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نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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في امريكا هـناك برنامج سياسي
Jim jefferies show بــعــنـوان
ومـضـيـفه هـو "جيم جـيـفـري" كـما
هــــو واضـح. الــــغـــــريب فـي هــــذا
الـبــرنـامج ان مــضـيـفه (جــيـفـري)

ليس امريكايا بل استراليا!
واالكـثـر غـرابـة ان هــذا الـبـرنـامج
هـــو من الـــذع الـــبــرامـج في نـــقــد
اجملــتــمع والـســيــاســة والـثــقــافـة

األمريكاية.. على االطالق!
اذ يــكــرس جــيـفــري وقــته الهــانـة
"الـرمــوز" الـوطــنــيـة االمــريـكــايـة
ويـــلــعن الــثـــقــافــة االمـــريــكــايــة..
ويـســخـر من اي ثـابت امـريـكـاي..

مهما بلغت قدسيته!
ويـضــحك اجلـمـهـور.. هـكـذا دون
تـشكـيك في الـنـيـات او تـخوين او

اية محاولة للقمع!
هل تـــتــــخـــيـــلــــون ذلك? ســـاقـــرب

ثال.. الصورة 
ــكـن نــقـــاشه في ان اخـــطــر مـــا 
امـريكـاا لـيس الـدين او السـيـاسة
او الـقـضـايـا الـشـائـكـة كـالـقـضـيـة
اجلـــنــدريـــة واحلق بـــاالجـــهــاض

وازمة الالجئ وغيرها.. 
ـكـن نـقـاشه هـنـاك ان اخـطـر مـا 

هو "حق حمل السالح قانونيا"!
وكـان جيـفـري االسـترالي "الـلـفو"
اول من اثـار االمر عبـر نقـد ساخر
ـــا يـــخص هـــو االول مـن نـــوعه 
stand up هــذه االزمــة في حــفل
اقـيم له داخـل امـريـكـاا وكـان ذاك

عام 2013
وبــــعــــد ايــــام مـن رفع احلــــلــــقــــة
الـسـاخـرة عـلى اليـوتـيـوب تـصدر
جيفري عناوين اجملالت واجلرائد

االمـــــريــــكـــــيــــة.. ولـــــكن لـم تــــكن
عناوينها كما نتوقع:

"لفـو يتدخل في الشـأن االمريكاي"
او "ايـاد خـارجــيـة حتــاول الـلـعب
في الــــســـــيـــــاســــة الــــداخــــلــــيــــة
االمـريـكـــيـة" او "مـؤامـرة يـقـودهـا

استرالي!"
بل كانت العناوين كالتالي:

"وجـهـة نـظـر تـسـتـحق الـتـأمل من
كوميدي استرالي"

و "ازمـــة الــــسـالح كــــمــــا يــــراهـــا
جيفري.."

و"تلخـيص للمسـألة.. من كوميدي
استرالي" 

والخ..
وهــــكـــذا ذاع صــــيـت جـــيــــفـــري..
وعـشقه بـعض االمـريـكـان وكرهه
اخرون.. ولـكـنه اسـتمـر بـالكالم..
واســتــمــر بــالـــنــقــد.. وســخــر كل
طـاقـاته االبـداعــيـة لـتـلك الـغـايـة..
الى يـــومــنـــا هـــذا عــبـــر بـــرنــامج
تشـاهده امـريكـاا برمـتهـا..! (وهو
يــــعـــيش فـي لـــوس اجنـــلس االن

بشكل دائم).
واالن تخيل وانت ابن البلد انك
حـ تـخرج فـي مظـاهـرة لـتـطالب
بــابـسط حــقـوقك.. يــخـرج لك الف

مخون وقامع..
ولـــو انـك تـــطــــاولت عــــلى األمل..
وجربت نقد احد الزعماء الديني
لـتم تــكـفــيـرك وتـخــويـنك وقــمـعك

..! بطرفة ع
ولـــو انك ذهـــبت البـــعـــد من ذلك..
لــــتـــكـــون ســـاخـــرا مــــثال من ايـــة
شخصية عامة.. مؤثرة.. سياسية
كــانت ام ديـــنــيــة.. وانت تـــمــتــلك

ان يـتــحــمل "نـكــتــة" او "نـقــد" هـو
وطن هش.. 

وان الـدين الذي ال يـتحـمل "النـقد"
و"الـشك" هو دين ضـعيف ولـيست
له ايـة قدرة عـلى الدفـاع عن نفسه
نطق. بالتالي بواسطة احلجـة وا
فـانـه غـيــر جــديــر بــاالتــبـاع! (هل
تــــســـاءلــــتم يــــومــــا عن الــــســـبب
احلـــقـــيـــقي الـــذي يـــدفع بـــاغـــلب

الشباب لالحلاد? جديا?) 
وفـهـمـوا ايــضـا ان "الـرمـز" الـذي
يرى تابعـوه ان صورته ستهز في
اذهــــــانــــــهم جــــــراء "نــــــقــــــده" او
"الــتــحــشـيش" عــلــيه.. هــو رمـز ال

كم مـرة سـمـعـتم بـجـمـلـة: "انـتـقـد
بس ال تتطاول"?

او "انـي احــــبك بس ال تــــتــــطــــرق
واضيع" لهذي ا

او"هي هـاي احلــريـة? هـذا جتـاوز
مو حرية"

"اكـفر شـعـليـة بـيك بس ال تـنتـقد
قدسات"! ا

نعم تـلك هي حـريـتنـا.. وهـذا هو
مفهومنا عن احلرية بكل جتريد!
وعـلـيه فان الـفـرق بيـنـنا وبـيـنهم
(االمـــريــكـــان الـــلــعـــنــاء اقـــصــد)
انسـاتي سيـداتي وسادتي انهم
فهموا ان الـوطن الذي ال يستطيع

يستحق االتباع..! 
وفهـمـوا فـوق كل شيء ان اتـاحة
احلرية الكاملة الي نقد مهما كنت
تـختـلف مـعه اسـلوبـا وشـكال هو
الـــوســيـــلـــة الــوحـــيــدة النـــضــاج
وتــطــويــر اجملــتــمع والــســيــاســة
والـــقـــانــون والـــفن والـــفـــكــر.. بل
والــــــدين حــــــتـى!.. وكل شـي.. كل

شيء على االطالق.. 
هــكــذا هي األمــور دائـمــا..! هــكـذا
كانت وهكـذا ستكون.. وهنـيئا لنا
ـزيـد من ــشـوهـة".. وا حـريـتـنـا "ا

اخلراب..
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جف القـلم  رفـعت الصـحف  قـضي األمر  كـتبت
قاديـر  ما أصابك لم يكن لـيخطـئك  وما أخطأك ا
لم يـكـن يـصـيـبك. إن هـذه الــعـقـيـدة إذا رسـخت في
نــفـسك وقـرت في ضـمـيـرك صــارت الـبـلـيـة عـطـيـة 
واحملنة منحة  وكل الوقائع جوائز فال يصيبك قلق
من مــــرض أو مــــوت ابـن  أو خــــســــارة مــــالــــيـــة 
فلن يـنفع الـلوم ولن تـنفع (لـــــــو) أو احتـراق بيت 
ـاذا فإن البـاري قد قدر والـقضاء قد حل ولن تفلح 
 واالخـتـيـار هـكـذا  واخلـيـرة للـه واألجر حـصل 
والــذنب كــفــر فـلــمــاذا نــحــلل هـذا االمــر ألنــفــســنـا
ـاذا نــلـوم االخـرين دون ان ونــحـرمه عــلى غـيـرنــا و
نـضع انفـسـنا في مـحلـهم ونـعيش ظـروفـهم ونشـعر
ــوقـفـهم قـبل ان نـلـومـهـم وهـنـا يـجب االخـذ بـنـظـر
االعـتــبـار شـيئ واحـد وهـو ان الـعــقـول تـخـتـلف من
شخص ألخر وكذلك التـصرفات فما نراه مالئم في
ـا يـراه االخــر غـيـر مالئم .هــنـيـئـأ ألهل ادراكــنـا ر
ـعـطي  ـصـائب صـبــرهم ورضـاهم عن اآلخـذ  ا ا
القابض  الباسط .لن تـهدأ أعصابك وتسكن بالبل
نـــفـــسـك  وتـــذهب وســـاوس صـــدرك حــــتى تـــؤمن
بــالـقــضـاء والــقـدر  جف الــقـلـم فال تـذهب نــفـسك
حـسـرات  ال تـظن أنه كـان بـوسـعك إيـقـاف اجلدار
ـاء أن يـنسـكب  ومـنع الـريح أن يـنـهـار  وحـبس ا
أن تهب  وحفظ الزجاج أن ينكسر  ليس بصحيح
قـدور  ويـنـفذالـقـضاء  رغـما عـنك  وسـوف يـقع ا
ـكــتـوب ..اســتــسـلـم لـلــقـدر قــبل أن تــطـوق ويـحـل ا
بجيش السـخط والتذمر والـعويل  اعتـرف بالقضاء
 فلـيهدا بـالك إذا فعلت قبل أن يـدهمك سيل الـندم 
األسـبـاب  وبـذلت احليـل  ثم وقع مـا كـنت حتذر 
فهـذا هو الذي كـان ينبـغي أن يقع  إن بـعد اجلوع
شـبع  وبعـد الـظمـأ ري  وبـعد الـسـهر نـوم  وبـعد
ــرض عـافــيــة  ســوف يــصل الــغــائب  ويــهــتـدي ا
 ويــفك الـعــاني  ويــنــقـشـع الـظالم .. إذا الــضــال 
رأيت الـصــحـراء تــمـتــد وتـمـتــد  فـاعــلم أن وراءهـا
رياضا خضرا وارفـة الظالل.إذا رأيت احلبل يشتد
ويشتد  فاعـلم أنه سوف ينقطع.مع الـدمعة بسمة 
ومع اخلــوف أمن  ومع الـفـزع ســكـيـنــة ..إن عـبـيـد
الـساعـات الراهـنـة وأرقاء الـظروف الـقـاتمـة ال يرون
إال النـكـد والضـيق والتـعـاسة  ألنـهم ال ينـظرون إال
إلى جدار الـغـرفة وبـاب الدار فـحسب. أال فـليـمدوا
أبصارهم وراء احلجب ولـيطلقـوا أعنة أفكارهم إلى
مــا وراء األسـوار.إذا فـال تـضق ذرعــأ فــمن احملـال
دوام احلال  واأليـام دول  والدهـر قـلب  واللـيالي
 واحلكـيم كل يوم هو في حبالى  والـغيب مسـتور 
شــأن  ولـعـل الـله يــحـدث بــعــد ذلك أمـرأ  وان مع

العسر يسرأ.

يـحـكى ان هنـاك شـيـخـا جلـيال طـاعـنا فـي السن من
بالد الـشـام كـان قد رأى حـلـمـا انـبئه بـالـكـارثـة التي
ـنـبـر ســتـحـدث في ســوريـا وذكـر رؤيــاه وهـو عـلـى ا
وحتققت رؤياه بالفعل بعد عدة اشهر واشتعال فتيل
االزمة في سوريا تلتـها فتنة طائفـية مستعرة اشعلت
االخضر واليابس لكن مـا موقف هذا الشيخ في تلك
الفـترة ? اعـلن الـشيخ انـها فـتنـة ويجب ان تـقف قبل
ان تلتهم سوريا وقال في خطبته "إياكم والسير وراء
ـظـلـمـة" نـعم احـدثكم من يـريـد إدخـالـكم األعـشاش ا
عن شـهــيـد احملــراب مـحــمـد رمـضــان الـبــوطي هـذا
الـشيخ الـذي اعـلن انهـا فـتنـة بـها خـراب سـوريا ولم
يـهـمه نـظـام االسـد وقـال فـلـيـذهب الـنـظـام الى الـريح
لــكن اخـاف ان يـلـتــفـتـوا فال يـجـدو ســوريـا? كـلـمـات
قـالهـا الـشهـيـد اثارت حـفيـظـة دعاة احلـرب فـاتهـموه
بــأنه من مــســانـــدي الــنــظــام ومن وعــاظ الــسالطــ
والــكـثـيـر من الــتـهم والـطـرف االخـر اتــهـمه انه يـريـد
االنـشـقـاق فقـتـلـوه وهو يـقـرأ مـصـحفه وتـبـادل طـرفا
الـفتـنة االتـهامـات فكل مـنـهم يتـهم االخر هـو من قتل
البوطي لكن ماهي الفائدة وروحه ارتقت الى خالقها
ومن فـضل الـلـه عـلى هـذا الـشـيخ انه دفن قـرب قـبـر
صالح الدين االيـوبي ليـذكرنـا بالـوحدة الـتي كسرت
رقـاب مـن اراد االعـتـداء عـلى اراضـيــنـا. لـنـعـود الى
البوطـي لنعرف مـا هو سبـب مساندة الـبوطي لـلنظام
السوري ولو كان جزئيا. البوطي كان حذرا جدا من
ان تـذهب االمـور الى حـرب اهـلـيـة والى فـتـنـة كـالـتي
ا سوف نشـاهدهـا اليوم وقـد اعطى تـوصيف كـامل 
يــحـدث وكــيف ســيـظــهـر من ســبب االزمــة من خـلف
ـشـكــلـة وهـذا مـا رأيــنـاه من تـدخل الـسـتـار لــيـحل ا
روسـيا وامـريكـا في اآلونـة االخيـرة وحـلولـهم لالزمة
نـبر الـذي قتل وجمـيع هذه الـتفـاصيل ذكـرها عـلى ا
ـاذا قتل الـبوطي? علـيه هل عـرفتم من قـتل الـبوطي و
وهل عــرفــتم انه لم يــسـانــد احــد بل انه كــان خـائف
عليكم وعلى سـوريا من سماسرة احلـرب? فهنيئا لك
يا شـيخ الشـهادة نـلتـها وانت فـي نهـاية عـمرك وهذا

ما يتمناه اي انسان . 
يـذكـر ان فـي تـلك احلـقـبـة  تـصـفـيـة الـعـشـرات من
عـلـمـاء الـذين كـانـوا يـداعـون بـالسـلم ورفـض احلرب
وكــلـهـا تـزامـنـت مع اسـتـشـهــاد الـبـوطي. اذا من هم
األطــراف اخلـفــيــة الــتي كــانت تــريــد اشــعــال فـتــيل
احلــرب ? هل ادرك الــشـعب الــســوري مـدى الــفـتــنـة
الـتـي واجـهت سـوريـا وكـيف  تــسـيـيس مـا تـسـمى
ـطالـبة بـالثـورة الـسوريـة وحتـويلـها من اعـتـصامـات 
بحق الى فتنة طائفيـة اشعلت بها سوريا وجعلت من
نـصف شـعـبـهـا مـهـجـر والـربع االخـر مـقـتول والـربع

االخير رابض في مكانه .فذكر ان نفعت الذكرى.
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تعـلن جـمعـية الـهالل االحمـر العـراقي بالـنيـابة
عن الــصــلــيب االحـــمــر الــنــرويــجي عن اجــراء

مناقصة جتهيز:
- بطانيات صوف
- مدافئ نفطية

- مولدات كهربائية
- محطات تصفية وحتلية مياه

كن احلصول وحسب اجلدول والشروط التي 
عــلــيــهــا من مــقــر عــام اجلــمــعــيــة فـي بــغـداد/
ـنــصـور وان اخــر مـوعــد لـقــبـول الــعـطـاءات ا
الـساعة الـثالثـة بعد الـظهر من يـوم اخلميس ٦
ؤهل من ايلول ٢٠١٨ على مقدمي العطاءات ا
ـكاتب اخملـتصـة بـتجـارة وجتهـيز الـشـركات وا
ــطـلــوبـة تــقــد عـطــائــهم داخل ظـرف ــواد ا ا
مـخـتـوم يـودع في صـنـدوق الـعـطـاءات في مـقر
نصور ويهمل اي عطاء غير عام اجلمعيـة في ا
مـستوفي الشروط لالستـفسار الرجاء االتصال
على (٠٧٧٠٨٧٠٣٨٤٨) وال تتـحمل اجلمـعية اي
مـــســؤولـــيــة قـــانــونـــيــة او مـــالــيـــة عن اجــراء
التـعاقدات ويـكون اختـيار الشـركات والدفع من

قبل الصليب االحمر النرويجي.
ويــجــدر االشـارة الى امــكـانــيــة تـقــد عـروض
ــــذكــــورة اعاله من قــــبل ــــواد ا جلــــزء او كل ا

كاتب اخملتصة. الشركات وا

حريـة الـتـعـبـيـر في دسـتـورك كـما
ــلـكــهـا االمـريــكـان في الــتـعـديل
االول مـن دســـــتـــــورهـم.. لـــــو انك
جربت ان تـفعل ذلك.. لـسحب منك
احلـق في االنــــتـــمــــاء الــــوطـــني..
نظرون من والديني.. ولظـهر لك ا
كل حـدب وصوب لـيعـلنـوا وكلهم
ثقـة عن شـكل احلريـة الـتي يجب
علـيك االلتزام بـها.. عن حدود تلك

احلرية ومساحتها.. 
مـسـاحـتـها الـتي ال تـتـعـدى حدود
الـــصـــمت واالحـــتـــفـــاظ بـــالــرأي
لـــذاتـك.. وعــــدم الــــتـــجــــرؤ عــــلى

االشهار به. 
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ـنـاقـصة اخلـاصـة بـتـنـظيف تـعـلن دائـرة صـحة بـغـداد الـرصـافـة/ مـستـشـفى الـشـهـيـد الصـدر الـعـام عن ا
ناقصة وازنة اجلاريـة لسنة ٢٠١٨ . فعلـى الراغب باالشتـراك في ا ستشفـى ومن ضمن تخصيـصات ا ا
ـواصـفـات ـسـجـلــة رسـمـيـا داخل الـعـراق تـقـد عــطـاءاتـهم وفق الـشـروط وا من الــشـركـات اخملـتـصـة وا
سـتشـفى مقـابل مبلغ ـكن احلصول عـليه من خالل وحـدة احلسـابات في ا وجودة في (الـتنـدر) والذي  ا
قدره (٥٠٫٠٠٠) فقط خمسـون الف دينار غير قـابلة للرد. علـى ان يقدم العرض داخل ظـرف مغلق ومختوم
مع تـثبيت الـعنوان الـكامل على العـطاء وتودع في صـندوق العـطاءات في مسـتشفانـا علمـا ان اخر موعد
ـصـادف ١٩ / ٨ / ٢٠١٨ ولـغـايـة ٢٩ / ٨ / ٢٠١٨ عـلى ان تـرفق مع لـقـبـول الــعـطـاءات هـو يـوم (االحــد) ا

ستمسكات التالية: العطاءات الشروط والوثائق وا
كتب نافذة لعام ٢٠١٨ (اختصاص تنظيف). ١- هوية تصنيف الشركة او ا

٢- كافة اوليات تأسيس الشركة.
طلوبة بنسبة (١%)من قيمة العطاء وتكون على شكل صك مصدق. ٣- التأمينات القانونية ا

انعة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ لعام ٢٠١٨. ٤- كتاب عدم 
ناقصة. ٥- وصل شراء التندر اخلاص با

ستفيدة. ماثلة مؤيدة من اجلهات ا ٦- قائمة باالعمال ا
. ٧- تقد احلسابات اخلتامية للسنت األخيرت

عتمدة صارف ا الية للشركة صادرة من احد ا ٨- تقرير الكفاءة ا
٩- جلب قرار شمول الشركة بالضمان االجتماعي صادر من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال.
١٠- تدوين اسعـار فقرات جدول كـميات العـطاء ومبلـغه االجمالي رقمـا وكتابة في جدول تـفصيلي واضح

كون منها العطاء. مطبوع مع تثبيت عدد االوراق ا
كتب مع رقم الهاتف. ١١- عنوان ثابت للشركة او ا

سؤول عن وقع االلكتروني للشركة في وثائق العطاء والبريد االلكتروني واسم وعنوان الشخص ا ١٢- ا
متابعة االستفسارات التي تخص العطاء.

الية لعام ٢٠١٨ . ١٣- تكون مدة العقد لغاية نهاية السنة ا
ناقصة بصورة مباشرة او غير مباشرة. نتسبي الدولة او القطاع العام االشتراك في ا ١٤- ال يجوز 
رقم (٢)  لسنة ٢٠١٤. ١٥- يتم احتساب الغرامات التأخيرية وفق تعليمات تنفيذ العقود احلكومية ا

ؤسسة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. ١٦- ا
ناقصة أجور نشر االعالن االول والثاني. ١٧- يتحمل من ترسو عليه ا

١٨- تكون مدة نفاذ العطاء (٩٠) تسعون يوم.
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