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)2004( ) ل�سنة768( رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد

جريدة سياسية يومية

2019 ) كانون الأول4(  الأربعاء- ) ال�سنة ال�سابعة ع�شرة4561( العدد

�سائرون تتوعّ د مبقا�ضاة
:رئي�س الوزراء امل�ستقيل
البديل يفر�ضه ال�شارع
"قدم حتال ��ف �سائ ��رون الفائز االول
 تنازل ��ه عن2018 بانتخاب ��ات الع ��ام
تق ��دمي مر�ش ��ح للحكوم ��ة باعتب ��اره
الكتل ��ة االك�ب�ر واعتب ��ار ال�شع ��ب ه ��و
الكتلة االكرب واملعني ��ة بتقدمي مر�شح
 وق ��ال النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة."احلكوم ��ة
�سائرون �ص ��ادق ال�سليطي ان "رئي�س
اجلمهوري ��ة بره ��م �صال ��ح اك ��د عل ��ى
�ض ��رورة ا�شراك اجلماه�ي�ر يف عملية
."اختي ��ار رئي� ��س ال ��وزراء الق ��ادم
 ق ��ال النائب الآخ ��ر عن الكتلة،بدوره
 ان "الكتلة تعمل على،رعد املك�صو�صي
جمع امللفات كافة التي تدين احلكومة
 م�ش�ي�را اىل ان "رئي� ��س،"امل�ستقيل ��ة
الوزراء القائد الع ��ام للقوات امل�سلحة
امل�ستقي ��ل ع ��ادل عب ��د امله ��دي يتحمل
التبع ��ات القانوني ��ة كاف ��ة جت ��اه قت ��ل
وا�ضاف املك�صو�صي ان."املتظاهرين
"الكتلة تعمل حاليا على جمع امللفات
،كافة الت ��ي تدين احلكوم ��ة امل�ستقيلة
مبن فيه ��ا رئي�س ال ��وزراء على خلفية
."االنتهاكات التي طال ��ت املتظاهرين
واو�ض ��ح ان "ه ��ذه امللف ��ات �ستت ��م
احالتها للجه ��ات الق�ضائية والرقابية
 م�شريا،"ملحاكمة اال�شخا�ص املتهمني
اىل ان "عبد املهدي ال�شخ�ص التنفيذي
االول ويتحم ��ل م�س�ؤولية االنتهاكات
التي طال ��ت املتظاهرين ال�سلميني منذ
."ت�شرين االول املا�ضي
كم ��ا اك ��د الع�ض ��و يف الكتل ��ة ع�ل�اء
الربيع ��ي �أن حتالف �سائ ��رون �سيقف
بق ��وة �ض ��د املحا�ص�ص ��ة ول ��ن ن�سمح
بالع ��ودة اليه ��ا يف �آلي ��ات تر�شي ��ح
رئي� ��س ال ��وزراء املقب ��ل "الت ��ي اكدنا
ب�ش ��كل وا�ضح �ض ��رورة الع ��ودة فيها
،"اىل املتظاهري ��ن وال�شع ��ب العراقي
مبينا ان "ال�شع ��ب العراقي قال كلمته
ب ��كل و�ضوح ب�أهمي ��ة ت�صحيح امل�سار
يف العملي ��ة ال�سيا�سية وع ��دم العودة
."للتخندقات واملحا�ص�صة

"ال�شيوخ يف الغربية �سلموا املدعي العام طلب مالحقة "�أ�صحاب الفتنة

�أوامر القب�ض تالحق نا�شطي الأنبار و�سالح
الع�شائر يدخل �ساحات اجلنوب

 المدى/ بغداد
�سل ��م وف ��د م ��ن حتال ��ف
، ام� ��س الثالثاء،�سائ ��رون
رئي� ��س اجلمهوري ��ة بره ��م �صال ��ح
كتاب ��ا ر�سمي ��ا ب�ش�أن تن ��ازل الكتلة عن
.ا�ستحقاقها االنتخابي
وق ��ال حتال ��ف �سائ ��رون يف بي ��ان

يف ا�سبوع الن�صر عل ��ى "داع�ش" الذي متر
 تخ�ش ��ى االنبار،ذك ��راه الثالث ��ة ه ��ذه االيام
،2017 الت ��ي حت ��ررت بالكامل اواخر ع ��ام
من ع ��ودة "�سيناريو" التنظي ��م مرة اخرى
.عرب بوابة االحتجاجات
3 التفا�صيل �ص

منت�سب ��ي اجلي� ��ش يف االنب ��ار اختطف قبل
.ايام ب�سبب ت�أييد التظاهرات
والعلياوي هو م ��ن �سكنة النجف ومنت�سب
 اختطف بعد ن�شره،يف قيادة عمليات االنبار
على (في�سبوك) من�شورا يدعم االحتجاجات
.يف بغداد

 المدى/ بغداد
حت ��اول زعام ��ات ع�شائري ��ة يف
غرب ��ي الب�ل�اد من ��ع اي حماوالت
،لت�صدي ��ر االحتجاج ��ات اىل مناطقه ��م
ومنه ��ا الطل ��ب م ��ن ال�سلطات "اعتق ��ال" كل
 فيم ��ا تق ��وم على،م ��ن ينا�ص ��ر التظاه ��رات
اجلان ��ب الآخ ��ر م ��ن االحتجاج ��ات ع�شائر
اجلن ��وب بـ"رك ��وب املوجة" وف ��ق ما يقوله
وي�ضط ��ر عدد من النا�شطني يف.متظاهرون
مناط ��ق غرب ��ي العراق للتنق ��ل بني حمافظة
واخ ��رى لتف ��ادي االعتقال ب�سب ��ب مواقفهم
 وغالبا ما تقف وراء،امل�ؤي ��دة لالحتجاجات
تل ��ك املالحقات جه ��ات �سيا�سي ��ة وع�شائرية
كانت يف ال�سنوات القريبة ت�شتكي من بغداد
.حماوالت لـ"�شيطنة" تظاهرات الغربية
 اح ��د النا�شط�ي�ن،ويق ��ول حمم ��د الدليم ��ي
 ان هن ��اك حم�ل�ات م�ستم ��رة،يف االنب ��ار
لـ"تهدي ��د النا�شط�ي�ن" يف املحافظ ��ة ملنعه ��م
وقب ��ل اي ��ام.م ��ن االنخ ��راط يف التظاهرات
 احد النا�شطني،كان ق ��د افرج عن �سمري فرج
35  بعد،االنباري�ي�ن امل�ؤيدي ��ن للتظاه ��رات
يوم ��ا م ��ن االعتق ��ال ب�سب ��ب من�ش ��ور عل ��ى
."في�سبوك" دعا فيه اىل الع�صيان املدين
 "بع ��د اطالق �سراح فرج:وي�ضيف الدليمي
اجرت القوات االمني ��ة حملة مداهمات على
بي ��وت النا�شط�ي�ن واجربته ��م عل ��ى كتاب ��ة

:فرا�س ناجي يكتب
ثورة ت�شرين
ُ
تقيل حكومة
 وماذا..املحا�ص�صة
بعد؟

) (عد�سة املدى..جانب من عر�ض م�سرحي مفتوح اقيم يف �ساحة التحرير �أم�س

 و�أحيان� � ًا يعملون،(داع� ��ش) كتف� � ًا بكتف
كم ��ا رف�ض ماكرون."م ��ع وكالء للتنظيم
دعوة ترم ��ب لباري�س با�ستعادة مقاتليها
 قائ�ل ً�ا �إن ذل ��ك لي� ��س الأولوية،الأجان ��ب
 و�أ�ض ��اف �أن الرتكيز.بالن�سب ��ة لفرن�س ��ا
،ال ب ��د �أن ين�صب على الت�ص ��دي لـداع�ش
فيم ��ا تباي ��ن خطاب.ال ��ذي مل يه ��زم بعد
الرئي� ��س الأمريك ��ي دونال ��د ترمب جتاه
التظاه ��رات يف �إيران خالل موقفني ففي

ال�شمالية وال�شرقية غزيرة مع حدوث عوا�صف رعدية مع ت�ساقط
 ودرجات احلرارة تنخف�ض عدة،الثلوج يف االق�سام اجلبلية منها
وا�ضاف ��ت الهيئة ان "الطق� ��س �سيكون ليوم اجلمعة يف."درجات
،املنطق ��ة الو�سطى غائ ��م جزئيا اىل غائم م ��ع ت�ساقط زخات مطر
 فيم ��ا �سيكون الطق�س،ودرج ��ات احلرارة تنخف�ض ع ��دة درجات
يف املنطق ��ة ال�شمالي ��ة غائ ��م مع ت�ساق ��ط امطار متو�سط ��ة ال�شدة
واحيان ��ا غزيرة مع حدوث عوا�صف رعدي ��ة وت�ساقط الثلوج يف
 فيما �سيكون الطق�س يف املنطقة اجلنوبية،االق�سام اجلبلية منها
طق�س ��ا غائم ��ا جزئيا واحيانا غائم مع ت�ساق ��ط زخات مطر خفيفة
."متفرقة

.تل ��ك خ�ل�ال اجتماع ��ات ه ��ذا الأ�سب ��وع
)وق ��ال ماك ��رون لل�صحافي�ي�ن (الثالث ��اء
يف م�ؤمتر �صحفي م ��ع نظريه الأمريكي
 "العدو امل�شرتك اليوم هو:دونالد ترمب
 �آ�سف لأن �أقول �إننا.اجلماعات الإرهابية
لي� ��س لدين ��ا تعريف الإره ��اب نف�سه على
 وفق ًا ملا نقلت ��ه وكالة رويرتز،"الطاول ��ة
 "عندم ��ا �أنظ ��ر �إىل:و�أ�ض ��اف.للأنباء
تركي ��ا �أجدهم يقاتلون الذين قاتلوا معنا

 المدى/ متابعة
تباي ��ن موق ��ف الرئي� ��س
االمريك ��ي ب�ش� ��أن التظاهرات
يف �إي ��ران ففيما قال ان ��ه ال يدعمها بارك
 اىل ذل ��ك اتهم.االحتجاج ��ات يف توي�ت�ر
الرئي� ��س الفرن�س ��ي �إميانوي ��ل ماك ��رون
،تركي ��ا بالعم ��ل مع وكالء تنظي ��م داع�ش
داعي� � ًا �أنق ��رة �إىل �إزالة �أوج ��ه الغمو�ض

 المدى/ بغداد
 ت�ساقط، ام� ��س الثالثاء،توقعت هيئ ��ة االنواء اجلوية
االمط ��ار والثل ��وج ي�صاحبهم ��ا انخفا� ��ض بدرج ��ات
وقالت الهيئ ��ة يف بيان ان.احل ��رارة ابتداء م ��ن اخلمي� ��س املقبل
"الطق� ��س �سيكون ي ��وم اخلمي�س يف املنطق ��ة الو�سطى �صحوا
يتح ��ول تدريجيا اىل غائم جزئيا واحيانا غائم مع ت�ساقط زخات
، وال تغيري يف درجات احلرارة،مطر متفرقة تكون رعدية احيان ًا
فيما �سيك ��ون الطق�س يف املنطقة ال�شمالي ��ة غائم جزئيا اىل غائم
م ��ع ت�ساق ��ط امط ��ار خفيف ��ة اىل متو�سط ��ة ال�ش ��دة ويف االق�سام

7
جوي�س كارول
..�أوت�س
ُ �
إميان
..كاتبة
- احلياة
احل ْرفة
ِ
 الفن-

تعه ��دات ملنع الن�ش ��ر على مواق ��ع التوا�صل
و ُيج�ب�ر النا�شطون يف االنبار."االجتماعي
عل ��ى ت�سليم انف�سهم اىل القوات االمنية الن
االعتقاالت يف العادة ت�شمل ذوي النا�شطني
(�آباءه ��م وا�شقاءه ��م) يف حماول ��ة لل�ضغط
ويواج ��ه امل�ؤي ��دون للتظاه ��رات.عليهم

6

ترمب يرف�ض التظاهرات الإيرانية ويدعمها على تويرت
ح�ي�ن �أكد ترمب خ�ل�ال امل�ؤمت ��ر رد ًا على
�س�ؤال ب�ش�أن م ��ا �إذا كانت وا�شنطن ت�ؤيد
 "ال �أريد التعليق،االحتجاجات يف �إيران
 لكني ال. ولكن الإجابة ه ��ي ال،على ذل ��ك
 قال،يف املقابل."�أريد التعليق على ذل ��ك
 يف تغري ��دة ع�ب�ر ح�ساب ��ه عل ��ى،ترم ��ب
 ان بالده داعمة لل�شعب الإيراين،توي�ت�ر
 متعهد ًا،ال�شجاع الذي يحتج لنيل حريته
.بدعم �إدارته الدائم لهم

"يف االنب ��ار اتهام ��ات بـ"زعزع ��ة االم ��ن
 ويق ��ول.واالت�ص ��االت ب�سف ��ارات اجنبي ��ة
الدليم ��ي ان بع� ��ض االط ��راف يف املحافظة
"تروج ال�شاعة عودة داع�ش" ملنع ال�شباب
.من االنخراط يف التظاهرات
وبح�س ��ب نا�شطني ان �ضي ��اء العلياوي احد

�أمطار
وثلوج
ابتداء من
ً
اخلمي�س

 والفتح يطلب..خطة �إيرانية لإبقاء عبد املهدي
و�ساطة يونامي
 �إىل اتف ��اق،النجب ��اء �أك ��رم الكعب ��ي
عل ��ى ت�سليم رئي� ��س اجلمهوري ��ة برهم
 ليكلف،�صال ��ح ا�سم ��ي مر�شحني اثن�ي�ن
 وفق ًا للد�ستور، يوم ًا15 �أحدهما خ�ل�ال
.العراقي
وقالت م�صادر �سيا�سية �إن حتالف الفتح
ا�ستق ��ر عل ��ى �أن يك ��ون مر�شح ��ه الأول
 وزير النفط،لت�شكيل احلكومة اجلديدة
 فيما وزير،الأ�سبق �إبراهيم بحر العلوم
ال�صناعة ال�سابق حممد �شياع ال�سوداين
 م�ؤكدة �أن التحالف،هو املر�شح الث ��اين
.�أبلغ رئي�س اجلمهورية بالأمر
وينح ��در بحر العلوم م ��ن عائلة �شيعية
 و�سب ��ق ل ��ه �أن عم ��ل جنب� � ًا �إىل،عريق ��ة
جن ��ب م ��ع رئي� ��س تي ��ار احلكم ��ة عمار
احلكيم ورئي�س الوزراء الأ�سبق نوري
املالكي ورئي�س الوزراء امل�ستقيل عادل
.عبد املهدي

ي�ستنج ��د حتال ��ف الفت ��ح يف الربمل ��ان
 ليقنع ال�ش ��ارع بقبول،ب ��الأمم املتح ��دة
�أح ��د املر�شح�ي�ن الذين يقدمه ��م ملن�صب
 خلف ًا لعادل،رئي� ��س احلكومة اجلدي ��دة
عبد املهدي الذي تق ��دم با�ستقالته حتت
�ضغط حرك ��ة احتجاجي ��ة م�ستمرة منذ
.�أكرث من �شهرين
،وت ��داول التحال ��ف املق ��رب م ��ن �إيران
وي�ض ��م ممثل�ي�ن ع ��ن �أب ��رز الف�صائ ��ل
امل�سلح ��ة امل�شارك ��ة يف ق ��وات احل�ش ��د
 �أ�سماء العديد م ��ن املر�شحني،ال�شعب ��ي
 لكن ��ه ي�صطدم برف�ض �سريع،حتى الآن
 ل ��كل م ��ا ي�ص ��در عن ��ه من،م ��ن ال�ش ��ارع
.مقرتحات
 تو�ص ��ل التحال ��ف الذي،ي ��وم االثن�ي�ن
يرت�أ�سه زعيم منظمة بدر هادي العامري
وي�ضم يف ع�ضويته زعيم حركة ع�صائب
�أهل احلق قي�س اخلزعلي وزعيم حركة

 المدى/ متابعة
 ام� ��س،ق ��ال تقري ��ر بريط ��اين
 �إن حتال ��ف الفت ��ح،الثالث ��اء
بقيادة هادي العام ��ري ي�ستنجد بالأمم
املتح ��دة لإقناع املتظاهري ��ن مبر�شحيه
 فيم ��ا،�إىل رئا�س ��ة احلكوم ��ة اجلدي ��دة
حت ��دث ع ��ن خط ��ة �إيراني ��ة لإبق ��اء
عبدامله ��دي على ر�أ� ��س حكومة ت�صريف
�أعم ��ال حتى �ضم ��ان و�ص ��ول �شخ�صية
.جديدة موالية لطهران
واك ��د التقري ��ر ال ��ذي ن�ش ��ره موق ��ع
،) وتابعته (املدى،""اندبندنت عربي ��ة
�أن حتال ��ف الفت ��ح قدم مر�شح�ي�ن اثنني
هما حمم ��د �شياع ال�س ��وداين و�إبراهيم
 لكنهما ي�صطدمان برف�ض،بحر العل ��وم
 وفيم ��ا يل ��ي ن�ص.�سري ��ع م ��ن ال�ش ��ارع
:التقرير دون ت�صرف

قمة خليجية للأ�سود مع الأحمر البحريني يف املربع الذهبي
بقوة على الو�صول اىل املباراة النهائية
 �سعي ��ا لنيل2019 يف بطول ��ة الدوح ��ة
اللق ��ب للم ��رة الرابعة على الت ��وايل كما
ح ��دث يف الن�سخ ��ة املا�ضي ��ة التي جرت
 اث ��ر اخل�س ��ارة2017 يف الكوي ��ت ع ��ام
امام االبي� ��ض االماراتي بف ��ارق ركالت
) بع ��د انته ��اء الوقت�ي�ن4-2( الرتجي ��ح
اال�صل ��ي واال�ض ��ايف بالتع ��ادل �سلبا يف
دور ن�ص ��ف النهائ ��ي باملوقعة اخلليجية
املثرية الت ��ي �ضيفها ملعب جابر الأحمد
.الدويل

و�شري ��ف عب ��د الكاظ ��م وع�ل�اء عبا� ��س
ومهند عل ��ي كاظم)الذين حتوم ال�شكوك
ح ��ول م�شاركته ��م يف لق ��اء اال�شقاء امام
االحمر البحريني نتيجة لعدم اكت�سابهم
ال�شف ��اء الت ��ام م ��ن اال�صاب ��ات الت ��ي
تعر�ضوا لها واحت ��اج الثاين اىل عملية
جراحي ��ة �سريعة اجراه ��ا يف م�ست�شفى
حمد الطبي بع ��د ان ك�شفت الفحو�صات
الطبية ا�صابت ��ه بثالثة ك�سور يف االنف
حالة من اخلوف لدى ال�شارع الريا�ضي
م ��ن احتمالي ��ة �ضي ��اع فر�ص ��ة التناف�س

من بطولة ك�أ�س اخلليج العربي الرابعة
والع�شري ��ن لك ��رة الق ��دم الت ��ي �ستختتم
.يوم االحد املقبل
و�أدخل انخفا�ض اللياقة البدنية لدى عدد
كب�ي�ر من كتيبة كاتانيت� ��ش نتيجة حلالة
االجهاد ب�سبب خو�ضه ��م ثالث مباريات
�أم ��ام منتخبات قطر واالم ��ارات واليمن
يف ال ��دور االول حل�س ��اب املجموع ��ة
االوىل يف غ�ض ��ون �أ�سب ��وع واح ��د فقط
واال�صابات الت ��ي طالت خم�سة من ابرز
جنوم ��ه (�أجم ��د عط ��وان و�سع ��د ناطق

 حيدر مدلول/ بغداد
�سيك ��ون ملع ��ب عب ��د الل ��ه
ب ��ن خليف ��ة بن ��ادي الدحي ��ل
الريا�ضي يف العا�صمة القطرية الدوحة
م�سرح ��ا للقم ��ة اخلليجي ��ة املنتظرة من
العيار الثقي ��ل التي �ستجري يف ال�ساعة
اخلام�س ��ة م�س ��اء غ ��دا اخلمي� ��س ب�ي�ن
منتخبن ��ا الوطن ��ي لكرة الق ��دم و�شقيقه
املنتخ ��ب البحرين ��ي لك ��رة الق ��دم يف
افتت ��اح مناف�س ��ات دور ن�ص ��ف النهائ ��ي
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سياسة
التوجه نحو
�ضرب املدد
الد�ستورية حلني
�إقناع ال�شارع
 متابعة /المدى

قال تقرير بريطاني،
ام�س الثالثاء� ،إن
تحالف الفتح بقيادة
هادي العامري ي�ستنجد
بالأمم المتحدة لإقناع
المتظاهرين بمر�شحيه
�إلى رئا�سة الحكومة
الجديدة ،فيما تحدث
عن خطة �إيرانية لإبقاء
عبد المهدي على ر�أ�س
حكومة ت�صريف �أعمال
حتى �ضمان و�صول
�شخ�صية جديدة موالية
لطهران.

واك ��د التقرير الذي ن�شره موقع �صحيفة
"اندبندن ��ت البريطاني ��ة" ،وتابعت ��ه
(المدى)� ،أن تحالف الفتح قدم مر�شحين
اثني ��ن هم ��ا محم ��د �شي ��اع ال�سودان ��ي
و�إبراهيم بحر العلوم ،لكنهما ي�صطدمان
برف�ض �سريع من ال�شارع.
وفيما يلي ن�ص التقرير دون ت�صرف:

ي�ستنج ��د تحال ��ف الفت ��ح ف ��ي البرلم ��ان
بالأم ��م المتح ��دة ،ليقنع ال�ش ��ارع بقبول
�أح ��د المر�شحين الذي ��ن يقدمهم لمن�صب
رئي� ��س الحكوم ��ة الجديدة ،خلف� � ًا لعادل
عبد المهدي الذي تق ��دم با�ستقالته تحت
�ضغ ��ط حرك ��ة احتجاجي ��ة م�ستمرة منذ
�أكث ��ر م ��ن �شهرين.وت ��داول التحال ��ف
المق ��رب من �إي ��ران ،وي�ض ��م ممثلين عن
�أب ��رز الف�صائ ��ل الم�سلح ��ة الم�شاركة في
ق ��وات الح�شد ال�شعب ��ي� ،أ�سم ��اء العديد
م ��ن المر�شحين حتى الآن ،لكنه ي�صطدم
برف�ض �سريع من ال�شارع ،لكل ما ي�صدر
عنه من مقترحات.ي ��وم االثنين ،تو�صل
التحال ��ف الذي يتر�أ�سه زعيم منظمة بدر
هادي العامري وي�ضم في ع�ضويته زعيم
حركة ع�صائب �أهل الحق قي�س الخزعلي
وزعي ��م حركة النجباء �أكرم الكعبي� ،إلى
اتف ��اق عل ��ى ت�سلي ��م رئي� ��س الجمهورية
بره ��م �صال ��ح ا�سم ��ي مر�شحي ��ن اثنين،
ليكل ��ف �أحدهم ��ا خ�ل�ال  15يوم� � ًا ،وفق ًا
للد�ستور.
وقالت م�صادر �سيا�سية �إن تحالف الفتح
ا�ستق ��ر عل ��ى �أن يك ��ون مر�شح ��ه الأول
لت�شكيل الحكومة الجديدة ،وزير النفط
الأ�سبق �إبراهيم بحر العلوم ،فيما وزير
ال�صناعة ال�سابق محمد �شياع ال�سوداني
ه ��و المر�شح الثاني ،م�ؤكدة �أن التحالف
�أبلغ رئي�س الجمهورية بالأمر.
وينح ��در بح ��ر العلوم من عائل ��ة �شيعية
عريق ��ة ،و�سب ��ق ل ��ه �أن عم ��ل جنب� � ًا �إل ��ى
جن ��ب م ��ع رئي� ��س تي ��ار الحكم ��ة عم ��ار
الحكيم ورئي�س ال ��وزراء الأ�سبق نوري
المالك ��ي ورئي� ��س ال ��وزراء الم�ستقي ��ل
ع ��ادل عب ��د المهدي�.أم ��ا ال�سوداني فهو
قي ��ادي ب ��ارز في ائت�ل�اف دول ��ة القانون
بزعام ��ة المالك ��ي ،وهو وزي ��ر ال�صناعة
ف ��ي الحكوم ��ة ال�سابق ��ة بقي ��ادة حي ��در
العبادي.وفجّ ��ر تر�شي ��ح بح ��ر العل ��وم

جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون
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خطة �إيرانية لإبقاء عبد املهدي ..والفتح يطلب
و�ساطة يونامي
وال�سودان ��ي عا�صف ��ة م ��ن الج ��دل لجهة
�إ�ص ��رار الأط ��راف ال�سيا�سي ��ة الموالي ��ة
لإي ��ران عل ��ى الدف ��ع بوج ��وه قديم ��ة
وم�ستهلك ��ة وتعد جزء ًا م ��ن حالة الف�شل
الم�ستم ��رة منذ  16عام� � ًا ،على الرغم من
االحتجاج ��ات ال�شعبي ��ة الت ��ي خ�س ��رت
مئ ��ات القتل ��ى و�آالف الجرح ��ى به ��دف
�إحداث تغيير في بنية النظام ال�سيا�سي،
ي�ضع حد ًا للف�ساد الم�ست�شري في �أجهزة
الدولة والمحا�ص�صة الطائفية والقومية
التي تتحكم بمقدرات البالد.
وتعليق� � ًا على ه ��ذه التر�شيح ��ات ،يقول

الكاتب والإعالمي قي�س ح�سن �إن �سا�سة
العراق لن يتعظوا "ولو جرت بحور من
الدم ��اء" ،م�شير ًا �إلى �أن "الكالم عن �أنهم
منف�صل ��ون تمام ًا عن النا�س لي�س مبالغة
�أو ت�شهير ًا بل هو واقع معا�ش".
و�أ�ضاف �أن "مئ ��ات ال�شهداء �سقطوا من
دون رحمة وال تردد على يد هذه ال�سلطة،
والآالف جرحوا جراح ��ات بالغة والبلد
ف ��ي مخا�ض �ش ��اق وع�سي ��ر ،كل هذا من
�أجل رف�ضه ��م وا�ستبدالهم و�إبعادهم عن
الم�شهد ،فما ال ��ذي فهموه من در�س هذه
المذبحة العظيمة؟ ..ال �شيء �إطالق ًا".

وتاب ��ع �أن "م ��ا تعلم ��وه ال يرق ��ى �إلى ما
تعلمه طفل �صغير( ،فهم) يعيدون تدوير
الوج ��وه نف�سه ��ا والل�صو�صي ��ة نف�سها.
ويعي ��دون �إنت ��اج �أنف�سه ��م ،كم ��ا تعي ��د
الممال ��ك �إنت ��اج ملوكه ��ا وفر�ضه ��م حتى
و�إن كان ��وا مجانين".ويخ�ش ��ى تحال ��ف
الفت ��ح �أن ي�ستم ��ر ال�شارع ف ��ي ا�ستهالك
المر�شحي ��ن ،لذل ��ك يطال ��ب بو�ساط ��ة
دولي ��ة ،في ظ ��ل يقين ��ه �أن المحتجين لن
يقبلوا و�ساطة �أي طرف داخلي ،ديني �أو
�سيا�سي.ويرى النائب عن تحالف الفتح
حني ��ن القدو �أن ��ه "من ال�صع ��ب االتفاق

عبد املهدي
وروحاين يف
لقاء �سابق..
(�أر�شيف)
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عل ��ى �أي �شخ�صي ��ة لخالفة عب ��د المهدي
حالي ًا ،ما يعني الحاجة الفعلية لو�ساطة
�أممي ��ة لإر�ضاء جميع الجهات ال�سيا�سية
وال�شعبية".وتاب ��ع �أن "رئي� ��س الوزراء
الم�ستقي ��ل عادل عب ��د المه ��دي� ،سيكمل
م�ش ��واره ف ��ي حكومة ت�صري ��ف الأعمال
�إلى حين �إقرار قوانين انتخابات مجل�س
النواب والموازنة والمفو�ضية".
وتك�ش ��ف �إ�ش ��ارة الق ��دو الأخي ��رة �إل ��ى
حكوم ��ة ت�صري ��ف الأعم ��ال ،جانب� � ًا من
ال�سيناري ��و الإيران ��ي للع ��راق ،حي ��ث
ي�ستم ��ر عبد المه ��دي في مهام ��ه ،بحجة

�صعوب ��ة التو�ص ��ل �إل ��ى اتف ��اق ب�ش� ��أن
خليفته.وتتح ��دث م�ص ��ادر �سيا�سية في
بغ ��داد ع ��ن خط ��ة �إيرانية لرب ��ح الوقت،
من خ�ل�ال الإبق ��اء على عب ��د المهدي في
موقعه رئي�س ًا للحكومة ،حتى و�إن كانت
لت�صريف الأعمال� ،إلى حين �إيجاد مخرج
ي�ضمن تر�شيح بدي ��ل موال لطهران ،من
دون ا�ستفزاز ال�شارع الغا�ضب.
ويمن ��ح الد�ستور العراقي مهلة  30يوم ًا
للبرلم ��ان ،م ��ن لحظ ��ة �إقال ��ة الحكوم ��ة
ال�سابق ��ة ،ك ��ي ي�ص ��وت عل ��ى الحكوم ��ة
الجدي ��دة ،بع ��د �أن ي�سم ��ي رئي� ��س
الجمهورية رئي�س الوزراء المكلف.
وحتى ال�ساعة ،لي�س وا�ضح ًا متى بد�أت
ه ��ذه المهلة ،وم ��ا �إذا كان الع ��د يبد�أ من
لحظة �إع�ل�ان عبد المه ��دي ا�ستقالته في
 29م ��ن ال�شه ��ر الما�ض ��ي� ،أم م ��ن لحظة
قبوله ��ا عب ��ر البرلم ��ان ف ��ي الأول م ��ن
ال�شه ��ر الحالي� .إذ يبرع �سا�سة البالد في
التالعب بالمهل الد�ستورية وا�ستهالكها
حتى اللحظة الأخيرة.
وو�صف ��ت الوالي ��ات المتح ��دة �أح ��داث
العن ��ف التي �شهدته ��ا مدين ��ة النا�صرية
ف ��ي الأي ��ام الأخي ��رة وراح �ضحيتها 29
�شخ�ص� � ًا عل ��ى الأق ��ل ،ب�أن ��ه �أم ��ر "�صادم
ومقي ��ت" ودع ��ت الحكوم ��ة العراقي ��ة
�إل ��ى التحقيق ومعاقب ��ة الم�س�ؤولين عن
ا�ستخدام القوة المفرطة.
وق ��ال ديفي ��د �شينك ��ر ،م�ساع ��د وزي ��ر
الخارجي ��ة الأميرك ��ي ل�ش� ��ؤون ال�ش ��رق
الأدن ��ى لل�صحافيي ��ن ي ��وم االثني ��ن،
"ا�ستخ ��دام الق ��وة المفرط ��ة ف ��ي نهاية
الأ�سبوع في النا�صرية �صادم ومقيت".
و�أ�ض ��اف "ندع ��و الحكومة �إل ��ى احترام
حق ��وق ال�شع ��ب العراق ��ي ونح ��ث
الحكوم ��ة عل ��ى التحقي ��ق ومحا�سبة من
يحاولون �إ�س ��كات المحتجين ال�سلميين
بوح�شية".
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سياسة

�أوامر القب�ض تالحق نا�شطي الأنبار و�سالح الع�شائر
يدخل �ساحات اجلنوب

 بغداد /المدى

تحاول زعامات
ع�شائرية في غربي
البالد منع اي محاوالت
لت�صدير االحتجاجات
الى مناطقهم ،ومنها
الطلب من ال�سلطات
"اعتقال" كل من ينا�صر
التظاهرات ،فيما تقوم
على الجانب الآخر من
االحتجاجات ع�شائر
الجنوب بـ"ركوب
الموجة" وفق ما يقوله
متظاهرون.

متظاهرون يف
�ساحة التحرير

وي�ض ��طر عدد من النا�شطين في مناطق
غرب ��ي الع ��راق للتنق ��ل بي ��ن محافظ ��ة
واخ ��رى لتف ��ادي االعتق ��ال ب�س ��بب
مواقفهم الم�ؤيدة لالحتجاجات ،وغالبا
م ��ا تق ��ف وراء تل ��ك المالحق ��ات جهات
�سيا�سية وع�شائرية كانت في ال�سنوات
القريب ��ة ت�ش ��تكي م ��ن بغ ��داد محاوالت
لـ"�شيطنة" تظاهرات الغربية.
ويقول محمد الدليمي ،احد النا�ش ��طين
في االنب ��ار ،ان هناك حمالت م�س ��تمرة
لـ"تهدي ��د النا�ش ��طين" ف ��ي المحافظ ��ة
لمنعهم من االنخراط في التظاهرات.
وقبل ايام كان قد افرج عن �س ��مير فرج،
اح ��د النا�ش ��طين االنباريي ��ن الم�ؤيدين
للتظاهرات ،بع ��د  35يوما من االعتقال
ب�سبب من�شور على "في�سبوك" دعا فيه
الى الع�صيان المدني.

وي�ضي ��ف الدليم ��ي" :بع ��د اط�ل�اق
�س ��راح ف ��رج اج ��رت الق ��وات االمني ��ة
حمل ��ة مداهمات على بي ��وت النا�شطين
واجبرته ��م عل ��ى كتاب ��ة تعه ��دات
لمن ��ع الن�ش ��ر عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماعي".
ويُجب ��ر النا�شط ��ون ف ��ي االنب ��ار عل ��ى
ت�سلي ��م انف�سه ��م ال ��ى الق ��وات االمني ��ة
الن االعتق ��االت في الع ��ادة ت�شمل ذوي
النا�شطي ��ن (�آباءه ��م وا�شقاءه ��م) ف ��ي
محاولة لل�ضغط عليهم.
ويواج ��ه الم�ؤي ��دون للتظاه ��رات ف ��ي
االنب ��ار اتهام ��ات بـ"زعزع ��ة االم ��ن"
واالت�ص ��االت ب�سف ��ارات اجنبي ��ة.
ويق ��ول الدليم ��ي ان بع� ��ض االط ��راف
ف ��ي المحافظ ��ة "ت ��روج ال�شاع ��ة عودة
داع�ش" لمنع ال�شباب من االنخراط في

التظاهرات.
وبح�س ��ب نا�شطين ان �ضي ��اء العلياوي
احد منت�سبي الجي�ش في االنبار اختطف
قبل ايام ب�سبب ت�أييد التظاهرات.
والعلي ��اوي ه ��و م ��ن �سكن ��ة النج ��ف
ومنت�س ��ب ف ��ي قي ��ادة عملي ��ات االنبار،
اختط ��ف بع ��د ن�ش ��ره عل ��ى (في�سبوك)
من�شورا يدعم االحتجاجات في بغداد.
ذكرى داع�ش
في ا�سبوع الن�صر عل ��ى "داع�ش" الذي
تمر ذك ��راه الثالثة هذه االي ��ام ،تخ�شى
االنبار التي تحررت بالكامل اواخر عام
 ،2017من ع ��ودة "�سيناريو" التنظيم
مرة اخرى عبر بوابة االحتجاجات.
ويقول م�س�ؤول ف ��ي الح�شد الع�شائري
ف ��ي االنب ��ار ان الو�ض ��ع ف ��ي اغلب مدن

المحافظ ��ة "�آمن ومنذ ا�شه ��ر لم يحدث
اي خرق امني".
وي�ضي ��ف الم�س� ��ؤول ال ��ذي طل ��ب عدم
ن�ش ��ر ا�سم ��ه ف ��ي ات�ص ��ال م ��ع (المدى)
ام� ��س ان "الحدي ��ث ع ��ن ع ��ودة داع�ش
ال ��ى االنبار غي ��ر واقعي" ،عل ��ى الرغم
من ت�أكديه وجود بع� ��ض فلول التنظيم
في ال�صحراء لكنه يقول بانها "ال ت�شكل
تهديد ًا كبيرا".
وكانت ع�شائ ��ر االنبار التي �شاركت في
 2013ف ��ي تظاهرات ماعرفت ب�ساحات
"الع ��ز والكرامة" �ض ��د �سيا�سة رئي�س
الوزراء ال�سابق نوري المالكي ،انتقدت
اكث ��ر م ��ن م ��رة مح ��اوالت "تخوي ��ن"
التظاه ��رات من اط ��راف ف ��ي الحكومة
وال�صاق تهم التحري�ض على العنف.
ويق ��ول النا�شط الدليم ��ي ان اغلب هذه

الع�شائ ��ر "ذهبت قبل اي ��ام الى المدعي
الع ��ام في االنبار وطالبته ب�شكل ر�سمي
بمالحق ��ة كل من ي�ؤي ��د التظاهرات عبر
مواقع التوا�صل االجتماعي".
وح�صلت (المدى) على وثيقة مقدمة من
المدعي العام ف ��ي االنبار �صالح مخلف
عبي ��د ال ��ى محكم ��ة تحقي ��ق الرم ��ادي
تت�ضمن طلب اقامة دعاوى ق�ضائية �ضد
ما اعتبرهم محر�ضين على "الفتنة" في
المحافظة.
وا�ستن ��د طل ��ب المدع ��ي الع ��ام ،وفق ��ا
للوثيق ��ة الت ��ي لم يت�س ��ن لن ��ا الت�أكد من
�صحته ��ا ،ال ��ى طل ��ب مق ��دم م ��ن ال�شيخ
المحامي عارف مخيبر �صياد العلواني
ب�صفته ممثال عن �شيوخ ع�شائر االنبار،
الذي عاد الى تحريك �شكوى �ضد كل من
"ت�سول له نف�سه اذكاء الفتنة عبر مواقع

التوا�صل االجتماعي والف�ضائيات".
وروج ��ت بالمقاب ��ل مواق ��ع قريب ��ة من
الم�س�ؤولين والمحافظ ��ة لمقطع فيديو
يظه ��ر عددا م ��ن الع�شائر ،اثن ��اء ت�سليم
الطلب ال ��ى المدع ��ي العام .وق ��ال احد
ال�شي ��وخ ف ��ي المقط ��ع ان م ��ن واجبهم
"المحافظة على امن المجتمع والتعاون
م ��ن القوات االمني ��ة ون�صح من يحاول
العبث باالمن".
وهدد ال�شي ��خ اثناء جلو�سه مع عدد من
�شي ��وخ �آخري ��ن ف ��ي محكم ��ة ا�ستئناف
االنب ��ار تل ��ك الجه ��ات العابث ��ة بح�سب
و�صف ��ه ،بـ"المالحق ��ة القانوني ��ة" ،كما
ن�صحهم بـ"ك ��ف ايديهم وما في عقولهم
التي ع�شع�شت في ��ه الغربان عن االنبار
الن الم�ؤم ��ن ال يلدغ م ��ن جحر مرتين"
في ا�شارة الى احداث "داع�ش".

بين الغربية والجنوب
يقول نا�شطون في االنبار ان المحافظة
لديها اي�ضا �سيا�سيون فا�سدون وتتمنى
الم�شارك ��ة ف ��ي التظاه ��رات للتخل� ��ص
منهم.
لك ��ن جا�س ��م العيث ��اوي ،اح ��د �شي ��وخ
ع�شائر الرمادي يقول انهم لن ي�سمحوا
بخروج التظاهرات في االنبار حتى لو
كانت ا�صولية.
وا�ض ��اف العيث ��اوي ف ��ي ات�ص ��ال م ��ع
(الم ��دى) ام� ��س ان "المحافظ ��ة اعطت
�آالف ال�ضحايا ونحو مليون نازح خالل
�سنوات �سيطرة داع�ش" ،م�شيرة الى ان
ابناء االنبار غير م�ستعدين للعودة الى
تلك الفترة.
وتعتقد ع�شائر ف ��ي االنبار ،في الذكرى
ال�سنوي ��ة الثالث ��ة الع�ل�ان الن�ص ��ر على
"داع� ��ش" ان احتجاجات  2013كانت
بواب ��ة لدخ ��ول التنظيم ،وه ��و ت�صور
كانت ي�شترك في ��ه م�س�ؤولون في بغداد
وع�شائر ف ��ي الجنوب قب ��ل "تظاهرات
ت�شرين".
بالمقاب ��ل طالبت الع�شائر ف ��ي النجف،
قب ��ل يومي ��ن ف ��ي م�ؤتم ��ر عقدت ��ه ف ��ي
المدنية ،بمحاكمة كل المتورطين بقتل
المتظاهري ��ن وح ��ل البرلم ��ان واجراء
انتخابات جديدة.
وحاول ��ت الع�شائ ��ر ف ��ي المدين ��ة ذات
الح�سا�سية الدينية ان تنزع فتيل االزمة
المندلعة منذ ايام ق ��رب قبر محمد باقر
الحكيم في النج ��ف ،كما تن�صب ع�شائر
�س ��رادق لم�ساع ��دة المتظاهري ��ن ف ��ي
�ساحة التحرير و�سط بغداد.
كذل ��ك ال ت ��زال الع�شائ ��ر ت�ؤم ��ن الطرق
الخارجي ��ة ف ��ي ال�ش ��رق الجنوب ��ي
وال�شمال ��ي م ��ن مدين ��ة النا�صرية التي
�شه ��دت ارتفاعا في وتيرة �أعمال العنف
خالل الأيام الما�ضية.
من جهته يقول محمد الغزي ،المتظاهر
ف ��ي ذي قار ،ان "بع�ض الع�شائر تحاول
ركوب موج ��ة التظاهرات" ،م�شيرا الى
ان البع� ��ض منه ��م "كان ق ��د اجتم ��ع مع
عبد المهدي قب ��ل ا�ستقالته ،للت�آمر على
المحتجين مقابل امتيازات".
وق ��ال الغ ��زي ف ��ي ات�صال م ��ع (المدى)
ام� ��س ان ��ه "عل ��ى الرغ ��م م ��ن ان بع�ض
الع�شائ ��ر حاول ��ت وق ��ف العن ��ف لكنه ��ا
تتواج ��د الآن ف ��ي �ساح ��ة الحبوب ��ي،
و�س ��ط النا�صرية ،حامل ��ة ال�سالح وهو
خالف ال�سلمية التي ننادي بها".

اعـــالن رقم ( )155 - 160ل�سنة 2019

تعلن �شركة م�صايف الو�سط عن اعالن الطلبيات اال�ستريادية ((وفق ًا للوثائق القيا�سية)) وكما مبني �أدناه-:
QTY

ESTIMATED ADVERTISEMENT BID BOND
COST
NO.
Spare parts for base oil blending pumps
41 items 139000 $
Second
4170 $
Fire fighting agent aqueous film forming foam compound induction rate 1% 30000 lit. 160000 $
Second
4800 $
Update computerized apparatus for determine hydrogen, oxygen, nitrogen, 10 liter 175000 $
Second
5250 $
carbon monoxide, carbon dioxide , hydrogen sulphide in refinery gasas by
)gas chromatography according to ASTM D 1945 & 1948 (last, version
Fire fighting agent fluoroprotin alcohol resistant 3.3%
15000 lit. 90000 $
Second
2700 $
Control valve
11 items 176000 $
first
5280 $
Tube and tube bundle
800 Nos 450000 $
third
4500 $

وبالشروط التالية-:
 -1يت��م تق��دمي الع��روض وفق �ا ً للوثائق القياس��ية وفي حالة ع��دم التزام
مقدم العطاء في تطبيق الوثيقة القياس��ية بكافة أقسامها فانه سيتم
استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.
 -2يلتزم مقدموا العطاء مبلئ القسم الرابع من الوثيقة القياسية واخلاص
باستمارات العطاء والذي يكون بصيغة ( )wordثم تقدم ورقيا بعد ختمها
باخلتم احلي اخلاص بالش��ركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء
وبخالف عدم االلتزام يتم استبعاد العطاء وحسب التعليمات.
 -3يت��م بيع مواصف��ات الطلبية مببل��غ ( 250000مائتان وخمس��ون ألف)
دينار عراقي غير قابل للرد او حتويل ذلك املبلغ الى املصرف اخلاص لش��ركتنا
(مصرف الرافدين) الفرع الرئيس��ي ورقم احلس��اب هو  .90956إال في حالة
الغاء الطلبية من قبل ش��ركتنا يع��اد املبلغ إلى اجملهز بعد تقدمي طلب من
قبله.
 -4يت��م فتح العروض (في اليوم الذي يلي تاريخ الغلق) وفي حالة مصادفة
عطل��ة تؤجل الى اليوم التالي وباالمكان حضور ممثلي الش��ركات الى مقر
شركتنا عند الساعة العاشرة من اليوم الذي يلي تاريخ الغلق واملثبت في
الفقرة ( )28ادناه.
 -5يت��م تقدمي االس��عار بعمل��ة الدوالر – ي��ورو – دينار عراق��ي ( )CIPواصل
بغداد /مخازن مصافي الدورة وتكون االس��عار نهائية وغير قابلة للتفاوض
وشركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ االسعار.
 -6يت��م تقدمي العرض بظ��رف مثبت عليه رقم املناقص��ة وعنوانها وتاريخ
الغلق وموقع من قبل املدير العام او املدير املفوض مع تثبيت االسم الكامل
وعليه ختم الش��ركات في الصندوق اخلاص في استعالمات شركتنا تقبل
العروض التي ترس��ل مغلفة بالبريد أو  D.H.Lوتهمل العروض التي ترد بعد
تاريخ الغلق أو عن طريق البريد االلكتروني.
 -7يج��ب حتديد فترة نفاذية العرض وتثبيته��ا على الظرف اخلاص بالعرض
وكذل��ك حتديد تاريخ نفاذية التأمين��ات االولية في العرض ويجب ان ال تقل

DESCRIPTION

REQ. NO.
1319 / 2019
1623 / 2019
3520 / 2019
1620 / 2019
2019 / 1353
2019 / 1295

مدة نفاذ العروض عن ( 120يوماً).
 -8ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء مع املرفقات.
 -9يت��م تقدمي تأمينات أولية من قبل مقدم العطاء أو من احد املس��اهمني
في الش��ركة وحس��ب التعليمات وترفق مع العروض على ش��كل (خطاب
ضمان او صك مصدق او س��فتجة) نسخة اصلية صادرة من احد املصارف
العراقي��ة ال��واردة في صفحة رق��م  5من الوثائ��ق القياس��ية وكافة فرع
املصارف االجنبية العاملة في العراق وترفق مع الوثيقة القياس��ية وتطلق
ه��ذه التأمينات ف��ي حالة عدم احال��ة الطلبية عليه��م وتهمل العروض
الت��ي لم ترفق بها التأمينات األولي��ة .ترفض التأمينات االولية الصادرة من
املصارف العراقية الواردة في صفحة رقم  5من الوثائق القياسية ويجب أن
تكون هذه التأمينات نافذة ملدة ال تقل عن ( )120يوما ً وتهمل العطاءات إذا
كانت على شكل سويفت.
 -10حتديد فترة التجهيز بااليام وال يجوز تثبيت عبارة (من – إلى).
 -11تفرض غرامة تأخيرية على اجملهز اليتجاوز حدها األعلى نسبة  %10من
مبلغ عقد في حالة عدم جتهيز املواد بفترة التجهيز املثبتة في العقد.
 -12تق��دم التأمين��ات النهائية على ش��كل خطاب ضمان حس��ن تنفيذ
(حصراً) للعقد بنس��بة ( )%5خمسة من املئة من مبلغ العقد بعد التبليغ
بكتاب االحالة وقبل توقيع العقد ومن احد املصارف الواردة في الفقرة رقم
 5من الوثيقة القياس��ية خالل مدة ال تتج��اوز ( )14يوما ً وفي حالة التأخر،
تهم��ل اإلحالة ويحال اجملهز الى جلنة الناكل�ين .وتبقى الكفالة نافذة ملدة
العق��د او متديده عند متديد فترة التجهي��ز او حلني انتهاء فترة الضمان ،في
حالة وجود (فترة ضمان) تطلق كفالة حسن االداء بعد استالم املواد كاملة
ومطابق��ة للمواصف��ات وبعد اجناز اجمله��ز كافة التزامات��ه املنصوصة في
العقد وبخالفه سيتم مصادرتها من قبل شركتنا.
 -13الش��حن للمواد دفعة واحدة (يتم حجز نسبة ( )%10من قيمة العقد
الكلي��ة (للمبالغ املتحقق��ة) التعاد الى اجملهز إال بعد جل��ب براءة ذمة من
الهيئ��ة العام��ة للضرائب وخ�لال  30يوم م��ن اجناز العم��ل وبخالفه يتم

ارسالها الى الهيئة املذكورة.
الش��حن للمواد على ش��كل دفعات (يتم حجز نسبة ( )%2.7من كل دفعة
(للمبالغ املتحققة) تكون تس��ديد املس��تحقات على ش��كل دفعات ويتم
حج��ز نس��بة ( )%10من قيم��ة الدفعة االخي��رة ال تعاد الى اجمله��ز إال بعد
جل��ب براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب وخالل  30يوم من اجناز العمل
وبخالفه يتم ارسالها الى الهيئة املذكورة.
 -14تستقطع نسبة ( )0,003من مبلغ العقد كرسم طابع.
 -15س��يتم استقطاع مبلغ اجازة االس��تيراد بعد إصدار العقد مبوجب ما
يتم حتديده من وزارة التجارة (الشركة العامة للمعارض واخلدمات التجارية
العراقية) للمواد الكيمياوية حصراً.
 -16االلتزام بتقدمي ش��هادة املنشأ من الشركة املصنعة للمواد فاتورة بيع
ووثيقة التأمني باس��م اجملهزين وتكون مصدقة من قبل امللحقية التجارية
العراقية أو الس��فارة في اخلارج س��واء كان (بلد املنش��أ أو بلد اجملهز أم في
بلد الشحن).
 -17س��يتم اس��تقطاع مبل��غ االجور البيئي��ة بعد اص��دار العقد مبوجب
م��ا يت��م حتديده من قب��ل وزارة الصحة والبيئ��ة بالنس��بة لطلبيات املواد
الكيمياوية).
 -18اليجوز ملقدم العطاء ش��طب اي بند من بنود مس��تندات املناقصة او
اجراء اي تعديل فيها مهما كان نوعه.
 -19منش��أ امل��واد ينبغي ان يحدد ف��ي العرض ويكون من ضمن املناش��ئ
املطلوبة وثابت (لن يتغير الي س��بب كان) مع حتديد طريقة وميناء الشحن
ونقطة الدخول.
 -20يقوم اجملهز بتثبيت عنوانه الكامل (الدولة – املدينة – الشارع – البناية
 العنوان البريدي والهاتف) واسم املدير العام للشركة او من يخولهم فيالعروض واملراسالت وبشكل واضح ورسمي وبخالفه يهمل العرض.
 -21تقدمي شهادة فحص طرف ثالث من احدى الشركات التالية DNV, ATG
SGS, OYDS REGISTER, INTERTEK GLOBAL, TUV RHEINLAND,
.B.V RINA, AL ROOKL
 -22تقدمي كتاب تخويل من الش��ركات املصنعة مصدقة من وزارة اخلارجية
أو الس��فارة أو القنصلي��ة أو امللحقية التجارية في بلد املنش��أ ( نس��خة
أصلية) وحسب التعليمات لطلبيات (جتهيز املواد املتخصصة).
 -23يتحمل من ترس��و عليه املناقصة اجور نش��ر االع�لان مقدارها (150
دوالر).
 -24تطبي��ق القوان�ين والتعليمات املعمول بها في الع��راق في حالة وقوع
منازع��ات او في كل ما لم يرد به ن��ص ويكون النزاع خاضعا ً لوالية القضاء
العراقي مع تطبيق قانون حتصيل الديون احلكومية رقم  56لسنة  1977بأن
املستحقات املالية تترتب لشركتنا بذمة الطرف االخر.
 -25ف��ي طلبيات املواد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج خالل فترة الغلق

(مع العرض) وخالف ذلك لشركتنا احلق في اهماله.
 -26يتوجب على الشركات التي ترغب باملشاركة في اي طلبية والتي تطلب
اي معلوم��ات فنية ش��راء الطلبية ويتم ارفاق وصل الش��راء مع الرس��الة
وقبل مدة مناسبة من تاريخ الغلق وستقوم شركتنا بتحديد تاريخ انعقاد
املؤمتر اخلاص باالجابة عن استفسارات املشتركني في املناقصة وقبل موعد
ال يقل عن ( )7ايام من تاريخ غلق املناقصة وسيكون يوم .2019/12/10
 -27ان امل��واد س��وف تعتبر غير مطابقة للمواصفات عند ورود مس��تندات
الش��حن غير مطابقة لشروط العقد او لش��روط االعتماد (في حالة عدم
قبول الطرف االول للخالفات في مستندات الشحن).
 -28تاريخ الغلق الساعة ( )1بعد الظهر ليوم .2019/12/22
 -29عل��ى الش��ركات الراغب��ة في املش��اركة تقدمي كافة املستمس��كات
األصولية والقانونية اخلاصة بالش��ركة (ش��هادة تأسيسية حديثة ونافذة
ومصدق��ة حس��ب االصول م��ن الس��فارة أو القنصلية العراقي��ة في بلد
الش��ركة – ب��راءة ذمة صادرة من الهيئ��ة العامة للضرائ��ب تضمن الرقم
الضريب��ي – املوقف املالي متمثل بحس��ابات ختامية رابحة آلخر س��نتني
مالية – وان يكون احلد االدنى لراس مال الشركة ( )2اثنان مليار دينار عراقي
 الهوية التجارية النافذة) مع تقدمي االعمال املماثلة صادرة من قبل جهاتالتعاق��د املعنية قبل ش��راء الطلبية أو ترفق مع الع��رض املقدم في حالة
عدم تقدميها سابقاً.
بخصوص الش��ركات الغي��ر عراقية فيتطلب تقدمي احدى املستمس��كات
التالية:
 نس��خة واضحة من ش��هادة تأسيس الش��ركة أو املكتب مصادق عليهااصولي �ا ً من ملحقياتنا التجارية في بلد التأس��يس مع نس��خة مترجمة
باللغة العربية لش��هادة تأس��يس الش��ركة من مكت��ب أو جهة معتمدة
ومتخصصة .
 نسخة واضحة من قرار تسجيل فرع أو مكتب متثيل الشركة في العراقصادر عن دائرة تسجيل الشركات (مصادق اصولياً).
 -30اس��تبعاد العط��اء الذي يزيد مبلغه بنس��بة  %20فاكث��ر عن الكلفة
التخمينية.
 -31للشركات العراقية سوف يتم اعتماد سعر الصرف ( )1182دينار عراقي
لكل دوالر امريكي.
 -32كاف��ة االجراءات لطلبيات الش��راء خاضعة لتعليم��ات تنفيذ العقود
احلكومية رقم ( )2لسنة  2014والضوابط والتعديالت.
مالحظ��ة ميك��ن االط�لاع عل��ى ش��روط تق��دمي العط��اءات وعل��ى املوقع
االلكترونيwww.oil.gov.iq, www.mrc.oil.gov.iq -:
مع التقدير
زيد كاظم �شريف
املدير العام
رئي�س جمل�س الإدارة

4

اعالنات
�إع��������ل�������ان����������������ات

العدد ( )4561ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -االربعاء ( )4كانون الأول 2019
Email: info@almadapaper.net

+ 964 7809144160 | + 964 7709992499
+ 964 7708080800 | + 964 7704448045
zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org

http://www.almadapaper.net

(( دائرة الت�سجيل العقاري يف الر�صافة الثانية ))

(( تنويه ))

ورد س��هوا ً في اعالن بيع عقار املنش��ور بالعدد ()4560
لي��وم الثالث��اء  2019/12/3حي��ث ل��م يذك��ر القيمة
املقدرة للمبيع كتاب ًة البالغة ( )420.000.000اربعمائة
وعشرون مليون دينار ..لذا اقتضى التنويه.

اعالنات

5

2019 ) كانون الأول4(  االربعاء- ) ال�سنة ال�سابعة ع�شرة4561( العدد

http://www.almadapaper.net

Email: info@almadapaper.net

�إع��������ل��������ان�����������������ات

+ 964 7809144160 | + 964 7709992499
+ 964 7708080800 | + 964 7704448045
zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org

آراء وأفكار

العدد ( )4561ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -االربعاء( )4كانون الأول 2019

Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

ُ
تقي��ل حكوم��ة املحا�ص�ص��ة ..وم��اذا بعد؟
ث��ورة ت�شري��ن

على الرغم من ا�ضطرار
رئي�س مجل�س الوزراء العراقي
عادل عبد المهدي لال�ستقالة
بعد �شهرين من بدء حركة
الإحتجاجات ال�شبابية التي
طالبت بتغيير نظام ما بعد
 ،2003وعلى الرغم من وجود
نوع من الإجماع حول حتمية
التغيير ال�سيا�سي في العراق
والذي كانت �أو�ضح �إ�شارة اليه
من قبل المرجعية الدينية
ال�شيعية العليا في النجف من
�أن العراق "لن يكون ما بعد هذه
الإحتجاجات كما كان قبلها في
كل الأحوال" ،غير �أن الآراء ال
تزال تت�ضارب حول ديمومة
حركة الإحتجاج ونجاحها
في تحقيق �إ�صالح حقيقي
وفعال في النظام ال�سيا�سي
ّ
العراقي عند الأخذ بنظر
الإعتبار تعددية المجتمع
العراقي والدور الأقليمي
والدولي المت�شابك على ال�ساحة
العراقية.

بدء ًا ميكن �إعتبار ثورة ت�شرين العراقية
بكونها حركة �إحتجاجات �شبابية حدثت
خ ��ارج نط ��اق امل�ؤ�س�س ��ات ال�سيا�سي ��ة
للدول ��ة العراقي ��ة ،وت�ضمن ��ت التح�شي ��د
والعمل اجلماعي �ضد املمار�سات والقيم
ال�سيا�سي ��ة لطبق ��ة الأح ��زاب املكوناتي ��ة
املحتك ��رة لل�سلط ��ة .فق ��د �إتبع ��ت الثورة
�إ�سل ��وب املواجه ��ة لرف ��ع ي ��د �أح ��زاب
ال�سلطة عن الدولة من �أجل تغيري الطبقة
ال�سيا�سي ��ة ث ��م ال�ش ��روع يف بن ��اء نظ ��ام
�سيا�س ��ي جدي ��د يخ ��دم م�صال ��ح طبق ��ات
جمتمعي ��ة وا�سع ��ة تختل ��ف ع ��ن الطبقة
ال�ضيق ��ة املحتك ��رة لل�سلط ��ة .يف الوق ��ت
نف�س ��ه ت�ص ّر �أح ��زاب ال�سلطة على جتاوز
عا�صفة الإحتجاجات هذه و�إيجاد خمرج
له ��م للبق ��اء كفاعلني م�ؤثري ��ن يف احلياة
ال�سيا�سي ��ة العراقي ��ة م ��ن �أج ��ل حماي ��ة
م�صاحل ��م املتج ��ذرة يف بني ��ة النظ ��ام
ال�سيا�سي احلايل.
�إن الطاب ��ع الغال ��ب له ��ذه املواجه ��ة حلد
الي ��وم هو املطالب ��ة بالتغيري ع ��ن طريق
هيكلي ��ة الدول ��ة الإداري ��ة وال�سيا�سي ��ة
وال ��ذي ميك ��ن �أن ميث ��ل احل ��ل الأمث ��ل
خلروج العراق من هذه الأزمة ال�سيا�سية
اخلانق ��ة ب�أق ��ل اخل�سائر ،م ��ع الت�أ�سي�س
ملرحل ��ة قادمة م ��ن الإ�ستق ��رار ال�سيا�سي
الذي ميكن �أن ي�ضمن �إ�ستقرار ًا جمتمعي ًا
ورفاهي ��ة لل�شع ��ب العراق ��ي� .ضم ��ن هذا
ال�سي ��اق ميكن �إعتب ��ار �أن ث ��ورة ت�شرين
متر بثالث ��ة �أطوار :التح�شيد ،وال�صدام،
ث ��م التفاو� ��ض لتحقيق التغي�ي�ر املن�شود
عن طريق طرف �ضامن ثالث.
�أمّا الطور الأول وهو التح�شيد – �أو بنية
الفر�ص ��ة ال�سيا�سية كما يدعى يف �أدبيات
العل ��وم ال�سيا�سي ��ة – فيتعل ��ق بق ��درة
حركة الإحتج ��اج ال�شبابية على �إ�ستثمار
ظ ��روف الع ��راق الراهن ��ة والنج ��اح يف
حت�شي ��د اجلماه�ي�ر م ��ن حوله ��م لإ�سناد
الثورة ع�ب�ر �إقناعه ��م ب�أرجحية جناحها
يف تغيري الواق ��ع ال�سيا�سي يف العراق.

وهن ��ا جن ��د �أن �شب ��اب و�س ��ط وجن ��وب
العراق ،وعلى الرغم من �إفتقادهم لنخبة
قيادية و�ضبابية مطاليبهم الأولية ،ف�إنهم
جنح ��وا يف تو�سي ��ع القاع ��دة ال�شعبي ��ة
للإحتجاج ��ات عرب �إ�ستثمار نقمة �شرائح
متعددة من املجتمع العراقي على �أحزاب
ال�سلط ��ة ،وعرب مت�سكه ��م بالعلم العراقي
وبالن�شي ��د الوطن ��ي العراق ��ي كرم ��وز
للهوي ��ة الوطنية العراقي ��ة اجلامعة .فقد
�ضم ��ت حرك ��ة الإحتج ��اج طيف� � ًا وطني� � ًا
عري�ض ًا �شم ��ل نقابات مهم ��ة مثل نقابتي
املحام�ي�ن واملعلمني ومنظم ��ات املجتمع
امل ��دين والطلبة والفنان�ي�ن الذين حوّ لوا
�ساح ��ات الإحتج ��اج اىل كرنف ��االت م ��ن
الف ��ن والثقاف ��ة ومب�شارك ��ة ن�سائي ��ة
فعال ��ة ،بالإ�ضاف ��ة اىل م�ش ��اركات رج ��ال
الدي ��ن م ��ن خمتل ��ف الأدي ��ان والطوائف
ورج ��ال و�شي ��وخ الع�شائ ��ر .وعم ��ل هذا
الإ�سن ��اد ال�شعبي على توفري الدعم املايل
وال�سيا�س ��ي واملعن ��وي للإحتجاج ��ات
من خ ��ارج القائم�ي�ن الرئي�س�ي�ن ،كما هي�أ
الفر�ص ��ة للتفاع ��ل الفك ��ري وال�سيا�س ��ي
وعق ��د حتالف ��ات مهم ��ة �ضم ��ن احلرك ��ة
الإحتجاجية لت�شمل قطاع ��ات �إجتماعية
متعددة .وهك ��ذا حتولت حرك ��ة ال�شباب
الإحتجاجي ��ة اىل ث ��ورة �شعبي ��ة ت�ض ��م
قطاع ��ات جمتمعي ��ة وا�سع ��ة ذات مطالب
حم ��ددة تتلخ� ��ص بقان ��ون �إنتخاب ��ات
ع ��ادل ،ومفو�ضي ��ة �إنتخاب ��ات م�ستقل ��ة
ونزيهة ،وحكومة م�ستقلني جديدة تقوم
ب�إجراء �إنتخابات مبك ��رة لتغيري الطبقة
ال�سيا�سية حتت �إ�ش ��راف الق�ضاء والأمم
املتحدة.
يف املقاب ��ل كان هن ��اك تخبط عند �أحزاب
ال�سلط ��ة خا�ص ��ة خ�ل�ال املرحل ��ة الأوىل
جت ّل ��ى بتناق� ��ض مواقفه ��م ب�ي�ن املخ ��وّ ن
للإحتجاج ��ات و�إعتباره ��ا ج ��زء ًا م ��ن
م�ؤام ��رة �إقليمية-دولي ��ة �ضم ��ن "�صفقة
الق ��رن" و�آخرون حاول ��وا ركوب املوجة
لي�ضمنوا ا�ستم ��رار م�ستقبلهم ال�سيا�سي

فرا�س ناجي

*

بع ��د تيقنه ��م م ��ن حتمي ��ة التغي�ي�ر .غري
�أن �أح ��زاب ال�سلط ��ة حاول ��ت �إ�ستع ��ادة
متا�سكه ��ا بع ��د الدع ��م الإي ��راين له ��م
وب�شت ��ى الو�سائ ��ل العلني ��ة واخلفية ،و
كذل ��ك بعد ال�سكوت ال ��دويل عن اجلرائم
الت ��ي �إقرتفته ��ا احلكوم ��ة العراقي ��ة �ضد
املتظاهري ��ن الع ��زل وال ��ذي ميك ��ن �أن
يع ��زى اىل القل ��ق ال ��دويل م ��ن �إحتمالية
�إعادة �إنبع ��اث داع�ش ،خا�صة بعد ت�شتت
منظومة التع ��اون الدويل الع�سكري �ضد
داع�ش يف �سوريا.
فتج ��اوزت �أح ��زاب ال�سلط ��ة مرحل ��ة
�إمت�صا� ��ص ال�صدم ��ة وتنا�س ��ت ب�أطرافها
ال�شيعي ��ة والكردي ��ة وال�س ّني ��ة خالفاتها
ال�سابق ��ة وترا�صف ��ت فيم ��ا بينه ��ا –
مبواالته ��ا و معار�ضته ��ا – يف حماول ��ة
للو�ص ��ول اىل حل ��ول ت�ضم ��ن بقا�ؤه ��م
ولو الن�سبي يف ال�سلط ��ة .فوّ قعت �إتفاق ًا
�سيا�سي� � ًا فيم ��ا بينه ��ا يعط ��ي م�ساح ��ة
حم ��دودة لفر� ��ص التغي�ي�ر ال�سيا�سي مع
بق ��اء زم ��ام �إدارة ال�ش� ��أن ال�سيا�س ��ي بيد

�أحزاب ال�سلط ��ة .وهذا ما عك�سه موقفهم
بع ��د �إتفاقه ��م ال�سيا�س ��ي م ��ن التم�س ��ك
باحلكوم ��ة و�إق�ت�راح قان ��ون �إنتخاب ��ات
يت�ضم ��ن  %50نظ ��ام قوائ ��م حزبي ��ة
ل�صاحله ��م مقابل  %50نظام قوائم فردية
للفائ ��ز ب�أعل ��ى الأ�ص ��وات .وتزام ��ن ذلك
م ��ع زيادة القمع املفرط �ض ��د املتظاهرين
خا�ص ��ة يف بغ ��داد والنج ��ف وكرب�ل�اء
والنا�صري ��ة لإقناعه ��م بقب ��ول التن ��ازل
للح�صول على حل و�سط.
غ�ي�ر �إن ه ��ذا التح ��ول يف دينامي ��ات
املواجه ��ة ب�ي�ن الطرف�ي�ن ميك ��ن �أن ميثل
نقط ��ة فا�صلة بني ط ��ور التح�شيد للثورة
ال�شعبية والط ��ور الثاين للمواجهة وهو
مرحل ��ة ال�ص ��دام ب�ي�ن �أح ��زاب ال�سلط ��ة
ومنا�ص ��ري الث ��ورة ،وحماولة كل طرف
تكبي ��د الطرف الآخر خ�سائ ��ر ال يتحملها
لك ��ي تتم عملية الت�سوي ��ة ل�صالح الطرف
الرابح .وق ��د �شمل هذا الت�صعيد – الذي
تفاق ��م ب�سبب حت ��ول الع ��راق اىل �ساحة
لل�ص ��راع اجليو�سيا�س ��ي يف منطق ��ة

ال�ش ��رق الأو�س ��ط – حماول ��ة احلكوم ��ة
�إزال ��ة ال�سوات ��ر الأمامي ��ة للمتظاهري ��ن
بالق ��وة املفرط ��ة فيم ��ا رد املتظاه ��رون
بقط ��ع الط ��رق وح ��رق مق ��رات �أح ��زاب
ال�سلط ��ة والقن�صلي ��ات الإيراني ��ة يف
كربالء والنجف.
ويب ��دو �إن تط ��ور الإ�شتب ��اكات ب�ي�ن
الطرف�ي�ن اىل ح ��د "ك�سر العظ ��م" خا�صة
بعد حمامات الدم يف النا�صرية والنجف
 ،ق ��د �أح ��رج جهتني متنفذت�ي�ن يف امل�شهد
ال�سيا�س ��ي العراق ��ي :التي ��ار ال�ص ��دري
واملرجعي ��ة الديني ��ة ال�شيعي ��ة العلي ��ا،
وكالهما ال ميلكان البقاء على احلياد يف
هذه املواجهة من دون خ�سارة قواعدهما
ال�شعبي ��ة .ف�ص ّع ��د التي ��ار ال�ص ��دري من
فعالية م�شاركته يف ال�صراع �ضد �أحزاب
ال�سلط ��ة ،وهو الذي كان ق ��د نزل مت�أخر ًا
ل�ساح ��ات الإعت�ص ��ام ،فيما تول ��ت �سرايا
ال�س�ل�ام التابعة له حماية هذه ال�ساحات.
كما �صع� �دّت مرجعية النجف من خطابها
�ض ��د �أح ��زاب ال�سلط ��ة بعد ط ��ول مراقبة
وحتذير يف خطب اجلمعة لتدعو ب�صورة
غ�ي�ر موارب ��ة اىل �إ�ستقال ��ة حكومة عادل
عبد امله ��دي وت�شريع قوان�ي�ن �إنتخابات
"مبا يكون مر�ضي ًا لل�شعب".
والآن م ��ع �إ�ستقال ��ة عب ��د امله ��دي يب ��دو
�أن �أح ��زاب ال�سلط ��ة ق ��د ب ��د�أت بخ�سارة
معرك ��ة ال�ص ��دام �ض ��د املتظاهري ��ن على
الأق ��ل �ضم ��ن نط ��اق �أح ��زاب ال�سلط ��ة
ال�شيعي ��ة ،و�أن املوق ��ف يف املواجه ��ة قد
بد�أ ميي ��ل يف الوق ��ت الآين ل�صالح خطة
التغيري ال�سيا�سي الذي طالبت به الثورة
ال�شبابية رغم �أن ه ��ذه الإ�ستقالة ال متثل
الاّ اخلط ��وة الأوىل يف عملي ��ة التغي�ي�ر
املن�شودة .وهذا �سيم�ضي بثورة ت�شرين
وبالع ��راق اىل مرحل ��ة حتدي ��ات جديدة
ذات �آلي ��ات تختل ��ف ع ��ن تلك الت ��ي التي
حكمت �أطوار املواجهة ال�سابقة.
فه ��ذه املرحل ��ة اجلدي ��دة – و التي ميكن
تعريفه ��ا بطور التفاو�ض – تعني �إنتقال

التظاهرات العراقية و�أ�سئلة الفعل الثقافي
التظاهرات العراقي ��ة خرجت عن كونها ظاهرة
لالحتج ��اج ،وللمجاه ��رة بالغ�ض ��ب ال�ش ��عبي،
ُعب عن وج ��ود قوى
لتك ��ون فع�ل ً�ا اجتماعي� � ًا ي رّ
جديدة ،عل ��ى م�س ��توى دميوغرافي ��ا االجتماع
الثق ��ايف وال�سيا�س ��ي� ،أو على م�س ��توى الأفكار
والقي ��م واحلاج ��ات ،وه ��ي ق�ض ��ايا �إ�ش ��كالية
ّي� يف الواق ��ع العراق ��ي،
الم�س ��ت ماه ��و متغ� رّ
ويف �س�ي�رورات التح ��وّ ل الذي عا�ش ��ه املجتمع
العراقي يف مرحلة مابع ��د االحتالل االمريكي،
مثلما انخرطت فيه م�ؤ�س�سة الدولة ،بك ّل عقدها
الطائفي ��ة وال�سيا�سي ��ة واالقت�صادي ��ة� ،إذ مل
ت�ستطع ه ��ذه الدولة /اجلمهورية اخلام�سة من
�أن تنتج جمتمع ًا �سيا�سي ًا فاع ًال وحقيقي ًا ،وظلت
م�ؤ�س�ساته ��ا" الدميقراطية" �شائه ��ة خُ
وم َ
رتقة،
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن فق ��دان خطابه ��ا الأهلي ��ة الثقافي ��ة،
واملمار�س ��ة الناجح ��ة عل ��ى م�ست ��وى الإدارة
والتخطي ��ط والإ�شباع ،وهو ما �أ�سهم يف �إرباك
وت�شوي ��ه عملي ��ة التح ��وّ ل من النظ ��ام املركزي
اىل النظ ��ام التع ��ددي ،فب ��ات التع ��دد مت�شظي ًا،
وق ��وى االجتم ��اع تبحث له ��ا عن مراك ��ز ثاوية
للحك ��م وال�سيطرة ،وهو ما كان �سبب ًا يف �إيجاد
تعقيدات بنيوية يف م�شروع الدولة وامل�ؤ�س�سة
واخلط ��اب ،ت�صاعدت معها النزع ��ة ال�شعبوية،
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن التحدي ��ات املوروث ��ة والغائرة من
املرك ��ز الق ��دمي يف �صورت ��ه الأ�صولي ��ة� ،أو يف
نزعته العنفية.
التظاهرات الت ��ي فر�ضت وجودها على ال�شارع
العراق ��ي حتوّ ل ��ت اىل �سريورة ح ��ادة خلطاب
الق ��وى اجلدي ��دة ،ق ��وى ال�شب ��اب واملهم�ش�ي�ن
والعاطل�ي�ن ع ��ن اجتم ��اع الدول ��ة ومراكزه ��ا
و�أحزابه ��ا ،وه ��و مايعن ��ي خلخل ��ة املع ��ادالت
ال�سيا�سي ��ة والثقافي ��ة الت ��ي حتكم بني ��ات هذه
الدول ��ة وم�ؤ�س�ساته ��ا ،وب ��روز نزع ��ة ثقافوي ��ة
�أك�ث�ر متثي�ل ً�ا لطبيع ��ة اخلط ��اب االحتجاج ��ي
والتظاه ��ري لتلك القوى ،عرب خط ��اب الرف�ض
واجل ��ر�أة يف اط�ل�اق ال�شع ��ارات ،ويف املطالبة
بالعلمن ��ة ،والإ�شهار بكراهي ��ة �أ�سطرة اجلماعة
واخلط ��اب الديني واجلماعوي ،وهي معطيات
ميكن للجه ��د االكادميي ،ال�سيم ��ا الباحثون يف
عل ��م االجتم ��اع واالنرثبولوجي ��ا ،وحت ��ى يف
تغيات عميقة
الفكر ال�سيا�سي قراءتها بو�صفها رّ
يف االجتم ��اع العراقي ،ويف التداول املفاهيمي
للق�ضايا التي مت�� �سّ مو�ضوعات الهوية والأمة
واجلماعة.

علي ح�سن الفواز

تخ�صّ مو�ضوع ��ات �إ�شكالية كـ" الدولة املدنية"
و" الدميقراطية" النظ ��ام ال�سيا�سي" "الهوية"
و"الأم ��ة العراقي ��ة" وغريه ��ا ،وه ��ي ال �ش ��ك
حتم ��ل معه ��ا مرجعي ��ات ق ��د تع�ي�ن الباحث يف
علم االجتم ��اع ،والأن�سنة عل ��ى تو�صيف" جيل
التظاهر" و"جيل املجتم ��ع اجلديد" �إذ �سيكون
ه ��ذا التو�صي ��ف دا ًال على جملة م ��ن التحوالت
الكربى ،الت ��ي ُتعني باملفاهي ��م والأفكار ،مثلما
ُتعنى بالأطر وال�سياقات احلاكمة..
جي ��ل التظاه ��ر لي� ��س ه ��و جي ��ل الهام� ��ش كم ��ا
ي�صفه البع�ض ،بق ��در ماهو جيل التحوّ ل ،جيل
التغي�ي�ر ،وجيل البحث عن ال ��ذات ،حيث �أ�سهم
النظ ��ام ال�سيا�سي ومنذ �ستة ع�شر عاما بتغييب
ال ��ذات ل�صالح اجلماعة ،وه ��ي عملية ا�ستالبية
ا�سهم ��ت اىل ح ّد كب�ي�ر يف و�ضع ال ��ذات /الفرد
العراقي �أمام ت�شوهات كبرية ،واعطاب معقدة،
فاجلماع ��ة مل ت�ستط ��ع �أن ت�ؤ�س� ��س �أمنوذجه ��ا
الناج ��ح للدول ��ة ،وال للمدين ��ة ،وال للم�ؤ�س�س ��ة
�أو احل ��زب� ،أو حت ��ى للبني ��ة الفاعل ��ة ،فالدولة
ظلت غارقة يف �صراعاته ��ا ويف ف�شلها الهيكلي
والوظيف ��ي والت ��داويل ،واملدين ��ة ظل ��ت فقرية
و�شاحب ��ة ومل تتخل� ��ص م ��ن عق ��دة" القري ��ة"
بطابعها الرت ّيف ��ي والع�صابي ،ف�ضال عن كونها
ظل ��ت مدين ��ة غ�ي�ر �صياني ��ة ،تعي� ��ش مظاه ��ر
اال�ستالب اجلماع ��وي واخلدماتي والتنظيمي
والتنم ��وي ،وامل�ؤ�س�س ��ة ظل ��ت جه ��ازا تابع ��ا
للجماع ��ة ،وغارق� � ًا يف مظاهر غرائبي ��ة للف�ساد
والرتهل والرثاثة ،واحلزب� ،أي حزب ديني �أو
علماين ظل بال هوي ��ة وا�ضحة ،وغري فاعل يف
تعزيز م�سار الدولة وامل�ؤ�س�سة ،قابل لالن�شطار
مايحدث في الواقع..مايحدث في مع ان�شطار امل�صالح ،و�أح�سب �أن العدد ال�ضخم
الوعي
م ��ن الأح ��زاب الت ��ي �شارك ��ت يف االنتخاب ��ات
ّ
الت�سطح
مايح ��دث يف الع ��راق ال�سيا�س ��ي يفرت� ��ض النيابي ��ة للع ��ام املا�ض ��ي تعك�س م ��دى
حدوث ًا فاع ًال وعميق� � ًا يف العراق الثقايف ،لي�س والتعومي الذي تت�سم به �أغلب تلك الأحزاب..
لتو�صي ��ف الفعل االحتجاج ��ي والتظاهري ،بل
للك�ش ��ف عن خطورة ه ��ذا االفرتا� ��ض ،بو�صفه
الحالة العراقية وتاريخية
ا�ستق ��را ًء للتح ��والت واملعطي ��ات التي حتدث،
الع�صاب..
يف �سي ��اق تعرية دوائر اخل ��وف ،ويف تعريف ق ��د يب ��دو ه ��ذا املُعط ��ى مث�ي�ر ًا للج ��دل ح ��ول
ال�شجاع ��ة الثقافية ،ثقافة ال�شع ��ار واالحتجاج التو�صيف ،وحول مقاربته مع �أ�صولية الر�ؤية
واملطالب ��ة باحلق ��وق ،و�إث ��ارة اال�سئل ��ة الت ��ي اخللدوني ��ة القائم ��ة عل ��ى فكرة الع�ص ��اب ،فهل

�أن دولتن ��ا ه ��ي ع�صابي ��ة حق ��ا؟ وه ��ل � ّأن فكرة
املحا�ص�صة ،والظاهرة الطائفية فيها ت�أكيد لهذا
الع�ص ��اب؟ وه ��ل � ّأن ف�شلها وعجزه ��ا يعود اىل
تغوّ ل مظاهر هذا الع�صاب بنيويا ،ووظيفيا؟
لق ��د و�ضع �إب ��ن خل ��دون تف�سريه عل ��ى �أ�سا�س
حاج ��ة الدولة" املركزية" يف القرن الرابع ع�شر
لأمنوذج الدولة التي تقاوم الغزو ،وعلى ا�سا�س
تكري�س بنيتها الع�صابي ��ة والطائفية والقبلية،
ومب ��ا يجعل فك ��رة اخل�ضوع له ��ا �أم ��ر ًا موجب ًا
و�ضروري� � ًا ،لأنه ��ا م�ص ��در احلماي ��ة وال�صيانة
واملقد� ��س ،لكن ه ��ذا النموذج اخلل ��دوين ف�شل
يف حماي ��ة" الأم ��ة" ويف حماي ��ة" املدينة" لأنه
ك ّر� ��س م ��ن خالله ��ا �أمنوذج� � ًا لهيمن ��ة الهوي ��ة
الك�ب�رى ،واجلماع ��ة الك�ب�رى ،ول � ِّ
�كل مايتعبها
م ��ن تو�صيف ��ات طائفي ��ة وفقهي ��ة للم�ؤ�س�س ��ة
واملدر�س ��ة واملدينة وملفه ��وم احلكم .حيث بدت
املدينة /جم ��ال احلكم �أكرث حت�صين ��ا و�شرعنة
لأيديولوجي ��ا اجلماع ��ة ،وب ��دت امل�ؤ�س�سة �أكرث
متثي ًال للوظائف ال�شرعية حلكم اجلماعة ،وهو
م ��ا �أ�سهم اىل ح� � ٍّد كب�ي�ر يف �صناع ��ة الأمنوذج
ال�شرع ��ي للدول ��ة املركزي ��ة ،وال ��ذي فر� ��ض
براديغم ��ه يف املنطقة عل ��ى هوية تل ��ك الدولة،
وعلى تو�صيف اجلماعة.
ظاه ��رة الدول ��ة الطائفية هم�ش ��ت اىل ح ّد كبري
من �أمنوذج الدول ��ة ال�سيا�سية� ،أو ف�صّ لتها على
مقا�سه ��ا ،ومنه ��ا م ��اكان يف العراق من ��ذ ن�شوء
امللكية عام  ،1921واىل اجلمهوريات اخلم�س،
�إذ �أ�سه ��م هذا الرتاكم وطوال هذه ال�سنوات يف
ايج ��اد فراغ ��ات ب ��د�أت تت�ضخم وتت�س ��ع خارج
ماه ��و مُتخي� � ّل يف "املج ��ال الت ��داويل" للدولة
املدين ��ة وامل�ؤ�س�س ��ة واحل ��زب ،و�أح�س ��ب �أن
التظاه ��رات الأخ�ي�رة كانت تعب�ي�ر ًا " الواعي ًا"
عنه ��ا ،وعن �أزمة انهيار �صورة الدولة القدمية،
و�أزم ��ة جماعاته ��ا الأك�ث�ر متثي�ل ً�ا ملهيمن ��ات
الع�صاب القومي والطائفي واجلماعوي..
ف�ش ��ل الأمن ��وذج اخلل ��دوين تك ��رر للأ�س ��ف مع
�أمن ��وذج الدولة" الربملانية" عرب تعطيل دورها
يف اجن ��اح م�شروع الدول ��ة الدميقراطية ،ويف
ت�أهي ��ل املدينة وامل�ؤ�س�س ��ة واحلزب ،لكي تكون
م ��ن امل�ص ��ادر املهم ��ة يف التخ ّل� ��ص م ��ن ذاك ��رة

املواجهة من النطاق ال�شيعي اىل النطاق
الوطن ��ي وم ��ا يت�ضمن ��ه ذل ��ك م ��ن �أبع ��اد
جديدة تتعلق باملكونني ال�س ّني والكردي،
ومبلف ��ات �أكرث تعقي ��د ًا تتعلق بالنازحني
وحقوق الأقليات واملناطق املتنازع عليها
ونفط �إقليم كرد�ست ��ان وهيمنة الأحزاب
الكردي ��ة عل ��ى احلي ��اة ال�سيا�سي ��ة يف
الأقلي ��م .ي�ضاف �إىل ذلك القوى الإقليمية
والدولي ��ة الت ��ي مل حت�س ��م موقفه ��ا بع ��د
من التغريات املحتمل ��ة ،وت�أثري ذلك على
بق ��اء القوات الأمريكية والرتكية وقوات
ح ��زب العم ��ال الكرد�ست ��اين يف العراق،
وكذلك على النزاع الإيراين – الأمريكي
(وحلفائهم).
�إن مرحل ��ة التفاو�ض ه ��ذه ال تتعلق فقط
ب�إيجاد حالة ت�سوية م ��ع �أحزاب ال�سلطة
املكوناتي ��ة على طول الف�ض ��اء ال�سيا�سي
الوطن ��ي ،و�إمن ��ا – وه ��و الأك�ث�ر �أهمية
– التفاو� ��ض م ��ع الق ��وى ال�سيا�سي ��ة
وم�ؤ�س�سات املجتمع امل ��دين ذات الر�ؤية
امل�شرتك ��ة م ��ع حرك ��ة الإحتجاج ��ات
ال�شبابي ��ة من �أجل ت�شكي ��ل جبهة وطنية
وا�سع ��ة ميك ��ن �أن تك ��ون عام�ل ً�ا حا�سم ًا
يف جن ��اح ث ��ورة ت�شري ��ن نح ��و التغيري
ال�سيا�س ��ي واملجتمع ��ي يف الع ��راق نحو
الأف�ضل.
�إن ه ��ذه املرحل ��ة – عل ��ى تعقيداته ��ا
واحتم ��االت ال�س�ي�ر اىل املجه ��ول الت ��ي
تبق ��ى قائم ��ة خالله ��ا – ميك ��ن �إعتبارها
م ��ن املتطلب ��ات الأ�سا�سي ��ة م ��ن �أج ��ل
�إجن ��از الإ�ستحقاق ��ات ال�سيا�سية حلركة
الإحتج ��اج ال�شعبي ��ة وع ��دم ه ��در �سي ��ل
الت�ضحي ��ات التي جاد به ��ا �شباب العراق
وبقية ال�شعب العراق ��ي امل�ساند لهم .كما
�إن ث ��ورة ت�شري ��ن تبق ��ى فر�ص ��ة فري ��دة
ملعاجل ��ة ه ��ذه امللف ��ات املعق ��دة التي تعد
من �أهم �أ�سباب عدم الإ�ستقرار ال�سيا�سي
املزم ��ن يف الع ��راق والذي كان ��ت �أ�سباب
ثورة ت�شرين �إحدى نتائجه.
* �أكادميي عراقي

�إع�����ل����ان����������ات
الع�ص ��اب اخلل ��دوين ،ولتنمي ��ة ماه ��و �إن�ساين
فيه ��ا ،عرب حتري ��ك عجل ��ة التنمي ��ة وامل�شاركة،
وع�ب�ر تفكي ��ك املركزي ��ات ،وجتدي ��د اخلط ��اب،
وتفعي ��ل م�ضمون ��ه ،ف�ض�ل�ا ع ��ن جتدي ��د �شكله
و�أدائ ��ه يف خماطبة الت�ش ّكالت اجلديدة ،والتي
مل تنخ ��رط يف تاريخ اجلماع ��ة ،لها ح�سا�سيتها
وله ��ا اهتماماته ��ا ،وطموحاته ��ا ،و� ّأن ماب ��دا
وا�ضح ًا يف هوية هذه الت�شكالت ،وعن ت�صاعد
دوره ��ا يف الطاب ��ع التظاه ��ري واالحتجاجي،
وحت ��ى العنف ��ي �أحيانا ،وال ��ذي كان تعبريا عن
مواجهة الإهم ��ال والتهمي�ش والعزل والبطالة،
ولكل املركزيات التي فر�ضت نف�سها على الدولة
واملدينة وامل�ؤ�س�سة ،والتي كانت مركزيات غري
فاعلة وغري حقيقي ��ة� ،إذ اغرقت الدولة واملدينة
وامل�ؤ�س�سة بالف�ساد والف�شل والعجز ،وهو مازاد
من معان ��اة هذه الت�شكالت العاطل ��ة عن العمل،
واملُهم�شة اجتماعيا وثقافيا وم�ؤ�س�ساتيا.
�إن احلديث عن �إ�صالحات ومعاجلات ينبغي �أن
تقرتن بعملية تفكي ��ك حقيقي للبنية الع�صابية،
ل�صال ��ح بني ��ات مدني ��ة و�شب ��كات اقت�صادي ��ة
تتج ��اوز فيها عق ��دة الطائفي ��ة ،وعق ��دة الف�شل
يف انت ��اج الدول ��ة احلديث ��ة واملدين ��ة احلديثة
وامل�ؤ�س�س ��ة الفاعل ��ة ،وايج ��اد �سردي ��ات �أك�ث�ر
تعب�ي�ر ًا ع ��ن حيوي ��ة ه ��ذا التح ��وّ ل والتغي�ي�ر،
عرب تعدي ��ل الد�ست ��ور ،و�إع ��ادة النظ ��ر بهيكلة
الدولة ،وتن�شيط القطاعات املدينية واخلا�صة،
وع�ب�ر �سيا�س ��ات اقت�صادي ��ة وثقافي ��ة فاعل ��ة
ت�ؤم ��ن بالتخطي ��ط والعل ��م واملعرف ��ة ،ولي� ��س
بالع�شوائيات التي ا�ستغرقت الواقع العراقي..
لق ��د جنح ��ت اجلماع ��ة يف مواجه ��ة االره ��اب
والتكفري الداع�شي ،وهي م�س�ؤولية كبرية على
م�ست ��وى االلت ��زام بالفتوى اجلهادي ��ة� ،أو على
م�ستوى �إيجاد "ع�سك ��رة" وطنية متلك الأهلية
والق ��وة ملواجه ��ة التكف�ي�ر املدع ��وم بالتاري ��خ،
وباجلماع ��ات االرهابي ��ة ،وبالع�صابي ��ات
املناطقي ��ة ،وهذا ما كان حافز ًا مل يُ�ستثمر بعمق
يف حتوي ��ل الفك ��رة اجلهادي ��ة اىل �سيا�س ��ات
عم ��ل وبرام ��ج للنهو� ��ض مب�ش ��روع الدول ��ة،
وبناء املدينة /العم ��ران النموذجي وامل�ؤ�س�سة
احلقيقية يف تو�صيفها ويف وظيفتها.
�إن مايج ��ري م ��ن تظاه ��رات وا�سع ��ة ،وم ��ن
مطال ��ب تعك� ��س يف جوهره ��ا �أزم ��ة الدول ��ة
وامل�ؤ�س�سة ،يفتح الأف ��ق �أمام معطيات جديدة
ينبغ ��ي �أن ت�ؤخ ��ذ باحل�سب ��ات ،عل ��ى م�ستوى
�صياغة خط ��اب �إعالمي جديد وفع ��ال ،وتبني
�سيا�س ��ات �سرتاتيجي ��ة تخ�� �صّ العم ��ل عل ��ى
�إن�ش ��اء مراكز لل�شباب ،واىل دعم الربامج التي
تعني بال�صناعة الثقافية ،والدراما وال�سينما،
و�إيجاد �إطار تخطيطي للم�ؤ�س�سات التعليمية،
ولفت ��ح مكتب ��ات عام ��ة ومراكز بح ��وث علمية
وثقافي ��ة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن املب ��ادر اىل االع�ل�ان عن
جوائز كربى لت�شجيع العمل العلمي والثقايف
والفك ��ري ،ال�سيم ��ا ب�ي�ن قطاع ��ات ال�شب ��اب
بو�صفه ��م الق ��وة الفاعل ��ة يف التظاه ��ر ويف
احلراك االجتماعي..
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وزارة الكهرباء
املديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية يف الب�صرة

م � /إعادة �إعـــالن مناق�صات

تعلن الشركة العامة النتاج الطاقة الكهربائية في املنطقة اجلنوبية
احدى تش��كيالت وزارة الكهرب��اء عن إعادة اع�لان املناقصة كما في
اجل��دول ادناه وذلك حس��ب الش��روط واملواصفات الفني��ة التي ميكن
احلصول عليها من مقر الش��ركة العامة  /قس��م الش��ؤون التجارية
الكائن في محافظة البصرة  /تقاطع الطويسة.
فعلى اصحاب الش��ركات واملكاتب االختصاصية املس��جلني بصورة
رسمية الراغبني باملشاركة تقدمي عطائهم حسب الوثائق القياسية
ويوضع العط��اء في ظرف واحد مختوم ومؤش��ر عليه رقم املناقصة
وعنوانها واس��م الشركة والعنوان الكامل مع ذكر البريد االلكتروني
على ان تكتب محتويات كل األغلفة وان يكون العطاء مطبوع وليس
كتابة يد .ويكون ش��امال ً التأمينات األولية على شكل صك مصدق أو
خطاب ضمان صادر من مصرف عراقي معتمد مببلغ قدره ()7.980.000
سبعة ماليني وتسعمائة وثمانون ألف دينار عراقي على ان تستكمل
إل��ى ( )%5عند اإلحالة وقبل توقيع العقد ،وس��وف يهمل العطاء غير
املستوفي للشروط ولن يتم استالم أي عطاء بعد تاريخ غلق املناقصة
املثبت في اجلدول ادناه ويتحمل من ترس��و عليه املناقصة اجور نش��ر
االعالن علما ً بأن املديرية غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
وملعرفة التفاصي��ل ميكنكم زيارة املوقع االلكترون��ي لوزارة الكهرباء
 www.moelc.gov.iqولالجاب��ة على االستفس��ارات مراس��لتنا على
البريد االلكتروني 12_trad.dept.mgr@moelc.gov.iq
ت
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ثقافة

ج��وي�����س ك������ارول �أوت�������س
ُ
الح ْرف��ة  -الف��ن
�
إيم��ان كاتب��ة ..الحي��اة ِ -
جوي�س كارول �أوت�س  ، Joyce carol Oatesالمولودة  ، 1938روائية
�أميركية تمثل ظاهرة فريدة في غزارة االنتاج واالنت�شار  .ن�ش�أت
في �ضواحي نيويورك وفازت ب�أول جائزة لها في م�سابقة الرواية
عندما كانت طالبة تتمتع بزمالة درا�سية في جامعة �سيراكيوز-
وتخرجت من الجامعة بتفوق ثم ح�صلت على درجة الماج�ستير
من جامعة وي�سكن�سون  ،وفي �سنة  1968عملت مدر�سة في جامعة
ويند�سور ثم انتقلت في  1978الى والية نيوجير�سي لتدري�س
الكتابة االبداعية في جامعة برن�ستون  ،وهي الآن ا�ستاذة متمر�سة
للإن�سانيات .

ترجمة وتقدمي  :لطفية الدليمي
الق�سم الأول

كتب ��ت جوي� ��س كارول �أكرث الروايات جدية
و�إثارة للجدل يف ع�صرنا و�أبدعت يف نقد احللم
الأمريك ��ي وزيف ��ه ،و ت ��رى جوي� ��س �أنَّ �شغف
الثقافة احلديثة الأ�سا�سي هو العداء للفرد الذي
عنف  ،وت�ش�ي�ر �إىل �أنَّ رغبة
�ال ٍ
ينعك� ��س يف �أفع � ِ
الف ��رد يف اال�ستقالل ه ��ي �أه ّم م�ص ��ادر الإخفاق
الأخالق ��ي الذي ميثل العنف املفرط تعبري ًا عنه
وعقاب ًا له يف �آن مع ًا  :ف�إنْ مل نّ
يتبي الفرد احلدود
ب�ي�ن �شخ�ص ��ه و�ش ��روط بيئته ويبق ��ى �ضمنها،
فل�س ��وف يتعر� ��ض للعن ��ف والقت ��ل الحمالة يف
جمتمع يعبد العنف .
الحق ��ت جوي� ��س حي ��وات الن�س ��اء والرجال
املو�شك�ي�ن عل ��ى االنهي ��ار يف رواياته ��ا ،وورد
ا�سمها يف الئحة املر�شحني جلائزة نوبل للآداب
م ��رار ًا  ،كتب ��ت روايته ��ا ( ه ��م ) ع ��ن التفرق ��ة
العن�صرية يف ديرتويت ال�ستينيات ،وح�صلت
جوي� ��س يف  1970عل ��ى جائ ��زة( الكت ��اب
الوطنية) ع ��ن روايتها) لأنها مرارة قلبي ) عن
ق�ص ��ة حب مراهقني م ��ن عرقني خمتلفني ،بينما
ح�صل ��ت روايتها ذائعة ال�صيت ( املياه ال�سوداء
) عل ��ى تر�شي ��ح جلائ ��زة بوليت ��زر وه ��ي رواية
عن حادث ��ة ف�ضائحي ��ة لأحد �أف ��راد عائلة كندي
م ��ات م ��ع ع�شيقته �إثر غ ��رق �سيارت ��ه يف �إحدى
البح�ي�رات  ،ث ��م كتابها امللحم ��ي ( �شقراء ) عن
�أيقونة �أمريكا ( مارلني مونرو ) الذي و�صل اىل
القائم ��ة النهائي ��ة جلائزة الكت ��اب الوطنية وقد
�سحرت كتبه ��ا عددا كبريا من الق ��راء وترجمت
اىل لغات عديدة .تع ُّد جوي�س نف�سها كاتبة جادة
و تتح ��دث ع ��ن كتابها ال�ساخر املوج ��ه لل�شباب
( الفت ��اة القبيح ��ة والف ��م الوا�س ��ع ) كن ��وع م ��ن
التغيري يف �سياق عملها الروائي اجلاد .
جوي� ��س كارول �أوت� ��س مر�شح ��ة مزمن ��ة على
قوائ ��م جائ ��زة نوب ��ل ل�ل��أدب  ،ومل تغفله ��ا هذه
الرت�شيحات لل�سن ��وات الع�شر املا�ضية على � ّ
أقل

تقدير .
�أق� �دّم �أدن ��اه ترجم ��ة ملق ��االت منتخب ��ة كتبته ��ا
( جوي� ��س كارول �أوت� ��س ) يف �ش ��تى احلق ��ول
الإبداعية والفكرية ،وت�ض ّم هذه املقاالت تنويعة
تعك� ��س خ�صائ�ص فكر الكاتب ��ة املبدعة والطيف
املتن ��وع والوا�سع الن�شغاالته ��ا احلياتية ف�ض ًال
عن الإبداعية .
 المترجمة
الكتابة ّ
وحرفة
فن ِ
الكتاب ��ة هي الن�ش ��اط الإن�ساين الأك�ث�ر تط ّلب ًا
للعزلة ب�ي�ن ّ
كل الفنون ّ � :إن فع ��ل الإن�سحاب من
ُ
يو�صف
العامل بق�صد خلق ع ��ا ٍمل مقابل له  ،عامل
ب�أ ّن ��ه " تخييل ��ي " و " �إ�ستعاري جمازي "  ،لهو
فع ٌل خليق ب�شحن �أعلى �أ�شكال الف�ضول الب�شري
لكونه فع ًال قادر ًا عل ��ى مراوغة الإدراك الب�شري
ال�سائد ومالعبته بطريقة � ّأخاذة .
مل ��اذا نكت ��ب ؟ ومل ��اذا نقر�أ ؟ وماال ��ذي ميكن �أن
يك ��ون دافع ًا حمتم�ل ً�ا وراء �إعتم ��اد الكاتب للغة
الإ�ستعاري ��ة املكتنفة باملج ��از والتخييل ؟ وقبل
ّ
كل ه ��ذا وذاك  :مل ��اذا جعل البع�ض م ��ن الب�شر -
ً
ً
ُ
ُ
ّك ّتاب� �ا وق ّرا ًء معا  -من " العامل التخييلي املقابل
" منط ًا من الثقافة ال�سائدة �إىل ح ّد قد يبلغ يف
بع� ��ض الأحيان تخوم �إ�ستبع ��اد العامل احلقيقي
يف مقاب ��ل ت�صوّ ر �إمكانية العي�ش يف هذا العامل
التخييل ��ي املقابل وا�ستطاب ��ة املُكوث فيه ؟ هذه
هي الأ�سئلة التي لطاملا �شغلت تفكريي يف معظم
�أط ��وار حيات ��ي  ،ومل �أبل ��غ بع ُد مبل ��غ احل�صول
على �إجاب ��ات ميك ��ن �أن �أراها حا�سم ��ة ونهائية
 ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن �أن تك ��ون مق ِنع ��ة باحل� � ّد املقبول ،
و�أراين يف ه ��ذا اجلان ��ب مكتفي ��ة بالتنازل عن
الإجاب ��ات الكربى احلا�سمة والتماهي مع ر�ؤية
(�سيغمون ��د فروي ��د ) الت ��ي عر�ضه ��ا يف مقالت ��ه
الكئيبة ( امليالنخولية ) التي كتبها قبيل وفاته ،
والتي ج ��اءت بعنوان ( احل�ضارة ومُناوئوها )
؛ حيث نقر�أ فيها هذه الفكرة املده�شة :
لي�س للجمال وظيفة �إ�ستعمالية
ب ّينة  ،مثلما لي�س له من �أهمية
ثقافية جل ّية ؛ لكن برغم ذلك لي�س

� ّإن ك ًال من هذه املقاالت املعرو�ضة يف هذا الكتاب
 وق ��د ُكتِبت على مدى زمني ميت ّد ل�سنوات عدّة تك�شف ع ��ن جانب حمدّد من اجلوانب الكثريةالت ��ي �أراها ّ
متع�شق ��ة يف فعل الكتاب ��ة � .إ ّنه لأم ٌر
ّ
وا�ض ��ح بالطب ��ع �أن مايدعى " الدفق ��ة الإبداعية
اخللاّ ق ��ة " تب ��د�أ بواكريه ��ا الأوىل م ��ع الطفولة
عندم ��ا نكون  -كلنا ومن غ�ي�ر �إ�ستثناء  -ف ّنانني
مكتنف�ي�ن بحما�س ��ة ق � ّ�ل نظريه ��ا ؛ وب�سبب هذه
احلقيق ��ة التي �إختربناها جميع� � ًا تراين �ض ّمنتُ
مق ��االت هذا الكتاب بع�ض ًا م ��ن تلك املقاالت التي
حتكي عن جتارب الطفول ��ة ونزوعاتها الطاغية
الت ��ي تتم ّل ��ك روح امل ��رء ؛ لكن من جان ��ب �آخر ،
ملّ ��ا كانت الكتابة يف تر�سيمته ��ا املثالية حالة من
التوازن املحبّب ب�ي�ن الر�ؤية ال�شخ�صية والعامل
اجلمع ��ي الذي يحي ��ا فيه الب�ش ��ر ( �أي بتو�صيف
يوم
�آخر  :بني الر�ؤية ال�شغوفة التي لن تكتمل يف ٍ
ما  ،يف مقاب ��ل الر�ؤية اجلمعية الناجزة املُ�ش ّكلة
خ ��ارج ذات الكات ��ب والت ��ي ميكنه دوم� � ًا جعلها
خا�ضع ��ة للت�صني ��ف والتقيي ��م ) ف�سيك ��ون �أمر ًا
عظيم الأهمية �أن يتف ّكر الكاتب يف �أمر هذا الفن
( �أي الكتابة  ،املرتجمة ) باعتباره حرفة ؛ �إذ من
غري احلرفة واعتباراتها الالزمة يبقى ّ
الفن �ش�أن ًا
�شخ�صي ًا يفتقد القدرة على الت�أثري والتغيري مع ًا
 ،ويف الوقت ذاته ف� ّإن احلرفة من غري ّ
الفن تبقى
حم�ض �أثر �أدبي قوا ُم ُه ر�صف كلمات ومراكمتها
ف ��وق بع�ضها فح�سب  .تتناول معظم مقاالت هذا
الكت ��اب �إ�شكالية " الف � ّ�ن واحلرفة " يف الكتابة ،
و�أ�شري بخا�ص ��ة �إىل مقالتي املو�سومة ( �أن تقر�أ
ككات ��ب  :الف ّنان باعتباره �صاح ��ب حرفة ) التي
ر ّك ��زتُ فيها  ،وب�أعلى �أ�ش ��كال الو�ضوح والإبانة
 ،عل ��ى العديد من الأعم ��ال الروائي ��ة وبتف�صيل
حتليل ��ي لي� ��س بو�س ��ع الق ��ارئ �أن يتغافل ��ه .
ينبغ ��ي ح � ّ�ث ال ُك ّت ��اب ال�شب ��اب �أو املبتدئ�ي�ن يف
تراخ
الكتاب ��ة ؛ ب ��ل وحتى دفعه ��م دفع ًا من غ�ي�ر ٍ
�أو نكو� ��ص � ،إىل التبحّ ��ر يف ق ��راءات وا�سع ��ة
مك ّثف ��ة  ،للكال�سيكيات والأعم ��ال املعا�صرة مع ًا
؛ �إذ يتوجّ ��ب �أن يك ��ون الأمر وا�ضح� � ًا للجميع :
م ��ن غري الإنغما�س ال�شغوف يف ت�أريخ احلرفة (

الكتابي ��ة ) فلن يكون مُقدّر ًا للمرء �سوى �أن ّ
يظل
ّ
و�سيظل
ع�صي ًا على الن�ضج يف مي ��دان الكتابة ،
�س ��ادر ًا يف ت�صوّ رات ��ه الفق�ي�رة الت ��ي ت ��رى � ّأن
احلما�س ��ة وحدها  ،ووحده ��ا فح�سب  ،ميكن �أن
ت�ش ّكل ت�سع ًا وت�سع�ي�ن باملائة من اجلهد الكتابي
الإبداعي .

ن�����������ازك امل���ل��ائ������ك������ة :ق�����ا������ص�����ة جم���ه���ول���ة

مزامري لل�شهيد
�ساالر �سليم

يا ح ّر،
دمك
�إله ال ُيعبد
...
يا دم
ال ت�أكل �أكرث من زهرة
...
يا زهرة
قويل :
�أنا ابت�سامة احل ّر و�أ ّمه
�أنا �أ ّمه
و�أ�صغره باخللود
...
كل قبلة من العطر
ت�سعى لعناقك
والعناق فتنة يف الأر�ض
...
دمك نبوءة �أخرى
تط ّر ْف
واخربهم عن ا�سمك
....
بع�ض احلزن

في م�ستطاع الح�ضارة � -أ ّية ح�ضارة
 �أن تدوم من غير �إعالء �إعتباراتوم�سوغاته .....
الجمال
ّ

لأنّ الكتاب ��ة جه ��د ب�ش ��ري يت�سرب� � ُل بالعزلة ،
وه ��و يبقى ف ّن� � ًا يف الوقت ذات ��ه  ،فيمكننا دوم ًا
" تع ّل ��م " �ش ��يء ما ب�ش�أنه  :م ��ع �أ ّننا  -ال ُك ّتاب
 نعتا� � ُ�ش على وق ��ود الالوعي ف�إنن ��ا ن�ستطيعجع ��ل ذواتنا �أكرث وعي� � ًا يف �سي ��اق املمار�سات
الكتابي ��ة ؛ بل وميكننا حت ��ى جعل �أنف�سنا �أكرث
وتوج�س ًا �إىل م�ست ��وى ي ّت�سم
وتب�ص ��ر ًا
حكم ��ة
ّ
ّ
باملعقولي ��ة والتناغ ��م م ��ع متطلب ��ات العي� ��ش
الر�شي ��د  .ميكنن ��ا  ،ب � ّ
�كل ت�أكي ��د  ،التع ّل ��م م ��ن
�أخطاء الآخرين ولي�س من �أخطائنا ال�شخ�صية
فح�س ��ب  ،ويف الوق ��ت ذات ��ه ميكنن ��ا �أن ن�ستم ّد
الإله ��ام م ��ن �إلهامات الآخرين  .ثم ��ة العديد من
املق ��االت يف ه ��ذا الكت ��اب والتي �إبتغي ��تُ منها
تناول طائفة وا�سع ��ة و�شائعة من املو�ضوعات
ال�سايكولوجي ��ة  /اجلمالية الت ��ي مت ّثل ميدان ًا
للتف ّك ��ر العميق من جان ��ب �أغلب ال ُك ّت ��اب  -كما
�أرى  -عل ��ى الرغ ��م م ��ن وج ��ود بع� ��ض ال ُك ّتاب
الذين ماكان ��ت مت ّثل لهم مو�ضوع ��ات م�ستح ّقة
أح�سب �أنّ
للنظ ��ر الفاح� ��ص والر�ؤية املد ّقق ��ة ( � ُ
ُك ّتاب ًا من طراز هرني جيم�س  ،جيم�س جوي�س
 ،فريجيني ��ا وول ��ف كان ��وا بع�ض� � ًا من ه� ��ؤالء )
؛ فق ��د �إنكف� ��أ ه� ��ؤالء عل ��ى ذواته ��م  -كم ��ا يفعل
�أغلبنا  -وتعاملوا م ��ع �أنف�سهم كمح�ض كائنات
م�ستوح ��دة خلِقت لتكت ��ب فح�سب  .ثم ��ة �أي�ض ًا
ذل ��ك الإنخ�ل�اع الغري ��ب للهوي ��ة الذاتي ��ة  -تلك
اخل�صي�صة الت ��ي ي�ست�شعرها ّ
كل ال ُك ّتاب والتي
التفت�أ تتعاظم مفاعيلها مع الزمن  ،وجوهر ذلك
الإنخ�ل�اع الهوياتي هو �أ ّنن ��ا ذواتنا التي تكتب
 ،ول�سن ��ا تل ��ك ال ��ذوات يف الوقت ذات ��ه !  ،وقد
تناول ��تُ هذا الإ�شكالية الغريب ��ة يف واحدة من
مقاالت هذا الكتاب .
مت ��ى عرفت �أ ّنك مت�ض ��ي يف طريقك لكي تكون
كاتب ًا ؟  :هذا هو ال�س�ؤال الذي غالب ًا مايرتدّد على
م�سام ��ع ال ُك ّتاب  .بقدر مايخت� �ّ�ص الأمر بي ف� ّإن
ه ��ذا ال�س�ؤال ذاته ه ��و �أحجية �أقرب لتو�صيف "
املع�ضلة " التي ت�ستع�صي على �أية �إجابة مقبولة
 ،ويف الع ��ادة تدفعني غريزتي لكي �أهرب بعيد ًا
ع ��ن ه ��ذا ال�س� ��ؤال ّ � :إن الإفرتا� ��ض القائ ��م على
�أ�سا� ��س ر�ؤيت ��ي لذاتي ككاتب ��ة مك ّر�س ��ة  ،وب�أيّ
ي�ضج بالرنني والتفخيم لوظيفة
معن ��ى �شكالين ّ
ٌ
إفرتا�ض مرذول الت�ستطيبه روحي
الكتابة  ،هو �
ً
؛ ف�أن ��ا �أكره ر�ؤية الكاتب باعتب ��اره كائنا ميتلك

�صوت ًا نبوئي ًا متف ّرد ًا ويخلع على ذاته خ�صي�صة
الأهمية ال�شخ�صية املنتفخة التي يخلعها النا�س
يف الع ��ادة على من يرون في ��ه رائي ًا � . Seerإذا
كان ��ت ر�ؤية ه ��ذا الأمر مرذول ��ة يف العامل ؛ فكم
باحلريّ �سيكون مبلغ ال�س ��وء �إذا ماا�ست�شعرها
املرء  -الكاتب يف ذاته ؟ !!
�إنّ روح ه ��ذا الكت ��اب  -وه ��و �إمي ��ان كاتب ��ة
يق�ص� � ُد منه �أن يكون �أطروحة بعيدة
بالكتابة َ -
ع ��ن الدوغمائية املتيبّ�سة  ،واملقوالت العجفاء ،
و�أن تك ��ون يف الوقت ذات ��ه �أطروحة م�شروطة
بدواف ��ع ذائقت ��ي ال�شخ�صي ��ة  .يتن ��اول الكتاب
مم ��ا يتمحور على
عملي ��ة الكتاب ��ة ذاته ��ا ب�أكرث ّ
املو�ضوع ��ة الزلق ��ة ال�شاقة التي تتن ��اول عملية
" �أن ي�ستحيل املرء كاتب ًا "  .مل �أرغب �أبد ًا يف
ّ
كل مراح ��ل حياتي  -والأم ��ر هنا �سوا ٌء لو كنتُ
مواطن ��ة �أو كاتب ��ة � -أن �أرف ��ع من �ش� ��أن واحدة
ّ
ت�ستحق
م ��ن ممار�سات ��ي الكتابي ��ة �إىل مرتب ��ة
معه ��ا �أن تك ��ون مب ��د�أً ي ّتخ ��ذه الآخ ��رون هداية
له ��م  .ثمة ن�سق اليخفى على القارئ يجم ُع هذه
املق ��االت مع ًا  -ذاك هو ح� � ّ�س الده�شة الرا�سخة
�إزاء الكيفي ��ة التي ي�ستطي ��ع بها كائن م�ستوحد
يعتا� ��ش مع �أفكاره ( �أي الكاتب  ،املرتجمة ) �أن
ي�صبح رمز ًا جمعي ًا ي�ؤ ّث ��ر يف الروح الإن�سانية
امل�شرتك ��ة حت ��ى لو ح�ص ��ل الأمر بع ��د �أن يغادر
احلي ��اة  .نح ��ن  -ال ُك ّت ��اب  -نب ��د�أ م�شوارنا يف
احلي ��اة م�ستوحدي ��ن  ،وبع�ضن ��ا عل ��ى الأق � ّ�ل
�ات وراثي ��ة تدفعه
ميتل ��ك يف واق ��ع احلال �سم � ٍ
لتب ّن ��ي �ش ��كل مرغوب م ��ن احلي ��اة امل�ستوحدة
 ،ول ��و بذلن ��ا يف عملن ��ا الفني ق ��در ًا معقو ًال من
املجالدة والثب ��ات ومل َ
نلق اخل ��ذالن والإنكفاء
ب�سب ��ب غي ��اب و�سائ ��ل دع ��م احلرف ��ة الكتابي ��ة
لدين ��ا فقد جن ��د ال�سلوى يف ذلك الع ��امل الأدبي
املقاب ��ل لعاملنا احلقيقي  -ذل ��ك العامل التخييلي
الغام� ��ض الذي يتعاىل على ّ
كل �صنوف احلدود
الإ�صطناعي ��ة الت ��ي يخلقه ��ا الزم ��ان �أو امل ��كان
�أو اللغ ��ة �أو الهوي ��ة القومي ��ة � .إنّ ه ��ذه العزلة
الت ��ي يرتاح �إليها الكاتب  -الف ��رد وت�أن�س فيها
روح ��ه ويجد فيها �سكينته ه ��ي وحدها القادرة
عل ��ى �إنتاج ثقاف ��ات قد تتمايز فيم ��ا بينها لكنها
تت�ش ��ارك كونها متع� �دّدة الأطي ��اف  ،فاتنة على
ال ��دوام  ،وقادرة عل ��ى التط ��وّ ر امل�ستدمي الذي
يرثي احلياة الإن�سانية .

قدمي ج ّد ًا
جتهله الروح
ويعرفه عر�سك
...
يا عر�س
ال تثقل نب�ضه ب�أخبارك
من خفيفا
من الوداع
...
� ّإن �صرب ًا ي�س�أل عنك
يف حلم نهار البارحة
�صاح �أريد ..
فقتلناه
...
ال تعتذر من ال�سماء
الاا ..ت ع ت ذ ر
...
يا فتى الأبدية
خذ
هذه حلواك
وهذا
�س ّرك

د .معراج �أحمد معراج الندوي

في حين نازك تعرف المالئكة
ك�شاعرة كبيرة ورائدة في مجال
ال�شعر الحر �إنما تركت ب�صمات لها
في مجال الق�صة والرواية ،و�إن
الكثيرين من الباحثين يجهلون
نازك المالئكة ككاتبة الق�صة
َ
تحظ ق�ص�صها
والرواية .فلم
ورواياتها باهتمام الدار�سين وك�أن
�شعرها قتل �أعمالها النثرية الفنية
ولو بد�أت حياتها الأدبية بكتابة
الق�صة والرواية.

ب ��ادرت ن ��ازك املالئك ��ة �أن ُتظه ��ر مواهبتها
الأدبية من خالل الق�ص ��ة الق�صة .فقد كانت
جتربتها الق�ص�صي ��ة الأوىل" منحدر التل"
الت ��ي ع ��دت باك ��ورة م ��ن �أعماله ��ا يف ه ��ذا
املي ��دان� .إن م�ساهمته ��ا يف جم ��ال الق�ص ��ة
الق�صة ال تتعدى �سبع ق�ص�ص حتتوي عليها
جمموعة مت ن�شرها م�ؤخرا.
عاجل ��ت ن ��ازك املالئك ��ة يف ق�ص�صه ��ا
الق�ضاي ��ا الإن�سانية والق�ضاي ��ا االجتماعية
والق�ضاي ��ا الوطني ��ة ال�سائ ��دة يف الع ��امل
العرب ��ي مثل حق ��وق امل ��ر�أة وم�ساواتها مع
الرجل والعالقات العاطفي ��ة للحب واملودة
والوحدة العربية وحرية املواطن ومقاومة
اال�ستعمار يف كل �شكل من �أ�شكاله.
ب ��رزت ه ��ذه ال�شاع ��رة كك ��وب الم ��ع وبلبل
غري ��د يف جبني ال�شع ��ر الن�س ��وي العراقي
يف الع�ص ��ر احلديث .ب ��د�أت حياتها الأدبية
بكتاب ��ة الق�ص ��ة ولك ��ن �سرعان �أدرك ��ت �أنها
خلق ��ت لل�شع ��ر وال�شع ��ر خلق له ��ا ،فغريت
وجه ��ة نظره ��ا وحتوّ لت رح ��اب فكرها من

الق�صة الق�صرية اىل ال�شعر احلر.
�إن ال�شعر ه ��و اجلن�س الأدبي الذي يت�صدر
الأدب العاملي ولك ��ن الق�صة الق�صرية تبقي
اجلن� ��س الأدب ��ي الأك�ث�ر تنظيم ��ا لنف�سه ��ا
ولزمنه ��ا الإبداعي ،ولها ت�أث�ي�ر بالغ الأثر.
وه ��ذا الأث ��ر الأدب ��ي احت ��ل مكان� � ًا مرموق ًا
واكت�سب مقام ًا عالي ًا يف �أكرث بلدان العامل،
وعلى مر الزمن� ،شاعت الأنواع املختلفة من
الق�صة الق�صرية .وهذا الفن �أ�صبح متنوع ًا
ومتكام�ل ً�ا .الق�ص ��ة الق�ص�ي�رة ت�ش�ي�ر �إىل
الواقعي ��ة وتف�سر لنا زمن� � ًا خا�ص ًا وتعر�ض
قل ��ق الإن�سان يف النا� ��س كما هي ت�شري �إىل
حياة النا�س ال�صعبة وت�سعى �إىل �أن حترك
ذاكرة احلياة وتبني الأحالم الإن�سانية.
احتلت الق�صة الق�ص�ي�رة كلون �أدبي وذائع
ال�صي ��ت موقع� � ًا متميز ًا عل ��ى خارطة الأدب
العرب ��ي .وال تخل ��و ن ��ازك املالئك ��ة من هذا
الإطار ،لقد �أدركت ن ��ازك املالئكة �أن الق�صة
لها �أث ��ر بالغ على �أذه ��ان النا�س واملجتمع،
ولها دور بارز يف تغيري والآراء واملواقف،
فاخت ��ارت هذا الف ��ن الق�ص�صي م ��ن الفنون
الأدبي ��ة احلديث ��ة و�سيل ��ة للتعب�ي�ر ع ��ن
�إح�سا�ساها وم�شاعرها.

لق ��د �أ�سهم ��ت ن ��ازك املالئك ��ة يف الفن ��ون
النرثي ��ة املختلفة �إال �أنه ��ا مل تنل حظ ًا وافي ًا
بالدر� ��س والتحلي ��ل� ،إذ تغل ��ب �شعرها على
نرثه ��ا الفني ،وقد �أ�صبح ��ت نازك جمهولة
يف ب ��اب الن�ث�ر� .أرادت ن ��ازك املالئك ��ة �أن
تثبت ح�ضورها يف جمال الق�صة الق�صرية،
فكتب ��ت العديد م ��ن الق�ص�ص ��ة الفنية .هكذا
جند �أن مواهب نازك الأدبية الفنية تنوعت
يف ال�شعر والق�صة والرواية .وهذا التنوع
ي�ؤكد لنا ب�أنها قدمت يف �أدبها �ألوان ًا متعددة
و�أمناط� � ًا خمتلفة من �أ�شكال التعبري الأدبي
من �شعر ونرث.
عندم ��ا بد�أت نازك املالئك ��ة �أن تكتب الق�صة
الق�ص�ي�رة ،فحاول ��ت �أن ت�سج ��ل احلي ��اة
العربي ��ة كم ��ا ر�أت و�شاه ��دت وجرب ��ت يف
حياته ��ا اليومي ��ة� .أرادت �أن حتم ��ل الق�صة
الق�ص�ي�رة ق�ضاي ��ا الوطن وتو�ص ��ل ر�سائل
للمجتم ��ع ال ��ذي عا�ش ��ت في ��ه ،فعاجل ��ت
الق�ضاي ��ا االجتماعي ��ة وعلى ر�أ�سه ��ا ق�ضايا
امل ��ر�أة العربية وهمومها .وق ��د �أبانت نازك
املالئك ��ة يف كتاباته ��ا الق�ص�صية عن رحابة
فكره ��ا وقدرتها على التخي ��ل دفع ًا لل�صمت
وطلب� � ًا للحي ��اة ،كم ��ا امت ��از �أ�سلوبه ��ا يف
جماالت عدي ��دة وتن ��وع �سرده ��ا وتنوعت
جمالي ��ة لغته ��ا حتى ال ميك ��ن لن ��ا �أن نقول
�إنها لغ ��ة �أنثوية .ب ��د�أت جماولته ��ا الأدبية
بكتاب ��ة الق�ص ��ة الق�ص�ي�رة وترك ��ت لن ��ا من
الآث ��ار الق�ص�صي ��ة الت ��ي تدل عل ��ى براعتها
و�إبداعاته ��ا يف الق�ص ��ة الق�ص�ي�رة .وم ��ن
�آثاراها اخلالدة يف الق�صة الق�صرية هي:
• "اليا�سمني" عام 1958م
• "ظفائر ال�سمراء عالية"عام1977م
• "�إىل حي ��ث النخي ��ل واملو�سيق ��ى" ع ��ام
1977م
• "منحدر التل" عام 1959م
• "ق�صة للعطا�ش :قناديل ملنديل املقتولة"

عام 1978م
• "ال�شم� ��س الت ��ي وراء القم ��ة" ع ��ام
1979م
• "رحلة يف الأبعاد " عام 1979م
ه ��ذه الق�ص� ��ص ،بالرغ ��م عل ��ى اختالفها يف
املو�ضوعات والنزع ��ات متثل �صوت ًا جديد ًا
وتك�شف عالقة املر�أة مع نف�سها ومع الرجل،
ومع الأم والأب واملجتمع من حولها بكل ما
تزخر بها من �سيا�سة وتطورات اجتماعية.
عندم ��ا نقر�أ ه ��ذه الق�ص� ��ص ت� ��ؤدي بنا �إىل
ال�شع ��ور ب�أنه ��ا لي�س ��ت �إال االنطباعات التي
ارت�سمت على ذه ��ن الكاتبة نتيجة �أي حدث
�أو واقع ،وال تخلو هذه الق�ص�ص من ميزات
الفنية الق�ص�صية.
ن�ش ��رت ق�صته ��ا الأوىل "يا�سمني" لأول مرة
يف جمل ��ة الآداب الت ��ي كان ��ت ت�ص ��در م ��ن
لبن ��ان يف �صي ��ف ع ��ام 1977م .نال ��ت هذه
الق�ص ��ة �شه ��رة وا�سعة يف �أو�س ��اط العلمية
والأدبي ��ة .كان ��ت تنوي �صاحبه ��ا �أن تخرج
�أول جمموع ��ة ق�ص�ص�صي ��ة له ��ا و�أن يك ��ون
عن ��وان "الق�ص ��ة الأوىل" نف�س ��ه ،ولك ��ن
ظل ��ت ه ��ذه املجموع ��ة الق�ص�صي ��ة متناثرة
يف خمتل ��ف املج�ل�ات واجلرائ ��د .وحتدثت
نازك لأخته ��ا �إح�سان عن جمموعة ق�ص�صية
عنوانه ��ا "ال�شم�س التي وراء القمر" .و�أنها
املجموع ��ة الق�ص�صي ��ة نف�سه ��ا الت ��ي كان ��ت
تنوي �أن ت�صدرها حتت عنوان "يا�سمني".
�إن درا�سة ق�ص�ص ن ��ازك املالئكة تدفعنا �إىل
التفك�ي�ر ب�أن الكاتبة تبحث عن عوامل بعيدة
مع �أنها تعي�ش بني �أهلها ويف بلدها .فكانت
تعي� ��ش يف ع ��امل خا� ��ص به ��ا ينه� ��ض عل ��ى
الي�أ� ��س والأمل وحده والغرب ��ة والعي�ش مع
ذكري ��ات املا�ضي .ف� ��إن بواع ��ث الكابة التي
تتجل ��ى يف ق�ص�صها لي�ست يف احلرمان وال
يف احل ��ب ال�ضائع وال يف فكرة املوت و�إمنا
احلزن الذي ن�ش�أ يف احلياة واملوت من جهة

والت�أم ��ل يف الأح ��وال الإن�ساني ��ة م ��ن جهة
ثاني ��ة ثم انتقل ��ت هذه الت�أم�ل�ات �إىل �صعيد
احل�س فرتكت يف قلبها جروحا ال تندمل.
�إن ال�سم ��ة الغالب ��ة الت ��ي تتجل ��ى يف ه ��ذه
املجموعات الق�ص�صية بو�ضوح يف التعبري
ع ��ن كاتبته ��ا واجتاهاته ��ا فه ��و احلب ،حب
الإن�س ��ان لأخي ��ه ،ح ��ب الإن�س ��ان ل�سائ ��ر
املخقلوقات حتى لكل املوجودات يف الكون.
وال�سم ��ة الثاني ��ة التي تغلب عل ��ى ق�ص�صها
فهو الإغرتاب والوحدة حيث بحثت الكاتبة
عن احلب م ��ن حولها فلم جتد �أثاره وثماره
بني النا�س و�إمنا ر�أت الظلم واجل�شع نتيجة
البغ�ضاء والكراهي ��ة واحل�سد هي النزعات
ال�شائعة يف التعا مل بني النا�س.
وال �ش ��ك يف �أن الكاتبة ق ��د اختارت عناوين
�شعري ��ة خال�ص ��ة له ��ذه الق�ص� ��ص � ،إذ
�إنها�شاع ��رة قبل كل �شيء �أم ��ا الق�صة فلعلها
دخل ��ت يف هذا املج ��ال حر�ص ًا عل ��ى التنوع
يف �أ�ساليبه ��ا التعبريية خا�ص ��ة و�أن الق�صة
تت�س ��ع �أكرث من ال�شعر لت�سجيل االنطباعات
الت ��ي ترتكها �أح ��داث احلياة عل ��ى النفو�س
الب�شرية.
لق ��د حاولت القا�صة ال�شاع ��رة �أن تن�سج يف
جمموعته ��ا دراما قوي ��ة بدفق ��ات م�شاعرية
قوي ��ة متتل ��ك الت�أث�ي�ر وتعو� ��ض ع ��ن حبكة
احل ��دث ال ��ذي غ ��اب ع ��ن بع� ��ض ق�ص�صه ��ا،
متزجه بتنويعات كث�ي�رة ،تت�ضافر جميعها
لرت�سخ فك ��رة الق�صة و�سرد الأحداث لتكون
متحدة من�سجمة دون ت�شتيت ،وقد جنحت
يف �إ�ض ��اءة الأبع ��اد الرمزي ��ة لها،الدخالها.
وهك ��ذا جن ��د �أن ن ��ازك املالئك ��ة تتمي ��ز
بجهوده ��ا يف الق�صة الق�ص�ي�رة ب�إ�سهاماتها
الإيجابي ��ة يف جمال الق�ص ��ة الق�صرية ويف
مو�ضوعاته ��ا وبنائه ��ا ال�سردي ��ة من بع�ض
الق�ضاي ��ا االجتماعي ��ة يف الأدب العرب ��ي
املعا�صر.
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اقــــرأ

�ضمن اال�صدارات اجلديدة لدار (املدى) �صدر كتاب "�سرية
خمت�صرة لكاتبة �شجاعة" وهو مذكرات الكاتبة االمريكية
ال�شهرية توين موري�س ��ون التي توفيت قبل ا�شهر ويذكر
ان موري�س ��ون ح�ص ��لت على جائزة بوليتزر عن روايتها
"املحبوب ��ة" ع ��ام  1988التي �أ�س ��همت يف ت�أهيلها لأن
ت�ص ��بح �أول كاتبة �س ��وداء حت�ص ��ل على جائزة نوبل يف
الأدب عام  .1993وحتولت روايتها "حمبوبة" �إىل فيلم
لعبت بطولته �أوبرا وينفري.

لقطات من ساحات االحتجاج

تويف املغني ال�شعبي �شعبان عبد الرحيم،
ام� ��س الثالثاء ،عن عم ��ر يناهز  62عامًا،
يف م�ست�ش ��فى املعادي الع�سكري جنوبي
القاه ��رة ،عق ��ب �أي ��ام قليل ��ة م ��ن �إحيائه
�إحدى احلفالت الغنائية باململكة العربية
ال�س ��عودية ،وه ��و جال� ��س عل ��ى كر�س ��ي
متحرك ملعاناته من �آالم يف العظام� ،ضمن
"لي ��ايل املحرو�س ��ة" مبو�س ��م الريا� ��ض
الرتفيهي .وكان عبد الرحيم قد و�ضع يف
احلجر ال�ص ��حي بامل�ست�ش ��فى الع�سكري
ال ��ذي يق ��ع عل ��ى كورني�ش املع ��ادي عقب
عودت ��ه م ��ن الريا� ��ض ،بعد احلف ��ل الذي
غنى فيه الإثنني املا�ض ��ي ،نتيجة �إ�صابته

يف الأف ��راح والأعي ��اد واملنا�س ��بات ،قبل
�أن ي�س ��معه �ص ��احب �أح ��د حم ��ال بي ��ع
الكا�س ��يت ،وينتج له �ش � ً
�ريطا مقابل 100
جني ��ه فقط ،حتى ا�ش ��تهر �ألبوم ��ه "�أحمد
حلم ��ي اجتوز عايدة" ،وم ��ن بعده �ألبوم
"ها بطل ال�سجاير" .و�شارك يف بطولة
فيل ��م "فالح يف الكونغر� ��س" ،مع كل من
عبري �ص�ب�ري ون�ش ��وى م�ص ��طفى وعالء
مر�س ��ي ،وكذل ��ك يف �أف�ل�ام "عفاري ��ت
الأ�س ��فلت" و"مواطن وخمرب وحرامي"
و"ر�ش ��ة جريئة" ،و"طاطا نام طاطا قام"
و"�أ�ش ��رف حرام ��ي" و"توت ��ي فروت ��ي"
و"�أمان يا �صاحبي" و"ح�سن دليفري".

بالتهاب رئوي حاد .وح�س ��ب وكيل نقابة
امله ��ن التمثيلية امل�ص ��رية خال ��د بيومي،
ف� �� ّإن جثمان عبد الرحيم �سي�ش ��يع ع�ص ��ر
اليوم ،من م�سجد ال�سيدة نفي�سة مبنطقة
م�صر القدمية .وولد عبد الرحيم يف حي
ال�شرابية بالقاهرة با�سم "قا�سم" ،ولكنه
اختار ا�سم "�شعبان" ن�سبة �إىل والدته يف
�شهر �ش ��عبان الهجري ،ومن �أ�شهر �أغانيه
"�أنا بكره �إ�س ��رائيل" ،التي ا�س ��توحاها
من �أحداث االنتفا�ض ��ة الفل�س ��طينية عام
 ،2000و�أثارت ردود فعل وا�س ��عة حمليًا
وعرب ًي ��ا �آنذاك .وكان عب ��د الرحيم يعمل
كي املالب�س ،ويغني لأهله و�أ�صدقائه
يف ّ

م�سل�سل "ذا �سيمب�سونز" يتوقف قريب ًا
�ص� � َّرح املو�س ��يقي داين �إلفم ��ان ،امل�س� ��ؤول ع ��ن
االفتتاح ّي ��ة املو�س ��يقيّة ال�ش ��هرية لأح ��د �أ�ش ��هر
م�سل�س�ل�ات الر�س ��وم الكارتوني ��ة على م ��ر التاريخ،
"ذا �سيمب�س ��نوز" ،ل�ص ��حيفة "مرتو" الربيطانيَّة،
ب�أنَّ العام املُقبل � ،2020سي�ش ��هد �إجناز اجلزء الـ32
والأخري من ال�سل�سلة التي بد�أت منذ عام .1989
و�أ ّكد �إلفمان عند �س� ��ؤاله عن م�ص�ي�ر ال�سل�سلة قائ ًال:

"ح�س ًنا ،مما �سمعته ،لقد و�صل العمل �إىل نهايته".
واعرتف �إلفمان بذهوله وتعجبّه من ا�ستمرار �إنتاج
العم ��ل لأكرث م ��ن  30عا ًم ��ا ،قائ ًال" :كل م ��ا ميكنني
قوله ،هو �أ ّنني �ش ��عرتُ بالذهول والده�شة ل ّأن الأمر
ا�س ��تم َّر طوال هذا الوقت" .وو�صف �إلفمان ال�شارة
الت ��ي �أ ّلفها ب�أ ّنها "جمنونة" ،و�أ�ش ��ار �إىل �أ َّنه مل يكن
يتوقع �أن ي�س ��مع �أحد ال�شارة ،حني �ألفها لأول م ّرة.

وفاة املرتجم �صالح علماين "عراب
الأدب الالتيني"
ت ��ويف ام� ��س الثالث ��اء املرتج ��م
الفل�س ��طيني �ص ��الح علم ��اين عن
عم ��ر يناه ��ز  70عام ��ا .ويع ��د
علم ��اين من �أبرز املرتجمني للأدب
الالتيني ،فهو �ص ��احب الف�ضل يف
ترجم ��ة �أب ��رز الأعمال الإ�س ��بانية
�أي�ض ��ا ،وتخ�ص ���ص �ص ��الح من ��ذ
�أواخ ��ر ال�س ��بعينيات يف ترجم ��ة
الأدب الأمريك ��ي الالتين ��ي ث� � َّم
زادت �ش ��هرته حينما ترج� � َم لأبرز
كت ��اب �أمريكا الالتينية مبا يف ذلك
غابرييل غار�سيا ماركيز و�إيزابيل
اللين ��دي وجوزي ��ه �س ��اراماغو
و�إدواردو غاليان ��و و�آخ ��رون ،ما
جعل كث�ي�رون ي�ص ��فونه بـ"عراب
الأدب الالتين ��ي" .ول ��د علم ��اين
يف مدين ��ة حم� ��ص ال�س ��ورية عام
 1949ون�ش� ��أ فيه ��ا حي � ُ�ث �أم�ض ��ى

معظم �سنوات طفولته يف �سوريا،
وقت الح � ٍ�ق الطب يف
ودر� � َ�س يف ٍ
اجلامع ��ة؛ لك ّن ��ه حت ��ول لدرا�س ��ةِ
الأدب الإ�س ��باين َ
وذلك مع �ص ��عود
تي ��ار الرواية الالتيني ��ة وبروزها
عاملي� � ًا يف �أواخ ��ر ال�س ��تينيات
وبداي ��ة ال�س ��بعينيات .يف وزارة
الثقافة ال�س ��ورية �إىل �أن بل َغ �س � َّ�ن
التقاعد عام . .2009

�إ ْذ مل يظ ��ن �إلفمان �أن العمل لديه �أي فر�ص ��ة للنجاح
�أو اال�س ��تمرارية ،وكان يتوقع عر� ��ض ثالث حلقات
منه على الأكرث ،وم ��ن ثم يتم �إلغا�ؤه لأنه كان غريب ًا
جد ًا وقت عر�ض ��ه .اجلدير بالذكرّ � ،أن هذا امل�سل�س ��ل
قد �أنتج بوا�س ��طة مات غروينينغ ،عام  ،1989وهو
�أطول م�س ��رحية هزلي ��ة �أمريكية ،و�أطول م�سل�س ��ل
تلفزيوين مدّة ،من حيث املوا�سم وعدد احللقات.

تقــريـر...

 حممد جا�سم
يف قاعة �س ��تي يف بي ��ت احلكمة الذي
يط ��ل عل ��ى دجل ��ة اخل�ي�ر يف بغ ��داد
القل ��ب ،ويف ا�ص ��بوحة مرتعة بالفكر
والأدب وال تخل ��و م ��ن �ش ��جن الوطن
�ض ��من فعالي ��ات بغ ��داد مدين ��ة الأدب
الثق ��ايف  -يون�س ��كو احتفلت من�ص ��ة
منتدى املر�أة الثقايف بديوان ال�شاعرة
مي ��ادة املب ��ارك (ل ��ك تفا�ص ��يل املط ��ر)
وب� ��إدارة ال�ش ��اعرة والفنان ��ة املبدعة
غ ��رام الربيع ��ي وبح�ض ��ورعدد كبري
م ��ن الأدب ��اء واملثقفني .ب ��د�أت املبارك
حديثها بق�صيدة جميلة ومعربة قالت
فيها-:
تنا ُم على �أرجوح َة قلقي

الطقس

 علي ح�سني

خروج عبد املهدي ..
دخول ال�شابندر
عزت ال�شابندر املتدرب يف
كوالي�س ال�سيا�سة ،والقافز من
ناطق با�سم كتلة عالوي �إىل
�ساعي بريد لكتلة املالكي ،وجد
مخَ رجا م�ضحكا لأزمته عندما
�أ�صبح ماكريا لعادل عبد املهدي
يجمله وقت اللزوم  ،حيث
�أخربنا قبل يومني �أن ا�ستقالة
حكومة عادل عبد املهدي ،لن
تنهي الأزمة يف البالد ،م�ضيفا،
كعادته حني يكون قد قب�ض ثمن
كالمه� ،أن عادل عبد املهدي مل
يكن �سببا يف امل�شاكل .ال�شابندر
م�صر على امل�ضي قدما يف
"ت�سميم" حياتنا بكل ما �أوتي
من قوة وو�سائل م�شروعة وغري
م�شروعة ،وطرق م�ستقيمة
وملتوية ليحرق ما تبقى من
م�ساحات الأمل يف نفو�س
النا�س.
بالت�أكيد ف�إن �أحاديث ال�شابندر
الكوميدية لن ت�صمد �أمام �أول
مناق�شة جادة حول م�شروع
"حكومة" عادل عبد املهدي الذي
يريد هو الآخر �إثبات �أن حكومته
لها �أف�ضال على العراقيني،
وب�صرف النظر عن �أن تفا�صيل
مثل هذه الأحاديث التي تعج
دوما بكلمات �أ�شبه بداء "الت�أت�أة"
الذي �أ�صاب معظم �سيا�سيينا،
فالنا�س تدرك �أن هناك حالة
م�ستع�صية من العوق ال�سيا�سي
وتعطل احلوا�س �أ�صابت
احلكومة واملقربني منها.
ال�شابندر �إذن ال يهمه ت�أ�سي�س
�سلطة دولة م�ؤ�س�سات ،لكنه
ي�سعى مثل غريه من مقربي
�أ�صحاب الفخامة �إىل ت�أ�سي�س
قانون مل�صادرة البالد ،واعتبارها
غنيمة تطبيقا للقول امل�أثور
لقائدهم "بعد ما ننطيها"،
وهذا يتطلب ا�ستعادة �صورة
الدكتاتور ،لنجد �أنف�سنا �أمام
جملة �أثرية ترتدد هذه الأيام،
تقول" :نحن بحاجة �إىل �سلطة
قوية".
قوية على من؟ على دول اجلوار
التي تعبث بالبالد؟ ،على
الأمريكان الذين جعلوا منا
فئران جتارب لدميقراطية ال�شرق
الأو�سط؟� ،أم على ع�صابات القتل
و�سارقي املال العام؟ ،لكن يبدو
�أن مفهوم ال�سلطة القوية يعني
اال�ستئثار بالبالد كاملة .
�أمل يخربنا ال�شابندر ب�أن "كل
من يقول �إن الد�ستور هو املرجع
حلل امل�سائل العالقة لي�س دقيقا،
حيث �أن الد�ستور مل ي�سعف
�أحدا" .فيما كان عادل عبد املهدي
ويف الوقت نف�سه يلقي كل يوم
حما�ضرة عن مفاتن الد�ستور.
ت�صريحات تريد �أن تدخلنا يف
متاهة المتناهية ،مع ق�صف
عنيف تقوم به قوات مكافحة
ال�شعب لكل متظاهر يريد �أن
تتغري حال البالد.
تعلمنا ال�سيا�سة �أن هناك فرقا
كبريا بني املوقف امل� َّؤ�س�س على
�صدق النوايا ،وبني �أفكار مرتزقة
الكرا�سي ،وطبيعي �أن يختار
البع�ض طريق تخوين الآخرين
و�إق�صائهم ،لأنها الأ�سهل يف
احلروب التي تقودنا �إليها جماعة
تريد �أن ت�سيطر على البالد من
خالل حتقري اجلميع واعتبارهم
خونة وخارجني على القانون.
عبد املهدي ومن معه ال يهمهم
ت�أ�سي�س �سلطة لدولة يحكمها
القانون ،وال يهمهم �أن تكون
م�ؤ�س�سات الدولة قوية ومعافاة،
لأنهم ال يعرفون �أ�صال �أن بناء
الدولة ال يحتاج �إىل ا�ستعرا�ض
ع�ضالت ،وال ملطاردة �شباب
االحتجاجات وقتل املئات منهم .

�سرية خمت�صرة
لكاتبة �شجاعة

وفاة املغني �شعبان عبد الرحيم عن  62عام ًا

العمود
الثامن

�أجنلينا جويل:

�أرغب يف ترك الواليات املتحدة
الأمريكية

يف حوار مع جملة “هاربر بازار” ك�شفت النجمة الأمريكية �أجنلينا
جويل عن تفا�صيل و�أ�سرار جديدة عن حياتها .
حي ��ث حتدث ��ت يف البداية ع ��ن طفولتها وف�ت�رة املراهقة فقالت
�إنها مل تكن حتظى ب�ش ��عبية يف املدر�س ��ة الثانوية و�أن لديها
جروح ��ا عاطفية من عالقات �س ��ابقة  .و�أ�ش ��ارت جويل �إىل
رغبته ��ا ومتنيها الهجرة من الوالي ��ات املتحدة الأمريكية
م ��ع �أطفاله ��ا .لكنه ��ا تعل ��م �أن والده ��م النج ��م العامل ��ي
براد بيت �س�ي�رف�ض هذا الأمر لأن ��ه يريدهم يف لو�س
�أجنلو� ��س لذلك �س ��تنتظر حتى بلوغهم �س ��ن الر�ش ��د
 .وع ��ن و�ض ��عها ال�ص ��حي وما مرت به خ�ل�ال الفرتة
املا�ضية والعمليات التي �أجرتها من ا�ستئ�صال للثدي
واملبي�ض�ي�ن قالت" :لقد مر ج�س ��دي بالكثري على مدار
العقد املا�ض ��ي خا�ص ��ة يف ال�س ��نوات الأربع املا�ض ��ية..
ولدي ندوب وا�ضحة وغري وا�ضحة �أعاين منها" .وخالل
املقابل ��ة تناولت �أجنلينا مو�ض ��وع طالقها م ��ن براد بيت
وكي ��ف �أثر الأمر على �أوالدهما وعلقت على ذلك قائلة" :لقد
م ��روا بالكثري �أنا �أتعلم من قوتهم� ..إن معرفة ذاتنا احلقيقية
هي �س�ؤال مهم للغاية بالن�سبة لنا جميعا خا�صة الطفل".

ميادة املبارك ..تنثـر ق�صائدها على �شاطئ دجلة
فتختب ��ئُ يف كن � ِ�ف �أ�س ��ئلتي عالم ��اتٍ
حريى
ُ
تبحث عن َك ك َل يوم
قطرة ما ٍء و�أغنية
يف ِ
لأن َك جميع الق�صائد
تتعدى �أ�سرار القوايف
واحد ًة واحدة
كيمام ٍة زرقاء ت�سمو برفيفها
فتتجلى عالي ًا عند بوابات الفردو�س
وحتدث ��ت مديرة اجلل�س ��ة واملحاورة
ال�ش ��اعرة"غرام الربيعي"عن �ضيفتها
املبارك فقالت:
انه ��ا م ��ن موالي ��د بغ ��داد وخريج ��ة
معه ��د النف ��ط ولديه ��ا اهتمام ��ات
مبكرة باالدب وخا�ص ��ة ال�ش ��عر ،ولها
حم ��اوالت اولية يف ال�ش ��عر العمودي

وبعدها اجتهت اىل كتابة الن�ص ��و�ص
النرثية .و�ص ��درت لها جماميع نرثية
عدي ��دة طيلة ال�س ��نوات املا�ض ��ية كان
�آخره ��ا جمموعته ��ا (ل ��ك تفا�ص ��يل

املطر) املطبوعة يف دم�شق /داراالمل
التي �ض ��مت جمموعة من الن�ص ��و�ص
والوم�ض ��ات النرثي ��ة .واك ��دت ان
ال�شاعرة عربت يف �شعرها عن موقفها

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العامة للأن ��واء اجلوية العراقية حال ��ة الطق�س لهذا الي ��وم (االربعاء) �أن
درجات احلرارة تنخف�ض قليال عن معدالتها ،وان اجلو �س ��يكون غائما مع �سقوط امطار
رعدية يف بع�ض املناطق.

م ��ن الوط ��ن ،وا�س ��تطاعت ان تط ��وع
اللغة م ��ن خالل ال�ص ��ور املعربة التي
تقوم على املفارقة واالنزياح.
وع ��ادت املبارك اىل ق ��راءة العديد من
ن�ص ��و�ص جمموعتها النرثية املحتفى
بها .وهي ن�ص ��و�ص عاجلت وتناولت
مو�ض ��وعات �ش ��تى منه ��ا الوجداني ��ة
والوطني ��ة ..بع ��د �أن انه ��ت املب ��ارك
حديثه ��ا انهال ��ت عليه ��ا املداخالت من
الزمالء :ا�سماعيل ابراهيم والدكتورة
�سجال الركابي وعادل والدكتور �سعد
حممد التميمي وامني قا�سم املو�سوي
ورائ ��د وكاظم هالل البدري والدكتور
�ص ��ادق املو�سوي وح�سن حافظ وعبد
املنع ��م نا�ص ��ر العي�س ��اوي وفاطم ��ة
الزبي ��دي وعل ��ي البغ ��دادي وفراق ��د.

ال�ش ��اعرة �س ��جال الركاب ��ي قال ��ت-:
العن ��وان ميثل رم ��ز النقاء وال�ص ��فاء
و�س� ��ألت عندما تكتب ،ال�ش ��عر هل هي
نف� ��س ال�س ��يدة مي ��ادة الأم والزوج ��ة
وامللتزم ��ة اجتماعي� � ًا ام تتلب�س ��ها
احا�س ��ي�س اخرى لفتاة �صغرية العمر
او رج ��ل او ام ��ر�أة اك�ث�ر حت ��رر ًا .يف
حني ا�شار د�.سعد التميمي :اىل جناح
ال�ش ��اعرة يف التعام ��ل م ��ع اللغة على
م�س ��توى املف ��ردة واجلملة ال�ش ��عرية
من خالل ال�صور املعربة ،ونوه الناقد
ا�س ��ماعيل ابراهي ��م اىل التوظي ��ف
اجلمي ��ل لالنزياح ��ات يف �ص ��ياغة
اجلم ��ل ال�ش ��عرية ،واك ��د الناق ��د امني
قا�س ��م قدرة ال�ش ��اعرة يف التعبري عن
املر�أة والوطن.
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