض ��ي دون كواب ��ح ،وو�سع م ��ن �أفقه
املعريف نتيجة احتكاك ��ه بلغات وح�ضارات وب�شر
له ��م ر�ؤيتهم للحي ��اة وكيفية مقاربته ��ا ،بقول �آخر
ا�ستط ��اع املنفى بلورة �شخ�صي ��ة وا�ضحة للكاتب،
وكله ��ا م ��ن �ض ��رورات انتماء تل ��ك الرواي ��ات �إىل
الن�سغ الثقايف العراقي العام.
 مات�أثي��ر درا�ستك للهند�س��ة على ن�صك الروائي
 ،كبن��اء ولغة ودق��ة واكت�شاف وك�ش��ف للت�ضليل
والتلفي��ق  ،بمعنى هل تعتمد عل��ى بناء هند�سي
لل�سرد �أم تترك لجموح الخيال والتخيل �أن ي�أخذ
م�ساحت��ه الكامل��ة؟ هل هن��اك تكام��ل �أم تناق�ض

 ف��ي روايت��ك " بالد �سعي��دة "ر�ص��دت متغيرات
م��ا بع��د  ،2003واعتب��رت م��ا راف��ق ه��ذا التغيي��ر
ف��ي البني��ة ال�سيا�سي��ة واالجتماعي��ة والنف�سية
العراقي��ة عتب��ة لعال��م جدي��د �سيعي�ش��ه البل��د
ً
م�ستقبال..الحا�ض��ر الآن ه��و الم�ستقب��ل ال��ذي
تحدث��ت ب��ه؟ ه��ل كان��ت ر�ؤي��ة تنب�ؤي��ة للواق��ع
ً
ت�شو�شا في ر�ؤية �شكل " الم�ستقبل "؟
الحالي �أم

بين نوعية ال�سرديتين؟

 ع ��ادة م ��ا �أ�ض ��ع خمطط� � ًا عام� � ًا للرواي ��ة ،يتغرياملخط ��ط كلم ��ا وا�صل ��ت الكتابة ف�إجن ��از رواية ما
مي ��ر مبراح ��ل ع ��دة ،ي�أت ��ي يف مقدمته ��ا املخط ��ط
الع ��ام ،ث ��م تفا�صي ��ل الحق ��ة تتوال ��د م ��ن تعاق ��ب
الف�صول وتبل ��ور ال�شخ�صيات حتى �أ�صل النهاية،
لتكتمل لدي الكتاب ��ة الأوىل .وعلى �ضوء الن�سخة
الأوىل �أعي ��د املخط ��ط ب�صورت ��ه اجلدي ��دة ،ث ��م
�أتاب ��ع قراءت ��ه و�أكت�ش ��ف الثغ ��رات والأماكن التي
تتطل ��ب �إ�ضاف ��ات �أو �س ��د ثغ ��رات ،تو�سي ��ع م�شهد
�أو اخت�ص ��اره ،تعمي ��ق �شخ�صية م ��ا �أو ت�شذيبها،
حت ��ى �أكم ��ل الكتابة الثانية .بعد ذل ��ك ت�أتي مرحلة
الإنهاء� ،أي ت�أهي ��ل الن�ص للن�سخة النهائية .كل ما
�سب ��ق يعتمد على ر�ؤية هند�سية تعتني بالتنا�سب،
والتناظ ��ر ،ومراكز الثق ��ل يف الن� ��ص ،والروابط
الداخلية ،وامل�س ��ار العام للأح ��داث .وهذا يتطلب
ر�ؤية هند�سية للن� ��ص ،والهند�سة كما هو معروف
ال تقبل اال�ستفا�ضات والزوائد والرتهالت خا�صة

ال����ب����وك����ر ت��ن��ت�����ص��ر حل����ك����اي����ات ال��ن�����س��اء
علي ح�سني
مل تنت ��ه ردود الأفعال الغا�ضبة وال�ساخرة من
جائزة نوبل للآداب لعام  2019والتي فاز بها
الكاتب النم�ساوي بيرت هاندكه  ،حتى فاج�أت
جائزة البوكر حمبي وع�شاق روايات الكندية
مارغريت �آتوود بان منحتها اجلائزة منا�صفة
مع الكاتبة الربيطانية �إيفاري�ستو  ،لكن برغم
ردود الأفع ��ال الغا�ضب ��ة عل ��ى هاندك ��ة �إال �أن
�أح ��د ًا مل ي�شكك يف مكانت ��ه الأدبية  ،فاجلميع
اتف ��ق عل ��ى ان الروائ ��ي النم�س ��اوي " كاتب
يجمع ب�ي�ن الر�ؤية الأدبي ��ة العظيمة ،والعمى
الأخالق ��ي امل ��روّع "  ،فيم ��ا �أك ��د الفيل�س ��وف
واملفكر �سالفوي جيجي ��ك على �صواب دعوة
هاندك ��ه ع ��ام  2014الت ��ي طال ��ب فيه ��ا �إلغاء
جائزة نوب ��ل ، ،مبين ًا �أن قرار نوبل هذا العام
يثبت �أن هاندكه كان على حق..
قبل اعالن جوائ ��ز البوكر بيوم واحد ن�شرت
ال�صحاف ��ة الربيطاني ��ة �ص ��ورة ملارغري ��ت
�آت ��وود وه ��ي جال�س ��ة ت�ض ��ع يده ��ا عل ��ى
خده ��ا م ��ع عن ��وان مث�ي�ر " بانتظ ��ار نتيج ��ة
البوك ��ر"  ،وكان ��ت النتيج ��ة حم�ي�رة  ،فبع ��د
خم� ��س �ساعات م ��ن املناق�ش ��ات تخللتها فرتة
ا�سرتاح ��ة وا�ستف�س ��ارات طرح ��ت على املدير
الع ��ام للجائ ��زة غاب ��ي وود  ،خ ��رج رئي� ��س
جلن ��ة التحكي ��م بي�ت�ر فلورن� ��س ليعل ��ن �أن
اع�ض ��اء اللجن ��ة مل يتمكنوا م ��ن اختيار فائز
واح ��د  ،ولهذا ق ��رروا منح اجلائ ��زة منا�صفة
ب�ي�ن الكندي ��ة مارغريت �آتوود ع ��ن روايتها "
الو�صاي ��ا" والربيطاني ��ة �إيفاري�ست ��و ع ��ن
روايته ��ا " فتاة� ،إمر�أة� ،أخرى"  ،وقالت جلنة
التحكي ��م يف بيانه ��ا �إن  ":الو�صايا  ،وفتاة،
�إمر�أة� ،أخ ��رى روايات مكتوب ��ة ب�شكل ممتاز
 ،وباب ��داع لغ ��وي  ،وكالهم ��ا تخاطب ��ان عامل
الي ��وم وتقدم ��ان لن ��ا نظ ��رة ثاقب ��ة وتخلقان
�شخ�صيات يرتدد �صداها معنا  ،و�سوف يرتدد
هذا ال�صدى عل ��ى مر الع�صور ".و�أ�ضاف كان
 :هن ��اك �شع ��ور بالت�س ��اوي  ،وم ��ا ج ��رى هو

احتفال بالأدب العظيم".
وبع ��د الإعالن عن الفائزي ��ن ،وقفت الكاتبتان
مم�سكت ��ان بي ��د بع�ضهما البع� ��ض على خ�شبة
امل�س ��رح .وقال ��ت �آتوود مازح ��ة " �أعتقد �أنني
م�سن ��ة ،وال �أري ��د كل هذا القدر م ��ن االهتمام،
وله ��ذا �أنا �سعيدة �أن ��ك ح�صلت على قدر منه".
 ،و�أ�ضاف ��ت "كنت �س�أ�شع ��ر باحلرج...لو كنت
مبف ��ردي هنا .ولهذا �أنا �سعي ��دة جد ًا لأنك هنا
�أي�ض ًا".
وعن قرار اللجنة بان تكون اجلائزة منا�صفة
قالت �آتوود  :ل ��و كنت مكانهم القرتحت �أي�ض ًا
تق�سي ��م اجلائ ��زة ف�أنا اتفه ��م حراجة موقف
�أع�ضاء اللجنة ....كان يج ��ب عليهم تق�سيمها
 13ق�سم� � ًا  ،ولك ��ن للأ�س ��ف ال ميك ��ن للأمر �أن
يجري على هذا النحو" .
فيما قالت الكاتب ��ة برناردين �إيفاري�ستو�" :أنا
م�سرورة للغاية بفوزي باجلائزة .خ�صو�ص ًا
و�أين �أت�شاركه ��ا م ��ع كاتب ��ة مذهل ��ة .ومل �أكن
�أفكر يوم� � ًا يف م�شاركتها  ،فهذا �أمر ال ي�صدق
بالنظ ��ر �إىل م ��ا تعني ��ه اجلائ ��زة بالن�سب ��ة يل
وحليات ��ي الأدبية  ،وحقيق ��ة �أنني كنت �أ�شعر
�إنه ��ا بعيدة املن ��ال "وعندما �سُ ئل ��ت عن مبلغ
اجلائزة قال ��ت �إنها �ستدفع ��ه لت�سديد ما تبقى
من �أق�ساط رهان بيتها ،
فيما قالت �أت ��وود �إنها "�أمراة كبرية يف ال�سن
ولديها عدد كبري جد ًا من حقائب اليد لذلك فلن
تنفق املبلغ على نف�سها و�ستتربع به مل�ؤ�س�سة
خريية .
م ��رت  19عام ًا من ��ذ �أن فازت مارغريت �آتوود
بالبوكر ع ��ن روايتها "القات ��ل الأعمى" ،و33
عام ًا ع ��ن تر�شيحها للجائزة عن "ق�صة خادمة
"  ،وم ��ع حالة الرواج التي �شهدتها روايتها
"ق�صة خادمة" بع ��د حتولها م�ؤخر ًا مل�سل�سل
تلفزيوين  ،ق ��ررت �آتوود كتابة رواية جديدة
تكم ��ل به ��ا �أح ��داث " ق�صة خادمة حي ��ث تبد�أ
الأحداث بعد  15عام ًا من نهايتها.
وقد بيع من رواية "الو�صايا" ،التي ن�شرت يف
�أيل ��ول املا�ضي ،مئة �أل ��ف ن�سخة يف بريطانيا
يف الأ�سب ��وع الأول  ،لتت�ص ��در قائم ��ة الكت ��ب
الأكرث مبيع ًا  .ن�ش ��رت �آتوود روايتها " ق�صة

خادمة عندم ��ا كانت يف ال�ساد�س ��ة والأربعني
م ��ن عمرها  ،وق ��د �شكلت لها الرواي ��ة مفاج�أة
مل تك ��ن تتوقعها حي ��ث مت ا�ستقبالها برتحاب
كب�ي�ر  ،فالرواي ��ة حت ��ذر من م�ستقب ��ل كارثي
ملجتمع ي�س ��وده العقم تهيمن علي ��ه طائفة من
رج ��ال الدين ُ ،تق�سم في ��ه الن�ساء اىل طائفتني
 ،جمموع ��ة تخ�ض ��ع لال�ستعب ��اد اجلن�س ��ي
لإجن ��اب الأطفال من رج ��ال الدي ��ن الأقوياء،
وجمموعة ه � ّ�ن زوجات ه�ؤالء الرجال يعانني
م ��ن العق ��م في�أخذن الأطفال م ��ن �أمهاتهن  .يف
الرواية جند جمتم ��ع الرجال ينظر اىل املر�أة
باعتباره ��ا وع ��اء لتفري ��غ ال�شه ��وات  ،حي ��ث
العمة ليديا التي تقوم بدور املتحدث الر�سمي
للحكومة الدينية  ،ت�صر على �أن الن�ساء جمرد
�أ�شي ��اء مكملة لعامل الرج ��ل  ،اعتربت الرواية
بع ��د �صدوره ��ا من�ش ��ور ًا اجتماعي� � ًا وثقافي� � ًا
ونقد ًا للتقاليد والعادات املوروثة .
ر�شح ��ت الرواية جلائ ��زة البوكر لكنها منحت
يف ذلك العام لكينج�سلي �أمي�س ،ت�ضحك وهي
جتي ��ب عن عدم منحها اجلائزة �آنذاك  ":قالوا
�إنن ��ي ال ازال �صغ�ي�رة ،هك ��ذا ت�س�ي�ر الأمور،
كل م ��ا علينا �أن نوا�ص ��ل الكتابة ،ال �شيء غري
ذلك  ، "،بعد خم�س ��ة ع�شر عام ًا تخطف �آتوود
جائزة البوكر عن روايتها " القاتل الأعمى" .
جت ��ري �أح ��داث رواية " الو�صاي ��ا " بعد �أكرث

م ��ن  15عام ًا م ��ن انتهاء ق�ص ��ة اخلادمة .ويف
الرواية هن ��اك ثالث ن�س ��اء يروين حيث جند
واحدة منهن هي العمة ليديا �إحدى �شخ�صيات
حكاي ��ة خادم ��ة والت ��ي كان ��ت م�س�ؤول ��ة عن
"�إع ��ادة تثقيف" الن�ساء املفكرات وحتويلهن
�إىل خادم ��ات �ضعيف ��ات يف الرواي ��ة "  ،ويف
الو�صاي ��ا نتعرف على حكاية ليديا  ،ونعرف
�أ ّنه ��ا �إبن ��ة عائل ��ة كان ��ت تعي� ��ش يف مقطورة
متنقل ��ة يف املنتزه ��ات ،ومتكن ��ت م ��ن الهرب
م ��ن والده ��ا املدم ��ن  ،ث ��م ح�صلت عل ��ى تعليم
جامع ��ي ،و�أ�صبحت قا�ضية .بعد االنقالب يف
"جلع ��اد" ،اخت ��ارت البق ��اء و�أ�صبحت �أقوى
ام ��ر�أة يف النظ ��ام .واعت�ب�ر النق ��اد رواي ��ة "
الو�صاي ��ا " ب�أنه ��ا رواي ��ة هام ��ة ج ��د ًا يف هذا
الوق ��ت لأنه ��ا تك�ش ��ف الط ��رق اخلبيث ��ة التي
ي�سيط ��ر به ��ا املجتم ��ع عل ��ى �أج�س ��اد الن�ساء،
حي ��ث يج ��ري تلقني طالب ��ات املدار� ��س �أنهن
"زه ��رات ثمين ��ات" ويحتج ��ن �إىل احلماية،
و�أن الف�سات�ي�ن البي�ض ��اء ترم ��ز �إىل الطهارة.
�َب� املراهقات على ال ��زواج برجال
وكذل ��ك تجُ رَ ْ
َ
ُ
كبار يف ال�س ��ن ،وت�سلبْ الن�ساء حق االختيار
ب�ش�أن �إجناب الأطف ��ال �أو حتديد الوقت الذي
ينا�سبه ��ن لذل ��ك ،كم ��ا تتعر� ��ض الن�س ��اء �إىل
التهمي�ش ب�سبب ف�شلهن يف الإجناب.
وعندما قيل ملارغري ��ت �آتوود من �أن املجتمع

 واقع ما بعد �سقوط النظام واقع �صادم� ،أ�سفرتالأح ��داث عن اخللل الهائ ��ل يف املجتمع بعد رحلة
طويلة من تزوير الواقع ،وكبت احلقيقة ،واجلهل،
مار�سه ��ا �أعتى نظام دموي عرفته الب�شرية ،لكن ما
ا�ستجد بع ��د تلك املرحلة كان مفارق� � ًا وخمتلف ًا عن
�أحالمنا يف عراق جديد ،واكت�شفنا �أننا كنا نعي�ش
يف وهم كب�ي�ر ،وهم الغريق الذي ي�شبث ب�أي ق�شة
تنجي ��ه من الغرق ،وذلك احلا�ض ��ر الذي كتبت عنه
رواي ��ة بالد �سعيدة كان مرعب� � ًا ،وفائر ًا ،وملتب�س ًا،
وقا�سي� � ًا .وال ميك ��ن لواقع له موا�صف ��ات مثل تلك
�أن ينت ��ج م�ستقب ًال مزدهر ًا ،وهذا ما ن�شاهده اليوم
م ��ن احل�صيلة امل� � ّرة ومتثلت بانهي ��ار �شامل للبلد،
ومواجهات دموية ه ��ي يف احلقيقة مواجهات مع
�أوهامن ��ا املا�ضي ��ة .رواية بالد �سعي ��دة حاولت �أن
تلخ� ��ص اقت�ل�اع ذاكرة الف ��رد العراقي ك ��ي يتخلى
ع ��ن هويت ��ه الوطنية وينح�شر يف مع ��ارك جانبية
تخ�ص الدين واملذهب واحلالل واحلرام ،كي يفقد
البو�صلة نحو غد م�شرق �آمن.

�إ�شكالية الم�صطلح في الخطاب النقدي
الذي تروي حكايته خيايل قالت  ":ال �شيء من
بني تل ��ك الأمور خيايل .على ال�صعيد العاملي،
تت ��زوج  12ملي ��ون فت ��اة دون �س ��ن الثامن ��ة
ع�ش ��رة كل �سن ��ة ،والتحيز اجلن�س ��ي موجود
حت ��ى يف �أكرث البل ��دان دميقراطية "  ،وت�شري
�آتوود �إنها كامر�أة عانت من نظرة املجتمع لها
لأنه ��ا مل ت�ستق ��ر يف عالقته ��ا الزوجية االوىل
وال الثاني ��ة  ،وتق ��ول يف حوار معها ل�صحيفة
الغارديان �إن املجتمع ينظر اليها نظرة مريبة
النها منح ��ت نف�سها لأدبه ��ا ،ولأنها غري قادرة
على االم�ساك بطرف الكتابة والأ�سرة ".
رواي ��ة " فت ��اة � ،إم ��ر�أة � ،أخ ��رى" ه ��ي ثامن
رواي ��ة للكاتب ��ة الربيطاني ��ة �إيفاري�ست ��و
وت�ض ��م الرواي ��ة  12ف�ص�ل ً�ا ،و� 12شخ�صي ��ة،
تكر� ��س لكل منها ف�ص�ل�اُ  ،ومعظم ال�شخ�صيات
ن�ساء بريطانيات من �أ�ص ��ول �أفريقية .وقالت
�إيفاري�ستو "نحن الن�ساء الربيطانيات ال�سود
نعلم �أننا �إذا مل نكتب عن �أنف�سنا �أدب ًا ،لن يقوم
غرين ��ا بذل ��ك "  ،و�إيفاري�ستو كاتب ��ة معروفة
جي ��د ًا يف بريطاني ��ا ولكنه ��ا لي�س ��ت معروفة
على نط ��اق عاملي  ،ولدت يف لندن عام 1959
لأم بريطانية بي�ضاء و�أب نيجريي .
يف مقابل ��ة م ��ع �صحيف ��ة التامي ��ز  ،قال ��ت
�إيفاري�ستو �إن الرواية ن�ش�أت ب�سبب �شعورها
بالإحباط ب�سبب قلة متثيل املر�أة ال�سوداء يف
الأدب الربيطاين ،
و�أ�ضاف ��ت "عندم ��ا ب ��د�أت يف كتاب ��ة الرواي ��ة
قب ��ل �ست �سن ��وات � ،سئمت كثري ًا م ��ن الن�ساء
الربيطاني ��ات ال�س ��ود اللوات ��ي يغي�ب�ن ع ��ن
الأدب الربيط ��اين"" .لذلك �أردت �أن �أرى �أكرب
ع ��دد ال�شخ�صيات الت ��ي ميك ��ن �أن �أ�ضعها يف
الرواية "
ويف الأ�سبوع املا�ضي كتبت �إيفاري�ستو مقا ًال
يف �صحيفة الغارديان قالت فيه  " :ماذا يعني
عدم ر�ؤي ��ة نف�سك تنعك� ��س يف ق�ص�ص بلدك ؟
كان ه ��ذا ه ��و النقا� ��ش الدائر ح ��ول م�سريتي
املهني ��ة ككاتب ��ة والتي امتدت م ��ا يقرب الـ 40
عام ًا  ،ونعلم نحن الن�ساء الربيطانيات ال�سود
� ،أن ��ه �إذا مل نكتب عن �أنف�سن ��ا يف الأدب  ،فلن
يقوم �أحد بذلك" .

قحطان جا�سم جواد

ا�ست�ضافت جمعية الثقافة
للجميع الدكتور الناقد
واالكادميي "�سعد التميمي"
للحديث عن ا�شكالية
امل�صطلح يف اخلطاب
النقدي املعا�صر.قدم
للجل�سة وحاور ال�ضيف
ال�شاعر "جا�سم العلي"
وح�ضور نوعي من النقاد
واملثقفني.

ال�شاع ��ر العل ��ي ق ��ال  -:امل�صطل ��ح
النق ��دي ل ��ه مكان ��ة مهم ��ة يف اللغة
االن�س ��انية ب�ش ��كل عام ،واخلطاب
النق ��دي ب�ش ��كل خا� ��ص بو�ص ��فهِ
طاق ��ة معرفية ،فهو عتب ��ة كل علم ،
وارتباط �أي علم ب�أ�صطالحه يتميز
ب ��هِ ويدل علي ��ه ويحدد ت�ص ��وراتهِ
النظري ��ة واملفهومية  ،فامل�ص ��طلح
هو ال�س ��بيل اىل التوا�صل العلمي
واملع ��ريف  ،وحتدي ��د املق ��والت
واملرجعي ��ات النظري ��ة ْالي عل ��م
قائ ��م �أو �ص ��ناعة .وم ��ع انفت ��اح
اخلط ��اب النق ��دي احلدي ��ث عل ��ى
الثورة املعرفية والثقافية الغربية
يف بداي ��ة الق ��رن الع�ش ��رين كانت
الإ�شكالية �سمة مميزة فيه.
اما د .التميمي فقال -:يعد امل�صطلح

خال�ص ��ة العل ��وم واداة للتوا�ص ��ل
املع ��ريف ،ففي ��ه تلتق ��ي الثقاف ��ات
وتتالق ��ح  ،وكان للع ��رب جهودهم
يف حتدي ��ده ،من ��ذ اخلوارزم ��ي
وال�س ��كاكي وواجلرج ��اين ،
فامل�صطلح عندهم هو ا ْالتفاق على
ت�س ��مية ال�ش � ْ�ي ب�أ�س ��م ما ينقل عن
مو�ضعه ��ا ْالول ،وامل�صطل ��ح عالمة
لغوي ��ة تت�ش ��كل م ��ن ركن�ي�ن هما\
اللفظ\ \ املفهوم \ .و�أ�ضاف-:
�إال ان اخلط ��اب النق ��دي العرب ��ي
املعا�ص ��ر كان يع ��اين م ��ن �إ�شكالية
يف امل�صطل ��ح ب�س ��ب اخت�ل�اف م ��ا
ينتج ��ه الآخ ��ر م ��ن مناه ��ج نقدية
| بنيوية\ا�سلوبي ��ة\ تفكيكي ��ة \
�سيميائية \ تداولية\ مبرجعياتها
اللغوي ��ة الفرن�سي ��ة واالنكليزي ��ة
،ويف غياب جه ��د عربي موحد يف
نق ��ل امل�صطلح ��ات  ،نطال ��ع تعدد ًا
للم�صطلح ��ات الت ��ي تع�ب�ر ع ��ن
مفه ��وم مع�ي�ن  ،وتع ��دد ًا للمفاهيم
الت ��ي تع�ب�ر ع ��ن م�صطل ��ح واحد،
وم ��ن ذل ��ك م ��ا جن ��ده كتداخ ��ل
ال�سيميائي ��ة بال�سيمولوجي ��ا يف
اخلطاب النق ��دي الغربي والعربي
مع� � ًا ،مم ��ا يخل ��ق توهم ��ا ب�أنهم ��ا
مفه ��وم واح ��د  .فال�سيميائية ذات
مرجعي ��ة �أمريكي ��ة حتي ��ل ملفاهيم
فل�سفية �شاملة ت ��دل على العالمات
ب�ش ��كل ع ��ام لغوي ��ة وغ�ي�ر لغوية.
�أم ��ا ال�سيمولوجي ��ا فمرجعيته ��ا
�أوربي ��ة تقت�صرعل ��ى العالم ��ات
اللغوية وا ْالل�سنية عموما ،ويعرب
ع ��ن التفكيكي ��ة بالت�شريحي ��ة او
التقوي�ضية  ،والبنيوية يعرب عنها
بالبنائي ��ة او الهيكلي ��ة  ،وام ��ا يف
عل ��م ال�س ��رد  ،يعرب عن ��ه بال�سردية
او نظري ��ة الق�ص ��ة  ،او الق�ص�صية
� ،أو ال�سرلوجية ،او الناراتالوجيا
وغريها.
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اقــــرأ

الأعمال ال�شعريّة الكاملة جلورج �أورويل
عرف ��تُ ب� ��أين �أريد �أن �أ�ص ��بح �ش ��اعر ًا يف �س � ٍ ّ�ن مبكرة
رب ��ا م ��ن عم ��ر اخلام�س ��ة �أو ال�ساد�س ��ة .هكذا
ج� �دًا .مّ
يكت ��ب ج ��ورج �أوروي ��ل �ص ��احب الرواي ��ة ال�ش ��هرية
 1984الذي �ص ��درت له م�ؤخر ًا عن دار املدى الأعمال
ال�ش ��عرية الكامل ��ة للمرة االوىل باللغ ��ة العربية ويف
مقدمة الكتاب يكتب ديون فينابلر �أن جورج �أورويل
�أ ّلف هذه الق�صائد خالل فرتات زمنية متباعدة وكان
البد �أن جتمع لكي تك ��ون متاحة للجميع ،فهي تو ّفر
م�ص ��در ًا مفي ��د ًا للأكادميي�ي�ن واملكتب ��ات والط�ل�اب
وق ّراء ال�شعر عموم ًا.

ح

ول العا

لم

النجوم اللبنانيون يلتحقون باملتظاهرين :ال�شارع لن ي�سكت
انعك�ست التظاهرات ال�شعبية
يف لبنان على ال�ساحة الفنية
�أي�ض ًا .فدعا عدد من املمثلني
اللبنانيني بينهم ب��دي��ع �أب��و
�� �ش� �ق ��را ،و�أجن � � ��و ري� �ح ��ان،
وو�سام فار�س لتوجه الفنانني
�إىل �ساحة ال�شهداء يف و�سط
بريوت ،حتت عنوان "جتمع
الفنانني م��ن �أج��ل التغيري".
فيما �أ ّي� ��د ع ��دد م��ن الفنانني
التظاهرات ،كان الفت ًا �إعالن
املمثلة ن��ادي��ن ن�سيب جنيم
ال �ع �� �ص �ي��ان امل�� ��دين "لأجل
لبنان فقط"� ،إذ ن�شرت عرب
"�إن�ستغرام"�صورة كتب عليها
"نعم_للع�صيان_املدين"
وع��ل��ق��ت

ب� ��ال�� �ق� ��ول" :الله ي �ح �م��ي
�شبابنا ،ال�ل��ه ي�ق��وي�ك��م ،الله
ين�صركم ،الله يكون معكم.
كلنا �أي��د وح��دة �ضد الف�ساد،
والأح� � � ��زاب ،وال �� �ش �ع��ارات،
وال�سرقات كلنا لبنانية وما
خ�صنا بالطائفية".
�أما الفنانة �إلي�سا فغردت على
"تويرت" ق��ائ�ل��ة" :عم تابع
�أخبار بريوت و�أهلها بفخر،
رغ� ��م �إن � ��و م �ظ��اه��ر ال���ش�غ��ب
وا� �ض��ح �إن �ه��ا م����ش م��ن �شغل
ال �� �ش �ب��اب الأوادم ال �ل��ي عم
يطالبو بحياة كرمية� .صار
ال��وق��ت ت��ا ال �ن��ا���س ت�ستعيد
�شوي من كرامتها" .وكتبت
هيفا وه �ب��ي" :ما يف احلى
من ال�شعب اللبناين ملّا يكون
ايد وحدة و �شعاره واحد ،بال
انتماء �سيا�سي" .وكالعادة
ع�ن��د �أي ح��دث يعلق الفنان
راغ��ب عالمة حيث كتب عدة
تغريدات قال فيها�" :أعيدوا
الأم��وال املنهوبة من ال�شعب
وكفاكم ظلما و�سرقة ونهبا
وحما�ص�صة وت�آمرا و�إفرتاء
وا� �س �ت �ع �ب��ادا� ..سقط
ال�ق�ن��اع ب�ع��د �أن
ط��ار -البلد"،

وتابع يف �أخ��رى "املو�ضوع
ل�ي����س م��و� �ض��وع وات �� �س��اب..
املو�ضوع ه��و حاجة وج��وع
وبطالة ومر�ض و�أمل" .ويف
تغريدة ثالثة" :من �سنتني
غ�ن�ي�ن��اه��ا ون�ب�ه�ن��ا ال�شعب
و امل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن ..م ��ا ح��دا
��س�م�ع�ن��ا ..ب��ل يف البع�ض
تهجموا علينا و�شتمونا
لأين ح� �ك� �ي ��ت ال� ��واق� ��ع
واحلقيقة".
�أم� ��ا ال �ف �ن��ان��ة م��اي��ا دي ��اب
فعلقت ب�سل�سلة تغريدات:

جينيفر لوران�س

تقرتب من القف�ص
الذهبي

تدخل النجم ��ة جينيفر لوران� ��س وحبيبها
ك ��وك م ��اروين ،القف� ��ص الذهب ��ي ي ��وم
ال�س ��بت املقبل .وك�شف موقع "ديلي ميل"
الربيط ��اين� ،أن حف ��ل الزفاف ي�ض ��م 150
�ضيف ًا يف والية رود �آيالند الأمريكية.
بينما ن�ش ��ر موقع " "NWتقري ��ر ًا ي�ؤكد
�أن لوران� ��س ل ��ن تدع ��و والديه ��ا م ��ن �أجل
ح�ض ��ور حف ��ل زفافها ،ويعود ال�س ��بب يف ذلك
�إىل �أن والدته ��ا حتد ّث ��ت بطريق ��ة مل تعجبه ��ا
عن خطيبه ��ا ،وهي تعرف �أنها �ص ��ريحة مثل
�إبنته ��ا .يُذك ��ر �أن جينيف ��ر لوران� ��س واعدت
كوك م ��اروين يف حزيران/يونيو املا�ض ��ي،
وتع� � ّرف الإثن ��ان على بع�ض ��هما من خالل
�أ�صدقائهما امل�شرتكني.

� أ�سعد الالمي
القا� ��ص والروائ ��ي نع ��اه احت ��اد
االدب ��اء والكت ��اب يف الع ��راق،
وكان الالم ��ي ق ��د ت ��ويف بع ��د
�ص ��راع م ��ع املر� ��ض " ،يذك ��ر ان
الكاتب والروائي " ا�س ��عد الالمي
،موالي ��د مي�س ��ان يحم ��ل �ش ��هادة
البكالوريو�س تخ�ص�ص زراعة من
جامعة بغ ��داد ،وهو ع�ض ��و احتاد
االدباء وع�ض ��و احتاد ال�صحفيني
ن�شر ق�صته االوىل �سنة  1984يف
جمل ��ة الطليعة االدبية ،ثم ا�ص ��در
جمموعت ��ه الق�ص�ص ��ية االوىل
"بقاي ��ا حلم " ورواي ��ات "نهايات
اخلري ��ف ..بداي ��ات ال�ش ��تاء " و "
اون�سام كاميل" .
 وارد بدر ال�سامل
الروائ ��ي والقا� ��ص ف ��از بجائ ��زة
كات ��ار ع ��ن روايت ��ه " املخطوفة "
�ض ��من فئة الرواية غري املن�ش ��ورة
وتع ��د جائ ��زة كت ��ارا للرواي ��ة من
�أه ��م اجلوائز العربي ��ة التي تعنى
ب ��الأدب وك ّتابه.ويذك ��ر ان الكاتب

تقـريــر ...
حممد جا�سم

هيث ��م بهن ��ام ب ��ردى قد فاز اي�ض ��ا
ع ��ن روايت ��ه " العه ��د" �ض ��من فئة
الرواي ��ة غري املن�ش ��ورة واملوجّ هة
للفتي ��ان ،وتع ��د جائ ��زة كت ��ارا
للرواية من �أه ��م اجلوائز العربية
التي تعنى بالأدب وك ّتابه.
 ح�سني �سلمان
الكات ��ب واملخ ��رج ال�س ��ينمائي
�سي�ص ��در ل ��ه ع ��ن الهيئ ��ة العربية
للم�س ��رح بالتع ��اون م ��ع نقاب ��ة
الفنان�ي�ن م�س ��رحية �ض ��من كت ��اب
ي�ض ��م اربعة ن�ص ��و�ص من امل�سرح
العراق ��ي م ��ع جمموعة م ��ن كتاب
العراق امل�سرحيني .

�أ�سد �شباج ح�سنك لو تعديت
و�أ�ضيف تراب جدمك وردت البيت
واكلك لو طفح ح�سنك بلعيون
حلو بطبعك يل�سمر لو حتليت
به ��ذه الكلمات لعريان ال�س ��يد خل ��ف ،تتغنى
الفنان ��ة العراقي ��ة "انع ��ام البط ��اط" ،يف
م�س ��رحيتها اجلدي ��دة (تع ��ال وال جت ��ي)..
وهي نف�س الكلم ��ات غنتها قبل اكرث من ربع
ق ��رن يف بغداد مب�س ��رحية ترنيمة الكر�س ��ي
اله ��زاز واخرجه ��ا الفن ��ان الراحل"ع ��وين
كروم ��ي" .تقدم امل�س ��رحية بارب ��ع لغات هي
االملانية واالنكليزي ��ة والهولندية والعربية.
ميث ��ل فيها جمموعة من الفنانني ال�س ��وريني

الطقس

ّ
"ال�شارع لن ي�سكت واللي عم
بي�صري ه��و ح��ق ك��ل مواطن
ل�ب�ن��اين و�أن ��ا وح ��دة منن"،
و�أ� �ض��اف��ت�" :أنا ج��اه��زة
لل ّنزول �إىل ّ
ال�شارع مني
متلي؟" .فيما كتبت
ال� �ف� �ن ��ان ��ة ن��ان �� �س��ي
عجرم على تويرت:
"كل حلظة وكل تكة
ق�ل�ب��ي م��ع ب �ل��دي،
ن� �ح� �ن ��ا � �ش �ع��ب
ب �ن �� �س �ت��اه��ل
ن� � �ع� � �ي� � �� � ��ش

وحقنا نعي�ش ب�ك��رام��ة ،الله
يحمي لبنان"� .أم��ا الإعالمي
ني�شان فقد ن�شر العديد من
الفيديوهات من التظاهرات.
وكتبت الفنانة كارول �سماحة:
"و�أخريًا ،من يوم اللي خلقت
ب�ل�ب�ن��ان ل �ت��اري��خ هاللحظة،
هاي �أول مرة ب�شهد تظاهرة
لبنانية حقيقية وجدية ،م�ش
لدعم زعيم �أو حزب �أو حركة
�أو تيار �أو طائفة ،بتمنى ملا
جت��ي ان �ت �خ��اب��ات ج��دي��دة ما
حدا ين�سى ال�سبب الأ�سا�سي،
ل�ي����ش ت�ظ��اه��ر ال �ي��وم وب�شو
ع��م يطالب". �أي �� �ض � ًا انت�شر
فيديو للممثلة ك��ارم��ن لب�س
وه��ي تبكي وتقول "يئ�سانة
ب����س نزلت" ،و�أ� �ض��اف��ت "ما
حا�سة بيتغيرّ �شي ب�س نزلت،
ّ
ورح ّ
�ضل انزل"� .أم��ا املمثلة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ن ��ادي ��ن ال��را� �س��ي
فقررت امل�شاركة بقطع الطريق
وحرق الدواليب ،فانت�شر لها
فيديو على مواقع التوا�صل
االجتماعي تظهر فيه وهي
حتمل �إطارا وحترقه وتقول:
"�أنا جعت �صريل �سبع �أيام..
وعليي ديون واتبهدلت م�ش
قادرة".

مي�سي ين�شر �صورة
مع "حب عمره"

ن�شر �أ�سطورة ك��رة القدم الأرجنتينية ليونيل
مي�سي ��ص��ورة قدمية جتمعه بزوجته احلالية
�أنتونيال روكوزو ،عندما كانا مراهقني.
وعلق جنم بر�شلونة الإ�سباين على �صورته مع
"حب عمره" ،التي ن�شرها عرب ح�ساباته الر�سمية
على "في�سبوك" و"�إن�ستغرام" قائال" :ال�سنوات
جتري" .وت��رب��ط مي�سي و�أنتونيال ق�صة حب
منذ ال�ط�ف��ول��ة ،حيث تعرفا عندما ك��ان مي�سي
يف اخلام�سة من عمره ،علما �أنها كانت ابنة عم
�صديق مقرب له.
وظلت عالقة مي�سي و�أنتونيال �سرية حتى �أعلن
عنها الالعب عام  ،2009ويف عام  2017تزوجا
يف روزاري��و م�سقط ر�أ�سهما ،علما �أن لديهما 3
�أطفال ،تياغو وماتيو و�سريو.

جينفر �أني�ستون حتطم الأرقام
القيا�سية على "�إن�ستغرام"

ح�ق�ق��ت امل�م�ث�ل��ة الأم��ري �ك �ي��ة
جينفر �أني�ستون �أك�ثر م��ن مليون
متابع على ح�سابها الر�سمي يف
"�إن�ستغرام" بعد �ساعات قليلة فقط

من ان�ضمامها �إىل هذه ال�شبكة
االجتماعية.
ومت �ك �ن��ت امل�م�ث�ل��ة ال �ب��ال �غ��ة من
العمر  50عاما ،من حتطيم الرقم
القيا�سي العاملي ك��ون ح�سابها
الأ� �س��رع على الإط�ل�اق يف جمع
مليون متابع على "�إن�ستغرام"،
يف وق��ت مل ي �ت �ج��اوز � 5ساعات
و 16دقيقة ،وفقا لتقرير غيني�س
للأرقام القيا�سية هذا الأ�سبوع.
وتخطت �أني�ستون كال من الأم�ير
هاري وميغان ماركل اللذين ك�سرا
الرقم القيا�سي العاملي الأ�سرع يف
ك�سب مليون متابع على "�إن�ستغرام"
يف ن�ي���س��ان امل��ا� �ض��ي ،ح �ي��ث حقق
ح�سابهما على ال�شبكة االجتماعية

مليون متابع يف غ�ضون � 6ساعات
تقريبا ،متفوقني ب��ذل��ك على جنم
"الكي بوب" كانغ دانييل ،ال��ذي
ك ��ان �أول م��ن ح�ق��ق رق �م��ا قيا�سيا
عامليا يف حتقيق �أول مليون على
"�إن�ستغرام" ،يف  2كانون الأول
 ،2019خالل � 11ساعة و 36دقيقة.
و�أ�صبح لدى �أني�ستون الآن� ،أكرث
م��ن  13م�ل�ي��ون م�ت��اب��ع ،وم��ا ي��زال
العدد يتزايد ،وحققت �أول �صورة
لها على ح�سابها ال�شخ�صي عرب
تطبيق م �� �ش��ارك��ة ال �� �ص��ور الأك�ث�ر
�شعبية يف ال��ع��امل� ،أك�ث�ر م��ن 13
مليون �إعجاب ،والتي جمعتها مع
�أف��راد الطاقم الرئي�س امل�شارك يف
�سل�سلة "فريندز" ال�شهرية.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

م�ست�شارو العراق
وبراجمهم ال�ساخرة
لو �أق�سم م�ست�شارو رئي�س
الوزراء ب�أغلظ الأميان � ،أن ما
حدث يف التظاهرات الأخرية كان
دفاعا عن هيبة الدولة ملا �صدقتهم،
حتى لو كان ذلك �صحيحا ،فهل
يعفي ذلك جوقة امل�ست�شارين
ه�ؤالء ،وال�ضباط الكبار من
جرمية قتل ال�شباب بدم بارد .؟
للأ�سف النتيجة هي �أن ما جرى
خمالف لكل ال�شرائع بكل ما
حتمله هذه الكلمة من معنى،
وبالتايل علينا �أن نواجه احلقيقة،
وهي �أننا نعي�ش حلظات ع�صيبة،
و�أن اخلوف على م�ستقبل البالد
و�أمنها وا�ستقرارها ال ميكن �أن
ي�صبح رهينة بيد م�ست�شارين مل
يبلغوا �سن الفطام بعد واليريدون
لنظام "القائد ال�ضرورة" �أن
يغادر ذاكرة النا�س.
لقد بات وا�ضحا الآن �أن امل�ستفيد
الوحيد من هذه الفو�ضى
هم جوقة امل�ست�شارين الذين
يحيطون برئي�س الوزراء وال
يعرفون �أب�سط قواعد العمل
ال�سيا�سي ،وبالتايل فعلى كل
�شخ�ص �أن يح�سم �أمره ،هل
هو مع م�صلحة الوطن� ،أم مع
م�صلحة ب�ضعة م�ست�شارين
ومراهقي �سيا�سة يريدون اللعب
بالوطن ؟!
القرار ال�سريع الذي ينتظره
النا�س بعد مذبحة التظاهرات
هو �إقالة كل امل�س�ؤولني عنها
وتقدميهم للق�ضاء ،امل�س�ألة
بالن�سبة يل لي�ست �شخ�صية،
كما �أنها لي�ست متعلقة بف�شلهم
املتوا�صل يف معظم امللفات ،لأن
النا�س �أدركت مبكرا �أنها تعي�ش
يف ظل تهريج �سيا�سي ،و�إال ما
معنى �أن ي�سلم ملف التحقيق يف
حوادث قتل املتظاهرين �إىل وزير
التخطيط؟ ،وعندما ت�س�أل مذيعة
�إحدى القنوات �أحد م�ست�شاري
رئي�س الوزراء  :ملاذا مت اختيار
وزير التتخطيط لري�أ�س جلنة
�أمنية؟ يجيبها بكل �أريحية" :لأن
وزارة التخطيط تخطط لأمن
البلد" ،و�إذا عرفت عزيزي القارئ
�أن وزير تخطيط العراق نوري
�صباح الدليمي يحمل �شهادة
مدر�سة دينية ،لك �أن تتخيل حجم
التنمية وامل�شاريع التي �ستنعم
بها البالد ..هل تريدون املزيد؟..
هاكم ..رئي�س خلية املتابعة
يف مكتب رئي�س الوزرء ا�سمه
م�صطفى �سند ،حاولت �أن �أبحث
عن امل�ؤهالت التي و�ضعته يف هذا
املن�صب فلم �أجدها ،رمبا ي�سخر
مني البع�ض ويقول يارجل تبحث
عن م�ؤهالت ،وقائمة امل�ست�شارين
يف الرئا�سات الثالث �ضربت
الرقم القيا�سي يف املح�سوبية
وتقريب الأحباب واملعارف ونبذ
الكفاءات؟
كان ديغول حماط ًا بالكاتبني
�أندريه مالرو وفرن�سوا مورياك،
فيما �أ�صر م�ست�شار �أملانيا فيلي
برانت على �أن يكون احلائز على
نوبل غونرت غرا�س م�ست�شارا له
وكاتبا خلطاباته ، ،وقد ا�ستقال
برانت باين املانيا واحلا�صل على
جائزة نوبل لل�سالم ،لأن الأجهزة
احلكومية �أبلغته مبخالفات
ارتكبها �أحد م�ساعديه.
تكررت يف الأيام الأخرية ظاهرة
ال وجود لها �إال يف هذه البالد
املغرقة باخلطابات وال�شعارات،
تتلخ�ص يف حماولة البع�ض �أن
يطم�س دور الكفاءة يف بناء البالد
 ،لأن القائمني على الدولة �أ�صروا
على �أن يحولوا البالد اىل برنامج
�ساخر !!.

�إنعام البطاط خمرجة تلفزيونية يف عمل م�سرحي
واالملان والهولنديني .وي�س ��تمر عر�ضها يف
ع ��دة مدن هولندية منذ اوا�س ��ط �ش ��هر متوز
وي�س ��تمر العر� ��ض اىل نهاي ��ة �ش ��هر �آذارمن
العام القادم.
امل�سرحية كوميدية مو�س ��يقية ناقدة ت�شارك
فيه ��ا البط ��اط بدور"خمرج ��ة تلفزيوني ��ة".
وتتح ��دث باربع لغ ��ات .فكل ممث ��ل وممثلة
يف العر� ��ض تتح ��دث مع ��ه البط ��اط بلغت ��ه،
ا�ض ��افة اىل اداء االغاين باللغة العربية مثل
اغاين فريوز وق�ص ��يدة عريان ال�سيد خلف.
وحق ��ق العر� ��ض جناحا جي ��دا كما ا�ش ��ارت
الي ��ه ال�ص ��حافة واج ��رت لق ��اءات متع ��ددة
م ��ع البط ��اط .وافتتح م�س ��رح مدين ��ة "يينا
تياترهاو�س" مو�س ��مه ال�ص ��يفي بامل�سرحية
مع فرقة "وندي ��ر باوم" الهولندي ��ة .الفنانة

بت�أكي ��د لي� ��س كل �ش ��يء المع هو ذه ��ب! �أي
مبعن ��ى ت�ص ��وير ح ��ي للم�سل�س ��ل و�آخر بني
املمثل�ي�ن وكادر العم ��ل .وا�ض ��افت ان العمل
لي� ��س في ��ه م�ؤل ��ف .وقمن ��ا وملدة �أ�س ��بوعني
بارجتال امل�ش ��اهد واملوا�ضيع املقرتحة ومت
ت�س ��جيلها ،وكتب ��ت امل�ش ��اهد كم ��ا ارجتله ��ا
املمثلون واختريت امل�ش ��اهد املنا�سبة لنعود
جميع ًا حلفظ امل�شاهد التي ارجتلناها!.
وا�ش ��ارت انه ��ا تغن ��ي اغني ��ة ف�ي�روز (تعال
وال جت ��ي) التي اخذ ا�س ��م امل�س ��رحية منها.
وم�شاهد امل�سرحية مثلت من قبل( )11ممثال
وممثل ��ة بلغات عدة ،مع ترجم ��ة لكل اللغات
على �شا�ش ��ة كبرية تتو�س ��ط اجلانب االي�سر
انع ��ام قالت -:يرى امل�ش ��اهد ما يحدث خلف من امل�سرح .وقالت عن الفكرة-:
الكوالي� ��س عند ت�ص ��وير م�سل�س ��ل كوميدي تتناول مو�ضوعات �أهملها امل�سرح الأوروبي

�أعلن ��ت الهيئة العام ��ة للأنواء اجلوية العراقي ��ة حالة الطق�س
لهذا الي ��وم (االثنني) �أن درجات احلرارة �س ��تنخفظ قليال عن
معدالته ��ا خ�ل�ال االيام املا�ض ��ية ،م ��ع رياح خفيفة ،و�س ��قوط
امطار يف بع�ض املناطق.

تتعلق ب�سوء الفهم وال�صراعات تن�ش�أ لت�صبح
ركائز �آلية بني العربي واالملاين والهولندي،
بروح من الدعابة العالية .وجتري نقا�ش ��ات
ح ��ول الهج ��رة املت�ض ��منة م�ؤطرة مب�ش ��اهد
كوميدي ��ة هادفة ومو�س ��يقى حية م�ص ��احبة
املكون ��ة م ��ن عازف�ي�ن �س ��وريني و بلجيك ��ي،
لين�ش�أ عن هذا ال�ضحك والكلي�شة فج�أة �أنا�س
و�أوطان.
او�ض ��حت -:امث ��ل دورخمرج ��ة تلفزيونية
ـ لل�س ��يطرة عل ��ى �أداء املمثل�ي�ن بلغاته ��م
املتع ��ددة ،والتي �أتقنه ��ا .واختلف مع املنتج
يف ا�س ��تعجاله للعم ��ل ،وحب ��ي للممثل�ي�ن،
وحر�ص ��ي عل ��ى تق ��دمي امل�سل�س ��ل ب�أح�س ��ن
نوعي ��ة .كذل ��ك تناولن ��ا م�ش ��اكل وتدخ�ل�ات
املخرج التي �أرف�ضها.
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