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ؤهل وذوي اخلبرة لتقد عطاءاتهم للعمل ١- يسر (وزارة النفط - دار الضيافة دعوة مقدمي العطاءات ا
اخلاص (اعادة تأهيل دار الضـيافة/ وزارة النفط) وبـكلفة تخميـنية تبلغ (٦١٥٫٦١٥٫٠٠٠) سـتمائة وخمسة

عشر مليون وستمائة وخمسة عشر الف دينار.
ؤهل والراغب في احلصول على مـعلومات إضافية مراجعة (وزارة النفط  –دار ٢- على مقدمي العـطاء ا
الضـيافة  –الكـرادة حي الوحدة  –شارع ٥٢م/ ٩٠٤ز/ ٧٤ د/ ١٣ (من الـساعة ٨ صبـاحا الى الـساعـة ٢بعد

قدمي العطاءات. الظهر) وكما موضحة بالتعليمات 
ـقدمي ـطلـوبـة مثـبـتة بـ (الـقسـم الثـالث) وال تـخضع الـعـطاءات العـطـاء االفضـليـة  ٣- متـطـلبـات الـتأهـيل ا

. العطاء احمللي
هـتـم شـراء وثـائق العـطـاء بالـلـغة (الـعربـيـة) بعـد تـقد طـلب حتـريري الى ٤- بـإمـكان مـقـدمي العـطـاء ا
ـبلغ (٢٥٠٫٠٠٠) مـائـتان ـقدمي الـعـطـاء وبعـد دفع قـيمـة الـبـيع للـوثـائق  العـنـوان احملـدد في التـعـليـمـات 

وخمسون الف دينار.
٥-  يتم تسـليم العـطاءات الى العـنوان التـالي (وزارة النفط  –دار الـضيافة  –الـكرادة حي الوحدة  –شارع
ــوعـد احملـدد (قـبل الــسـاعـة الـواحـدة مـن تـاريخ الـغـلق في ٢ / ١٢ / ٢٠١٨ ) ٥٢م/ ٩٠٤ز/ ٧٤ د/ ١٣  (في ا
تأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور التقد بالبريد االلكتروني (غير مسمـوح). العطاءات ا
ثليهم الـراغب باحلضور في العـنوان التالي (وزارة النفط  –شركة مصافي الوسط مقدمي العـطاءات او 
 –قاعـة جلنـة فتح الـعطـاءات) في الزمـان والتـاريخ (السـاعة الـعاشـرة من اليـوم الذي يـلي تاريخ الـغلق) كل
بلغ (٦٫٥٠٠٫٠٠٠) ستة الـعطاءات يجب ان تتضمن ضمـان للعطاء (خطاب ضمـان بنكي او صك مصدق) و
دة ال تـقـل عن (١٢٠يـومـا) ويـقـدم بـاسم الـشـركـة او مـديـرها ماليـ وخـمـسـمـائـة الف ديـنـار ويـكـون تـافـذا 

وجب عقد مشاركة. ساهم في الشركة او الشركات  فوض او احد ا ا
٦- يـتم تـقـد العـروض وفـقـا للـوثـائق الـقـياسـيـة وفي حـال عـدم التـزام مـقـدم العـطـاء في تـطـبيق الـوثـيـقة

. ا يقتضي مراعاة ذلك عند التقد القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه 
درجة ادناه عند القطع وشراء التنادر:- ٧-جلب الوثائق ا

وجب وكالة مصدقة من كاتب عدل أ- كتاب تخويل اصلي مصدق ونافذ 
قدم العطاء او من ينوب عنه دنية او جواز سفر نافذ  ب- هوية االحوال ا

٨- اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل الى اليوم التالي بعد العطلة مباشرة.
٩-تـصادر التأمينـات االولية للشـركات في حالة عدم االستـجابة للمراسالت اثـناء الدراسة الفنـية والتجارية

للطلبيات.
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{ واشـــنــطن- (أ ف ب) اعــلــنت
وزارة اخلـــارجــيـــة األمــيـــركــيــة
الـــثالثــــاء أنّـــهـــا أدرجت جـــواد
نــصــر الــله جنل األمــ الــعــام
حلــزب الــلـه حــسن نــصــر الــله
عــــلى قــــائــــمـــتــــهــــا الــــســـوداء
ــيــ ”في “لإلرهـــابــيــ الـــعــا
خطوة تندرج في إطار تشديدها
الضغـوط على التنـظيم الشيعي

دعوم من إيران. اللبناني ا
ووصــفت الــوزارة جــواد نــصـر
الــله بـأنّه “قــيـادي صــاعـد ”في
احلـــــزب وقــــالت إنّـه قــــام خالل
الــســنــوات األخــيــرة بــتــجــنــيـد
أشــــخـــاص “لــــشنّ هــــجــــمـــات
إرهـــابـــيـــة ضـــد إســــرائـــيل في

الضفة الغربية ”احملتلة.
وأكّـدت الـوزارة إبقـاء حـزب الله
عــــلى قــــائــــمـــتــــهــــا الــــســـوداء
“لــــلـــمــــنــــظـــمــــات اإلرهـــابــــيـــة
ـية ?”علـمـاً بأنّـهـا أدرجته الـعا
عـلى هذه الـقائـمة ألول مـرّة منذ
 21عاماً ولم تشطب اسمه منها
مـذاك. أمـا األمـ الـعـام لـلـحزب
حسن نصر الـله فقد سبق جنله
جــواد إلى الــقـــائــمــة الــســوداء

”. ي “لإلرهابي العا
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كمـا أعلنت اخلـارجية األمـيركية
أنّها رصدت مكافآت مالية تصل
قــيــمـــة كل مــنــهـــا إلى خــمــســة
ـن يـــــــزوّدهــــــا مـاليــــــ دوالر 
ــعـــلـــومـــات تـــســـاعـــدهـــا في
التعرّف إلى هوية  —أو حتديد
مـــكــان وجــود  —أيّ من ثـالثــة
أشخاص تسـعى العتقالهم وهم
الـقـيـاديـان في حـزب الـله خـلـيل
يــوسف مــحـمــود حــرب وهــيـثم
عـلي الـطـبطـبـائي والـقـيادي في
حـركة حـماس صـالح العاروري.
وتعـتـقـد واشنـطن أن الـعاروري
يـــقـــيم في لـــبـــنـــان وأنّـه صـــلــة

الوصل ب حماس وإيران.
من جهـة أخرى أدرجت الوزارة
“كـتـائب اجملـاهـدين ”اجلـمـاعـة
الصغيـرة الناشطة في األراضي
الـفلسـطينـية والقـريبة من حزب
الـلـه عـلـى قـائــمــتـهــا الــسـوداء

ية.” “للمنظمات اإلرهابية العا
وقـالت اخلـارجـيـة األمـيـركـية إنّ
“تـصـنـيـفــات الـيـوم تـسـعى إلى
حـــرمـــان حــــزب الـــله وكــــتـــائب
وارد للـتخطيط اجملاهـدين من ا
للهجمات اإلرهابية وتنفيذها.”
وتـهـدف هــذه الـتـصــنـيـفـات إلى
ـــلـــكـــهــا جتـــمـــيـــد أي أصــول 
ــدرجـون عـلى الــقـائـمـة في أي ا
أراض تـــــخــــضـع لــــلـــــقــــوانــــ
األميـركـيـة وحتظـر عـلى األفراد
والـشـركـات األمـيركـيـة الـتـعـامل

معهم.
وفي وقت سابق الثالثاء فرضت
وزارة اخلــــزانــــة األمــــيــــركــــيـــة
عقـوبات عـلى أربـعة رجـال قالت
إنـــهم يـــؤدّون مــهـــام أســاســـيــة
حلــــــــزب الــــــــله فـي الــــــــعـــــــراق
ويـــســاعـــدونه في نـــقل األمــوال
واحلــــصــــول عــــلى األســــلــــحـــة

والتواصل مع إيران.
واألربعة هم شبل محسن “عبيد
الـــــزيـــــدي ”ويـــــوسـف هـــــاشم
وعدنان حس كوثراني ومحمد

عبد الهادي فرحات.
وقــالت الــوزارة إن الــزيــدي هـو
ـنسق الرئـيسي بـ حزب الله ا
واحلرس الثوري اإليراني الذي
ــتـحــدة عـلى تـدرجه الــواليـات ا
الـقـائـمـة السـوداء وأنـصـارهـما

في العراق.
ـــوّل وذكــــرت أنّه مــــقـــرّب مـن 
حـزب الـلـه أدهم طـبـاجـة ونـسّق
عـمليـات تهريب الـنفط من ايران

الى سوريا.
كما قـام الزيدي بإرسـال مقاتل
عراقـي إلى سوريا بـتكليف من
احلــــرس الـــــثـــــوري بــــحـــــسب

الوزارة.
وأوضــحت أن الــثالثــة اآلخـرين
ـعـلـومـات مـتـورطـون في جـمع ا
االسـتــخـبــاراتـيـة ونــقل األمـوال

حلزب الله في العراق.
وحزب الـله وأمـينه الـعـام حسن
نـصـر اللـه مدرجـون عـلى قـائـمة
تعلقة باإلرهاب منذ العقوبات ا

. سن
وتــعــتــبـر واشــنــطن حــزب الــله

حـــلــيــفــا مــقــربــا إليــران ويــدعم
الـرئـيـس الـسـوري بــشـار االسـد

ويهدد إسرائيل.
ولـكـنه يـعـتـبـر في لـبـنـان واحدا
من ثالثة أحزاب سياسية قوية.
والثالثـاء اتـهم رئيس احلـكـومة
كلف سعـد احلريري حزب الله ا
بـعــرقـلـة تــشـكــيل احلـكــومـة في
لبنان بسـبب مساعيه للحصول
عـلى تـمـثـيل أقـوى له وحلـلـفـائه

في احلكومة.
وقــــال احلـــريــــري في مـــؤتــــمـــر
صـــحـــافـي عـــقـــده فـي دارته في
ـؤسف جداً وسط بـيروت “من ا
أن يــضع حــزب الـــله نــفــسه في
ـــســؤولــيــة عن عــرقــلــة مــوقع ا

احلكومة.”
إال أن واشـنــطن ال تـعـتـبـر حـزب
الـله العـبـا سـيـاسـيـا بل واجـهـة

لعدوتها ايران.
wÐU¼—≈ qO Ë

وصـرح سـيـغال مـانـدلـكـر وكيل
وزارة اخلـزانـة لـشـؤون اإلرهاب
واسـتـخـبـارات الـتـمـويل “حزب
الـله هـو وكــيل إرهـابي لــلـنـظـام
اإليـرانـي ويـسـعى إلـى تـقـويض
سيـادة العراق وزعزعـة استقرار

الشرق األوسط.”
وأضــــــاف أن “جـــــــهــــــود وزارة
اخلـــزانـــة تـــهـــدف إلى عـــرقـــلـــة
مــحـاوالت حــزب الـله الســتـغالل
العراق لتـبييض األموال وشراء
ــقـــاتــلــ األســـلــحـــة وتــدريب ا
علـومات بـوصفه وكيال وجـمع ا

إليران.”
بــدوره قــال الــسـفــيــر األمــيـركي
تجـوّل ومنسّق جهـود مكافحة ا
اإلرهــــــاب نــــــاثــــــان ســــــيــــــلــــــز
لـلــصـحـافـيـ إنّ “أفــعـال حـزب
ــدمـــرة عــرّضت الـــشــعب الــلـه ا

اللبناني للخطر.”
واتّـهم الــدبـلــومـاسي األمــيـركي
حـزب الــله الـفــصـيل الـلــبـنـاني
الذي احتفظ بـسالحه بعد نهاية
احلــرب األهـــلــيـــة الــلـــبــنـــانــيــة
(1975- 1990) خالفاً لـلغالـبية
العظـمى من أطراف تلك احلرب
دني بأنّه “يستـخدم بفعالـية ا

دروعـــاً بــــشــــريـــة ”بــــإخـــفــــائه
صواريخ في أحياء سكنية.

وأضــاف ”“إن قــدرة حــزب الــله
على زعزعة االسـتقرار ال تقتصر
عـــلـى الـــشـــرق األوسط بل هـــو
قــادر عـــلى زعــزعـــة االســتــقــرار

داخل لبنان نفسه.”
وفي بــــيــــروت ال رئــــيس وزراء
ـكلف سعـد احلريري في لـبنان ا
مـؤتـمــر صـحـفي امس  الـثالثـاء
إن عـمليـة تشـكيل حكـومة وحدة
وطــنــيـة جــديـدة واجــهت عـقــبـة
كـــبـــرى وألــقـى بــالالئـــمـــة عــلى
ـدعـومة من جـماعـة حـزب الـله ا
ويضـغط حزب الله وهـو جماعة
تـمـتـلك تـرسـانـة اسـلـحـة كـبـيـرة
لتـعيـ وزير من حـلفـائه السـنة
وهـــــو االمـــــر الــــــذي يـــــرفـــــضه

احلــــريــــري . وقــــال احلــــريـــري
)احلـــكـــومـــة حــــاجـــة وطـــنـــيـــة
وتــألــيـــفــهــا ســهـل إذا رجــعــنــا
لألصــول وفق الـدســتـور وهـذه
ـــهـــمـــة لــدي ولـــدى الـــرئـــيس ا
مــيـشـال عـون أنـا عـمـلت كل مـا
بــــوســــعي وعــــلى اجلــــمـــيع أن

يتحمل مسؤولياته).
وقالت الوكالة العربية السورية
لألنــــبـــاء إن ســــتـــة أشــــخـــاص
أصــيـبــوا الــثالثـاء فـي انـفــجـار
عــلى مـــ حــافـــلــة تــقـل ركــابــا
ــديـنــة حـمص الــتي تـســيـطـر

عليها احلكومة.
ونــقــلت الــوكـالــة عن قــائــد قـوة
الــشـــرطـــة في حـــمص قـــوله إن
ســـتـــة مــدنـــيـــ أصـــيــبـــوا في
انـفـجـار قنـبـلـة داخل حـافـلة في

ـــرصـــد حي الــــزهـــراء. وقــــال ا
الــســوري حلــقــوق اإلنــســان إن
تـفــجـيــرات كـانت قــد وقـعت في
مـدن تـسـيـطـر عـلـيـهـا احلـكـومـة
ـــــا في ذلك ـــــاضـي  الـــــعــــام ا
الـــعـــاصــمـــة دمـــشق كـــمـــا وقع
انــفـجــار مـشــابه في حـافــلـة في

حمص منتصف شهر آذار.
وأعـلن تنـظيم الـدولة اإلسـالمية
وهــيـــئــة حتــريـــر الــشـــام الــتي
يــقـودهــا مـقـاتــلـون كــانـوا عـلى
سؤولية صلة بتنظيم القاعدة ا

ميتة. عن بعض الهجمات ا
وعـــرضـت قــــنــــاة اإلخــــبــــاريـــة
الـــرســمـــيـــة الــســـوريـــة صــورا
حلافـلة بيضاء صـغيرة قالت إن
أضـــرارا حلـــقت بــــهـــا بـــســـبب

القنبلة.

جواد نصر الله مع ابيه حسن نصر الله

بيروت

WÒO(« ÕËdK  ÎU öÝ n¹dý WMO¦Ð

 ÊU³Fý 5 (« b³Ž

بغداد

ÍbN*« b³Ž W uJŠ w  WIOLF « W Ëb « ‰P

wLO¼d « rOK(« b³Ž

Í—uÝ qðUI
 d³Ž 5 uHJ*« rŽb¹ 

wðu  oO³Dð
{ عيـنجـارة- ا ف ب:  داخل قاعـة متواضـعة يـواكب أحمد
طـلـحـة وهـو مـقـاتل سـابق في فـصـيل مـعـارض فـقـد بـصره
ـعـارك في شـمـال سـوريا كـيـف يتـدرب زمالؤه عـلى خالل ا
اســتــخــدام مــواقع الــتــواصل االجــتــمــاعي مــسـتــنــدين إلى
إرشادات صـوتيـة تـنبـثق من هواتـفـهم اخللـوية بـعـد تعـريبه

. كفوف برنامجًا خاصًا با
لم تــدفع اإلصـابــة هـذا الـشــاب إلى االسـتـسـالم بل شـكـلت
حـافـزًا له لـتـطـويـر قدراتـه ومسـاعـدة من يـعـانـون من احلـالة
نـفــسـهـا من خـالل مـشـاركــته في تــأسـيس جـمــعـيــة "قـلـوب

كفوف وتنمية مهاراتهم. مبصرة" التي تُعنى بتدريب ا
يقول أحمد ( 24عـامًا) وهو أب لثالثة أطفال لوكالة فرانس
برس "كل كـفيف يتـمنى أن يكـون لديه أفضـل جهاز وأفضل
كمـبيوتـر وأفضل أدوات". يضـيف "لو اهـتممـنا بالـكفيف ربع
ـبـصـر ألبـدع ال يوجـد إنـسـان مـعـوق ولكن مـا اهـتـمـمنـا بـا

يوجد مجتمع يعوق".
سـاعدة عدد من أصـدقائه تمكن أحـمد من ترجـمة برنامج
ناطق مخصص ألجهزة األندرويد إلى اللغة العربية وحتميله
كـنهم هذا كـفوف الـذين يرتادون اجلـمعـية.  على هـواتف ا
الـــبـــرنـــامج من اســـتـــخـــدام االنـــتـــرنـت ومـــواقع الـــتـــواصل
االجتـماعي من خالل حتـويل كل ما يـظهـر على الـشاشة إلى

صوت.
في إحـدى قـاعـات اجلـمـعـيـة يجـلس  13شـابًـا بـيـنهـم فتى
بــعــضـهـم عـلى كــراسٍ بالســتــيـكــيــة وآخــرون عـلى مــقــاعـد
دراسيـة ويستمعون بعناية إلى إرشادات مدرّب تقني يطلب
منهم فتح تطبيق واتسآب الستخدامه وبعث رسائل صوتية. 
يتـابع أحمد معهم كيفـية تفاعلهم مع الـتطبيق الصوتي الذي
وجد نـسخته االنـكليـزية على االنـترنت مسـتفيدًا مـن معرفته
بـهـذا اجملــال بـعــدمـا كـان طــالـبًــا في اخـتـصــاص الـهــنـدسـة
ــعــلـومــاتــيـة قــبل أن يــنـدلع الــنــزاع في سـوريــا في الــعـام ا

2011.
فـي الـعـام الالحق انـضـم هـذا الـشـاب إلى صــفـوف فـصـيل
مـعـارض خــاض اشـتـبـاكـات طـويـلــة ضـد قـوات الـنـظـام في
مديـنة حـلب. وبعـد عام تـسبـبت طلـقة كالشـنيـكوف دخلت

عارك بفقدان بصره. رأسه خالل ا
يقـول أحمد الذي يرخي ذقـنًا خفيـفة بينمـا يقف قرب نافذة
إحدى غـرف مـنـزله: "لم أسـتـسلـم وتابـعت حـيـاتي" مـشـيرًا
إلى أنه عـاد ليكـمل دراسته. بـعد خـمسـة أشهـر من إصابته
تزوج أحـمـد ألول مـرة من ابـنة عـمه الـتي تـعـمل وتـساهم في
إعالـة العائـلة وأعاد الـكرة بـعد عامـ وهو حالـيًا في صدد
االرتـبـاط بـفتـاة كـفـيـفة. يـأنس أحـمـد بـالضـوء اخلـفـيف الذي
يـتـمـكن من رؤيـته بـعـيـنه الـيـمـنى. ويـوضـح "أتسـلـى بـالـضوء
حتى أشـعر بـالدفء داخـلي. يـساعـدني ذلك كثـيرًا ويـعطـيني
أملًـا ويحـركني أكـثر". ويـضيف "أشـعر بـظالم مع القـليل من

الرومانسية كأن (هناك) شمعة مضاءة في غرفة كبيرة". 
في منـزله يهتم أحـمد بعـائلـته. يساعـد طفلـته عائـشة البـالغة
من العـمـر عـامًـا واحـدًا على مـشي خـطـواتـهـا األولى قبل أن
يالعب طفـله حسن ويـطلب منه أن يـفتح تطـبيق يوتـيوب على
الهـاتف اخللـوي. وال يتـردد في مرافقـة زوجته األولى سـامية
إلى الــسـوق لـشـراء حـاجـيـاتــهم قـبل أن يـخـرج مع عـدد من
أصـدقـائه.تـقـول سـامـيـة الـتـي تـرتـدي مـعـطـفًـا بـنـيًـا وتـغـطي
ـزيـنـتـان بـكـحل أسـود وجـهـهـا بـنـقـاب تـظـهـر مـنه عـيـنـاهـا ا
"نسـاعد بـعضـنا في كل شيء. احلـمدلـله نعـيش حيـاة وكأنه
ال ينـقصنـا شيء". وتضيف الـشابة الـتي تزوجت بأحـمد بعد
إصـــابــته "ال شـيء يــعــوقـه. صــحـــيح أنه فــقـــد بــصـــره لــكن
احلـمـدلـله لـديه بـصيـرة".تـعـمل جـمـعـية "قـلـوب مـبـصـرة" مـنذ
أشـهـر بفـضل ثـمـانيـة مـتطـوعـ غـير مـتـفرغـ بـشـكل كامل
وتـمــويل بـســيط من مــؤسـســيـهــا وآخـر من جــهـات مــحـددة.
وتتـخذ لنفسها شعارًا عـبارة عن يدين مفتوحت داخل قلب

وبينهما ع مع تعليق "كن عيوني".

صـائب والنـكبـات ال تأتي إلـينـا فـرادى بل تدهـمنـا على نـحو مـفاجئ يبـدو أن ا
ـسـتوى الـعـام فقـد بات وكأنـها جـيش زاحف ال حتـدّه حدود لـيس األمـر على ا
األمر معـروفاً مـا يعـانيه العـراقيـون من محاصـصة طـائفـية وإثنـية وفـساد مالي
وإداري مسـتشر وعنف ما زال مسـتفحالً ظاهراً وكـامناً وإرهاب ال تزال خالياه
ـتيـقـظة تـعمل بـطاقـة كبـيرة في ظـلّ ضعف الـدولة وانـحسـار هيـبتـها الـنائـمة وا
ووجود مرجـعيات منـافسة لهـا وأحياناً تـتقدم علـيها سواء كـانت دينية ومـذهبية
أم سيـاسية وحـزبية وعـشائـرية وغيـرها.  قال لي نـوري عبـد الرزاق حسـ عبر
الـهـاتف من الـقـاهـرة: ثـمة خـبـر مـزعج وهـو رحـيل فـاروق عـبـد اجلـلـيل بـرتو في
جـنـيف وعلّق لـقـد أخذ جـيلـنـا ينـقـرض  واستـعدت بـعـد هاتـفه أسـماء أصـدقاء
ورفاق وزمالء وأقـارب كثـر رحلوا في وقت قـصيـر وكأنهم كـانوا عـلى موعد مع
الـقـدر فـمـا إن نـنـتـهـي من تـأبـ وحـتى قـبل أن نـتــنـفس الـصـعـداء وإذا بـخـبـر
مأسـوي جديد يصلنا حتـى قبل أن نستفيق من أثر الـصدمات السابقة واحلزن
العمـيق. بعـد وصولي إلى بغـداد بيوم واحـد وصلـني خبر رحـيل الصديـقة بثـينة
شريف " أم سـعد" وهي احـدى  أعمـدة احلركة الـنسـوية في الـعراق وقـد عملت
رأة العراقية مع الدكـتورة نزيهة الدليمي الرائدة األولى التي اقترن اسم رابطة ا
باسـمها ومـعهـا سافرة جـميل حـافظ وبشرى بـرتو وشـخصيـات نسـوية أخرى 
عتقل بعد انقالب  8شباط وكان لوالـدتها مقبولة أحمد دور كبيـر لرعاية ذوي ا
(فـبـرايـر) الـعـام  1963وهي عـقـيـلـة الـدكـتـور
حكـيم شريف شقـيق عزيز شريف الـشخصية
ـعـروفـة وشـقـيـقه اآلخـر احملـامي الـيــسـاريـة ا
عــبـد الــرحــيم شــريف الــذي اسـتــشــهـد حتت
الـتعـذيب في قـصر الـنـهايـة الـعام 1963. في
ـفـعـمـة بـالـوطـنـيـة واإلنـسـانـيـة هـذه األجـواء وا
والتـضحية نشأت وترعرعت بثينة وقد وجدت
ـرأة طـريـقــهـا لـلـعـمل الــعـام أوالً عـبـر رابـطـة ا
وثانـيـاً من خالل تـنـظـيمـات احلـزب الـشـيوعي
حـيث استمرت في عضويته نحو  6 عقود من
الـزمان وكانت ح رحيلها قد بلغت  80عاماً
حـيث ولدت الـعام  1938 لـعائـلة ديـنـية تـعود
أصــولـهـا إلى مــديـنـة عــانه وأنـهت دراســتـهـا
الـثــانـويـة في األعــظـمـيـة وحــصـلت عـلـى بـعـثـة
دراســيـة هي اجلـامـعــة األمـريـكـيـة فـي بـيـروت وتـخـصــصت في عـلـوم الــكـيـمـيـاء
وتـخرجت العام  1957وانتـسبت إلى كلـية الهـندسة (مـعيدة) لـتدريس الهـندسة
الكيماوية وانخرطت في تلك الفترة في جمعية الهالل األحمر كمتطوعة . تزوجت
من الـدكتـور مـحمـد اجللـبي في الـعام  1963عـشيـة االنـقالب البـعـثي ضد عـبد
الكـر قاسم وذهبا لـقضاء شهـر العسل في البـصرة وعادا ليـلة االنقالب وقد
نصور حيث اعتـقل اجللبي وعذّب في قصر النهاية وفي مبنى اإلدارة احمللية با
استشـهد وبعـد فترة اعتـقلت بثـينة أيضـاً بعد اختـفاء دام عدّة أسـابيع ولم تلتقِ
ـوت وكـانت بـثـيـنــة قـد تـعـرّضت لـلـفـصل شــريك حـيـاتـهـا إلّـا وهـو عـلـى حـافـة ا
دة  6سـنوات وأعيدت إلى الوظيفة العام  1969ولوحقت مرّة أخرى السياسي 
في أواخر السـبعـينات عـند اشتـداد احلمـلة احلكـومية ضـد الشـيوعيـ واختفت
لنـحو عام ثم تمكّنت من الذهاب إلى الشام وعـملت هناك بكل نشاط وحيوية في
اجملال الـنسوي وبعدها التحقت بقوات األنصـار الشيوعية . وأتذكر أنني قابلت
البس الـكـرديـة وجتـوب بـثـيـنـة شــريف في كـردسـتـان وهي تـرتــدي الـشـروال وا
ـهمـات خارجـية لـرابطة القـرى والقصـبات. وبـقيت عـدّة سنـوات هناك ثـم نسّبت 
ـرأة الـتي مـثـلـتـهـا في مـؤتـمـرات دولـيـة ثم انـكـبت عـلى دراسـة تـاريخ احلـركـة ا
قـراطيـة في بلـغاريـا لنيل الـدكتـوراه وبعـد تخـرجهـا العام 1993 النسـوية الـد
تـوجـهت لـلـتدريس فـي ليـبـيـا في جـامـعـة نـاصر وعـادت بـعـد االحـتالل مـبـاشرة
ــوجـة الـطــائـفـيــة وبـنـظـام لـتـســهم في إعـادة بــنـاء بـلــدهـا لـكـنــهـا اصـطــدمت بـا
الي واإلداري احملاصـصة والتمـييز حـيث تفشّى اإلرهاب واسـتشرى الـفساد ا
ـتها. كانـت أسئلة بـثينـة تكبر يـوماً بعد وانتشـر العنف لـكن ذلك لم يفل من عز
يـوم وتدريـجـيـاً  كانت أمـيل إلى الـتـسـاؤليـة الـعـقلـيـة االنـفتـاحـيـة فاحلـلم بـالـغد
ـراجـعـة والـنــقـد ولم يـعـد يـكـفي الـتـبـشـيـر الـسـعــيـد والـوطن احلـر يـحـتـاج إلى ا
انية خصـوصاً بعد انهيار النـموذج االشتراكي وانكشاف عورات واليقـينية اإل
األنــظـمـة الـشــمـولـيـة جــمـيـعــهـا في بـلــدان األصل والـفـرع. هــكـذا كـانت األقـدار
الغاشـمة تواجه جـيل اخلمسـينات والـستيـنات األكثـر حلمـاً واألكثر تـميّزاً.حتلّت
بثـينة بعلو شأن وكرم خلق وظلّت حتى آخر أيام حياتها
مـثل وردة  وحـتى وإن أخــذت تـذوي لـكن ألــقـهـا بـقي
مفـعما ورائحتهـا زكية وروحها حيّـة وتركت أثراً طيباً

ومثالً جميالً فسالماً وألف سالم .

{ باحث ومفكر عربي

ـهدي على ان يـتضمن (مـنهاجه) عمـد رئيس مجـلس الوزراء السـيد عادل عـبد ا
ـقـتـرح ولـيس (بـرنامـجه) األوسع  االشـارة الى واحـدة من الـقـضـايا الوزاري ا
ـهـمـة الـتي تـواجه الـدولـة الـعـراقـيـة وحكـومـتـه العـتـيـدة بـوجه خـاص وهي فـعل ا
نهاج ) ومخاطر ما أصطلح على وصفه بـ (الدولة العميقة) حيث جاء في هذا (ا
كن القـبول بالدولـة العميـقة وال بالدول او الدويالت ـهدي (ال  قول الـسيد عبد ا
خارج الـدولة ).لقـد جاءت هذه (األشارة الـسريعـة) ضمن االشارات (الـسريعة )
هـدي في منهاجه  بعـد ان تصاعد في األشهر التي وصـفها كذلك السـيد عبد ا
ا الـسنوات األخيرة  تـداول مصطلح (الدولـة العميقـة ) الذي أخذ يتحدث  ور
عنه كـثير من السياسي واألعالميـ  حتى وان كان بعض منهم ال يدرك معناه
ـتعارف عليه  او يقـدم تعريفاً محـدداً له !واذا كان مفهوم الدولة  –اي دولة  –ا
دولـة دسـتوريـة أو غـيـر دسـتـوريـة  وجود مـؤسـسـات رسـمـية تـشـكل الـسـلـطات
الـثالث وفق الــتـقــالـيـد واالعــراف  والـدســتـور ان وجـد  وتــديـر شــؤون الـدولـة
ـصلحتها بأجهزتـها االدارية الرسمية .. فأن مفـهوم (الدولة العميقة) واجملتمع و
عالم رسمياً هي  في الواقع  الذي هو مفهوم أصطالحي وهالمي غير محدد ا
سلطـات او اجهزة (مجهولة) موازية لسلطات الدولة الرسمية والتي تمد اطرافها
وخيـوطهـا كأخـطبوط فـي مؤسـسات الدولـة وخارجـها والـتي تتـالف من جـماعات
ـنظمة  ـنظمـة وغير ا ة ا وفئات حـزبية وغـير حزبـية ومن بعـض جماعـات اجلر
ـوارد الـدولـة ومـصـاحلـها ـسـلـحـة والـتي حتـاول ان تـستـأثـر  ـسـلحـة وغـيـر ا ا
صـلحتها الذاتـية وبالتالي يصح وصف هـذه (الدولة) والدويالت االصغر خارج
الـدولة الرسمية بأنها  –وكما وصفها البعض  –تمـثل (منظومة الفساد العميقة)
التي تـخترق كل أجهزة ومسـامات الدولة بشبـكاتها الواسعـة التي أقامتها خالل
كن اعـتبـارها (حـكومة اضـية ! .وبـهذا التـوصيـف ال  االعوام اخلـمسـة عشـر ا
عارضة ـانية معـارضة للـحكومـة التي تمسك بـزمام السـلطة  وال هي بـا ظل) بر
ـستشري ان  انها فـحسب شبكـة او منظومـة الفساد ا خارج اطر الـدولة والبـر
وازاة  تـسلل بـ (عمق) في جسد الدولة الرسمية واجملتمع  وتمارس فعلها  ا
ـا يـثلم او يـصادر هـيبـتـها امـام مواطـنيـها او ضـمن  عـمل مؤسـسات الـدولة و
ـا يـسـلب ايـضـاً دورهـا وفاعـلـيـتـهـا ويشـل من قدرتـهـا لـلـقـيام وأمـام الـعالم  و
ـهـام احملـددة لــهـا دسـتـوريـاً  او وفق بـدورهـا عـلى مــخـتـلف الـصـعــد واجنـاز ا
تعارف عـليها .ال شك ان اشارة رئيس احلـكومة السيد عبد االعراف والـتقاليد ا
هـدي في مـنهـاجه الـوزاري الى هذه الـقـضيـة  هي اشـارة كبـيـرة االهمـية وان ا
كانت (اشـارة سريعة) .. ذلك انها تـعني  كما يفتـرض  توجيه الرأي العام الى
كن القبـول بها ) االمـر الذي يتطـلب ترجمة منظـومة الفـساد العمـيقة الـتي ( ال 
عدم الـقبول هذا الحقاً  الى اجراءات عـملية للحد من فـعل ومخاطر هذه (الدولة
قـبـلة .لـذلك فأن رحـلـة ا الـعمـيـقة) وصـوالً الى أنـهائـها والـقـضاء عـلـيهـا خالل ا
نهاج تعبير (عدم القبـول ) بالدولة العميقة والدويالت االخرى خارج استخـدام ا
اطـار الدولـة الـرسـمـيـة ومـؤسـسـاتـهـا هو (تـعـبـيـر مـخـفف وغـيـر صـادم) اعـتـبره
واجهتها مستقبالً  ثابة تنبيه الى وجود تلك (الدولة العمـيقة) وانذار  كثيـرون 
ا يعـنيه ذلك ان (عـدم القبـول) يبقى بـحاجة الى الـتعبـير بوضـوح اكبر يـنطوي
على مـعنى الرفض واالدانة لهذه (الدولة) والوعد بأنـهاء وجودها والقضاء عليها
كجـزء مهم واسـاسي من نهج مـحاربـة ومالحقـة الفـساد والـفاسـدين الذي جرى
ـنتـظر .وفي ـنـهاج الـوزاري قبـل البـرنامج الـوزاري ا الـتـعبـير عـنه بـوضوح في ا
ضوء ذلك فـأن مآل ومصير (الـدولة العمـيقة) اي مآال ومصـير (منظـومة الفساد
الـعـمـيـقـة) والـقـضـاء عـلـيـهـا مـرهـون بـطـبـيـعـة االجـراءات واخلـطط الـعـمـليـة الـتي
واجـهـة منـظـومة الـفـسـاد العـمـيقـة هـذه التي سـيتـضـمنـهـا (البـرنـامج الـوزاري) 
ـهدي وحكومته قد عبر عن (عدم تمثـلها (الدولة العميـقة) .واذا كان السيد عبد ا
القبـول) بهذه ( الدولة العميقة) وبقية الدويالت خارج اطار الدولة العراقية  فان
اشارته هـذه تتطلب مواصلة العمل الدؤوب صوب القضاء عليها بأتخاذ حكومته
أجـراءات وقـرارات ضـمن صالحـيـاتـهـا من جـهـة واالقـتـراح
ـان سـن الـتـشـريـعـات والـقـوانــ الـتي تـعـضـد تـلك لـلـبـر
االجراءات والـتوجـهـات الهـادفة الى احلـد منـها من جـهة
ثــانــيــة  ثم الــقـــضــاء الحــقــاً عــلى مـــنــظــومــة الــفــســاد
ـروع  وكذلك على (دولـته العمـيقة) سـتشري بـشكل ا ا
دمرة للدولة العراقية واجملتمع العراقي في آن واحد . ا

بثينة شريف


