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احتجاجات مرتقبة قد ت�ؤثر على نتائج االنتخابات

ت�شرين �ساخن �سيا�سي ًا و�شعبي ًا ينتظر العراقيين
 بغداد  /يا�سر ال�سامل
اعت ��اد العراقي ��ون عل ��ى �صخ ��ب ال�سيا�س ��ة
يف بلده ��م ،وت�ص ��ادم االح ��داث وا�شت ��داد
ال�صراعات يف مواعيد كربى.
ت�شرين املقبل ،واح ٌد م ��ن تلك املواعيد ،التي
�ستكون �ساخنة �سيا�سي ًا و�شعبي ًا.
ف� ��إىل جان ��ب موع ��د االنتخاب ��ات الربملاني ��ة
املبكرة ،الذي مت حتديده يف  10/10من هذا
العام ،ت�ستعد ق ��وى وتن�سيقيات احتجاجية
�إىل �إحياء الذكرى ال�سنوية الثانية النتفا�ضة
ت�شرين.
ن�شطاء ب ��ارزون يتحدثون عن �إمكانية عودة
املتظاهرين �إىل �ساحات االحتجاج مع حلول
�شه ��ر ت�شرين� ،سيما و�أن مطال ��ب االنتفا�ضة

مل تتحق ��ق عل ��ى الرغم من م ��رور عامني على
انطالقها ،و�سقوط مئات ال�ضحايا.
ح�سني حمم ��ود النا�شط والقي ��ادي يف حزب
البيت الوطن ��ي النا�شئ ،حتدث لـ(املدى) عن
ا�ستع ��دادات الأح ��زاب الوطني ��ة والنقاب ��ات
والتن�سيقي ��ات لإحي ��اء ذك ��رى االنتفا�ض ��ة،
قائ�ل ً�ا�" :سيك ��ون احتف ��ا ًء يلي ��ق مب ��ا قدمت ��ه
ت�شرين".
ويرى حممود� ،أن ع ��ودة االحتجاجات "�أمر
وارد ج ��د ًا" ،لأن الأ�سب ��اب الت ��ي �أدت �إىل
ان ��دالع االنتفا�ض ��ة" ،ما ت ��زال قائمة ومل تتم
معاجلتها من قبل ال�سلطة وقواها".
و�أك ��د �أن موقف املقاطع�ي�ن لالنتخابات" ،لن
يدفعن ��ا �إىل عرقل ��ة الي ��وم االنتخابي ،فنحن
نقاطع االنتخابات احتجاجا على عدم توفري

بيئ ��ة منا�سب ��ة لإجرائه ��ا" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن
"الت�شريني�ي�ن" يريدون االنتخابات ،ب�شرط
�أن تكون حرة ونزيهة.
تل ��ك الع ��ودة املرتقب ��ة لالحتجاج ��ات ،تث�ي�ر
خ�شي ��ة الق ��وى وال�سيا�سي�ي�ن امل�شارك�ي�ن
يف االنتخاب ��ات ،م ��ن تعك ��ر �أج ��واء الدعاية
االنتخابي ��ة ،وارتف ��اع من�س ��وب املقاطع ��ة
ال�شعبية ل�صناديق االقرتاع.
النائ ��ب واملر�ش ��ح �أحمد اال�س ��دي ا�ستبعد �أن
ت�ؤث ��ر االحتجاج ��ات املرتقب ��ة يف ت�شري ��ن،
عل ��ى �أج ��واء االنتخاب ��ات ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن
"احلكومة والأجهزة الأمنية جاهزة للتعامل
مع م ��ن ال يريد اال�ستقرار للع ��راق والإ�ساءة
للتظاهرات ال�سلمية".
م ��ن جانب ��ه ،يتوق ��ع املحل ��ل ال�سيا�س ��ي علي

البي ��در� ،أن يكون �شه ��ر ت�شري ��ن املقبل ،وما
يحمله م ��ن �أحداث حمفزا للم ��زاج ال�سيا�سي
يف الع ��راق ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "الأجواء املقبلة
ق ��د تعي ��د االحتجاج ��ات لك ��ن �أق ��ل ح ��دة من
ال�سابق".
وعم ��ا اذا كان ��ت االحتجاجات ق ��د ت�ؤثر على
�أجواء االنتخابات ،ق ��ال البيدر� ،إنه يف حال
ع ��ودة االحتجاج ��ات بق ��وة ،ف�إنه ��ا ب�ل�ا �شك
�ست�ؤثر عل ��ى �أجواء االنتخاب ��ات ونتائجها.
م�ش�ي�ر ًا �إىل انه ��ا �ستدفع الناخ ��ب اىل تدقيق
خيارات ��ه ،وبالت ��ايل ال�ضغ ��ط عل ��ى ال�شارع
النتخاب الكفوء والنزيه.
خامتا بالقول :ان القوى ال�سيا�سية املتنفذة،
تخ�ش ��ى م ��ن ع ��ودة االحتجاجات ،مل ��ا لها من
ت�أثري على االنتخابات ونتائجها.

 بغداد /املدى
ا�س ��تقبل رئي� ��س م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى للإع�ل�ام والثقاف ��ة
والفن ��ون فخ ��ري ك ��رمي يف بغ ��داد ي ��وم �أم� ��س الأول
اجلمع ��ة ،ال�سفري املقيم واملفو�ض ف ��وق العادة لرو�سيا
االحتادي ��ة �إيلربو� ��س كوترا�شي ��ف ملنا�سب ��ة ممار�س ��ة
مهام ��ه يف الع ��راق يرافقه بي�ت�ر �إيغ ��وروف ال�سكرتري
الث ��اين لل�سفارة .وق ��د جرى يف اللقاء بح ��ث الأو�ضاع
العام ��ة يف العراق وما ت�شهدها م ��ن تدابري على �صعيد
حماربة الف�س ��اد والتح�ض�ي�ر لالنتخاب ��ات القادمة وما
�أُجنز من خطوات ايجابية لتخفيف االحتقان ال�سيا�سي
اتخذها رئي�س جمل�س الوزراء م�صطفى الكاظمي .
كم ��ا بحث اللقاء العالقات بني البلدين ال�صديقني و�آفاق
تطورها يف املج ��االت املختلفة ،والدع ��م الذي يحتاجه
الع ��راق لإع ��ادة الإعم ��ار يف امل ��دن الت ��ي حت� � ّررت م ��ن
داع�ش .وتناول اللقاء نتائج م�ؤمتر القمة الذي عقد يف
بغداد م�ؤخر ًا ،و�أهمية انفتاح العراق على دول اجلوار

العراق ي�ستعد لل�سيطرة على �أجوائه بعد مغادرة التحالف الدولي
 بغداد /فرا�س عدنان
ي�ستع ��د  2500جن ��دي �أمريك ��ي ملغ ��ادرة الع ��راق بع ��د ثالث ��ة
�أ�سابي ��ع ،عل ��ى �أن تنتهي ه ��ذه العملية يف  31م ��ن �شهر كانون
الأول ،وت�ؤك ��د جلن ��ة الأم ��ن والدف ��اع يف جمل� ��س الن ��واب �أن
االن�سح ��اب ل ��ن يو ّل ��د فراغ ًا ب ��ل �سيتبع ��ه تعاون م ��ع التحالف
ال ��دويل وحلف الناتو على �صعيد التدريب والت�أهيل ،وك�شفت
عن مرحلة جديدة �ست�شهد تطور ًا ل�سالح اجلو وال�سيطرة على
ال�سماء؛ لتحقيق ال�سيادة التامة.
ويق ��ول ع�ضو اللجن ��ة بدر الزيادي ،يف ت�صري ��ح �إىل (املدى)،

�إن "االتف ��اق ب�ي�ن الواليات املتح ��دة والعراق �أ�صب ��ح وا�ضح ًا
للجميع ،بخروج جميع القوات القتالية يف  31من �شهر كانون
الأول املقبل".و�أ�ض ��اف الزي ��ادي ،النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة �سائرون
التابع ��ة للتيار ال�ص ��دري� ،أن "حلف الناتو �أر�س ��ل وفد ًا كبري ًا
�إىل الع ��راق؛ للتفاو�ض ب�ش�أن التدريب ��ات والدعم اللوج�ستي،
والتعوي� ��ض ع ��ن الق ��وات املن�سحبة".و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "�أوجه
امل�ساع ��دة �ست�شم ��ل ع ��دد ًا م ��ن املج ��االت ،ال�سيم ��ا الطائ ��رات
احلديث ��ة ،فه ��ي حتت ��اج �إىل تدري ��ب العراقي�ي�ن عل ��ى قيادتها
و�صيانتها و�إدامتها وتطويرها".
ولف ��ت الزي ��ادي� ،إىل �أن "الق ��وة اجلوي ��ة والدف ��اع اجل ��وي
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�سيكون ��ان لهما ح�صة كبرية من هذه التدريبات واالتفاقات مع
حلف الناتو".
و�ش� �دّد ،عل ��ى �أن "عملية االن�سح ��اب �ستب ��د�أ يف ال�شهر املقبل،
وت�ستم ��ر لغاي ��ة املوع ��د املتف ��ق علي ��ه ،ومل يتب ��ق م ��ن القوات
الأمريكي ��ة يف الع ��راق �س ��وى  2500مقاتل ،وه ��م موجودون
داخل القواعد ،ولي�س خارجها".
و�أكد ع�ض ��و جلنة الأمن النيابية� ،أن "الع ��راق يف مطلع العام
املقب ��ل �سيك ��ون خالي ًا من جمي ��ع الق ��وات القتالي ��ة الأجنبية،
ويت�سلم املهام الأمنية بنحو تام".
 التفا�صيل �ص2

ي�ستقبل

والإقلي ��م .م ��ن جانب ��ه �أك ��د ال�سف�ي�ر اهتمام ��ه بتعزيز
العالق ��ات الثنائي ��ة واالرتقاء بها يف خمتل ��ف امليادين
ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية .
و�أع ��رب رئي� ��س م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى ع ��ن تطل ��ع ال�شع ��ب
العراق ��ي �إىل امل�ساهم ��ة الن�شيطة جلمهوري ��ة رو�سيا،
ال�صدي ��ق املج ��رب للع ��راق وال�شعب العراق ��ي يف دعم
كل م ��ا من �ش�أنه جتاوز العراق مل ��ا يحيط به من �أزمات
و�صعوب ��ات وا�ستنها�ض مقوم ��ات معافاته وال�سري به
نحو ا�ستكمال بُنى الدول ��ة وم�ؤ�س�ساتها الدميقراطية.
من جهت ��ه �أعرب ال�سفري الرو�سي ع ��ن �سعادته باللقاء،
مذك ��ر ًا بالعالق ��ات التاريخية بني البلدي ��ن وال�شعبني.
و�أك ��د ال�سف�ي�ر كوترا�شي ��ف عل ��ى �سيا�س ��ة الت�ضام ��ن
وال�صداق ��ة والتعاون املثم ��ر واملعونة النزيهة للعراق،
وثم ��ن ال�سفري دور رئي�س جمل�س الوزراء العراقي يف
حر�ص ��ه على ايج ��اد �أر�ضية �إيجابي ��ة لتمتني العالقات
الثنائي ��ة م ��ع رو�سي ��ا االحتادي ��ة وتو�سي ��ع ميادي ��ن
التعاون بينهما .

�شعارات الأحزاب في االنتخابات :البحث عن "الدولة
المفقودة" و دمج الح�شد مع الجي�ش!
 بغداد /متيم احل�سن

اىل م ��ادة لل�سخرية يف ال�ش ��ارع ،مثل ال�شعار
ال ��ذي حتمله كتل ��ة متهمة بت�سلي ��م البالد اىل
"داع�ش" وترفع الآن �شعار "�سنعيدها دولة"!
االحزاب التي لديها اجنحة م�سلحة ،انخرطت
اي�ضا يف حوار البحث ع ��ن الدولة ،وبع�ضها
ا�ضاف ��ت مل�س ��ات خا�ص ��ة عل ��ى �شعاراتها مثل
احلديث عن "ال�سالم".
باملقاب ��ل ذهبت قوى اخرى يف طرح قد يكون
م�ستفزا لبع�ض التيارات ال�شيعية ،مثل �شعار
دمج احل�شد مع القوات االمنية.

تبحث �أغلب الق ��وى ال�سيا�سية التي تتناف�س
يف االنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة املقبل ��ة ،ع ��ن
"الدول ��ة" وفقا لل�شعارات الت ��ي تطلقها تلك
التيارات!
وج ��رت الع ��ادة يف االنتخاب ��ات ان تخت ��ار
الأحزاب عبارة ق�ص�ي�رة يف حمالت للرتويج
تلخ�ص برناجمها ال�سيا�سي.
لك ��ن يف احيان كثرية تتح ��ول تلك العبارات
طالب عبد العزيز يكتب:

�شبح "ت�شرين"في ت�شرين القادم
اياد ال�صاحلي يكتب:

مخاتير انتخابات الكرة

ممار�سة للقوات االمنية حلماية املراكز االنتخابية ليوم االقرتاع ..عد�سة  :حممود ر�ؤوف

 ترجمة  /حامد احمد
ح ��ركات �سيا�سي ��ة جدي ��دة ظه ��رت بع ��د
احتجاج ��ات ت�شري ��ن  2019الت ��ي اعلن ��ت
عن معار�ضتها ال�صريحة للنظام ال�سيا�سي
يف البل ��د ال ��ذي ت�أ�س�س بعد الع ��ام ،2003
بد�أت تدعو الآن لإ�صالحات جذرية للنظام

ال�سيا�س ��ي و�أ�شارت يف م�ؤمت ��ر مو�سع لها
الأ�سب ��وع املا�ض ��ي اىل انها ل ��ن ت�شارك يف
االنتخاب ��ات لفقدانه ��ا النزاه ��ة والعدال ��ة
وتكاف�ؤ الفر�ص.
امل�ؤمت ��ر ال ��ذي عق ��د حت ��ت عن ��وان "جتمع
قوى املعار�ضة" تطرق اىل م�ساوئ النظام
ال�سيا�س ��ي العراق ��ي واك ��د عل ��ى �ض ��رورة

اج ��راء �إ�صالح ��ات ،كم ��ا دع ��ا للخ ��روج
بتظاه ��رات مليوني ��ة بداي ��ة ال�شه ��ر القادم
لإحياء الذكرى ال�سنوية النطالق تظاهرات
ت�شرين.
وكان الناط ��ق با�سم ق ��وى املعار�ضة ،با�سم
ال�شي ��خ ،قد ذكر يف بيان ل ��ه بتاريخ � 26آب
ان "املعار�ض ��ة تعمل على ا�ص�ل�اح النظام،

ُ
و�سيرت ُه الذاتية الثرية
جالل �أمين
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"املعار�ض ��ة ال�سيا�سي ��ة املعلن ��ة م ��ن جانب
الأط ��راف الفاعل ��ة حلرك ��ة االحتج ��اج ،ق ��د
جاءت ل�سبب وحقيق ��ة ان النظام ال�سيا�سي
قد ف�شل بتحقيق تعهدات طرحها خالل ذروة
حركة االحتجاج وكذل ��ك مماطلته يف تنفيذ
وتلبية املطالب".

 التفا�صيل �ص3

المغرب ..هزيمة مدوية لحزب العدالة والتنمية في االنتخابات
 متابعة  /املدى
تعر�ض حزب العدالة والتنمية احلاكم يف املغرب لهزمية
مدوية ،بينما حقق التجمع الوطني للأحرار فوزا مقنعا
يف االنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة ،فيم ��ا ح�صل ح ��زب التقدم
واال�شرتاكية على  23مقعدا يف جمل�س النواب.
وج ��اءت خ�سارة ح ��زب العدال ��ة والتنمي ��ة ،الإ�سالمي،
ب�ص ��ورة �ساحق ��ة �إذ مل يحقق احلزب ،ال ��ذي هيمن على
احلي ��اة ال�سيا�سية املغربية ط ��وال العقد املا�ضي� ،سوى
على  12مقعدا ،من �أ�صل  396مقعدا.

فق ��د �أعلن وزي ��ر الداخلية املغربي عبد ال ��وايف الفتيت،
ع ��ن ت�صدر ح ��زب التجم ��ع الوطني للأح ��رار الليربايل
لنتائج االنتخابات الت�شريعية يف املغرب بح�صوله على
 97مقعدا.
كم ��ا ح�ص ��ل ح ��زب الأ�صال ��ة واملعا�ص ��رة عل ��ى 82
مقع ��دا ،وح ��زب اال�ستق�ل�ال عل ��ى  78مقع ��دا ،واالحتاد
اال�شرتاك ��ي للق ��وات ال�شعبي ��ة على  35مقع ��دا ،وحزب
احلرك ��ة ال�شعبي ��ة عل ��ى  26مقع ��دا ،وح ��زب التق ��دم
واال�شرتاكي ��ة عل ��ى  23مقع ��دا واالحت ��اد الد�ست ��وري
عل ��ى  18مقع ��دا ،والعدال ��ة والتنمي ��ة عل ��ى  12مقع ��دا،

بينم ��ا نال ��ت باق ��ي الأح ��زاب الأخ ��رى  12مقع ��دا.
وق ��ال وزي ��ر الداخلي ��ة �إن ن�سب ��ة امل�شارك ��ة يف ه ��ذه
االنتخاب ��ات الت ��ي ت�ضمن ��ت كذل ��ك االنتخاب ��ات املحلية
واجلماعية 50.35 ،يف املئة ،مقابل  42يف املئة يف عام
.2016
م ��ن جه ��ة اخ ��رى كل ��ف العاه ��ل املغرب ��ي ،املل ��ك حممد
ال�ساد� ��س  ،عزي ��ز �أخنو� ��ش ،الأم�ي�ن الع ��ام حل ��زب
التجم ��ع الوطن ��ي للأح ��رار بت�شكي ��ل احلكوم ��ة
اجلدي ��دة .وي�أت ��ي ه ��ذا التعي�ي�ن طبق ��ا ملقت�ضي ��ات
الد�ست ��ور املغرب ��ي ،وبن ��اء عل ��ى نتائ ��ج االنتخاب ��ات
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المونيتر :قوى ت�شرين تدعو لإ�صالح �شامل للنظام ال�سيا�سي في العراق
وق ��د تتخ ��ذ خط ��وات �أك�ب�ر م ��ن تل ��ك الت ��ي
�شهدتها احتجاجات ."2019
وقال ال�شي ��خ ان جتمع املعار�ض ��ة ي�ضم 40
حرك ��ة وجمموعة انبثقت م ��ن االحتجاجات
التي �شهدها العراق عرب ال�سنتني املا�ضيتني.
زي ��د اال�سع ��د ،اح ��د اب ��رز النا�شط�ي�ن يف
حركة االحتجاج يف الع ��راق ،قال للمونيرت

او �شع ��ارات �شعبي ��ة ،مث ��ل الت ��ي اختارته ��ا
الأح ��زاب الت ��ي انبثق ��ت ع ��ن احتجاج ��ات
ت�شري ��ن ،او ابع ��اد "احلر� ��س الق ��دمي" م ��ن
املنظوم ��ة ال�سيا�سي ��ة كم ��ا يطرح ��ه ح ��زب
مغمور.
ويف زحم ��ة ال�شع ��ارات ،ج ��اءت �شع ��ارات
بع� ��ض الأح ��زاب مت�شابهة �إىل ح ��د التطابق،
و ا�ستن�سخ ��ت اخ ��رى �شع ��ارات متك ��ررة عن
الإ�صالح ومنح احلقوق.

الت�شريعي ��ة الت ��ي �أجري ��ت يف � 8أيلول�/سبتم�ب�ر.
و�أ�صب ��ح �أخنو� ��ش مكلف ��ا بت�شكي ��ل احلكوم ��ة املغربية
اجلدي ��دة و�سيحمل لق ��ب رئي�س احلكوم ��ة املكلف ،فيما
ي�ستمر �سع ��د الدين العثماين رئي�س ��ا حلكومة ت�صريف
الأعم ��ال حت ��ى ا�ستقب ��ال العاه ��ل املغرب ��ي للحكوم ��ة
اجلديدة لتن�صيبها ر�سميا.
و�أخنو� ��ش ه ��و ثال ��ث رئي� ��س للحكوم ��ة املغربي ��ة بع ��د
د�ستور  ،2011وي�أتي تكليفه تر�سيخا لتقليد دميقراطي
ين� ��ص على تكلي ��ف زعيم احلزب الفائ ��ز يف االنتخابات
بت�شكيل احلكومة اجلديدة.

لطفية الدليمي تكتب:
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هدر الكمارك يبلغ
 ..%80و�صمت ر�سمي
�إزاء غالء الأ�سعار
 بغداد /نب�أ م�شرق
ح ّمل ��ت جلنت ��ان يف جمل� ��س الن ��واب ،احلكوم ��ة م�س�ؤولي ��ة ارتف ��اع
الأ�سع ��ار يف الأ�س ��واق العراقي ��ة ،وبينتا �أن اله ��در يف الكمارك ي�صل
حالي� � ًا �إىل  ،%80داعيتان �إىل مراجع ��ة نتائج الورقة البي�ضاء ملعرفة
�آثارها الإيجابية وال�سلبية.
وق ��ال ع�ضو اللجن ��ة املالية النيابية ناجي ال�سعي ��دي يف ت�صريح �إىل
(املدى)� ،إن "االرتفاع احلا�ص ��ل يف �أ�سعار الأ�سواق العراقية تتحمل
م�س�ؤوليت ��ه احلكومة ،التي عجزت عن حتقيق الكثري من الإ�صالحات
االقت�صادية".
و�أ�ضاف ال�سعي ��دي� ،أن "�أبرز تلك الإ�صالح ��ات التي ت�ضمنها املنهاج
ال ��وزاري ق�ضية املنافذ احلدودية" ،منوه ًا �إىل �أن "الهدر يف الكمارك
ي�صل �إىل  %80من جمموع ما يدخل فعلي ًا".
و�أو�ض ��ح� ،أن "الهدر ال يتعلق فقط بقل ��ة العائدات املالية �إىل اخلزينة
العامة للدولة العراقية� ،إمنا ي�ؤثر يف القطاع اخلا�ص ،و�سعر ال�صرف
ونافذة بيع العملة".
ولف ��ت ال�سعيدي� ،إىل �أن "احلكومة ،بعد �أن عجزت عن �إيجاد معاجلة
ملف الكم ��ارك ،جل�أت �إىل احللول ال�سهلة يف زي ��ادة الإيرادات املالية
من خ�ل�ال رفع �سع ��ر �صرف ال ��دوالر ،والت�أث�ي�ر على جمم ��ل الن�شاط
االقت�صادي يف البلد".
 التفا�صيل �ص2
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 2500جندي �أمريكي يتح�ضرون لالن�سحاب بداية من ال�شهر املقبل

العراق ي�س��تعد لل�س��يطرة عل��ى �أجوائ��ه بعد مغ��ادرة التحال��ف الدولي
 بغداد /فرا�س عدنان

ي�ستعد  2500جندي �أمريكي
ملغادرة العراق بعد ثالثة �أ�سابيع،
على �أن تنتهي هذه العملية يف 31
من �شهر كانون الأول ،وت�ؤكد جلنة
الأمن والدفاع يف جمل�س النواب
�أن االن�سحاب لن يو ّلد فراغ ًا بل
�سيتبعه تعاون مع التحالف الدويل
وحلف الناتو على �صعيد التدريب
والت�أهيل ،وك�شفت عن مرحلة
جديدة �ست�شهد تطوراً ل�سالح اجلو
وال�سيطرة على ال�سماء؛ لتحقيق
ال�سيادة التامة.
ويقول ع�ضو اللجن ��ة بدر الزيادي ،يف ت�صريح
�إىل (امل ��دى)� ،إن "االتفاق بني الواليات املتحدة
والع ��راق �أ�صب ��ح وا�ضح� � ًا للجمي ��ع ،بخ ��روج
جمي ��ع الق ��وات القتالية يف  31م ��ن �شهر كانون
الأول املقب ��ل" .و�أ�ض ��اف الزي ��ادي ،النائ ��ب عن
كتل ��ة �سائ ��رون التابع ��ة للتي ��ار ال�ص ��دري� ،أن
"حل ��ف الناتو �أر�سل وفد ًا كب�ي� ً
را �إىل العراق؛
للتفاو�ض ب�ش�أن التدريبات والدعم اللوج�ستي،
والتعوي�ض عن القوات املن�سحبة".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "�أوجه امل�ساع ��دة �ست�شمل عدد ًا
من املج ��االت ،ال�سيما الطائ ��رات احلديثة ،فهي
حتت ��اج �إىل تدري ��ب العراقي�ي�ن عل ��ى قيادته ��ا
و�صيانتها و�إدامتها وتطويرها".
ولفت الزي ��ادي� ،إىل �أن "القوة اجلوية والدفاع
اجل ��وي �سيكون ��ان لهم ��ا ح�صة كب�ي�رة من هذه
التدريبات واالتفاقات مع حلف الناتو".
و�ش� �دّد ،على �أن "عملي ��ة االن�سح ��اب �ستبد�أ يف

ال�شهر املقبل ،وت�ستمر لغاية املوعد املتفق عليه،
ومل يتب ��ق م ��ن الق ��وات الأمريكي ��ة يف الع ��راق
�س ��وى  2500مقات ��ل ،وه ��م موج ��ودون داخ ��ل
القواعد ،ولي�س خارجها".
و�أك ��د ع�ضو جلنة الأم ��ن النيابي ��ة� ،أن "العراق
يف مطل ��ع العام املقبل �سيك ��ون خالي ًا من جميع
الق ��وات القتالي ��ة الأجنبي ��ة ،ويت�سل ��م امله ��ام
الأمني ��ة بنح ��و ت ��ام" .ور�أى� ،أن "تطبيق اتفاق
االن�سح ��اب �س ��وف ي� ��ؤدي �إىل تهدئ ��ة ال�ش ��ارع
العراقي ،وحتى الف�صائ ��ل التي كانت ت�ستهدف
امل�صالح الأمريكية �سوف تتوقف عن ن�شاطها".
وطال ��ب الزي ��ادي" ،اجلمي ��ع باح�ت�رام االتفاق

بغي ��ة تنفي ��ذه عل ��ى �أمت وج ��ه وع ��دم عرقلت ��ه،
وبالت ��ايل ينبغ ��ي التوق ��ف ع ��ن ق�ص ��ف مواق ��ع
البعث ��ات الدبلوما�سي ��ة ،يف بغ ��داد وباق ��ي
املحافظات العراقية ،وحتى �إقليم كرد�ستان".
ورف� ��ض�" ،إعط ��اء حجج للوالي ��ات املتحدة بان
تبق ��ي قواتها يف العراق بداع ��ي �أن الو�ضع فيه
غ�ي�ر م�ستقر وبحاجة �إىل تواج ��د يدعم القوات
الع�سكرية الوطنية".
وي�أمل الزي ��ادي ،ب�أن "تتوىل الق ��وات العراقية
حماي ��ة جمي ��ع البعث ��ات الدبلوما�سي ��ة ،ومنه ��ا
ال�سفارة الأمريكية لكي نع ّزز ال�سيادة الوطنية،
ونح ��ن �أم ��ام خط ��وة جي ��دة ينبغي امل�ض ��ي بها

بحذر مبا يحقق امل�صلحة العامة".
ويوا�ص ��ل� ،أن "الأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة واجلهات
التي متتل ��ك ف�صائل م�سلح ��ة ت�ستهدف امل�صالح
الأمريكي ��ة ،عليه ��ا �أن تدعم احلكوم ��ة العراقية
وتق ��وي م ��ن موقعها من خ�ل�ال �إتاح ��ة الفر�صة
لتنفيذ اتفاق االن�سحاب".
و�أردف الزي ��ادي� ،أن "الق ��وات الع�سكري ��ة
والعمليات امل�شرتك ��ة هي من تدير امللف الأمني
وال يوج ��د دور حم ��وري للتحال ��ف ال ��دويل"،
ويج ��د �أن "االن�سح ��اب ل ��ن ي�ؤث ��ر يف ا�ستق ��رار
البل ��د ،فالو�ضع يف العراق يختلف عمّا هو عليه
يف �أفغان�ستان ،وال متكن املقارنة بني البلدين".

تفا�صيل جديدة ب�ش�أن ا�ستهداف �أبراج الطاقة يف كرد�ستان
 خا�ص /املدى
حتدث قائممق ��ام ق�ضاء جمجم ��ال التابع اداريا
ملحافظ ��ة ال�سليماني ��ة� ،أم� ��س ال�سب ��ت ،ع ��ن
تط ��ورات جدي ��دة يف ق�ضي ��ة ا�سته ��داف ابراج
الكهرباء الت ��ي تهدد ا�ستق ��رار الطاقة يف بع�ض
مدن اقلي ��م كرد�ستان .وق ��ال قائممقام جمجمال
رم ��ك رم�ض ��ان ،لـ(امل ��دى)� ،إن "الق ��وات االمنية
متكنت من اعتق ��ال  3متورطني يف �سرقة ابراج

حديدي ��ة ،م ��ا ت�سب ��ب يف تهديد اب ��راج الكهرباء "التبلي ��غ الف ��وري عن اي ��ة خمالفات غري الئقة
م ��ن خطر اال�صطدام وانقط ��اع التيار يف ن�صف او تخال ��ف القان ��ون" .وح ��ذرت املديرية العامة
ال�سليماني ��ة وكذل ��ك انقطاعه ��ا �ضم ��ن ادارة للكهرباء يف ال�سليمانية ام�س اجلمعة ،من خطر
كرميان" .وا�ضاف رم�ض ��ان ،انه "مت ت�شخي�ص انهي ��ار �شبك ��ة الكهرب ��اء الوطني ��ة يف املحافظة
ع ��دد م ��ن املتورط�ي�ن يف ه ��ذه اال�ستهداف ��ات وب� ��إدارة منطق ��ة كرمي ��ان ج ��راء قي ��ام ع�صاب ��ة
ومت ار�س ��ال برقي ��ات امني ��ة ب�ش�أنه ��م ،م ��ا ا�سفر ب�سرق ��ة مع ��دات وقابل ��وات �أبراج نق ��ل الطاقة.
ع ��ن اعتق ��ال  3منه ��م يف منطقت ��ي (�ساجن ��او وقال مدير عام كهرباء ال�سليمانية �ساالر ح�سام
و�شور� ��ش) ،ف�ض�ل�ا ع ��ن �ضب ��ط اب ��راج حديدية الدين يف بيان� ،إن جمموعة من �ضعاف النفو�س
هناك" .ودعا قائممق ��ام جمجمال املواطنني اىل يقومون ومنذ فرتة يف منطقة "�سنكاو" ب�سرقة

معدات وقاب ��والت �أبراج النق ��ل املجهزة للطاقة
لل�سليماني ��ة وكرمي ��ان ،وبه ��ذا وف�ض�ل�ا ع ��ن
الأ�ض ��رار املادية التي ُتقدر ب� �ـ 200مليون دينار
عراق ��ي فهن ��اك خم ��اوف م ��ن �سق ��وط اخلطوط
الناقل ��ة ،وانعدام جتهيز الطاق ��ة يف ال�سليمانية
وكرمي ��ان .وطالب امل�س� ��ؤول احلكومي اجلهات
املعني ��ة ب�أن تق ��وم بعمل جاد للق�ض ��اء على هذه
الظاهرة ،ومعاقبة املجرم�ي�ن ،وا�صفا ما يحدث
ب�أنه "جرمية" بحق ال�سليمانية وكرميان.

املواطن يدفع ثمن �سوء �إدارة احلكومات املتعاقبة

هدر الكمارك يبلغ  ..% 80و�صمت ر�سمي �إزاء غالء الأ�سعار
 بغداد /نب�أ م�شرق
ح ّمل ��ت جلنتان يف جمل� ��س النواب،
احلكومة م�س�ؤولية ارتفاع الأ�سعار
يف الأ�س ��واق العراقي ��ة ،وبينت ��ا
�أن اله ��در يف الكم ��ارك ي�ص ��ل حالي ًا
�إىل  ،%80داعيت ��ان �إىل مراجع ��ة
نتائ ��ج الورق ��ة البي�ض ��اء ملعرف ��ة
�آثاره ��ا الإيجابي ��ة وال�سلبية .وقال
ع�ض ��و اللجن ��ة املالي ��ة النيابي ��ة
ناج ��ي ال�سعي ��دي يف ت�صري ��ح �إىل
(املدى)� ،إن "االرتف ��اع احلا�صل يف
�أ�سع ��ار الأ�س ��واق العراقي ��ة تتحمل
م�س�ؤوليت ��ه احلكوم ��ة ،التي عجزت
عن حتقي ��ق الكثري م ��ن الإ�صالحات
االقت�صادي ��ة" .و�أ�ض ��اف ال�سعيدي،
�أن "�أب ��رز تل ��ك الإ�صالح ��ات الت ��ي
ت�ضمنه ��ا املنه ��اج ال ��وزاري ق�ضي ��ة
املناف ��ذ احلدودي ��ة" ،منوه� � ًا �إىل �أن
"اله ��در يف الكمارك ي�صل �إىل %80
من جمموع ما يدخل فعلي ًا".
و�أو�ض ��ح� ،أن "اله ��در ال يتعلق فقط
بقل ��ة العائ ��دات املالي ��ة �إىل اخلزينة
العام ��ة للدولة العراقي ��ة� ،إمنا ي�ؤثر
يف القطاع اخلا�ص ،و�سعر ال�صرف
ونافذة بيع العملة".
ولفت ال�سعيدي� ،إىل �أن "احلكومة،
بع ��د �أن عجزت ع ��ن �إيج ��اد معاجلة
مل ��ف الكم ��ارك ،جل� ��أت �إىل احللول
ال�سهل ��ة يف زيادة الإي ��رادات املالية

من خالل رفع �سع ��ر �صرف الدوالر،
والت�أث�ي�ر عل ��ى جمم ��ل الن�ش ��اط
االقت�صادي يف البلد".
و�أكد ال�سعيدي� ،أن "هذه الإجراءات
تعد �سلبية جتاه الطبقة االجتماعية
الكادح ��ة م ��ن العراقي�ي�ن" ،مطالب� � ًا
"مبراجع ��ة الر�ؤي ��ة االقت�صادي ��ة
للدولة وف ��ق متطلب ��ات ومقت�ضيات
الو�ض ��ع الراه ��ن" .وي ��رى� ،أن
"امل�شكلة التي نعاين منها� ،أن معظم
القائم�ي�ن عل ��ى ال�سيا�ست�ي�ن املالي ��ة
والنقدي ��ة يف البل ��د ه ��م بعي ��دون
ع ��ن الواق ��ع االقت�ص ��ادي واملعي�شي

لل�شع ��ب" .وم�ض ��ى ال�سعي ��دي� ،إىل
�أن "جملة من الق ��رارات مت اتخاذها
�ضم ��ن الورق ��ة البي�ض ��اء ،تنبغ ��ي
مراجعتها يف الوقت احلايل من قبل
جلنة تت ��وىل درا�س ��ة النتائ ��ج التي
حتققت عنها ملعرفة الآثار االيجابية
وال�سلبي ��ة� ،أ�سوة بجمي ��ع التجارب
الدولي ��ة" .من جانبه ��ا ،ذكرت ع�ضو
جلنة االقت�صاد واال�ستثمار النيابية
ن ��دى �شاكر ج ��ودت يف ت�صريح �إىل
(امل ��دى)� ،أن "عدم وج ��ود زراعة �أو
�صناع ��ة يف العراق من ��ذ عام 2003
جعلن ��ا نعتم ��د ب�ش ��كل كب�ي�ر عل ��ى

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

الب�ضائ ��ع واملنتج ��ات امل�ستوردة".
وتابع ��ت ج ��ودت� ،أن "م ��ا يت ��م
ا�ست�ي�راده يفرت� ��ض �أن ترتتب عليه
تعرف ��ة كمركي ��ة عالي ��ة الثم ��ن ،لكن
م ��ا نعاين من ��ه ه ��و �ضع ��ف وا�ضح
لل�سيطرة على املنافذ".
وجت ��د� ،أن "تعظي ��م م ��وارد الدول ��ة
ج ��زء من ��ه يعتم ��د عل ��ى املناف ��ذ
احلدودي ��ة ،لأن االقت�ص ��اد العراقي
يعتمد بنحو كبري على اال�سترياد".
و�أف ��ادت ،ب� ��أن "الف�س ��اد امل ��ايل
والإداري وتدخ ��ل بع� ��ض الأحزاب
وال�شخ�صي ��ات املتنف ��ذة يع ��دان من

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

العوام ��ل التي متن ��ع ال�سيطرة على
املناف ��ذ ،وبالت ��ايل ل ��ن يك ��ون لدينا
مورد رديف للنفط".
وتوا�صل جودت� ،أن "غالء الأ�سواق
العراقية ال تتحمله احلكومة احلالية
فح�س ��ب ،لأن رف ��ع �سع ��ر دوالر ق ��د
ح�ص ��ل بالتن�سي ��ق واالتف ��اق م ��ع
الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة ،وم ��ن ث ��م ظهرت
الآثار ال�سلبي ��ة يف الوقت احلايل".
وحتدثت ،عن "ارتفاع غري امل�سبوق
يف الأ�سع ��ار رافق ��ه �ضع ��ف �سيطرة
احلكوم ��ة على م ��ا تقدم ��ه الأ�سواق
من خدم ��ات �إىل املواطن" .و�شددت
جودت ،على �أن "هذا �أدى �إىل زيادة
وا�ضح ��ة يف ن�سبة الفقر وامل�شكالت
االقت�صادي ��ة ،ويراف ��ق ذل ��ك ك�س ��اد
متمث ��ل بقل ��ة �إقب ��ال املواطن�ي�ن على
ال�شراء".
ونب ��ه� ،إىل �أن "�إحكام ال�سيطرة على
املناف ��ذ ومعاجلة اله ��در يف الكمارك
كان �سيغن ��ي احلكوم ��ة ع ��ن اللجوء
�إىل الطبقة الفق�ي�رة واملتو�سطة من
خ�ل�ال الإج ��راءات االقت�صادية التي
ت�سببت ب�ضرر لهم".
انته ��ت ج ��ودت� ،إىل �أن "املواط ��ن
الب�سيط �أخذ يدفع ثمن ف�ساد و�سوء
�إدارة احلكوم ��ات املتعاقب ��ة ،يف
وق ��ت ي�ستمر الف�س ��اد يف العديد من
امل�ؤ�س�س ��ات الت ��ي ميكن له ��ا �أن تدر
�أمواال كبرية للدولة".

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

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

و�أف ��اد ،ب� ��أن "التحال ��ف الدويل لي� ��س بعيد ًا من
الناحي ��ة اجلغرافي ��ة ،فه ��و موج ��ود يف دول
اخللي ��ج والأردن وتركيا ،ومت ��ى احتاج العراق
�إىل دع ��م جوي ف�أنه �سيطل ��ب ذلك بقدر احلاجة،
وعرب القنوات الر�سمية".
ويوا�ص ��ل الزي ��ادي� ،أن "اخل ��روج ،ال يعن ��ي
نهاي ��ة التع ��اون" ،وق ��ال �إن "التن�سي ��ق �سيبقى
موج ��ود ًا ،وب�أعل ��ى امل�ستويات م ��ن �أجل �ضمان
ا�ستق ��رار البالد" .وحتدث ،ع ��ن "خطط جديدة
يتم و�ضعها حالي ًا للق ��وات العراقية �ستت�ضمنها
موازن ��ة  ،2022تتعل ��ق بتطوي ��ر القوة اجلوية
والدفاع ��ات اجلوية ،وال�سم ��اء العراقية �سوف

تتوالها قواتنا ،ل�ضمان عودة ال�سيادة كاملة".
وم�ض ��ى الزي ��ادي� ،إىل �أن "الع ��راق �إ�ضاف ��ة
للتن�سي ��ق مع التحال ��ف الدويل ،ف�أن ل ��ه تن�سيقا
مع حل ��ف الناتو� ،سواء عل ��ى م�ستوى التدريب
�أو الت�أهيل �أو طلب احلاجة لدعم جوي".
�إىل ذلك ،ذكر ع�ضو اللجنة الآخر كاطع الركابي
يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى)� ،أن "الع ��راق يرف� ��ض
تقدمي �أي طل ��ب لتمديد بقاء الق ��وات الأمريكية
�أو التحال ��ف الدويل ،ملا بع ��د املوعد املتفق عليه
نهاية العام احلايل".
وتاب ��ع الركاب ��ي ،النائ ��ب ع ��ن ائت�ل�اف دول ��ة
القان ��ون� ،أن "االن�سحاب لن يك ��ون له �أي ت�أثري
�سلبي على امللف الأمني" ،مبين ًا �أن "قواتنا هي
من مت�س ��ك زمام املب ��ادرة على جمي ��ع القطعات
واملحافظات ،وهي من �أجادت يف هزمية تنظيم
داع�ش الإرهابي".
ويتف ��ق الركابي مع الزيادي ،ب� ��أن "الو�ضع يف
العراق يختل ��ف عما هو علي ��ه يف �أفغان�ستان"،
مو�ضح ًا �أن "خروج القوات الأمريكية لن ي�ؤدي
�إىل تك ��رار �سيناري ��و ما ح�ص ��ل يف كابول ،لأن
قواتنا على درجة كبرية من اال�ستعداد والقوة".
وذه ��ب� ،إىل �أن "احلاج ��ة للمدرب�ي�ن ه ��و �أم ��ر
طبيع ��ي ،فجمي ��ع البل ��دان حتت ��اج �إىل خ�ب�رات
�أجنبي ��ة ،والع ��راق �أي�ض� � ًا ،ولي� ��س هن ��اك ف ��رق
�سواء كان ه�ؤالء املدربون �أمريكان �أو من بلدان
�أخرى".
وانته ��ى الركاب ��ي� ،إىل �أن "امله ��م بالن�سبة �إلينا
ه ��و قدرة قواتن ��ا الأمنية على حف ��ظ اال�ستقرار
يف الب�ل�اد ،ونحن واثقون من ذلك ،ونتطلع �إىل
�أن ت�شهد املرحلة املقبلة تعاون ًا �سيا�سي ًا من �أجل
دع ��م جهود القوات امل�سلحة ،ال�سيما على �صعيد
التخ�صي� ��ص امل ��ايل ال ��ذي ي�ساعده ��ا يف ت�أمني
احتياجاتها".
وكان رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي ق ��د
ا�ستقبل نهاي ��ة الأ�سبوع املا�ضي وف ��د ًا ع�سكري ًا
�أمريكي ًا برئا�سة قائد القيادة املركزية الأمريكية
كيني ��ث ماكن ��زي ،برفق ��ة ال�سف�ي�ر ماثي ��و تولر،
حي ��ث ناق� ��ش املجتمع ��ون االن�سح ��اب واكم ��ال
التعاون بني العراق والواليات املتحدة.

مراقبون :ت�شرين والقانون والتوا�صل
االجتماعي �أ�ضعفت احلمالت االنتخابية
 بغداد � /ساطع راجي

�أقر مراقبون برتاجع قوة
احلمالت االنتخابية يف الدورة
احلالية مقارنة باالنتخابات
ال�سابقة ،م�شريين اىل عدة
عوامل تقف وراء تلك الظاهرة
يف مقدمتها ت�أثري تداعيات
انتفا�ضة ت�شرين والقانون
اجلديد واال�ستعانة بو�سائل
التوا�صل االجتماعي ودعوات
املقاطعة.
وق ��ال االعالم ��ي راف ��د �ص ��ادق لـ(امل ��دى) اعتقد ان
"تراجع احلمالت االنتخابية يف هذه املرة مقارنة
بال ��دورات �سابق ��ة ميكن ايجازه بع ��دة نقاط اولها
ان مف ��ردة االنتخاب ��ات املبكرة مف ��ردة جديدة على
الواقع العراقي ال�سيا�س ��ي وان االنتخابات جاءت
بع ��د �سيل من حمام ��ات الدم الت ��ي �سالت يف �سوح
ت�شرين وما ترتب عليها من تغيريات".
وا�ض ��اف "ان قان ��ون االنتخاب ��ات ال ي�ساع ��د عل ��ى
حم�ل�ات عام ��ة امن ��ا عل ��ى حم�ل�ات عل ��ى م�ست ��وى
الدوائ ��ر مما يعن ��ي ذوب ��ان القائمة ل�صال ��ح الفرد،
وي�أخذ بعني االعتبار كرثة امل�ستقلني وعدم قدرتهم
على ادارة حمالت �ضخمة".
وتاب ��ع �ص ��ادق "كم ��ا ال ب ��د م ��ن اال�ش ��ارة اىل دور
من�ص ��ات التوا�صل االجتماع ��ي يف ادارة احلمالت
كمعو� ��ض حقيقي للحم�ل�ات الطرقي ��ة ،ا�ضافة اىل
ت�أثري حالة االحباط التي يعي�شها املواطن واملر�شح
على حد �سواء من �إحداث التغيري".
االعالم ��ي والأكادمي ��ي جن ��اح العلي �أك ��د انه "يف
االنتخابات احلالية ميك ��ن مالحظة �ضعف الدعاية
االنتخابي ��ة والرتوي ��ج للمر�شح�ي�ن ع�ب�ر و�سائ ��ل
االعالم املقروءة وامل�سموع ��ة واملرئية؛ مقارنة مع

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي
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االنتخابات ال�سابقة".
وب�ي�ن لـ(امل ��دى) وج ��ود �أ�سب ��اب عدي ��دة للرتاجع،
وا�ض ��اف "اهمها قانون االنتخابات الذي ن�ص على
تق�سيم املحافظ ��ات اىل دوائر انتخابية والرت�شيح
الف ��ردي الذي دف ��ع املر�شحني اىل تركي ��ز حمالتهم
الدعائية يف دوائ ��ر حمددة وعدم ت�شتيت حمالتهم
يف كل مناطق املحافظة".
و�أك ��د ان "املر�شحني رك ��زوا على ا�ستثم ��ار مواقع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي االو�س ��ع انت�ش ��ارا واالق ��ل
تكلفة واالكرث ت�أثريا وخا�صة يف �شريحة ال�شباب؛
ناهي ��ك ع ��ن االعتم ��اد عل ��ى االت�ص ��ال ال�شخ�ص ��ي
املبا�شر".
كم ��ا �أ�ش ��ار العل ��ي اىل ان "اح ��د اال�سب ��اب املهم ��ة
ل�ضعف الدعاي ��ات االنتخابية ه ��و االعتقاد ال�سائد
لدى اغلب املر�شحني بان االنتخابات �سيتم ت�أجيلها
بعدما اعلنت بع�ض القوى ال�سيا�سية ان�سحابها من
االنتخابات قبل ان تعدل عن ر�أيها وتقرر امل�شاركة
فيه ��ا؛ يف وق ��ت ح ��رج ال ي�سم ��ح باط�ل�اق حم�ل�ات
كبرية".
فيم ��ا �أ�ش ��ار ال�صحفي �أحم ��د حمي ��د اىل ان تراجع
احلم�ل�ات االنتخابي ��ة يع ��ود اىل ان "العالق ��ة بني
املجتمع والنظام ال�سيا�سي تفتقر اىل الثقة التامة،
عل ��ى اعتب ��ار �أن الق ��وى ال�سيا�سية القائ ��دة للنظام
�أخفق ��ت يف تلبي ��ة �أب�سط متطلب ��ات العي�ش الكرمي
للمجتم ��ع ال ��ذي منحها الثق ��ة يف �أكرث م ��ن مو�سم
انتخابي م ّر بعد عام ."2003
و�أ�ضاف "كما �أن االحتجاجات ال�شعبية الت�شرينية
املن ��ددة ب�سيا�سة الأح ��زاب احلاكمة ،وم ��ا تخللتها
فيم ��ا بعد من دعوات للمقاطع ��ة بد�أت من اجلمهور
و�صو ًال �إىل بع�ض القوى ،انتجت حالة من االرباك
الإعالم ��ي يف حم�ل�ات املر�شحني ،ل�صعوب ��ة اقناع
اجلمه ��ور ال�ساخ ��ط عل ��ى امل�شارك ��ة االنتخابي ��ة،
بانتخابهم".
وب�ي�ن ان "احلم�ل�ات االنتخابي ��ة ال�سابق ��ة كان ��ت
ال�ص ��دام
تنطل ��ق ب�ش ��كلٍ ف ّع ��ال ي�ص ��ل �إىل ح ��االت ِ
الإعالم ��ي املبا�ش ��ر ب�ي�ن املر�شح�ي�ن ،لأن الق ��وى
تتتخف ��ى وراء م�سمي ��ات الطائفي ��ة ال�سيا�سي ��ة
والتحزب القومي وحتى خلف �ضرورة دعم الدولة
ملكافحة الإرهاب".
و�أ�شار اىل انه "بانتفاء كل هذه امل�سميات ،افتقدت
�أغل ��ب الق ��وى للر�صي ��د الدعائ ��ي ال ��ذي يقيه ��ا �ش ّر
املحا�سبة اجلماهريية".
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�سخرية وا�سعة من و�سم دولة
القانون وقوى ت�شرين تختار
عبارات �شعبية

�شعارات الأحزاب في االنتخابات :البحث عن "الدولة
المفقودة" و دمج الح�شد مع الجي�ش!
تبح��ث �أغلب القوى ال�سيا�سي��ة التي تتناف�س يف االنتخابات الت�شريعية املقبلة ،عن "الدول��ة" وفقا لل�شعارات التي تطلقها
تل��ك التي��ارات! وجرت الع��ادة يف االنتخاب��ات ان تختار الأح��زاب عبارة ق�ص�يرة يف حمالت للرتويج تلخ���ص برناجمها
ال�سيا�س��ي .لكن يف احيان كثرية تتحول تلك العبارات اىل مادة لل�سخرية يف ال�شارع ،مثل ال�شعار الذي حتمله كتلة متهمة
بت�سليم البالد اىل "داع�ش" وترفع الآن �شعار "�سنعيدها دولة"!

 بغداد /متيم احل�سن

حق ��وق الفق ��راء ،وااليت ��ام ،واخلريجني،
واملتقاعدين.
اما حركة العراق الوطنية ،التابعة لكتائب
االمام علي املن�ض ��وية يف احل�شد ال�شعبي،
فتط ��رح �ش ��عارا م ��ن ث�ل�اث كلم ��ات وهو "
�سالم – عدالة – تنمية".
وحقوق واحلركة الوطنية ت�ش ��اركان لأول
مرة يف االنتخابات ،وهما �ضمن  20حركة
اخرى لديها اجنحة م�س ��لحة تتناف�س على
الربملان املقبل.

االح ��زاب الت ��ي لديه ��ا اجنح ��ة م�س ��لحة،
انخرط ��ت اي�ض ��ا يف ح ��وار البح ��ث ع ��ن
الدول ��ة ،وبع�ضه ��ا ا�ضافت مل�س ��ات خا�صة
على �شعاراتها مثل احلديث عن "ال�سالم".
باملقاب ��ل ذهب ��ت ق ��وى اخرى يف ط ��رح قد
يكون م�س ��تفزا لبع�ض التيارات ال�ش ��يعية،
مثل �شعار دمج احل�شد مع القوات االمنية.
او �ش ��عارات �ش ��عبية ،مثل الت ��ي اختارتها
الأح ��زاب الت ��ي انبثق ��ت ع ��ن احتجاج ��ات
ت�ش ��رين ،او ابع ��اد "احلر�س الق ��دمي" من
املنظوم ��ة ال�سيا�س ��ية كم ��ا يطرح ��ه ح ��زب
مغمور.
ويف زحم ��ة ال�ش ��عارات ،ج ��اءت �ش ��عارات
بع�ض الأحزاب مت�شابهة �إىل حد التطابق،
و ا�ستن�س ��خت اخرى �شعارات متكررة عن
الإ�صالح ومنح احلقوق.
ويفرت� ��ض ان جت ��ري االنتخاب ��ات يف 10
ت�شرين االول املقبل ،فيما اليزال هناك عدد
من القوى املقاطعة� ،ش ��كلت م�ؤخرا جتمعا
�ضم نحو  40تيارا.
وقال رئي� ��س الوزراء م�ص ��طفى الكاظمي،
م�ؤخرا ،ان حكومته "لن تتنازل عن �إجراء
االنتخابات يف موعدها املحدد".
وي�ش ��ارك يف االنتخاب ��ات  21حتالف� � ًا ،و
� 109أح ��زاب ،فيم ��ا بل ��غ ع ��دد املر�ش ��حني
 3249مر�ش ��ح ًا ،من بينه ��م  951امراة ،و
 789مر�شح ًا منفرد ًا.
البحث عن الدولة
�شعار دولة القانون بزعامة نوري املالكي،
الذي ي�ش ��ارك للمرة الثالثة يف االنتخابات
حتت نف�س التحالف ،حمل هذه املرة عبارة
ا�شعلت اجلدل يف ال�ش ��ارع وال�سخرية يف
احيان اخرى.
يتبن ��ى التحال ��ف ال ��ذي ي�ض ��م  6اح ��زاب،
�ش ��عار "�س ��نعيدها دول ��ة" يف ا�ش ��ارة اىل
ت�ص ��دع الدول ��ة ب�س ��بب �س ��وء االدارة او
انت�شار اجلماعات امل�سلحة.
لكن هذا ال�ش ��عار �ص ��ار مثار �س ��خرية على
من�ص ��ات التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ،ب�س ��بب
ان الوالي ��ة االخرية لن ��وري املالكي انتهت
باحت�ل�ال "داع� ��ش" نحو ن�ص ��ف م�س ��احة
البالد.
يق ��ول عل ��ي �س ��عيد ،اح ��د النا�ش ��طني يف
احتجاج ��ات ت�ش ��رين لـ(املدى) ان "�ش ��عار

مطرقة احللبو�سي
يف غ�ضون ذلك ا�شتهر حتالف تقدم بزعامة
رئي�س الربملان حممد احللبو�س ��ي ب�ش ��عار
"املطرقة" املر�سوم على �صور املر�شحني.
التحال ��ف ال ��ذي ي�ض ��م  7اح ��زاب ،يط ��رح
عب ��ارة "نتق ��دم لنعي� ��ش" يف ترويج ��ه
للمر�شحني ،و"اعمار مثل االنبار".
ويناف�س ��ه عل ��ى ذات اخلريط ��ة اجلغرافية
للدوائ ��ر االنتخابي ��ة حتالف عزم برئا�س ��ة
خمي� ��س اخلنج ��ر ،ال ��ذي يط ��رح �ش ��عار
"عزمنا فتوكلنا".
وحتم ��ل الدعاي ��ات االنتخابي ��ة للكتل ��ة
�ش ��عارات اخ ��رى مث ��ل :اع ��ادة االعم ��ار،
الدف ��اع عن املظلوم�ي�ن والنازحني ،وابعاد
ال�سالح املنفلت.

دولة القانون يثبت بالدليل القاطع ان هذه
القوى ا�ضاعت الدولة".
وي�ض ��يف �سعيد" :يف هذه العبارة تعرتف
دول ��ة القان ��ون بانه ��ا اح ��دى اجله ��ات
امل�س�ؤولة عن �ضياع الدولة من خالل �شعار
(�س ��نعيدها دولة) خ�صو�ص ��ا و�أنها حكمت
البالد لثماين �سنوات".
ي�ض ��م ائتالف دول ��ة القانون  72مر�ش ��حاً،
ويحم ��ل ا�س ��م كل مر�ش ��ح �ض ��من االئتالف
عبارة "ثقة الزعيم" يف ا�شارة اىل املالكي.
وكان التحالف يف االنتخابات املا�ض ��ية قد
رف ��ع �ش ��عار "عراق ق ��وي ..عي� ��ش كرمي"،
و"نبنى الدولة" ،وح�صل على  25مقعد ًا.
ويتك ��ون االئت�ل�اف م ��ن ح ��زب الدع ��وة
اال�س�ل�امية وحركة الب�ش ��ائر وحركة �إرادة

الكاظمي :جماعات تبتز الناخب
و�أحزاب تهدد المواطنين

(بزعامة النائبة ال�سابقة حنان الفتالوي)،
واالحتاد اال�س�ل�امي لرتكمان العراق ومعا
للقانون وحركة بداية.
ويف رحل ��ة البح ��ث ع ��ن الدول ��ة ع�ب�ر
االنتخاب ��ات ،يط ��رح حتالف ق ��وى الدولة
الوطنية ،بزعامة رئي�س تيار احلكمة عمار
احلكيم� ،شعار "نريد دولة".
وكان "احلكمة" قد �ش ��ارك يف االنتخابات
املا�ض ��ية ب�ش ��عار �ش ��عبي "احنا كدها" وقد
جمع  19مقعد ًا.
ويت�ش ��ابه �ش ��عار البح ��ث ع ��ن الدول ��ة يف
حتالف ق ��وى الدول ��ة مع ائتالف الن�ص ��ر،
حي ��ث ي�ش ��ارك حي ��در العب ��ادي ،رئي� ��س
الوزراء ال�سابق باالئتالفني.
ويطرح "ائتالف الن�ص ��ر" �ش ��عار "الدولة

او ًال" ،وكان يف االنتخاب ��ات االخ�ي�رة ق ��د
اطلق �ش ��عار "العراق يتقدم" وح�صل على
 44مقع ��دا ،قب ��ل ان�ش ��قاق فال ��ح الفيا� ��ض
رئي�س احل�شد.
الفتح وهو حتالف ي�ضم  6تيارات بزعامة
ه ��ادي العام ��ري ،ه ��و اي�ض ��ا يتح ��دث عن
الدول ��ة ،ويطرح �ش ��عار "عراقن ��ا نحميه..
نبنيه".
احل�شد يف االنتخابات
ومع ��روف ان "الفت ��ح" ي�ض ��م منظم ��ة بدر
وع�ص ��ائب اهل احلق ،وهما �أكرب الف�صائل
داخل منظومة احل�ش ��د ال�ش ��عبي .ومفهوم
اع ��ادة "هيب ��ة الدول ��ة" ع ��ن الع�ص ��ائب،
بح�س ��ب "ها�ش ��تاقات" �أطلقتها على مواقع

التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ،يك ��ون ع ��ن طريق
وجود احل�شد.
وه ��و خ�ل�اف ماتطرح ��ه الكتلة ال�ص ��درية
بزعامة مقتدى ال�ص ��در ،الذي عدل م�ؤخرا
عن قراره ال�سابق مبقاطعة االنتخابات.
الكتل ��ة تط ��رح �ش ��عار "دم ��ج احل�ش ��د م ��ع
اجلي� ��ش" ،وه ��و مقرتح لي� ��س جديدا لكنه
�أثار يف وقت �سابق غ�ضبا وانتقادا �شديدا
من بع�ض القوى ال�شيعية.
الكتلة ال�ص ��درية واحدة من �أكرب التيارات
امل�ش ��اركة يف االنتخاب ��ات ،و�ش ��عاراتها
�أغلبه ��ا تتح ��دث ع ��ن "اال�ص�ل�اح" وع ��ن
"مليوني ��ة االنتخاب ��ات" ،كم ��ا تق ��دم 95
مر�ش ��ح ًا .ويف اطار احل�ش ��د ،يقدم رئي�س
الهيئ ��ة فال ��ح الفيا� ��ض ال ��ذي يخو� ��ض

االنتخابات �ض ��من ائتالف ان�ش� ��أه م�ؤخرا
حتت ا�سم "حتالف العقد الوطني"� ،شعار
"م�ستقبل دولة".
والالف ��ت ان هذا ال�ش ��عار هو نف�س ��ه متاما
ال ��ذي يطرحه حتالف �آخر يت�ش ��ابه ا�س ��مه
اي�ض ��ا مع حتال ��ف الفيا�ض ،وه ��و ائتالف
العقد الوطني ،بزعامة النائب ال�سابق عن
حزب الدعوة خالد اال�سدي.
ويف ال�س ��ياق ذات ��ه ،تط ��رح حرك ��ة حقوق
التابع ��ة لكتائب حزب الله – احد ف�ص ��ائل
احل�شد -مفهوم اعادة بناء الدولة ،بطريقة
اعادة احلقوق لعدة �شرائح.
وتطل ��ق احلرك ��ة الت ��ي يتزعمه ��ا ح�س�ي�ن
م�ؤن�س املر�شح عن بغداد� ،شعار "احلقوق
ر�س ��التنا" ،مطالب ��ات باحل�ص ��ول عل ��ى

اجليل اجلديد
باملقاب ��ل يطرح تيار الفراتني بزعامة وزير
حق ��وق االن�س ��ان ال�س ��ابق حمم ��د �ش ��ياع
ال�س ��وداين �ش ��عار "االقت�ص ��اد �ش ��باب"،
يف ا�ش ��ارة اىل ان احل ��زب يتبن ��ى منهج ��ا
اقت�صاديا.
يقابل ��ه "ازاح ��ة جيلي ��ة" م ��ن �ص�ل�اح
العرباوي ،املن�ش ��ق عن تيار احلكمة ،وهو
�شعار يتبنى مفهوم م�شاركة �أو�سع لل�شباب
وابعاد ال�شخ�صيات التي �سادت يف امل�شهد
ال�سيا�سي بعد .2003
اما ابرز قوتني م�ش ��اركتني يف االنتخابات
ع ��ن تظاه ��رات ت�ش ��رين ،فتقدم �ش ��عارات
قريبة من ال�شارع و�أكرث �شعبية.
حرك ��ة ن ��ازل �آخ ��ذ حقي ،برئا�س ��ة م�ش ��رق
الفريج ��ي وه ��و مدي ��ر ع ��ام يف وزارة
اال�سكان ،تطرح �شعار "خلونه �سوه".
وحركة امتداد ،برئا�س ��ة النا�شط املعروف
يف النا�ص ��رية عالء الركابي ،اخذت �شعار
"ال�شعب الزم ي�سولف".

مركز عراقي يتهم في�سبوك بالف�شل في حماية االنتخابات
 بغداد/املدى
اتهم مركز (الإعالم الرقمي) يف العراق ،اليوم ال�سبت،
�ش ��ركة "في�س ��بوك" ،بالف�ش ��ل يف تطبي ��ق معايريه ��ا
املتعلق ��ة باالنتخاب ��ات التي �س ��تجري يف العا�ش ��ر من
ال�ش ��هر املقبل .وقال يف بيان �صحفي� ،إن "فريقه ر�صد
العديد من الإعالنات ال�سيا�س ��ية على من�ص ��ة في�سبوك
والت ��ي متار� ��س الت�س ��قيط والت�ش ��هري بح ��ق بع� ��ض
املر�ش ��حني ب�ص ��ورة �أو �أخ ��رى ،وهي جميعه ��ا تندرج

�ضمن حرب �سيا�سية غري قانونية بني الكتل ال�سيا�سية
قب ��ل االنتخاب ��ات" .و�أ�ض ��اف� ،أن "تل ��ك اجليو� ��ش
الإلكرتونية م�ستمرة يف حملتها ومن�شوراتها امل�سيئة
�ض ��د الآخرين ومل ت�س ��تطع قواعد في�س ��بوك اجلديدة
�إيقافها نهائيا واحلد من �سلوكياتها امل�شينة خ�صو�صا
يف هذه الفرتة التي ت�س ��بق االنتخابات" .و�أ�ش ��ار �إىل
�أن "عالم ��ة بيان �إخالء امل�س� ��ؤولية ع ��ن عائدية ممول
الإعالنات التي ظهرت يف �إعالنات في�سبوك ،ال تك�شف
تفا�ص ��يل كافي ��ة ،حي ��ث تبني ا�س ��م ال�ش ��خ�ص امل�ش ��غل

للإع�ل�ان ال �أك�ث�ر ،بينم ��ا تبق ��ى هويت ��ه جمهول ��ة لدى
امل�س ��تخدمني يف العراق ،مما يخلق �ص ��ورة �ض ��بابية
عم ��ن يقف وراء هذا الإعالن واجله ��ة املمولة" .وتابع
املرك ��ز� ،أن "الع ��راق يرف ��د في�س ��بوك ب�أم ��وال طائل ��ة
م ��ن خ�ل�ال الإعالن ��ات بوا�س ��طة ماليني امل�س ��تخدمني
الن�ش ��طني �ش ��هريا ،ولي� ��س م ��ن املعق ��ول �أن يتجاه ��ل
في�س ��بوك ما يجري على من�ص ��ته يف العراق من ن�ش ��ر
لأخبار كاذبة و�سلوكيات غري قانونية وخمالفة ملبادئ
الدميقراطي ��ة والتناف�س ال�سيا�س ��ي ال ��ذي يفرت�ض �أن

يكون قائما على �أ�س�س ومعايري �أخالقية �صحيحة".
وخت ��م قائ�ل�ا" :على الرغم م ��ن �إيقاف في�س ��بوك ملئات
الإعالن ��ات غري املتوافقة مع �ش ��روطه� ،إال �أنه من جهة
�أخرى ما زالت هناك الكثري من الإعالنات املخالفة ،لذا
يج ��دد املرك ��ز دعوته لفي�س بوك لب ��ذل مزيد من اجلهد
فيما يتعلق مبراقبة املن�شورات ال�سيا�سية واالنتخابية
م ��ن �أج ��ل تنظي ��ف املن�ص ��ة م ��ن كل املن�ش ��ورات التي
تت�ض ��من ت�ش ��هريا ومعلوم ��ات كاذبة والت ��ي تزخر بها
من�صته يف العراق".

المونيتر :قوى ت�شرين تدعو لإ�صالح �شامل للنظام ال�سيا�سي في العراق
 بغداد/املدى
ق ��ال القائد العام للقوات امل�س ��لحة ال�س ��يد م�ص ��طفى الكاظم ��ي� ،أم�س
ال�س ��بت ،ان هذه االنتخابات مهمة يف ت�أريخ العراق ،كا�شفا ان بع�ض
اجلماعات حتاول ابتزاز الناخب وبع�ض االحزاب تهدد املواطنني.
وا�ضاف الكاظمي خالل ا�شرافه على تنفيذ �أول ممار�سة �أمنية خا�صة
باالنتخاب ��ات يف قي ��ادة العملي ��ات امل�ش�ت�ركة ،وعرب دوائر االت�ص ��ال
بقي ��ادات العملي ��ات وق ��ادة ال�ش ��رطة يف املحافظ ��ات� ،أن ��ه "و ّفرنا كل
�أ�ش ��كال الدعم ملفو�ض ��ية االنتخاب ��ات وللجنة الأمني ��ة املكلفة بحماية
العملي ��ة االنتخابية ،وعلينا اال�س ��تفادة من �أخطاء املا�ض ��ي" ،م�ؤكدا
ان "حماي ��ة االنتخاب ��ات وجناحه ��ا يع ��زز مفه ��وم هيب ��ة الدولة عند
املواطنني" .وتابع "عندما تنجح الأجهزة الأمنية يف حماية املمار�سة
االنتخابية عرب فر�ض مبد�أ الدولة والقانون ،يتو ّلد �شعور االطمئنان
لدى املواطن ،يف �أن الدولة ا�ستعادت الكثري من هيبتها ،ومتكنت من
جتاوز العديد من الظروف ال�صعبة التي مر بها العراق يف املا�ضي".
واك ��د "تلقينا �ش ��كاوى عديدة من بع�ض املناط ��ق ،تتم ّثل بقيام بع�ض
الكيانات والأحزاب بتهديد املواطنني بجلب بطاقات عوائلهم جميع ًا،
والإدالء ب�أ�ص ��واتهم له ��ا ،وعل ��ى الأجه ��زة الأمنية التعاط ��ي مع هذه
ال�شكاوى بكل حزم وقوة".
وتاب ��ع "هناك بع�ض اجلماعات حتاول ابتزاز الناخب ،والت�أثري على
قرار الت�صويت لديه بالقوة ،وحماولة التجاوز على الدولة والقانون
و�أنتم ممثلون لهيبة الدولة".
وا�ش ��ار اىل ان "الو�ض ��ع الأمن ��ي يج ��ب �أن يكون حا�س ��م ًا وغري قابل
للت�أوي ��ل �أو االجتهادات ،حماية �ص ��ناديق االنتخاب ��ات واملخازن هي
�أوىل مهامكم ،وعلينا �أن ال ن�سمح بتكرار �أخطاء املا�ضي".

 ترجمة  /حامد احمد

حركات �سيا�سية جديدة
ظهرت بعد احتجاجات
ت�شرين  2019التي اعلنت عن
معار�ضتها ال�صريحة للنظام
ال�سيا�سي يف البلد الذي ت�أ�س�س
بعد العام  ،2003بد�أت تدعو
الآن لإ�صالحات جذرية
للنظام ال�سيا�سي و�أ�شارت
يف م�ؤمتر مو�سع لها الأ�سبوع
املا�ضي اىل انها لن ت�شارك يف
االنتخابات لفقدانها النزاهة
والعدالة وتكاف�ؤ الفر�ص.
امل�ؤمت ��ر الذي عقد حتت عنوان "جتمع
ق ��وى املعار�ض ��ة" تطرق اىل م�س ��اوئ
النظ ��ام ال�سيا�س ��ي العراق ��ي واكد على
�ض ��رورة اج ��راء �إ�ص�ل�احات ،كم ��ا دعا
للخ ��روج بتظاه ��رات مليوني ��ة بداي ��ة

ال�ش ��هر القادم لإحياء الذكرى ال�سنوية
النطالق تظاهرات ت�شرين.
وكان الناط ��ق با�س ��م قوى املعار�ض ��ة،
با�سم ال�شيخ ،قد ذكر يف بيان له بتاريخ
� 26آب ان "املعار�ضة تعمل على ا�صالح
النظ ��ام ،وق ��د تتخذ خط ��وات �أكرب من
تلك التي �شهدتها احتجاجات ."2019
وقال ال�ش ��يخ ان جتمع املعار�ضة ي�ضم
 40حرك ��ة وجمموع ��ة انبثق ��ت م ��ن
االحتجاجات التي �ش ��هدها العراق عرب
ال�سنتني املا�ضيتني.
زي ��د اال�س ��عد ،احد ابرز النا�ش ��طني يف
حرك ��ة االحتج ��اج يف الع ��راق ،ق ��ال
للمونيرت "املعار�ض ��ة ال�سيا�سية املعلنة
م ��ن جان ��ب الأط ��راف الفاعل ��ة حلرك ��ة
االحتج ��اج ،ق ��د جاءت ل�س ��بب وحقيقة
ان النظام ال�سيا�س ��ي قد ف�ش ��ل بتحقيق
تعه ��دات طرحه ��ا خ�ل�ال ذروة حرك ��ة
االحتج ��اج وكذل ��ك مماطلت ��ه يف تنفيذ
وتلبية املطالب".
و�أ�ض ��اف قائ�ل�ا "لق ��د ك�س ��بت ق ��وى
املعار�ض ��ة خربة �سيا�سية .وقد تنوعت
�أ�س ��اليب االحتج ��اج ،وه ��ذا م ��ا ت�ؤيده
الأمم املتح ��دة واحلكومات واملنظمات
الدولي ��ة الت ��ي له ��ا تعه ��دات حقيقي ��ة
جت ��اه دميقراطي ��ة العراق مل ��ا بعد عام

 ،2003حي ��ث يدعم ��ون احل ��ركات
ومنظم ��ي االحتجاج ��ات الذي ��ن له ��م
تطلع ��ات دميقراطي ��ة من اج ��ل ارجاع
الدميقراطي ��ة يف الع ��راق مل�س ��ارها
ال�صحيح".
الكتل ال�سيا�س ��ية العراقية التي �شكلت
ه ��ذا النظ ��ام تخ�ش ��ى م ��ن رف ��ع �ش ��عار
"ا�س ��قاط النظام" وتدفع نحو �ش ��عار
"ا�صالح النظام وتطويره".
بتاري ��خ � 13آب ،ح ��ذرت حركة احلكمة
الوطني ��ة عل ��ى ل�س ��ان زعيمه ��ا عم ��ار
احلكي ��م م ��ن احتمالي ��ة انهي ��ار النظام
ال�سيا�س ��ي "�إذا ا�س ��تمر يف لغت ��ه
التوافقية وتعميم الف�ش ��ل وعدم حتديد
جهة امل�س�ؤولية".
و�أ�ش ��ار تقري ��ر املوني�ت�ر اىل ان
الأحادي ��ث والطروح ��ات ع ��ن ا�س ��قاط
النظ ��ام ال�سيا�س ��ي احل ��ايل �أ�ص ��بحت
تب ��دو م�س ��تحيلة يف الوقت احلا�ض ��ر.
هذا النظام ،مع احزابه املتعددة وقواه
املالية والع�س ��كرية ،ي�شكل عقبة كبرية
امام ه ��ذا اله ��دف ،لهذا فان املعار�ض ��ة
هي احلل الأمثل املنظور والواقعي من
خالل دعوتها لإ�صالح النظام.
رئي� ��س املجل�س اال�ست�ش ��اري العراقي،
فره ��اد ع�ل�اء الدي ��ن ،ق ��ال للموني�ت�ر

"الإعالن عن معار�ضة النظام ال�سيا�سي
م ��ن جان ��ب ق ��وى ت�ش ��رين يقع �ض ��من
حركتها التي انطلقت عام  ،2019حيث
حاولت تلك القوى اال�ش�ت�راك بالعملية
ال�سيا�س ��ية وامل�س ��اهمة باالنتخاب ��ات
املبك ��رة .مع ذلك فان ق�س ��ما منها �أ�ش ��ار
اىل ان البقاء خارج العملية ال�سيا�س ��ية
�س ��يكون �أف�ض ��ل م ��ن امل�ش ��اركة فيه ��ا،
خ�صو�ص ��ا م ��ع االخ ��ذ بنظ ��ر االعتبار
تو�ص ��لهم حلقيقة حجم هيمن ��ة القوى
ال�سيا�س ��ية احلاكم ��ة عل ��ى العملي ��ة
ال�سيا�سية".
و�أ�ض ��اف قائ�ل�ا "ه ��ذه احلرك ��ة تواجه
حتدي ��ات داخلية ك�ب�رى ،حي ��ث تفتقر
اىل التنظيم ووحدة ال ��ر�أي والتوجيه
وكذلك املوارد املادية و�سط تدن بالدعم
املهم ال ��ذي كانوا يتلقون ��ه من اجلانب
الإعالم ��ي واجلان ��ب الع ��ام .ووج ��د
زعماء حركة ت�ش ��رين ب ��ان هناك حاجة
لتوحيد �صفوفهم و�إعادة تنظيم قواهم
متا�شيا مع املرحلة القادمة".
قب ��ل جتمع ق ��وى املعار�ض ��ة ،ظهر �أحد
زعماء الع�شائر يف االنبار وهو ال�شيخ
عل ��ي حامت ال�س ��ليمان ،يقدم نف�س ��ه يف
لقاء تلفزيوين بث على �شريط يوتيوب
بتاريخ  4ايل ��ول على انه رئي�س احتاد

املعار�ض ��ة العراقية ،وقدم �شخ�ص ��يات
�أخرى عرب حديثه على انهم �أع�ضاء يف
احتاد املعار�ضة.
�أح ��د امل�ص ��ادر ق ��ال للموني�ت�ر "هن ��اك
�أح ��زاب جنح ��ت ب�إقن ��اع بع� ��ض ق ��وى
االحتجاج بالعمل �ض ��من �إطار ال ي�شكل
تهدي ��دا للعملي ��ة ال�سيا�س ��ية احلالي ��ة،
م ��ع ذلك فان هذه القوى م ��ا تزال تعمل
ب�أ�س ��لوب ال ي� ��ؤدي اىل زعزع ��ة النظام
ال�سيا�س ��ي .ه ��ذه الأح ��زاب عمل ��ت
عل ��ى تق�س ��يم ق ��وى االحتج ��اج ملن ��ع
ت�ش ��كيل جبهة موح ��دة تعار�ض النظام
ال�سيا�سي".
قد جتد جماميع املعار�ضة نف�سها خارج
العملي ��ة تتطلع النتخابات  10ت�ش ��رين
الأول ،خ�صو�ص ��ا م ��ع االخ ��ذ بنظ ��ر
االعتبار وجود اعرتاف دويل ب�ض ��منه
الأمم املتح ��دة ودع ��م وا�س ��ع للحكومة
العراقية ودعوتها النتخابات مبكرة.
امل�ست�ش ��ار ال�سيا�س ��ي لبعث ��ة اليونامي
يف الع ��راق ،حمم ��د النج ��ار ،ق ��ال يف
ت�ص ��ريح له بتاري ��خ � 31آب �إن "مهمته
ه ��ي ال�س ��عي لإيج ��اد ج�س ��ر ي�س ��د من
خالل ��ه الفجوة ب�ي�ن النظام ال�سيا�س ��ي
واملحتجني".
 عن املونيرت
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غاز يت�سرب فـي م�ست�شفى احل�سني بالنا�صرية ..و�أ�سر �ضحايا الفاجعة
ال�سابقة يطالبون بك�شف التحقيقات
 ذي قار  /ح�سني العامل
نف ��ت دائ ��رة �صح ��ة ذي ق ��ار م ��ا تناقلت ��ه بع� ��ض
و�سائ ��ل االع�ل�ام من ح ��دوث حري ��ق يف م�ست�شفى
احل�س�ي�ن التعليم ��ي م�ؤك ��دة ت�سرب م ��ادة الغاز يف
اح ��د اق�س ��ام امل�ست�شف ��ى وال�سيط ��رة علي ��ه ،فيم ��ا
ج ��ددت ا�سر �ضحاي ��ا حريق مركز النق ��اء مطالبتها
بالك�ش ��ف ع ��ن نتائ ��ج التحقي ��ق باحلري ��ق ال�سابق
وحما�سب ��ة امل�س�ؤول�ي�ن عنه .وت�أت ��ي حادثة ت�سرب
غ ��از االوك�سجني يف م�ست�شفى احل�س�ي�ن التعليمي
الذي ي�ستخ ��دم لعزل امل�صاب�ي�ن بفايرو�س كورونا
بع ��د نح ��و �شهري ��ن م ��ن ان ��دالع الن�ي�ران يف مركز
النق ��اء بالنا�صرية ال ��ذي �أودى بحي ��اة  64مري�ض ًا
ومرافقيهم.
وذك ��ر بي ��ان لدائرة �صح ��ة ذي قار تابعت ��ه (املدى)
ان "مدير ع ��ام دائرة �صحة ذي قار الدكتور �سعدي
املاج ��د ينفي م ��ا تناقلته بع�ض و�سائ ��ل االعالم من
حدوث حري ��ق يف م�ست�شفى احل�س�ي�ن التعليمي"،
م�ؤك ��دا ان "احلادث ه ��و ت�سرب م ��ادة الغاز ومتت
ال�سيط ��رة عليه دون اي حريق وعدم وجود ا�ضرار
مادية وب�شرية".

واو�ضح املاجد ان "ت�سرب الغاز حدث اثناء �صيانة
جه ��از الرن�ي�ن وبوج ��ود ال ��كادر الهند�س ��ي ومتت
ال�سيطرة".
وكان ��ت النريان ق ��د التهم ��ت يف ليل ��ة االثنني (12
مت ��وز  )2021مرك ��ز النق ��اء املخ�ص� ��ص لع ��زل
امل�صاب�ي�ن بفايرو� ��س كورونا بالكام ��ل وحا�صرت
مئ ��ات من املر�ض ��ى ومرافقيه ��م م ��ا ادى اىل تفحم
 64جث ��ة ،فيم ��ا ا�سهم ��ت جه ��ود مئ ��ات املتطوعني
وا�س ��ر ال�ضحاي ��ا ب�إنق ��اذ � 50شخ�ص ��ا م ��ن املر�ضى
املحا�صري ��ن بالن�ي�ران واخ�ل�اء جث ��ث ال�ضحاي ��ا.
وق ��د �شاركت  28فرقة اطف ��اء ب�إخماد احلريق الذي
توا�صل لنحو � 3ساعات.
ومن جانبها اتهمت ا�سر �ضحايا حريق مركز النقاء
بالنا�صرية وخالل وقفة احتجاجية نظمتها م�ؤخرا
يف موقع ان ��دالع احلريق جه ��ات �سيا�سية متنفذه
بالتعتي ��م على نتائ ��ج التحقي ��ق باحلريق جمددين
مطالبتهم مبحا�سبة امل�س�ؤولني عنه.
وق ��ال ميثم املف�ض ��ل وهو احد اف ��راد ا�سرة �ضحايا
احلري ��ق لـ(امل ��دى) ان "ا�س ��ر �ضحاي ��ا حريق مركز
النقاء نظموا وقف ��ة احتجاجية للمطالبة مبحا�سبة
امل�س�ؤول�ي�ن ع ��ن احلريق وااليف ��اء بالوع ��ود التي

قطعته ��ا احلكومت ��ان املحلي ��ة واملركزي ��ة لأ�س ��ر
ال�ضحاي ��ا" ،مبين ��ا ان "ا�س ��ر ال�ضحاي ��ا امهل ��وا
اجله ��ات املعني ��ة � 48ساع ��ة للك�ش ��ف ع ��ن نتائ ��ج
التحقي ��ق وبعده ��ا �سيلج�أون للت�صعي ��د بالتن�سيق
مع متظاهري �ساحة احلبوبي".
وا�ش ��ار املف�ض ��ل اىل ان "املعلوم ��ات املتوفرة لدينا
ت�ش�ي�ر اىل ان نتائج التحقي ��ق مكتملة منذ  20يوما
اال ان هناك جهات �سيا�سية تعمل على التعتيم عليها
وعدم ك�شفها" ،منوه ��ا اىل ان "جميع اللجان التي
�شكلها رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء للتحقيق باحلريق
مل تك�شف ع ��ن النتائج رغم مرور نحو �شهرين على
احلادث".
وا�ش ��ار امل�ص ��در اىل انه "قب ��ل نحو �شه ��ر ون�صف
مت اللق ��اء برئي�س جمل� ��س الوزراء واالم�ي�ن العام
للمجل� ��س ووعدون ��ا ب�إعالن نتائ ��ج التحقيق خالل
�سبع ��ة اي ��ام وحما�سب ��ة امل�س�ؤولني ع ��ن احلريق"،
وا�ض ��اف "كم ��ا وع ��دوا ب�إن�ص ��اف ا�س ��ر ال�ضحاي ��ا
والتعجي ��ل بح�س ��م االج ��راءات االداري ��ة املتعلق ��ة
بحقوقه ��م التقاعدي ��ة واط�ل�اق التعيين ��ات لأف ��راد
ا�سرهم لكن للآن مل يجر تنفيذ اي �شيء من ذلك".
واو�ضح املف�ض ��ل ان "رئي�س جمل�س الوزراء امهل
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م  /تنويه
�شركة امل�شاريع النفطية
متديد غلق املناق�صة املرقمة 5552/ QR – 01 / 2021
(ت�صميم وجتهيز ثالثة خزانات ،مواد �أنابيب و�صمامات مع فعاليات ما قبل الت�شغيل
والت�شغيل الأويل والت�شغيل االختياري مل�شروع خزانات م�صفى كركوك)
يرجى التفضل بالعلم بأنه قد مت متديد تاريخ غلق املناقصة ( 5552/ QR – 01 / 2021

) واخلاصة بـ (تصميم وجتهيز ثالثة خزانات ،مواد أنابيب وصمامات مع فعاليات
ما قبل التش��غيل والتش��غيل االولي والتش��غيل االختياري ملش��روع خزانات
مصفى كركوك) ليصبح  2021/9/19بدال ً من .2021/9/7
ء /املدير العام
علي حيدر عبد علي
مدير ق�سم التوريدات والتعاقدات

وثائق العطاء القيا�سية
�صادرة يف وزارة ال�صناعة واملعادن � /شركة �أور العامة
لتجهيز ال�سلع
املناق�صة اال�ستريادية املرقمة /18م�/أ 2021/معلنة (للمرة الثانية)
لتجهيز  200طن ق�ضبان نحا�س  8ملم على �شكل دفعتني
تاريخ الغلق :ال�ساعة الواحدة بعد الظهر ح�سب التوقيت املحلي ملدينة النا�صرية 2021/10/11
وثائق العطاء القياسية  /جتهيز السلع

املقدمة
لقد مت اعداد (وثائق العطاء القياسية لتجهيز السلع بأسلوب تنافسي
عام) للمشاريع املمولة من املوازنة االحتادية جلمهورية العراق
تفترض هذه الوثائق عدم حدوث أي تأهيل مسبق ملقدمي العطاءات قبل
طرح العطاء.
وثائق العطاء القيا�سية
�صادرة يف :وزارة ال�صناعة واملعادن � /شركة �أور العامة
جتهيز ال�سلع
العطاءات التناف�سية العامة:
املناق�صة العامة رقم (/18م�/أ)2021/
(�إعالن للمرة الثانية)

جتهيز 200 :طن قضبان نحاس  8ملم على شكل دفعتني حسب
املواصفات الفنية املطلوبة املوضحة في جدول املواصفات الفنية.
طريقة الدفع:
يكون دفع املستحقات املالية نقدا ً بالدينار العراقي مبوجب صك مبا يعادل
الدوالر باعتماد نشرة البنك املركزي العراقي في يوم توقيع العقد.
املشروع :مناقصة عامة رقم ( /18م /أ )2021 /على املوازنة التشغيلية
2021
جهة التعاقد( :وزارة الصناعة واملعادن /شركة أور العامة)
املشتري( :شركة أور العامة)
�إعالن مناق�صة عامة ا�ستريادية (للمرة الثانية)
العدد7561 :
التاريخ2021/9/8 :
إلى :السادة
م /املناق�صة املرقمة/18 :م�/أ2021/
يسر (شركة اور العامة احدى شركات وزارة الصناعة واملعادن) بدعوة
مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز (200
طن قضبان نحاس  8ملم على شكل دفعتني حسب املواصفات الفنية
املطلوبة املوضحة في جدول املواصفات الفنية.
فترة التجهيز :على شكل دفعتني وبفترة جتهيز  45يوم لكل دفعة .تبدأ
الدفعة األولى من تاريخ توقيع العقد وتبدأ الدفعة الثانية من تاريخ كتاب
االشعار بالشحن.
مع مالحظة ما يأتي:
 -1على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات
اضافية االتصال بـ (شركة أور العامة) عبر البريد االلكتروني:
urscoe@ur.industry.gov.iq
urcoe@gmail.com
خالل أيام الدوام الرسمي من االحد إلى اخلميس من الساعة الثامنة
وحتى الساعة الثانية بعد الظهر وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي
العطاءات.
 -2مبلغ الكلفة التخمينية 700( :دوالر  )LME +للطن الواحد  DAPواصل
مخازن الشركة ،ويتم احتساب مبلغ  LMEليوم فتح العطاءات الحتساب
املبلغ الكلي للمناقصة .ويتم احتساب األسعار النهائية لشراء قضبان
النحاس وفق املعادلة التالية:

م�ؤ�س�سة ال�شهداء مدة ا�سبوع لإجناز معامالت ا�سر
ال�ضحايا لكن للآن مل تقرر امل�ؤ�س�سة الآلية اخلا�صة
باحت�س ��اب �ضحايا احلريق ك�شهداء ووفق �أي مادة
قانوني ��ة �ستتعامل معهم فيما كان ��ت الردود �سلبية
عن ��د مراجعة �شرك ��ة نفط ذي قار ح ��ول التعيينات
اخلا�صة با�سر ال�ضحايا".
ورفع الع�شرات من ا�سر �ضحايا حريق مركز النقاء
الذي ��ن ارت ��دوا ال�سواد ح ��دادا على ذويه ��م العديد
م ��ن �صور ال�ضحايا والفت ��ات مطلبية ،اذ حمل احد
املتظاهرين الفتة ت�ضم � 6صور من عائلة واحدة (4
رجال وامر�أتني) ق�ضوا يف احلريق املذكور.
وا�ش ��ار املف�ض ��ل اىل ان "هن ��اك  7جثام�ي�ن مازالت
مفق ��ودة من ا�صل  22جثة �صنف ��ت كجثث جمهولة
الهوي ��ة ب�سب ��ب تفحمه ��ا والت�شوه ��ات التي حلقت
به ��ا" ،م�ؤك ��دا ان "نتائج فح�ص احلم� ��ض النووي
ال� �ـ  DNAللجثث املتفحم ��ة مل ت�ستكمل ب�صورة
تام ��ة حتى الآن" .وا�ستط ��رد "فيما ح�صل اختالف
وتب ��ادل للجث ��ث فبع� ��ض اال�س ��ر دفت جث ��ث تعود
لغريه ��ا نتيجة الت�شوهات الكبرية التي حلقت بها،
فيما ك�شفت نتائج ال� �ـ DNAالتي ظهر ق�سم منها
م�ؤخرا عن اجزاء من جثث مت دفنها �سابقا".

و�شدد املف�ضل على "�ضرورة تعاون الدوائر املعنية
م ��ع ا�سر ال�ضحايا" ،منوه ��ا اىل ان "ا�سر ال�ضحايا
بحاجة اىل رعاية حقيقية وال�سيما يف جمال الطب
النف�سي فبع�ض اال�سر فقدت �ستة ا�شخا�ص".
وم ��ن جانبه قال رئي� ��س حمكمة ا�ستئن ��اف ذي قار
االحتادي ��ة القا�ضي حممد حي ��در ح�سني خالل لقاء
�ساب ��ق مع حماف ��ظ ذي ق ��ار وعدد من ممثل ��ي ا�سر
ال�ضحاي ��ا تابعت ��ه (امل ��دى) ان "اج ��راءات املحكمة
اخلا�صة بح�س ��م ملف حريق مرك ��ز النقاء مرهونة
بنتائج التحقي ��ق االداري وتقري ��ر االدلة اجلنائية
والط ��ب الع ��ديل الت ��ي �سيتح ��دد مبوجبه ��ا �سب ��ب
الوفاة ان كان حادثا جنائيا �أم ال" ،مبينا ان "نتائج
التحقي ��ق االداري هي من حتدد ا�سم ��اء املق�صرين
ويف �ضوء ذلك يحال املق�صر اىل املحكمة املخت�صة
وتتخذ االجراءات الق�ضائية بحقه".
وا�ست ��درك ح�سني "�أما اذا ذك ��ر التقرير عدم وجود
تق�ص�ي�ر وان احل ��ادث ق�ض ��اء وق ��در �ساعته ��ا ترفع
االق�ل�ام وجت ��ف ال�صح ��ف وي�صب ��ح من ح ��ق ا�سر
ال�ضحاي ��ا مراجع ��ة الدوائ ��ر احلكومي ��ة املعني ��ة
للمطالبة بحقوقهم وفق نتائج التحقيق املذكور".
وبدوره حث حمافظ ذي ق ��ار احمد غني اخلفاجي

اجله ��ات املعني ��ة بالتحقي ��ق االداري اىل التعجيل
بح�س ��م املل ��ف ،م�ؤك ��دا ان "ادارة املحافظة �ستعمل
عل ��ى ان تنج ��ز تل ��ك اجله ��ات نتائ ��ج التحقي ��ق
وت�سليمها اىل الق�ضاء ب�أ�سرع وقت ممكن".
و�ش ��دد اخلفاج ��ي عل ��ى اهمي ��ة ك�ش ��ف احلقائ ��ق
وان�صاف ال�ضحايا وحما�سبة املق�صرين.
وقب ��ل نح ��و �شهرين وعل ��ى خلفية فاجع ��ة احلريق
وارتف ��اع اع ��داد ال�ضحاي ��ا وج ��ه رئي� ��س ال ��وزراء
م�صطف ��ى الكاظمي ب�سحب يد وحج ��ز مدير �صحة
ذي ق ��ار �صدام الطويل ،ومدي ��ر امل�ست�شفى ،ومدير
الدفاع امل ��دين يف املحافظة ،واع�ل�ان احلداد العام
يف الع ��راق ،ف�ض�ل�ا ع ��ن ت�شكي ��ل جلن ��ة وزاري ��ة
للتحقيق يف احلادث.
وكان املرك ��ز الإعالم ��ي ملجل�س الق�ض ��اء الأعلى قد
ذكر يف منت�صف متوز  2021ان "املحكمة �أ�صدرت
�أوام ��ر قب� ��ض وحتر بح ��ق  ١٣موظف ��ا بينهم مدير
ع ��ام دائرة �صحة ذي قار ا�ستن ��ادا اىل �أحكام املادة
 ٣٤٠م ��ن قانون العقوب ��ات" ،وا�ض ��اف "وفاحتت
وزارة ال�صح ��ة لإجراء التحقي ��ق الإداري من اجل
معرفة املق�صرين ،وتدوي ��ن اقوال املمثل القانوين
للوزارة".

F.p/ Ton = P.Offer / Ton + (LME2-LME1) Ton
السعر املقدم في العطاء = P.Offer
السعر النهائي للقضبان = F.P
السعر املقدم في العطاء = P.Offer
سعر بورصة النحاس يوم توقيع العقد = LME2
سعر بورصة النحاس يوم تقدمي العطاء = LME1
يتم معادلة الدوالر بالدينار العراقي مبوجب نشرة البنك العراقي املركزي
العراقي في يوم دفع املستحقات.
ويتم استبعاد العطاءات التي تزيد عن الكلفة التخمينية بأي نسبة كانت.
 -3مقدار مبلغ التأمينات األولية للمناقصة املطلوب تقدميها مع العطاء
( )%1من مبلغ العطاء .ويتم استبعاد العطاء في حالة التأمينات األولية
املقدمة تقل عن  %80من مبلغ التأمينات األولية املطلوبة.
 -4سعر بيع مستندات املناقصة هو  500000دينار (خمسمائة ألف دينار
ال غيرها) غير قابلة للرد إال في حالة الغاء املناقصة من قبل شركتنا حيث
تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاء .ويتحمل من ترسو عليه
املناقصة أجور النشر واالعالن األخير.
 -5بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب
حتريري إلى شركة أور العامة في مقرها الرئيسي الكائن في مدينة الناصرية
او مكتب بغداد العائد إلى شركتنا في منطقة الكرادة – البوجمعة – رقم
الدار  – 139شارع ابو نؤاس – مجاور فندق ديانا السياحي (رقم املوبايل
 )07711223235أو مكتب النجف االشرف – شارع الروان قرب فلكة الصدرين
رقم املوبايل ( )07711672334للحصول على اوراق املناقصة بعد دفع قيمة
البيع للوثائق املوضح في الفقرة ( )4اعاله.
 -6على مقدم العطاء ان يستخدم منوذج صيغة العطاء املوجود في القسم
الرابع (مناذج العطاء) ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل باملعلومات
املطلوبة دون تغيير في شكله ولن تقبل أي بدائل.
 -7متطلبات التأهيل املطلوبة( :كما مبينة في وثائق العطاء) .وشركتنا غير
ملزمة بقبول أوطأ األسعار.
 -8يتم تسليم العطاءات إلى العنوان اآلتي (شركة أور العامة  /القسم
التجاري ،العنوان :محافظة ذي قار – الناصرية – تقاطع سوق الشيوخ)
في املوعد احملدد (لغاية الساعة الواحدة بعد الظهر حسب التوقيت احمللي
ملدينة الناصرية من تاريخ غلق املناقصة في (.)2021/10/11
وان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي
العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي (املقر الرئيسي
لشركة أور العامة في الناصرية  /غرفة جلنة فتح العروض) في الزمان
والتاريخ الذي يلي يوم الغلق (الساعة التاسعة صباحا ً ليوم .)2021/10/12
 -9سيعقد مؤمتر خاص لإلجابة عن االستفسارات بتاريخ  2021/10/4في متام
الساعة التاسعة صباحا ً بتوقيت احمللي ملدينة الناصرية وذلك على قاعة
االجتماعات ،وان كل االستفسارات املتعلقة بوثائق املناقصة يجب أن تقدم
في موعد اقصاه سبعة أيام تسبق تاريخ انعقاد املؤمتر .واذا صادف موعد
انعقاد املؤمتر او موعد غلق املناقصة عطلة رسمية فأن موعد انعقاد املؤمتر
أو موعد غلق املناقصة حسب احلال سيكون في اليوم الذي يلي العطلة
وبتمام الساعة احملددة في التاريخ األساس لعقد املؤمتر وساعة الغلق.
مع التقدير

املدير العام

من �شركة فنادق كربالء امل�ساهمة اخلا�صة
اىل ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني يف ال�شركة املحرتمني
م /دعوة اجتماع الهيئة العامة
حتية طيبة...
عمال ً بأحكام قانون الش��ركات رقم ( )21لس��نة  1997املعدل،
واس��تنادا ً الحكام املادة ( )87من القانون ،وتنفيذا ً لقرار مجلس
إدارة الش��ركة في جلس��ته الرابعة املنعقدة ف��ي ، 2021/5/4
يسرنا دعوتكم حلضور اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر عقده
في الساعة العاشرة من صباح يوم األربعاء املوافق 2021/10/6
على قاعة مصرف العطاء اإلس�لامي (الرئيسي – كرادة خارج –
ساحة احلرية – بغداد) للنظر في جدول االعمال االتي:
 )1مناقش��ة تقرير مجلس اإلدارة عن نش��اط الشركة للسنة
املنتهية في  2020/12/31واملصادقة عليه.
 )2مناقش��ة تقري��ر مراق��ب احلس��ابات واحلس��ابات اخلتامي��ة
للشركة للسنة املنتهية في  2020/12/31واملصادقة عليهما.
 )3املوافق��ة عل��ى إطفاء اخلس��ائر املتحققة في س��نة 2019
والبالغة ( )3.906.153ثالثة ماليني وتسعمائة وستة آالف ومائة
وثالثة وخمسون دينارا ً من األرباح التراكمية.
 )4االط�لاع على اإلجراءات التي اتخذه��ا مجلس اإلدارة لتنفيذ
قرار الهيئة العامة املتخذ في  2020/11/15بخصوص مش��روع

الشركة.
 )5مناقش��ة مقت��رح مجل��س اإلدارة بتعدي��ل املادت�ين األولى
والثالثة من عقد الشركة.
 )6تعي�ين مراقب حس��ابات لس��نة  2021وحتديد اج��وره وفقا ً
لضوابط مجلس املهنة.
 )7إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة لسنة .2020
راجني التفضل باحلض��ور في الزمان واملكان املعينني ،وفي حالة
ع��دم متكنكم من احلضور ش��خصيا ً انابة الغي��ر من األعضاء
املساهمني وفق سند االنابة او توكيل الغير بوكالة مصدقة من
كات��ب عدل على ان تودع االنابات والوكاالت املصدقة لدى هيئة
األوراق املالية قب��ل ثالثة أيام من املوعد احملدد لالجتماع ومراعاة
اح��كام امل��ادة ( )91من القان��ون أعاله ،وفي حال��ة عدم حصول
النصاب القانوني يؤجل االجتماع إلى األسبوع التالي في نفس
الزمان واملكان املعينني يوم األربعاء املصادف .2021/10/13
مع التقدير

كرمي حممد ال�شمري
رئي�س جمل�س الإدارة

Standard Bid Documents
Issued on UR STATE COMPANY
To supply the Commodities
)Tender No.: 18/ T / U /2021 Advertised for (second time
)Supply: 200 ton copper rods 8mm in the form of (two batches
Closing Date at 1 pm according the local time in Nasiriya on 11 / 10 / 2021
F.P = Final price for bars
P.Offer = the price offered in the bid
LME2= copper exchange price on the day of signing the contract
LME1 = Copper exchange price on the day of bidding
The dollar is equalized in Iraqi dinars according to the bulletin of the
central bank of Iraq on the day the dues are paid.
Bide exceeding the estimated cost shall be excluded by any
percentage.
3. the amount of bid bond for the tender to be submitted with the bid is
(1%) of the bid amount. The bid will be excluded in the case of the initial
deposits submitted for less than 80% of the amount of the required
initial deposits.
4. The price of selling the tender documents is (500.000) dinars (only
five hundred thousand dinars and no other) cannot be refunded only in
case of cancellation of the tender by our company where the return of
the documents only without compensation to the bidders. The awarded
company should pay the cost of publishing & the last advertising.
5. Interested bidders can purchase tender documents after submitting
a written request to UR State company at its headquarters in Nasiriyah
or the Baghdad office which returns to our company in AI Karrada area
- AI Bujamaa – ID No.139 - Abu Nawas Street - adjacent to Diana
Hotel Tourism ) Mobile No. (07711223235) or the office of Najaf – AlAshraf – Al – Rawan Street Near Al – Sadreen Valley mobile number
(07711672334) To obtain the tender papers after payment of the sale
value of the documents described in paragraph (4) above.
6. The bidder should use the form of tender form in Section four) Tender
Forms) and the form should be filled in with the required information
without changing its form and no alternatives will be accepted.
7. Required qualification requirements: (as Indicated In the tender
documents). Our company Is not obliged to accept lower prices.
8. Bids shall be delivered to the following address: (UR State Company
 / Commercial Section, Address: Dhl - Qar Governorate - NasiriyahSouq AI Shuyukh Junction) on time) Closing date at 1 pm according the
local time in Nassriyah from closing date on (11 / 10 / 2021).
The late bidders will be rejected and tenders will be opened in the
presence of the bidders or their representatives who wish to attend the
following address) The headquarters of the general UR state company
in Nasiriyah / room opening committee) in the time and date following
the closing day (9:00 am on 12/ 10 / 2021).
9. A special conference will be held to answer inquiries on 4 / 10 / 2021
at 9 am local time in Nasiriyah, at the conference room. All inquiries
regarding tender documents must be submitted no later than seven
days prior to the date of the conference. lf the date of the conference
or the closing date of the tender is an official holiday, the date of the
conference or the closing date of the tender, as the case may be, shall
be on the day after the holiday and at the time specified on the base
date of the conference and the closing hour.
With respect

Director General

Standard Bid Documents
Supplying of Commodities

Preface
)Standard bid documents to supply commodities in a general
competitive manner (was prepared for projects financed by the federal
budget of the Republic of Iraq.
These documents assume no occurrence of pre-qualification to the
bidders before the invitation to bid.
Standard Bid Documents
Issued on Ministry of Industrial & Minerals / UR STATE COMPANY
To supply the Commodities
General Competitive Bids:

[Tender No. 18/ T / U / 2021
)Advertised for (Second time
)Supply: 200 ton Copper rods 8 mm in the form of (Two batch
according to our technical specifications.

- Payment of financial dues shall be in ID by approval check in
equivalent dollar in the date of signing of the contract.
The Project : (Public tender No. 18 / T / U / 2021 On the operational
budget for 2021

)Contracting party: (UR STATE COMPANY
Buyer: (UR STATE COMPANY).
(Tender advertisement Form (Second time

Sub./ [Tender No. 18/ T / U / 2021

No.:
Date: / 9 / 2021
To/ Gentlemen

(UR State Company / One of the companies of the Ministry of Industry
and Minerals (is pleased to invite the qualified and experienced bidders
to submit their bids to supply (200 ton Copper rods 8 mm in the form of
(two batches) according to our technical specifications.
Period of Supply: in the form of (two batches) 45 days for each batch.
The first batch starts from the date of signing the contract and the
second batch starts from the date of the notification.
and note the following:
1. The qualified bidders who want to obtain additional information shall
contact with) UR State Company (by email:
urscoe@ur.industry.gov.iq
urcoe@gmail.com
(During the official working days from Sunday to Thursday from 8:00 to
2:00 pm) as shown in the instructions to bidders.
2. Estimated cost:
(LME + 700 $) per ton DAP reached to the company's stores.
The amount of LME is calculating for the opening day of bids to
calculate the total amount of the tender.
The Final Purchase of copper bars calculated according to the
following:
F.P/ Ton = P.Offer / Ton + (LME2 – LME1) Ton
P.Offer = The Price offered in the bid
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�أمني �سر احتاد التايكواندو حممود عبا�س:

مصارحة حرة

الحكومة معنية بالبرنامج الأولمبي ..ودورة الم�صريين ر�سالة لالتحاد الدولي

ّ
م��ح��ط �أه��ت��م��ام��ن��ا  ..و���س�� َن��ج��ري ت�����ص��ن��ي��ف� ًا ج���دي���داً للعمومية
 ك���ف���اءات ال��م��ه��ج��ر
 بغداد � /إياد ال�صاحلي
�أك ��د حمم ��ود عبا� ��س �أم�ي�ن �س ��ر احت ��اد
التايكوان ��دو� ،أن برنام ��ج رعاي ��ة املد ّرب�ي�ن
واحل ّكام الذين ُخ ّ�ص�ص ��ت له ��م دورة حملية
ب�إ�ش ��راف دويل نهاي ��ة �ش ��هر �آب املا�ض ��ي
ُيع ��د من �أولوي ��ات تطويرهم ور�س ��الة مهمة
لالحتاد الدويل ،مبين�أً �أن االحتاد يف طريقه
لت�ص ��نيف الهيئ ��ة العام ��ة وفق� � ًا للقانون 24
ل�س ��نة  ،2021مُعرب� � ًا ع ��ن �أمله بح�س ��م ملف
مد ّربي املنتخبات الوطني ��ة الأربعة يف �أحد
االجتماع ��ات لغر� ��ض الته ّي�ؤ لال�س ��تحقاقات
الدولية.
خ�ص به املدى ":منذ
وقال حممود يف حديث ّ
منت�ص ��ف �ش ��هر مت ��وز املا�ض ��ي ،مت تعييني
مبن�ص ��ب �أمني �سر االحتاد اىل جانب زميلي
عبا�س رحمة الأمني املايل ،ونوا�ص ��ل العمل
حالي� � ًا لتنظي ��م بطولة ال�ش ��باب والنا�ش ��ئني
للعبة للف�ت�رة من  8اىل � 13أيل ��ول اجلاري،
وف ��رز العنا�ص ��ر امل�ؤهلة لتمثي ��ل املنتخبات
العام املقبل.
وا�ض ��اف :جترب ��ة العم ��ل ك�أمني �س ��ر احتاد
التايكوان ��دو مل ت� ��أت م ��ن ف ��راغ بالرغ ��م من
ومتخ�ص ���ص باجلان ��ب الفني،
كوين مد ّرب
ّ
لكن لديّ �أكرث من �س ��بعة ع�ش ��ر �س ��نة ب�ص ��فة
مدي ��ر ريا�ض ��ي للأوملبياد اخلا� ��ص العراقي
(الع ��وق الذهن ��ي) و�ش ��اركت يف بط ��والت
�أقليمية ودولية وعاملية كثرية ،وكذلك عملت
مدي ��ر ًا للق�س ��م العمل ��ي يف مدر�س ��ة البط ��ل
الأوملب ��ي� ،إ�ض ��افة اىل املدي ��ر الفن ��ي للعب ��ة
التايكواندو كل ذلك و ّلد خربة مرتاكة".

الدولي ��ة �ش ��روق �ش ��هاب جناح ��ات باه ��رة
يف �أوروب ��ا ،ق ��ال":كل كف ��اءات اللعب ��ة يف
اخل ��ارج حم � ّ�ط تقدي ��ر واهتم ��ام االحت ��اد،
ولي� ��س �ش ��روق �ش ��هاب وحده ��ا الت ��ي كانت
�إحدى العبات فريقي ،و�أ�شرفت على تدريبها
�أيام ممار�س ��تها اللعبة ومتثيله ��ا املنتخبات
الوطنية� ،صراحة نفخر مبا حت ّققه من جناح
يف بط ��والت �أوروب ��ا كحكمة دولي ��ة قديرة،
ونتوا�ص ��ل معه ��ا ع�ب�ر ح�س ��ابها االجتماعي
"الفي�سبوك".
وا�س ��تدرك :مت دع ��وة زميلن ��ا جا�س ��م حممد
خل ��ف ( 7دان) ال ��ذي يعم ��ل يف الإم ��ارات،
لرتقي ��ة الأحزم ��ة ال�س ��وداء ( )5-1دان،
و�أعلمنا االحت ��اد الدويل ب�أنه امل�س� ��ؤول عن
ترقية الأحزم ��ة يف الع ��راق ،و�أعرب الرجل
عن �سعادته با�ستذكار االحتاد له وتقديره له
باالختيار يف مهمّة الرتقية.
الهيئة العامة

خامات جديدة

و�أ�ش ��ار اىل �":أن واح ��دة من فوائ ��د الدورة
التدريبي ��ة والتحكمية� ،أنها تك�ش ��ف خامات
التخ�ص�ص�ي�ن مل ننتبه لها لأ�سباب
جديدة يف
ّ
كثرية منها عدم امل�ش ��اركة �س ��ابق ًا �أو ظروف
�أنديته ��م مل ت�س ��اعدهم على تطوير �أنف�س ��هم
الت ��ي حتتاج اىل رعاية فنية ومالية� ،أو عدم
توفر قاعة للتدريب ،وكذلك بالن�س ��بة للح ّكام
لدين ��ا املحلي وال ��دويل ،والأم ��ر املفاجئ � ّأن
ت�ص ��نيف املحا�ض ��ر للم�ش ��ارك املحل ��ي كان
محا�ضران دوليان
�أعلى م ��ن الدويل ،ويف حال ��ة توفر الأموال
وب�ّي�نّ ":مت التن�س ��يق م ��ع املحا�ض ��رين لزجّ خم�س ��ة حكام حم ّليني يف دورة تدريبية
الدولي�ي�ن امل�ص ��ري وليد ج ��ودة احلائز على دولية �سنعتمد هذا التقييم".
 8دان وخب�ي�ر التحكي ��م ،وحمم ��ود �ش ��لبي
رعاية كرة القدم
املدير الفني ملنتخب م�صر ملدة ع�شر �سنوات
وع�ضو جلنة التدريب والتطويريف االحتاد وعزا حمم ��ود ت� ّأخر حتقي ��ق ميدالية �أوملبية
ّ
ال�شخ�ص ��ية �أو �آ�س ��يوية لعم ��وم الألع ��اب يف العراق اىل
العامل ��ي ،م ��ن خ�ل�ال عالقت ��ي
بهم ��ا ،على تنظي ��م دورة (تدري ��ب وحتكيم) ":االهتمام الكبري بك ��رة القدم وجتاهل بقية
يف بغ ��داد ،ومت االتف ��اق عل ��ى و�ص ��ولهما الألع ��اب ،ف� ��أي وزير ريا�ض ��ة يت�س� � ّنم مهمته
ي ��وم اخلام�س والع�ش ��رين من �آب املا�ض ��ي� ،س ��رعان ما يتوجّ ه لإبداء رعاية خا�ص ��ة لهذه
وا�س ��تم ّرت ال ��دورة مل ��دة ثالث ��ة �أي ��ام ،ويف اللعب ��ة لأنه ��ا تقربّه م ��ن ال�ش ��باب واجلمهور
الي ��وم الأخ�ي�ر مت �إح�ض ��ار العب ��ي املنتخب عام ��ة ،والحظن ��ا يف �أوملبي ��اد طوكيو 2020
الوطن ��ي لإج ��راء التطبيق العملي بالن�س ��بة �أن العرب حققوا �أربع ميداليات� ،أثنان مل�صر
وواحدة لكل من تون�س والأردن ،علم ًا �س ��بق
للمدربني واحلكام".
للأخ�ي�رة �أن ح ّقق ��ت ذهبية ري ��و دي جانريو
ر�سالة
و�أو�ضح ":كانت دورة (التدريب والتحكيم) ع ��ام  ،2016م ��ع �أن الق ��درات املالي ��ة له ��ذه
مبثاب ��ة ر�س ��الة مهم ��ة اىل االحت ��اد ال ��دويل الدول معروفة نتيجة الظروف االقت�ص ��ادية
للعب ��ة ب�أنن ��ا منتل ��ك القاع ��ات والطاق ��ات ال�ص ��عبة يف املنطق ��ة منذ عدة �س ��نني ،وعليه
الب�ش ��رية والأموال لإقامة الدورة التدريبية لو �أن امل�س� ��ؤول الريا�ضي ف ّكر مبنح  %70من
الدولية (امل�ستوى الأول) حيث منح االحتاد الدعم لك ��رة القدم مقاب ��ل  %30لبقية الألعاب
يف ختامها �ش ��هادات (م�ش ��ارك  -جيد  -جيد لتح�سّ نت نتائجها عربي ًا ودولي ًا".
جد ًا) ح�س ��ب تقييم امل�ش ��رف الدويل ،مع �إن
التنقيط
متوي ��ل ه ��ذه ال ��دورة عل ��ى نفقة امل�ش ��اركني
الذين دفعوا ر�سوم اال�شرتاك �سلف ًا ،و�أثبتنا ولف ��ت حمم ��ود اىل �":أن حتقيق امليدالية يف
قدرتن ��ا على توفري  50مدرب ًا ح�س ��ب �ش ��رط التناف� ��س الأوملب ��ي لي�س �س ��ه ًال ،فهناك نظام
االحت ��اد ال ��دويل ،بعدم ��ا �ش ��ارك  87مدرب� � ًا التنقي ��ط كلم ��ا ا�ش�ت�رك البطل يف مناف�س ��ات
من الأندي ��ة املمار�س ��ة للعبة ،و�س ��محنا لكل �أكرث ت�ضاف له املزيد من النقاط ،ولدينا على
م ��درب لي�س لدي ��ه مهام تدريبي ��ة يف الأندية م�س ��توى البط ��والت الدولية نوع�ي�ن (،G1
 )G2والأول �أق ��ل م ��ن الث ��اين يف ح�س ��اب
بامل�شاركة لتحديث معلوماته".
امل�س ��توى ،ث ��م ت�أت ��ي بعده ��ا بطوالت �آ�س ��يا

مبابي يخرب
جنوم باري�س
عن م�ستقبله

 متابعة  -املدى
ي�س ��تمر احلديث عن م�س ��تقبل الفرن�سي كيليان
مبابي ،مهاجم الفريق الأول بنادي باري�س �سان
جريم ��ان ،وانتقاله �إىل ريال مدريد الإ�س ��باين،
حتى بعد غلق املريكاتو ال�صيفي ملو�سم (2021
 ،)2022وفق لأخر امل�ستجدات ال�صحفية.وف�ش ��ل النادي امللكي يف احل�صول على خدمات

والع ��امل ،ويف املنطقة تقام بطوالت مفتوحة
كثرية مثل الأردن و�إيران والإمارات ،حتقق
ت�ص ��نيف ًا عالي ًا لأبطالهم ،وه ��ذا يعني وجود
فر�ص ��ة ت� ّأه ��ل للأوملبي ��اد ،بينم ��ا الريا�ض ��ي
العراقي ال ي�ش ��ارك يف هذه البطوالت ب�سبب
عدم توفر امليزانية".
وتاب ��ع :كم ��ا �أن معرق�ل�ات العملي ��ة
البريوقراطي ��ة يف املخاطبات الر�س ��مية بني
الأدنى والأعلى �ص� �عّبت كثري من االجراءات
الإداري ��ة ،وال يخف ��ى �أن رئي� ��س احت ��اد
التايكوان ��دو �إبراهي ��م جبار البه ��اديل يعمل
ح�س ��ب امل�س ��تطاع لت�أم�ي�ن م�ش ��اركات فاعل ��ة
لالعب ��ي املنتخب ��ات ،و�أنف ��ق م ��ن �أموال ��ه ما
يق ��ارب ثمانني ملي ��ون دينار ،فبطولة �آ�س ��يا
وحدها ا�س ��تلزمت منه دفع ن�ص ��ف هذا املبلغ
يف ظ� � ّل ت� ّأخ ��ر من ��ح امليزانية لالحت ��اد حتى
الآن برغم دخولن ��ا يف الربع الأخري من هذه
ال�سنة".
عالقات متوازنة

وق ��ال �أن وج ��ود رئي� ��س االحت ��اد �إبراهي ��م
جبار البهاديل كع�ض ��و مكت ��ب تنفيذي للجنة
الأوملبي ��ة �أم ��ر م�ش� � ّرف للعب ��ة ،كون ��ه يتم ّتع
مبنظوم ��ة عالق ��ات جي ��دة ومتوازن ��ة حملي ًا
ويخ�ص ���ص �أمواله من �أجل
وعربي ًا ودولي� � ًا
ّ
النهو� ��ض بريا�ض ��ة التايكوان ��دو ،ويُك ّر� ��س
كل جه ��ده ووقته خلدمتها ،وه ��ذا واقع حال
الرجل مُذ ان ت�س� � ّلم رئا�س ��ة اللعبة و�أذكر ذلك
الن�صافه لي�س �إال.
م�شاركات خارجية

وك�ش ��ف حمم ��ود �":أن ع ��دد �أع�ض ��اء الهيئة
العام ��ة لآخ ��ر دورة انتخابي ��ة الحت ��اد
التايكوان ��دو يف �أي ��ار ع ��ام  2019بلغ �س ��تة
و�أربعني ع�ض ��و ًا ،وهذه الهيئة غري م�ص� � ّنفة
ح�س ��ب القانون اجلديد لالحت ��ادات رقم 24
لع ��ام  ،2021وكم ��ا ه ��و معل ��وم ف� ��إن تاريخ
تنفيذ القانون اعتبار ًا من الثاين ع�شر ل�شهر
متوز املا�ض ��ي لتكييف االو�ض ��اع خالل �ستة
�أ�ش ��هر ،وعطف ًا على ذلك ف�إن احتادنا مل يحدد
الهيئة العامة حتى االن ،وربمّ ا هناك مقرتح
ان تكون بطولة املتقدّمني نهاية العام 2021
فر�صة لت�سمية الهيئة العامة اجلديدة ح�سب
القانون النافذ".
النظ ��ر مب�س ��تويات منتخباتها وم�س ��ابقاتها
وم ��ا حققته من مراك ��ز جي ��دة �أو مخُ يّبة ،كل
ذلك للتهيئة اىل ان�شطة العام ."2022
مدرب المنتخب

وع� � ّرج اىل قيادة املنتخب فني ًا  ،بقوله ":بعد
جتربة اال�س ��تعانة باخل�ب�رة الإيرانية لقيادة
املنتخب الوطني يف بطولتي �آ�س ��يا وبريوت
املفتوحة ،تبقى لدى االحتاد خيارات مفتوحة
بخ�صو�ص املالك التدريبي� ،سيما �أن الدورة
التدريبي ��ة الأخرية قدّمت لنا امكانيات جيدة
لبع� ��ض املدربني ،وميكن لالحت ��اد �أن يناق�ش
املو�ض ��وع يف حينه العتم ��اد املدرب الوطني
�أو اللجوء للخربة الأجنبية".
و�أك ��د ":ل ��دى االحت ��اد منتخب ��ات الوطن ��ي
وال�ش ��باب والنا�ش ��ئني والأوملب ��ي وكذل ��ك
الن�س ��اء ،وبع ��د م�ش ��اركة الع ��راق يف بطولة
�آ�س ��يا بلبن ��ان �ش ��هر �أي ��ار املا�ض ��ي وتع� � ّذر
احل�ص ��ول عل ��ى ميدالي ��ة برغ ��م ق ّل ��ة الف ��رق
امل�شاركة ب�سبب جائحة كورونا ،عقد االحتاد
اجتماع� � ًا لتدار� ��س احلل ��ول الناجعة وخرج
بقرار فني توجّ ه فيه لالهتمام بفئتي ال�شباب
والنا�شئني ،ولدينا �أكرث من عر�ض من مدرب
�أجنبي لتوليّ قيادة منتخباتنا الوطنية.

وع ��ن امل�ش ��اركات املرتقب ��ة للتايكواندو هذا
العام ،قال �أمني ال�س ��ر ":هن ��اك بطولة �أندية
�آ�س ��يا يف �إيران �ش ��هر �أيلول اجلاري ّ
ور�شح
االحتاد ناديي ال�ش ��رطة و�أمان ��ة بغداد وذلك
لنتائجهما املتقدّمة و�ض� �مّهما العبني �أقوياء،
وكذل ��ك بطولة الفج�ي�رة الدولي ��ة ،وعداهما
كفاءات في المهجر
ال توج ��د مناف�س ��ات لأن جمي ��ع االحت ��ادات
يف طريقها لإ�س ��دال ال�س ��تار على �أجندة عام وب�ش� ��أن م ��دى اهتم ��ام االحت ��اد بالكف ��اءات
 ،2021وتقيي ��م نتائ ��ج م�ش ��اركاتها ،و�إعادة العراقي ��ة يف املهج ��ر مثلما ت�س ��جّ ل احلكمة

"مبابي" ،هذا ال�ص ��يف ب�س ��بب مطالب الفريق
الباري�س ��ي املالية ال�ض ��خمة ،مم ��ا يجعل انتقال
كيليان جما ًنا املو�سم املقبل ،بعد نهاية عقده مع
�سان جريمان.
ونقلت �صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإ�سبانية،
عن ال�ص ��حفي فابريزيو رومانو ،ر�سالة مبابي،
�إىل جن ��وم باري�س �س ��ان جريم ��ان ،داخل غرفة
املالب�س ،ب�ش�أن احلديث حول م�ستقبله.

قانون الروّ اد

وبخ�ص ��و�ص حق ��وق ال ��روّ اد يف احت ��اد
التايكوان ��دو� ،أف ��اد ":لدين ��ا بع� ��ض املعاناة
ل ��روّ اد ال ميتلك ��ون الوثائ ��ق الت ��ي ت�ؤ ّك ��د
�ش ��مولهم بالقان ��ون رق ��م (  ) 6ل�س ��نة 2013
مثل زميلنا با�س ��م عبداجلبار الذي �س ��بق �أن
�سافر معنا �ض ��من ايفادات املنتخب الوطني
يف الثمانيني ��ات ،وال ميتل ��ك م ��ا ي�ؤ ّي ��د ذل ��ك
ك�أم ��ر �إيف ��اد مث ًال م ��ا �أ�ض ��ط ّره لإقامة دعوى
ق�ض ��ائية و�أم ��ر القا�ض ��ي ب�ش ��موله بحق ��وق
القان ��ون ،و�أرى هناك اجحاف بال�ص ��حفيني
الريا�ض ��يني والإداري�ي�ن الذي ��ن عمل ��وا يف
االندي ��ة واالحتادات ب�ص ��فة رئي� ��س ونائب
رئي� ��س و�أمني �س ��ر وع�ض ��و ل�س ��نني طويلة،
الب ��د من �ش ��مول ه� ��ؤالء باحلقوق ،و�أي�ض ��ا
عند ح�ص ��ول بطل عل ��ى ميدالي ��ة دولية ملاذا
ال يُ�ش ��مل مدرب ��ه ال ��ذي �أ�س ��هم يف و�ص ��وله
من�ص ��ة االجن ��از؟ من ال�ض ��روري اجراء
اىل ّ
تعديالت على القانون".
طموح

وختم حمم ��ود حديثه �":أمت ّنى من حكومتنا
�أن ت�ش ��اطر الريا�ض ��يني الطموح باحل�صول
عل ��ى ميدالية �أوملبي ��ة ع ��ام  2024بباري�س،
وتعم ��ل عل ��ى تهيئ ��ة متط ّلب ��ات ذل ��ك وفق� � ًا
لربنام ��ج متكام ��ل يعتن ��ي بث ّلة م ��ن الأبطال
الذين ب�إمكانهم املناف�س ��ة بقوّ ة �إذا ما توفرت
له ��م مقوّ م ��ات الت�أهي ��ل الأوملب ��ي قب ��ل ب ��دء
الدورة مبدة منا�سبة".

وقال مبابي� ،إىل زمالئه" ،يف الأ�س ��بوع الأخري
من �آب املا�ض ��ي ،قبل �إغالق االنتقاالت ال�صيفية
املا�ض ��ية� ،أخرب كيليان ،يف غرفة تبديل مالب�س
باري�س �س ��ان جريم ��ان� ،أح ��د زمالئه� :س� ��ألعب
لريال مدريد".
وتاب ��ع رومان ��و ،قائ ًال" :مبابي ال �أع ��رف ما �إذا
كان ه ��ذا ال�ص ��يف �أو الق ��ادم ،ولكنني �س� ��ألعب
لريال مدريد".

� إياد ال�صالحي

خماتري انتخابات الكرة
خما� ��ض ع�س�ي�ر يواجه ��ه ت�ص ��ويت الهيئ ��ة العام ��ة الحت ��اد ك ��رة
الق ��دم بعد غ ��د الثالثاء ،الرابع ع�ش ��ر من �أيلول اجل ��اري ،الختيار
جمل� ��س �إدارة جديد يقود الكرة العراقية بجميع مفا�ص ��لها للدورة
االنتخابية ( )2025-2021وت�س ��مية الرئي�س "ال�ش ��رعي" الثالث
بع ��د ح�س�ي�ن �س ��عيد  2004وعبداخلالق م�س ��عود  ،2014حيث مت
�إبط ��ال دورة ناجح حمود  2011بقرار حمكمة ك�أ�س الدولية ،فيما
ق� �دّم عبداخلال ��ق م�س ��عود الفائز بانتخاب ��ات � 2018إ�س ��تقالته مع
زمالئ ��ه طواعي ��ة و�أن ُتدِ بَتْ هيئة تطبيعية م ��ن قبل االحتاد الدويل
للعبة ُقبيل ح�سم املحكمة الدولية الإجراءات االنتخابية التي طعن
بها الكابنت عدنان درجال مع ع�شرة ّ
مر�شحني معرت�ضني.
وبرغ ��م امل� �دّة القليل ��ة املتبقية عل ��ى بدء عملي ��ة االق�ت�راع ،مل يزل
البع�ض يح�ص ��ر تفكريه يف ا�سم ّ
املر�ش ��ح الذي ميتلك فر�صة الفوز
بالرئا�س ��ة �أو �أحّ ��د النائب�ي�ن �أو الع�ض ��وية ،ومع تقديرن ��ا للجميع
يف ني ��ل ثقة الهيئ ��ة العامة� ،إال �أنن ��ا غري متفائل�ي�ن ب�إحداث تغيري
ج ��ذري يف منظومة كرة القدم ،وهي تتلقى ا�س ��تمارات ّ
مر�ش ��حني
جُ ّلهم جُ ِّربوا �س ��واء يف عمل االحتاد نف�س ��ه �أم االحتادات الفرعية
�أم الأندية ،ومل ينجحوا يف حت�س�ي�ن الواقع العام الذي ّ
ظل يجري
برتاب ��ة ملواكبة الأن�ش ��طة املحلي ��ة والدولية ،ويُراد له اال�س ��تمرار
على هذا املنوال �إذعان ًا للم�صالح االنتخابية التي تفر�ض امل�ساومة
العلنية (ال�صوت املرهون باال�سم امل�ضمون)!
عذر ًا ،طوال ثمانية ع�ش ��ر عام ًا ،مل ي�ش ��هد �أي م�ؤمتر انتخابي لكرة
الق ��دم تقدمي ّ
املر�ش ��ح نف�س ��ه مل ��ا يحمله من اف ��كار لتطوي ��ر اللعبة
ب�ش ��كل ا�ستثنائي عمّا م ّر من م�ؤمترات ،فما �أن ي�أذن رئي�س اللجنة
االنتخابي ��ة بب ��دء عملية االقرتاع التي ال ت�أخذ �س ��وى �س ��اعتني �أو
ث�ل�اث �أو �أربع حت ��ى تنتهي ويف ّرغ ال�ص ��ندوق من �أوراق �أع�ض ��اء
وت َم ��ع �أ�ص ��وات كل ّ
الهيئ ��ة العام ��ة جُ
مر�ش ��ح ويُعل ��ن عن ا�س ��ماء
الفائزين لأربع �سنوات ،بينما يربز ال�س�ؤال الوجوبي �أال ت�ستحق
ال�س ��نوات الأرب ��ع التم ّه ��ل ملعرف ��ة مزايا كل ّ
مر�ش ��ح خ�ل�ال م�ؤمتر
حتديد م�صري قيادة االحتاد؟
تقاليد متك ّررة ُقبيل كل م�ؤمتر انتخابي الحتاد الكرة ،يتم الرتكيز
ّ
للمر�ش ��ح على مدى عالقته بالهيئ ��ة التي يتحوّ ل
يف منح ال�ص ��وت
اع�ض ��ا�ؤها اىل خمات�ي�ر تزكي ��ة م ��ا �أن �س� ��ألتَ �أحده ��م ع ��ن �س ��بب
اختي ��اره الرئي� ��س حت ��ى قال لك (خو� ��ش �شخ�ص ��ية) وذاك النائب
(حبّاب ومر ّتب) والع�ض ��و الفالين (ابو الكلف ��ات) وتخرج حمدّث ًا
نف�س ��ك هل دخلت يف قاعة لتحليل ال�س ��لوك �أم التخاذ قرار حا�س ��م
تتو ّقف عليه م�س�ي�رة احت ��اد كبري ي�ؤ ّثر يف م�ش ��اعر ماليني النا�س
وه ��ي ترتقب منج ��زات وطني ��ة على �ص ��عيد املنتخب ��ات والأندية
ورموز التمثيل يف االحتادين الدويل والآ�سيوي؟!
من دون �ش ��ك ،نزاهة ّ
املر�ش ��ح وحُ �سن �س ��لوكه و�أمانته وغريته يف
ّ
الدفاع عن حقوق بلده ،من مُ�س� �لمات التف�ض ��يل بينه وبني مناف�س
رمبا يعاين نق�ص� � ًا يف �إحداها ،لك ّننا يج ��ب �أن نتو ّقف عن دعم �أي
ّ
مر�ش ��ح بدء ًا من الرئي�س اىل �آخر ع�ض ��و يح�ض ��ر قاع ��ة االنتخاب
با�س ��مه فق ��ط وال ميتلك �أدنى درج ��ات الثقافة واخل�ب�رة والإدراك
بواجبات ��ه االن�س ��انية والإدارية لي�ش� � ّكل عالمة فارق ��ة يف جمل�س
�إدارة االحتاد املُنتخب!
ّ
يج ��ب �أن يبق ��ى تاري ��خ املر�ش ��ح كالعب �أو م ��درب خ ��ارج القاعة،
ول ��ن ي�ؤث ��ر عل ��ى �ص ��وت الناخ ��ب ،وال�ص ��حيح �أي�ض� � ًا �أن يك ��ون
مفاجئة تحُ دّث نظ ��ام الدوري
�ص ��وته مجُ لج�ل ً�ا ب�أف ��كار َتعِ د بنقل ��ة ِ
املمت ��از ،وترتقي ب�آلية حت�ض�ي�ر الفرق الوطني ��ة ،وتطوّ ر املالكات
التدريبية والتحكيمية والإدارية ،وت�س� �مّي خرباء �أجانب معروف
عن خرباتهم االحرتافية يف �أوروبا وغريها كي يبا�ش ��روا بر�س ��م
�س�ت�راتيجية فنية جلميع اللجان ،وترفع الأيدي املحلية عنها مهما
كان ��ت مُل ّم ��ة ب�س ��نوات العط ��اء �إذ مل تعد قادرة عل ��ى جعل احتادنا
مناف�س� � ًا ب�ش� ��ؤونه الإدارية �أ�ض ��عف احتاد عربي يف املنطقة ،لي�س
طعن ًا بالكفاءات الوطنية ،بل للخال�ص من املجامالت وال�ضغوطات
التي �أ�ض ��عفت دور اللجان و�صالحيات م�س�ؤوليها و�أفردت حيازة
القرار ل�شخ�ص واحد وربمّ ا ملكاملة متن ّفذ!
رئي�س ��ان ونائبان و�ستة وع�شرون ّ
مر�ش ��ح ًا للع�ضوية مل حتدّد لهم
معاي�ي�ر الرت�ش ��يح الفني ��ة والإدارية امل�س ��بوقة التي تك�ش ��ف مدى
م�ؤهليته ��م لنيل الثق ��ة يف �إجراءات انتخابية لن تكون �ش ��كلية كل
م ّرة حت�س ��مها جل�سات ال�س ��مر لعقد التوافقات وال�صفقات يف �أحد
الفن ��ادق ع�ش ��ية التوجّ ��ه لقاعة امل�ؤمتر ،بل ليح�س ��ب ّ
املر�ش ��ح �ألف
ح�س ��اب �إذا ما جت ّر�أ بكتابة ا�سمه على ا�س ��تمارة خو�ض االمتحان
االنتخابي بكفاءة عالية �أو يحرتم قدر نف�سه وين�سحب  ..وميتنع
عن ذلك!
ّ
المر�شح كالعب �أو
يجب �أن يبقى تاريخ
مدرب خارج القاعة ،ولن ي�ؤثر على �صوت
الناخب ،وال�صحيح �أي�ض ًا �أن يكون �صوته
ً
مفاجئة ُتحدّ ث
جلجال ب�أفكار َت ِعد بنقلة
ُم
ِ
نظام الدوري الممتاز ،وترتقي ب�آلية
تح�ضير الفرق الوطنية،

ع��ب��دال��رح��م��ن� :أدف���وك���ات �سينجح ..وف��ه��د و���ض��رغ��ام وراء ان��ه��ي��ار منتخبنا!
 بغداد  /املدى
حمّل مدرب حرا�س منتخبنا الوطني
ال�س ��ابق جالل عبدالرحمن احلار�س
فهد طالب واملدافع �ضرغام �إ�سماعيل
م�س�ؤولية ت�سجيل املنتخب الإيراين
اله ��دف الأول ال ��ذي ت�س� �بّب بانهيار
العبي منتخبنا وخ�س ��ارتهم اجلولة
الثانية من ت�صفيات مونديال 2022
بثالثية نظيفة يف ال�سابع من �أيلول
اجلاري بالعا�صمة القطرية الدوحة.
و�أ�ض ��اف ج�ل�ال يف ت�ص ��ريح للمدى
":مل يتم ّك ��ن الالع ��ب الإي ��راين علي
ر�ضا جهانبخ�ش من مباغتة منتخبنا
بر�أ�س ��ية قوي ��ة وا�ض ��ع ًا كرت ��ه يف
اجلهة الي�س ��رى من مرم ��ى فهد لوال
�س ��وء التغطي ��ة الدفاعي ��ة واملت� ّأخرة
ل�ضرغام الذي غفل وتباط�أ با�صطياد
التمري ��رة العر�ض ��ية مله ��دي طارمي
يف الدقيق ��ة الثانية ،ث ��م كانت حركة

فه ��د متثاقل ��ة يف حتري ��ك قدميه اىل
الي�س ��ار واملفرت� ��ض �أن تك ��ون عل ��ى
�إيقاع حرك ��ة املُالكم يف الت� ّأهب لردّة
الفعل.
ولف ��ت اىل �أن :فه ��د بحاج ��ة اىل
متاري ��ن القفز عل ��ى احلبل ب�س ��رعة
للتع ��وّ د عل ��ى االنتقال ال�س ��ريع على
خ ��ط مرم ��اه م ��ن جه ��ة اليم�ي�ن اىل
الي�س ��ار وبالعك�س �أي�ض� ��أً ،فج�س ��مه
الثقي ��ل مل يعن ��ه على الت�ص� �دّي لكرة
علي ر�ضا ،مع �أن طوله مثايل ولديه
ال�ش ��جاعة عل ��ى �أنقاذ الك ��رة العالية
اخلطرة ،لك ��ن يجب �أن يت ��م البحث
عن ا�س ��باب �ض ��عفه من جهة الي�سار،
وملاذا مل مي ّد ذراعيه كاملتني؟
و�أردف ج�ل�ال ":واح ��دة م ��ن �أه ��م
واجب ��ات احلار� ��س �أن ين ّب ��ه زميليه
املدافع�ي�ن باملُن ��اداة على ا�س ��مائهم،
مث�ل ً�ا عندما كن ��ت �أواج ��ه هجمة من
جه ��ة اليم�ي�ن� ،أق ��ف و�س ��ط املرم ��ى

بن�ص ��ف زاوي ��ة ،وقب ��ل �أن يمُ � � ِّرر
املناف� ��س ك ��رة عر�ض ��ية عالي ��ة كنت
�أ�ص ��رخ (�ص ��احب �أو ع ��ادل) و�أعني
�ص ��احب خزع ��ل وع ��ادل خ�ض�ي�ر،
بالرغ ��م م ��ن ع ��دم م�ش ��اهدتي له كي
يته ّي� ��أ ملراقب ��ة �أي مهاج ��م �أو الع ��ب
و�س ��ط متقدّم رمب ��ا يقتن�ص كرة يف
غفلة من مركزه مثلما �س ��جّ ل الالعب
الإيراين هدفه".
وك�ش ��ف �:ص ��راحة �أن ج ��زء ًا م ��ن

ا�سباب اخل�س ��ارة املتوقعة من قبلي
�أم ��ام �إي ��ران هو اجله ��د الكبري الذي
بذل ��ه الالعب ��ون يف املب ��اراة الأوىل
م ��ع كوري ��ا اجلنوبي ��ة يف الث ��اين
م ��ن �أيل ��ول احل ��ايل والت ��ي �أنته ��ت
بالتعادل ال�س ��لبي ،ف�ض ًال عن �ساعات
الط�ي�ران من �س ��يئول اىل بغ ��داد ثم
اىل الدوح ��ة ،ه ��ذه عوام ��ل م�ؤث ��رة
على نف�س ��ية الالعب وبدنه �أ�س ��همت
يف عدم احل�ص ��ول على مردود عطاء
يتنا�سب و�أهمية نقاط اجلولة.
وب�ّي�نّ �:أن املك�س ��ب الوحي ��د ال ��ذي
ح�ص ��ل علي ��ه منتخبن ��ا الوطني من
مباراتي ��ه يف �س ��يئول والدوح ��ة
ه ��و تواج ��د امل ��درب الهولن ��دي
دي ��ك �أدف ��وكات ال ��ذي كن ��ت �أمتن ��ى
التعاق ��د مع ��ه بُعيد �أنتهاء ت�ص ��فيات
ال ��دور الث ��اين يف اخلام� ��س ع�ش ��ر
م ��ن حزي ��ران املا�ض ��ي ،ول ��و ّ
مت ذلك
لأحدث نقل ��ة كبرية لكرتنا يف هاتني

اجلولتني ،والحظنا ب�إعجاب �ش ��ديد
ّ
وخطت ��ه و�أدوات ��ه
�أ�س ��لوب لعب ��ه
النوع ّي ��ة ب�ش ��كل يختل ��ف ع ��ن كل
مواجهات املنتخب ب�إ�شراف املد ّربني
املح ّليني والأجانب ال�سابقني".
وختم جالل بالقول :ميكن لأدفوكات
�أن ينج ��ح يف اجل ��والت املقبل ��ة مع
لبن ��ان والإم ��ارات يوم ��ي  2و 12
ت�ش ��رين الأول القادم عل ��ى التوايل،
و�س ��وريا ي ��وم  11ت�ش ��رين الث ��اين
املقبل ،ويخطف ت�س ��ع نقاط �شريطة
�أن يغتن ��م احت ��اد كرة الق ��دم اجلديد
فرتات اال�سرتاحة خلو�ض مباريات
جتريبي ��ة م ��ع منتخب ��ات و�أندية لها
�سُ ��معة معروفة يف الو�سط العاملي،
متى ما �س ��محت له الظ ��روف ،مقابل
مبالغ مالي ��ة ت�س ��توجب الدفع نظر ًا
لقيم ��ة الالعب�ي�ن املُتب ��ارى معه ��م،
والتي �س ��تعود بالنفع على امل�ستوى
الفني ملنتخبنا".
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علي الوردي وظاهرة ال�شحن الطائفي

قناطر

�شبح "ت�شرين"
في ت�شرين القادم

طالب عبد العزيز
كلنا ي�صدّق الأحاديث والق�ص�ص التي �سمعناها ون�سمعها
ع ��ن تزوي ��ر االنتخاب ��ات ،وع ��ن ال�س ��لوك ال�ش ��ائن للكتل
واالحزاب وال�شخ�ص ��يات الرئي�س ��ية امل�ش ��اركة ،وطريقة
عمله ��ا يف �إدارة التزوي ��ر هذا ،وقد تولدت لدى ال�ش ��عب
القناعة النهائية بالكيفية التي مت مبوجبها ت�شريع قانون
االنتخاب ��ات ،الذي مل يجر�ؤ �أحد على امل�س ��ا�س به ،و�آلية
احل�ص�ص يف �إدارة املفو�ضية ،وتنظيم االجهزة ،وحركة
ال�صناديق ،و�صوال اىل النتائج ،واخلال�صات املح�سومة
�س ��لف ًا ،وكل ذلك يجري بعلم ال�شعب ،املغلوب على امره،
وال ��ذي مل يعد ميل ��ك القدرة على االحتج ��اج ،بعد تقطيع
�أو�صال حركة ت�شرين بالطريقة املعروفة.
وال جدي ��د ،يف م ��ا قاله �أحد �أقربائي ،م ��ن الذين تقدموا
الختياره ��م مراقبني لي ��وم االنتخابات ،ب�أ َّنه و�أ�ص ��دقاءه
كان ��وا تنقل ��وا بني �أكرث من مر�ش ��ح ،وك ٌل يعر� � ُ�ض عليهم
موافقته ،ومنحته املالية ،بقبولهم �إنْ �ص ��وّ توا ل�صاحله،
بالطريقة املعروفة ،والتي تت�ضمن ت�صوير ورقة الناخب
حيل
باملوباي ��ل .ولع ��ل ما يدور يف اروقة املر�ش ��حني من ٍ
و�أالعي ��ب يفوق هذه وتلك .و�س ��واء �أج ��رت االنتخابات
يف موعده ��ا املح ��دد �أم مل جت ��ر فالنتائج ل ��ن تتغري ،وما
ال�ص ��راع الدائ ��ر ب�ي�ن االح ��زاب والكتل ب�ص ��ابٍّ ل�ص ��الح
املواط ��ن وم�س ��تقبل الب�ل�اد� ،أب ��د ًا ،فالكل يري ��د االطاحة
ب�صاحبه ،لكنهم يُجمعون على البقاء ،ومل يكن �إ�صرارهم
عل ��ى ع ��ودة الكتل ��ة ال�ص ��درية ل�س ��واد عي ��ون املواط ��ن
امل�سكني� ،إمنا لأنَّ م�شاركتهم تعني بقاءهم جميع ًا.
حتال � ُ�ف اال�ض ��داد هذا �س ��ينهي م�س ��تقبل الب�ل�اد ،خالل
ال�س ��نوات االربع القادم ��ة� ،إن متت االنتخابات ب�ش ��كلها
املقروء اليوم .بعد �أنْ بات وا�ض ��ح ًا بانَّ الكتل واالحزاب
اال�س�ل�امية التي مت�سك بال�س ��لطة ال تريد مغادرتها ،على
الرغ ��م م ��ن كل ما ج ��رى ويج ��ري ،يف البالد م ��ن ويالت
جراء وجودهم على هرم ال�س ��لطة فيها ،ووا�ض ��ح �أي�ض ًا،
�أنهم غري معنيني مبا حتقق من هزائم لأقرانهم يف م�ص ��ر
و�س ��وريا وتون�س واملغرب �أخري ًا ،معتقدين ب�أن الو�ضع
يف الع ��راق خمتلف عن �س ��واه ،و�أنَّ امل�ص ��الح امل�ش�ت�ركة
للأمري ��كان وااليراني�ي�ن يف الع ��راق �س ��تكون �ض ��امنة
لبقائه ��م ،وقد يبدو االمر �ص ��حيح ًا ،اىل ح ٍّد م ��ا ،لكنَّ ذلك
لن ي�ستمر طوي ًال ،فم�ش ��اكل العراق يف االمن واالقت�صاد
ال حت ��ل ب�إدامة امل�ص ��الح اخلارجي ��ة لهذه الب�ل�اد �أو تلك،
�إمنا مبا ميك ��ن تقدميه من خدمات للنا� ��س ،التي عجزوا
عن حتقيقها.
�أح ��وال الع ��راق اليوم لن حت� � َّل بانتخاب ��ات كهذه ،وكل
رهان على الفوز عرب ترعيب الناخب من خ�صم مفرت�ض،
بات حم�سوم النتائج ،حيث مل تعد الق�ضية عالقة مبذهب
مه ��دد ،وال بورق ��ة مغيب�ي�ن ،وال بوج ��ود رئي� ��س وزراء
�ش ��يعي فا�ش ��ل� ،أو برئي�س برمل ��ان مرفو�ض م ��ن مكونه،
وال �أيِّ �ش ��يء م ��ن هذا ،املو�ض ��وع خرج ع ��ن قدرتكم يف
فه ��م �إدارة البالد ،وهناك رف�ض ع ��ام لكم جمتمعني ،و�إذا
كنت ��م فرحني مبا حققتم من �إق�ص ��اء للت�ش ��رينني ،فهذا لن
يدوم طوي ًال ،فالق�ضية العراقية جتاوزت مبدياتها ق�ضية
الت�ش ��رينيني انف�س ��هم .ال�سيا�س ��ي الذكي ه ��و القادر على
ا�ست�شراف امل�س ��تقبل ،لي�س امل�س ��تقتل على �إدامة ح�صته
يف الربمل ��ان �أو ال ��وزارة� ،إذ ،كل من ال يقر�أ العا�ص ��فة يف
�أول هبّة باردة للريح ال ي�صلح �أنْ يكون بحّ ار ًا.

لم يكن الوردي عالم �أجتماع فقط بل كان
باحثا فكريا وناقدا �سي�سيولوجيا من طراز
فريد� ،أ�ستفاد من مقدماته التكوينية
الدينية وفهمه الحقيقي للدين ،ومزج
بين دعوته الإ�صالحية النقدية وبين
منهجه العلمي وت�أثيرات عالم النظريات
الحداثية التي عاي�شها وتفهم دوافعها
و�أ�س�سها الفل�سفية والفكرية وما تلم�سه
من حلول ظن �أنها قادره على �إحداث
الت�صليح والت�صحيح بين الواقع والهدف
الغائي منها  ،وبين �أمانيه كونه يمثل جزءا
مهما من النخبة التنويرية التي تتح�س�س
وتعي م�س�ؤوليتها في قيادة المجتمع،
دون �أن يترك مجاال يمكنه الدلف منه
�إلى ن�شر تلك الدعوة التنويرية ،مما
�أفرد له مكانه خا�صة في عالم الحرية
الإن�سانية ومراميها في �أ�ستعادة الوعي
ب�إن�سانية الإن�سان كونه غاية الفكر والعلم
والفل�سفة.

اجلان ��ب امل�ش ��رق الأخ ��ر م ��ن فك ��رة ونظ ��رة
الدكت ��ور ال ��وردي ومن �س ��ياق حتليالته التي
ركز عليها كثريا م�س� ��ألة النظرة �إىل الدين� ،أو
ظاهرة التدين وا�صفا بحدية عالية كل �أ�شكال
املظهر ال�سلبي منها رادا ذلك �إىل نف�س العامل
الأول ،وه ��و �ص ��راع الب ��داوة واحل�ض ��ارة
معت�ب�را �أن �أ� ��س ال�ص ��راع ه ��و املي ��ل املحافظ
الب ��دوي الذي ال ي�ست�س ��يغ احلري ��ة والتطور
وم�س ��ايرة الزمن يف ا�ستحقاقاته على القراءة
الديني ��ة ،وب�ي�ن احل�ض ��ارة كقيمة ق ��ادرة على
ترجمة الدين ب�إح�س ��ا�س زمنه مما يجعله قادر
على التوظيف والتحديث الذاتي دون �أن يفقد
الدين �سماته الأ�سا�سية .
فقد تطرق يف درا�س ��ته التحليلية وال�شخ�صية
�إىل جوانب مهمة من تكوين هذه ال�شخ�ص ��ية

 عبا�س العلي
العراقي ��ة باملي ��ل نح ��و املراوغ ��ة والنف ��اق،
واحلقيق ��ة ه ��ذا الأته ��ام غ�ي�ر واقع ��ي وغ�ي�ر
حقيقي بامل ��رة ،فلم ي�س ��مي الدكت ��ور الوردي
�ص ��راحة املجتم ��ع العراقي باملجتم ��ع املنافق
الذي ي�ض ��مر �شيء ويفعل �شيء الأخر ،النفاق
الأجتماع ��ي املدان عند الوردي والذي �أ�س ��تق
م�ص ��دريته م ��ن فهم ��ه للكلم ��ة كم ��ا وردت يف
الق ��ر�آن الكرمي غري ظاهرة الت�ل�ا�ؤم واملحايلة
العقلي ��ة والنف�س ��ية ال�س ��لوكية الت ��ي نتج ��ت
من حالتي ال�ص ��راع والنا�ش ��ز الذي ذكرناهما
�سابقا واملتخذ منها ومن جمموعة من املظاهر
الت ��ي �شخ�ص ��ها و�ص ��فا �أجتماعي ��ا عمومي ��ا
لل�شخ�ص ��ية العراقية ،لكن مل ي�ص ��رح بكونهما
نفاق ��ا �أجتماعي ��ا مر�ض ��يا ال يف احلقيق ��ة وال
يف التلمي ��ح ( َك�ُب�رُ َ َم ْقت� � ًا ِعن� � َد ال َّل� � ِه َ�أن َت ُقولُوا
َم ��ا لاَ َت ْف َعلُ َ
ون)ال�ص ��ف� ،3إنه يدي ��ن املعاجلات
اخلاطئة يف الت�صرف وي�سميها ميل تدبري ال
عقالين للتغلب على و�ض ��ع غري خا�ض ��ع للفهم
�أو غ�ي�ر قاب ��ل للمعاجل ��ة مب ��ا يف ال�شخ�ص ��ية
العراقية من قدرة على التعامل الناجح معها.
فه ��و ي�ص ��فها بالالعقالني ��ة ال�س ��لوكية وه ��ذا
الو�ص ��ف الفك ��ري ه ��و الأق ��رب لتحلي�ل�ات
الوردي وت�شخي�ص ��اته ،خا�ص ��ة عندما يقر�أها
م ��ن ط ��ور تدينه ��ا وتعاملها م ��ع الدي ��ن ،ومع
�أنه يحذر من �أن العراقي بهذه ال�ص ��فات لي�س
منافق ًا �أو مرائي ًا كما يحب البع�ض �أن ي�س ��ميه
بذل ��ك وفقا ملا جاء يف خماطب ��ة احلجاج لأهل
العراق وت�س ��ميتهم بـ (�أهل اللج ��اج والنفاق)
�أو مفه ��وم التقي ��ة املحرف ل ��دى البع�ض ممن
يتدين ��ون بها ،لكن ��ه يعود ليك�ش ��ف عن �إميانه
بنفاقية املجتمع العراقي وخا�ص ��ة امل�ؤ�س�س ��ة

الدينية يف �شقه الدعوي واالجتماعي ،ويلمح
لأثرها على املجتمع والفرد يف ت�أكيده على �أن
العراقي ك�شخ�ص ��ية يعمل ب�إحدى �شخ�صيتيه
ين�س ��ى ما فعل �آنف ��ا بال�شخ�ص ��ية الأخرى �أي
�أنه �سهل الأنخداع بب�ساطته و�إميانه بالغرور
والتغرر كما ورد باملثل العامي (�ش ��يمه و�أخذ
عباته)..
لقد اتخذت الدكتور الوردي من العقل اجلمعي
العراقي الذي يعي�ش الطائفية املذهبية وك�أنها
نهاية القرار الديني لديها يف عني الوقت الذي
يرى في ��ه تخلي عن جوهري ��ة الدين احلقيقي
الذي يو�ص ��م بال�ش ��رك والإحلاد على م�ستوى
واحد من التعاطي ،وعلى نف�س امل�س ��توى من
الإدراك عيبا �أ�سا�س ��يا قاد ال�شخ�ص ��ية العرقية
للنتيج ��ة الت ��ي �أل ��ت �إليه ��ا حتليالت ��ه ،وه ��ذا
ن ��اجت م ��ن الثنيوي ��ة التاريخي ��ة واجلغرافية
الت ��ي �أث ��رت عميقا يف الال وعي امل�س ��ترت ،يف
الوق ��ت الذي يتم�س ��ك ج ��زء من ه ��ذه العقلية
بقوة نح ��و املحافظ ��ة والت�ش ��دد يف االعتناق
املذهب ��ي تقابله ردة فعل معاك�س ��ة يف الأجتاه
والت�ص ��ور ،ه ��ذا ق ��اد �إىل ن ��وع م ��ن التوت ��ر
ال ��ذي ال �أم ��ل في ��ه للو�ص ��ول مل�ش�ت�ركات على
م�س ��توى العقيدة والدي ��ن ،كلما كانت املظاهر
العبادي ��ة مدانة من طرف يقابلها �إ�ص ��رار على
�أختالق تطرف مقابل ع ��ن الطرف الأخر ،هذا
املو�ض ��وع لي�س خا�صا يف التمذهب العراقي،
ولك ��ن لق ��وة الطرف�ي�ن وح�ض ��ورهما الفعل ��ي
وجه ��ا لوج ��ه� ،أب ��رز الإ�ش ��كالية على ال�س ��طح
وجعل مفاعيلها وا�ضحة للعيان ،مع العلم �أنها
جتري �أي�ض ��ا يف غالب املجتمعات التي تكون
فيها تناق�ضات مذهبية ويكون فيها توازن بني

�سعر �صرف الأ�صوات
نع ��م مقبل�ي�ن عل ��ى انتخاب ��ات جدي ��دة ب ��ذات
الأدوات والعوام ��ل وااللي ��ات والأحزاب والكتل
واال�شخا�ص لكن بنظام خمتلف بالن�سبة لنا على
مقا�سهم بالت�أكيد ،ال جديد يف ان املواطن �سيبقى
الر�ص ��يد واملحرك مل�ش ��روعهم هذا �سواء كان هذا
املواطن وقود ًا لل�ص ��راعات والأزمات واحلروب
�أم هو ال�ص ��وت الذي �س ��يحدد مدياتهم يف البقاء
كل �أربع �س ��نوات عل ��ى اقل تقدير ،واقع امل�ش ��هد
العراق ��ي االنتخاب ��ي وال�ص ��راعي حتكم ��ه ه ��ذه
الثنائية املواطن والأحزاب من خاللها يتم قيا�س
م�ستويات عدة بني �صعود وهبوط فهي الفواعل
الأ�سا�س ��ية الت ��ي تر�س ��م عملي ��ة الت ��وازن لك ��ن
بالنتيج ��ة الكفة ل�ص ��الح القوة واملال وال�س ��لطة،
وبالرغ ��م م ��ن الت�أث�ي�رات اخلارجي ��ة الإقليمي ��ة
والدولي ��ة التي ت�س ��يطر عل ��ى القرار ال�سيا�س ��ي
والق�ض ��ايا املهم ��ة �إال ان الداخ ��ل حتكم ��ه ه ��ذه
الثنائية اخلطرية اذا ما مت قيا�س م�سالة التعامل
يف خمتلف اجلوانب عليها.
منذ الأيام الأوىل من قدوم هذه الأحزاب ب�صحبة
ق ��وات االحت�ل�ال الأمريك ��ي واملواط ��ن العراقي

الت�سل�سل الهرمي للحريات
يف كتاب ��ه (الر�أ�سمالي ��ة واحلري ��ة )ال�ص ��ادر عام
 1962داف ��ع ميلت ��ون فريدم ��ان  ،االقت�ص ��ادي
الأمريكي الذي ينتم ��ي اىل الكال�سيكية اجلديدة
 ،واحلائ ��ز عل ��ى جائ ��زة نوب ��ل يف االقت�صاد عام
 ، 1976عن املواقف التي ي�صفها ب�أنها ليربالية،.
ويقرتح ميلتون فريدم ��ان وجود ت�سل�سل هرمي
لنوع�ي�ن م ��ن احلري ��ات :احلري ��ة االقت�صادي ��ة
واحلرية ال�سيا�سية .ويف الواقع  ،بح�سب قوله:
فاحلري ��ة االقت�صادي ��ة ه ��ي يف ح ��د ذاته ��ا �أح ��د
مكون ��ات احلري ��ة ككل  ،ل ��ذا فه ��ي غاي ��ة يف ح ��د
ذاته ��ا .وم ��ن ناحية �أخ ��رى  ،ال غنى ع ��ن احلرية
االقت�صادي ��ة كو�سيل ��ة للح�ص ��ول عل ��ى احلري ��ة
ال�سيا�سي ��ة.ويف ه ��ذا املق ��ال � ،سننظ ��ر �أو ًال يف
الأطروح ��ة القائلة ب�أن زيادة احلرية االقت�صادية
تعن ��ي زي ��ادة احلري ��ة ال�سيا�سي ��ة واملدني ��ة .ث ��م
ننتق ��ل �إىل الأطروحة القائلة ب� ��أن زيادة احلرية
ال�سيا�سي ��ة ال تعن ��ي بال�ض ��رورة زي ��ادة احلري ��ة
االقت�صادية واملدنية.
وي�ؤك ��د ميلت ��ون فريدم ��ان �أن “زي ��ادة احلري ��ة
االقت�صادي ��ة ت�س�ي�ر جن ًب ��ا �إىل جن ��ب م ��ع زي ��ادة
احلري ��ات املدنية وال�سيا�سي ��ة .وللدفاع عن هذه
الأطروح ��ة  ،ق ��ام بتطوير نظري ��ة القوة وتوازن
القوى .ت�أخذ هذه النظرية ال�شكل التايل:
�إن التهدي ��د الأ�سا�س ��ي للحري ��ة ه ��و الق ��درة على
الإك ��راه � ،س ��واء يف �أيدي املل ��ك �أو الدكتاتور �أو

م�ش�ي�را �إىل دور (النم ��وذج الق ��دوة) ب�ش ��كل
مبا�ش ��ر و�أحيان ��ا بالإدان ��ة اىل �شخ�ص ��يات
التاري ��خ الدين ��ي والأجتماع ��ي ،والت ��ي كان
له ��ا الت�أثري الوا�ض ��ح علي حي ��اة العراقي من
خ�ل�ال عامل ��ي الأنحي ��از �أو ال�ض ��دية ،فعن ��د
اخلي ��ار الع ��ام املت ��اح له ��ذه ال�شخ�ص ��ية يف
�أ�ص ��طفافها �أو تخليه ��ا ع ��ن من ��وذج م ��ا ف�إن ��ه
يعام ��ل هذه ال�شخ�ص ��ية بالكلية فه ��و �أما معها
بكل �إيجابياتها والت�ساهل يف اجلانب الأخر،
�أو رف�ض ��ها لكل �س ��لبياتها والت�شدد يف الإدانة
م ��ع وجود جانب ق ��د يكون م�ض ��يئا فيها ،هذا
املوق ��ف احلدي ال ��ذي تعاملت به ال�شخ�ص ��ية
العراقية �أن�س ��حب ب�ش ��كل �أو ب�أخر كطبع على
مقايي� ��س التعب�ي�ر العام جت ��اه �أي مو�ض ��وع
�أو م�س� ��ألة ،فه ��و �أم ��ا غ ��ارق حت ��ى �أذني ��ه يف
ال ��والء املطلق لها� ،أو ناف ��ر للحد الذي ال يرى
�أي جم ��ال حت ��ى للقب ��ول باملناق�ش ��ة احلقيقية
التقييمي ��ة ،هن ��ا يك ��ون �أما ناقم متطرف �ض ��د
املو�ض ��وع �أو م�ست�س ��لم حلد ال�ل�ا �أبالية جتاه
العقالنية يف فهم وحتليل املوقف وفقا لأ�س�س
وقواعد املنطق العقلي.
ثم عالج الوردي مفهوم املدنية كقيمة قيا�س ��ية
�أجتماعي ��ة و�سيا�س ��ية وثقافي ��ة رابط ��ا بينها
وبني احل�ض ��ارة والتطور والتجديد ،وي�شري
�إىل مف ��ردات تكوينية حم ��ددة لعبت دورا يف
�ص ��نع الوعي املدين واحل�ض ��اري منها اجلهل
والتع�صب وطبيعة الريف والبادية ثم املدينة
املرتيفة والهجرة وم�شكلة ازدواج ال�شخ�صية
واملدينة الفا�ض ��لة والتقوقع الب�ش ��ري وت�أثري
(اخل ��وارق والأح�ل�ام) علي مظاهر ال�س ��لوك
الإن�س ��اين ومعطيات ��ه ونتائج ��ه ،و�س ��ط
ه ��ذا التزاح ��م والك ��م الهائ ��ل م ��ن اجلوان ��ب
االجتماعية والفل�س ��فية املبحوثة واملعر�ض ��ة
للنق ��د التقومي ��ي بج ��ر�أة غ�ي�ر م�س ��بوقة وال
مبايل مب�س ��ائل قد تع ��ود بنتائج �س ��لبية علي
الباح ��ث ،وهم ��ا م�س� ��ألتان مهمتان هم ��ا ت�أثري
الأدي ��ان ودور رج ��ال الدي ��ن ب�ش ��كل �أ�سا�س ��ي
لطبيع ��ة دور الدي ��ن والتدي ��ن وقيمتهم ��ا يف
ال ��ذات ال�شخ�ص ��انية ،والأم ��ر الأخ ��ر يتعل ��ق
بقواع ��د التعامل املحرم مع (التابو) ال�ش ��رف
الأجتماع ��ي (العي ��ب) واالنح ��راف اجلن�س ��ي
و�إبداء �أراء �صريحة ومنطقية بهذا ال�صدد.
ه ��ذا احل ��ال ج ��ر البع�ض م ��ن خ�ص ��ومه ومن
�أن�ص ��اره الإدعاء ب�أن الوردي يتهم ال�شخ�صية

عنا�ص ��رها ولي�س يف املجتمعات التي ت�ش ��كل
�أغلبي ��ة عظم ��ى و�أقلي ��ة مقهورة كم ��ا يف دول
اخلليج العربي �أو يف م�صر مثال.
فال�ص ��راع املذهبي يتبلور ل�سببني هما وجود
ت ��وازن �أو تع ��ادل متق ��ارب ب�ي�ن جمموعت�ي�ن
متناق�ض ��تني عل ��ى مب ��د�أ واحد ،وثاني ��ا عالقة
كل منهم ��ا بالق ��وة وم�ص ��در الق ��رار ،قبل عام
 2003يف الع ��راق كان املي ��زان ال�س ��لطوي
مييل مل�ص ��لحة الطائفة ال�س ��نية منذ ت�أ�س ��ي�س
الدول ��ة العراقي ��ة احلديث ��ة �أوائ ��ل الق ��رن
املا�ض ��ي ،وب�أمتداد تاريخي �سابق يف احلقبة
العثماني ��ة ،جع ��ل القوة والغلبة يف ال�ص ��راع
حم�س ��ومه دوم ��ا له ��ا ،بع ��د  2003ونتيج ��ة
التغيري اخلارجي لل�سلطة برزت قوة املناف�س
اخل�صم الذي مل يرتك و�سيلة وال طريقة متكنه
من حماولة التعوي� ��ض عن الظالمات القدمية
كتط ��رف �أجتماعي مذهبي ،لذا فالطرف الأخر
كان يتح�س ���س من هذا الواقع اجلديد الذي مل
يعت ��اد عليه �س ��ابقا ،فحاول وقف ه ��ذا املد من
خالل احت�ض ��انه للتطرف والت�ش ��دد الذي و�إن
ظه ��ر بعنوان �سيا�س ��ي لكن ��ه يف احلقيقة ردة
فعل �أكرث من كونها قرار �سيا�سي للطائفة.
ه ��ذا التط ��رف والتط ��رف املقاب ��ل �ش ��رخ يف
الوجدان العراقي و�أ�س�س لنوع من االنف�صام
يف ال ��ذات العراقي ��ة عام ��ة حولها م ��ن مفهوم
وطن ��ي جام ��ع �إىل فئوي ��ة مت�ض ��ايقة و�أحيانا
متطرف ��ة برغم �أن اجلميع يرفع �ش ��عار العراق
كوط ��ن نهائي ،ال ��ذي عمق الأزم ��ة ولعب دور
املحر� ��ض املذهب ��ي اخلارج ��ي لي� ��س العام ��ل
الدين ��ي وح ��ده ،ولك ��ن تناق�ض ��ات املذهبي ��ة
على امل�س ��توى الإقليمي وحماولة البحث عن
الزعام ��ة ب�ي�ن دول حموري ��ة ودول دائرة يف
م ��دار املحور ،ه ��ذا التناف�س املذهب ��ي بدل �أن
يتحول مل�ص ��در قوة وم�صاحلة تاريخية لبناء
جمتم ��ع جديد ،م�س ��تفيدا من عوام ��ل التغيري
املتاح ��ة والذه ��اب �إىل التخل�ص م ��ن العوامل
الغري قادرة على الأ�ستجابة الطبيعية للتغيري
والتحدي ��ث� ،أرهق ��ت ال�شخ�ص ��ية العراقي ��ة
الت ��ي �أنخرط ��ت يف عملي ��ات غ�س ��يل دم ��اغ
جمع ��ي وجمموع ��ي م ��ن خ�ل�ال خل ��ق قواعد
�ش ��عبية غارق ��ة يف قرويتها وريفيته ��ا لتكون
عن�صر �ص ��راع بني املدنية والتح�ضر من جهة
وب�ي�ن عوامل وحم ��ركات التخل ��ف والرتاجع
احل�ضاري والفكري من جهة �أخرى.

االغلبي ��ة .ويتطلب احلفاظ على احلرية �أق�ص ��ى
ق ��در ممكن م ��ن الق�ض ��اء عل ��ى مثل ه ��ذا الرتكيز
لل�س ��لطة  ،يف نف� ��س الوقت الذي يتم فيه ت�ش ��تت
وتقا�س ��م تل ��ك ال�س ��لطة الت ��ي ال ميك ��ن الق�ض ��اء
عليه ��ا :لذل ��ك فهي تتطل ��ب نظام حتك ��م من خالل
حرم ��ان ال�س ��لطة ال�سيا�س ��ية م ��ن حق الإ�ش ��راف
على تنظيم الن�ش ��اط االقت�صادي  ،ويزيل ال�سوق
م�ص ��در القوة الق�س ��رية هذا ؛ فهو ي�س ��مح للقوة
االقت�ص ��ادية بالعم ��ل كعامل كبح ب ��د ًال من تعزيز
ال�سلطة ال�سيا�سية.
مبعنى �آخر  ،هناك قوة �سيا�سية وقوة اقت�صادية
 ،والأم ��ر يتعل ��ق بالف�ص ��ل واملعار�ض ��ة ب ��د ًال من
الرتكيز  ،كما كان احلال يف ال�شمولية ال�سوفيتية
حي ��ث ترك ��زت الق ��وة االقت�ص ��ادية وال�س ��لطة
ال�سيا�سية يف البريوقراطية.
يب ��دو �أن نظري ��ة ت ��وازن الق ��وى ه ��ذه منطقية ،
عل ��ى الرغ ��م م ��ن �أن ميلت ��ون فريدم ��ان ال يح ��دد
بدقة �ش ��ديدة ما يعنيه بال�س ��لطة.اذ يبدو �أنه فهم
م ��ن خالل مفه ��وم القوة ه ��ذا القدرة عل ��ى اتخاذ
الق ��رارات دون التقيد بقيد احلوافز االقت�ص ��ادية
الت ��ي ميك ��ن ا�س ��تخدامها لإك ��راه الآخري ��ن.
.وبالت ��ايل  ،ف� ��إن احلرية االقت�ص ��ادية �س ��تجعل
من املمكن موازنة ال�س ��لطة ال�سيا�س ��ية مع القوة
االقت�ص ��ادية  ،مم ��ا �س ��يعزز احلري ��ة ال�سيا�س ��ية
لأن الأف ��راد �س ��يكونون �أك�ث�ر حرية فيم ��ا يتعلق

يتعام ��ل معه ��ا ب�آلي ��ات و�أدوات معروف ��ة  ،فب�ي�ن
املعتق ��د وااليديولوجيا واالنتماء والتخندق هي
ذاته ��ا ،لكنه من غري املمك ��ن ان جنزم ان اجلميع
على م�س ��توى واح ��د من الوعي ال�سيا�س ��ي الذي
ي�ؤهله ان ي�س ��تطيع قراءة امل�شهد من كل جوانبه
بو�سطية مثالية ،قلة الوعي ال�سيا�سي هذه ترجع
بالأ�س ��ا�س على العوامل التي ذكرناها بالإ�ض ��افة
�إىل ق�ض ��ية احلي ��اد املفق ��ود ال ��ذي ب ��ات حم ��رك
عمل الأحزاب وال�شخ�ص ��يات احلزبي ��ة ،باملقابل
ف ��ان ه ��ذا املواط ��ن ال ��ذي الزم ��ه �ش ��عور اليا� ��س
واحلرم ��ان على يقني بانه رقم �ص ��عب يف معادلة
احلركة ال�سيا�سية العراقية البل هو املحرك لهذه
العملية التي يعرف انها م�ش ��وهة بكل تفا�صيلها،
وعل ��ى يقني ان الأحزاب عمل ��ت من خالل �أدواتها
وال�ضغط امل�ستمر على عزله او بعبارة �أخرى من
ان يكون اجل�س ��ر املُعد للعبور للمراحل اجلديدة
الت ��ي م ��ن خالله ��ا تع ��زز �س ��لطتها وم�ص ��احلها،
وا�س ��تطاعت ان جتع ��ل من ان تر�س ��خ يف ذهنية
املواطن فكرة اخلوف م ��ن االخر الذي يحمل يف
طيات ��ه كل �أدوات العن ��ف والقه ��ر والظل ��م ،وانه

 د� .أثري ناظم اجلا�سور
غ�ي�ر قادر على ان يجاري االحداث وبلده البد ان
يك ��ون رهينة االجن ��دات التي تتحك ��م مبقدراته،
ام ��ا م�س� ��ألة التغي�ي�ر وم ��ا اذا كان هن ��اك �أم ًال يف
تغيري الأو�ض ��اع فالعقل اجلمع ��ي ومن الالوعي
�أيق ��ن ان التغي�ي�ر الب ��د ان ي�أت ��ي بق ��رار خارجي
ال ميتل ��ك ه ��و الر�أي في ��ه ،بالتايل ال وج ��ود لتلك
الق ��درة واال�س ��تطاعة عل ��ى التغي�ي�ر الن �أدوات
املواط ��ن احلالية ال متكنه من ان ير�س ��م ويخطط
وال حتى يحلم مب�ستقبله وحياته.
اي�ض� � ًا تتعام ��ل الطبق ��ة احلزبية م ��ع املواطن من
منطلق م�صاحلها واي�ض ًا احتياجها له بني احلني
والأخر فق�ض ��ية االحتياج تتعلق بها ق�ض ��ايا عدة

ومتبادلة يف نف�س الوقت ،فهذا املواطن ال�ساخط
يف كث�ي�ر م ��ن الأحيان هو باملقاب ��ل حمرك عملهم
ال�سيا�س ��ي وف�س ��ادهم ومتركزه ��م يف ال�س ��لطة
ووق ��ود لدميومة �ص ��راعاتهم ،وبالت�أكي ��د عندما
نتح ��دث ع ��ن املواط ��ن ال نطل ��ق احلك ��م ونق ��ول
اجلمي ��ع لك ��ن الغالبي ��ة منه ��م م ��ن يك ��ون العامل
امل�س ��اعد على بقاء الأحزاب ،هذه الأحزاب عملت
على تق�س ��يم املواط ��ن العراقي �إىل فئ ��ات الأوىل
ه ��م مواطنو احلروب �أ�ص ��حاب االثم ��ان العالية
وجودهم �ضروري يف مرحلة االزمات واحلروب
وال�ص ��راعات الداخلية فالثم ��ن الأول عال جد ًا اذ
يكلف �أرواحهم والثاين هو حت�شيدهم للموت من

قب ��ل الأحزاب ،وهذه الفئة ترك ��ن على الرف منع
انته ��اء احل ��رب او الأزمة ،الفئة الثانية تت�ض ��من
مواط ��ن الهوي ��ة مت ��ى ما كان ��ت حاج ��ة الأحزاب
للهوي ��ة الفرعي ��ة ان تنه� ��ض يت ��م االعتم ��اد على
ه ��ذه الفئة فتارة يت ��م تهييج ال�ش ��ارع من خاللها
وتارة �أخرى تتم التهدئة ،اما الفئة الثالثة جتمع
ال ��كل يف �س ��لة واح ��دة يرتف ��ع ثمنه ��ا كل مرحلة
انتخابي ��ة فيت ��م رفعها ف ��وق االكت ��اف وحماولة
الت�أثري عليه ��ا من قبل حم ��ركات الطائفة والدين
والقومية ال ��خ ....من امل�ؤثرات ،بالنهاية حتى ال
يتم التعامل مع حياة املواطن وفق بور�صة الفكر
احلزبي والبيع وال�ش ��راء اخلا�ضع لرغبة من يف
ال�س ��لطة ال بد من اجراء عملية نقدية جادة وملئ
الفراغات من خالل تغيري �أدوات املواجهة والنقد
من اجل �ص ��ياغة م�س ��تقبل ال نقل عن ��ه مثايل لكن
يت�ضمن جملة من اخلطوات املنطقية والعقالنية
الت ��ي حتدد النقاط الأ�سا�س ��ية يف العمل غري ذلك
ف�إنن ��ا �س ��نكون �أمام جمموعة حاكم ��ة تعيد انتاج
نف�س ��ها وبراجمه ��ا وتخبطه ��ا كل �أربع �س ��نوات
حتى وان اختلفت الأوجه.

رأي من الخارج

� أدريان فور*
ترجمة :عدوية الهاليل
بال�سلطة ال�سيا�سية.
ويو�ض ��ح ميلت ��ون فريدم ��ان هذه احلج ��ة مبثال
حري ��ة التعب�ي�ر :فف ��ي جمتم ��ع ال ت�س ��يطر في ��ه
ال�س ��لطة ال�سيا�س ��ية عل ��ى االقت�ص ��اد  ،يك ��ون
الوكالء االقت�ص ��اديون على ا�ستعداد لبيع ون�شر
الت�ص ��ريحات التي يديل بها معار�ض ��و ال�س ��لطة
ال�سيا�س ��ية ، .بينم ��ا يف جمتم ��ع ال ت�س ��يطر في ��ه
ال�سلطة ال�سيا�س ��ية على االقت�صاد .تتحكم القوة
يف االقت�ص ��اد  ،عل ��ى �س ��بيل املثال عندم ��ا متتلك
الدول ��ة و�س ��ائل الإنتاج  ،ال ي�س ��تطيع معار�ض ��و
ال�س ��لطة ال�سيا�س ��ية خماطبة �أي �ش ��خ�ص لن�ش ��ر
�أقوالهم..
ويف �ضوء هذا اجلدل  ،يبدو �أن ميلتون فريدمان
حم ��ق يف �أن زي ��ادة احلري ��ة االقت�ص ��ادية تع ��زز
احلرية ال�سيا�سية للأفراد.ف�إذا ا�ستطعنا �أن نرى
ب�س ��هولة �أنه من �أجل تعزيز احلرية ال�سيا�س ��ية ،
من ال�ضروري جتزئة ال�سلطة ال�سيا�سية �إىل عدة
مراكز قوة متناف�س ��ة  ،ميكننا مع ذلك �أن نت�ساءل
عم ��ا �إذا كانت احلرية االقت�ص ��ادية لن ت�ؤدي �إىل

تركيز القوة االقت�ص ��ادية يف �أي ��دي عدد قليل من
الأيدي.
وه ��ذا هو �أحد االنتق ��ادات املتكررة التي يوجهها
ج ��زء م ��ن الي�س ��ار �ض ��د اقت�ص ��اد ال�س ��وق احلر.
وي ��رد ميلتون فريدمان على هذا النقد ب�أنه:ميكن
ت�ش ��تيت القوة االقت�صادية على نطاق وا�سع .فال
يريد �أي قانون حماية �أن ي�أتي منو مراكز جديدة
للقوة االقت�ص ��ادية على ح�ساب املراكز املوجودة
بالفع ��ل .ويف الواق ��ع  ،ف�إن احلرية االقت�ص ��ادية
تعن ��ي التناف�س بني الأفراد .ومع ذلك  ،هذا يعني
�أن كل فرد يتمتع مبجال من اال�ستقاللية والتحرر
من الإكراه.
ويجادل ميلتون فريدمان مبا يلي:
طامل ��ا يتم احلف ��اظ على حري ��ة التب ��ادل الفعالة ،
ف�إن ال�س ��مة املركزية لآلية ال�س ��وق هي �أنها متنع
�شخ�ص ��ا ما من التدخل يف �ش� ��ؤون �ش ��خ�ص �آخر
ً
فيم ��ا يتعل ��ق مبعظم �أن�ش ��طة هذا الأخ�ي�ر .بحكم
وج ��ود البائع�ي�ن الآخرين الذين ميكن ��ه التعامل
معهم  ،يكون امل�س ��تهلك حمميًا م ��ن الإكراه الذي

ق ��د ميار�س ��ه البائ ��ع علي ��ه ؛ فالبائع حممي �ض ��د
�إك ��راه امل�س ��تهلك م ��ن خ�ل�ال وج ��ود م�س ��تهلكني
�آخري ��ن ميكنهم البيع له ��م ؛و املوظف حممي من
الإك ��راه م ��ن قب ��ل رئي�س ��ه لأن هناك �أرب ��اب عمل
�آخرين ميكنه العمل لديهم � ،إلخ .لذلك  ،من خالل
املناف�سة نف�سها ال ميكن لكل فرد االعتماد على �أي
ف ��رد �آخر على وجه اخل�ص ��و�ص  ،ولهذا ال�س ��بب
تعترب احلرية االقت�صادية قوة ال مركزية ..
ويق ��دم ميلت ��ون فريدمان � ً
أي�ض ��ا حج ��ة تاريخية
ل�ص ��الح �أطروحته� .إن ��ه يعتقد �أنه م ��ن املمكن �أن
ن�س ��تنتج م ��ن مالحظ ��ة التاري ��خ �إثبا ًت ��ا ل�ص ��الح
�أطروحته القائلة ب�أن زيادة احلرية االقت�ص ��ادية
تعني زيادة احلرية ال�سيا�سية واملدنية:فالتاريخ
�ش ��هادة ال لب� ��س فيه ��ا عل ��ى العالقة ب�ي�ن احلرية
ال�سيا�س ��ية وال�س ��وق احلرة .وال �أعرف �أي مثال
يف الزمان �أو الف�ض ��اء ملجتمع  ،يتميز بقدر كبري
من احلرية ال�سيا�س ��ية  ،مل يلج�أ �إىل �ش ��يء ي�شبه
ال�سوق احلرة لتنظيم ن�شاطه االقت�صادي.
ويف مقدم ��ة كتاب ��ه ع ��ام  2002للر�أ�س ��مالية
واحلرية ا�ض ��اف فريدمان عن�ص� � ًرا مهمًا ملفهومه
للحرية مل يظهر يف ن�س ��خة عام  :1962ففي حني
�أن احلرية االقت�ص ��ادية هي ال�ش ��رط ال�ض ��روري
للحرية املدنية وال�سيا�سية  ،وهي � ً
أي�ضا مرغوبة
مهما كانت الأخرية  ،ف�إن العك�س لي�س �ص ��حيحً ا.
فاحلري ��ة ال�سيا�س ��ية يف بع� ��ض الظ ��روف تعمل

ل�ص ��الح احلريات االقت�ص ��ادية واملدنية  ،ولكنها
تعيقه ��ا يف ح ��االت �أخرى .فه ��و ال يعتقد فقط �أن
احلري ��ة االقت�ص ��ادية تعن ��ي احلرية ال�سيا�س ��ية
واملدنية  ،ولكنه يعتقد � ً
أي�ضا �أن احلرية ال�سيا�سية
ال تعني بال�ضرورة احلرية االقت�صادية واملدنية.
وبالت ��ايل  ،ف�إن ��ه ي�ؤ�س ���س ت�سل�س�ل ً�ا هرم ًي ��ا ب�ي�ن
احلريات  ،فاحلرية االقت�صادية لها الأ�سبقية على
احلرية ال�سيا�سية لأن الأخرية ميكن �أن يكون لها
�أحيا ًنا عواقب وخيمة على الأفراد.
يف الواق ��ع  ،رمب ��ا الح ��ظ ميلت ��ون فريدم ��ان �أنه
عندما يكت�س ��ب الأفراد احلرية ال�سيا�س ��ية  ،على
�س ��بيل املثال عندما يتحول نظام ا�س ��تبدادي �إىل
الدميقراطي ��ة  ،ف�إن ��ه ميكن �أن ي�س ��تخدم حرياته
ال�سيا�س ��ية اجلدي ��دة النتخ ��اب الق ��ادة الذي ��ن
�س ��يتخذون �إجراءات �ض ��د احلرية االقت�ص ��ادية
واحلري ��ة املدني ��ة .وميكن مالحظة مثال �ص ��ارخ
له ��ذه الظاه ��رة م ��ع �أملاني ��ا يف الن�ص ��ف الأول
من الق ��رن الع�ش ��رين :فف ��ي البداي ��ة كان النظام
ا�ستبدادي  ،ثم جاءت الدميقراطية � ،إنها الأغلبية
الدميقراطي ��ة الت ��ي تتمتع باحلريات ال�سيا�س ��ية
التي ت�سمح للحزب باحل�صول على ال�سلطة .لذلك
يبدو من ال�ص ��حيح القول �إن احلريات ال�سيا�سية
يف بع� ��ض احلاالت ميكن �أن تتدخل يف احلريات
املدنية واالقت�صادية.
* حملل اقت�صادي
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ملحمة جلجام�ش وثقافة القوة
د .نادية هناوي
�أفادت ملحمة جلجام�ش من الحكاية
الخرافية البدائية ال�سيما �أفكارها حول
الآلهة والطوطم ف�صنعت منها نتاجا
�شعريا بطوليا ليبد�أ منذ ذلك التاريخ
الطور البطولي وي�سود كبديل ذكوري عن
طور �سبقه انثوي هو طور المعرفة الذي
�أنتجته القوة الن�سوية في �إطار روحي
مقد�س .و�إذا كانت ملحمة جلجام�ش قد
ج�سدت ثقافة القوة ف�إنها بذلك ق�ضت
ّ
على �آخر �صورة يوتوبية للكينونة
الم�ؤنثة في توكيد دورها الأمومي وما �ساد
فيه من الحكمة والمعرفة.

ف ��كان ه ��ذا االحم ��اء للط ��ور االنث ��وي املعريف
وذي ��وع البطول ��ة الذكوري ��ة وانت�شاره ��ا ب�ي�ن
ح�ض ��ارات الع ��امل الق ��دمي تعب�ي�را جدلي ��ا ع ��ن
اخل ��وف من ال ��دور املركزي ال ��ذي �أدت ��ه املر�أة
وه ��ي تنقل االن�سان م ��ن فرد يف قطي ��ع �إىل �أن
يك ��ون جمموع ��ا يف فرد ليع ��رف كي ��ف ي�ستمر
ويخل ��د .وه ��ذا اال�ستب ��دال لأدوار املعرف ��ة
ب�أدوار الق ��وة هو لب ما جاءت من �أجله ملحمة
جلجام�ش و�أرادت متثيله.
و�صحي ��ح �أن كثريا م ��ن الت�أوي�ل�ات وال�شروح
الت ��ي وُ�ضع ��ت حول امللحم ��ة قد تعلق ��ت بفكرة
ميتافيزيقي ��ا اخلل ��ود و�أن اجل�س ��د �إذا كان
�سيفنى ،ف�إن الروح �ستظل باقية وهكذا يتعاىل
البعد الروحي وتتوكد الدونية اجل�سدية ..لكن
ه ��ذا التح�صيل املع ��ريف املرت�شح م ��ن الت�أويل
�أعاله والذي اعتدنا تداول ��ه والت�سليم به� ،إمنا
هو جزء من احلقيقة ولي�س كلها ،كونه يزحزح
الفع ��ل الأنث ��وي الأ�صل ��ي املتمث ��ل يف االهتداء
للمعرف ��ة ليح ��ل حمل ��ه الفع ��ل البط ��ويل املذكر
مت�سي ��دا ومركزا وممثال للخ�ي�ر .ولهذا ال�سبب
ب ��دت امل ��ر�أة يف امللحمة حمملة ب�صف ��ات ال�شر،
ك�أنها ه ��ي وحدها م�صدر الإغ ��واء وفيها تكمن
كل املكائد.
ولق ��د تولد عن ه ��ذا االعتقاد بع� ��ض اخللط يف
فهم �أدوار املذكرة وامل�ؤنثة وطبيعة وظائفها يف
الع�صر �أو الع�صور التي �سبقت امللحمة .ولعلنا
ال جنان ��ب ال�ص ��واب �إذا قلن ��ا �إن امللحمة كتبت
على وف ��ق ر�ؤية ذكورية مركزي ��ة بدليل �أنها مل
تبد�أ �إال بو�صف جلجام�ش ومل متر على احلقبة
الت ��ي �سبقته حني كانت الآله ��ة يف زمن الرباءة
ت�شب ��ه االن�سان مما كانت ملحم ��ة اتراحا�سي�س
قد روته وه ��ي حتكي ق�صة الطوفان ،وكيف �أن
الأم الك�ب�رى �أطلقت عل ��ى �أول ب�شر خلقته ا�سم
(لل ��و) املرك ��ب من مقطع�ي�ن �سومري�ي�ن ويعني
الرجل الأول.

موسيقى االحد
ثائر �صالح
مل تقت�ص ��ر زيارتي الق�صرية لربل�ي�ن على زيارة
متح ��ف الأدوات املو�سيقي ��ة ال ��ذي تكلم ��ت عن ��ه
الأ�سبوع املن�صرم ،بل �سنحت يل فر�صة ح�ضور
حفلة مو�سيقي ��ة كاملة يف �صالون .نعم� ،صالون
وور�ش ��ة كري�ستوف ��وري لت�صلي ��ح البيان ��وات
التاريخي ��ة الواقع ��ة يف منطق ��ة غيزوندبرون ��ن
(القطاع الفرن�سي يف برلني الغربية �سابق ًا) .قدم
احلفلة ثالث ��ة مو�سيقيني �شباب واعدين �أكربهم
مل ي�ص ��ل الثالث�ي�ن ،م ��ن الذي ��ن �سن�سم ��ع عنه ��م
الكث�ي�ر الحق� � ًا .هم عازف ��ة الكمان �إيري ��ن دوفال
(من فرن�س ��ا )1992 ،وع ��ازف الت�شيلو مار�سيل
يوهان� ��س كيت�س (م ��ن ا�ستوني ��ا )1995 ،وهان
ون جنيفر يو ،بيانو (من تايوان).
تتخ�ص� ��ص الور�ش ��ة بت�صلي ��ح و�صيان ��ة
�أدوات البيان ��و التاريخي ��ة ،ا�ستعماله ��ا
ا�س ��م كري�ستوف ��وري ج ��اء للدالل ��ة عل ��ى ذل ��ك،

ويف امللحم ��ة جن ��د ع ��امل الذك ��ور عل ��ى �ش ��كل
طبق ��ات فهناك الذكور الآله ��ة �شم�ش اتونب�شتم
والذك ��ور �أن�ص ��اف الآله ��ة جلجام� ��ش والذكور
الب�ش ��ر انكي ��دو بينما كانت الإن ��اث يف امللحمة
كله ��ن �آله ��ات و�إذا كان ��ت الإلوهي ��ة الذكوري ��ة
متفرقة؛ ف�إن الإلوهية الأنثوية ظلت جمتمعة.
والأم الك�ب�رى هي التي قدم ��ت لع�شتار �صنيعا
مهم ��ا �إذ د ّلتها على خري الب�شرية و�أعطتها �صفة
التقدي� ��س على م ّر التاريخ ،وعد الباحث فرا�س
ال�س ��واح ع�شت ��ار ه ��ي نف�سه ��ا الأم الكربى من
ناحي ��ة حكمتها ال�صاعدة م ��ن �أعماق الال�شعور
معت�ب�را كل الديانات ب ��د�أت ع�شتاري ��ة و�أن كل
�س ��ر م ��ن �أ�س ��رار الطبيع ��ة وحكمة م ��ن حكمها
وخبيئ ��ة من خباي ��ا النف�س وعالق ��ة من عالئق
الق ��وى اخلفية ق ��د �أبانتها ع�شت ��ار .ومهما يكن
من �أمر الأم الكربى وع�شتار ،ف�إن �إغفال ملحمة
جلجام� ��ش لل ��دور احلكم ��ي للم�ؤنث م ��ا هو �إال
فع ��ل انقالب ��ي هدف ��ه التغيي ��ب رغب ��ة يف ع ��دم
الإق ��رار باجلان ��ب االيجابي واحل�س ��ن للمر�أة
ال�سيم ��ا �إذا علمن ��ا �أن ما ُفقد م ��ن ال ُرقم الطينية
�أو ما حلقه التخرمي وال�ضياع كان يف املوا�ضع
الت ��ي له ��ا �صلة ب�إثب ��ات الأ�سبقي ��ة االمومية �أو
توكيد الفاعلية الأنثوية..
وم ��ن امل�ؤك ��د �أن اخ�ت�راع الكتاب ��ة كان حاج ��ة
�إن�ساني ��ة �أ�سهم ��ت يف حف ��ظ جانب م ��ن تاريخ
وادي الرافدي ��ن لكنها كما يبدو حفظت اجلانب
البط ��ويل الذكوري وهم�ش ��ت اجلانب املعريف
احلكمي الأنثوي الذي نقلته �شفاهيا احلكايات
والأ�ساط�ي�ر والت ��ي كان م�ؤلفه ��ا عل ��ى ما يبدو
م�ؤنثا.
ومم ��ا ال �ش ��ك في ��ه �أن الأنوث ��ة الت ��ي �ساع ��دت
الذكوري ��ة عل ��ى �أن تع ��ي وجودها ه ��ي نف�سها
الت ��ي �ألهمتها فعل الكتابة التي �سلبت الأمومية
مركزيتها لتحل حملها الأبوية.
و�إذا كان ��ت الأنثوي ��ة قد مار�س ��ت فعل االهتداء
م ��ن خ�ل�ال �سعيه ��ا �إىل من ��ح الب�ش ��ر احلكم ��ة
واملعرف ��ة ف� ��إن الذك ��ورة انقلب ��ت فمار�ست فعل
الإغ ��راء والإغواء �سالب ��ة ال�سلطة من بني يدي
امل ��ر�أة بع ��د �أن �أخ ��ذت منه ��ا املعرف ��ة والفطن ��ة
فعرف ��ت �س ��ر الق ��وة ،ف ��كان �أن مثل ه ��ذه القوة
جلجام� ��ش بينما مثل انكيدو املعرفة .وما ر�ؤيا
انكي ��دو لط�ي�ر ال�صاعق ��ة زو والتقائ ��ه باير�ش
كي ��كال ملك العامل الأ�سف ��ل وبعلة �صريي كاتبة
العامل ال�سفلي ثم اخب ��اره جلجام�ش ب�أمر هذه
الر�ؤيا �سوى �إنذار لهذا االخري لعله يرعوي:
والإله ��ة بيلي� �ةـ �ص�ي�ري كاتب ��ة الع ��امل ال�سفلي
منحنية �أمامها
مم�سكة بلوح وهو تتلو �أمامها
رفعت ر�أ�سها ور�أتني �أنا فقالت:
من الذي اح�ضر هذا الرجل �إىل هنا؟
من الذي جلب هذا الفتى �إىل هنا؟
وهك ��ذا �ص ��ار جلجام�ش ين ��دب ويبكي

ويح ��زن كعق ��اب قا� ��س كان البد ل ��ه �أن يعاي�شه
وه ��و يهيم عل ��ى وجهه خائفا م ��ن امل�صري الذي
ينتظ ��ره ،فق�صد اوتونب�شتم وخاف من الأ�سود
ودخ ��ل املم ��ر املظلم الذي م ��ر في ��ه ل�ساعتني ثم
�أربع �إىل ان �صارت اثنتا ع�شرة �ساعة م�ضاعفة
ور�أى ال�شم� ��س والأ�شج ��ار والأعن ��اب ودخ ��ل
يف �ص ��راع م ��ع الب�شر العق ��ارب يف جبل ما�شو
والتق ��ى بالرجل العقرب وزوجت ��ه وابتهل �إىل
عظيم ��ة الإله ��ات لتحميه وحتفظ ��ه ..وبالتقائه
ب�سي ��دوري �إله ��ة اخلم ��ر و�صاحب ��ة احلان ��ة
ال�ساكنة عند �ساحل البحر يكون الدور الأنثوي
ق ��د اعي ��دت ل ��ه بع� ��ض تاريخت ��ه يف التوجي ��ه
والهداي ��ة .وهك ��ذا �أغلق ��ت �سي ��دوري الب ��اب
بوجهه وعندها تذكر بطوالته وانه قتل خمبابا
وثور ال�سم ��اء والأ�سود حت ��ى �إذا انتهى �س�ألته
متهكم ��ة من هذه البطول ��ة قائلة له  :ها قد ذبلت
وجنتاك وملك احلزن قلبك وتبدلت هيئتك :
فلماذا وجنتاك غائرتان ووجهك منكم�ش؟
وفكرك مثقل ومالحمك منهكة؟
وملاذا يكمن الأ�سى يف داخلك؟
..
وملاذا ا�سود وجهك من الربد واحلر؟
ف ��رد جلجام� ��ش م�ست�سلما هذه امل ��رة ومرعويا
وك�أنه قد تلقف الدر�س وفهمه:
ـ �أ�صبحت �أخاف املوت و�أجوب الربية
علي
وق�صة �صديقي خميمة َّ
فكيف ا�ستطيع �أن ا�سكت كيف ا�ستطيع ان اهد�أ
؟
يخاط ��ب
وهن ��ا نت�س ��اءل ه ��ل ال�س ��ارد ال ��ذي ِ
جلجام� ��ش ب�أفع ��ال الأم ��ر ه ��و �أعلم م ��ن الآلهة
املذكرة و�أقدم منها ؟ �إذا كان اجلواب بالإيجاب
فعنده ��ا �سيك ��ون املق�ص ��ود الأم الك�ب�رى،
وت�سوي ��غ ه ��ذه الت�صور ه ��و �أن كات ��ب امللحمة
مل ي ��رد الك�شف عن ال�صوت امل�ؤن ��ث لذلك جعله
متواري ��ا .وكان الأ�ستاذ طه باق ��ر قد قدم لق�صة
الطوف ��ان بالعنوان الآتي ( ق�ص ��ة الطوفان كما
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يرويه ��ا اتو ـ نب�شت ��م اخلالد جللجام� ��ش) لكنه
مل يق ��ل لنا من ال ��ذي كان يروى ق�ص�ص امللحمة
الأخ ��رى !!..ولع ��ل يف �إخفاء هوي ��ة ال�سارد �أو
ال ��راوي �إكب ��ارا ل�ص ��ورة جلجام� ��ش وتوكي ��دا
ل ��دوره البط ��ويل �أما �إذا مت الك�ش ��ف عن هويته
ف�إن ذلك �سي�ضع�ضع مكانة جلجام�ش البطولية.
وله ��ذا كل ��ه مت ��ت كتاب ��ة ملحم ��ة جلجام� ��ش
وتدوينه ��ا عل ��ى وفق ر�ؤي ��ة ذكورية �س ��اد فيها
االعتق ��اد ب�سلط ��ة الآلهة الذك ��ور وت�سيدها على
الآلهة الإناث ومن ثم تغلبت القوة على املعرفة:
( البطل �سليل �أوروك الثور النطاح /جلجام�ش
املكتمل القوة)
ولق ��د �أورد فرا�س ال�سواح يف ترجمته للملحمة
ن�ص ��ا في ��ه اكت�ش ��ف من ن�سخ ��ة نين ��وى وعزى
حتري ��ره �إىل الكاه ��ن �س ��ن ليك ��ي وه ��و غ�ي�ر
موجود يف ترجمة الأ�ستاذ طه باقر لأنه مل يكن
ق ��د اكت�شف �آن ��ذاك بعد. .والن� ��ص فيه مزيد من
ت�أكيد قوة جلجام�ش :
عن جلجام�ش الذي م�ضى عرب جميع ال�صعاب
الذي فاق كل امللوك ذائع ال�صيت متني البنيان
ابن اوروك الثور النطوح
الذي مي�ضي يف املقدمة كما يليق القائد
وي�سري �أي�ضا يف امل�ؤخرة كرجل م�ؤمتن
ك�صخرة جبارة ي�صد عن رجاله
وكوج ��ه الطوف ��ان ال�صاخ ��ب يه ��دم اال�س ��وار
ال�صماء
ن�سل لو جال بندا جلجام�ش الكامل القوة
ابن البقرة نن�سون
جلجام�ش ال�ضايف الروع
فاحت ممرات اجلبال
ناقب الآثار يف �سفوح اجلبال
عرب املحيط املرتامي �إىل حيث ت�شرق ال�شم�س
وارتاد �أ�صقاع الأر�ض بحثا عن احلياة
�شق طريقه بعزم يديه �إىل اوتناب�شيتم البعيد
الذي ا�سرتد �إىل احلياة ما خربه الطوفان
..يعمرون الأر�ض

هل مثله من ملك يف �أي مكان ؟
هل يحق لغريه ان يقول �أنا امللك احلق؟
فباال�سم قد دعي جلجام�ش منذ يوم مولده
ويب ��دو الأ�سل ��وب هنا �أكرث �إف�صاح ��ا وتنظيما
مبا يدلل عل ��ى �أنه ُكتب يف مرحلة الحقة للن�ص
الأ�صل ��ي ،وق ��د عل ��ق ال�س ��واح يف هام� ��ش هذا
الن�ص مبا ي�أتي( وق ��د ا�ستنتج بع�ض الباحثني
اعتمادا على ال�سط ��ر الأخري من املقدمة احلثية
�أن جلجام� ��ش ذو �أ�صل �أجنبي و�أنه قد ا�ستوىل
عل ��ى عر�ش اوروك بالقوة وه ��ذا ر�أي �ضعيف)
وال غ ��رو �أن الن�ص يقر ب� ��أن جلجام�ش يختلف
عن �سائر النا�س و�صفاته كلها �شريرة لكنه يظل
ابن ارورو ولي�س �أجنبيا..
وعموم ��ا ف� ��إن ه ��ذه الأ�سط ��ر تعط ��ي �ص ��ورة
بانورامي ��ة وا�سع ��ة زماني ��ا ومت�سع ��ة مكاني ��ا
وه ��ي �ص ��ورة ال ي�ستطي ��ع �أن يقدمه ��ا �إال �سارد
عليم عرف كل �ش ��يء هو يف �أغلب الظن ارورو
الإلهة الأم التي �صنعت الإلهة املذكرة وامل�ؤنثة،
وح ��ددت له ��ا م�صائرها ،لكن كات ��ب امللحمة قام
بتثبيت ر�ؤيته ��ا ب�ضمري الغائب وهذا ما جعلها
جمهولة..
وعل ��ى الرغم م ��ن ان الرورو �سلط ��ة مطلقة يف
املجتم ��ع الأول البدائي ح�ي�ن كان تف�سري املوت
واحلياة مرهون ��ا باجلن� ��س �إال �إن تلك ال�سلطة
املطلقة تخلخل ��ت يف زمن جلجام�ش مع تراجع
الديانة القمرية الأنثوية �أمام الديانة ال�شم�سية
الت ��ي كانت تنا�ص ��ر القوة وهكذا غ ��دت للرجل
امتيازات على املر�أة.
ف ��كان انكي ��دو نت ��اج ال�سلطة املطلق ��ة االمومية
يف ح�ي�ن كان جلجام� ��ش نتاج ال�سلط ��ة الأبوية
امل�ست ِلبة ولقد عملت االلوه ��ة القمرية الأنثوية
عل ��ى تزوي ��د انكي ��دو بال�ب�راءة واملعرف ��ة ك ��ي
ت�صوغ منه ن�صريا لها يف �صراعها �ضد ال�سلطة
ال�شم�سي ��ة الذكرية املمثل له ��ا بطريريكيا بامللك
جلجام�ش وم�ؤ�س�ساته.
وهذا التالقي بني ت�سميتي ارورو و�أوروك �إمنا
يعني �أن املدينة كانت نتاج تلك ال�سلطة امل�ؤنثة
الت ��ي كان ��ت ال�سلط ��ة الذكورية ق ��د ا�ستحوذت
عليها فيما بع ��د ولهذا جلبت ارورو انكيدو �إىل
ه ��ذه املدينة بالتع ��اون مع بناته ��ا الإلهات لكي
يعيد لها �سلطتها ،ولعل ه ��ذا التف�سري يت�أكد �إذا
علمنا �أن ال�سلطة الإلوهية الذكورية ما كانت قد
تق�ض عليها
نف ��ت الآلهة امل�ؤنثة م ��ن حياتها ومل ِ
لأنه ��ا كانت حمتاج ��ة �إليها ّ
ف�سخرته ��ا خلدمتها
وجعلته ��ا طوع �أمرها ،تن ِّفذ م ��ن خاللها �إرادتها
وتثب ��ت قوته ��ا جاعل ��ة منه ��ا تواب ��ع م�أمورات
جللجام�ش..لك ��ن رب ��ات ارورو كا�شخ ��ارا �أو
�شمخ ��ة وع�شتار و�سي ��دوري وغريهن قد عملن
عل ��ى الإفادة من تل ��ك احلاجة �إليه ��ن كي ينفذن
رغب ��ة الأم فت� ��آزرن وجئ ��ن بانكي ��دو مربهنات
جللجام�ش حتديدا ولل�سلط ��ة الذكورية عموما
�أن املعرفة والقوة ال تلتقيان.

حفلة في �صالون
فبارتولومي ��و كري�ستوفوري ()1731 – 1655
املخ�ت�رع الإيط ��ايل ه ��و �أول م ��ن �صن ��ع البيانو
بع ��د �أن غ�ّي�رّ طريق ��ة الع ��زف عل ��ى الوت ��ر يف
الهارب�سيك ��ورد ،فا�ستعمل مطرقة مغطاة باللباد
ب ��دل "الري�شة" ،وذل ��ك قبل بداية الق ��رن الثامن
ع�ش ��ر ،رمبا يف �سن ��ة  .1698علق عل ��ى جدران
القاع ��ة الطويلة الت ��ي �أقيمت فيه ��ا الأم�سية عدد
كب�ي�ر من �أجزاء الأجه ��زة القدمية ،خا�صة ج�سر
الدوّا�س ��ات ال ��ذي كان ي�صم ��م عل ��ى هيئ ��ة ل�ي�را
(قيث ��ارة) يوناني ��ة يف ال�سابق .وت�س ��رد ور�شة
كري�ستوفوري �أنواع البيانوات التاريخية التي
تخ�ص�ص ��ت ب�صيانته ��ا ،مث ��ل تلك الت ��ي �صنعتها
ور�شت ��ا �آرار وبليي ��ل الفرن�سيتني ،وه ��ي �أ�شهر
ور�ش ��ات البيانو الفرن�سية ،بالإ�ضافة �إىل ور�شة
بيان ��و نانيت �شرتايخ ��ر ابنة يوه ��ان اندريا�س
�شتاي ��ن (� )1792 – 1728أح ��د �أ�شه ��ر �صانع ��ي
البيان ��و الأمل ��ان يف �أوغ�سب ��ورغ ،بالإ�ضاف ��ة
اىل ور�ش ��ات البيان ��و الأملاني ��ة االخ ��رى (برلني
واليبزغ و�شتوتغارت وميونخ) ،والإنكليزية.
تقي ��م الور�ش ��ة ام�سي ��ات مو�سيقي ��ة كل م�س ��اء

تقريب� � ًا يقدمه ��ا مو�سيقي ��ون �شب ��اب ماه ��رون،
�أغلبه ��م م ��ن ح�ص ��ل عل ��ى جوائ ��ز يف امل�سابقات
الدولي ��ة .مث�ل ً�ا ف ��از ع ��ازف الت�شيل ��و الأ�ستوين
كيت� ��س على اجلائ ��زة الأوىل مل�سابق ��ة برامز يف
النم�سا �سنة  2016وم�سابقة جورجي �إيني�سكو
يف روماني ��ا �سن ��ة  ،2018ع�ل�اوة عل ��ى جوائ ��ز

خمتلف ��ة يف ا�ستوني ��ا� .أما عازف ��ة الكمان دوفال
فح ��ازت على العديد م ��ن اجلوائز بينها اجلائزة
الأوىل يف م�سابقة الكم ��ان الدولية يف �آفينيون
(فرن�س ��ا) .وال تق ��ل عازفة البيانو ي ��و براعة يف
فن امل�صاحبة� ،إذ فازت يف العديد من امل�سابقات،

وعمل ��ت مع عازف الت�شيلو البارز كيان �سلطاين
واملاي�سرتو دانيل بارنبومي يف برلني.
حتق ��ق املنظم ��ون م ��ن حي ��ازة كل احلا�ضري ��ن
عل ��ى �شه ��ادة تطعي ��م �ض ��د الكورون ��ا (اجل ��واز
الأوروب ��ي) قبل الدخ ��ول اىل املبنى وا�شرتطوا
ا�ستعم ��ال قن ��اع الوقاي ��ة �أف ب ��ي ب ��ي  2ح�س ��ب
تعليمات امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،وهو قناع الوقاية
امل�ستعمل يف كل الأماكن املغلقة يف برلني.
ت�أل ��ف برنام ��ج الأم�سي ��ة م ��ن ثالث ��ة �أعم ��ال من
الق ��رن الع�شري ��ن وكله ��ا �أعم ��ال تتطل ��ب مه ��ارة
عالي ��ة ،هي عم ��ل الأرجنتيني جمدد ف ��ن التانغو
�آ�ست ��ور بيات ��زوال ( )1992 – 1921املعن ��ون
الف�ص ��ول الأربع ��ة يف بوين� ��س �آير� ��س ،وعم ��ل
�شو�ستاكوفيت� ��ش ( )1975 – 1906ثالث ��ي
البيان ��و رق ��م ( 2عم ��ل رق ��م  )67و�أخ�ي�ر ًا ثالثي
البيان ��و م ��ن ت�أليف موري� ��س رافي ��ل (– 1875
� .)1937أق ��دم الأعم ��ال ثالث ��ي رافي ��ل الذي قدم
�سن ��ة � ،1915أم ��ا عم ��ل �شو�ستاكوفيت�ش فيعود
اىل �سن ��ة  ،1944و�أحدثه ��ا عمل بيات ��زوال ،فقد
�ألفه يف العام .1965

جالل �أمني و�سري ُت ُه
الذاتية الرثية
لي�س ��ت �أيام ًا كث�ي�رة تلك التي �أو ّف ُر نف�س ��ي وعقلي فيها
لقراءة كت ��اب حمدّد  .لي�س هذا م ��ن تقاليدي ال�شخ�صية
 .ال�أرت ��احُ عادة �إال ملمازجة قراءاتي فيما ي�شبه خريطة
ق ��راءة تتقاط ��ع فيها ال�سّ �َي رَ ُ�ر م ��ع الأدب م ��ع الفل�سفة مع
العلم  .رمبا ن�ش�أت لديّ هذه العادة بعد �أن �أ ِن�سَ ت نف�سي
ملحاولة البحث عن تلك اخليوط املعرفية الرفيعة  -التي
الت ��كاد ُترى – والتي جتم ُع ب�ي�ن �شتى املنا�شط املعرفية
يف هذا العامل .
كان مفتت ��ح �أيل ��ول �إيذان� � ًا يل بقراءة ال�س�ي�رة الذاتية
للدكت ��ور الراحل جالل �أم�ي�ن  .مل تكن معرفتي بالراحل
�س ��وى معرف ��ة �سياحي ��ة عام ��ة �إقت�صرت عل ��ى م�شاهدة
بع� ��ض اللقاءات التلفازية له ف�ض�ل ً�ا عن بع�ض مداخالته
ال�صحفي ��ة ومقاالت ��ه املن�ش ��ورة يف مطبوع ��ات تو�صف
بالي�ساري ��ة  ،وهن ��ا �أ�ش�ي�رُ لتف�صيل ��ة بات ��ت �أق ��رب �إىل
ح�س التمادي الأ�صويل يف املوقف
�إ�شكالي ��ة ُم ّرة � :صار ّ
عامل ّ
تك�شف
يف
�ري
�
ك
ف
مذهب
إىل
الآيديولوج ��ي �أق ��رب �
ٍ
في ��ه خ ��واء املذاه ��ب الآيديولوجية؛ بل وحت ��ى الر�ؤية
العلمي ��ة املعقولة م ��ن احلياة �ص ��ارت مطبوعة بعلموية
خ�شنة تبعث النفور يف العقل والروح .
كان �إنطباع ��ي الع ��ام ع ��ن ج�ل�ال �أمني �أنه �أح ��د ه�ؤالء
الي�ساريني الراديكاليني ا ُ
جل� �دُد املنتمني �إىل " الي�سارية
اجلديدة " ؛ ومع � ّأن �سريته الذاتية كانت مو�ضوعة على
قائم ��ة قراءاتي لكنها كانت تت�أجل بفعل قراءات وجدتها
ُ
ول�ست
�أكرث جدوى منها ( �أو هكذا ح�سبتها يف الأق ّل ) ،
� ِأنك� � ُر هن ��ا � ّأن عنوان الكت ��اب الأول يف ال�س�ي�رة الذاتية
للراح ��ل جاء بعنوان ( ماذا ع ّلمتن ��ي احلياة ؟ ) – الأمر
ال ��ذي �أث ��ار يف نف�سي نفورا من �شعبوي ��ة العنوان التي
�شابهت عناوين الأفالم العربية القدمية .
ب ��د�أت �أواخ ��ر �آب بق ��راءة ( م ��اذا ع ّلمتن ��ي احلياة ؟ )
وه ��و الكت ��اب الأول يف ال�س�ي�رة الذاتي ��ة جل�ل�ال �أمني،
ن�شرت ��ه دار ال�شروق عام  2007؛ ف�إذا بي �أمام �شخ�صية
ذات مزاي ��ا متفوقة و�أخالقي ��ات ر�صينة يتح�س�سها املرء
يف تفا�صيلها الدقيقة .يتناول �أمني يف الف�صول الأوىل
والدت ��ه وت�أثري تربية وال ��ده ( �أحمد �أمني ) على تن�شئته
هو و�سبعة من �أخوانه و�أخواته ،كما يتناول عالقة �أبيه
ب�أمه ،وطبيع ��ة العالقات ال�سائ ��دة يف البيت ،و�أ�صدقاء
ال�صب ��ا ومباهجهم ،ث ��م اجلامعة ( كلية حق ��وق القاهرة
) والبعث ��ة �إىل كلية لندن للإقت�ص ��اد والعلوم ال�سيا�سية
للح�صول على املاج�ستري والدكتوراه يف الإقت�صاد  ،ثم
يتن ��اول عودته �إىل م�صر وعمل ��ه مد ّر�س ًا يف جامعة عني
�شم�س ،ثم عمله يف ال�صندوق الكويتي للتنمية
 ،ومن بعدها اجلامعة الأمريكية ،ثم يتناول احلديث عن
�سنة ق�ضاها زائر ًا يف جامعة كاليفورنيا  /لو�س �أجنل�س
ع ��ام  1978وكانت نتيجتها كتابه املهم ( امل�شرق العربي
والغ ��رب ) الذي ن�شره مركز درا�س ��ات الوحدة العربية.
�أنه ��ى �أم�ي�ن �سريته ه ��ذه بف�صول ثالثة �شدي ��دة الإمتاع
والأهمي ��ة  :الرتاثي ��ون اجلدد  ،املر� ��ض وال�شيخوخة ،
البدايات والنهايات ،وهي يف جوهرها تف ّكرات فل�سفية
يف معنى احلياة والوجود وقيمة الفعل الإن�ساين .
الكت ��اب الث ��اين يف �سل�سل ��ة ال�س�ي�رة الذاتي ��ة جل�ل�ال
�أم�ي�ن هو ( رحي ��ق العمر )  ،وهو تف�صي�ل�ات دقيقة على
هوام�ش بع� ��ض املو�ضوعات التي جاءت بعناوين عامة
يف الكتاب الأول  ،وح�سن ًا فعل الراحل بهذه التف�صيالت
الدقيقة التي �أبانت عن قدرته ال�سردية املذهلة – املماثلة
لقدرة روائي حم�ت�رف – يف الك�شف عن تفا�صيل ذاتية
وجمتمعي ��ة �صغرية لكنه ��ا عظيمة الفاعلي ��ة يف ت�شكيل
حياة الفرد وجمتمعه .
تاب ��ع �أم�ي�ن �سريت ��ه الذاتي ��ة يف كتاب ثال ��ث بعنوان (
مكت ��وب عل ��ى اجلب�ي�ن  :حكايات عل ��ى هام� ��ش ال�سرية
خ�ص�ص ��ه لتفا�صي ��ل بعينه ��ا يف مو�ضوع ��ات
الذاتي ��ة ) ّ
حمدّدة .
ق ��راءة هذه ال�سل�سلة من كت ��ب ال�سرية الذاتية للراحل
ج�ل�ال �أم�ي�ن �أ�ضاف ��ت يل الكث�ي�ر م ��ن الفائ ��دة واملتعة ،
وك�شف ��ت يل تفا�صيل مهمّة عن تط ��وّ ر املجتمع امل�صري
خالل ثمانني عام ًا .
بد�أت �أواخر �آب بقراءة (ماذا
ع ّلمتني الحياة ؟) وهو الكتاب الأول
في ال�سيرة الذاتية لجالل �أمين،
ن�شرته دار ال�شروق عام 2007؛ ف�إذا
بي �أمام �شخ�صية ذات مزايا متفوقة
و�أخالقيات ر�صينة يتح�س�سها المرء
في تفا�صيلها الدقيقة.

الطيور احلمر� ..سر ٌد �ساخر ومبتكر ل�سرتاتيجيات احلرب
عالء املفرجي
رواي ��ة (الطيور احلمر) للكاتب الياك�ستاين حممد
حنيف ،وترجمة علي عبد االمري �صالح ،وال�صادرة
ع ��ن دار املدى ،هي الرواي ��ة الثانية التي ت�صدرها
امل ��دى بعد روايته (ق�ضي ��ة املاجنا املتفجرة) وهي
الرواي ��ة االه ��م حلني ��ف والت ��ي ا�ستط ��اع به ��ا �أن
يرتقي بها القائمة الق�صرية جلائزة مان بوكر.
يف ه ��ذه الرواي ��ة مت التق ��اط فظاع ��ة احل ��رب وما
يرتت ��ب عليه ��ا م ��ن حقائ ��ق بغي�ض ��ة مبه ��ارة يف
رواي ��ة حممد حنيف الأخ�ي�رة  ،الطيور احلمراء .
يُظه ��ر حني ��ف براعته من خالل دم ��ج ق�صة احلرب
وم�أ�ساتها مع امل�شاهد الهزلية والثاقبة التي جتلب
ت�أث�ي�رات م�أ�ساوية على الرواي ��ة .فغالبًا ما ي�سخر
الكت ��اب م ��ن عبثي ��ة احل ��رب بطريق ��ة ا�ستفزازي ��ة
للغاية ومثرية لالهتمام.
طي ��ور حم ��راء ،يبد�أ افتت ��اح الرواي ��ة يف �صحراء
مدم ��رة ال ا�سم له ��ا بعد احلرب حي ��ث حتطم طيار
�سالح اجل ��و الأمريكي  ،الرائد �إيل ��ي  ،بالقرب من

خمي ��م لالجئني .وهن ��ا ي�ص ��ادف �صبيًا ذك ًي ��ا يبلغ
م ��ن العم ��ر اثني ع�شر عامًا  ،يُدع ��ى مومو  ،تهيمن
عل ��ى عقله ب�شكل هو� ��س الأف ��كار الر�أ�سمالية التي
جتني امل ��ال والذي غال ًب ��ا ما يزعج الرائ ��د .جائعًا
وجت� �ولاً ملدة ع�شرة �أي ��ام  ،يوافق الرائد �إيلي على
االنتق ��ال �إىل من ��زل موم ��و امل�ؤق ��ت يف املخيم .مت
تقدمي ��ه لوالدي مومو وكلبه  ،موت  ،وهو بالطبع
�شخ�صية مهم ��ة يف الرواية .حنيف ماهر يف ر�سم
ال�شخ�صيات احلية التي ق ��د تبدو م�ضحكة ولكنها
متث ��ل حقائ ��ق مزعجة خا�ص ��ة بها .موم ��و  ،الذي
فق ��د �شقيقه (يُفرت� ��ض �أنه مت �أ�سره م ��ن قبل قوات
العدو يف قاعدته ��م امل�سماة " )"Hangarولديه
�أم حزين ��ة  ،هو رم ��ز لل�شباب ال ��ذي مزقته احلرب
لأمة م�صابة بال�صدمة .جتعل مالحظاته امل�ضحكة
والهادئة عن احلرب حمادث ��ة ثاقبة جتعل الرواية
قراءة جذابة.
�إن م ��ن �أه ��م �سم ��ات كتاب ��ات حني ��ف يف روايتي ��ه
و�أكرثه ��ا و�ضوحً ��ا هي و�ص ��ف الآث ��ار الوح�شية
الت ��ي �أعقب ��ت احلرب .عل ��ى الرغم م ��ن �أن الرواية

ت ��دور �أحداثها يف بل ��د غري م�سم ��ى � ،إال �أنه ميكن
التخم�ي�ن �أنه ��ا موج ��ودة يف م ��كان م ��ا يف ال�شرق
الأو�سط  ،حيث متطر الق ��وات الأمريكية بالقنابل
م ��ن �أج ��ل تدمري الب�ل�اد .الرواي ��ة نق ��د الذع ولكن
�ساخ ��ر ل�سيا�س ��ات احل ��رب الأمريكي ��ة والتدخ ��ل
الأمريكي الق�سري يف ال�شرق الأو�سط.
وتتجل ��ى حلني ��ف مه ��ارة جن ��ح بها يف امل ��زج بني
احتمال�ي�ن متباينني  -فكاهي وم�أ�س ��اوي  -ويقدم
مزيجً ��ا رائ ًع ��ا لقرائه .عل ��ى الرغم م ��ن �أن نرثه ال
يحت ��وي عل ��ى زخرفة تزييني ��ة وال خيالي ��ة زائدة
عن احلاجة � ،إال �أن �أ�سلوبه اجلذاب و�سرده الآ�سر
يجعالنه قراءة ممتعة.
يكون حنيف �أكرث �إمتاعً ا عندما يكون عمي ًقا يف
املهزلة  ،وبع�ض ال�شخ�صيات لي�ست �أكرث من ذلك
والد مومو العزيز  ،الذي يلعق الأحذية البي�ضاء
("من ي�ستطيع �أن يقول ال للأمريكيني؟") .تظهر
الأع �م��ال الوح�شية احلقيقية للحرب ب�ضربات
�سريعة ومتحركة� :صبي ُقتل وهو يحاول �إخراج
البندقية من �سيارة م�صفحة  ،ومومو ينتظر كل

ل �ي �ل��ة ح �ت��ى ت�ت��وق��ف
وال � ��دت � ��ه ال� �ع ��زي ��زة
ع ��ن ال �ب �ك��اء وال �ت��ي
متتد �إىل العواطف
وال ��دواف ��ع .رائ�ح��ة
اخل ��وف م�ث��ل تفاح
م� �ت� �ع� �ف���ن  ،ح��ب
ب �ل�ا م� �ق ��اب ��ل م�ث��ل
اخل � � ��ردل .ال �ن��دم
ه��و ح��رق اخلبز.
رائحة احليل مثل
الب�صل والأوهام
م� � �ث � ��ل اخل� � � ��ل،
ي�ستخدم حنيف
الأدوات الأدبية
م� � ��ن ال� ��� �ش���رق
والغرب جنبًا �إىل جنب مع الفكاهة.
يقول الرائد ايلي وهو يقدم نف�سه� :سريتي الذاتية
بالكامل ميكن �أن يتنا�سب مع �سطرين :رجل واحد

 637 ،مهم ��ة  ،ب�ضع ��ة
�آالف �أطن ��ان من �أجود
املتفج ��رات مو�ضوع ��ة
يف بع�ض �أكرث الأماكن
�ش ًرا يف العامل.
�إيل ��ي ه ��و املخ ��ادع
وال�شري ��ر وال�ضحية يف
رواي ��ة "الطيور احلمر"
 ،وال ��ذي ي�ص ��ور عاملً ��ا
ي�سكن ��ه ب�ش ��كل ح�ص ��ري
والأ�ش ��رار
املغفل�ي�ن
و�ضحاي ��ا ح ��رب �أمري ��كا
الأبدي ��ة � ،إىل جان ��ب ع ��دد
قلي ��ل من الدجال�ي�ن  ،الذين
يدفعهم احلزن �إىل اجلنون
 ،و�إىل تعازي ال�شديد  ،كلب
متكلم واحد .
الطيور احلمر الرواي ��ة الأكرث ك�آبة وحز ًنا مل�ؤلف
يت ��م االحتفال ب ��ه ل�سانه ال�شائك و�سخف ��ه ال�شديد

 ،كت ��ب حنيف ا�سمه يف رواي ��ة "حالة من املاجنو
املتفج ��رة" ،الت ��ي �أدرج ��ت يف القائم ��ة الق�صرية
جلائ ��زة م ��ان بوكر  ،وه ��ذه الرواي ��ة �سخرت من
الرئي� ��س الباك�ست ��اين ال�ساب ��ق اجل�ن�رال حمم ��د
�ضياء احلق.
الرواي ��ة �سردًا �ساخ� � ًرا ومبتك� � ًرا ال�سرتاتيجيات
احل ��رب الإمربيالي ��ة الأمريكي ��ة اجلدي ��دة
واالزدواجي ��ة الت ��ي تنط ��وي عليه ��ا (الوكال ��ة
الأمريكي ��ة للتنمي ��ة الدولية)  ،وال�سع ��ي لتحقيق
نظ ��ام اقت�ص ��ادي ر�أ�سم ��ايل يف منطق ��ة �إ�سالمي ��ة
غ�ي�ر م�سماة .يف رواي ��ة حنيف ي�سخ ��ر � ً
أي�ضا من
جمتمعات العامل الثال ��ث الإ�سالمية املحا�صرة يف
الدوغماتي ��ة  ،ونق�ص التنمي ��ة  ،و�أ�شكال التدهور
الثق ��ايف .وكان ��ت روح الدعاب ��ة املظلم ��ة ل ��دى
حني ��ف و�سيل ��ة منا�سبة لف�ضح املخالف ��ات  ،ف� ً
ضال
عن �إث ��ارة املفاهيم الثقافي ��ة اخلاطئة على جانبي
ثنائي ��ة الرواي ��ة الظاه ��رة� :أي الوالي ��ات املتحدة
الإمربيالية اجلدي ��دة املتقدمة ودولة �إ�سالمية يف
العامل الثالث غري م�ستقرة اقت�صاديًا.
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ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ زوﺳﻜﻴﻨﺪ

اﻟﻌﻄﺮ ﻗﺼﺔ ﻗﺎﺗﻞ

ﰲ
اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﴩ ﻋﺎش ﰲ
ﻓﺮﻧﺴﺎ رﺟﻞ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﱃ أﻛﺜﺮ
وﺷﻨﺎﻋﺔ.
ﻛﺎﺋﻨﺎت ﺗﻠﻚ اﳊﻘﺒﺔ ﻧﺒﻮﻏ ﹰﺎ
وﻫﻲ ﺣﻘﺒﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﺘﻔﺘﻘﺮ
إﱃ أﻣﺜﺎل ﻫﺬه اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت.
وﻗﺼﺔ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻫﻲ ﻣﺎ
ﺳﻨﺮوﻳﻪ ﻫﻨﺎ .ﻛﺎن اﺳﻤﻪ ﺟﺎن –
ﺑﺎﺗﻴﺴﺖ ﻏﺮﻧﻮي Grenuille
اﻟﻴﻮم ﻗﺪ ﻃﻮاه اﻟﻨﺴﻴﺎن ،ﻋﲆ ﻧﻘﻴﺾ أﺳﲈء ﻧﻮاﺑﻎ أوﻏﺎد  .Jean – Baptisteوإذا ﻛﺎن اﺳﻤﻪ
آﺧﺮﻳﻦ،
ﻣﺜﻞ دوﺳﺎد ،ﺳﺎن ﺟﻮﺳﺖ،
ﻓﻮﺷﻴﻪ أو ﺑﻮﻧﺎﺑﺮت وﻏﲑﻫﻢ،
ﻓﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻴﺲ ﻧﺘﻴﺠﺔ أن
ﹰ ﻏﺮﻧﻮي ،ﺑﻤﻘﺎرﻧﺘﻪ ﻣﻊ ﻫﺆﻻء
اﻟﺮﺟﺎل اﳌﺮﺑﲔ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻬﺮة،
ﻳﻘﻞ ﻋﻨﻬﻢ ﺗﻌﺎﻟﻴ ﹰﺎ واﺣﺘﻘﺎرا
ﻛﻔﺮاﹰ؛ وإﻧﲈ
ﻟﻠﺒﴩ وﻻ أﺧﻼﻗﻴﺔ ،ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر،
ﻷن ﻋﺒﻘﺮﻳﺘﻪ وﻃﻤﻮﺣﻪ ﻗﺪ
اﻧﺤﴫا ﰲ ﻣﻴﺪان ﻻ ﳜﻠﻒ
ﰲ ﻣﻠﻜﻮت اﻟﺮواﺋﺢ اﻟﺰاﺋﻞ.
وراءه أﺛﺮ ﹰا ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،أي
ﰲ
اﻟﻌﴫ اﻟﺬي ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ
ﻫﻴﻤﻨﺖ ﻋﲆ اﳌﺪن راﺋﺤﺔ ﻧﺘﻨﺔ ﻻ
اﳊﺪﻳﺚ أن ﻳﺘﺼﻮر ﻣﺪ
ﻳﻤﻜﻦ ﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻋﴫﻧﺎ
ﻛﺮاﻫﺘﻬﺎ.
ﻓﺎ
ﻟﺸﻮارع
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻀﺢ
ﺑﺮاﺋﺤﺔ اﻟﻐﺎﺋﻂ ،وﺑﺎﺣﺎت اﳌﻨﺎزل
اﳋﻠﻔﻴﺔ ﺑﺮاﺋﺤﺔ اﻟﺒﻮل ،وأدراج
اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت ﺑﺮاﺋﺤﺔ اﳋﺸﺐ اﳌﺘﻔﺴﺦ
ﺑﺮاﺋﺤﺔ اﳌﻠﻔﻮف اﳌﺘﻌﻔﻦ
وروث اﳉﺮذان ،واﳌﻄﺎﺑﺦ
وﺷﺤﻢ
ا
ﳋﺮاف؛
أﻣﺎ
اﻟﻐﺮف ﻏﲑ اﳌ اة
ﻬﻮﹼ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻀﺢ ﺑﺮاﺋﺤﺔ
اﻟﻐﺒﺎر اﻟﺮﻃﺐ ،وﻏﺮف اﻟﻨﻮم
ﺑﺮاﺋﺤﺔ اﻟﴩاﺷﻒ اﳌﺪﻫﻨﺔ
و
ﺑﺎﻟﺮاﺋﺤﺔ اﻟﻨﻔﺎذة اﳌﻨﺒﻌﺜﺔ ﻣﻦ
واﻟﻠﺤﻒ اﻟﺮﻃﺒﺔ اﳌﺤﺸﻮة ﺑﺎﻟﺮﻳﺶ،
راﺋﺤﺔ ﻗﻠﻮﻳﺎت اﻟﻐﺴﻴﻞ ا اﳌﺒﺎول .ﻣﻦ اﳌﺪاﻓﺊ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻮح
راﺋﺤﺔ اﻟﻜﱪﻳﺖ ،وﻣﻦ اﳌﺪاﺑﻎ
ﻟﻮاﺧﺰة،
وﻣﻦ اﳌﺴﺎﻟﺦ راﺋﺤﺔ اﻟﺪﻣﺎء اﳌ
ﻳﻨ
ﺘﻔﺴﺨﺔ .أﻣﺎ اﻟﺒﴩ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﻮا
ﻀﺤﻮن ﺑﺮاﺋﺤﺔ اﻟﻌﺮق واﳌﻼﺑﺲ
ﻏﲑ
اﳌ
ﻐﺴﻮﻟﺔ؛
ﻣﻦ
أﻓﻮاﻫﻬﻢ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺒﻌﺚ راﺋﺤﺔ اﻷﺳﻨﺎن
اﳌﺘﻌﻔﻨﺔ ،وﻣﻦ ﺑﻄﻮﳖﻢ راﺋﺤﺔ
اﻟﺒﺼﻞ؛
وإن
ﻛﺎن
اﻟﻌﻤﺮ ﻗﺪ
ﻷﺟﺴﺎﻣﻬﻢ
ﺗﻘﺪم ﲠﻢ ﻗﻠﻴﻼﹰ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن
راﺋﺤﺔ اﳉﺒﻨﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ واﳊﻠﻴﺐ ا
ﳊﺎﻣﺾ واﻷﻣﺮاض اﻟﻮرﻣﻴﺔ.

رواﻳﺔ

�أن جتد رواية بفكرة عبقرية جمنونة وبكم هائل من املعلومات
حول مادة دوم ًا ما ن�س ��تعملها يف حياتنا اليومية ويفوح منها
عب ��ق عطري يجعلك تلتهم الورق التهام ًا .العطر رواية تخلط
لك الفانتازي ��ا بالنزعات ال�ش ��ريرة ..لتمنح ��ك رائحة �أخرى.
ق�ص ��ة خيالية بفكرة �إبداعية �صاغتها �أنامل الأملاين  /باتريك
زو�سكيند.
رواية �شديدة الق�سوة ،حتول احلدث املثري �إىل �شيء عادي.
�إنها ق�ص ��ة قاتل مميز يف ع�ص ��ر مميز .ورواية م�شتملة على
كل م ��ا يحتاج ��ه خلق رائحة رائع ��ة؛ �أي خلق عط ��ر :الرقة،
الق ��وة ،واجلمال الذي ال يقاوم .متت ترجمتها �إىل  46لغة،
وبيع منها �أكرث من  15مليون ن�س ��خة! و�ص ��درت ترجمتها
العربية عن دار املدى.
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اﻟﻌﻄﺮ
ﻗﺼﺔ ﻗﺎﺗﻞ

ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻧﺒﻴﻞ اﻟﺤﻔﺎر

بعد مرور  20عام ًا على �أحداث � 11أيلول  ..هكذا �أ ّرخت هوليوود للكارثة
 متابعة املدى
يف الت�س ��عينيات م ��ن الق ��رن املا�ض ��ي،
�ش ��اهد حمب ��و ال�س ��ينما الربج�ي�ن على
ال�شا�ش ��ة الكب�ي�رة يدم ��ران ب�ش ��كل
درام ��ي يف � 3أفالم خمتلف ��ة؛ هي "يوم
اال�س ��تقالل" و"دي ��ب �إمباكت/ت�أث�ي�ر
عمي ��ق" و"�أرماغي ��دون" ولك ��ن مل
يتخيل العامل �أن ينقلب اخليال �إىل هذه
احلقيقة املروعة التي �أثرت على ماليني
النا� ��س مبن فيهم �ص ��ناع الأفالم ،فظهر
انهي ��ار الربج�ي�ن يف �أعمال �س ��ينمائية
خمتلف ��ة �س ��واء كان يف اخللفي ��ة �أو
احلدث الرئي�س.
�أث ��ر �س ��قوط الربج�ي�ن ب�ش ��كل مبا�ش ��ر
ح

ول العا

لم

للغاي ��ة على الأعم ��ال ال�س ��ينمائية ،فقد
كان ��ا معلم�ي�ن مهمني بنيوي ��ورك ،ظهرا
يف العدي ��د م ��ن الأف�ل�ام ال�س ��ينمائية
وحتى يف املل�صقات الإعالنية اخلا�صة
بها ،ولذلك مت حذفهما ب�ش ��كل �سريع من
داخل �أف�ل�ام خمتلفة ومل�ص ��قاتها ،منها
فيل ��م "ال�ص ��دفة" و"زوالن ��در" ،وه ��ي
�أفالم كانت �س ��تعر�ض بعد ف�ت�رة قريبة
من احلادث ��ة ،بينما ع ��ادت �أفالم �أخرى
�إىل غرف ��ة املونت ��اج لتغي�ي�رات �أك�ث�ر
جذري ��ة .وظ ��ل الربجان من املوا�ض ��يع
الت ��ي يت ��م تناولها بح�سا�س ��ية �ش ��ديدة
لفرتة من الوقت ،حيث توقفت م�شاريع
�إنتاجي ��ة ومتت �إعادة النظر فيها للت�أكد
من كونها لن ت�ؤذي م�ش ��اعر امل�شاهدين
وتذكره ��م باحل ��ادث امل�أ�س ��اوي ،ولكن
ب ��د�أت يف الظه ��ور ب ��كل طفي ��ف يف
�أعم ��ال �س ��ينمائية بع ��د ع ��ام تقريب ��ا،
وكان م ��ن �أوائ ��ل هذه الأفالم "ال�س ��اعة

 "25للمخ ��رج �س ��بايك يل ،الذي تناول
ق�صة �شخ�ص متهم باالجتار باملخدرات
يق�ض ��ي ليلته الأخرية خارج ال�س ��جن،
م ��ع �أحد امل�ش ��اهد على مقرب ��ة من مكان
�س ��قوط الربج�ي�ن .وم ��ن �أ�ش ��هر ه ��ذه

الأف�ل�ام "ب�ص ��وت ع ��ال للغاي ��ة وقريب
ب�شكل ال ي�صدق"� ،إنتاج  2011و�إخراج
�س ��تيفن دالدري ،وبطول ��ة توم هانك�س
و�س ��اندرا بول ��وك ،وتوما� ��س ه ��ورن،
وال ��ذي دارت �أحداث ��ه ح ��ول ال�ص ��بي

�أو�س ��كار الذي فقد وال ��ده خالل �أحداث
� 11س ��بتمرب�/أيلول ،ويق ��وم كل ي ��وم
بتتبع امل�س ��ارات التي خط ��ى فيها الأب
قبل احلادثة ،مع ا�ستعادة عالقتهما عرب
الفال� ��ش ب ��اك .وقد حق ��ق الفيلم جناحا
جتاري ��ا معق ��وال ،وتر�ش ��ح جلائزت ��ي
�أو�س ��كار منه ��ا �أف�ض ��ل فيل ��م و�أف�ض ��ل
ممث ��ل م�س ��اعد .الفقد امل ��روع ظهر مرة
�أخ ��رى يف فيلم "رين �أوف ��ر مي" �إنتاج
� ،2007إخ ��راج ماي ��ك بين ��در ،وبطولة
�آدم �س ��اندلر ودون �ش ��يدل ،وال ��ذي
ي ��دور ح ��ول معان ��اة رجل فق ��د زوجته
وابنته خ�ل�ال هجمات "� 11س ��بتمرب"،
وع ��دم قدرت ��ه على جتاوز ه ��ذا احلزن،
وحم ��اوالت �ص ��ديقه م�س ��اعدته ،وحاز
الفيل ��م على �إعجاب النقاد ،مع �إ�ش ��ادات
خا�ص ��ة لأداء �س ��اندلر ل ��دور البطول ��ة.
بع ��د م ��رور بع� ��ض ال�س ��نوات ب ��د�أت
الأفالم ال�س ��ينمائية ت�س ��تخدم �س ��قوط

ماكرون يف مرا�سيم وداع وطنية لبلموندو" :نحبه لأنه كان ي�شبهنا"

امتزج الطابعان الر�سمي وال�شعبي
يف مرا�س ��يم ال ��وداع الوطنية التي
�أقيم ��ت بعد ظه ��ر ي ��وم ،اخلمي�س،
يف جمم ��ع "ليزانفالي ��د" يف
باري�س ،لنجم ال�س ��ينما الفرن�س ��ية
ج ��ان ـ ب ��ول بلمون ��دو ،الذي تويف
االثنني ع ��ن  88عام ًا .ففي
م ��وازاة ع ��زف
�أ و ر ك�س�ت�ر ا
ا حلر � ��س
اجلمه ��وري
ا لن�ش ��يد
ا لو طن ��ي
ال
"

مار�سييز" ،وا�س ��تعرا�ض الرئي�س
�إميانويل ماكرون القوات ،ح�ض ��ر
جمع من جمهور بلموندو وحمبيّه
املت�أثرين لرحيله.
وق ��ال فيكت ��ور بلمون ��دو ،وه ��و
حفي ��د املمث ��ل ،و�إىل جانبه الأحفاد

الآخ ��رون� ،إن الراح ��ل "مل يتوقف
ق � ّ�ط ع ��ن ال�س ��عي وراء ال�س ��عادة
وع ��ن منحه ��ا"� .أما ماك ��رون ،فقال
يف كلم ��ة رث ��اء يف املمث ��ل الراحل:
"نحب بلموندو لأنه كان ي�شبهنا"،
مذك ��ر ًا بـ"�س ��تة عق ��ود م ��ن احلياة

الفرن�س ��ية" ،و�أ�ش ��ار �إىل �أن املمثل
ت ��وىل �أدوار ًا متنوع ��ة ،ف ��كان
"ال�ش ��رطي حين ًا ،والبلطجي حين ًا
�آخ ��ر ،لكن ��ه كان الرائ ��ع دائم� � ًا"،
م�ستعين ًا لو�صفه بعنوان فيلمه "لو
مانيفيك" (الرائع) ،قبل �أن يخاطبه
قائ�ل ً�ا "وداع ًا بيبيل" ،وهو اال�س ��م
ال ��ذي يطل ��ق علي ��ه حتبب� � ًا .وق ��ال
ماك ��رون �أم ��ام نع� ��ش املمث ��ل "�أيها
العزيز جان ـ بول� ،إن خ�سارتك هي
مبنزلة خ�سارة جزء من حياتنا".
وب�سبب ال�ش ��عبية الكبرية للممثل،
قررت الرئا�س ��ة الفرن�سية والعائلة
فت ��ح �أب ��واب جمم ��ع "ليزانفالي ��د"
قرابة ال�س ��اعة ال�س ��ابعة والن�صف
م�ساء ( 17:30بتوقيت غرينت�ش)،
بع ��د انتهاء املرا�س ��يم� ،أم ��ام جميع
الراغب�ي�ن يف �إلق ��اء نظ ��رة عل ��ى
النع�ش الذي �سيبقى يف الباحة.

دانيال كريغ يف�سر �أ�سباب �إ�صراره على �إنهاء جيم�س بوند
�أف�ص ��ح النج ��م الربيط ��اين دانييل
كري ��غ ع ��ن الأ�س ��باب الت ��ي جعلت ��ه
ينه ��ي عالقت ��ه ب�شخ�ص ��ية جيم� ��س
بون ��د و�أن فيل ��م "ال وق ��ت للم ��وت"
ه ��و الأخ�ي�ر فيها ،مع�ب� ً
را ع ��ن خوفه
م ��ن م�س ��تقبله فيما بع ��د العمي ��ل ،007
واملعاناة النف�سية التي وجدها من جت�سيده
�شخ�ص ��ية اجلا�س ��و�س الربيط ��اين �ض ��من
ال�سل�سلة الأ�شهر عاملي ًا.

وخ�ل�ال حِ ��واره مع �ص ��حيفة "ديل ��ي ميل" �إ ّن ��ه مل يك ��ن م�س ��تعد ًا ل َت َحمّل تبع ��ات الدور
الربيطاني ��ة اع�ت�رف النج ��م دانيي ��ل كري ��غ وال�ض ��غوط الت ��ي َت َع ّر� ��ض له ��ا و�أ�ض ��واء
ب�أنه �شعر "ج�سدي ًا وذهني ًا ب�أ ّنه محُ ا�صر من ال�ش ��هرة َ
و�ش ��ع َر ب�أ ّن ��ه َت َخ ّلى عن �شخ�ص ��يته
�شخ�ص ��ية جيم� ��س بوند عندم ��ا كان يحاول احلقيقية وحياته اخلا�ص ��ة من �أجل العميل
الت�أقلم مع ال�ش ��هرة الت ��ي نالها بعد اختياره ال�س ��ري ال�ش ��هري يف الع ��امل .وك�ش ��ف �أ ّن ��ه
لأوّ ل َم� � ّرة" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أ ّن ��ه بع ��د �أن َق� � ّرر كان يغل ��ق الباب وي�س ��دل ال�س ��تائر ،ويحلم
ال َت َخ ّلي عنه ال يعرف كيف ي�س�ي�ر م�س ��تقبله بال�شخ�صية وال�شهرة وك�أ ّنه يعي�ش يف بالد
املهن ��ي من دونه .وحت� �دّث دانيال يف الفيلم خيالية ،معرتف ًا ب�أ ّنه كان محُ َ ا�ص ��ر ًا ج�س ��دي ًا
الوثائق ��ي "�أن تك ��ون جيم� ��س بون ��د" قائ ًال وذهني ًا من قبل ال�شخ�صية الدرامية.

الربج�ي�ن بو�ص ��فه حدث ��ا رئي�س ��ا ،منها
فيل ��م "يونايت ��د � "93إنتاج  2006وهو
خليط من الأفالم الروائية والت�سجيلية
�أو ما يدعى "دوكيودراما" ،تناول فيها
املخ ��رج ب ��ول جرينجرا�س التفا�ص ��يل
الت ��ي حدثت يف الطائ ��رة املختطفة قبل
ارتطامه ��ا بالربجني ،وا�س ��تخدم خالله
�ش ��هادات �أهايل ال�ض ��حايا الذين كانوا
على منت الطائرة ،وعُر�ض لأول مرة يف
مهرج ��ان "تريبيكا" ال�س ��ينمائي ،حيث
ح ��از عل ��ى �إعج ��اب النقاد ،مع تر�ش ��يح
جلائ ��زة �أو�س ��كار �أف�ض ��ل خم ��رج ،ومت
التربع ب�إيرادات �أول � 3أيام من عر�ضه
لإقامة ن�صب تذكاري للركاب املتوفني.
بعد م ��رور  20عام ��ا على �أح ��داث "11
ايل ��ول" ال ت ��زال �آثارها موج ��ودة على
العامل ،كما ال تزال ظاهرة يف ال�س ��ينما،
�س ��واء الأمريكية �أو غريها ،كحدث غيرّ
م�سار التاريخ.

اللبنانيون ين�شغلون بو�سامة
الوزراء اجلدد

م ��ا �إن ن�ش ��رت �ص ��ور ال ��وزراء اجل ��دد للحكوم ��ة اللبنانية حتى
�ضجت و�س ��ائل التوا�صل االجتماعية بتعليقات معربة عن جمال
وو�سامة البع�ض منهم على اختالف انتماءاتهم احلزبية ،لدرجة
�أن اللبن ��اين ن�س ��ي م ��ا يعانيه من �أزمة اقت�ص ��ادية تن ��ذر بانهيار
البلد.
تعلي ��ق الفت من نوال الزغبي �أي�ض ��ا ردت فيه على تغريدة لرميا
جنيم كانت قد �ش ��اركتها على تويرت "تعوا نعطني فر�ص ��ة" ،لرت ّد
عليها ن ��وال "�أنا معك وخا�ص ��ة البلد منهار وبحاجة القت�ص ��اد..
ان�شالله وزير االقت�صاد يكون قدها".
وح�صدالوزير �أمني �سالم� ،أكرث التفاعالت يف من�صات التوا�صل
االجتماعي ب�س ��بب و�سامته ،و�أُغرقت و�سائل التوا�صل يف لبنان
ب�صوره ،وعرب الن�شطاء عن انبهارهم مبظهره خا�صة الفتيات.
وعرب و�س ��م د�ش ��نه الن�ش ��طاء با�س ��م "�أمني �س�ل�ام" كتبت نا�شطة
متغزل ��ة بالوزي ��ر اجلديد�" :ش ��و هج ��رة ما هجرة؟ م ��ا يف �أحلى
م ��ن بل ��ده الواحد ،االقت�ص ��اد بخ�ي�ر احلمدلله ويف تف ��ا�ؤل كتري
ق ��وي ووا�ض ��ح يعن ��ي عارف�ي�ن نتاي ��ج منيح ��ة م ��ا رح ن�ش ��وف،
عالقليل ��ة ن�ش ��وف �أ�ش ��كال برت ّي ��ح النف�س ��ية" .كما ن ��ال الإعالمي
جورج قرداحي ن�صيبا من التعليقات ،ال�سيما �أنه كان قدم برناج
امل�س ��امح كرمي ،وجاءت التعليقات �أنه �س ��يكون حكما يف جمل�س
الوزراء ،ويحلها حبيا فيما بينهم على �أي ق�ضية خالفية.

ماذا يح�صل لنا نحن مع�شر
الكتاب عندما نرى العامل يتغري
بني ليلة و�ضحاها ،بينما نحن
من�شغلون بت�صريحات املر�شح
لالنتخابات عن املو�صل "حرو�ش
اجلربا" الذي �أعلن �أنه لن
يتقبل النقد واملحا�سبة عندما
ي�صبح نائب ًا ،لأن قانون القبيلة
ال ي�سمح بالنقد ل�شخ�صية مهمة
مثل "حرو�ش"؟  .تخيل جنابك
�أن عالية ن�صيف ال تريد مغادرة
قبة الربملان من �أجل ا�ستمرار
"وهج" الدميقراطية العراقية،
طبع ًا مل تن�س ال�سيدة عالية ان
حتذرنا من االقرتاب من �صورها،
فهي �ستقف بكل �شجاعة �أمام
امل�ؤامرة الإمربيالية املا�سونية
التي حتارب كفاءة "بحجم"
و"وزن" عالية ن�صيف .ماذا
تفعل عزيزي القارئ عندما جتد
مر�شحني ال يفرقون بني املواطنة
و"الطماطة"؟ ،ماذا تفعل و�أنت
ترى القوى املدنية عاجزة عن
مواجهة �أحزاب ال�سلطة بعد
ع�شر �سنوات من االحتجاجات
التي انطلقت عام  2011وراح
�ضحيتها مئات ال�شهداء ..وان
عيون البع�ض من " املدنيني "
على احلكومة يف الليل وعلى
االحتجاجات يف النهار .
كتبت من قبل مقا ًال عن انتفا�ضة
ال�شعب التون�سي �ضد حركة
النه�ضة قلت فيه :كنت �أخ�شى
على �أ�شقائنا يف تون�س من
�شعارات تنادي بدولة القانون،
لأنها �شعارات براقة �سرعان ما
يلتف ال�سا�سة حولها فيفرغونها
من م�ضامينها احلقيقية ،فينت�شر
الف�ساد املايل والإداري وتك�شر
املحا�ص�صة عن �أنيابها لتتقا�سم
الأموال واملنافع لتحرم ال�شعب
منها .فما مر بتون�س مر بالعراق
من قبل حيث قام ال�سا�سة عندنا
قبل االنتخابات برفع �شعارات
اخلطاب الوطني ،ومقوالت مثل
املن�صب للكفاءات ،والدولة خلدمة
املواطن ،والعدالة االجتماعية
للجميع .فما الذي حدث بعد
ذلك؟ قرر �أ�شاو�سة حركة النه�ضة
بقيادة الغنو�شي ن�سف اللعبة
الدميقراطية ب�أكملها واالنقالب
على هذه اخلطة ،والعودة
بالبالد �إىل زمن " االنتهازية "
 ،ودفع �شعب تون�س �ضريبة
�شعارات �أحزاب ال�سلطة مثلما
دفعنا وحتولت تون�س من دولة
للقانون �إىل حلبة لل�صراع ..ليجد
ال�شعب التون�سي مثلما امل�صري
الذي انخدع بجوقة حممد مر�سي
والليبي الذي تعبث به امليلي�شيات
املتطرفة ،وقبلهما العراقي
�أنف�سهم �أمام �سا�سة ال يجيدون
غري لعبة "غزو املنا�صب" وبيع
الوهم للنا�س ،من خالل املتاجرة
بالدين للو�صول �إىل كر�سي
احلكم ..بعد �سنة واحدة يف م�صر
وع�شر �سنوات يف تون�س ومثلها
يف املغرب ،و�أكرث يف العراق،
اكت�شف ال�شعب املغربي �أن حزب
العدالة والتنمية �أحد فروع
الأخوان امل�سلمني يف بالد املغرب
فا�شل بامتياز ..يريد م�س�ؤولوه
�أن يبيعوا الكذب ملدة ع�شر
�سنوات جديدة عجاف على �أنه
منجزات ،م�ستغلني حاجة النا�س
�إىل الأمن واخلبز واال�ستقرار..
و�أن �أحزابهم وال�ؤها للجماعة
ولي�س للوطن ،و�أن من يعار�ضهم
ينفذ �أجندة �أجنبية تريد ن�شر
الف�سوق والكفر.
ك�شفت لنا االنتخابات الأخرية يف
املغرب ،واخل�سارة املدوية للحزب
احلاكم ،حزب العدالة والتنمية ،
�أن مثل �شعارات العدالة والتنمية
جمرد اكاذيب هدفها ن�شر الإحباط
وقتل الأمل يف النفو�س.

م��ك��ف��وف��ون ي���ؤ���س�����س��ون ف���رق���ة م�����س��رح��ي��ة يف ك��رب�لاء

الطقس
�أعلن ��ت الهيئة العامة للأنواء اجلوية
العراقي ��ة حال ��ة الطق� ��س له ��ذا اليوم
(الأحد) �أن درجات احلرارة تنخف�ض
ع ��ن معدالتها ليوم �أم� ��س ،و�أن اجلو
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علي لفتة �سعيد
فرق ��ة ج ّله ��ا م ��ن املكفوف�ي�ن الذي ��ن �أرادوا �أن
يربهن ��وا �أن له ��م طاقات �إبداعية ف�أ�س�س ��وا فرقة
م�س ��رحية �أطلقوا عليها ا�سم "ال�س ��راج" للفنون
امل�س ��رحية .وانطلقوا من مكان ت�أ�سي�س ��ها مدينة
كرب�ل�اء �إىل العا�صم ��ة بغ ��داد وم ��دن �أخ ��رى،
ووج ��دوا بع�ض املخرجني الذي ��ن تعاونوا معهم
و�أخرجوا لهم خ�صي�صا عدة م�سرحيات.
البداي ��ات الأوىل م ��ن جتم ٍّع لعدد م ��ن املكفوفني
يف كرب�ل�اء وه ��م ميار�سون حياته ��م ويتبادلون
الأف ��كار الت ��ي انبثقت منه ��ا فك ��رة ت�أ�سي�س فرقة
�أطلق ��وا عليها فرقة ال�سراج امل�سرحية ،وكان ذلك
يف فرباير�/شباط .2012
ويق ��ول رئي� ��س الفرق ��ة عثم ��ان الكن ��اين �إن
الت�أ�س ��ي�س كان عل ��ى ي ��د  5مكفوف�ي�ن ،ثم ان�ض ��م
�إليهم � 7آخرون لي�صبح العدد احلايل  15مكفوفا ب�سيطة ال تتجاوز � 15إىل  20دقيقة".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن �أوّ ل عم ��ل للفرق ��ة كان م�س ��رحية
ف�ضال عن ممثلني �أ�صحاء.
وع ��ن كيفي ��ة الأداء امل�س ��رحي ،يق ��ول الكن ��اين "مقهى اجلواهري" ،ثم م�س ��رحية "ال�صرخة"،
"البداي ��ات كنا نكتب ونق�ت�رح ومن ّثل بعرو�ض والعر�ضان قدّما على طريقة م�سرح الظالم حيث

يعتم ��د عل ��ى ع�ص ��ب عي ��ون املتف ّرجني ب�ش ��ريط
�أو قما� ��ش �أ�س ��ود حت ��ى يعي�ش املتف� � ّرج العر�ض
امل�سرحي على ال�سماع فقط،وكان هذا النوع من
امل�سرح يطبق لأول م ّرة يف العراق.

وي�ض ��يف الكناين �أن الفرقة ا�ستمرت يف عر�ض
امل�س ��رحيات الب�س ��يطة ،حي ��ث مت العر� ��ض يف
جامع ��ة كرب�ل�اء ومنت ��دى ال�ش ��باب يف الهندي ��ة
باحتفاليات خا�ص ��ة بوزارة ال�ص ��حة ،وكذلك يف
�إعدادية احل�س�ي�ن ال�صناعية ،وهي توعوية �أكرث
منها فنية.
و�أ�ض ��اف "بع ��د ه ��ذا النج ��اح الكب�ي�ر كت ��ب لن ��ا
الن�ص الثال ��ث (�أوف ��ر بروفة) وهي
ل� ��ؤي زه ��رة ّ
م ��ن �إخ ��راج الفن ��ان الدكت ��ور عل ��ي ال�ش ��يباين،
وح ّقق ��ت جناح ��ا كب�ي�را �أي�ض ��ا وعر�ض ��ت يف
مدين ��ة الديوانية (جنوبي الب�ل�اد) يف املهرجان
التجريبي الثاين وح�صلت على اجلائزة الكربى
وجائزة �أف�ض ��ل عمل ،باملناف�س ��ة مع �أكرث من 12
فرق ��ة م ��ن �أكادميي ��ات وف ��رق فني ��ة م ��ن خمتلف
حمافظات العراق".
وي ��رى رئي�س الفرقة �أن �أك�ب�ر عائق هو اجلانب
امل ��ادي ،حي ��ث يتح ّم ��ل �أع�ض ��اء الفرق ��ة �أغل ��ب
امل�صروفات املالية ،وت�ستفيد الفرقة من م�ساعدة
فني�ي�ن وخمرج�ي�ن �إىل جان ��ب بع� ��ض الدع ��م
املقدم م ��ن احلكومة املحلية يف كربالء ،ونا�ش ��د

وزارت ��ي الثقافة والعمل وال�ش� ��ؤون االجتماعية
واحلكوم ��ة املحلي ��ة يف كربالء لدع ��م الفرقة كي
توا�صل ن�شاطها بعد �أن �أثبت جدارتها.
قدم ��ت الفرق ��ة � 6أعم ��ال م�س ��رحية بع�ض ��ها م ��ن
ت�ألي ��ف و�إخ ��راج �أع�ض ��اء الفرقة ،وبع�ض ��ها من
�إخ ��راج الفن ��ان عبا�س �ش ��هاب الذي �أك ��د على �أن
املكفوفني لديهم املوهبة الكبرية والفطرة الفنية
والتحدّي الكبري ،و�أنه تعامل معهم يف م�سرحية
"نحن هنا" ،وهي �أوّ ل م�سرحية تقدّم للمكفوفني
يف الع ��راق بطريق� � ٍة احرتافية ،و�أوّ ل م�س ��رحية
فيها عن�صر ن�سوي من املكفوفني.
وع ��ن كيفي ��ة جت�س ��يدهم وا�س ��تجابتهم مل ��ا يريد
�إي�ص ��اله� ،أو�ضح �ش ��هاب �أنهم ي�ستلمون ال�صوت
ك�أن ��ه حركة م�س ��رحية ،ويحفظون ال ��دور ك�أنهم
ي� ��ؤدّون دورا يف احلياة ،ويتح� �دّث عن احلركة
امل�س ��رحية بقوله �إنها تتم عرب توجيههم املمثلني
عل ��ى ا ّتق ��ان الإمي ��اءات واحلرك ��ة ،و ّ
حت�س ���س
امل ��كان ،ومعرف ��ة امل�س ��افة ب�ي�ن املكفوف�ي�ن وبني
اجلمه ��ور ،وتعابري الوج ��ه ،والأداء امل�س ��رحي
اجلاد باالعتماد على ال�صوت والإلقاء.

