
 بغداد/ وائل نعمة
 

املحتج����ن  م����ن  ع����دد  جن����ح 
ام�س، بغلق ع����دد من ال�شوارع 
واجل�ش����ور يف بغ����داد والنا�شرية، لعدة 
�شاعات، تنفي����ذًا ل�"الإ�شراب العام" الذي 
دعا اليه املتظاهرون يوم ال�شبت املا�شي، 
قب����ل ان تق����وم الق����وات المني����ة باع����ادة 

افتتاح اجلزء الكرب من الطرق.
باملقاب����ل وع����د القائ����د اجلدي����د لعملي����ات 
بغ����داد الفري����ق الركن قي�����س املحمداوي، 
املتظاهري����ن يف العا�شم����ة ب�"حمايتهم"، 
مك����ررًا دعوته����م ل�"ع����دم الق����راب" م����ن 
احلواجز المنية املنت�شرة على اجل�شور 
املوؤدية اىل املنطقة اخل�شراء.و�شمل قطع 
الط����رق يف بغ����داد اك����ر م����ن 10 مناطق، 
وه����ي الزعفراني����ة، ال����دورة، البلدي����ات، 
ومناطق عل����ى طريق قن����اة اجلي�س، حي 

القاه����رة، �ش����ارع مط����ار املثن����ى، �شاح����ة 
ع����دن، �شاحة مظف����ر، ال�شلي����خ، ال�شعب، 
اىل جان����ب اغ����اق ج�شر البن����وك وحرق 
اط����ارات يف �شاحة اخل����اين القريبة من 
امان����ة بغ����داد وجتم����ع املتظاهرين.وكان 
املتظاه����رون يف بغداد، ق����د ازالوا م�شاء 

ال�شبت الكتل الكونكريتية التي و�شعتها 
القوات المنية ب�شكل مفاجئ على �شارع 
ابو نوا�����س، فيما قالت م�ش����ادر امنية ان 
ال�شرط����ة الحتادية هي م����ن �شاعدت على 
ازال����ة احلواج����ز من ال�ش����ارع املوؤدي اىل 
�شاح����ة التحرير.وق����ال احم����د مالك، احد 

املتظاهري����ن يف بغداد ل�)املدى( ان اغاق 
اب����و نوا�����س "كان اله����دف من����ه تقلي�����س 
الدع����م الق����ادم اىل ال�شاح����ة م����ن ادوي����ة 
وطع����ام". ويعت����رب ال�ش����ارع اح����د الطرق 
الرئي�ش����ة للقادم����ن م����ن مناط����ق الك����رخ 
اىل الر�شافة.وظه����ر "ال�ش����راب" ب�شكل 

وا�ش����ح يف املدار�����س، حي����ث ع����اد اغل����ب 
الطلبة يف بغداد وعدد من املحافظات بعد 
تعلي����ق ال����دوام اىل منازله����م، متا�شيا مع 
قرار نقابة املعلم����ن التي مددت ا�شرابها 

ا�شبوعًا اآخر.
 التفا�صيل �ص3

 بغداد/ المدى
 

التوافق���ات  ان  يب���دو   
املخ�ش�ش���ات  وغي���اب 
املالي���ة احبطت���ا توج���ه احلكوم���ة 
لزي���ادة روات���ب املتقاعدي���ن، فيم���ا 
ي�شتم���ر العم���ل عل���ى تقلي����س �شن 
التقاعد.وقال���ت اللجن���ة املالية يف 
جمل����س الن���واب ان التعديل الول 
ال���ذي  املوح���د  التقاع���د  لقان���ون 

�شيعر����س للت�شويت قريبا �شيوفر 
اأك���ر من 160 الف درج���ة وظيفية 
يف موازن���ة العام 2020 بعد تقليل 
ال�شن التقاعدي اإىل 60 �شنة. وكان 
جمل�س النواب قد انهى يف جل�شته 
قان���ون  ق���راءة م�ش���روع  الخ���رة 
التقاع���د  لقان���ون  الول  التعدي���ل 
املوح���د بعد و�شوله م���ن احلكومة 
ومت���ت احالت���ه اىل اللجن���ة املالية 
النيابية لجراء تعدياتها عليه بعد 
ا�شت�شاف���ة اخل���رباء والقانوني���ن 

ومنظمات املجتمع املدين.
وكان���ت م�ش���ادر حكومي���ة اخربت 
)امل���دى( قب���ل ا�شبوعن قائل���ة: اإن 
احل���د الدن���ى لروات���ب املتقاعدين 
و800  ال���ف   500 ب���ن  �شيك���ون 
ال���ف يف التعدي���ات اجلديدة التي 

�شر�شل اإىل جمل�س النواب.
وح���ددت امل���ادة )21( م���ن قان���ون 
الفق���رة  الناف���ذ  املوح���د  التقاع���د 
-اأ- ان يك���ون احل���د الدنى للراتب 
 )400،000( للمتقاع���د  التقاع���دي 
دين���ار اربعمائة الف دين���ار �شهريا 

ب�شمنها خم�ش�شات املعي�شة.
الت���ي  احلكومي���ة  الن�شخ���ة  لك���ن 
م���ن  خل���ت  الربمل���ان  اىل  ار�شل���ت 
فق���رات زيادة الروات���ب، وهو اأول 
الوعود التي اطلقتها احلكومة ومل 

تنفذها.
ويق���ول ع�ش���و اللجن���ة املالي���ة يف 
حمم���د  النائ���ب  الن���واب  جمل����س 
الدراجي ل�)امل���دى( ان "التعديات 
الت���ي اجرته���ا املالي���ة النيابية على 
�شم���ن  املوح���د  التقاع���د  قان���ون 
احل���زم ال�شاحي���ة الت���ي اأطلق���ت 
ت�شه���م بتوف���ر )160( ال���ف درجة 
وظيفي���ة يف موازنة العام 2020"، 
نافي���ا "وجود اية زيادة يف رواتب 
الدراج���ي  املتقاعدين".ويو�ش���ح 
اأن "�شن���دوق التقاع���د وتوقيفات���ه 
التقاعدي���ة ل يتحم���ل اج���راء اي���ة 
زي���ادة عل���ى روات���ب احل���د الدنى 
للمتقاعدي���ن"، م�شيف���ا ان "تق���دمي 
اإىل  اجلدي���دة  التعدي���ات  ه���ذه 
رئا�ش���ة املجل����س للت�شوي���ت عليها 

�شيكون يف اجلل�شة املقبلة".
 التفا�صيل �ص2
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 عمليات بغداد تتعهد بحماية متظاهري التحرير �صرط عدم التقرب من حواجز اجل�صور

قانون التقاعد خاليًا من 
زيادة الرواتب: يوفر 

160 األف درجة وظيفية

 بغداد/ المدى

تنق�ش���م الق���وى ال�شيعي���ة ب���ن تاأيي���د 
ا�شتقال���ة حكومة عادل عبد املهدي التي 
تواج���ه تظاه���رات منذ اكر م���ن �شهر 
وامل�ش���ي بخي���ار النتخاب���ات املبكرة، 
واخ���رى حت���اول التم�ش���ك باحلكوم���ة 

وبقاء الربملان احلايل.
وق���ال حام���د املو�ش���وي، النائ���ب ع���ن 
�شياق���ات  "هن���اك  اإن  الفت���ح  حتال���ف 
د�شتوري���ة تتعلق بالآلي���ة التي يتم من 

خالها تقدمي ال�شتقالة اأو الإقالة، عبد 
املهدي اأبدى ا�شتعداده للخروج بقرار 
ال�شتقال���ة، ولكن و�ش���ع �شرطا اأن يتم 
الأمر م���ن خال الآلي���ات الد�شتورية"، 
مو�شح���ا اأن "الآلي���ات الد�شتورية هي 
اإما اأن تك���ون اأغلبي���ة برملانية من اأجل 
اإقالة احلكوم���ة وتعتمد ال�شت�شافة ثم 
ال�شتجواب خ���ال �شبعة اأيام وهذا ما 
�شيح�ش���ل خال الأيام القادمة، واإذا مل 
يقتنع جمل����س النواب يت���م الت�شويت 

على ال�شتجواب ومن ثم الإقالة".

واأ�ش���اف املو�ش���وي "الطري���ق الثاين 
ه���و م���ا طرحه رئي����س ال���وزراء عندما 
ق���ال اإن���ه م�شتع���د لا�شتقال���ة بع���د اأن 
تتف���ق الكت���ل ال�شيا�شي���ة الكبرة وهو 
يعلم عل���م اليقن اأن���ه دون اتفاق الفتح 
و�شائ���رون باعتبارهما اأكرب كتلتن يف 
الربمل���ان لن يك���ون هن���اك اإجماع حتت 

قبة الربملان".
ولف���ت املو�ش���وي اإىل اأن "عب���د املهدي 
اأي�ش���ا ا�ش���رط عل���ى اأن يك���ون هن���اك 
م�شروع���ا بديا وهذا ال�ش���رط طبعا مل 

ياأت من فراغ واإمن���ا جاء من اتفاق مع 
الكتل ال�شيا�شية، التي اتفقت مع رئي�س 
الوزراء باأنها ل���ن ت�شمح له بال�شتقالة 
اإل بعد اأن تك���ون هناك �شغوطات على 
الكت���ل ال�شيا�شي���ة وحتدي���دا �شائرون 
لتتف���ق عل���ى م�شروع ما بع���د احلكومة 
حت���ى ميك���ن ت�شكي���ل حكوم���ة تنه�س 
مبطالبات املتظاهرين"، م�شددا على اأن 
"هذا التفاق مل يح�شل حتى الآن وهو 

املعرقل الأ�شا�س ل�شتقالة احلكومة".
 التفا�صيل �ص2

 متابعة/ المدى

الأح����د،  ام�����س  املتظاهري����ن،  اآلف  احت�ش����د 
يف �ش����وارع بروت وم����دن لبناني����ة جمددين 
مطالبته����م برحيل الطبقة ال�شيا�شية كلها، بعد 
�شاع����ات م����ن جتّمع كب����ر على طري����ق الق�شر 
اجلمه����وري �ش����ارك في����ه منا�ش����رون للرئي�س 
مي�شال عون تعبرا ع����ن دعمهم له.ودعا عون 
الأح����د اللبناني����ن اإىل "الحت����اد"، يف وق����ت 
ي�شه����د لبن����ان من����ذ 17 ت�شري����ن الأول حرك����ة 
عّم����ت كل مناطق����ه  غ����ر م�شبوق����ة  احتج����اج 

للمطالب����ة برحي����ل الطبق����ة ال�شيا�شي����ة الت����ي 
يعتربه����ا املحتّج����ون فا�ش����دة وغ����ر كف����وءة.

ت �شاحتا ال�شهداء وريا�س  م�ش����اء الأحد، غ�شّ
ال�شلح يف و�ش����ط بروت باآلف املتظاهرين، 
حتت �شعار "اأحد الوحدة"، ورفع امل�شاركون 
الأع����ام اللبنانية ولفت����ات مطالب����ة باإ�شقاط 
النظ����ام، وف����ق ما اأف����ادت �شحافي����ة يف وكالة 
فران�����س بر�س.واطل����ق متظاه����رون �شعارات 
اإ�شق����اط  يري����د  و"ال�شع����ب  "ث����ورة!"  بينه����ا 

النظام" على وقع اأغان وطنية وت�شفيق.
التي  عامًا(   37( مراد  عبر  املتظاهرة  وقالت 

للم�شاركة  ب��روت  اإىل  طرابل�س  من  ح�شرت 
�شفًا  "اأ�شبحنا  بر�س  لفران�س  التجّمع،  يف 

وج����ه واح��������دًا وك��ل��م��ة  يف  واح������������دة 
احلاكمن  الزعماء 
منذ اأربعن عامًا 
ي���غ���روا  ومل 
����ش���ي���ئ���ًا يف 
ه�������������������ذا 
البلد".

بريوت تغ�ش جمددًا باملتظاهرين: نريد ا�سقاط النظامر�سائل اتهام متبادلة بني القوى ال�سيعية على ا�ستقالة عبد املهدي

 بغداد/ المدى

ك�ش����ف ال�شلوفين����ي �شريت�شك����و كاتانيت�س 
ع����ن القائم����ة النهائي����ة ملنتخبن����ا الوطن����ي 
لكرة الق����دم التي �شتواج����ه منتخبي ايران 
ال�شاد�ش����ة م�ش����اء  ال�شاع����ة  والبحري����ن يف 
يومي الراب����ع ع�شر والتا�شع ع�شر من �شهر 
ت�شري����ن الثاين اجل����اري عل����ى ملعب جذع 
النخل����ة باملدين����ة الريا�شي����ة يف حمافظ����ة 
الب�شرة �شمن مناف�ش����ات املجموعة الثالثة 
بالت�شفي����ات الآ�شيوية امل�شرك����ة لنهائيات 
كاأ�����س الع����امل 2022 بقط����ر وكاأ�����س اآ�شي����ا 

2023 بال�شن .
وقال مدير الدائرة العامية يف احتاد الكرة 

حممد خلف يف ت�شريح خ�س به )املدى: ان 
القائمة النهائية ملنتخبنا الوطني لكرة القدم 
تكون���ت م���ن الاعبن جال ح�ش���ن وحممد 
حمي���د وفهد طال���ب حلرا�شة املرم���ى وعلي 
عدنان و�شرغام ا�شماعي���ل واأحمد ابراهيم 
و�شعد ناط���ق وريبن �شولق���ا وميثم جبار 
وعلي فائ���ز وعاء علي مه���اوي وم�شطفى 
حممد ج���رب للدفاع وابراهيم باي�س وح�شن 
حمود وب�ش���ار ر�شن وهم���ام طارق وحممد 
قا�ش���م و�شريف عب���د الكاظ���م و�شفاء هادي 
واأجمد عطوان وحممد ر�شا للو�شط وعاء 
عب���د الزهرة وعاء عبا�س ومهند علي كاظم 

للهجوم .
املدين����ة  الثان����وي يف  امللع����ب  ان  واأ�ش����اف 

الريا�شي����ة  مبحافظ����ة الب�ش����رة �شيحت�شن 
الق����دم   لك����رة  الوطن����ي  املنتخ����ب  تدريب����ات 
اعتب����ارا م����ن يوم اجلمع����ة املقب����ل يف اطار 
املنتخ����ب  ملاق����اة  النهائي����ة  التح�ش����رات 

الي����راين لكرة القدم يف قم����ة كروية مثرة 
ناأمل فيها احل�شول على نقاطها الثاثة التي 
�شتعط����ي الاعب����ن دافعا معنوي����ا كبرا يف 
ح�شد العام����ة الكاملة من مواجهة املنتخب 
البحريني لكرة القدم التي �شتجعلنا نحافظ 
على �شدارة املجموعة الثالثة وتقربنا من 
خط����ف بطاقة العب����ور اىل ال����دور الثالث 
احلا�شم املوؤهل للمونديال وحجز تذكرة 
امل�شارك����ة يف الن�شخة املقبلة من بطولة 

كاأ�س اآ�شيا لكرة القدم.

كاتانيت�ش يك�سف عن قائمة الأ�سود ملباراتي اإيران والبحرين
 بغداد/ المدى

وج���ه ف���رع نقاب���ة الأطب���اء يف باب���ل، ام����س الأحد، 
الأطب���اء مبعاين���ة املر�ش���ى يف العي���ادات اخلا�ش���ة 
الطبية  املخت���ربات  اأ�شحاب  كذلك وج���ه  "جمان���ًا"، 
وعي���ادات الأ�شع���ة والرن���ن املغناطي����س واملفرا�س 

بتقا�شي اأ�شعار تكلفة الفح�س فقط.
وق���ال جمل�س نقاب���ة اأطباء ف���رع بابل، يف بي���ان اإنه 
"ب�شب���ب اإخفاق احلكوم���ة بتقدمي اخلدمات الطبية 
جلماهر ال�شعب، نتيجة �شوء الإدارة والف�شاد املايل 
واملحا�ش�ش���ة املقيت���ة و�شلطة الأح���زاب التي مكنت 
الفا�شدي���ن م���ن ت���ويل دف���ة القي���ادة لإدارة اخلدمات 
الطبي���ة يف وزارة ال�شح���ة، بادرت نقاب���ة الأطباء/ 
فرع بابل بتوجيه الزماء الأطباء يف عموم املحافظة 
ملعاينة املر�شى يف عياداتهم اخلا�شة جمانًا ت�شامنًا 

مع جماهرنا الأبية ودعمًا للمتظاهرين، وخ�شو�شا 
اأن اأغلبهم من ذوي الدخل املحدود".واأ�شاف املجل�س 
اأن "فرع النقابة يف بابل، وجه اأي�شًا، الزماء الأطباء 
م���ن اأ�شحاب املخت���ربات الطبي���ة وعي���ادات الأ�شعة 
والرنن املغناطي�س واملفرا�س بتقا�شي اأ�شعار تكلفة 
الفح����س فقط"، م�ش���رًا اإىل اأن "هذه املبادرة �شوف 
ت�شتمر حلن حتقيق مطالب املتظاهرين امل�شروعة".
وت�شه���د العا�شمة بغداد وت�شع حمافظات اخرى منذ 
ي���وم اجلمعة اخلام�س والع�شرين م���ن )ت�شرين اول 
احل���ايل(، تظاه���رات احتجاجي���ة وا�شع���ة للمطالبة 
باقالة احلكومة وتقدمي قتلة املتظاهرين اىل العدالة 
والعم���ل باجراء انتخاب���ات مبكرة با�ش���راف دويل، 
وا�شف���رت عن مقت���ل وا�شابة املئات م���ن املتظاهرين 
والقوات المنية نتيجة القمع الوح�شي الذي تعر�س 

اليه املتظاهرون.

اأطباء بابل: فح�ش املر�سى جمانًا



 بغداد/ املدى

تنق�سم الق���وى ال�سيعية بني تاأييد ا�ستقالة 
حكوم���ة ع���ادل عب���د امله���دي الت���ي تواجه 
تظاه���رات من���ذ اك���ر م���ن �سه���ر وامل�س���ي 
بخيار االنتخابات املبكرة، واخرى حتاول 
التم�سك باحلكومة وبقاء الربملان احلايل.

وق���ال حامد املو�س���وي، النائب عن حتالف 
د�ستوري���ة  �سياق���ات  "هن���اك  اإن  الفت���ح 
تتعل���ق باالآلية التي يتم م���ن خاللها تقدمي 
اال�ستقال���ة اأو االإقال���ة، عب���د امله���دي اأبدى 
اال�ستقال���ة،  بق���رار  للخ���روج  ا�ستع���داده 
ولك���ن و�سع �سرطا اأن يت���م االأمر من خالل 
االآليات الد�ستورية"، مو�سحا اأن "االآليات 
الد�ستورية هي اإما اأن تكون اأغلبية برملانية 
من اأجل اإقالة احلكومة وتعتمد اال�ست�سافة 
ث���م اال�ستجواب خالل �سبع���ة اأيام وهذا ما 
�سيح�س���ل خ���الل االأي���ام القادم���ة، واإذا مل 
يقتنع جمل�س النواب يت���م الت�سويت على 
اال�ستج���واب وم���ن ث���م االإقالة".واأ�س���اف 
املو�س���وي "الطري���ق الثاين ه���و ما طرحه 
رئي����س ال���وزراء عندم���ا ق���ال اإن���ه م�ستعد 
لال�ستقال���ة بع���د اأن تتفق الكت���ل ال�سيا�سية 
الكب���رة وه���و يعلم عل���م اليقني اأن���ه دون 
اتفاق الفت���ح و�سائ���رون باعتبارهما اأكرب 
كتلت���ني يف الربملان لن يك���ون هناك اإجماع 

حتت قبة الربملان".
ولفت املو�س���وي اإىل اأن "عبد املهدي اأي�سا 
ا�س���رط عل���ى اأن يك���ون هن���اك م�سروع���ا 
بدي���ال وهذا ال�سرط طبع���ا مل ياأت من فراغ 
واإمنا جاء من اتف���اق مع الكتل ال�سيا�سية، 
الت���ي اتفقت مع رئي����س ال���وزراء باأنها لن 

ت�سم���ح ل���ه باال�ستقال���ة اإال بع���د اأن تك���ون 
هن���اك �سغوط���ات عل���ى الكت���ل ال�سيا�سية 
وحتدي���دا �سائ���رون لتتف���ق عل���ى م�سروع 
م���ا بع���د احلكوم���ة حت���ى ميك���ن ت�سكي���ل 
حكوم���ة تنه����س مبطالب���ات املتظاهرين"، 
م�س���ددا عل���ى اأن "ه���ذا االتف���اق مل يح�سل 
حتى االآن وهو املعرق���ل االأ�سا�س ال�ستقالة 
"�سائ���رون  املو�س���وي  احلكومة".وتاب���ع 
يريد اأن مي�سي مب�س���روع التغير لوحده 
رغ���م اأن هن���اك اإجماعا من قبل ق���ادة الكتل 
ال�سيا�سي���ة... خط���اب رئي����س اجلمهورية 
هو اتفاق بني الكت���ل ال�سيا�سية عندما ذكر 
ق�سي���ة تعدي���ل الد�ست���ور وتعدي���ل قانون 
االنتخاب���ات وتغير املفو�سي���ة هذا اتفاق 
بني الق���وى ال�سيا�سي���ة الرئي�سة، �سائرون 

يعتق���د  اإ�سالح���ات  يف  مي�س���ي  اأن  يري���د 
اأنه���ا هي طري���ق النج���اة، يج���ب اأن يكون 
هن���اك م�سروع وطني تتبن���اه جميع الكتل 
حتال���ف  اأن  املو�س���وي  ال�سيا�سية".واأك���د 
الفتح "لي�س لديه اأي مانع لتغير احلكومة 
ولك���ن يريد من الق���وى ال�سيا�سية اأن تتفق 
اأوال عل���ى �س���كل احلكوم���ة القادم���ة واأن ال 

تكون �سبيهة باحلكومات ال�سابقة".
وح���ول احتمالية ح�سور رئي����س الوزراء 
الربمل���ان  اإىل جل�س���ة  امله���دي  عب���د  ع���ادل 
املقبل���ة، ق���ال املو�س���وي "اأتوق���ع ح�س���ور 
رئي����س ال���وزراء اإىل الربمل���ان، و�سيلق���ي 
الك���رة يف ملع���ب الق���وى ال�سيا�سي���ة التي 
عليها اأن تعرف باأنها مل ت�ساعد احلكومة، 
ويج���ب اأن ناأت���ي بحكومة جدي���دة وناأخذ 

ح���زم  بتطبي���ق  رئي�سه���ا  م���ن  تعه���دات 
اإ�سالح���ات حقيقية".عل���ى اجلانب االآخر، 
ق���ال رام���ي ال�سكين���ي النائ���ب يف الربملان 
العراق���ي عن حتال���ف �سائ���رون اإن "هناك 
بع����س الكت���ل ال�سيا�سي���ة تغ���ازل ال�سع���ب 
مبو�س���وع اإقالة عب���د امله���دي واحلكومة، 
وهي �سراحة متفرجة وتتق�سد باأن ال يتم 
اإكم���ال الن�ساب يف الربمل���ان، هذه الكتل ال 
ت�ستطي���ع اأن تتج���رد ع���ن اأنانيته���ا وال عن 
املطام���ع احلزبي���ة، اأخ���ذت ح�س�سها، وما 
تريده من املغامن من حكومة عبد املهدي".

واأ�س���اف ال�سكين���ي "هن���اك كت���ل �سيا�سية 
تتخوف من االنتخابات املبكرة وتعرف اأن 
لي�س لديها قبول ب�سب���ب �سيا�ساتها، اليوم 
جمل�س الن���واب اأمام فر�س���ة اأخرة باإقالة 

هذه احلكومة واإجراء التغير".
وتاب���ع موؤك���دا "الي���وم حتال���ف �سائ���رون 
الن���واب  وبع����س  والن�س���ر  واحلكم���ة 
امل�ستقل���ني متفق���ون يف اإقال���ة حكومة عبد 
املهدي وبقية الكتل يف اجلانب االآخر غر 
موافقة عل���ى اإقالة عبد املهدي الأ�سباب غر 
مو�سوعية، وهذه الكتل هي التي تتخوف 

من االنتخابات املبكرة". 
وا�ستطرد ال�سكيني قائال "لو كان �سائرون 
يرغ���ب يف االنف���راد بالقرار ل���كان فعل ذلك 
�سابقا، لكن �سائرون تتبنى منهجا �سيا�سيا 
وا�سح���ا اأمام الق���وى ال�سيا�سية، من يريد 
اأن ال يتوافق مع اإرادة اجلماهر يبداأ بهذه 
االأقاوي���ل"، م�سيف���ا اأن "رئي����س ال���وزراء 
ال ميتل���ك اأجوب���ة حقيقي���ة تقن���ع ال�سع���ب 
والربملان، وا�ستبعد ح�سوره اإىل الربملان 
ال���دور يف املماطل���ة  كون���ه ميار����س ه���ذا 

وعدم الو�سوح يف اخلطاب مع ال�سارع"، 
م�سددا على اأن "ال�سيناريو القادم هو اإقالة 
احلكومة مئة باملئة". يف ال�سياق ذاته، قال 
ح�س���ن العقابي النائب ع���ن ائتالف الن�سر 
اإن "بع����س القوى ال�سيا�سي���ة غر واقعية 
مبو�سوع اإقالة احلكومة"، م�سيفا "اليوم 
هناك انق�سام وا�سح فيما يخ�س الربملان، 
ه���ذه احلكومة عاجزة وغ���ر موؤهلة، هذه 
احلكومة يجب اأن تبادر لتقدمي ا�ستقالتها، 
واإذا مل تب���ادر يجب اأن ن�سغط على رئا�سة 
اجلمهورية لكي تقدم طلبا للربملان ب�سحب 
الثق���ة ع���ن احلكومة".واأ�س���اف العقاب���ي 
رئي�س  نية  وا�سح بخ�سو�س  "االأمر غر 
ال���وزراء تقدمي ا�ستقالت���ه، لي�س �سحيحا، 
رئي����س الوزراء ي�سع نف�س���ه يف الطرفني، 
هن���اك اأط���راف يف الربملان لديه���ا االأغلبية 
متم�سك���ة بحكومة عبد امله���دي، هناك عناد 
�سيا�سي مع االأ�سف"، م�سرا اإىل اأن "هناك 
اأطرافا تعمل على الت�سعيد وتعمل على اأمل 
اأن يياأ�س املجتمع وي�ساب باالإحباط وهذا 
االأمر غر مقبول اإطالقا، وهو لعب بالنار، 
على القوى ال�سيا�سية اتخاذ موقف يحفظ 
م���ا تبقى لها من م���اء وجه اأم���ام ال�سعب".
وي�سي���ف العقابي "ح�س���ب روؤيتي رئي�س 
ال���وزراء لن ياأت���ي اإىل الربمل���ان، وال�سبب 
هن���اك ق���وى داخلية وخارجي���ة تعمل على 
املوؤ�س�س���ات  و�سخ�سي���ة  هوي���ة  متيي���ع 
الد�ستوري���ة، لذل���ك جمل����س ال���وزراء غر 
فاعل وفيه �سخ�سيات غر موؤهلة وبع�سها 
عليه���ا موؤ�س���رات ف�ساد، وكذل���ك هناك عمل 
على اأن الربملان ي�سعف، وهذه كارثة بحق 

العراق".

العدد )4539( ال�سنة ال�سابعة ع�سرة - االثنني )4( ت�سرين الثاين  22019سياسة
http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.net

طبعت مبطابع موؤ�س�سة املدى لالعالم والثقافة والفنون

 جريدة �سيا�سية ي�مية ت�سدر عن م�ؤ�س�سة
املدى لالإعالم والثقافة والفن�ن

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير
فخري كرمي

AL – MADA
Daily General Political 
Newspaper
Issued by: Al–Mada group for 
Media، culture & Art

املدير العام
غادة العاملي 

رئي�س التحرير التنفيذي
عدنان ح�سني

�سكرتري التحرير الفني
ماجد املاجدي

نائب رئي�س التحرير
علي ح�سني 
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اأ�سع���ار النفط يف ارتف���اع، و�ستبقى كذلك حتى نهاية العام يف االأقل.. هذا 
ّمم���ت بعجز كب���ر، كان �سُيغّطى بالدين  يعن���ي اأن موازن���ة دولتنا التي �سُ
اخلارج���ي، من املق���ّدر لها االآن اأن ت���ردم فجوتها وت�سّوي ه���ذا العجز، بل 

ت�سّجل فائ�سًا.
موازنة العام احلايل ُو�سعت على اأ�سا�س اأًّن �سعر برميل النفط ال يتجاوز 
46 دوالرًا اأمركي���ًا، فيم���ا ه���و يقف االآن عن���د اأعتاب ال���� 70 دوالرًا. ومع 
ت�ساع���د وت���رة العقوب���ات االمركية الإي���ران، وه���ي ترّكز عل���ى مقاطعة 
�س���ادرات اإيران النفطية، ومع ا�ستمرار احل���رب االأهلية الليبية التي تكاد 
تنح�س���ر يف مناط���ق اإنتاج النف���ط وت�سديره، فاإّن ال�سع���ر �سرتفع اأكر، 
ع���الوة على اأن م�ست���وى �سادراتنا النفطية يت�ساعد ه���و االآخر �سهرًا بعد 

�سهر.
ه���ذه اأخبار طيبة بالطبع على �سعيد معاجلة عج���ز املوازنة للعام احلايل 
ورمبا حتقيق فائ�س معترب، واأي�سًا على �سعيد اإعداد موازنة للعام املقبل 

خالية من العجز.
لك���ّن االأه���م من ه���ذا كّله ه���و الكيفية الت���ي �ستدير بها احلكوم���ة )احلالية 
ل���ة ع���ن ه���ذه الزي���ادة الكب���رة يف العائ���دات  واملقبل���ة( االأم���وال املتح�سّ
النفطي���ة. املنط���ق يق���ول اإن احلكوم���ة �ستنته���ز الفر�س���ة لتوجي���ه ه���ذه 
العائ���دات نحو م�ساريع اقت�سادية وخدمية مت�ّس احلاجة اليها وميكن اأن 
يكون لها دور يف امل�ساعدة على االنعتاق من عبودية النفط. هذه احلكومة 
واحلكوم���ات الت���ي �سبقتها ف�سل���ت يف ا�ستثمار موارد الب���الد على النحو 
ال�سحي���ح وال�سلي���م، ب���ل اإن اآخر حكومت���ني توّلتا ال�سلطة قب���ل احلكومة 
احلالية بّددتا ث���روة هائلة مبئات مليارات الدوالرات على م�ساريع فا�سلة 
ف�س���اًل ع���ن الف�س���اد االإداري وامل���ايل الذي ا�ستح���وذ على احل�س���ة االأكرب 
م���ن عائدات النفط على م���دى �سنوات، مّما �ساهم بدرج���ة كبرة يف ف�سل 
امل�ساري���ع االقت�سادي���ة واخلدمية ويف ا�ست�سراء الف�س���اد االإداري واملايل 
وع���دم ال�سفافي���ة يف العم���ل احلكوم���ي، خ�سو�س���ًا على �سعي���د االإنفاق. 
اأب���رز مثال لهذا اأن الد�ستور األزم باأن تق���ّدم احلكومة كل �سنة مع م�سروع 
املوازن���ة اجلديدة ك�سفًا باحل�سابات اخلتامي���ة ملوازنة العام ال�سابق، بيد 
اأن اأّي حكوم���ة مل تلتزم بهذا اأبدًا. امل�سكلة اأن جمل�س النواب املزعوم باأنه 
ميّث���ل ال�سعب مل ينه����س بواجبه يف هذا اخل�سو�س، فل���م يحدث اأن اأثار 
ه���ذه الق�سية وطلب وقف مناق�سة املوازنة اجلديدة قبل تقدمي احل�سابات 
اخلتامي���ة عل���ى وف���ق اال�ستحق���اق الد�ست���وري. والعّلة معلوم���ة، هي اأن 
الغالبي���ة العظمى من الن���واب مل تكن معنية بغ���ر امتيازاتهم واأحزابهم، 
ولهذا وقف الراأي العام العراقي بقّوة �سد التمديد ملجل�س النواب االأخر، 

فَمْن مل يكن منه نفع يف االأول لن ُيرجتى منه خر يف االآخر.
اإىل جانب هذا، معلوم اأن املحافظات وموؤ�س�سات الدولة ال ُتنفق يف العادة 
كّل تخ�سي�ساتها املالية، ومن املفر�س اأّن املبالغ غر امل�سروفة تعود اإىل 
اخلزين���ة، لكن مل يح�س���ل اأن عرفنا يف اأي �سنة من ال�سنني كم من االأموال 
مل ُينفق وكم اأُعيد اىل اخلزينة وكم تبّدد يف ف�ساء الف�ساد االإداري واملايل 

الوا�سع.
جّل  تفع���ل خ���رًا احلكوم���ة التي مل يكن له���ا، هي االأخ���رى ك�سابقاته���ا، �سِ
م�س���ّرف على ال�سعيد االقت�سادي واخلدمي، اإْن هي ختمت حياتها مباأثرة 

الك�سف عن م�سر اأموال ال�سعب هذه.
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 بغداد/ املدى

وكان جمل����س النواب قد انهى يف 
جل�ست���ه االخ���رة ق���راءة م�سروع 
لقان���ون  االول  التعدي���ل  قان���ون 
و�سول���ه  بع���د  املوح���د  التقاع���د 
م���ن احلكوم���ة ومت���ت احالته اىل 
اللجن���ة املالي���ة النيابي���ة الج���راء 
تعديالته���ا علي���ه بع���د ا�ست�ساف���ة 
ومنظمات  والقانوني���ني  اخلرباء 

املجتم���ع املدين.وكان���ت م�س���ادر 
قب���ل  )امل���دى(  حكومي���ة اخ���ربت 
ا�سبوع���ني قائل���ة: اإن احلد االدنى 
�سيك���ون  املتقاعدي���ن  لروات���ب 
يف  ال���ف  و800  ال���ف   500 ب���ني 
التعديالت اجلديدة التي �سر�سل 

اإىل جمل�س النواب.
وح���ددت امل���ادة )21( م���ن قانون 
الفق���رة  الناف���ذ  املوح���د  التقاع���د 
-اأ- ان يك���ون احلد االدنى للراتب 

التقاع���دي للمتقاع���د )400،000( 
دينار اربعمائ���ة الف دينار �سهريا 

ب�سمنها خم�س�سات املعي�سة.
الت���ي  احلكومي���ة  الن�سخ���ة  لك���ن 
ار�سل���ت اىل الربمل���ان خل���ت م���ن 
فقرات زي���ادة الرواتب، وهو اأول 
الوع���ود الت���ي اطلقته���ا احلكومة 

ومل تنفذها.
ويق���ول ع�س���و اللجن���ة املالية يف 
النائ���ب حمم���د  الن���واب  جمل����س 

الدراجي ل�)املدى( ان "التعديالت 
التي اجرتها املالي���ة النيابية على 
�سم���ن  املوح���د  التقاع���د  قان���ون 
احل���زم اال�سالحي���ة الت���ي اأطلقت 
ت�سه���م بتوف���ر )160( الف درجة 
وظيفية يف موازنة العام 2020"، 
نافيا "وجود اية زيادة يف رواتب 

املتقاعدين".
ويو�س���ح الدراج���ي اأن "�سندوق 
التقاعدي���ة  وتوقيفات���ه  التقاع���د 

ال يتحم���ل اج���راء اية زي���ادة على 
رواتب احلد االدنى للمتقاعدين"، 
م�سيفا ان "تقدمي هذه التعديالت 
املجل����س  رئا�س���ة  اإىل  اجلدي���دة 
يف  �سيك���ون  عليه���ا  للت�سوي���ت 
النائب  املقبلة".ويو�سح  اجلل�سة 
عن حتال���ف البن���اء ان "الدرجات 
الوظيفي���ة امل�ستح�سل���ة م���ن هذه 
التعديالت )تقليل ال�سن التقاعدي 
يف  �ستت�ساع���ف  �سن���ة(   60 اإىل 
ال�سنت���ني املقبلت���ني اإىل 300 الف 
درجة وظيفية والتي �ستفتح الباب 
امام �سريح���ة ال�سباب للتعيني يف 

دوائر الدولة املختلفة".
الن���واب  جمل����س  رئي����س  وكان 
حمم���د احللبو�س���ي اك���د يف اآخ���ر 
جل�س���ة للربمل���ان عل���ى ان ت�سريع 
التقاع���د  لقان���ون  االول  التعدي���ل 
املوحد �سي�سهم يف توفر اأكر من 
300 الف درجة وظيفية ل�سريحة 

ال�سب���اب اخلريج���ني، موجها باأن 
تك���ون الق���راءة الثاني���ة ومناق�سة 

القانون يف جل�سة املقبلة.
وبع���د ات�ساع موجة االحتجاجات 
يف العديد من امل���دن واملحافظات 
كلف جمل�س الوزراء وزارة املالية 
وهيئة التقاع���د الوطنية واالمانة 
العام���ة ملجل����س ال���وزراء باإع���داد 
م�س���روع التعدي���ل االول لقان���ون 

التقاعد املوحد.
وكان���ت هيئ���ة التقاع���د الوطني���ة 
ومفاو�س���ات  م�س���اورات  اج���رت 
املالي���ة  اللجنت���ني  م���ع  مطول���ة 
والقانوني���ة يف جمل����س الن���واب 
قبل عدة ا�سهر بهدف زيادة رواتب 
املتقاعدين للحد االدنى ورفعه من 

400 اإىل 500 اأو 600 الف.
ويف ال�ساب���ع م���ن ال�سه���ر املا�سي 
اتفق���ت اللجنة املالي���ة يف جمل�س 
النواب م���ع رئي�س هيئ���ة التقاعد 
قان���ون  تعدي���ل  عل���ى  الوطني���ة 
االدن���ى  احل���د  وزي���ادة  التقاع���د 
و�س���رف  التقاع���دي  للرات���ب 
خم�س�س���ات مكافاأة نهاية اخلدمة 
للمتقاعدين بعد امتام االجراءات 
اخلا�سة م���ع وزارة املالية لغر�س 
اج���راء مناقل���ة بقيم���ة 400 مليار 
ملي���ار   70 اليه���ا  م�س���اف  دين���ار 
دينار موجودة يف �سندوق هيئة 

التقاعد.
يف  اآخ���ر  ع�س���و  يوؤك���د  باملقاب���ل 
اللجنة املالي���ة اأن "التعديل االول 
عل���ى قان���ون التقاع���د املوحد رقم 
تقلي���ل  ت�سم���ن   2014 ل�سن���ة   9
ال�س���ن التقاع���دي م���ن 63 اإىل 60 
�سنة، وعلى تخفي�س �سن التقاعد 
للموظف���ني الراغبني باالحالة على 
ب���دل  �سن���ة   )45( بعم���ر  التقاع���د 
)50( �سن���ة اإذا كان���ت لدي���ه خدمة 
وظيفي���ة ال تقل ع���ن )15( خم�سة 

ع�سر �سنة".
ويب���ني ع�س���و اللجن���ة الربملانية 
�سروان مرزا ق���ادر يف ت�سريح 
ل�)املدى( اأن "تعديل هاتني املادتني 
يف قانون التقاعد �سيوفران فر�س 
عم���ل لل�سب���اب يف وزارات الدولة 
"تقلي���ل  اأن  معتق���دا  املختلف���ة"، 
ال�س���ن التقاع���دي ث���الث �سن���وات 
الدرج���ات  م���ن  الكث���ر  �سيوف���ر 
الوظيفية ال�ساغ���رة يف الوزارات 

ودوائر الدولة االحتادية".

ر�شائل اتهام متبادلة بني القوى ال�شيعية على ا�شتقالة عبد املهدي

من اأجل اأن يبقى قلم الكاتب الراحل عدنان 
ح�س��ني حا�س��راً يف امل�سه��د العراق��ي، تعيد 
املدى ن�س��ر بع�س "�سنا�سيل��ه" التي �سلط من 
خاللها ال�س���ء على الف�س��اد االإداري واملايل 
وداف��ع ع��ن قي��م الدول��ة املدني��ة والعدالة 

االجتماعية. 

تعديل قانون التقاعد خاليًا من زيادة الرواتب 
يوفر 160 األف درجة وظيفية

الن�سخة احلك�مية 
جتاهلت ال�ع�د بزيادة 
احلد االأدنى للرواتب

 بغداد/ املدى

وجه جمل�س الق�ساء االأعلى، ام�س االأحد، بتدقيق اأعمال الوزارات واجلهات 
غ���ر املرتبطة بوزارة التي ت�سكلت بعد 2003 ولغاية االآن وحتديدًا العقود 
وامل�ساري���ع الكبرة.وق���ال املركز االإعالمي ملجل�س الق�س���اء االأعلى يف بيان 
تلق���ت )املدى( ن�سخة منه، اإن "رئي�س جمل����س الق�ساء االأعلى القا�سي فائق 
زي���دان اجتم���ع يف مكتبه مع رئي�س االدع���اء العام ورئي�س هيئ���ة االإ�سراف 
الق�سائي".واأ�س���اف البيان، اأن "القا�سي فائق زيدان وجه بتكليف املحكمة 
املركزي���ة ملكافحة الف�س���اد وبالتن�سيق مع فريق التحقي���ق اخلا�س يف هيئة 
النزاه���ة ودي���وان الرقاب���ة املالي���ة بتدقيق اأعم���ال ال���وزارات واجلهات غر 
املرتبط���ة ب���وزارة التي ت�سكل���ت بع���د 2003 ولغاية االآن وحتدي���دا العقود 
وامل�ساري���ع الكبرة"، الفتًا اإىل "اتخاذ االإجراءات القانونية بحق املخالفني 
للقانون".بدوره���ا، اأف�سحت هيئة النزاهة، ام����س االحد، عن تفا�سيل قرار 
توقيف حماف���ظ الديوانية ال�سابق، مبينة اأن املته���م ت�سبب بهدر مبلغ قدره 
اأك���ر من ملي���اري دينار.وقال���ت دائرة التحقيق���ات يف الهيئ���ة، ببيان تلقت 
)املدى(، ن�سخة من���ه، اإن قرارا �سدر عن حمكمة حتقيق الديوانية املخت�سة 
بالنظ���ر يف ق�ساي���ا النزاه���ة يف الق�سي���ة الت���ي حقق���ت فيه���ا واأحالتها اإىل 
الق�س���اء، مبينًة اأن املتهم اأقدم عل���ى اإحلاق ال�سرر باملال العام؛ نتيجة اإبرام 

عقد م�ساطحة الإن�ساء جممع طبي يف مركز املدينة مببالغ زهيدة.
واأو�سح���ت اأن قيمة ال�سرر باملال العام وفق���ًا لتقرير اخلرباء ناهز امللياري 
دين���ار، اإذ كان���ت قيم���ة االإيجار ال�سن���وي مل�ساحة االأر�س البالغ���ة 11 دومنًا 
ة  املخ�س�سة للم�سروع 35 مليون ديناٍر.و�سيق املتهم ا�ستنادًا اإىل اأحكام املادَّ
340 م���ن قانون العقوبات اإىل التوقيف مبوجب املذكرة الق�سائية ال�سادرة 
بحق���ه.ويف وقت �سابق اأف���اد م�سدر اأمني يف حمافظ���ة الديوانية، باأن قوة 
اأمنية اعتلقت املحافظ ال�سابق �سامي احل�سناوي.وقال امل�سدر يف ت�سريح 
�سحفي اإن "قوة اأمنية اأقدمت على اعتقال حمافظ الديوانية ال�سابق �سامي 
احل�سن���اوي عل���ى خلفية تهم تتعلق بالف�س���اد االإداري".واأ�س���اف، اأن "قرار 
االعتقال جاء بتوجيه من قبل هيئة النزاهة ب�سبب م�سادقته يف وقت �سابق 
عل���ى ان�ساء جممع طبي اثبتت حوله �سبهات ف�ساد وخمالف لتعليمات تنفيذ 

العقود احلكومية".

جمل�س الق�شاء يوجه بتدقيق اأعمال 
الوزارات منذ 2003

يبدو ان الت�افقات وغياب المخ�س�سات المالية احبطتا ت�جه الحك�مة لزيادة رواتب المتقاعدين، فيما 
ي�ستمر العمل على تقلي�س �سن التقاعد. وقالت اللجنة المالية في مجل�س الن�اب ان التعديل االول لقان�ن 

التقاعد الم�حد الذي �سيعر�س للت�س�يت قريبا �سي�فر اأكثر من 160 الف درجة وظيفية في م�ازنة العام 2020 
بعد تقليل ال�سن التقاعدي اإلى 60 �سنة.

مبنى هيئة 
التقاعد 
الوطنية



 بغداد/ وائل نعمة

نجح عدد م����ن المحتجين ام�����س، بغلق عدد من 
ال�ص����وارع والج�ص����ور ف����ي بغ����داد والنا�صرية، 
لع����دة �صاعات، تنفيذًا ل�"اال�ص����راب العام" الذي 
دعا اليه المتظاهرون يوم ال�صبت الما�صي، قبل 
ان تق����وم القوات االمنية باع����ادة افتتاح الجزء 

االكبر من الطرق.
بالمقاب����ل وع����د القائ����د الجديد لعملي����ات بغداد 
الفريق الركن قي�����س المحمداوي، المتظاهرين 
ف����ي العا�صم����ة ب�"حمايته����م"، مك����ررًا دعوته����م 
االمني����ة  الحواج����ز  م����ن  االقت����راب"  ل�"ع����دم 
المنت�ص����رة على الج�صور الموؤدي����ة الى المنطقة 
الخ�ص����راء. و�صمل قطع الطرق ف����ي بغداد اكثر 
م����ن 10 مناط����ق، وه����ي الزعفراني����ة، ال����دورة، 
البلدي����ات، ومناط����ق على طريق قن����اة الجي�س، 
ح����ي القاه����رة، �ص����ارع مط����ار المثن����ى، �صاح����ة 
ع����دن، �صاح����ة مظف����ر، ال�صلي����خ، ال�صع����ب، الى 
جان����ب اغالق ج�صر البن����وك وحرق اطارات في 
�صاحة الخالني القريبة من امانة بغداد وتجمع 

المتظاهرين.
وكان المتظاه����رون في بغداد، ق����د ازالوا م�صاء 
و�صعته����ا  الت����ي  الكونكريتي����ة  الكت����ل  ال�صب����ت 
القوات االمني����ة ب�صكل مفاجئ عل����ى �صارع ابو 
نوا�����س، فيم����ا قالت م�ص����ادر امني����ة ان ال�صرطة 
االتحادية هي م����ن �صاعدت على ازالة الحواجز 

من ال�صارع الموؤدي الى �صاحة التحرير.
وق����ال احمد مال����ك، احد المتظاهري����ن في بغداد 
ل�)الم����دى( ان اغ����الق اب����و نوا�����س "كان الهدف 
منه تقلي�س الدعم القادم الى ال�صاحة من ادوية 
وطعام". ويعتب����ر ال�صارع احد الطرق الرئي�صة 

للقادمين من مناطق الكرخ الى الر�صافة.
وظهر "اال�صراب" ب�صكل وا�صح في المدار�س، 
حي����ث ع����اد اغل����ب الطلبة ف����ي بغداد وع����دد من 
المحافظ����ات بع����د تعليق ال����دوام ال����ى منازلهم، 
تما�صي����ا مع ق����رار نقاب����ة المعلمي����ن التي مددت 
ا�صرابها ا�صبوعًا اآخر. وكانت مكبرات ال�صوت 
ق����د تجول����ت م�ص����اء ال�صبت ف����ي مناط����ق مدينة 
ال�ص����در، �صرق����ي العا�صمة، ودع����ت ال�صكان الى 

اال�صراب العام �صباح االحد.
وفي النا�صري����ة، جنوبي البالد، اعادت القوات 
االمني����ة افتت����اح الج�صور بعد �صاع����ات من قيام 
محتجي����ن بقطعها الع����الن "اال�ص����راب العام"، 
فيم����ا اغلق����ت اغل����ب الدوائ����ر والمدار�����س ف����ي 

الديوانية والنجف ابوابها تاأييدا لال�صراب.
كذل����ك اع����ادت ال�صلط����ات ف����ي الب�ص����رة افتت����اح 
الط����رق الموؤدية ال����ى ميناء ام ق�ص����ر بعد قطعه 
خ����الل االيام الثالث����ة اكثر من م����رة، بعد تدخل 
�صيا�صيين وت�صاعد التحذي����رات من التداعيات 
االقت�صادي����ة الخطرة على المدينة والبلد ب�صكل 

عام في حال ا�صتمرار غلق الطرق الحيوية.

وا�صتم����رت التظاه����رات ام�س في بغ����داد وعدد 
م����ن المحافظات في يومها العا�صر حتى �صاعات 
متاأخرة من الليل، فيما قالت عمليات بغداد اإنها 
قل�ص����ت الحظ����ر �صاعتي����ن تمهيدا لرفع����ه ب�صكل 
كامل. وفاجاأ قائ����د العمليات المتظاهرين ام�س 
بظه����وره ف����ي �صاح����ة التحري����ر. وق����ال الفريق 
قي�س المحمداوي خ����الل لقائه بالمحتجين، انا 
ل�"المطالب  "كفي����ل بحمايتك����م"، موؤكدا دعم����ه 
الم�صروع����ة". ووع����د قائ����د العملي����ات بحماي����ة 
المتظاهرين "مهما طال وقت التظاهر"، م�صيرًا 
الى ان "حظ����ر التجوال �صيرف����ع بالكامل خالل 

ايام قليلة".

اختطاف نا�شطة
ال���ى ذلك بداأ نا�صطون في بغ���داد ار�صال نداءات 
ال���ى الم�صوؤولي���ن م���ن خ���الل مواق���ع التوا�صل 
االجتماع���ي، لمعرف���ة م�صي���ر �صب���ا المهداوي، 
اح���دى الن�صاطات والم�صعف���ات في ال�صاحة بعد 
اختفائه���ا ليل ال�صبت في غرب���ي العا�صمة اثناء 

عودتها الى منزلها.
بدورها طالبت مفو�صية حقوق االن�صان، ام�س، 
الحكوم���ة وقواته���ا االأمني���ة ل�"تح���ري م�صير" 
النا�صط���ة المدنية، والتي قال���ت المفو�صية اإنها 
"اختطفت م�صاء االأم�س من جهات مجهولة في 

مدينة البياع مركز ق�صاء الكرخ ب بغداد".

واأ�صاف���ت المفو�صية في بيان لها، اأن "النا�صطة 
الطبيب���ات  اإح���دى  ه���ي  المه���داوي  المدني���ة 
المتطوعات لعالج وتقديم االإ�صعافات والرعاية 

ال�صحية االأولية لمتظاهري �صاحة التحرير".
وتابع���ت، اأنه���ا "تك���رر مطالباته���ا بالك�صف عن 
م�صي���ر جمي���ع النا�صطي���ن واتخ���اذ االإجراءات 
ال�صروري���ة لحماي���ة المتظاهري���ن، النا�صطين، 
المدونين، االإعالميين وال�صحفيين من عمليات 
االختطاف المنظم التي يتعر�صون لها في بغداد 

وباقي محافظات الو�صط والجنوب".
وق���ال نا�صط���ون ل�)الم���دى( ان المه���داوي "هي 
م�صعف���ة متطوع���ة ولي�ص���ت طبيب���ة"، موؤكدي���ن 

انه���ا "كان���ت تق���ود �صيارتها ال���ى المن���زل اثناء 
اختفائها".

المطعم التركي
وتزامنت تلك االحداث، بعد ت�صرب معلومات عن 
منح المجتمع الدولي "�صوءًا اأخ�صر" للحكومة 
الإنهاء التظاهرات ب�صبب وجود تقارير عن "عدم 
�صلمية" االحتجاجات ومهاجمة القوات االمنية، 
وه���و امر نفاه الناطق الع�صك���ري للحكومة عبد 

الكريم خلف.
وكان خل���ف قد اتهم ف���ي وقت �صاب���ق، النقابات 
بال�صع���ي  الع���ام  اال�ص���راب  اإل���ى  تدع���و  الت���ي 
ل�"ت�صعي���د الموقف ب�صكل غير مب���رر، وتعطيل 

حياة المواطنين".
وق���ال خل���ف: ان "الحكوم���ة  تتطل���ع ال���ى حياة 
للعراقيي���ن، وتنتظ���ر توحي���د مطال���ب  اأف�ص���ل 
المتظاهرين، الأجل مناق�صتها معا كي يتم االتفاق 
عليها، لكن هن���اك بع�س اال�صوات تريد ت�صعيد 
الموق���ف ب�ص���كل غير مب���رر"، م�صيف���ًا، اأن "تلك 
اال�صوات تدعو الى اال�صرابات، واأ�صربت قبل 
اأي���ام ما ادى الى تعطيل حياة النا�س، و�صعوبة 

حركتهم ومعي�صتهم".
عب���د  با�ص���م  الع�صك���ري  المتح���دث  واأ�ص���ار 
المه���دي، اإلى اأن "الق���وات االأمنية جادة لحماية 
المتظاهرين من اأي خرق اأمني، ونجدد دعوتنا 
ال���ى التظاه���ر ال�صلم���ي وندع���م ون�صج���ع الأجل 

تلبية مطالبهم التي خرجوا من اجلها".
بالمقاب���ل ق���ام ع���دد م���ن النا�صطي���ن ف���ي �صاحة 
التحرير بترتيب او�صاع مبنى المطعم التركي، 
ال���ذي ع���رف با�ص���م "جبل اح���د"، منع���ا لدخول 
مند�صي���ن او كما يت���داول في ال�صاح���ة "عنا�صر 

امنية بمالب�س متظاهرين".
وقال خل���دون، اح���د المتواجدين ف���ي التحرير 
"قام���وا  الن�صاطي���ن  م���ن  ع���ددا  اإن  ل�)الم���دى( 
بعملي���ات تنظي���ف وتفتي����س للمطع���م المتروك 
من���ذ �صن���وات"، فيما اك���د بانه تم و�ص���ع في كل 
طابق من الطوابق ال����14 في المبنى "مجموعة 
من ال�صب���اب لحماية المتظاهري���ن ومنع دخول 

المند�صين".
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 عملي��ات بغ��داد تتعه��د بحماي��ة متظاه��ري التحرير �ش��رط ع��دم التق��رب من حواجز اجل�ش��ور

تد�سني الإ�سراب اجلزئي يربك ال�سلطة.. وعمليات 
تفتي�ش فـي "املطعم الرتكي"

العدد )4539( ال�صنة ال�صابعة ع�صرة - االثنني )4( ت�صرين الثاين  2019

 اإغالق اأكث�ر من 10 مناطق 
ف�ي بغداد وج�شور ف�ي 
النا�شرية لعدة �شاعات

متظاهرون يف 
�ساحة التحرير 
.. ار�سيف

تتقدم موؤ�ش�شة املدى 
 لالإعالم والثقافة والفنون 
باأحرِّ التعازي لعائلة الزميل

ال�ستاذ با�سم عبد احلميد حمودي 
لوفاة زوجته 

مقبولة عبود املهدي
والدة علي و�شقيقة املرحومني �شائب، و�شفيق، وال�شيدين 

خال�ص واأكرم .
الذكر الطيب للفقيدة وال�شرب وال�شلوان لعائلتها وحمبيها

يــــة  تعــز

فخري كرمي
رئي�ص موؤ�ش�شة املدى لالإعالم والثقافة والفنون

و�شتقام الفاحتة على روحها الطائرة يومي االثنني والثالثاء 
من ال�شاعة 3- 6 م�شاًء يف قاعة الطالب يف الدورة مقابل دائرة الكهرباء

 ترجمة / حامد اأحمد    

اق���دم حمتجون االأحد عل���ى اغالق طرق يف بغ���داد لت�صعيد 
ال�صغ���ط على احلكوم���ة لال�صتقالة بعد اكرث م���ن ا�صبوع من 

جتدد االحتجاجات اجلماهريية .
وق���ام حمتج���ون بغل���ق طريق واح���د باحراق اط���ارات ومد 
ا�ص���الك �صائكة فيه ثم ن�صبوا الفتة تقول "الطرق مغلقة باأمر 
م���ن ال�صعب".  على ما يبدو انه���م يتبعون تكتيكا ا�صتعاروه 
م���ن لبن���ان حي���ث جت���ري هن���اك احتجاج���ات م�صابه���ة �صد 
احلكومة منذ 17 ت�صرين االول قام خاللها املتظاهرون بغلق 

طرق رئي�صة يف بريوت وعلى نحو متكرر .
ع�صرات االآالف من املتظاهرين جتمعوا خالل االيام االخرية 

يف �صاح���ة التحري���ر و�صط بغ���داد ويف مناط���ق خمتلفة من 
العراق يدع���ون ال�صالح النظام ال�صيا�ص���ي الذي تاأ�ص�س يف 
البل���د بع���د الع���ام 2003. وا�صتح���وذ املحتج���ون اي�صا على 
بناية عالية يف ال�صاح���ة )املطعم الرتكي( كانت مرتوكة بعد 

ان تعر�صت ال�صرار خالل حرب 2003 .
اآالف الطلب���ة تركو مدار�صهم وجامعاتهم ليلتحقوا ب�صفوف 
املتظاهري���ن متهم���ني النخب���ة ال�صيا�صي���ة احلاكم���ة بتف�صي 

الف�صاد وازدياد معدل البطالة وغياب اخلدمات العامة .
وكان���ت ق���وات اأمني���ة ق���د اأطلق���ت غ���ازات م�صيل���ة للدم���وع 
واطالقات مطاطية ور�صا�صا حي���ا على املتظاهرين ت�صببت 
خالل موجتني من التظاهرات منذ بداية ت�صرين االول مبقتل 
اكرث من 250 �صخ�صا. من���ذ عودة االحتجاجات لل�صاحة يف 

25 ت�صري���ن االول بعد فرتة وجي���زة حدثت هناك ا�صتباكات 
م�صتمرة على ج�صري���ن موؤديان للمنطقة اخل�صراء املح�صنة 

حيث مقر احلكومة وعدة �صفارات اجنبية .
ان  قال���ت  االن�ص���ان  حلق���وق  العلي���ا  العراقي���ة  املفو�صي���ة 
الطبيبة والنا�صطة �صبا امله���داوي، التي كانت متواجدة مع 
املتظاهرين قد مت اختطافه���ا م�صاء ال�صبت من قبل جمموعة 
جمهولة.  رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي، التقى مب�صوؤولني 
امني���ني ال�صب���ت موؤكدا عليهم �ص���رورة احلفاظ عل���ى ال�صلم 

واالمن و�صالمة املحتجني .
اال�صب���وع املا�صي ق���ال الرئي�س برهم �صال���ح اإن عبد املهدي 
يرغ���ب باال�صتقالة حال اتفاق الق���ادة ال�صيا�صيني على بديل. 
ودع���ا اي�صا اىل و�صع قانون انتخاب جديد قال انه �صيوافق 

على اجراء انتخابات مبكرة، ولكن هذه العملية قد ت�صتغرق 
ا�صابيع او حتى اأ�صهر .

ولكن االحتجاجات ا�صبحت اكرث زخما منذ ت�صريحه هذا .
ي���وم االح���د ح�ص���رت طالب���ة كلي���ة بيط���رة عمره���ا 24 عاما 
ل�صاح���ة االحتجاج يف بغداد وهي حتم���ل بيدها قطة ربطت 
حول رقبته���ا لوحة �صغرية كتب فيها عب���ارة "جئت الطالب 
بحق���ي".  الطالب���ة الت���ي رف�ص���ت الك�ص���ف عن ا�صمه���ا قالت 

�صاخرة بانها م�صتعدة ملعاجلة �صيا�صيي البلد جمانا.
الع���راق حمك���وم بنظ���ام �صيا�ص���ي طائفي يتم خالل���ه توزيع 
املنا�ص���ب العليا وال�صيادية وفق���ا للمحا�ص�صة الطائفية بني 
ال�صيع���ة كغالبية وال�صن���ة والكرد. ويجري البل���د انتخابات 
دوري���ة ولكن ه���ذه االنتخاب���ات تهيمن عليها اح���زاب دينية 

طائفي���ة اغلبه���ا له���ا ارتباطات وعالق���ات باي���ران. االحزاب 
ال�صيا�صي���ة تتناف����س عل���ى ال���وزارات ومن ثم ت���وزع فر�س 
الوظائف عل���ى موؤيديها واتباعها م�صاهم���ني بذلك بح�صول 
تره���ل بالقط���اع العام غري الق���ادر على توف���ري خدمات عامة 
يعتمد عليها . بعد مرور اكرث من 16 عاما على تن�صيب نظام 
احلكم هذا الذي جاء بعد الغزو االمريكي للعراق عام 2003 
وبغ���داد و�صائ���ر حمافظات الع���راق االخرى مات���زال تعاين 
م���ن انقطاعات متكررة بالكهرب���اء وعدم توفري مياه �صاحلة 
لل�ص���رب وتردي البنى التحتية يف البلد. مل يجد العراقيون، 
�ص���وى فئة قليلة، اي���ة فائدة من ثروة البل���د النفطية رغم ان 
العراق يعترب ثاين اكرب منتج للنفط يف اوبك ويحوي رابع 

اكرب احتياطي مثبت للنفط اخلام يف العامل .

 بغداد/ املدى

جدي���دة  مواجه���ات  بغ���داد  العا�صم���ة  �صه���دت 
ال�صبت ب���ني القوات االأمنية واملتظاهرين الذين 
يطالب���ون ب�"اإ�صق���اط النظ���ام"، ويحتل���ون ليل 
نهار �صاح���ة التحرير بو�صط بغ���داد رغم وعود 

ال�صلطة باالإ�صالحات.
وقت���ل �صخ�س الليل���ة املا�صي���ة واآخ���ر ال�صبت، 
بينما اأ�صيب ع�صرات يف اأعمال عنف وقعت يف 
االيام االخرية عل���ى ج�صرين يف العا�صمة قرب 
�صاح���ة التحرير، االأول ج�ص���ر اجلمهورية الذي 
ي�ص���ل ال�صاح���ة باملنطق���ة اخل�ص���راء، والث���اين 

ج�صر ال�صنك املوازي له.
وانت�صرت قوات مكافحة ال�صغب على اجل�صرين 
ال�صبت، وجلاأت اإىل قنابل الغاز امل�صّيل للدموع 
�صعيًا لتفري���ق املتظاهرين الذي���ن حافظوا على 

مواقعهم واأقاموا مرتا�صًا.
ومنذ االأول من ت�صرين االأول، قتل 258 �صخ�صًا 
خ���الل التظاه���رات واأعمال العن���ف يف العراق، 
بح�صب اأرق���ام ر�صمي���ة. ون�صرت اآخ���ر ح�صيلة 

م�صاء االأربعاء.
ومن���ذ ذاك، ووفق���ًا مل�ص���ادر طبي���ة واأمنية، قتل 
ت�صع���ة متظاهري���ن، بينه���م ثماني���ة يف بغ���داد، 
بع�صهم بقنابل الغ���از امل�صيل للدموع التي يبلغ 
وزنها 10 اأ�صعاف وزن عبوات مماثلة ُت�صتخدم 

عادة وتطلقها ال�صرطة ب�صكل اأفقي.
وقت���ل �صخ����س اآخ���ر يف النا�صري���ة بجنوب���ي 

البالد، بر�صا�س حرا�س مقر م�صوؤول حملي.
واندلع���ت التظاه���رات ب�صكل عف���وي يف بداية 
ال�صه���ر املا�صي �ص���د الف�ص���اد والبطالة وتراجع 
تطال���ب  بات���ت  اأّنه���ا  غ���ري  العام���ة،  اخلدم���ات 
ب�"اإ�صق���اط النظام" توازيًا م���ع ات�صاعها يف ظل 
م�صاركة طالب ونقابيني وجمعيات من املجتمع 

املدين يف االأيام االأخرية.
وال�صب���ت، نّظ���م نح���و 200 �صخ����س يعان���ون 
اإعاق���ات ج�صدي���ة تظاه���رة خا�ص���ة تعب���ريًا عن 

دعمهم للتحركات االحتجاجية.

وق���ال معاذ الكعب���ي، وهو اأ�صت���اذ مكفوف يبلغ 
30 عام���ًا ويعمل يف مدر�صة متخ�ص�صة، "جرى 

جتاهل حقوقنا منذ �صنوات ب�صبب الف�صاد".
واأ�ص���اف لفران����س بر����س "ثم���ة اربع���ة ماليني 
�صخ����س يعانون اإعاق���ات ج�صدي���ة يف العراق، 

والعدد يزداد ب�صبب احلروب التي �صهدناها".
لعق���ود،  احل���روب  م���ن  العراقي���ون  وعان���ى 
وخ�صو�صا احلرب االإيرانية-العراقية )1980-

1988( والغزو االأمريكي يف 2003 والنزاعات 
املحلية التي اأعقبته.

ويق���ول املتظاهرون اإّن النظ���ام ال�صيا�صي الذي 
اأقام���ه االأمريكي���ون عل���ى ا�صا����س املحا�ص�صات 
الطائفي���ة واالثني���ة على م�صت���وى املنا�صب، مل 

ينتج �صوى املح�صوبيات والزبائنّية.
ووع���د الرئي�س برهم �صالح باإج���راء انتخابات 
نيابية مبكرة وفق قان���ون انتخابي جديد، فيما 
اأكد رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي اأنه م�صتعد 

لال�صتقالة اإذا وجد البديل.
لكن حمم���د )22 عامًا( ال���ذي يتظاهر يف ميدان 
التحري���ر، ق���ال اإن "النا����س يدرك���ون متام���ًا ما 
يح���دث: لق���د و�صلن���ا اإىل مرحلة مهم���ة ويجب 
اأال نفق���د كل �صيء" من خ���الل قبول "اإ�صالحات 

خاطئة" اقرتحتها ال�صلطة.
"جن���ري  ق���ال حي���در )30 عام���ًا(  م���ن جهت���ه، 

انتخابات منذ 16 عامًا، ومل ن�صتفد �صيئًا".
واأ�ص���ار رئي�س اجلمهوري���ة العراقي اإىل اأنه من 
املرتقب تق���دمي القانون االنتخابي اجلديد اأمام 

الربملان "االأ�صبوع املقبل".
واأعلن جمل�س النواب اأنه يف "جل�صة مفتوحة"، 
رغ���م ف�صل���ه حت���ى االآن يف عقد جل�ص���ة ا�صتماع 
لرئي�س الوزراء، هي االأوىل على جدول اأعماله. 
وم�صاء ال�صبت، قال العديد من املتظاهرين اإّنهم 
�صيم�صون ليلة جدي���دة يف �صاحة التحرير رغم 
حظ���ر التج���ول الليلي ال���ذي دعا اإلي���ه اجلي�س. 
وارتفع���ت على مبان يف حمي���ط ال�صاحة، �صور 
م���ع  املواجه���ات  يف  قتل���وا  عراقي���ون  ل�صب���ان 

القوات االأمنية.

مقتل �شخ�شني يف بغداد والنا�شرية خالل االحتجاجات ال�شبت

متظاهرون يرف�سون "الإ�سالحات اخلاطئة": النظام احلايل اأنتج 
املح�سوبيات والزبائنّية

احلكومــة لإ�ســقاط  لبنانيــة  جتربــة  ا�ستن�ســخوا  العراقيــون  ا�سو�ســييتدبر�ش: 
قالت اإن املحتجني يريدون ت�شعيد النهج املتبع



 ترجمة حامد �أحمد

على الرغم من الثروة النفطية الهائلة 
الت����ي يتمتع فيه����ا بلدهم ، ف����اإن كثيرًا 
م����ن العراقيي����ن يعي�ش����ون ف����ي حال����ة 
فق����ر اأو ال يح�شلون اأال على قدر قليل 
م����ن الخدم����ات االأ�شا�شي����ة ، في وقت 
تحاول فيه البالد جاهدة للتعافي من 
تبعات �شنوات من الحروب الطائفية 
والمعارك كان اآخرها معارك التحرير 
�شد م�شلح����ي تنظيم داع�ش وطردهم 
م����ن الب����الد . ويذكر اأن م����ا يقارب من 
تح����ت  يعي�ش����ون  7 ماليي����ن عراق����ي 
خ����ط الفقر وقدر البن����ك الدولي ن�شبة 
البطالة بين �شباب البلد عند م�شتوى 

.%25
محلل����ون يقول����ون اإن ح����االت ف�ش����اد 
ه����در  م����ع  اقت�شادي����ة  اإدارة  و�ش����وء 
مح����و  ال����ى  اأدت  العام����ة  باالأم����وال 
 ، باالزده����ار  فر�ش����ة  اأي  وتقوي�����ش 
كان العراقي����ون يتطلع����ون وياأملون 
بتحقيقه����ا . وكذلك ف����اإن اأي دفع نحو 
اإنف����اق حكوم����ي ل����م يترجم بع����د الى 
توفي����ر فر�ش عم����ل رغ����م اأن اقت�شاد 
البلد مخط����ط له باأن يتو�ش����ع بن�شبة 
3،4% خ����الل هذا العام مع����زز بزيادة 
االإنتاج النفطي وذلك بعد �شنتين من 

االنكما�ش االقت�شادي .
المحلل االقت�شادي ، انطوني بافاف 
، من المجل�ش االأطل�شي وكلية الحرب 
للجي�����ش االميركي يق����ول لموقع ، في 
بان����ه  االخب����اري   ،    VOA اأي  اأو 
واإ�شالح����ات  حل����واًل  هن����اك  لي�ش����ت 
�شريع����ة الإرج����اع االقت�ش����اد لحالت����ه 
تحقي����ق  اأو  اأخ����رى  م����رة  الطبيع����ة 
خدمات اأف�شل عل����ى المدى الق�شير . 
يق����ول المحلل ، باف����اف ، لو اأن بغداد 
ج����ادة بخ�شو�ش االأ�ش����الح وم�شرة 
عل����ى تقديم تن����ازالت �شروري����ة فانه 
م����ن المحتمل اإنه����ا �شتحتاج م�شاعدة 
اقت�شادية اأولية من م�شادر خارجية 
مث����ل البن����ك الدول����ي اأو دول الخليج 
او الوالي����ات المتح����دة وكذل����ك االمم 
المتحدة لت�شتطيع اأن تواجه م�شاكل 

�شاملة .
واأ�ش����اف المحلل االميرك����ي بقوله " 
باإمكان����ك من خ����الل قليل م����ن القيادة 
اأن تدفع بكل هذه االأنواع من االأ�شياء 
الت����ي �شتع����زز ا�شتقرار البل����د لتقديم 
خدمات لل�شعب واالنفتاح باالقت�شاد 
وتحقي����ق النم����و في����ه وتجري����ده من 

الم�شاري����ع الحكومية فق����ط واالأمور 
االأخرى التي يحتاجها لتحقيق تنوع 
كل  واإعط����اء  االقت�ش����ادي  بالم�ش����در 
ف����رد حق����ًا م�شاوي����ًا لالآخ����ر . هذه هي 
االأ�شي����اء التي م����ن �شاأنه����ا اأن تك�شف 

عل����ى اق����ل تقدي����ر ع����ن ني����ة  �شادق����ة 
بتوفير اأم����ل �شغير . ولكن اإذا توقف 
االأمر عند هذا الحد فربما �شنعود الى 
المرب����ع االأول ومزي����د م����ن الم�ش����اكل 

واالحتجاجات ."

يق����ول المحلل بافاف ب����ان العراق قد 
بداأ بتاأ�شي�ش م�شارف ي�شتطيع اأفراد 
من خالله����ا اأن يح�شلوا على قرو�ش 
�شغيرة ليب����دوؤوا بم�شاري����ع تجارية 
ولكن هذه الخطة التنموية لم تنت�شر 

عل����ى نط����اق وا�ش����ع اأو اإنه����ا معروفة 
للجمي����ع . وحث الع����راق اأي�شًا الإزالة 

حواجز اأمام ا�شتثمارات اأجنبية .
واأ�ش����اف به����ذا الخ�شو�����ش قائ����اًل " 
باال�شتثم����ارات  المتعلق����ة  القواني����ن 

الخارجي����ة واإجراءات الح�شول على 
�شمة دخ����ول وعدم وج����ود قدرة على 
تحوي����ل اأم����وال م����ن و ال����ى الع����راق 
ب�ش����كل �شف����اف وم�ش����وؤول ، كل ه����ذا 
يجعل من ال�شع����ب بالن�شبة ل�شركات 

�شخم����ة و م�شتثمري����ن كب����ار م����ن اأن 
ي�شتثم����رون في الع����راق . هذه مجرد 
اإحدى اال�شياء التي يريدون بت االأمر 
به����ا واأن تزال ه����ذه المعوقات . ااإنها 
امور بيروقراطية يتم االعتماد عليها 
بحي����ث تجع����ل م����ن عملي����ة الح�شول 
عل����ى ترخي�ش واأم����ور اأخ����رى �شيئًا 

�شعبًا جدًا " . 
جه����اد اآزور ، مدي����ر �شن����دوق النق����د 
الدول����ي لمنطق����ة ال�ش����رق االأو�شط و 
اآ�شي����ا الو�شط����ى ، اأ�ش����ار موؤخ����رًا في 
حدي����ث له قائ����اًل باأن الع����راق بحاجة 
لخلق مزيد م����ن فر�ش العمل وتعزيز 

انفاقه بمجال البنى التحتية .
في وقت �شابق من �شهر ت�شرين االول 
الما�ش����ي اطلقت الحكوم����ة العراقية 
ا�شتجاب����ة  جدي����دة  ا�ش����الح  خط����ة 
لمطالب المحتجي����ن ، من جانب اآخر 
وقع����ت الحكوم����ة مذك����رة تفاه����م مع 
البن����ك الدول����ي تح����دد اط����ار التعاون 
الم�شتقبل����ي بي����ن الجانبي����ن وتكون 

ا�شا�ش اتفاق ل�شراكة طويلة االأمد .
وا�شتنادًا لبيان من وزارة المالية فان 
المذك����رة ت�شم����ل التعاون عل����ى تنفيذ 
اإ�شالح����ات لتطوير القط����اع الزراعي 
وال�شناعات الغذائية من خالل اإدخال 
تكنلوجي����ا حديثة لت�شهي����ل الو�شول 
وت�شهي����ل  العالمي����ة  اال�ش����واق  ال����ى 
الح�ش����ول على التموي����ل الم�شرفي ، 
مع تطوير الحوكمة في مجال تنظيم 
قط����اع الغ����از وتنظي����م عم����ل القط����اع 

الخا�ش في هذا المجال .
ف�ش����اًل عن ذل����ك اأعل����ن البن����ك الدولي 
ب����اأن اقت�شاد العراقي ي�شتعيد عافيته 
ببطء خالل العام 2019، وقال البنك 
الدولي في تقري����ره بان العراق حقق 
خ����الل الن�شف االأول م����ن عام 2019 
نم����وًا في النات����ج المحل����ي االجمالي 
بن�شب����ة 4،8% بالمقارن����ة م����ع الع����ام 

ال�شابق .
ه����ذا النم����و ياأت����ي كمح�شل����ة للزيادة 
بانت����اج النف����ط الخ����ام بن�شب����ة %6،3 
واالنتعا�����ش في الن�ش����اط االقت�شادي 
غير النفطي بزي����ادة قدرها 5،6% في 
الن�ش����ف االأول من عام 2019 مقارنة 
ف����ي  االنتعا�����ش  الما�ش����ي.  بالع����ام 
الن�شاط االقت�شادي يعود الى تح�شن 
م�شتوي����ات هط����ول االأمط����ار واإنتاج 

محا�شيل زراعية قيا�شية.

VOA عن موقع 
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خط���وة واأخرى، كان هن���اك املزيد من 
عل���ب البيب�ش���ي الت���ي ت���وزع جمان���ًا، 
وغريها ت���رك على االأر����ش متناثرة 
ومغلق���ة، الإ�شتخدامه���ا عن���د �شق���وط 
قنبل���ة يف اأي حلظ���ة، بجان���ب قنين���ة 
مي���اه ممزوج���ة بخم���رية املعجن���ات 
واخلب���ز، حلماي���ة جل���د امل�ش���اب من 
حت�ش����ش اأو ح���روق، اأو طف���ح عل���ى 
بع���د تعر�شه���م  اأج�ش���اد املتظاهري���ن 

للغاز.
ومل���ا �شقطت قنبلة غ���از م�شيل للدموع 
اجلمه���وري،  اجل�ش���ر  ب���ني  قربن���ا، 
واملطعم الركي قبالة �شاحة التحرير، 
عانينا م���ن �شي���ق يف التنف�ش، واأذى 
للعي���ون، رغم الكمام���ة ال�شميكة التي 
اخرتها، واإبطال مفع���ول القنبلة من 
قبل املتظاهرين الذي���ن اعتادوا عليها 
والتغل���ب  اإطفائه���ا  ط���رق  وتعلم���وا 

علين���ا،  امل�شعف���ون  ه���رع  عليه���ا، 
م�شتخدمني م�ش���روب البيب�شي لغ�شل 
وجوهن���ا، وعيونن���ا ب���ه، م���ع بخ���اخ 
اأ�شب���ه بامل�شتخ���دم للم�شابني باملر�ش 
م���ن  خف���ف  م���ا  "الرب���و"،  ال�ش���دري 

االإ�شابة ب�شكل ممتاز.
ويحر����ش ال�شب���اب عل���ى حم���ل علبة 
وقن���اين بيب�شي يف جي���وب بناطيلهم 
امل�شعف���ون  اأن�ش���اأ  فيم���ا  اجلين���ز، 
يف  املنت�ش���رة  الكب���رية  باأعداده���م 
التحرير، وع���اًء كبريًا جلمع م�شروب 
البيب�ش���ي وا�شتخدامه ب�ش���كل فوري 
وعاج���ل قرب ج�ش���ر اجلمهوري الذي 
تطلق منه قنابل الغاز امل�شيل للدموع، 
والدخان، من قب���ل اأجهزة اأمنية، على 

املتظاهرين.
يقول املتظاهر اأحمد كامل )25 �شنة(، 

يف حديث ل�"�شبوتنيك":

يوميًا ت�شل اأعداد كبرية من �شناديق 
البيب�ش���ي، وقناين املي���اه باخلمرية، 
اإىل �شاح���ة التحري���ر م���ن املتطوعني، 
م���ن  ذاتي���ة  وبجه���ود  والتربع���ات 
املواطنني، كي نتداوى من اأثار قنابل 
الغ���از التي ال نعرف امل���ربر من رميها 
علينا بهذا ال�شكل القاتل اليومي، رغم 
اأن تظاهراتن���ا �شلمية و�شمن حريتنا 

التي كفلها الد�شتور العراقي.
و�شادفن���ا يف ال�شاح���ة، املواط���ن اأبو 
عل���ي، وه���و ي���وزع قن���اين البيب�ش���ي 

الت���ي تباع يف االأ�شواق ب����500 دينار 
يق���وم  �شديق���ه  وبجانب���ه  عراق���ي، 
واخلم���رية  املي���اه  قن���اين  بتوزي���ع 
ممزوج���ة به���ا، مينحونها جمان���ًا مع 

عبارات من املحبة، والت�شجيع.
ق���ال اأبو عل���ي وهو يبت�ش���م يل "هاج 
بنتي، ه���اج حبيبتي"، وه���اك عيني، 
ه���اك اأخوي���ة، وه���و يق���دم يل قنين���ة 
البيب�شي، وللمتظاهرين الذين ميرون 
م���ن جانبه..وتعني كلمتي يف اللهجة 

العراقية هاج : خذي، وهاك : خذ.

امل�شعف���ة  اأخربتن���ا،  جهته���ا،  م���ن 
رب���ا، وه���ي طالب���ة يف كلي���ة الط���ب، 
املتظاهري���ن،  مل�شاع���دة  متطوع���ة 
وتق���دمي االإ�شعاف���ات االأولي���ة لهم، اإن 
م�شروب البيب�شي اأنق���ذ الكثريين من 
املتظاهري���ن م���ن اأث���ار الغ���از امل�شي���ل 
للدموع، الت���ي توؤدي اإىل �شرر دموي 

للعني، لو مل تعالج فورًا.
م�شروب البيب�شي الذي تتجنبه الكثري 
الن���وادي  ومرت���ادي  العائ���الت،  م���ن 
الريا�شية، ومتعبي االأنظمة الغذائية 

ال�شحية، حقق واجبًا اإن�شانيًا م�شرفًا 
يف انتفا�ش���ة ال�شعب العراقي وتغلبه 

على العنف.
ويوا�شل العراقي���ون باأعداد مليونية 
متزايدة يف �شاحة التحرير، واملناطق 
بغ���داد،  و�ش���ط  يف  له���ا،  املحاذي���ة 
واجلن���وب،  الو�ش���ط،  وحمافظ���ات 
عل���ى  الثام���ن  للي���وم  اعت�شاماته���م 
الت���وايل، لتغي���ري احلكوم���ة، وط���رد 
الفا�شدي���ن،  وحماكم���ة  االأح���زاب، 

واملتورطني بقتل املتظاهرين.

"البيب�ص��ي" ي�ص��ارك يف التظاه��رات ويتغل��ب عل��ى قناب��ل الغ��از 

خ��رج عر�قي��ون �لى �ل�ض��و�رع مجدد�ً في يوم �آخر من �الحتجاجات �ض��د مع��دالت عالية من �لبطالة وع��دم وجود فر�ص عمل 
و�فتق��ار لخدم��ات عام��ة ف�ض��ًا عن �تهام��ات بف�ض��اد �إد�ري ومال��ي في موؤ�ض�ض��ات حكومي��ة . ويعتقد ق�ض��م م��ن �لمر�قبين بان 
�لمظاه��ر�ت و�الحتجاج��ات �لم�ض��تمرة ، �لتي خلفت خال �الأ�ض��ابيع �الأخيرة ما يق��ارب من 250 قتيًا عل��ى �القل ، قد تمهد 

�لطريق الإ�ضاحات حقيقية في �أم�ص �لحاجة لها هذ� �لبلد �لغني بالنفط �لذي يقارب تعد�د �ضكانه 40 مليون ن�ضمة .

�ت�ضعت �جليوب �ل�ضغرية ملاب�ص 
�ملتظاهرين وحقائبهم �ملحمولة 

على �لكتف، لعلب كبرية 
للم�ضروب �لغازي "�لبيب�ضي"، 

للتغلب على قنابل �لدخان و�لغاز 
�مل�ضيل للدموع.

عند مدخل �لطريق �ملوؤدي 
�إىل �ضاحة �لتحرير، �أوقفني 

�ملتطوعني، وهم ميدون 
�أيديهم يل وجلميع �لو�فدين 

�إىل �ل�ضاحة، ب�"بطل" علبة 
با�ضتيكية مل�ضروب �لبيب�ضي 500 

مل، جمانًا، ال�ضتخد�مه يف معاجلة 
�أثار قنابل �لغاز �مل�ضيل للدموع، 
�مل�ضتمر رميها على �ملتظاهرين.
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مهلهل! قانون  �إىل  يف�ضي  �لندّية  بطريقة  �لأوملبي  �حلكومي  �لتناق�ش   : �ل�ضهالين  جز�ئر   
 رعد �لعر�قي

باختصار ديمقراطي

ت�شه���د البالد هذه االأي���ام حراكًا �شعبيًا وا�شع���ًا طغت عليه ال�شفة 
ال�شبابي���ة الت���ي خرج���ْت  مبظاه���رات �شلمي���ة مطالب���ة بتغي���ر 
الواقع املعي�شي واإيجاد حل���ول للمعا�شل احلياتية على م�شتوى 
اخلدمات وفر�ص العم���ل وغرها، حراكا ت�شّدر امل�شهد به اجليل 
اجلديد مّمن يتطّلع حلياة اأف�شل ووطن مزدهر يعي�ص اجلميع به 

بقلب واحد وينعم بخراته دون متييز.
ومل تك���ن �شريح���ة الريا�شي���ني غائبة عن ذل���ك امل�شه���د، بل كانت 
ج���زءًا من ح�شود املتظاهرين من خالل املطالبة باالإرتقاء بالواقع 
الريا�ش���ي واإقرار حق���وق الريا�شيني، حيث ح�ش���رت الكثر من 
االأ�شم���اء ورفعت الالفتات الت���ي تطالب بان�شاف تل���ك ال�شريحة 
وحما�شب���ة الفا�شدي���ن ممن ت�شّبب���وا يف اإهدار االأم���وال وتراجع 

م�شتوى الريا�شة العراقية.
تواج���د الريا�شي���ني ل���ه م���ا ي���ّرره الأ�شب���اب كثرة ق���د يكون يف 
مقدمته���ا اأنهم وّجه���وا ر�شالة تعك����ص حقيقة احل�ش���ود ال�شبابية 
���ْت بهم �شاحة التحري���ر و�شاحات املحافظ���ات االأخرى  الت���ي غ�شّ
كان���وا املت�شّرر االأكر م���ن غياب احلا�شنة  الفكري���ة والريا�شية 
التي ت�شتوعب اجليل احلايل من خالل انت�شار النوادي واملراكز 
ال�شبابية، وف�شلت القيادات الريا�شية طيلة ال�شنوات املا�شية من 
امل�ش���ي نحو دعم وانعا�ص تلك احلا�شن���ات برغم االأموال الهائلة 
�ش���ْت �ش���واء مليزاني���ة وزارة ال�شب���اب والريا�ش���ة اأم  الت���ي خ�شّ
اللجنة االأوملبي���ة، اإال اأن هذا االخفاق اخلطر مل جند من يطرحه 
للمحا�شبة اأو يلتم�ص جوهر اأهميته وت�اأثره يف حرمان ال�شباب 
العراق���ي من اأحد حقوقه املُقّره د�شتوريًا والبحث كذلك عن كيفية 
الت�شّرف بالتخ�شي�شات املالي���ة التي من املفرت�ص اإنها ممنوحة 

لدعم هذا القطاع.
ومل تق����ف امل�شاأل����ة عند ذلك، ب����ل اإن الريا�شيني ب�ش����كل عام كانوا 
�شحي����ة للتخّب����ط االإداري والهدر امل����ايل والتخطيط غر العلمي 
ح����ني وجدوا اأنف�شه����م خارج قواعد االهتم����ام والرعاية و�شاقت 
عليه����م �شبل املطالبة بحقوقهم بع����د اأن فر�شت اللعبة االنتخابية 
خيارات حمدودة اأمام ا�شتحقاق الكثر من اأبناء البيت الريا�شي 
يف اإدارة �شوؤون الريا�شة بجميع املفا�شل وطرحت بدياًل يتمّثل 
بق����وى متتلك النف����وذ وجتيد فنون العالق����ات وامل�شالح من اأجل 
ال�شيط����رة عل����ى املنا�ش����ب ل����دورات متعاقب����ة دون اأن تفّك����ر يف 
التخل����ي عنه����ا حت����ى واإن ف�شل����ْت يف ت�شجيل اأي خط����وة تطوير 
ملمو�شة، وهو ما �شبب يف تراجع م�شتوى االجناز يف الريا�شة 

العراقية.
اإن غي����اب القوانني الريا�شية احلاكم����ة والتلكوؤ يف اإقرارها على 
الرغم من طرح امل�شوّدات ومناق�شتها لفرتات طويلة �شّببت اإرباك 
امل�شهد الريا�شي واأثارت الكث����ر من اخلالفات والتقاطعات بعد 
اأن كان����ت االجتهادات والتف�ش����رات بدياًل عن االحت����كام لقانون 
ُمل����زم ال يقب����ل التاأويل ال�شخ�ش����ي وهو ما منح الغط����اء للبع�ص 
لالحتم����اء به����ا وجعله����ا ذريع����ة للتالع����ب يف قراراته����م اأو حتى 

تثبيت وجودهم يف الو�شط الريا�شي "القيادي".
ال نري����د اأن نح����ّدد م����ّررات ودواف����ع م�شارك����ة الريا�شي����ني يف 
االحتجاج����ات ال�شعبي����ة �شمن  اإطار ما طرحن����اه والتي بالتاأكيد 
ق����د تكون هن����اك الكث����ر من االأ�شب����اب االأخ����رى املوجب����ة، اإال اأن 
التوّج����ه الرئي�����ص ين����درج يف اإط����ار ال�ش����رر ال�شخ�ش����ي والعام 
ل�شريح����ة الريا�شيني الناجت عن اإهمال القطاع الريا�شي على كل 
امل�شتوي����ات و�شعف املنظومة االإداري����ة واملالية وق�شور الروؤية 

امل�شتقبلية وابتعاد ال�شلطة الق�شائية عن املراقبة واملحا�شبة.
بالتاأكي����د..اإن م����ا �شينت����ج ع����ن خط����وات ت�شحيحي����ة عل����ى كل 
امل�شتوي����ات العام����ة يف البلد عل����ى �شوء املطالب����ات اجلماهرية 
�شوف يك����ون للقطاع الريا�شي ن�شيبًا ُمهّمًا منها اأو هكذا نتاأمل، 
وميكن من خالله اإعادة النظر بالكثر من االإجراءات والقرارات 
التي تخدم الريا�شة والريا�شيني واأي�شًا الرواد االبطال واالأهم 
اأن تتوج����ه االنظار نح����و تفعيل منافذ احت�ش����ان ال�شباب املغّيب 
واإدراك دوره امله����م يف بن����اء البل����د واحلف����اظ عل����ى تل����ك الرثوة 

اخلاّلقة من ال�شياع وفقدان االأمل بامل�شتقبل.

دور ال�شباب المغّيب!

�إن غياب �لقو�نين �لريا�ضية �لحاكمة 
و�لتلكوؤ في �إقر�رها على �لرغم 
من طرح �لم�ضوّد�ت ومناق�ضتها 

لفتر�ت طويلة �ضّببت �إرباك 
�لم�ضهد �لريا�ضي و�أثارت �لكثير من 

�لخالفات و�لتقاطعات

 بغد�د/ �إياد �ل�ضاحلي

اأك���د جزائ���ر ال�شه���الين املدي���ر التنفي���ذي 
ال�شاب���ق للجنة االأوملبية الوطنية العراقية 
اأن احلرك���ة الريا�شية يف الع���راق تختلط 
بامل�شاع���ر الوطني���ة املباح���ة ل���كل مواطن 
�شواء من ذوي االخت�شا�ص اأو اجلماهر، 
فالريا�شة متّثل ر�شالة الدولة اىل اخلارج 
، اإ�شافة اىل اأنها عملية تنموية ب�شرية يف 
الداخ���ل ، م�شرًا اإىل اأن الريا�شة من اأبرز 
الر�شائ���ل الثقافي���ة واالإجتماعي���ة املوؤّطرة 
بال�ش���الم عر جتّمع اجلماهر يف التعبر 
عن التاآخي مبمار�شة لعبة معينة بعيدًا عن 

الهويات الفرعية املوجودة يف العراق.
ب���ه  خ����صّ  حدي���ث  يف  ال�شه���الين  وق���ال 
)امل���دى(: ق���د يت�ش���اءل البع�ص ه���ل لدينا 
اأخط���اء؟ نع���م، ه���ل �ُشّخ�ش���ت؟ نع���م، ه���ل 
يتوّجب معاجلتها؟ نعم، وال�شوؤال الرئي�ص 
كي���ف تعال���ج؟ املوؤ�ش�ش���ة احلكوم���ة عليها 
واجب���ات تعال���ج ج���زءًا منه���ا، واملوؤ�ش�شة 
االأوملبي���ة مطالب���ة بواجبات ُتعال���ج جزءًا 
اأي�شًا، والو�شطني االإعالمي واجلماهري 
ي�شطلعان مب�شوؤولي���ة كبرة يف ال�شغط 
على هاتني املوؤ�ّش�شتني للبدء مبعاجلة تلك 

االأخطاء".
وتابع:"املف�ش���ل االأكر يف معاجلة اخلطاأ 
الع���ام هي الت�شريع���ات ، فمنذ فرتة طويلة 
ال���كل يطال���ب ب�شياغ���ة ت�شريع���ات توؤِمن 
بعدم الوق���وع مبطّبات واإخفاق���ات توؤذي 
الريا�ش���ة ، واإن مل تك���ن ه���ذه القوانني قد 
ْت االأخطاء واأوجَدت املعاجلات لها  �شّخ�شَ
�شت�شب���ح قوانني اإن�شائي���ة ال جدوى منها 
يف ظ���ل االجته���ادات والتف�ش���رات الت���ي 
�شت�ش���رب جوهرها وتهّم�ص ج���زءًا كبرًا 
م���ن االأ�شاني���د حل���ل م�شكل���ة م���ا ، وهو ما 

يجب االنتباه له".

لقاء بال ورقة وقلم !
وك�ش���ف ال�شهالين:"�شب���ق اأن طلب���ُت م���ن 
د.اأحم���د ريا�ص وزير ال�شب���اب والريا�شة 
ورع���د حم���ودي رئي����ص اللجن���ة االأوملبية 
الوطني���ة اإّما اأن يذهب���ا اإىل لقاء م�شوؤويل 
االأوملبية الدولية ب� )Document( موّحد 
اأو ب�ش���كل م�شتق���ّل ل���كل منهم���ا ، لغر����ص 
التناق����ص ، فمن غر ال�شحي���ح اأن يجل�شا 
ب���ال ورقة وقلم ، فحج���م امل�شكلة واأنت يف 

امل�شوؤولية  يفر����ص علي���ك اأن موقع 

ت���دّون مالحظات���ك وحلول���ك ومقرتحاتك 
ونق���اط اعرتا�ش���ك على ورقت���ك ، وحتمل 
ملف���ًا متكام���اًل يف اإ�شكاليت���ك عل���ى االآخ���ر 
اأو اإتفاق���ك مع���ه ، ولالأ�شف تاأك���د يل الحقًا 
بع���دم حت�شر مل���ف ل���كل منهم���ا واأكتفيا 
مبعلومات �شابق���ة توفرت لهما وما ح�شل 
م���ن اإج���راءات متالحق���ة ، وبالفعل حتّول 
االجتم���اع اىل تناق�ص دون اخل���روج باأية 

نتيجة.

�أزمتنا د�خلية 
ولف����ت املدي����ر التنفي����ذي ال�شاب����ق اإىل اأن 
 ، خارجي����ة  ولي�ش����ت  داخلي����ة  :"اأزمتن����ا 
وتتح����ّول اإىل م�شكل����ة خارجي����ة عندم����ا 
ت�ش����در ق����رارات م����ن االأوملبي����ة الدولي����ة 
ت�ش����ّر مب�شلح����ة الريا�ش����ة يف الع����راق ، 
وهذا االأمر وارد يف قراءاتي اإذا ما بقيت 
االإج����راءات �شمن هذا االإط����ار ، فالوزير 
ريا�ص حم����اط بكابينة لي�����ص لها علم مبا 
يج����ري يف االأوملبي����ة الدولي����ة ، واللجنة 
االأوملبية الوطنية متتل����ك مفاتيح االأمور 
، ولك����ن ال ُتطِلع االآخرين به����ا ، وبالتايل 
غ����ر  الأنن����ا  حقيقي����ة  اأزم����ة  يف  فنح����ن 
متواِئم����ني يف الو�ش����ول اىل ح����ل ، وكل 
ط����رف ي�شع����ى لفر�����ص اإرادت����ه متنا�شني 

اأنن����ا جميع����ًا نعمل حتت �شق����ف امل�شلحة 
احلر�����ص  م�شتوي����ات  باأعل����ى  الوطني����ة 
واالأمان����ة ، وبخالف����ه فم�ش����ر الريا�ش����ة 

�شُيهّدد دوليًا".
واأ�ش����اف، لن تخّف حما�شت����ي يف الدفاع 
ع����ن ريا�ش����ة البل����د ، وكان باالإم����كان اأن 
ن����رتك امل�ش����وؤول يواجه م�ش����ره وحده 
وعندم����ا تعّل����ق الريا�ش����ة العراقية نقول 
له )ما و�شلن����ا اإليه هو نتيجة تعاملك مع 
مل����ف االأزم����ة كاأ�شخا�ص ولي�����ص كحركة 
اأوملبي����ة( فعندما نتحّدث لي�����ص دفاعًا وال 
ذّمًا يف �شخ�ص ، بل عن حركة اأوملبية يف 
العراق ُي����راد اأن مُيرر له����ا قانون ال ُيلبي 

متطلبات املرحلة القادمة.

ورقة �لإ�ضكاليات
وع����ن حقيق����ة اإع����داده تقريرًا مهم����ًا قبيل 
لق����اء الوزي����ر ريا�ص م�ش����وؤويل االأوملبية 
الدولية، ق����ال ال�شهالين :"نعم لو مل يكن 
هن����اك اجتم����اع حم����ّدد �شلف����ًا يف ل����وزان 
اآن����ذاك، كن����ت م�شّممًا عل����ى اإر�شال تقرير 
ل اىل اللجنة االأوملبية الدولية اأبنّي  مف�شّ
فيه الو�شع يف العراق عطفًا على ر�شالتي 
ح اأي�شًا  ال�شابق����ة يف اأي����ار 2018، واأو�شّ
االأخط����اء القانوني����ة وم�شّبباته����ا ، لك����ن 

نظرًا لت�شكي����ل وفد من االأوملبية العراقية 
فمن غ����ر املعقول اأبع����ث بر�شالة تتزامن 
م����ع تناق�ص وفد عراق����ي يف لوزان، ومن 
والريا�ش����ة  ال�شب����اب  وزي����ر  اأن  املوؤك����د 
اأو�ش����ح بالتف�شي����ل كل املالب�ش����ات الت����ي 
واجهت العالقة بني الطرفني ، واالأوملبية 
العراقي����ة طرح����ت مالحظاته����ا املوؤ�ش����رة 
عن تعاط����ي احلكومة مع مل����ف االأوملبية 
، يف ح����ني اأن الورقة الت����ي اأعَدْدتها تبنّي 
اجلهت����ني  ل����دى  املوج����ودة  االإ�شكالي����ات 

احلكومة واالأوملبية".

ندية �لتناق�ش
وووّجه ال�شهالين انتق���اده للطرفني بقوله 
:"ل���و كنا على م�شتوى ع���اٍل من امل�شوؤولية 
كان   ، الدول���ة  اإدارة  بثقاف���ة  واالإدراك 
ينبغ���ي التو�شي���ح اأنها و�شع���ت يدها على 
مو�شوعة املال ، تعالوا لنجِل�ص مع اللجنة 
االأوملبي���ة ونوؤك���د له���ا اأن املال �شي���وّزع من 
قب���ل احلكومة وهو ق���رار واجب االحرتام 
، م���ا ه���ي االآليات التي عملت���م بها يف امللف 
امل���ايل؟ �شيكون ج���واب االأوملبي���ة وا�شحًا 
ك���ي يجري عم���ل جلن���ة تنفيذ الق���رار140 
بان�شيابي���ة دون تلكوؤ ، ويف الوقت نف�شه ، 
اأُعيُب على املكتب التنفيذي للجنة االأوملبية 
اأنه مل يكن مب�شتوى امل�شوؤولية يف تناق�شه 
حول القانون مع وزارة ال�شباب والريا�شة 
 ، الرملاني���ة  والريا�ش���ة  ال�شب���اب  وجلن���ة 
التناق�ص دار بطريقة الندّية ولي�ص االتفاق 
على مبادىء عامة للخروج من االأزمة ، ومن 
الطبيع���ي اأن ينتج عنه���ا قانونًا مهلهاًل غر 
م�شت���ويف ويتعار�ص مع النظ���ام اال�شا�ص 

ولن تقبل االأوملبية الدولية به".

�حتجاج عارم
واأختت���م جزائ���ر ال�شهالين حديث���ه قائاًل:" 
االنتقادات التي واجهت جلنة تنفيذ القرار 
140 وم���ا تبعها من متغ���ّرات يف الت�شكيل 
كانت متوقع���ة �شلفًا ، وملّحت عن جزء كبر 
منه���ا يف حديث���ي ال�شابق ل�شحيف���ة املدى 
ال���ذي ن�ش���ر عل���ى جزاأين بتاري���خ 26 و28 
حزي���ران املا�ش���ي ، بي���د اإين ح���ّذرت م���ن 
االأخط���اء الفادحة الت���ي تتفّج���ر باحتجاج 
التن�شي���ق  يج���ِر  مل  اإذا  لالحت���ادات  ع���ارم 
املبا�شر بكل االإجراءات مع اللجنة االأوملبية 
ل�شم���ان تنفيذ الق���رار ب�ش���ورة �شحيحة ، 
ُمبّينًا �شرورة التع���اون بال حدود يف ملف 
االأوملبية حتى واإن كانت هناك روؤى جديدة 
على هام����ص اجتماعات اجلمعية العمومية 
واملكتب التنفي���ذي الحتاد اللجان االأوملبية 
الوطني���ة )االأنوك( يف دورتها رقم 24 التي 
احت�شنتها العا�شمة القطرية الدوحة يومي 
17 و 18 ت�شري���ن االأول احل���ايل بح�ش���ور 
ممثلي 205 جلان اأوملبية و1000 م�شوؤول 
رفي���ع امل�شت���وى ميثلون احلرك���ة االأوملبية 
يف الع���امل ، فطاولة احلوار العراقية كفيلة 
بح���ل كل الُعقد م���ن اأجل ا�شتق���رار الو�شع 

الريا�شي ب�شكل تام".  

فر�ض الإرادات خارج �شقف الريا�شة الوطنية يهدد م�شيرها دوليًا 
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بغد�د   
/ حيدر مدلول 

طال���ب االحت���اد اخلليجي لكرة 
الع���راق  احت���ادات  م���ن  الق���دم 
و�شلطنة عمان واليمن والكويت 
وقط���ر امل�شاِرك���ة منتخباتها يف 
الن�شخة الرابع���ة والع�شرين من 
بطول���ة  كاأ����ص اخللي���ج العرب���ي 
يف  �شتق���ام  الت���ي  الق���دم  لك���رة 

العا�شمة القطري���ة الدوحة خالل 
والع�شري���ن  الراب���ع  م���ن  الف���رتة 
م���ن �شه���ر ت�شرين الث���اين ولغاية 
ال�شاد����ص م���ن �شهر كان���ون االأول 
املقب���ل  بت�شليم ك�شوف���ات القوائم 
نهائ���ي  موع���د  يف  له���ا   االأولي���ة 

اليتجاوز اليوم  االثنني   .
االأولي���ة  القوائ���م  و�شتت�شم���ن 
ملنتخب���ات الع���راق و�شلطنة عمان 
واليمن والكوي���ت وقطر 35 العبًا 
فقط ح�ش���ب ال�شواب���ط واللوائح 
الت���ي مت تعميمها م���ن قبل االحتاد 
اخلليج���ي لكرة الق���دم على اأن يتم 
االإعالن عن القوائ���م النهائية التي 
تتك���ون م���ن 23 العب���ًا فق���ط قبيل 

ي���وم  املقبل���ة  البطول���ة   انط���الق 
الرابع والع�شرين من �شهر ت�شرين 
الثاين اجل���اري  على ملعب خليفة 
ال���دويل الت���ي �شتج���ري بطريق���ة 
الدوري املجزاأ م���ن مرحلة واحدة 
حي���ث �شيت���وج الفري���ق البطل من 
يح�شل على نقاط اأكرث يف اجلولة 
اخلام�شة واالخ���رة وينال جائزة 
دوالر  ملي���وين  مقداره���ا  مالي���ة 
فيما ين���ال الو�شيف جائ���زة مالية 
مقدارها ملي���ون دوالر فقط عالوة 
على مبلغ مليون دوالر للمنتخبات 
�شيبل���غ  حي���ث  فيه���ا  امل�شارك���ة 
جمموع اجلوائ���ز 8 ماليني دوالر 
مت تخ�شي�شها م���ن اللجنة املحلية 

للبطول���ة  الت���ي يرتاأ�شه���ا �شع���ود 
االحت���اد  رئي����ص  نائ���ب  املهن���دي 

القطري لكرة القدم .
اال�شي���وي  املراق���ب  اأختي���ار  ومت 
كوفن���د عب���د اخلال���ق م�شع���ود من 
الع���راق مراقبًا ملباري���ات البطولة 
املقبل���ة اىل ج���وار الكويت���ي طالل 
اإبراهي���م  والقطري���ان  البلو�ش���ي 
ال�شليطي وعلي النعيمي واليمني 
ح�ش���ن عبد رب���ه والعم���اين �شعيد 

اجلرداين و�شيكون 
الالعب����ان املحرتف����ان مهن����د عل����ي 
العم����ود  عدن����ان  وعل����ي  كاظ����م 
يف  الرافدي����ن  الأ�ش����ود  الفق����ري 
البطول����ة الت����ي ي�شع����ى فيه����ا اىل 

خط����ف اللق����ب الراب����ع فيه����ا من����ذ 
م�شاركته����م يف الن�شخ����ة الرابعة 
م����ن كاأ�ص اخللي����ج العرب����ي لكرة 
بالعا�شم����ة  ج����رت  الت����ي  الق����دم 
القطرية الدوح����ة عام 1976 رغم 
وج����ود مناف�شة �شدي����دة من بقية 
االأخ����رى  امل�شارك����ة  املنتخب����ات 
وخا�ش����ة املنتخب القطري املنظم 
ال����ذي يتطل����ع اىل نيله����ا ليجمعها 
�شوي����ة لتك����ون ثنائي����ة اىل جانب 
بطول����ة كاأ�����ص اآ�شي����ا 2019 التي 
جان����ب  اىل  م����رة  الأول  ح�شده����ا 
املنتخ����ب العماين بط����ل الن�شخة 
االأخ����رة من البطول����ة التي جرت 

يف الكويت . 

 بغد�د / �ملدى 

ب���ات ال���دوري االيطايل لك���رة القدم 
املحط���ة االوروبي���ة اجلدي���دة الذي 
يرغ���ب فيه املهاج���م ال�شويدي زلتان  
اإبراهيموفيت�ص باللعب يف �شفوف 
فري���ق بولونيا بعد انته���اء عقده مع 
فري���ق لو����ص اجنلو����ص االمرك���ي 
لك���رة الق���دم يف �شهر كان���ون االأول 

املقبل .
وذك���ر موق���ع توت���و مركات���و توب 
االإيطايل املتخ�ش�ص ب�شوؤون الكرة 
االأوروبية  على موقعه الر�شمي :اإن 

العالقة الوثيقة التي تربط ال�شربي 
م���درب  ميهايلوفيت����ص  �شين�شي���ا 
فريق بولونيا لك���رة القدم مع زلتان 
اإبراهيموفيت����ص من���ذ ع���دة �شنوات 
�شتك���ون م���ن اأبرز اال�شب���اب للعودة 
خ���ارج  الكالت�شي���و  اىل  جدي���د  م���ن 
اأندي���ة املقدم���ة ) يوفنتو�ص واالنرت 
اأ�ش���ارت  (الت���ي  وناب���ويل  ومي���الن 
العدي���د من التقاري���ر ال�شحفية باأنه 
�شيكون قريبًا ج���دًا من اأحدها خالل 
ف���رتة االنتق���االت ال�شتوي���ة املقبل���ة 
�شه���ر  بداي���ة  يف  انطالقه���ا  املوؤم���ل 

كانون الثاين املقبل .

ابراهيموفيت����ص  اأن  اىل  واأ�ش���ار 
ف�ش���ل يف حتقي���ق االألق���اب مع فريق 
لك���رة  غاال�شك���ي  اجنلو����ص  لو����ص 
الق���دم من���ذ اأن�شمامه الي���ه قادمًا من 
فريق مان�ش�ش���رت يونايتد االنكليزي 
مما �شيدفع���ه اىل مغادرته يف بداية 
ال�شه���ر املقبل كالعب ح���ر ي�شمن له 
حرية االنتقال اىل اأوروبا من خالل 
بواب���ة فري���ق بولونيا ال���ذي اأ�شبح 
بحاج���ة ما�ش���ة اىل خدمات���ه لكون���ه 
مهاج���م يجيد لغة ت�شجي���ل االأهداف 
ي�شاع���ده يف اأن يكون �شم���ن دائرة 
ف���رق امل�شد�ص الذهبي يف نهاية عمر 
امل�شابق���ة االإيطالية باملو�شم 2019-

. 2020
واأو�ش���ح  اأن اإدارة ن���ادي مان�ش�شرت 
يونايت���د و�شع���ت ال�شوي���دي زلتان 
اأجندته���ا  �شم���ن  اإبراهيموفيت����ص 
لتعزيز �شف���وف فريقها الكروي يف 
امل���ر كات���و ال�شتوي يف ظ���ل االأزمة 
الهجومي���ة التي يع���اين منها اخلط 
االأمامي بعد رحيل البلجيكي لوكاكو 
اىل �شف���وف فريق االن���رت االإيطايل 

خالل فرتة االنتقاالت ال�شيفية .
اجلدي���ر بالذكر اأن زلت���ان �شجل 31 
هدف���ًا خالل املو�شم احلايل مع فريق 

لو�ص اجنلو�ص لكرة القدم .

اإبراهيموفيت�ض يعود اإلى اإيطاليا من بوابة بولونيا 
 بغد�د / �ملدى 

 حّدد االحت���اد االآ�شيوي لك���رة القدم مواعيد 
اأدوار بطولة كاأ�ص اآ�شيا لكرة القدم حتت 23 
عام���ًا التي �شت�شيفه���ا العا�شم���ة التايالندية 
الثام���ن ولغاي���ة  م���ن  امل���دة  خ���الل  بانك���وك 
ال�شاد����ص والع�شرين من �شه���ر كانون الثاين 
املقب���ل مب�شاركة 16 منتخبًا مت توزيعها على 

اأربع جمموعات.
وذك���ر االحت���اد االآ�شي���وي لك���رة الق���دم على 
موقعه الر�شم���ي: اإن مناف�ش���ات الدور االأول 

من البطولة �شتجري خالل الفرتة من الثامن 
ولغاية ال�شاد�ص ع�شر من �شهر كانون الثاين 
املقب���ل بطريق���ة ال���دوري املجّزاأ م���ن مرحلة 
واحدة يتاأهل منها بطل وو�شيف كل جمموعة 
من املجموعات االأربعة اىل دور ربع النهائي 
حيث �شيلعب اأول املجموعة االأوىل ) تايالند 
والع���راق واأ�شرتالي���ا والبحري���ن ( مع ثاين 
املجموع���ة الثاني���ة )قطر و�شوري���ا واليابان 
وال�شعودية ( على ملعب تاما�شات يف مدينة 
براثومث���اين التايالندي���ة وث���اين املجموعة 
االأوىل م���ع اأول املجموعة الثانية على ملعب 

راج���ا مانغال بالعا�شمة بانك���وك يوم الثامن 
ع�شر م���ن �شهر كانون الث���اين املقبل يف حني 
�شيواجه اأول املجموعة الثالثة )اأوزبك�شتان 
واإيران وكوريا اجلنوبية وال�شني (مع ثاين 
املجموعة الرابعة )فيتنام واالإمارات وكوريا 
ال�شمالي���ة واالردن (   عل���ى ملع���ب تاما�شات 
يف مدين���ة براثومث���اين  وث���اين املجموع���ة 
عل���ى  الرابع���ة  املجموع���ة  اأول  م���ع  الثالث���ة 
ملعب راج���ا مانغاال بالعا�شم���ة بانكوك يوم 
التا�ش���ع ع�شر من ال�شهر ذات���ه  حيث �شينتقل 
الفائ���زان اىل ال���دور ن�ش���ف النهائ���ي ال���ذي 

�شتك���ون مباراتي���ه ي���وم الث���اين والع�شرين  
فيما �شتقام مب���اراة حتدي���د املركزين الثالث 
والرابع يوم اخلام�ص والع�شرين و�شتجري 
املب���اراة النهائي���ة لتحدي���د البط���ل وو�شيفه 
ي���وم ال�شاد����ص والع�شري���ن من ال�شه���ر ذاته  
حي���ث �شتتاأه���ل املنتخب���ات الفائ���زة الثالث���ة 
االأوىل ممثل���ة عن القارة ال�شفراء اىل جانب 
اليابان اىل م�شابقة كرة القدم بدورة االألعاب 
االأوملبي���ة ال�شيفي���ة يف العا�شم���ة الياباني���ة 
طوكيو خالل املدة من التا�شع من �شهر متوز 

ولغاية الرابع من �شهر اآب 2020  .

تحديد  مواعيد اأدوار بطولة كاأ�ض اآ�شيا تحت 23 عامًا  

 بغد�د / �ملدى 

اأوقع����ت قرع����ة البطول����ة االآ�شيوي����ة التا�شعة 
ع�شرة للرجال التي �شتقام يف الكويت خالل 
الفرتة من 16 ولغاية 27 كانون الثاين املقبل 
واملوؤهلة لبطولة العامل يف م�شر عام 2012 
منتخبنا الوطن����ي يف املجموعة الرابعة اىل 
جانب منتخب����ات الكويت واالمارات وهونغ 

كونغ .
وقد مت توزيع املنتخبات امل�شاركة على اأربع 

جمموعات يف الدور التمهيدي ح�شب لوائح 
االآ�شي����وي  لالحت����اد  وامل�شابق����ات  التنظي����م 
لك����رة الي����د والتي تن�����ص على ت�شكي����ل اأربع 
الف����رق  ع����دد  كان  اذا  ح����ال  يف  جمموع����ات 

امل�شاركة من 13 اىل 16 منتخبًا . 
ومبوجب القرعة التي �شارك فيها 13 منتخبًا 
مت توزيعه����ا عل����ى اأرب����ع جمموع����ات حي����ث 
�شمت املجموع����ة االأوىل منتخبات البحرين 
واإيران ونيوزيلندا وج����اءت منتخبات قطر 
حامل اللقب واليابان وال�شني يف املجموعة 

الثانية وحلت يف املجموعة الثالثة منتخبات 
كوري����ا اجلنوبي����ة وال�شعودي����ة واأ�شرتالي����ا 
فيم����ا اأوقعت يف املجموعة الرابعة منتخبات 
الع����راق وهونغ كونغ واالم����ارات والكويت 
و�شيتاأه����ل االأول والث����اين م����ن كل جمموعة 
توزي����ع  �شيت����م  حي����ث  الرئي�����ص  ال����دور  اىل 
املنتخبات الثماني����ة املتاأهلة اىل جمموعتني 
جمموع����ة  كل  يف  منتخب����ات  اأرب����ع  بواق����ع 
تلع����ب بطريق����ة ال����دوري املجزاأ م����ن مرحلة 
واح����دة عل����ى اأن يتاأه����ل البط����ل والو�شيف 

اىل دور ن�ش����ف النهائ���ي حيث �شيلتقي  اأول 
املجموعة االأوىل مع ثاين املجموعة الثانية 
يف ح���ني �شيلعب اأول املجموع���ة الثانية مع 
ثاين املجموع���ة االأوىل ويتواج���ه الفائزان 
يف املب���اراة النهائي���ة واخلا�ش���ران لتحديد 
اىل  باال�شاف���ة  والراب���ع  الثال���ث  املركزي���ن 
يف   2021 الع���امل  بطول���ة  اىل  �شعوده���م 
م�شر باعتبار اأن املنتخبات اأ�شحاب املراكز 
االآ�شيوي���ة  البطول���ة  يف  االأوىل  االأربع���ة 

�شتتاأهل مبا�شرة اىل املونديال .

القاري��ة للنهائي��ات  الرابع��ة  المجموع��ة  ف��ي  الوطن��ي  ي��د 

جزائر ال�سهالين
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د. فالح احلمـراين     

آراء وأفكار

نافذة من موسكو

تحليل �سيكولوجي

اإ�سكالية �سغلتني كما �سغلتكم..
خال�ستها: كيف يمكن لحاكم 

اإ�سالمي قتل �سعبه؟..اأين 
العّلة ،هل اأن الدين الإ�سالمي 

قائم على العنف والطغيان 
وال�ستبداد؟ اأم اأن الحاكم 

الإ�سالمي، اعني القيادي في 
حزب اإ�سالمي �سيا�سي، �سخ�سية 

�سيكوباثية،اأو يفهم نف�سه 
اإنه امتداد للخلفاء،اأو يرى 

نف�سه اأنه منتخب ديمقراطيًا 
واإنه يت�سرف �سد ال�سعب باأمر 

ال�سعب..والأفظع اأنه يقتل اأبناء 
من انتخبه اآباوؤهم واأو�سلوه الى 
ال�سلطة!..ويكون معظم القتلة 

ومعظم المقتولين من نف�س 
الطائفة!

  والأن م���ن عادت���ي اأن ا�ش���تطلع الراأي في 
ظواه���ر اإ�ش���كالية كه���ذه فانن���ي توجه���ت 

باالآتي:
)الع���راق ق���ّدم للعال���م ف���ي ت�ش���رين اأول /

اكتوبر 2019 حقيقة �شيكولوجية:
اإن الحاكم االإ�ش���امي يتح���ول الى طاغية 

يقتل �شعبه
اإْن طالب���ه بتحقيق العدال���ة االجتماعية..

راأيك؟
توزعت االآراء على اأربعة مواقف:

الدي���ن  طبيع���ة  ال���ى  يعزوه���ا  االأول 
االإ�شامي،اإليكم نماذج منها:

الأن���ه  االإ�ش���امي  الدي���ن  ف���ي  عدال���ة  ·ال 
طبق���ي بامتي���از فيه الحر والعب���د والغني 

والفقير..
التاري���خ، واليوم  مر  عل���ى  ·ه���ذه حقيقة 

اأكدها االإ�شام ال�شيا�شي في العراق.
·تاريخ االإ�ش���ام ال�شيا�شي �شهد على ذلك 
بحوادث دموي���ة ماأت �شفحات���ه على كل 
جغرافي���ا �شلطاته،وم���ا يح�ش���ل االآن ف���ي 
الع���راق وبع����ض دول المنطق���ة �شي�شاف 
ال���ى �شج���ل تل���ك الح���وادث ف���ي تاريخها 

الغابر.  
·االإ�ش���ام هكذا..متمي���ز بالقتل، الحقائق 

المعا�شة توؤكد ذلك.   

ظالم���ة  ق���وة  اأكب���ر  ال�شيا�ش���ي  ·االإ�ش���ام 
وجائ���رة عل���ى م���ر الع�شور وم���ن يقولها 

يعتبرونه كافرًا وزنديقًا.
تاريخيًا..اال�شامي���ون  ثابت���ة  · حقيق���ة  
ف�ش���ادًا  االأر����ض  ف���ي  عاث���وا  تمكن���وا  اإذا 

وخرابًا.
التاريخ، طاغية  · الحاك���م الم�شلم وعب���ر 

ول�ض.
الثان���ي ينف���ي ذلك ع���ن الدي���ن االإ�شامي، 

ودليله:
ف���ي االإ�ش���ام يك�شران هذه  · انموذج���ان 
الحقيق���ة هم���ا حك���م االإم���ام عل���ي وحك���م 
عم���ر ب���ن عب���د العزي���ز. بالمقاب���ل هن���اك 
ل���م تحق���ق  اإ�شامي���ة  غي���ر  نم���اذج حك���م 
العدال���ة االإن�شانية، مثال ذل���ك حكم �شدام 

والقذافي.
· من قال اإنهم ا�شاميون،علينا اأن نن�شف 
االإ�ش���ام فهو بعيد عن كل م���ا يجري،واإن 
�شب���ب الف�ش���ل ال�شيا�ش���ي ه���و الت�ش���رف 
العلمان���ي لم���ن يدع���ي الدي���ن. العلماني���ة 
لي�ش���ت �شوى ث���ورة �ش���د الكني�ش���ة التي 
مار�ش���ت �شده���م االرهاب.اأرج���و تبرئ���ة 

االإ�شام واالإ�شارة الى الداء الحقيقي.
الثال���ث يعزوها ال���ى �شخ�شي���ة الحاكم..

اليكم نماذج منها:
يمار�ش���ه  م���ا  الحاك���م،اإن  ت�ش���ور  ·وف���ق 
ح���ق �شرع���ي وقانون���ي، اإذ اإن���ه يوؤمن اأن 
الخروج على طاعته يمثل ع�شيانًا الأوامر 
ا�شتعم���ال  مب���رر  يمنح���ه  م���ا  الله،وه���ذا 
العقاب �شد م���ن يع�شونه.وفي �شوء هذا 
المب���رر يتخل�ض الجّاد من م�شاعر الذنب 
واالإثم،ويمار����ض كافة اأن���واع البط�ض من 

دون اية قيود معرفية واخاقية.
·الحاك���م الديني  يعّد نف�شه ظل الله على 
االأر����ض، واأن���ه مع�شوم من الخّط���اأ ، وما 
يقول���ه اأو يري���ده هو حق اإله���ي. وبمرور 
الزمن تت�شخم عن���ده االأنا الربوبية حتى 
تنعك����ض على )القطي���ع( الأن���ه يعتمد على 

تجهيل المجتمع.  
الرابع يعزوها الى ال�شخ�شية العربية:

النظر  ال�شيا�شية بغ�ض  العربية  ·الذهنية 
اأو علمانية،ه���ي  اإ�شامي���ة  كان���ت  اذا  م���ا 
اال  تخ���رج  ا�شتبدادي���ة..ال  ذهني���ة 
بالم�شد����ض وال تفق���ه �شيئ���ًا ع���ن حق���وق 
االن�ش���ان او دور الديمقراطية في تحقيق 

العدالة االجتماعية.
ب���كل  العراقي���ة  ال�شخ�شي���ة  ان  ·اعتق���د 
اأ�شنافه���ا تحم���ل ف���ي داخله���ا طاغي���ة عدا 

قلة قليلة .
37 ا�شبوعًا  ولم  من���ذ  تتظاهر  ·الجزائ���ر 
يقتل متظاهر واحد  بينما في العراق قتل 
30 متظاه���رًا بيوم واح���د )25 ت�شرين(.

عن���د  االإله���ي  الح���ق  وامت���اك  التط���ّرف 
االحزاب االإ�شامية هو ال�شبب.

الفا�شلي���ن �شتك���ون  ·        نع���م  غالبي���ة 
�شهوة الدين لتبري���ر اأفعالهم والحكم منذ 
اأي���ام الخماه���و. ا. د.�شاطنية عبد المالك 

- الجزائر .
 ا�ستنتاج:

 تعددت االأ�شباب في تف�شيرما ح�شل،وهذا 
وارد الأن اأية ظاهرة اجتماعية- �شيا�شية- 
وتتعقد،وينج���م  اأ�شبابه���ا  دينية،تتن���وع 
عن تفاعلها �شب���ب كيفي اأي�شًا..والم�شكلة 
هن���ا تكمن ف���ي اأولوي���ات ه���ذه االأ�شباب. 
ون���رى اإن ظروف الظاهرة، واقع الحدث، 
العوامل الفاعلة في الموقف..هي التي لها 
االأولوية في ت�شخي�ض ما ح�شل ويح�شل 
في العراق،وهذا م���ا �شنتناوله في الحلقة 
القادمة  بتحليل �شيكولوجي ن�شتهله االآن 

بثاث موؤ�شرات �شيكولوجية:
موؤ�سر )1( :

كل  ال�شيكو�شيا�شي���ة،اإن  االإ�شكالي���ة 
الخ���ارج  ف���ي  كان���وا  الذي���ن  االأ�شخا����ض 
الدكتاتوري،وا�شتلم���وا  النظ���ام  زم���ن 
ال�شلطة)�شّلمت لهم( بعد)2003(،اعتبروا 
�شيكولوجي���ا  )�شحية(..وم���ن  اأنف�شه���م 
ال�شع���ور  لديه���م  ن�ش���اأ  ه���ذه  ال�شحي���ة 
بال�شلط���ة  االأ�شتف���راد  ف���ي  ب�)االأحقي���ة( 
والثروة،معتبرين مايي���ن العراقيين في 
الداخ���ل اإم���ا موالي���ن لنظ���ام الطاغي���ة اأو 
م�شروعي���ة  خانعين..واأنهم،بنظره���م،ال 

لهم بحقوق المواطنة.
موؤ�سر )2(:

دفعه���م  ب�)االأحقي���ة(  �شعوره���م 
الع���راق  يعتب���روا  اأن  ،�شيكولوجيًا،ال���ى 
ملكًا لهم..فتقا�شم���وه تقا�شم الغنيمة دون 
اأنف�شه���م لوج�شتي���ًا  خوف،الأنه���م عزل���وا 
كيلومت���رات   10 بم�شاح���ة  ونف�شي���ًا 
مربعة،مح�شن���ة اأمني���ًا ومهاب���ة ب�شف���ارة 
الدول���ة الت���ي ا�شقط���ت نظ���ام الدكتات���ور 

واعترفت ر�شميًا باأنها دولة محتلة.
موؤ�شر )3( :

  نجم ع���ن هذه التفاع���ات ال�شيكولوجية 
)ت�شّخ���م اأن���ا( و)غطر�ش���ة( اأ�شهم���ت ف���ي 

تحويل  الحاكم ال�شيا�شي الى م�شتبد.
)يتبع(

�لحاكم �لأ�سالمي..حين يتحول �إلى طاغية )1 - 2(

التغييرات الديناميكية في الو�سع د.قا�سم ح�سني �سالح
ال�سيا�سي التي حدثت في منطقة ال�سرق 
الأو�سط في الأ�سابيع الأخيرة، وخا�سة 

في والعراق ولبنان والغزو التركي ل�سمال 
�سرقي �سوريا وعدوانه على المكون 

الكردي ال�سوري، جذبت انتباه المحللين. 
ونظر محللون مهتمون باإيران في الو�سع 

الحالي من زاوية كيف �سيوؤثر بدوره على 
جمهورية اإيران الإ�سالمية وطموحها 

لن�سر نفوذها في المنطقة، ول�سيما 
فيما يتعلق بتداعيات الحتجاجات 

والعمليات التي تجري في كل من البلدان 
الثالثة. وتخل�س تلك الدرا�سات بت�سكل 

اأوقات �سعبة بالن�سبة لإيران قد وحان 
الوقت لها "اإعالن الحداد" على خططها 

التو�سعية، وقد حان الوقت لالإعالن عن 
اأن مئات المليارات من الدولرات التي 

اأنفقتها طهران في الدول المجاورة بهدف  
مد النفوذ بمختلف، قد ذهبت �سدى.

واأ�شي���ر في تلك التقارير الى اأن ال�شعب اللبناني خرج 
اإل���ى ال�ش���وارع ب�شع���ارات اجتماعي���ة و�شيا�شية، ولم 
يخاف من الر�شا�ض من الجهاز القمعي. ويمكن روؤية 
ال�ش���يء نف�شه اليوم في �شوارع المدن العراقية، حيث 
قت���ل اأكثر من مئة �شخ����ض. وترتبت في اإي���ران اأي�شًا 
ظ���روف م�شابهة لظروف هذه البلدان العربية اإلى حد 

كبير، فهل كل هذه الدول تنتظر م�شيرًا واحدًا؟  
وتدلل تلك التقارير عل���ى تلك اال�شتنتاجات، بالو�شع 
الحالي في كل من الدول الثاث. وح�شب تلك التقارير 
ت�شعر اإي���ران بالقلق اإزاء الو�شع في العراق المجاور 
لها، حي���ث يبدو الو�شع مثبًط���ًا للغاية من وجهة نظر 
م�شالح طهران عل���ى المدى الطويل. وخرج المايين 
م���ن مواطن���ي ب���اد الرافدين اإل���ى ال�ش���وارع، كما هو 
الحال في لبنان، مطالبين باإنهاء الر�شوة والف�شاد في 
اأعلى م�شتويات ال�شلطة. ووفقًا للمحللين، فاإن الجانب 
المهدد لطهران تمثل برف���ع التجمعات واالحتجاجات 
المختلف���ة، �شع���ارات معادي���ة الإيران ُتطال���ب ب�شوت 
ع���اٍل بو�شع حد لتدخل طهران ف���ي ال�شوؤون الداخلية 
لبلده���م. وخ���ال فت���رة م���ا بع���د الث���ورة االإ�شامي���ة، 
خ�ش�شت اإيران مليارات الدوالرات لزيادة ح�شورها 
الموؤث���ر في العراق وغيره من ال���دول المجاورة، لكن 
العراقيي���ن خال المظاه���رات االحتجاجي���ة االأخيرة 
اأعلن���وا ب�شوت عال، وجوب انح�شار النفوذ االإيراني 
في الع���راق. حتى ف���ي مدينة كرب���اء المقد�شة، وهي 
عل���ى ح���د مختل���ف المعطيات، معق���ل حقيق���ي للنفوذ 
االإيران���ي، ت���م ت�شجي���ل اأكب���ر ع���دد م���ن المظاه���رات 
المناه�شة الإيران، طالب الم�شاركون فيها طهران علنًا 

ب� "اإزالة قب�شتها" عن هذا البلد الم�شتقل. 
وف���ي لبن���ان، ت�شي���ر التقاري���ر ال���ى تدفق النا����ض اإلى 
ال�ش���وارع، احتجاج���ًا على عدم ج���دوى حكومة �شعد 
الحريري، في حين اأن بع�ض ال�شعارات التي عبر عنها 
المتظاه���رون موجهة اأي�شا �شد االأح���زاب ال�شيا�شية 

بم���ا في ذلك حزب الله الموالي الإي���ران واأن�شطته، لقد 
و�ش���ل االأمر اإل���ى اأن زعيم ح���زب الل���ه، ال�شيخ ح�شن 
ن�شر الله، اأ�شبح قلقًا للغاية ب�شاأن م�شتقبل ت�شكياته 
الع�شكرية وال�شيا�شي���ة وطلب من اأع�شائه اأن يبعدوا 
باأنف�شه���م ع���ن االحتجاج���ات، ويتجاهل���وا مطالبه���ا 
بتغيير الهي���كل ال�شيا�شي للمجتم���ع اللبناني وتغيير 
ف���ي الحكومة، ولكن هذا ما حدث بالفع���ل.  ووفقًا لما 
اأ�شي���ر في التقارير، ف���اإن ال�شيخ ح�شن ن�شر الله مثا، 
يق���ول اأن مئات االآالف من االأ�شخا����ض الذين �شاركوا 
في االحتجاجات في �ش���وارع المدن اللبنانية اأر�شلهم 
اأعداوؤن���ا، واأنهم عموم���ًا "لي�شوا لبنانيي���ن حقيقيين، 
لذلك، ال ي�شتحق االهتمام باأي مظاهرة ". ووفقا لزعيم 
حزب الله يجب على المواطنين اأن يكونوا حذرين من 
االأعداء. وتاحظ تل���ك التقارير الى اأن حججًا مماثلة 
فيم���ا يتعلق باأنواع مختلفة م���ن المظاهرات اأو اأنواع 
اأخ���رى من االحتجاجات  ظهرت اأي�شًا في اإيران، وفي 
غ�شون ذلك، اإن لبنان، وفقًا للمحللين هو المكان الذي 
تمكن���ت فيه اإي���ران اإلى اأق�شى حد م���ن تنفيذ خططها، 
وم���ن غير المرجح اأن ترف�ض ب�شهولة تقلي�ض نفوذها 

هناك.
لكن خ�شائر اإيران االأكثر فداحة، وفقًا للمحللين كانت 
في �شوري���ا. فالم�شاركة في محارب���ة داع�ض لم تهدف 
وح�ش���ب الق�شاء عل���ى االإرهاب ب�ش���وره الوح�شية، 
واإنما لتحقي���ق اأهداف جيو �شيا�شي���ة وب�شط النفوذ 
ف���ي المنطق���ة. وله���ذا الغر�ض ت���م �شخ مال���ي �شخم 
هن���اك طوال ثماني �شنوات من الحرب االأهلية، وذلك 
ل�شمان تواج���د ت�شكيات حر�ض الث���ورة االإ�شامية، 
ووحداته���ا في العملي���ات الع�شكرية االأخ���رى، ودعم 
القوات ال�شورية على كافة الجبهات. وتجدر االإ�شارة 
اإل���ى اأن خ�شائر "فيلق القد�ض" وح���ده تجاوزت األف 
�شخ����ض. وكان االإيراني���ون، والقول لتل���ك التقارير، 
ياأمل���ون في تحوي���ل االأرا�ش���ي ال�شوري���ة اإلى ج�شر 

ع�شك���ري، وكذل���ك ال�شيط���رة عل���ى المج���ال االإقليمي 
باأكمله.

وي�شي���ر المحللون ال���ى اأن االأحداث الت���ي وقعت في 
االأي���ام االأخي���رة ف���ي �شمال �شرق���ي �شوري���ا، واإدخال 
تركي���ا قواته���ا في ه���ذه المنطق���ة قد و�شع���ت االآمال 
االإيراني���ة تل���ك في مو�ش���ع �شك. وبع���د االتفاق الذي 
ت���م التو�ش���ل اإليه خ���ال االجتماع ف���ي �شوت�شي بين 
رئي�ش���ي رو�شي���ا وتركي���ا - فاديمير بوتي���ن و طيب 
رج���ب اأردوغان ، يج���ب على االإيرانيي���ن اأن يف�شلوا 
ال�شمت  الأنه من غير الوا�شح تمامًا اليوم كيف عليهم 
اأن يتحرك���وا في االتجاه ال�شوري. في الواقع، يكتب 
المحلل���ون، اأن خطوة الرئي�ض التركي الإن�شاء منطقة 
اأمني���ة بعر����ض 30 كيلومترًا على الح���دود ال�شورية 
وب���اده ج���اءت دون �شاب���ق اإن���ذار للزعي���م االإيراني 
االأعل���ى اآي���ة الله علي خامنئي، ولم يت���م االإعان عنها 
اإال ف���ي لقائ���ه بالرئي����ض الرو�شي. ول���م يقت�شر االأمر 
عل���ى عدم ا�شت�شارة الرئي�ض االإيراني ح�شن روحاني 
ح���ول هذا المو�ش���وع، لكنه لم يبلغه حت���ى بعد لقائه 
م���ع بوتين. ف���ي الواق���ع كما تق���ول تل���ك التقارير اإن 
اإي���ران ق���د اأُخرجت من ال�شيغة الثاثي���ة التخاذ قرار 
ب�ش���اأن الق�شية ال�شوري���ة. واإن الرئي�ض التركي يلمح 
ف���ي خطواته اإلى اأنه ال يعتب���ر الجمهورية االإ�شامية 
جهة فاعلة مت�شاوية م���ع باده في العملية ال�شورية. 
وه���ذا، بعد اأن اعتبرت اإي���ران نف�شها ل�شنوات عديدة 
الق���وة الرئي�ش���ة الت���ي تق���دم الم�شاع���دة ل�شوريا في 
جمي���ع مجاالت الحي���اة، وكما تعتق���د ، وجدت موقعًا 
له���ا هناك. كان لدى اإيران هن���اك العديد من الخطط . 
لكن الخطوة االأخي���رة لرو�شيا وتركيا تو�شح بجاء 
م���ن ه���و �شاح���ب الق���رار، ويمك���ن تف�شير ذل���ك على 
النحو التال���ي: يعتقد الزعيم الترك���ي، الذي تخا�شم 
م���ع ن�شف العال���م تقريب���ًا، اأن باإمكان���ه اتخاذ خطوة 
تظهر بو�ش���وح عدم احترامه لطه���ران. ويت�شح ذلك 
اأي�ش���ًا م���ن خال رد فعل���ه على موقف اإي���ران ال�شلبي 
للغزو الترك���ي ل�شمال �شرقي �شوريا. ففي كلمته اأمام 
الرئي����ض االإيراني، اأخب���ره اأردوغان اأن���ه كان ينبغي 
عليه اأن يق���وم بتهدئة المعار�شي���ن للموقف التركي. 
وب���داًل من ذل���ك، اأعرب���ت وزارة الخارجي���ة االإيرانية 
عن ا�شتيائه���ا من االتفاق الذي ت���م التو�شل اإليه بين 
تركي���ا ورو�شي���ا، قائل���ة اإن���ه يتعار�ض م���ع اتفاقيات 
ع���دن، التي اأ�شرت عليها اإي���ران مرارًا وتكرارًا. وفي 
الواق���ع، يمكن اعتبار الخطوة االأخيرة لتركيا هزيمة 
�شيا�شية الإيران على نطاق اإقليمي، وخا�شة في �شوء 
ت�شريحات الم�شوؤولين االأخيرة في اإيران المتفائلة، 
حول االنت�شارات على طريق الهيمنة االإقليمية. وفي 
دولة عربية اأخرى - اليم���ن – اأهدرت اإيران االأموال 

على القوى الموالية لها.
عل���ى الرغم من ذلك، كما ت�شير التقارير  تنطلق اليوم 
م���ن ايران بيانات تعلن االنت�ش���ار، وتوؤكد اإنها قادرة 
عل���ى فر����ض اإرادته���ا عل���ى العال���م باأ�ش���ره، وخا�شة 
ال�ش���رق االأو�شط، واأنها  تمكنت م���ن تركيع الواليات 
المتح���دة، التي ال تجروؤ على الح���رب مع اإيران، واأن 
العالم باأ�شره �شيقع ف���ي الفخ الذي ن�شبته جمهورية 
اإيران االإ�شامية. وعلى وف���ق تقديرات المحليين اإن 
كل ه���ذا بعيد كل البعد عن الواق���ع، م�شيرين الى ثمة 
ناقو�ض خط���ر منذ فترة طويلة في داخ���ل اإيران، مما 
ي�شي���ر اإلى اأن الو�شع الحالي محفوف باال�شطرابات 

االجتماعية الماأ�شاوية.

�إير�ن تخ�سر �ل�سرق �لأو�سط 

العراق بحاجة ُمِلّحة وا�ستثنائّية 
لإجراءات و�سيا�سات ق�سرية 

الأجل .. وخطط و�سرتاتيجيات 
طويلة الأجل ، من اأجل حت�سني 

وتطوير بيئة الأعمال الواعدِة فيه 
، والتي متتلُك اإمكانات هائلة ، قّل 

اأن ميتلكها بلٌد اآخر ، خللق فر�س 
حقيقية للت�سغيل والإ�ستثمار 

والدخل .

ه���ذه "بديهّية"مللنا م���ن تكراره���ا ، ولكنها تبقى 
العامل���ة  "تخدي���ر" الق���وى  م���ن  بكث���ر  اأف�ش���ل 
"املورف���ني  م���ن  ب�جرع���ات  ال�شاّبة"العاطل���ة" 
 ، احلرم���ان  اأوج���اع  و"ت�شك���ني"    .. الريع���ي" 
واإنع���دام االأف���ق املُجتمع���ي لدينا ، ب� "ُح���َزم" من 
"نظام" ال  ُيقّدمها  ال�شيا�ش���ي" ،التي  "الكوكايني 
م�شلح���َة لُه اأب���دًا يف اأن تتح���ّوَل اإىل حقائق على 

اأر�ض الواقع.
اإّن هن���اك "بديهيات" اقت�شادي���ة و�شيا�شيةاأخرى 
، ميك���ن االإحتكام اإليه���ا اأي�شًا، ملعرف���ة ماذا فعلت 
احلكوم���ات الت���ي تعاقبت علينا عل���ى امتداد �شتة 
ع�ش���ر عامًا ، واإىل اأّي م���دًى كانت "دولتنا" فا�شلة 
بهذا ال�شدد ..  واإليكم "االأِدّلة" ، واإليكم "ال�شهود" 

.. واإليكم التفا�شيل:

اإّن اللوائ���ح التنظيمية املتخّلف���ة ، وقواعد العمل 

املرهق���ة الت���ي ال تت�ش���م بالفعالي���ة اأو الكفاءة ، قد 
تخن���ق ن�ش���اط ري���ادة االأعم���ال ومنو ال�ش���ركات. 
وي���وؤدي ذل���ك اإىل اإبعاد القط���اع اخلا�ض )املحلي 
 ، التنظيمي���ة  اجله���ات  رقاب���ة  ع���ن  واالأجنب���ي( 
والتحّول اإىل القطاع غ���ر الر�شمي ، اأو اخلروج 
م���ن الباد بحًث���ًا عن بيئة عم���ل اأكرثاأمنًا وربحّيًة 
وَدعم���ًا . و يتجنب امل�شتثم���رون االأجانب )عادًة(

االقت�شادات التي حت���ول القواعد التنظيمية فيها 
دون ازدهار الن�شاط االقت�شادي.

وق���د ال تعيق االإج���راءات البروقراطية املرهقة ، 
واالإفتق���ار اإىل االأطر القانوني���ة املائمة ، وغياب 
االإ�شتق���رار ، ال�ش���ركات اأو امل�شتثمري���ن فح�شب، 
ب���ل اإنه���ا ق���د تعرقل ق���درة االقت�ش���اد عل���ى النمو 
ممار�ش���ة  يف  االقت�شادي���ة  فاحلري���ة  امل�شت���دام. 
اأن�شطة االأعم���ال ت�شر جنبًا اإىل جنب مع التنمية 
االقت�شادي���ة والقط���اع اخلا�ض املزده���ر، وهذان 

بدورهم���ا يدعم���ان الق�ش���اء على الفق���ر وحتقيق 
الرخاء امل�شرتك.

يقي����ض تقري���ر ممار�ش���ة اأن�شط���ة االأعم���ال 2020 
)ال�ش���ادر قب���ل اأي���ام عن البن���ك ال���دويل( اللوائح 
التنظيمي���ة يف 190 اقت�شادًا ع���ر 12 جمااًل )اأو 
رًا(لتنظي���م اأن�شط���ة االأعم���ال بغر����ض تقييم  موؤ�شِّ
بيئ���ة االأعمال يف كل اقت�ش���اد. ومت ا�شتخدام 10 
من ه���ذه املوؤ�شرات لتقدير م���دى �شهولة ممار�شة 
اأن�شط���ة االأعم���ال ه���ذا الع���ام. وه���ذا ه���و الع���دد 
ال�شاب���ع ع�ش���ر م���ن ه���ذه الدرا�ش���ة الت���ي حف���زت 
احلكومات حول العامل على اإجراء اإ�شاحات يف 
اأن�شطة االأعم���ال بهدف تعزيز النم���و االقت�شادي 

امل�شتدام.
 وتبح���ث الدرا�ش���ة يف قواع���د توؤثر عل���ى �شركة 
ما م���ن بدايتها حت���ى مرحلة الت�شغيل ث���م توقفها 
عن العم���ل: بدء الن�ش���اط التج���اري، وا�شتخراج 
تراخي����ض البناء، وتو�شي���ل الكهرباء، وت�شجيل 
وحماي���ة  االئتم���ان،  عل���ى  واحل�ش���ول  امللكي���ة، 
امل�شاهم���ني اأ�شح���اب احل�ش����ض القليل���ة، ودف���ع 
ال�شرائب، والتجارة عر احلدود، واإنفاذ العقود، 

وت�شوية حاالت االإع�شار املايل.
وعلى وف���ق هذه الدرا�ش���ة، فاإن البل���دان الع�شرة 
الأعم���ال،  اأن�شط���ة  ملمار�ش���ة  الع���امل  يف  االأف�ش���ل 
ه���ي نيوزيلن���دا )بع���دد نق���اط 86.8 م���ن 100(، 
و�شنغاف���ورة )86.2(، و ه���وجن ك���وجن )85.3(، 
والدمن���ارك )85.3(، وجمهوري���ة كوري���ا )84(، 
والواليات املتح���دة )84(، وجورجيا)83.7(!!! ، 
التي تاأتي يف املرتبة ال�شابعة قبل اململكة املتحدة 

)83.5(، والرنويج )82.6(، وال�شويد )82(.

ت�شرتك االقت�شادات التي حترز اأعلى الدرجات يف 
�شهولة ممار�شة االأعم���ال التجارية يف العديد من 
ال�شمات، مبا يف ذلك اال�شتخدام الوا�شع لاأنظمة 
االإلكرتونية. وكان لدى البلدان الع�شرين االأف�شل 
اأداًء من�ش���ات عل���ى االإنرتنت لتاأ�شي����ض ال�شركات 
وتقدمي االإقرارات ال�شريبية ونقل امللكية. عاوة 
عل���ى ذل���ك، يوج���د 11 اقت�ش���ادًا لديه���ا اإجراءات 

اإلكرتونية لت�شاريح البناء.
 وب�شكل عام، ف���اإن البلدان الع�شرين االأف�شل اأداًء 
لديها لوائح تنظيمية دقيقة الأن�شطة االأعمال تت�شم 

بدرجة عالية من ال�شفافية.
بالن�شب���ة لل���دول العربية تاأتي االإم���ارات العربية 
املتحدة يف املرتبة 16عامليًا)80.9 نقطة( ، اأي قبل 
اأملاني���ا الت���ي تاأتي يف املرتب���ة 22)79.7( ، و قبل 
فرن�ش���ا 32)76.8(... وتاأت���ي بعدها يف الرتتيب 
 )71.6(62 وال�شعودي���ة   ، البحري���ن)76.0(   43
و   ،  )69.0(75 واالأردن   ،  )70.0(68 وُعم���ان   ،
قط���ر 77)68.7( ، وتون�ض78)68.7( ، والكويت 

. 67.4((83
 وياأت���ي الع���راق يف املرتبة 172 عاملّي���ًا ) من بني 
 100 فقط)م���ن  نقط���ة   44.7 ب����  و  دول���ة(،   190
نقطة( ، وال تاأت���ي بعدنا يف الرتتيب اإاّل دول مثل 
اأفغان�شت���ان وليبي���ا وجنوب ال�ش���ودان واأرتريا 

وت�شاد و تيمور واأنغوال وال�شومال. 
اأّم���ا الدول "املتخّلفة" االأخ���رى التي تتفّوق علينا 
يف الرتتي���ب فهي ، ميامنار وال�شودان ومدغ�شقر 
وبنغادي�ض ونيكارغ���وا وكمبوديا ومايل وبنني 

وجزر مار�شال وبوركينا فا�شو!!!!!.
ويكف���ي وج���ود العراق يف ه���ذه املرتب���ة املتدنّية 

م���ن جدول الرتتيب ، لتق���دمي تقييم مو�شوعي ملا 
ُي�شم���ى ب� "اإ�شاح���ات" احلكوم���ات املتعاقبة يف 
العراق )طيلة �شت���ة ع�شر عامًا ( يف جمال ت�شهيل 
بيئة االأعمال .. وملعرفة اإىل اأّي مدى ميكن للوائح 
التنظيمي���ة املتخّلف���ة ، وقواع���د العم���ل املرهقة ، 
، والروت���ني الثقي���ل ، واأمن���اط االإدارة البائ�ش���ة 
الت���ي ال تت�شم بالفعالي���ة اأو الكفاءة ، والفو�شى ، 
واأنح�شار �شلطة القانون )وما يرتبط بكّل ذلك من 
ف�ش���اٍد متعّدد االأوجه واالأبعاد( .. اأن توؤدي )كّلها( 
اإىل عزوف امل�شتثمرين )املحلّيني واالأجانب( عن 
العم���ل يف الع���راق .. واإىل التده���ور امل�شتمر يف 
موؤ�ّشرات االإقت�شاد الكّلي ، واإىل ارتفاع موؤ�شّرات 
احلرم���ان ، وتزاي���د مع���ّدالت البطال���ة والفق���ر ، 
وتر�شي���خ ريعّي���ة االإقت�ش���اد ، و تعزي���ز "اأبوّية" 

االإدارة ال�شيا�شية للموارد االإقت�شادية.
اإّن اإ�ش���اح و حت�ش���ني بيئ���ة االأعم���ال يف العراق 
يج���ب اأْن يكون هو اخلطوة االأوىل )واالأ�شا�شية( 
للتحدي���ات  لاإ�شتجاب���ة  الطوي���ل   الطري���ق  يف 
واالأزم���ات االإجتماعية واالإقت�شادي���ة "البنيوّية" 
املُركّب���ة ، الت���ي يع���اين منه���ا الع���راق من���ذ عقوٍد 
عديدة.. ولي�ض االإ�شرار على اإجراءات "الرتقيع" 
احلكومي والرمل���اين البائ�شة ، بهدف امت�شا�ض 
نقم���ة النا����ض ، م���ن خ���ال )مث���ًا( تخفي����ض �شّن 
التقاعد)لزي���ادة ع���دد املتقاعدين ال�شخ���م اأ�شًا( 
، واإح���ال موظّف���ني حكوميني عاطل���ني عن العمل 
بداًل عنهم)لزيادة عدد املوظّفني احلكومّيني الهائل 
اأ�شًا( .. وغرها من احللول التي تفتقر للمنطق 
االإقت�شادي ال�شلي���م ، و التي ال ميكن لها اأْن توّفَر 

م�شدرًا للتوظيف الدائم ، والدخل املُ�شتدام.

تقييم بيئة �لأعمال في �لعر�ق:
 تقرير�لبنك �لدولي عن ممار�سة �أن�سطة �لأعمال 2020

 د.عماد عبد اللطيف �سامل 



�سحر اللغة العربية ومفرداتها كان 
ئ  له الأثر المبا�سر والقوي في تبوِّ
ال�سعر العربي وما و�سل اليه، لكن 

ماذا عن ال�سرد؟ وهنا اعني على وجه 
الخ�سو�ص ال�سرد الروائي. اأكاد اأجزم 

اأن للغة نف�ص الأثر المبا�سر والقوي 
ولكن لي�ص في تطورها بل ببقائها 

في �سفوف متاأخرة عن �سفوف 
الرواية العالمية، وهذه حقيقة 

يجب اأن نواجهها جميعًا. الأدب هو 
ال�سقف الكبير الذي ين�سوي تحت 
لوائه ال�سعر وال�سرد بكل اأ�سكالهما 

ومنها الرواية، وهذا يدفع بال�سرورة 
اأن يكون كاتب الرواية اأديبًا.

 

اإن �صحرن���ا باللغ���ة العربية الت���ي ت�صل حد 
العبودية والتقدي�ص، جعل التمل�ص من هذه 
القاعدة اأمرًا م�صتحياًل، على الأقل حتى الآن، 
فظّل���ت الرواية حتى الآن كمنتج اأدبي تدور 
يف فل���ك اللغة الت���ي ه���ي اأداة الأدب، بعيدًا 
عن امليادي���ن العلمي���ة والتطبيقية الأخرى. 
يف الوط���ن العرب���ي، ل يكت���ب الرواي���ة اإل 
خريج���و الآداب، دار�ص���و اللغ���ة العربي���ة، 
واأحيان���ًا الفل�صف���ة، اإل اأن���ه يف كل الأحايني 
ل يخرج���ون عن دائ���رة العل���وم الن�صانية، 
فيما يكتب الرواية يف الغرب علماء النف�ص، 
والفيزي���اء  والريا�صي���ات  والجتم���اع، 
والكيمياء وال�صا�ص���ة واحلكام، وامل�ص���اهري 
وعلماء النب���ات... الخ انطالقًا من جتاربهم 
العلمية واملعرفية يف حقول العلم املختلفة، 
ل يرت���دون جبة الأدب ليدخل���وا عامل كتابة 
الرواي���ة، ب���ل ينقل���ون معارفه���م وجتاربهم 

العلمي���ة اىل النا�ص عرب ال�ص���رد الروائي، ل 
يبالون ول يهدفون اأبدًا اىل اطالق �صفة اأو 
لقب -اأدي���ب- عليهم، بل م���ا يهمهم فعاًل هو 
كتاب���ة ما ي���دور يف خميلتهم بعي���دًا عن كل 
القواعد واملحظورات، يكتبون بحرية تامة، 
واحلري���ة اأمُّ الإب���داع و�ص���رطه. كافكا عميد 
الكتابة الكابو�ص���ية حا�ص���ل على الدكتوراه 
ي���روق  ال���ذي  تول�ص���توي  القان���ون،  يف 
للكثريين اطالق لقب عميد الأدب الرو�ص���ي 
علي���ه، مل يك���ن اإل موؤرخًا، غار�ص���يا ماركيز 
در����ص القان���ون لكن���ه مل يكم���ل تعليمه ومل 
يح�ص���ل على ال�ص���هادة اجلامعية، الأمريكي 
اأرن�ص���ت همنغواي  مل يح�ص���ل �ص���وى على 
ال�ص���هادة الثانوي���ة، وكذل���ك باول���و كويل���و 
الذي ظّنه اأباه  جمنونًا، مل يح�ص���ل �ص���وى 
على ال�ص���هادة الثانوية وغريه���م كرث؛ على 
�ص���بيل املثال رواية )النمل( ال�صهرية، كتبها 
ع���امل احل�ص���رات الفرن�ص���ي برين���ار فريبر، 
ه���ذه الرواي���ة حققت جناح���ًا باه���رًا وغري 
م�ص���بوق، عل���ى الرغم م���ن اأن الرواية تدور 
ح���ول عامل النمل، واأبطالها من احل�ص���رات، 
اإذ ا�ص���تفاد فريبر من �ص���نوات حياته الثالث 
والع�ص���رين والتي ق�ص���اها يف درا�صة عامل 
النم���ل، فوظف احلقائق العلمية فيما يتعلق 
ب�ص���لوكيات هذه احل�ص���رة واأمناط عي�صها، 
وقدراتها املتفردة وتركيبها الف�ص���يولوجي 
بل وحت���ى ال�ص���يكولوجي، يف كتابة رواية 
غ���ري معهودة، م���ع العلم اأن ه���ذه الرواية ل 
تع���دُّ خياًل علمي���ًا متام���ًا، بل جعله���ا واقعًا 
مواٍز للواقع الذي يعي�ص���ه الق���ارئ. كل هذا 
عل���ى العك�ص مما يج���ري يف عاملنا العربي، 
اإذ مل جن���د روائي���ًا عربيًا واحد ا�ص���تفاد من 
العل���وم ال�ص���رفة اأو التطبيقي���ة يف كتاب���ة 
رواي���ة واح���دة. جلَّ ه���م الروائ���ي العربي 
واملف���ردات  اللغوي���ة  والرتاكي���ب  اللغ���ة 
وال�ص���تعارة والأ�ص���لوب و...الخ ول جند 
عامل���ًا عربي���ًا فك���ر يف كتابة رواي���ة كما فكر 
وكت���ب علماء الغرب.  له���ذا ل عجب اأبدًا اأن 
تبقى الرواي���ة العربية يف مرات���ب متاأخرة 
ول  الغرب���ي،  الع���امل  يف  نظرياته���ا  اأم���ام 
ُنرجع ذل���ك اإل لديكتاتورية اللغ���ة العربية، 
الت���ي مازال���ت حتك���م قب�ص���تها عل���ى كل ما 
يتعل���ق ب���الأدب. وم���ا زال الروائ���ي منقادًا 
لبع�ص النق���اد العرب املتوا�ص���عني جدًا يف 
نقدهم، لأنهم مل يتجاوزوا حدود �ص���فحات 
الكت���ب التي در�ص���وها يف الكادمييات، ول 
اأ�ص���وار اجلامع���ات الت���ي تخرج���وا منه���ا، 
ه���ذه الديكتاتوري���ة الت���ي متار�ص���ها اللغ���ة 
العربي���ة حتتاج وبال�ص���رورة اىل ثورة من 
الروائيني العرب. فاللغة يف ال�صرد الروائي 

اأداة ولي�صت هدفًا. 
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يف ال�صابع والع�ص���رين من ت�صرين الأول 1958 
ال�ص���وفيت  للكّت���اب  اجتم���اع مو�ص���ع  تقررعق���د 
يف مبن���ى نادي ال�ص���ينما ح�ص���ره اأب���رز الكتاب 
ال�ص���وفيت املعروف���ني ، وذل���ك للنظر يف ق�ص���ية 
با�ص���رتناك . كان كل �ص���يء معدًا على نحو دقيق 
: م���ن يتح���دث يف الجتم���اع ؟ وم���اذا يق���ول يف 
اإطار اإدانة با�ص���رتناك. وقد وجه���ت الدعوة اىل 
با�صرتناك نف�ص���ه حل�صور الجتماع ، ولكنه علم 
اإن الغر�ص من عقده هو اإ�ص���دارقرار بف�صله من 
احتاد الكت���اب . وهذا يعني حرمانه من ال�ص���كن 
يف منزله  الذي تعود ملكيته اىل الحتاد ، ومنعه 
من الن�ص���ر ، وحظر كتب���ه ، اأي قطع مورد رزقه ، 
حيث كان يعي�ص هو وعائلته على ما ي�صتلمه من 

مكافاآت لقاء اأعماله .
يف ال�ص���باح الباك���ر لذلك اليوم غادر با�ص���رتناك 
منزل���ه الريف���ي ، وتوجه اىل مو�ص���كو للت�ص���اور 
و�ص���ديق   ) ايفين�ص���كايا  اولغ���ا   ( ملهمت���ه  م���ع 
مقرب منهم���ا هو الأدي���ب والع���امل الفيلولوجي 
فيجي�ص���الف ايفان���وف ، ح���ول اجتم���اع احت���اد 
الكت���اب ، وهل ينبغي لبا�ص���رتناك ح�ص���ور هذا 
) الجتم���اع – املحاكم���ة ( وتعري�ص نف�ص���ه اىل 
�ص���يل م���ن التهام���ات والهان���ات والتهديدات ، 
اأم المتن���اع عن احل�ص���ور ؟ وكان ايفانوف اول 
م���ن ق���ال انه ل يج���وز ح�ص���ور با�ص���رتناك هذه 
املحاكم���ة الأدبية باأي حال م���ن الأحوال . وكان 
ه���ذا راأي ايفين�ص���كايا اأي�ص���ًا .وافق با�ص���رتناك 
عل���ى ه���ذا ال���راأي وتوج���ه اىل غرف���ة اخرى يف 
ال�ص���قة ليكتب ر�صالة اىل �ص���كرتري احتاد الكّتاب 
ال�صوفيت كون�صتانتني فورونكوف . وبعد فرتة 
وجيزة خرج با�صرتناك من الغرفة وبيده ر�صالة 
موجهة اىل احتاد الكتاب ال�ص���وفيت ، وطلب من 
ايفانوف الت�ص���ال هاتفيًا بفورونكوف لأبالغه 

باأن با�ص���رتناك مري�ص ولن يح�ص���ر الجتماع ، 
واإنه قد كتب ر�ص���الة اىل الحتاد �ص���يتم اي�صالها 
الي���ه يف احل���ال .وج���اء يف الر�ص���الة : " تلقي���ت 
دعوتك���م وكنت عازم���ًا على احل�ص���ور، ولكنني 
عرف���ت اأن���ه �ص���تكون هن���اك تظاهرة �ص���نيعة لذا 
ارف�ص احل�ص���ور، و لن يجربين اأي �ص���يء على 
رف����ص �ص���رف اأن اأك���ون الفائ���ز بجائ���زة نوبل ، 
لكنن���ي م�ص���تعد اأن اأت���ربع مببل���غ اجلائ���زة اىل 
جمل�ص ال�صلم العاملي . اإنني ل اتوقع منكم عدًل. 
ميكنك���م اإعدام���ي ، اأو اإبعادي اىل اخل���ارج ، او 
اتخاذ  اأي اإجراء اآخر بحقي . ولكن من ف�ص���لكم 
ل تت�صرعوا . لأن ذلك لن ي�صيف اليكم ل �صعادًة ، 
ول جمدًا ". وقام ايفانوف باي�صال الر�صالة اىل 

الحتاد قبل بدء الجتماع .
حت���ّدث يف الجتم���اع ع���دد كب���ري م���ن الأ�ص���ماء 
واتهم���وا   ، والأدب  الف���ن  ع���امل  يف  امل�ص���هورة 
با�ص���رتناك باأ�صواأ اخلطايا الب�ص���رية ، وبني من 
اتهموا با�ص���رتناك اأ�ص���دقاءه بالم����ص ، والذي 
حز يف نف�ص ال�صاعر كثريا. وقد برر هوؤلء ، يف 
م���ا بعد ، موقفهم املتخاذل ه���ذا باأن المتناع عن 
انتقاد با�صرتناك ، كان يعني ف�صلهم من ع�صوية 
احت���اد الكّت���اب ال�ص���وفيت ،او حت���ى اعتقاله���م 
بتهمة الت�ص���امن مع كاتب مغ�صوب عليه من قبل 
ال�ص���لطة ، لذا مل يجروؤ اأي كاتب على الت�ص���ويت 
�ص���د قرار الف�ص���ل . الكاتب الوحيد الذي رف�ص 
ح�ص���ور الجتماع هو ايليا ايرنبورغ . ففي تلك 
اليام ، وكلما ات�ص���ل به احد ، اأ�ص���رع ايرنبورغ 
" ايلي���ا غريغوريفيت����ص   : فائ���ال  لل���رد  بنف�ص���ه 
"خارج البيت ولن يعود قريبا " ثم يغلق الهاتف 

.كان هذا موقفًا جريئا للغاية يف ذلك الوقت.
يف اليوم التايل 28 ت�صرين الأول 1958 ظهرت 
" اجلريدة الدبية " وعلى �صدر �صفحتها الوىل 
مان�صيت �صخم : " ت�ص���رف ع�صو احتاد الكتاب 
ال�ص���وفيت بوري�ص با�ص���رتناك ل يتف���ق مع لقب 
الكاتب ال�ص���وفيتي " وحتت املان�ص���يت بحروف 
اأ�ص���غر ن�ص قرار ف�ص���ل با�ص���رتناك من ع�صوية 

الحتاد .
ث���ّم عق���دت اجتماعات لف���روع احت���اد الكتاب يف 
جميع انحاء البالد ، حيث ادان الكتاب با�صرتناك 
ب�صبب �صلوكه ) الغادر ( الذي و�صعه خارج الأدب 
ال�ص���وفيتي وخارج املجتمع ال�صوفيتي ، رغم اأن 

ايًا منهم مل يقراأ رواية " دكتور زيفاغو"

وج���رت اجتماعات الته���ام والإدان���ة يف اأماكن 
والإدارات   ، وامل���زارع  امل�ص���انع  يف   : العم���ل 
احلكومية ، واملنظم���ات اجلماهريية  ، واملعاهد 
با�ص���م  ر�ص���الة  رف���ع  خالله���ا  مت   ، واجلامع���ات 
احلا�ص���رين موجه���ة اىل اجله���ات العليا تطالب 
مبعاقية ال�ص���اعر. وكان املثقفون ي�ص���خرون من 
ه���ذه احلملة برتديد عبارة تقول :" اأنا مل اأقراأها 

، ولكنني ادينها . "
  و اإزاء ه���ذه احلملة ال�صر�ص���ة والتهديد بطرده 
اىل خارج البالد وا�ص���قاط اجلن�صية ال�صوفيتية 
عنه ا�ص���طر با�ص���رتناك – وهو الذي كان يعترب 
نفي���ه اىل اخلارج اأ�ص���واأ من امل���وت -  اإىل رف�ص 
ال�ص���ويدية  ، واب���رق اىل الكادميي���ة  اجلائ���زة 
قائاًل : » اأراين م�ص���طرًا اإىل رف�ص اجلائزة التي 
منحت يل ب�ص���بب املعنى ال���ذي فهم من هذا املنح 
يف املجتم���ع الذي اأعي�ص في���ه، اأرجو األ حتملوا 

رف�صي على ملمح �صيئ . "
ثّم ا�صرع با�صرتناك اىل مقابلة اولغا ايفين�صكايا 
، وه���و يحم���ل يف جيب���ه ق���ارورة حت���وي كمية 
م���ن م���ادة ) �ص���يانيد البوتا�ص���يوم ( تكف���ي لقتل 
�صخ�ص���ني ، واق���رتح عليه���ا النتحار مع���ًا ، وان 
هذا �ص���يكون ابلغ رد على القرار املجحف لحتاد 
الكّت���اب ، ولك���ن اأولغا – وه���ي لرا بطلة رواية 

دكت���ور زيفاغو- عار�ص���ت ذلك ب�ص���دة ، قائلة اإن 
ذل���ك يعد هروبًا ل يليق به . وا�ص���تطاعت اإقناعه 
بوجهة نظرها . وجند اليوم العديد من الباحثني 
املتخ�ص�صني يف ابداع با�صرتناك يثنون عليها ، 
لأنه���ا انق���ذت �ص���اعرًا عظيم���ًا من م���وت حمقق . 
ح���دث كل ه���ذا يف اأوج ما ي�ص���مى بف���رتة ذوبان 
اجللي���د وحماربة عب���ادة الفرد ، اإل اأن اأ�ص���اليب 
الأم���ن ال�ص���ري يف جتني���د املخربين للتج�ص����ص 
على املواطنني ال�ص���وفيت وخا�صة املثقفني منهم 
مل تتغري . كان ق�صطنطني فيدين – كما ا�صلفنا - 
كاتبا �ص���هريا وجارا لبا�صرتناك يف ) بريديلكينا 
( ، ولك���ن هذا مل مينعه من رفع تقرير �ص���ري اىل 
جهاز الأمن ال�صري حول نية با�صرتناك النتحار 
الغ���رب  �ص���جة يف  اإث���ارة  اىل  �ص���يوؤدي  ، مم���ا 
واحلاق �ص���رر كبري ب�ص���معة الحتاد ال�صوفيتي 

يف اخلارج  .
الكّت���اب  م���ن احت���اد   ورغ���م ف�ص���ل با�ص���رتناك 
ال�ص���وفيت ، اإل اأن���ه ظ���ل ع�ص���وًا يف �ص���ندوق 
التكافل التابع لالحتاد . وعلى الفور ار�صل جهاز 
الأمن ال�صري طبيبة متخ�ص�صة مبعاجلة حالت 
الت�صمم مع كمية من الأدوية اىل منزل با�صرتناك 
، وزعم���ت الطبيبة انها جاءت بن���اء على تكليف 
�ص���ندوق التكافل لالعتناء ب�ص���حة با�ص���رتناك . 

وقد �ص���ّدق ال�ص���اعر كالم الطبيبة ، لأنه �صبق له 
ابالغ قيادة الحتاد باأنه مري�ص .

�صغلت الطبيبة غرفة �صغرية يف املنزل ، ون�صاأت 
�ص���كوك قوية ل���دى اأفراد عائلة با�ص���رتناك حول 
املهمة احلقيقية للطبيبة ، وهي منع ال�ص���اعر من 
النتحار وا�ص���عافه عند احلاجة ، وكذلك مراقبة 
ما يدور من اأحادي���ث داخل املنزل ، ورمبا كانت 

حتمل معها جهاز ت�صجيل .
وكان ع���دد م���ن رج���ال الم���ن ال�ص���ري مبالب�ص 
مدني���ة يحيطون باملنزل ويراقبون كل �ص���غرية 
وكب���رية وخا�ص���ة م���ن يرتدد عل���ى ال�ص���اعر من 

الأدباء والأ�صدقاء .
ت�ص���ري الوثائ���ق املن�ص���ورة يف رو�ص���يا موؤخ���رًا 
اىل اأن با�ص���رتناك كان يف خ�ص���م ه���ذه الأحداث 
�ص���حية ال�ص���راع الداخل���ي يف قي���ادة احل���زب 
ال�ص���يوعي ال�ص���وفيتي . فقد كان احلر�ص القدمي 
يف احل���زب يح���اول ح���رف خروت�ص���وف بعيدًا 
عن النهج اللي���ربايل . وبايعاز من منظر احلزب 
ميخائيل �صو�صلوف - ع�صو املكتب ال�صيا�صي - 
اأعد الق�ص���م اليديولوجي تقريرا من 35 �صفحة 
تت�ص���من اقتبا�ص���ات معادية للث���ورة من رواية " 
دكت���ور زيفاغو "  مت اختياره���ا مبهارة ، وقد مت 
تقدمي هذا التقرير اىل اأع�ص���اء املكتب ال�صيا�صي 
للح���زب .كما جنح���وا يف تنظيم حمل���ة اعالمية 
�ص���اخبة حتت م�صمى " ال�ص���خط ال�صعبي " على 
الرواي���ة وموؤلفه���ا ، م���ع اأن اأح���دا �ص���واء داخل 
احل���زب اأو خارجه مل يقراأ الرواي���ة . وعلى هذا 
النحو مت جعل با�صرتناك وروايته لعبة �صيا�صية 
داخ���ل البالد وخارجه���ا . كان الغ���رب اأكرث ذكاًء 
م���ن النظام ال�ص���وفيتي ، لأنه بدا اأكرث ان�ص���انية 
كمدافع عن ال�ص���اعر امل�ص���طهد . اأما النظام الذي 
حظر الرواية فقد كان ا�صبه مبحاكم التفتي�ص يف 
القرون الو�صطى . ولكن البريوقراطية احلزبية 
مل تهتم مبا تبدو عليه البالد  يف نظر الراأي العام 
العامل���ي ، فقد كانت باأم�ص احلاجة اىل البقاء يف 
ال�ص���لطة .وكان هذا ممكنًا مع الختالق امل�صتمر 

لأعداء ال�صلطة ال�صوفيتية .
�صر�ص���ة  حلمل���ة  هدف���ًا  با�ص���رتناك  كان  بينم���ا 
ووا�ص���عه ت�ص���تهدف النيل منه وت�ص���ويه �صمعته 
متهيدًا لأ�ص���قاط اجلن�صية ال�صوفيتية عنه ونفيه 
اىل خ���ارج الب���الد ، كان اأب���رز الأدب���اء يف العامل 
ي�ص���يدون ب���ه ومبنج���زه البداعي و�ص���جاعته ، 

بينهم عدد كبري من احلا�ص���لني على جائزة نوبل 
يف الأدب ) برتران���د را�ص���ل ، فران�ص���وا مورياك 
، األب���ري كامو ، اندري���ه موروا ، جون �ص���تاينبك 
، ب���ريل ب���اك ، بابلو ن���ريودا ، توما����ص اليوت ( 
ومئات الكّتاب وال�ص���عراء والفال�صفة املعروفني 
الآخرين ، منهم )�صومر�صت موم ، غراهام جرين 

، األدو�ص هك�صلي ، جارلز �صنو ، هوارد فا�صت(
وقد ان�ص���م حلمل���ة الدفاع عن با�ص���رتناك رئي�ص 
الوزراء الهندي ، جواهر لل نهرو ، حيث ات�صل 
هاتفيا بالزعيم ال�ص���وفيتي نيكيتا خروت�ص���وف 
طالبًا من���ه ايقاف احلملة على با�ص���رتناك وعدم 
ا�ص���قاط اجلن�ص���ية ال�ص���وفيتية عن���ه ، كم���ا كّلف 
ال�صفري الهندي يف مو�صكو بالت�صال بال�صلطات 
ال�صوفيتية وابالغها ، اإن احلملة على با�صرتناك 
ت�ص���يء اىل �ص���معة الحت���اد ال�ص���وفيتي . وكان 
– ال���ذي كان يحظ���ى  الهن���دي  الزعي���م  ملوق���ف 
باإحرتام كبري لدى خروت�ص���وف - الأثر احلا�صم 
يف تخل���ي النظ���ام ال�ص���وفيتي ع���ن فك���رة ط���رد 

با�صرتناك اىل خارج البالد .
عودة "دكتور زيفاغو " اإىل القارئ الرو�صي

بع���د ثالثني عام���ًا من احلظ���ر ، ن�ص���رت رواية " 
دكت���ور زيفاغو" ع���ام 1988 يف اأهم جملة اأدبية 
رو�صية وهي جملة " نويف مري – العامل اجلديد 
" ، مم���ا �ص���مح للجن���ة نوبل ب���اأن تعترب رف�ص 
با�ص���رتناك للجائزة ق�صريًا وباطاًل . ويف �صيف 
ذلك الع���ام ار�ص���لت اكادميية العلوم ال�ص���ويدية 
دبل���وم جائزة بوري�ص با�ص���رتناك اىل مو�ص���كو 
ع���ن طري���ق ال�ص���اعر اندري���ه فوزني�صين�ص���كي - 
ال���ذي كان مدع���وًا اىل ال�ص���ويد للقاء ق�ص���ائده 
اأمام ع�ص���اق الأدب - كما مت ت�ص���ليم امليدالية اىل 
البن الأكرب لبا�صرتناك ، يفغيني با�صرتناك ، يف 

احتفال مهيب جرى يف �صتوكهومل عام 1989
يف  رفيع���ة  مكان���ة  با�ص���رتناك  يحت���ل  والي���وم 
الأدب الرو�ص���ي ، حي���ث ت�ص���در طبع���ات جديدة 
م���ن موؤلفاته الكاملة ، وتقام له متاثيل ، وتن�ص���اأ 
متاح���ف يف الأماك���ن الت���ي عا�ص فيها ، وتن�ص���ر 
ع�صرات الكتب عن �ص���ريته احلياتية والأبداعية 
، وع���ن ذكري���ات املقرب���ني من���ه ، وثمة ع�ص���رات 
الباحث���ني املتخ�ص�ص���ني يف اأدب با�ص���رتناك يف 
اجلامعات الرو�صية . لقدعاد ال�صاعر العظيم اىل 
القارئ الرو�صي مكلاًل باملجد الأدبي والأخالقي 
، ومثاًل لل�صمود اأمام عوا�صف الزمن الرديء .

على طول التاريخ وج�سد العراق عنيد 
ل يبيت على ال�سيم، وكلما طالت عليه 

ال�سنون وم�ست العقود والحقب يظل 
في هذا الج�سد الم�سام عرق ينب�ص 

بالحياة ناظراً لالأمام اأماًل وتفاوؤًل. 
وبالرغم من نوازل الدهر فان هذا 

الج�سد يبقى مقاومًا الألم والقهر 
باإرادة قوية راف�سا الموت وال�ست�سالم 

كالقلعة العنيدة التي ل تنحني اأمام 
الكوارث والمحن. واآخر النوازل التي 

�سربت ج�سد العراق ب�ستى الأوبئة 
والطفيليات نازلة الإرهاب الداع�سي 

التي تعدت ب�سرورها اأية نازلة اأخرى 
حتى لم تبق على ع�سو من اأع�سائه 

�سالمًا اإل واأرادت اأن تنال منه. 

ومع ذلك فاإن اجل�ص���د العراقي �صامد دومًا يتحمل 
اخل�ص���ائر والوي���الت كاظمًا على جراح���ه باليقني، 
ته���زه  فل���م  بالإمي���ان  الطائفي���ة  وزر  ومتحم���اًل 
الد�ص���ائ�ص واملاآ�ص���ي من ج�ص���ر الأئمة اإىل �صبايكر 
ومن جرف ال�صخر اإىل نينوى كما مل تثنه اخليبات 
والنتكا�صات التي �ص���ببتها املحا�ص�صة ال�صيا�صية 
املقيتة والنتخابات الزائفة والدميقراطية اله�ص���ة 

التي هي اأُ�ص الوجع وعنوانه. 
ومل يكن انتظار الفرج معجزة تاأتي بها العاديات بل 
هو اطمئنان �صميم باأن يف هذا اجل�صد بع�ص عرق 
�ص���ليم ينب�ص، مل ت�ص���ممه رياح الطائفية البغ�صاء 
ال�ص���فراء  النتق���ام واحلق���د والث���ارات  عق���د  ول 
والهوج���اء. فظل ذلك العرق ينم���و ويرتعرع مرباأ 
من كل �ص���وء، ناه�ص���ًا بالعنفوان وحمماًل بالأوج. 
وطبيع���ي ملثل هك���ذا ع���رق اأ�ص���يل اأن ينتف�ص عن 
بكرة اأبيه واقفًا ب�ص���موخ معلنًا انتفا�ص���ته على كل 

ما هو �صيئ وفا�صد و�صرير.
هذا العرق هو �صبيبة التحرير البوا�صل الذي لبوا 
نداء اجل�ص���د العراقي اجلريح ليعي���دوا له العافية 
وقد �صحا �ص���حوة ما بعدها غفلة، موؤكدين اأن يف 
الع���راق حياة تتدفق كالينابيع تريد اخلري للجميع 
مقت�ص���ة من الفا�ص���د غري اآبهة لعديد �صروره وغري 

مرتاجعة اأمام جوره. 
به���ذا العرق �صي�ص���حو العراق من كبوت���ه متعافيًا 
ليت���دارك ما خ�ص���ره يف ظل �ص���نوات عج���اف مّرت 
علي���ه وهو يئن حت���ت وي���الت الإره���اب وليتمكن 

م���ن ا�ص���رتداد ث���روات تب���ددت يف جي���وب اأع���داء 
احلي���اة. وعنوان هذه ال�ص���حوة العراقية �ص���احة 
التحرير ون�صبها العتيد احلرية، وما بني التحرير 
واحلرية حياة حرة تبغيها جموع ناب�صة بالرف�ص 
وهاتف���ة بالويل ومت�ص���لحة باليقني تن���ادي العامل 
بعل���و �ص���وتها اإن ال�ص���باب ثائ���رون عل���ى �ص���رور 
الفا�ص���دين املنتفع���ني الذي���ن اعتا�ص���وا عل���ى دماء 
العراقيني ف�صاروا متخمني باملليارات، حتى فتتوا 
الوطن وتركوه ج�ص���دًا جريحًا بعد اأن اأنعم عليهم 
باخلريات فقابلوه باجلحود والنكران م�ص���تنزفني 
خرياته ظان���ني اأنه لن ينه�ص؛ لكن هيهات جل�ص���د 
الع���راق اأن مي���وت وفي���ه عرق �ص���يطيح بهم ومبن 
خط���ط له���م و�ص���اندهم و�ص���اهم معه���م يف الذهاب 

بالعراق اإىل الذواء .
و�ص���يعلم الظامل���ون اأي منقلب ينقلبون و�ص���يكون 
الزم���ن الق���ادم ملك العراقي���ني وقد تعاف���ى وطنهم 
عتيدًا باأهل���ه وعريقًا بتاريخه ومتدفقًا ب�ص���رايينه 
اأنهارًا متد بالعطاء والبذل والفداء ململمًا مفا�صله 
الت���ي تبع���رثت وخريات���ه الت���ي نهبت ليع���ود حرًا 
وقوي���ًا تنب����ص عروق���ه انتفا�ص���ًا بوت���رية اأولئ���ك 
الأج���داد الذي���ن ما �ص���اوموا على ح���ق ول هادنوا 

باطاًل ول نك�صوا اأمام ملمة.
وم���ن اأول ت�ص���رين الأول ونح���ن ن�ص���هد عالم���ات 
التعايف تغمر هذا اجل�ص���د بدءًا من �صاحة التحرير 
وانتهاء باآخر �ص���احة من �ص���احات الع���ز العراقي. 
وها هو اجل�ص���د الفقري يتعافى كي يق�ص م�ص���جع 
احلق���وق  ا�ص���رتداد  اأوان  اأن  معلن���ًا  املتجربي���ن 
ال�ص���ليبة قد حان واأن الدوائر �ص���تدور على كل من 
بغ���ى فلم يرع يف العراق اإل ول ذمة، وكل من تكرب 

فاأذاق ال�صعب املرارة خيانة وعمالة.
عراق اليوم مل يعد عراق الأم�ص فال دجل �صينطلي 
علي���ه ول اأكاذي���ب �ص���تخمد غ�ص���به ول ادع���اءات 

بالنزاه���ة والوطني���ة �ص���تمر علي���ه. اإن���ه الآن يعي 
بوعي �صميم اأن الذين �صا�صوه قد ا�صتباحوه ومن 
نابوا عنه قد خانوه. وها هو العراق ي�ص���تيقظ من 
غفوة اأرادها له املتاج���رون بالدماء اأن تدوم ولكن 
هيهات وفيه عروق تنب�ص فتوة و�صبابًا مل توهنها 
العاديات ومل تفّت يف ع�صدها النوائب والأزمات. 
به���ذه الع���روق �ص���ينه�ص ع���راق الق���رن احل���ادي 
والع�ص���رين متعافيًا �ص���احيًا وقد م�ص���ك مب�صتقبله 

اأبناوؤه احلقيقيون.  
واملاأم���ول له���ذه الع���روق املنتف�ص���ة اأن تظ���ل مت���د 
اجل�ص���د العراق���ي بالق���وة م�ص���تمرة ومدمي���ة ل���ه 
العافي���ة ف���ال تتوان���ى ب���ل تظل �ص���لبة ثابت���ة على 
احلق مواجهة ال�ص���ر باإباء و�صموخ، واإل �صت�صيع 
فر�صة التعايف �صدى ل �صمح الله فيهلك اجل�صد من 
جدي���د فنعود اإىل املربع الأول الذي منه �ص���ودرت 
ثرواتن���ا با�ص���م احلف���اظ عليه���ا وتفرق���ت وحدتنا 
بحج���ة معادلة دميقراطيتها، فا�ص���تبيحت حرماتنا 

وتراجعت حياتنا. 
م���ا نريده للعرق الت�ص���ريني املنتف����ص هو اأن يظل 
ن�ص���غه حي���ًا متيقظ���ًا للغ���د ال���ذي ينتظ���ره متاأهبًا 
لكل م���ارق دجال، م�ص���رًا عل���ى احلياة فلق���د بانت 
خمططات ذوي الوجوه الكاحلة املنتفعني املزيفني 

بالن�صك واملدعني الورع. 
عليك اأيها العرق العراقي النجيب اأن ت�ص���رب حتى 
تنت�صر ل�صنواتك التي اأخذها منك من مل ي�صتحقها. 
وانتفا�ص���تك م�ص���روعة ل هي متحزبة ول موالية. 
اإنها منك واليك فلتكن حري�ص���ًا عليها �ص���ابرًا على 
اأمده���ا من خالل نب�ص���ك الدفاق باخلري وبن�ص���غك 
العايل الذي يعانق ال�ص���ماء ف���ال يرهبه الوعيد ول 
ينال من���ه الونى، واأن ي�ص���تمر م�ص���ريك التحرري 
م�ص���املًا و�ص���لميًا حتى تتحقق اأهداف �صعبنا الذي 

�صيكون هو احلاكم ول حاكم غريه.

هكذا با�صتمرار العزم اجلماعي املوحد وبال�صمود 
الذي لي�ص فيه تنازل اأو ر�ص���وخ �ص���تنجلي املحنة 
الكاذب���ة  وتطميناته���م  الدجال���ون  و�ص���يندحر 
واملتاآمرة. فالنتفا�ص���ة ولدت لك���ي تعي�ص وتدوم 
خارج���ة بالع���راق من نفقه امل�ص���دود الذي و�ص���عه 
فيه مّدعو ال�صيا�ص���ة وجتار احلروب حتى �صيعوه 
بالهزمية واخليبة. وما ه���و اأكيد اليوم اأن العراق 
�صيغادر هذا النفق بعروقه الطليعية التي �صتنف�ص 
عنه تراكمات عقود م�ص���ت كان اأمره فيها م�ص���ادرًا 
وفمه مكممًا واإن�صانيته م�صتباحة، و�صيكون عراقنا 

على طريق جديد هو طريق احلرية والنماء.
وما نتطلع اإليه هو اأن ن�ص���تمر وقد اثبتت العروق 
الت�صرينية اأنها الطليعة الفتية القادرة على التغيري 
بعقي���دة واح���دة ل م�ص���اومة عليها ول تن���ازل عن 
اأهدافها وبطاقة جبارة �صته�صم ما اأ�ص�صه الغادرون 
وتفتت���ه. وج���ل م���ا نخ�ص���اه اأن ينته���ز املنته���زون 
نتائجه���ا وي�ص���ادروا ت�ص���حيات املجم���وع ملنفعة 
الأف���راد. فلقد اأنفنا اخلداع واملكي���دة بعد اأن ركلنا 
التع�ص���ب والطائفية واملحا�ص�ص���ة واملح�ص���وبية 
وكرهنا التحزب والو�ص���ولية والولءات النفعية، 
طالب���ني احلياة احلرة الكرمية التي فيها جماع قيم 
احلياة اأخالق���ًا وجم���اًل وثقافة وعلمًا واقت�ص���ادًا 

و�صيا�صة. 
بالعروق الناب�ص���ة �ص���نكون الأبناء ال���ربرة الذين 
طف���ح به���م الكيل وب���ان له���م الزيف م�ص���مرين عن 
�ص���واعد حتمل الع���راق يف الأعناق وهي ت�ص���رئب 
مرفوعة ه���ادرة اأن ل كرامة اإل بولدة عراق جديد 

متعاف لالأبد من الدن�ص والأمل.
ومن م�صرات هذه الأيام اخلوالد التي نعي�صها اأننا 
جند يف عراقنا كل يوم عرقًا يافعًا يتفتح كالرباعم 
الزاهية معلنًا عن عهد جديد يدوي ب�صوت واحد: 

�صالمًا اأيها العراق، فاأنت النتفا�ص. 

�آالُم بــوريــ�س بــا�ســـرتنـــــاك

بــاالنــتــفــا�ــس ينب�س  لـــعـــر�ٍق  ــًا  ــام ــس �
د. نادية هناوي

ديكتاتورية �للغة �لعربية
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العمود
الثامن

بع���د ر�ئع���ة �لل���ون �لأرج���و�ين للكاتب���ة �آلي����س ووكر،  
�أ�س���درت د�ر �ملدى رو�ية �متالك �س���ر �لبهجة.  يف هذه 
�لرو�ي���ة ��س���تخدمت �لكاتب���ة بع�س �س���خو�س �لرو�ية 
�لأوىل، لأنه���ا مل تتمك���ن من �لتخل����س منها،  وظلت تلح 
عليه���ا. ومل تطمئن كاتبتنا �إل بعد �أن حاكت خيوط هذه 
�لرو�ي���ة ذ�ت �ملو�س���وع �حل���رج.. �آلي����س ووك���ر موؤلفة 
�أمريكية، �س���اعرة، ونا�س���طة. وقد كتبت على حد �س���و�ء 
�خلي���ال و�ملق���الت ح���ول �لع���رق و�جلن�س. وق���د فازت 
رو�يته���ا �لل���ون �لأرج���و�ين بجائ���زة �لكت���اب �لوطني، 

وجائزة بوليتزر.

ن�سّدق عادل عبد �ملهدي �لذي �علن 
�حلد�د �لعام يوم 2019/10/10 

وذرف �لدمع على �سهد�ء تظاهر�ت 
ت�سرين، ووعدنا ب�"معاقبة �لذين 

�أطلقو� �لر�سا�س  على �سباب 
�لحتجاجات"، �أم ن�سدق عادل عبد 

�ملهدي ن�سخة يوم 2019/11/3  
�لذي قال �إن �لتظاهر�ت ت�سم 

�أعد�دً� من �خلارجني على �لقانون 
يقومون باأعمال �حلرق و�لنهب 

و�ل�ستباك مع �لقو�ت �لأمنية 
م�ستخدمني قنابل �ملولوتوف 
و�ملنجنيق و�لقنابل �ليدوية 

و�لأ�سلحة �لنارية و�ل�سكاكني، 
ولالأ�سف ن�سي "�لدعابل" �لتي 
حدثنا عنها ناطقه �لر�سمي عبد 

�لكرمي خلف، �أم ن�سدق عادل 
عبد �ملهدي نف�سه �لذي قال يوم 

2019/10/29 �ن " �لتظاهر�ت 
و�ل�سر�بات �نحر�ف تعاقب 
عليه �ل�سنن �للهية و�لب�سرية 

�ملهدي  عبد  عادل  ن�سدق  �م   ، "
�لذي قال يوم 2019/10/5  �إن 

و�لتظاهر�ت  "�لحتجاجات 
و�لعت�سامات تعزز �لدميقر�طية 

�لتي نن�سدها جميعا"؟..
 يف ر�سالته �لتي وجهها 

للمتظاهرين �أم�س مبنا�سبة مرور 
�سهر على �ندلع �لحتجاجات 

يحاول �ل�سيد عبد �ملهدي �أن يخلط 
�لأمور مبا ينا�سب هو�ه، ولي�س 

مبا ينا�سب �سعبًا قدم ما يقارب �ل� 
300 �سهيد و�آلف �جلرحى ومئات 

�ملعتقلني وع�سر�ت �ملغيبيني من 
�أجل �أن يو��سل �ل�سيد عادل عبد 

�ملهدي كتابة خطابات بال لون ول 
طعم ول ر�ئحة، يحاول من خاللها 

�أن يقول �إن هناك موؤ�مرة حتاك 
�سده. و�أظن �أن �أف�سل رد على 

�ل�سيد عادل عبد �ملهدي هو �إ�سر�ر 
�سباب �لحتجاجات على �أن تنفذ 

مطالبهم بالتغيري �ل�سامل.
لعل م�سكلة عادل عبد �ملهدي، ول 

تز�ل، �أن حركته بطيئة، ومرتّددة، 
�إذ يبدو، يف بع�س �لأوقات، 

منخرًطا يف معظلة  �سف�سطائية ل 
يجد لها حلوًل، ثم يدخل يف حالة 

�سمٍت مطبق، تكفي لأن يعتقد 
�لعر�قيون باأن رئي�س وزر�ئهم 

رمبا مت �ختطافه، مثلما يتم 
�ختطاف �ل�سباب حتت �سمع وب�سر 

�لأجهزة �لأمنية  ، و�آخرهم �لفتاة 
�سبا �ملهد�وي �لتي كانت جرميتها 
�لوحيدة �أنها قررت �أن تتطوع يف 

�ساحة �لتحرير لت�سعف �سحايا 
قنابل �ل�سيد عادل عبد �ملهدي. 

خطاب م�سائي.. وخطابات عند 
منت�سف �لليل ، وخطو�ت كلها �إىل 
�خللف، تلك كانت �ل�سمة �لتي متّيز 
حركة عادل عبد �ملهدي منذ �أن �أطل 

من نافذة مكتب رئي�س �لوزر�ء 
على �لو�قع  �لجتماعي و�ل�سيا�سي 

و�لقت�سادي يف �لعر�ق، وكنا 
قبل هذ� ع�سنا معه �أحالما وردية 

وهو يقدم برناجمه �حلكومي �لذي 
رفع فيه �سعار �مل�سوؤول �ملنا�سب 

يف �ملكان �ملنا�سب، بعدها مت 
تطبيق هذ� �ل�سعار بحرفية كاملة 

فكانت من نتائجه �أن جل�ست حنان 
�لفتالوي على كر�سي �مل�ست�سارية. 

مل تخُل ق�سية مهرجان خطابات 
�ل�سيد عادل عبد �ملهدي من بع�س 

�لفكاهة، ومن هذه �لفكاهات �ملوؤملة، 
ما كتبه �أم�س يف خطابه "حققت 

�ملظاهر�ت �لكثري من �أغر��سها".. 
نعم ياعزيزي حققت �أغر��سها 

بدليل مئات �ل�سهد�ء و�آلف 
�جلرحى .. ون�سيان رئي�س �لوزر�ء 

ملعاناة �أم ، ل تدري ما هو م�سري 
�بنتها ؟  .

خطاب اإىل اخللف.. 
خطابان اإىل الوراء 

امتالك �سّر البهجة 

 علي ح�سني

حول العالم

الطقس
�أعلن���ت �لهيئة �لعامة لالأن���و�ء �جلوية �لعر�قية حال���ة �لطق�س لهذ� �ليوم 
)�لثنني( �أن درجات �حلر�رة �ستحافظ على معدلتها �ملا�سية، و�ن �جلو 

°C�سيكون بني غائم جزئيا وغائم مع فر�سة لت�ساقط زخات مطر خفيفة.  16 -C°  28  / النجف          C°  14 -    C° 24   /اأربيل

C°  18 -C°  30  / الب�سرة          C°  16 -    C° 28   /بغداد

C°  16 -C°  27  / الرمادي       C°  17 -    C° 25   /املو�سل

معر�ض اآ�سور اإرث عراقي خالد 
 حممد جا�سم

كان���ت  �لع���ر�ق  يف  �لآ�س���ورية  �حل�س���ارة 
حا�سرة معنا يف �ملعر�س �لفني �لذي �قيم يف 
قاعة ع�ستار حتت عنو�ن "�آ�سور �رث خالد" 
للفنان �س���لطان عبد �حلميد وهو �ملعر�س �ل� 
11 ل���ه. من خالل لوحات  ع���رت عن تاريخ 
جميد حل�س���ارتنا �لعريق���ة. ومتيزت بالدقة 
�لفن���ان �س���لطان عب���د  �لفني���ة و�لأكادميي���ة 
�حلميد ق���ال يف حديث ق�س���ري للم���دى على 
هام�س �ملعر�س :  �إن "ر�سم �للوحات ��ستند 
على در��س���ات للمنقب �لأملاين فالرت �أندريه، 
ودر��سات لعلماء �آثار �ملان �آخرين ل�سرورة 
�لدقة �لأكادميية بنقل �لتاريخ فنًا". و�أ�ساف 
�أن "عمل���ه �س���من مرك���ز �ل���رت�ث و�لتوثيق 
يف جامع���ة تكريت، �س���اعده بعم���ل مز�وجة 
ب���ني روح �لف���ن و�لدق���ة �لأكادميي���ة". "وقد 

�س���عدت بالآر�ء �لتي قيلت بحق لوحاتي من 
�ل�س���يد �لوزير و�لدكتورعل���ي عويد و�لنقاد 

و�لفنانني �حلا�سرين".
�لناقد �س���الح عبا����س قال:- متي���ز �ملعر�س 
بالبح���وث �لتاريخي���ة �لت���ي تابعه���ا �لفنان 
عب���د �حلمي���د يف �مل���دن �لتاريخي���ة �لقدمية 
وح�سارة و�دي �لر�فدين. وهو لي�س طريقة 
حماول���ة   ب���ل  بح�س���ارتنا  لتذكري�لآخري���ن 
��ستق�ساء هذ� �لرث و�عادة متثيله جمدد�. 
وهو �ي�س���ا �حي���اء لكثري من �مل�س���اهد �لتي 
ز�لت �عتماد� على �لباحثني �لجانب، �لذين 
نقب���و� عنه���ا و�س���وروها، وقدمها ب�س���ورة 
مبهرة يف �عمال ما بني �لر�س���م و�ملطبوعة. 
�عط���ى فيه���ا فن���ا جمي���ال م���ن ناحي���ة �لظ���ل 
و�ل�س���ياء. وز�وج ب���ني �لروؤي���ة �ملا�س���وية 
و�لروؤي���ة �حلا�س���رة لالثر. كذل���ك بحث يف 
قي���م �جلمال �ثن���اء عمله وبرزه���ا على نحو 

ر�ق. يف ح���ني ��س���ار�لناقد عل���ي �لدليمي:- 
معر�س ��سور �رث خالد عبارة عن جمموعة 
م���ن �لعمال �لفني���ة و�لتاريخية و�لتوثيقية 
حل�س���ار�ت نينوى وغريها، قدمها بلوحات 
�لتوثي���ق  خالله���ا  م���ن  �ر�د  مع���رة.  فني���ة 
لالجي���ال �لقادم���ة. وه���ي �س���رورة حياتي���ة 
وتاريخية لتعل���م �لجيال �لالحقة كيف بنى 
�لقدم���ون ح�س���ارة �لعر�ق �لق���دمي. وقالت 
�لفنان���ة ن���دى �حل�س���ناوي:- لي�س معر�س���ا 
لالعمال �لرت�ثية �و �لتاريخية �منا هو نوع 
من �لندماج بني �حل�س���ارة �لقدمية وروؤية 
�لي���وم. وقد ج�س���دها �لفنان بفطري���ة عالية 
وعفوية مده�س���ة موؤطرة بح�س���ور�لتاريخ 
وعبق���ه. معر����س جمي���ل ج���د� يوؤك���د �همية 
ح�س���ارتنا �لقدمية حتى و�ن ��ساب بع�سها 
�لزو�ل بفع���ل �لطبيعة و�لتدخ���ل �خلارجي 

كما حدث مع د�ع�س. 

ما �سر مبنى املطعم الرتكي؟ �سباب قدموا �سهداء ومل يتخلوا عنه
حتول مبنى مرتفع يطل على �س���احة 
و�ل���ذي  بغ���د�د،  بو�س���ط  �لتحري���ر 
يعرف با�س���م �ملطعم �لرتكي، م�سكنًا 
موؤقت���ًا ومرك���زً� �س���اخبًا للمحتجني 
�س���د  مظاه���ر�ت  ينظم���ون  �لذي���ن 

�لنخبة �حلاكمة يف �لعر�ق.
تت���وىل  �لأر�س���ي،  �لطاب���ق  ويف 
يطلق���ون  �ل�س���باب،  م���ن  جمموع���ة 
�لدع���م  جلن���ة  ��س���م  �أنف�س���هم  عل���ى 
�للوج�س���تي، تنظي���م ترع���ات منها 
مالب�س و�أغذي���ة و�أغطية وبطاريات 

لتلبية �حتياجات �ساغلي �ملبني.
وقال �أبو �لباق���ر لوكالة "رويرتز": 
"هن���ا ل �أح���د يع���رف �لآخ���ر، كلن���ا 
و�ح���د، كلنا عر�ق و�ح���د". ويتزعم 
�لرج���ل )35 عام���ا(، �ل���ذي يرت���دي 
بالعل���م  ويت�س���ح  مموه���ا  بنط���ال 
�لعر�ق���ي، �ملجموع���ة �ملوؤلفة من 20 
�س���ابا وي�س���غلون ركن���ا يف �لطاب���ق 

�لأر�سي باملبنى.
م���ن  قناع���ًا  يرت���دي  �س���اب  و�س���اح 
"نحت���اج  قائ���ال:  �لثال���ث  �لطاب���ق 
"ول  و�أ�س���اف  حالق���ة!".  �س���فر�ت 

تن�سون �ل�سمونة" )�خلبز(.
�ل�س���باب  م���ن  جمموع���ات  وم���الأت 
طو�بق �ملبنى �لثمانية ع�سر. ود�خل 
�ملبنى حيث يخلو 
م���ن  �ل���درج 
�لإ�ساءة، 
ق�س  ير

�لرنجيل���ة  ويدخن���ون  �ملحتج���ون 
�لطاول���ة  ويلعب���ون  )�ل�سي�س���ة( 
وين�سدون �أغاين عن �سقوط �لنخب 

�حلاكمة.
وتعر����س �ملبن���ى، �ل���ذي كان مركز� 
جتاريا، للق�سف يف حربني وهجره 
قاطن���وه يف �لنهاي���ة. و�أطل���ق عليه 
��س���م �ملطع���م �لرتكي ن�س���بة للمطعم 
يف  �لأخ���ري  �لطاب���ق  �س���غل  �ل���ذي 
�لثمانينيات. ويطلق عليه �ملحتجون 
حالي���ا ��س���م جب���ل �أح���د ن�س���بة �إىل 
�جلبل �لو�قع باملدينة �ملنورة و�سهد 

�لإ�سالم. مهد  يف  "غزوة" �أحد 
وق���ال حمتجون �إنه���م �حتلو� �ملبنى 

ملنع قو�ت �لأمن من ��ستهد�فهم منه، 
مثلم���ا فعل���و� خ���الل �ملوج���ة �لأوىل 
ت�س���رين  �أو�ئ���ل  يف  لحتجاجاته���م 

�لأول/�أكتوبر.
وق���ال �إبر�هي���م خلي���ل )28 عام���ا(: 
"من هذ� �ملبنى �أطلق �لقنا�سة �لنار 
باجتاه �س���احة �لتحرير، ف�س���يطرنا 
عليها هذه �ملرة حتى ل يتكرر �لأمر، 
لك���ن �لقوة �لأمني���ة حاولت �أكرث من 
مرة �قتحام �ملبنى م�ستخدمة �لعنف 
وقناب���ل م�س���يلة للدموع، �س���قط لنا 

�سهد�ء ولكن مل ن�ست�سلم".
وق���دم خليل، خريج ق�س���م �لهند�س���ة 
�مليكانيكية، نف�س���ه على �أنه �ملتحدث 

با�س���م �لطابق 14، وق���ال �إنه مل يجد 
عم���ال من���ذ ثالث���ة �أع���و�م. و�أ�س���اف 
"نبقى �إىل �أن ي�سقط �لنظام �لفا�سد 
و�إىل �أن ت�س���قط �حلكومة �لفا�س���دة 

�لتبعية".
وعل���ى حافة �س���رفة �لطابق �لتا�س���ع 

جل�ست جمموعات من �ل�سبان 
تلف �أج�س���ادها بعلم �لعر�ق، 

�أ�س���فلهم على  وبد� �ملحتجون 
م�س���افة بعي���دة يف ح���ني �كت���ظ 

�لت���وك  �ل�س���ارع مبركب���ات 
توك.

م�س���افة  وعل���ى 
�ملبن���ى  م���ن 

يظهر ج�س���ر �جلمهورية �لذي �س���هد 
��س���تباكات د�مي���ة على م���دى �لأيام 
�ملا�سية. ويوؤدي �جل�سر �إىل �ملنطقة 
�خل�سر�ء �س���ديدة �لتح�سني و�لتي 
�حلكوم���ة  مب���اين  بد�خله���ا  توج���د 

و�لبعثات �لأجنبية.
وتاب���ع �ملحتجون من �ملبنى �أقر�نهم 
�لذي���ن حت�س���نو� ب���اأدو�ت معدني���ة 
مو�جه���ة  يف  �لقمام���ة  و�س���ناديق 
قو�ت �لأم���ن �لتي كانت تطلق عليهم 

�لغاز �مل�سيل للدموع.
وق���ال �أحمد �س���الح، �لذي يو��س���ل 
�حتجاج���ه منذ ت�س���عة �أي���ام، "�أقول 
نحن هنا �ليوم، وغد� نقف ب�)�ملنطقة( 

�خل�سر�ء".

تقــريــر
 حيدر منعثر 

�سبكة  في  �ل��در�م��ا  ق�سم  مدير 
�لع�����الم �ل��ع��ر�ق��ي �ع��ل��ن عن 
�ل���س��ت��ع��د�د لن��ت��اج ع���دد من 
�ل��م�����س��ل�����س��الت �ل���ع���ر�ق���ي���ة، 
�ل�سبكة  �ن  ح��ي��در  و�����س���اف 
در�مية  �عمال  لتقديم  ت�سعى  
و�ي�سا  حلقة  ع�سرة  بخم�س 
�لتمثيلية  �ل�سهرة  �لى  �لعودة 
�ل��ت��ي �ف��ت��ق��ده��ا �ل��ت��ل��ف��زي��ون.. 
كتبها  �لم�سل�سالت  �ن  موؤكد� 
ن��خ��ب��ة م����ن ك���ت���اب �ل����در�م����ا 
عدد  فيها  وي�سارك  �لعر�قيين 

كبير من �لنجوم.

 علي حاكم �سالح 
�سدر  و�لك��ادي��م��ي  �لمترجم 
ل���ه م����وؤخ����ر� ك���ت���اب ب��ع��ن��و�ن 
"�لمنعطف �للغوي في فل�سفة 
جورج �إدو�رد مور" و�لكتاب 
بال�سل ر�سالة ماج�ستير كان 
�لى جامعة  بها حاكم  تقدم  قد 
مقال  لها  ����س��اف  وق��د  ب��غ��د�د 
"ما  ل���ج���ورج م����ور ب��ع��ن��و�ن 
فيه  يتناول  �ل���ذي  �لفل�سفة" 

وو�سع  �لفل�سفية  �لم�سكالت 
�لحلول �لممكنة لها.

 علي ال�سباعي 
ح�سل  و�ل����رو�ئ����ي  �ل��ق��ا���س 
�لنيل  �بن  ملتقى  جائزة  على 
�لق�سة  م�سابقة  ف��ي  �لدب����ي 
�ل��ق�����س��ي��رة �ل���ت���ي ج����رت في 
عربية  وب��م�����س��ارك��ة  �ل��ق��اه��رة 
و��سعة حيث نال �لجائزة عن 
"�لنظر �لى  �لمو�سومة  ق�سته 

�ل�سفل ل يريك قو�س قزح".

جتربة  غاغا  ليدي  �لأمريكية  و�ملمثلة  �ملغنية  تدخل 
جت�سد  �سكوت،  ري��ديل  للمخرج  ج��دي��دة  �سينمائية 
"�لأرملة  با�سم  �ملعروفة  باتري�سيا ريجاين  فيها دور 
�ل�سود�ء"، �لزوجة �ل�سابقة ملوريزيو غوت�سي، وريث 
د�ر �لأزياء �لإيطالية �ل�سهرية، �لتي �أ�س�سها عام 1921 
غوت�سي  موريزيو  ترك  �أن  بعد  غوت�سي.  غوت�سيو  �جلد 
زوجته باتري�سيا ب�سبب �مر�أة �سابة يف عام 1985 بعد 12 
طليقها  �غتيال  بتدبري  باتري�سيا  دينت  زو�جهما،  من  عامًا 
خارج مكتبه يف �إيطاليا عام 1995، كما �أوردت �سحيفة "ذ� 
غارديان". �أنهت ب�سع ر�سا�سات من يد قاتل حمرتف حياة 
عليها  وحكم  باتري�سيا  على  قب�س  عامني  وبعد  غوت�سي، 
بال�سجن 29 عامًا، لدورها يف قتله، و�أ�سبحت معروفة يف 
�أن  بنتاها  �دعت  �ل�سود�ء.  �لأرملة  با�سم  �لإع��الم  و�سائل 
ورمًا يف �ملخ قد �أثر على �سلوكها على �أمل �أن يتم نق�س 
�لإد�نة. ويف عام 2016 �أطلق �سر�حها ل�سلوكها �جليد. 
وقالت ريجاين يف مقابلة �أجريت معها عام 2016  "�إذ� 
�أنني  ف�ساأخره  �أخرى،  مرة  روؤية موريزيو  متكنت من 
�أحبه، لأنه �ل�سخ�س �لذي كان �أكرث �أهمية بالن�سبة يل يف 
حياتي". وعندما �ُسئلت عما قد يقوله يف �ملقابل، �أجابت 

متبادًل". يكن  مل  �ل�سعور  �إن  �سيقول  �أنه  "�أعتقد 

�أني�ستون، ملوقع  �أيام من �ن�سمام �ملمثلة �لأمريكية، جنيفر  بعد 
�لتو��سل �لجتماعي �إن�ستغر�م، حظيت �لنجمة �لأمريكية ب�18 
�لول   ت�سرين  فقط. وخالل  ن�سرها 7 �سور  متابع رغم  مليون 
فرتة  يف  �ل�سهري  �مل�سل�سل  جنمة  �أن�ستون،  دخلت  �ملا�سي، 
�إن�ستغر�م  ع��امل  )�لأ���س��دق��اء(،   "Friends" �لت�سعينيات 
ل��ه��ا وك��ان��ت �أوىل  �أن�����س��اأت ح�����س��اب��ا  �أن  ر���س��م��ي��ا ب��ع��د 

بنجوم  جتمعها  �سورة  م�ساركاتها 
رو�ج��ا  يلقى  ي��ز�ل  ل  �ل��ذي  �مل�سل�سل، 

دور  لعبت  �لتي  �أن�ستون،  و�أرفقت  �لآن.  حتى 
"ريت�سيل غرين" يف �مل�سل�سل، �ل�سورة بتعليق "نحن 

وحظيت  �إن�ستغر�م".  �أهال  �أي�سا.  �إن�ستغر�م  يف  �أ�سدقاء 
�ل�سورة �لأوىل لأن�ستون، خالل �ل�ساعات �لأوىل لن�سرها، 

ح�سابها  تابع  بينما  �إع��ج��اب،  ماليني   4.5 م��ن  ب��اأك��رث 
وقامت  �سخ�س.  مليون   2.3 م��ن  �أك���رث  �لر�سمي 

�لنجمة  منهم  �سخ�س،   100 مبتابعة  �أني�ستون 
�لرئي�س  زوج��ة  �أوباما  ومي�سيل  كيدمان  نيكول 

�ساندلر.  و�آدم  �أوب��ام��ا  ب���ار�ك  �ل�سابق  �لأم��ريك��ي 
قبل  من  �أعلنت  قد  �ل�سهرية  �لأمريكية  �لنجمة  وكانت 

عدم رغبتها يف �لتو�جد على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي، قبل �أن 
تفاجئ معجبيها بفتحها ح�سابا على �ملن�سة �لجتماعية وزيادة 

عدد متابعيها ب�سكل كبري. 

للمرة  و��سنطن،  يف  �جلمعة،  ف��ون��د�،  جني  �ل�سهرية،  �ملمثلة  �أوق��ف��ت 
على  �حتجاجا  جديدة  تظاهرة  يف  م�ساركتها  بعد  �سهر،  خالل  �لر�بعة 

تر�خي �مل�سوؤولني �ل�سيا�سيني يف �لت�سدي ملخاطر �لتغري �ملناخي.
باأعد�د  موجودين  كانو�  �لذين  لل�سحفيني  و�لنا�سطة  �ملمثلة  و�أك��دت 
قد  �ملرة  "هذه  �لأبي�س  �لبال�ستيك  من  برباط  يديها  تكبيل  لدى  كبرية 
�أبيت ليلتي و�أنا قيد �لتوقيف، لكن ل م�سكلة فليلة و�حدة لي�ست بالأمر 
�إىل  �إ�سافة  نا�سطا  ثالثني  نحو  مع  جل�ست  قد  فوند�  وكانت  �خلطري". 
مبنى  بهو  �أغنيات يف  كيرن، ورددت  �أركيت وكاثرين  �ملمثلتني روز�ن��ا 
يتدخل  �أن  بانتظار  �لتظاهر�ت،  فيه  متنع  للكونغر�س  تابع  �إد�ري 
�إىل  ليقتادوها  ه��ذه،  حركتها  على  معتادين  باتو�  �لذين  �ل�سرطيون 
مركز �ل�سرطة. وتبلغ �لنجمة �ل�سينمائية 82 من �لعمر، و�نخرطت منذ 
�أ�سحت  ثم  �لن�ساء،  وحقوق  �ل�سالم  �أجل  من  �حلر�ك  يف  �ل�سبعينيات 
�ل�سويدية  �لنا�سطة  من  �مل�ستوحاة  �ملدين  �لع�سيان  حركة  يف  ملتزمة 
تونرغ  غريتا  من  ��ستلهمت  "لقد  و�أو�سحت  تونرغ.  غريتا  �ل�سابة 
و�لطالب �ل�سباب �مل�سربني يف �لعامل �أجمع"، مذكرة باأن �لعامل يو�جه 

م�ستقبل". و�أحفادنا  لأطفالنا  �سيكون  هل  حتدد  قد  "�أزمة 
للتظاهر �سد �حلرب  �إىل فيتنام  �لتي ذهبت  �أكدت فوند�  كما 

�سنة 1972، �أن �لتحرك يف �أزمة �ملناخ حاجة ملّحة.

جت�سد "الأرملة 
ال�سوداء" قاتلة غوت�سي

 اعتقال جني فوندا 
يف "مظاهرة مناخ"

ليدي غاغا

بـ7 �سور فقط.. ح�سلت على  18 مليون متابع يف اإن�ستغرام
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