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�شتاء قار�س ًا يجبر المحتجين على العودة �إلى منازلهم
الحكومة تتمنى
ً

دعوات "الإ�ضراب العام" ُت�سمع من بغداد �إلى الب�صرة

و"ح�سابات وهمية" تحاول تحري�ض المتظاهرين على اال�شتباك
 حقوق الإن�سان 260 :قتيال و� 12ألف جريح ..واحلرائق طالت  100مبنى حكومي وحزبي  اخلارجية تدعو الأطراف الأجنبية �إىل االلتزام مببد�أ احرتام ال�سيادة العراقية
 ب�صري��ون� :إغ�لاق مين��اء �أم ق�ص��ر واح��د م��ن و�سائ��ل ال�ضغ��ط عل��ى ال�سلط��ة � صح��ف عاملية :حاجز اخلوف ُك�سر ل��دى املتظاهرين واحلكوم��ة عاجزة عن الرد
 بغداد /املدى
ب ��د�أ نا�شطون يف بغ ��داد منذ �صب ��اح ام�س بالدع ��وة اىل "�إ�ضراب
عام" ينفذ ابتدا ًء من اليوم االحد اىل �إ�شعار �آخر.
وتفاع ��ل املحتجون مع تلك الدعوة ،على الرغم من خماوف ا�ستخدام ال�سلطة
لـ"العنف" فيما لو اغلقت الدوائر الر�سمية وامل�صالح العامة ابوابها.
وزارة الرتبي ��ة بدوره ��ا ،ا�ستبقت اخبار اال�ضراب الع ��ام ،واكدت ان يوم غد
(اليوم) االحد هو دوام ر�سمي.
ووجه ��ت ال ��وزارة يف بيان لها ام�س" ،جميع املديري ��ات بااللتزام واملحافظة
على ان�سيابية الدوام".
وكان ��ت نقابة املعلمني ق ��د اعلنت ،االثنني املا�ضي ،الإ�ض ��راب العام يف عموم
مدار�س العراق ،ت�ضامن ًا مع االحتجاجات ملدة  4ايام تنتهي اليوم االحد.
وق ��ال نا�شط ��ون ام� ��س ،يف بيان ��ات مت توزيعه ��ا على �صحفي�ي�ن ون�شرت يف
مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ،ان ��ه "ال تراجع" ع ��ن �ساح ��ات االحتجاج اال
بتحقيق "التغيري الكامل".
ودع ��ت البيانات موظف ��ي الدولة والقطاع اخلا�ص اىل "دع ��م املتظاهرين من
خالل اال�ضراب العام من يوم غد (اليوم) االحد وحتى حتقيق التغيري".
وج ��اءت تلك التط ��ورات يف اعقاب خط ��اب رئي�س اجلمهوري ��ة برهم �صالح،
م�س ��اء اخلمي� ��س ،ال ��ذي اك ��د ا�ستع ��داده لـ"املوافقة" ع ��ن اج ��راء "انتخابات
مبكرة" بعد تعديل قانون االنتخابات وتغيري املفو�ضية.
ومل يظه ��ر حتى نهار ام� ��س ،اي تفاعل من قبل املتظاهرين مع خطاب االخري،
فيما بد�أت الب�صرة اوىل خطوات اال�ضراب.
واغل ��ق "�شف ��ل" ميناء ام ق�صر باحلواج ��ز الكونكريتي ��ة ،بح�سب فيديوهات
بثها نا�شطون على مواقع التوا�صل االجتماعي.
بدورها قالت مفو�ضية حق ��وق الإن�سان العراقية� ،إن ح�صيلة التظاهرات منذ
انطالقه ��ا يف الأول م ��ن ت�شري ��ن الأول املا�ض ��ي بلغت  260قتي�ل�ا و� 12ألف
جريح ،م�شرية �إىل �أن هناك تعتيما متعمدا ب�ش�أن هذه احل�صيلة.
وقال ع�ضو املفو�ضية ،في�صل العبد الله� ،إن "ح�صيلة ال�ضحايا الذين �سقطوا
خ�ل�ال التظاه ��رات من ��ذ الأول م ��ن ت�شري ��ن الأول املا�ض ��ي لغاي ��ة الآن بلغت
ا�ست�شهاد �أكرث من � 260شخ�صا و�إ�صابة نحو � 12ألف �آخرين".
اىل ذل ��ك ،دع ��ت وزارة اخلارجية ام�س ال�سبت ،جمي ��ع الأطراف �إىل �ضرورة
االلتزام مببد�أ احرتام ال�سيادة وعدم التدخل يف ال�ش�أن الداخلي العراقي.
وقال ��ت الوزارة يف بي ��ان �إنه "مع ا�ستم ��رار االحتجاج ��ات ال�شعبية املطالبة
بالإ�ص�ل�اح ،و�صدور بيانات من دول �أجنبية ومنظمات دولية ت�ؤكد احلكومة
العراقية عل ��ى احرتام �إرادة العراقيني يف املطالبة بحقوقهم التي �ضمنها لهم
الد�ست ��ور العراقي يف املواد  ٣٨و ٣٩و ٤٠التي تثبت حق العراقيني باختيار
حكومتهم وفق� � ًا لل�سياقات املعمول بها يف النظام الدميقراطي العراقي وعلى
حقوقه ��م الت ��ي كفلها لهم الد�ست ��ور يف حرية التعبري عن ال ��ر�أي ومبا ال يخ ّل
بالنظام العام والآداب".

 .....عد�سة :حممود ر�ؤوف

 تفا�صيل مو�سعة �ص  2و 3و4

البيت الأبي�ض يع ّلق على عزل ترامب :م�ستعدون

اق������ر�أ ف���ي ملحق
"في�سبوك" و"تويتر" و"�إن�ستغرام"
�أدوات �أ�سا�سية لـ«االنتفا�ضة» في العراق
حملة اعتقاالت وا�سعة للمتظاهرين في
ال�شطرة والن�صر �شمالي النا�صرية

 18نائبا يد�شنون "تعديل الد�ستور"
بالنظر في تقارير اللجان البرلمانية ال�سابقة
 بغداد/املدى
ميا اعرب جمل�س النواب
ع ��ن ا�ستع ��داده الج ��راء
وتنفي ��ذ التعدي�ل�ات الد�ستوري ��ة
مب�شارك ��ة املتظاهري ��ن والنخ ��ب
واخل�ب�راء واالكادميي�ي�ن ،تن ��وي
جلن ��ة تعدي ��ل الد�ست ��ور النيابي ��ة
عق ��د اوىل اجتماعاتها اليوم االحد
لدرا�س ��ة عدة خي ��ارات منه ��ا الغاء
النظ ��ام الربمل ��اين وحتويل ��ه �إىل
جمهوري.
و�ستعتم ��د اللجن ��ة الربملانية التي
�شكلت قبل ا�سبوع تقريبا واملكونة
من ثمانية ع�شر نائبا يف اجتماعها

االول على تقارير اللجان الربملانية
الت ��ي �شكلت يف ال ��دورات ال�سابقة
لتعدي ��ل الد�ست ��ور .كم ��ا ح�ص ��رت
املواد املراد تغيريها.
وكانت احلركات االحتجاجية التي
عم ��ت العا�صم ��ة بغ ��داد وع ��دد من
حمافظات ومدن الو�سط واجلنوب
ق ��د طالبت بحل احلكومة والربملان
واج ��راء انتخاب ��ات برملاني ��ة
مبكرة والغاء جمال� ��س املحافظات
وحتوي ��ل النظ ��ام من برمل ��اين �إىل
جمهوري.
وتتح ��دث ع�ض ��وة جلن ��ة تعدي ��ل
الد�ست ��ور الربملاني ��ة في ��ان �صربي
يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) ام� ��س ،ب�أن

"اللجنة التي �شكلها جمل�س النواب
جتر
الجراء تعدي�ل�ات د�ستورية مل ِ
�أي اجتم ��اع حت ��ى ه ��ذه اللحظة"،
مو�ضحة ان "االو�ضاع غري متهيئة
حاليا مما ادى لت�أخري عقد اجتماع
للجن ��ة النيابي ��ة ،ف�ض�ل�ا عل ��ى �أن
املو�ضوع لي�س بهذه ال�سهولة".
ويف الثام ��ن والع�شري ��ن م ��ن �شهر
ت�شرين االول املا�ض ��ي ،وبناء على
مطال ��ب املتظاهري ��ن �ش ��كل جمل�س
الن ��واب جلنة نيابي ��ة لتعديل بنود
وفق ��رات الد�ست ��ور ،عل ��ى ان ت�سلم
تقريره ��ا النهائ ��ي يف ف�ت�رة ال
تتجاوز �أربعة �أ�شهر فقط.

 التفا�صيل �ص3

 متابعة /املدى
�أعلن البيت الأبي� ��ض �أنه م�ستعد
لتحقي ��ق �سيناريو ع ��زل الرئي�س
الأمريك ��ي دونال ��د ترام ��ب ،و�س ��ط تكثيف
الدميقراطيني جهودهم يف هذا االجتاه.
وقال ��ت املتحدث ��ة با�س ��م البي ��ت الأبي� ��ض،
�ستيف ��اين غري�ش ��ام ،ردا عل ��ى �س� ��ؤال
ح ��ول جاهزي ��ة الإدارة الأمريكي ��ة لنج ��اح
الدميقراطيني" :نعم ،م�ستعدون لأن يحدث
العزل".
و�أ�ضاف ��ت غري�ش ��ام �أن رئي�س ��ة جمل� ��س
النواب الأمريكي ،نان�سي بيلو�سي�" ،أكدت

بو�ض ��وح �أن الأع�ض ��اء الدميقراطي�ي�ن فيه
ينوون الت�صويت ل�صالح" هذا القرار.
ولفت ��ت املتحدثة با�سم البي ��ت الأبي�ض �إىل
�أن طبيع ��ة الق ��رار ح ��ول ع ��زل ترامب غري
معروف ��ة م�سبقا ،لكن ذلك ميثل "�أمرا ميكن
توقعه".
واعتربت امل�س�ؤول ��ة �أن الرئي�س الأمريكي
"مل يفع ��ل �أي �شيء غري �صحيح" ،م�شددة
عل ��ى �أنه "ال �شيء يجب �أن يخفيه" ،وقالت
�إن املكامل ��ة بني ترامب والرئي�س الأوكراين
فالدميري زيلين�سكي ،التي ت�سببت بالأزمة،
"كان ��ت ات�ص ��اال هاتفي ��ا عادي ��ا م ��ع زعيم
�أجنب ��ي" ،ومل يت ��م العث ��ور عل ��ى �أي دلي ��ل

يثب ��ت حماولة �سيد البي ��ت الأبي�ض عر�ض
"خدمة مقابلة خدمة" على نظريه.
وي�أت ��ي ه ��ذا الت�صري ��ح بع ��د �أن �ص ��ادق
جمل� ��س النواب الأمريك ��ي ،الغرفة ال�سفلى
م ��ن الكونغر� ��س الت ��ي يهيم ��ن فيه ��ا حاليا
الدميقراطيون ،على م�شروع قانون يق�ضي
ب�إط�ل�اق املرحلة العلنية من التحقيق ب�ش�أن
م�س�أل ��ة ع ��زل ترام ��ب ،املنتم ��ي �إىل احلزب
اجلمهوري وال ��ذي يتهم من قبل معار�ضيه
ب�سوء ا�ستخدام �صالحياته وتعري�ض �أمن
الواليات املتحدة �إىل اخلطر.
ويقول الدميقراطيون يف جمل�س النواب �إن
ترامب "مار�س ال�ضغ ��ط" على زيلين�سكي،

لإقناع ��ه ب�إطالق حتقيق م ��ع هانرت بايدن،
جن ��ل نائ ��ب الرئي� ��س الأمريك ��ي ال�سابق،
الدميقراط ��ي جو باي ��دن ،ال ��ذي يعترب من
�أبرز مناف�سي �سي ��د البيت الأبي�ض احلايل
يف انتخابات .2020
ويف ح ��ال دعم جمل�س الن ��واب نهائيا عزل
ترامب� ،سيكون م�صري الرئي�س بيد جمل�س
ال�شي ��وخ ال ��ذي يهيمن في ��ه اجلمهوريون،
ول ��ن تت ��م �إقال ��ة �سي ��د البي ��ت الأبي�ض من
من�صب ��ه �إال يف حال دعم ثلثي الغرفة العليا
بالكونغر� ��س ه ��ذا الإجراء ،ال ��ذي �سيمثل،
ح ��ال �إق ��راره� ،أول �سابق ��ة م ��ن نوعه ��ا يف
تاريخ الواليات املتحدة.

�شارون �ستون تت�ضامن مع متظاهري العراق ..ومغردون يتفاعلون
 بغداد /املدى
مغ ��ردون
تفاع ��ل
ومدون ��ون عراقيون مع
تغري ��دة جنم ��ة هولي ��وود العاملية
املمثل ��ة الأمريكي ��ة �ش ��ارون �ستون
التي دعمت فيها تظاهرات العراق.
ون�ش ��رت �ست ��ون تغري ��دة عل ��ى
ح�سابه ��ا الر�سم ��ي يف توي�ت�ر
اقتب�س ��ت فيه ��ا كالما من�ش ��ورا يف
مق ��ال ملجل�س العالق ��ات اخلارجية
الأمريك ��ي ي�ش ��رح م ��ا يح ��دث يف

العراق.
وج ��اء يف تغريدة �ست ��ون "اجليل
الأول بع ��د �ص ��دام يقاتل م ��ن �أجل
الدميقراطي ��ة و�إنه ��اء الف�س ��اد..
يقاتل ��ون م ��ن �أج ��ل حياته ��م
وم�ستقبلهم".
و�أ�ضاف ��ت "االقت�ص ��اد العراق ��ي
املتع�ث�ر والف�ساد احلكوم ��ي �أ�شعل
فتي ��ل االحتجاجات الت ��ي قتل فيها
املئات ..ا�ستقرار البالد �أ�صبح على
املحك".
والق ��ى موق ��ف النجم ��ة العاملي ��ة

ترحيب ��ا وا�سعا من قب ��ل العراقيني
على مواق ��ع التوا�صل االجتماعي،
فيما �أع ��اد كثريون ن�ش ��ر تغريدتها
على تويرت وفي�سبوك.
ويف �ساح ��ة التحري ��ر بو�س ��ط
بغ ��داد� ،أ�صبح ��ت �أجه ��زة
الكمبيوت ��ر املحمول ��ة وو�سائ ��ل
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي الأداة
الأوىل لـ"االحتجاج ��ات" العراقية
�ض ��د الطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة ،لتمك�ي�ن
املحتج�ي�ن م ��ن التوا�ص ��ل ب�ي�ن
بع�ضهم البع�ض ولإي�صال �صوتهم

اىل العامل.
ومن �أج ��ل ن�ش ��ر معلوماتهم
الت ��ي تتناق�ض م ��ع الرواية
الر�سمي ��ة ،يعم ��د الكث�ي�ر
م ��ن ال�شب ��ان اىل ا�ستخدام
املحمول ��ة
هواتفه ��م
للت�صوي ��ر والن�ش ��ر ،وال
ي�ت�رددون �أحيانا عن �شحن
بطارياته ��ا م ��ن �سي ��ارات
الإ�سعاف وحتى من �سيارات
ال�شرط ��ة ملوا�صل ��ة توثي ��ق
الأحداث.
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من �أجل �أن يبقى قلم الكاتب الراحل عدنان
ح�س�ين حا�ض��راً يف امل�ش��هد العراق��ي ،تعيد
املدى ن�ش��ر بع�ض "�شنا�ش��يله" التي �سلط من
خاللها ال�ض��وء على الف�س��اد الإداري واملايل
وداف��ع ع��ن قي��م الدول��ة املدني��ة والعدالة
االجتماعية.
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دعوات "الإ�ضراب العام" ت�سمع من بغداد �إىل الب�صرة
و"ح�سابات وهمية" حتاول حتري�ض املتظاهرين على اال�شتباك

 ب�����ص��ري��ون� :إغ��ل�اق م��ي��ن��اء �أم ق�صر واح���د م��ن و���س��ائ��ل ال�����ض��غ��ط ع��ل��ى ال�سلطة
 بغداد /املدى

دولتهم ..وال دولتنا
هل ثمّة فرق بني الدولة اّ
واللدولة؟
الب� � ّد من ف ��رق ،بل فروق ،فما م ��ن نقي�ض يناظر نقي�ض ��ه وال من خمتلف مياثل
خمالفه.
هن ��ا ،يف ه ��ذه ال�ص ��حيفة ،ا�س ��تخدمنا كث�ي� ً
را عل ��ى م ��دى �س ��نوات م�ص ��طلح
اّ
"اللدولة" ،ونحن نتحدث عن الكيان الذي يدير ال�سلطة يف بالدنا ويتح ّكم
مب�صري جمتمعنا منذ  2003حتى الآن.
مل نكن م�سرورين بهذا "االكت�شاف" ،فنحن و�سائر النا�س يف هذي البالد ،ندفع
ّ
كل �صباح وم�ساء �أثمان ًا باهظة لغياب الدولة وح�ضور الالدولة .لو كانت لدينا
دولة ما كانت مئات امل�آ�س ��ي والفواجع قد ح ّلت بنا ،وال كانت تهدّدنا الآن �أي�ضاً
بالتفاقم �إىل يوم قيام الدولة.
حركة االحتجاجات املتوا�ص ��لة منذ ثالثة �أ�س ��ابيع بيان ف�ص ��يح و�شاهد �صارخ
عل ��ى �أنن ��ا يف كي ��ان ال دول ��ة .دعونا من ح ��دث االحتجاج ��ات الكب�ي�ر املزلزل،
وتعالوا نتم ّلى حدث ًا "�صغري ًا":
بع ��د انط�ل�اق احلرك ��ة االحتجاجي ��ة م ��ن الب�ص ��رة على خلفي ��ة �أزم ��ة الكهرباء
املتفاقم ��ة واملتك ّررة� ،أعلن ��ت الكويت ،بل هي دولة الكوي ��ت� ،أن �أمريها قد �أمر
بنج ��دة اجلار ال�ش ��مايل يف احلال ب�إر�س ��ال مولدات عمالقة وكمي ��ات من زيت
الديزل الالزم لت�شغيلها.
�أم�ي�ر الكوي ��ت �أم ��ر ،ويف غ�ض ��ون �أربع وع�ش ��رين �س ��اعة كان رت ��ل طويل من
ال�ش ��احنات يقط ��ع الطريق الدولية باجت ��اه منفذ العبديل � -س ��فوان احلدودي
حام ًال  17مولدة وزيت الديزل .عند املنفذ تو ّقف الرتل ّ
بكل ما يحمل من �سلعة
عزيزة تهفو �إليه ��ا �أنف�س العراقيني .املنفذ فيه مركزان ،كويتي وعراقي .الرتل
اجتاز املركز احلدودي الكويتي ب�سال�س ��ة ،فيما حرنَ �أيام ًا عند املركز العراقي،
واحلجّ ة � ّأن املركز ال ي�س ��تطيع ال�س ��ماح للب�ض ��اعة – الهديّة بدخول الأرا�ض ��ي
العراقيّة وخرق ال�سيادة الوطنية من دون دفع ر�سوم اجلمارك!
ه ��ذا احلدث مثال للدول ��ة والالدولة ..الكويت فيها دولة ،ق ��ام جهازها الإداري
بتنفي ��ذ الأم ��ر بنقل املولدات وزيته ��ا اىل العراق يف احلال ،بح�س ��ب ما �أمر به
رئي� ��س الدول ��ة ،الأمري ..مل يت ��ذرع �أيّ من موظفي دولة الكوي ��ت املعنيّني ب�أي
حجة لتعطيل الإر�س ��الية والغرق يف الروتني البريوقراطي ،فجهاز الدولة هنا
يعرف كل فرد فيه ما يتعينّ القيام به يف مثل هذه احلال .يف املقابل ،على اجلانب
الآخر من احلدود كان الأمر خمتلف ًا متام ًا ..رتل املولدات الهدية وزيتها يتعطل
�أيام ًا بينما النا�س املهداة �إليهم يكابدون املحنة مع احل ّر والظالم وانفجروا يف
انتفا�ض ��ة و�صلت �أخبارها حتى اىل الف�ض ��اء اخلارجي ،حيث ي�سبح الع�شرات
من رواد الف�ض ��اء من جن�س ��يات خمتلفة يف �سفنهم الكت�ش ��اف املزيد من �أ�سرار
الك ��ون ،فيم ��ا نحن يف ه ��ذا الكيان الذي ا�س ��مه الع ��راق وكان دول ��ة رائدة يف
�ص ��نع احل�ض ��ارة واملدنية مل نبلغ بعد م�س ��توى الدولة املنتجة للكهرباء ،برغم
بح ��ر النف ��ط الذي تع ��وم �أر�ض ��نا عليه ..ال�س ��بب ه ��و � ّأن يف هذا الكي ��ان الذي
ا�س ��مه الع ��راق ال توجد دولة وال ه ��م يحزنون ..توجد ال دول ��ة تديرها �أحزاب
وجماعات فا�س ��دة ،بينها وب�ي�ن القواعد وال ُّنظم والقوان�ي�ن التي حتكم الدولة
و�آليات عملهاعداوة �صارت مزمنة الآن بعدما بلغ عمرها خم�س ع�شرة �سنة.
مت ّعن ��وا قلي ًال يف الذي يحدث عندنا وقارنوه مبا يف �أ�ص ��غر جرياننا ،الكويت
الت ��ي تع ّر�ض ��ت ذات يوم خلطر ماحق بغزو �ص ��دام له ��ا وحماولته حموها من
اخلريطة ثم يف غ�ض ��ون خم�س ��ة ع�شر �ش ��هر ًا �أو �أقل ولي�س خم�س ع�شرة �سنة،
عادت كما كانت دولة قوية مهابة ،بل �أقوى من ذي قبل ..متعّنوا لتدركوا الفرق
بني الدولة اّ
واللدولة!..

ب ��د�أ نا�ش ��طون يف بغ ��داد من ��ذ
�ص ��باح ام� ��س بالدع ��وة اىل
"ا�ض ��راب عام" ينفذ ابتدا ًء من
اليوم االحد اىل �إ�شعار �آخر.
وتفاع ��ل املحتج ��ون م ��ع تل ��ك
الدع ��وة ،على الرغم من خماوف
ا�س ��تخدام ال�س ��لطة لـ"العن ��ف"
فيما لو اغلقت الدوائر الر�س ��مية
وامل�صالح العامة ابوابها.
وزارة الرتبية بدورها ،ا�ستبقت
اخبار اال�ض ��راب الع ��ام ،واكدت
ان ي ��وم غ ��د (الي ��وم) االحد هو
دوام ر�سمي.
ووجه ��ت ال ��وزارة يف بي ��ان
له ��ا ام� ��س" ،جمي ��ع املديري ��ات
بااللت ��زام واملحافظ ��ة عل ��ى
ان�سيابية الدوام".
جانب من
اعلنت،
قد
املعلمني
وكانت نقابة
تظاهرات �ساحة
االثنني املا�ضي ،الإ�ضراب العام التحرير  ..عد�سة:
يف عم ��وم مدار� ��س الع ��راق،
حممود ر�ؤوف
ت�ض ��امن ًا مع االحتجاجات ملدة 4
اي ��ام تنته ��ي الي ��وم االحد ،ويف
وقت الحق مددت نقابتي املعلمني
ميناء �أم ق�صر
واالكادمييني اال�ضراب.
واغل ��ق "�ش ��فل" ميناء ام ق�ص ��ر
وقال نا�شطون ام�س ،يف بيانات باحلواجز الكونكريتية ،بح�سب
مت توزيعه ��ا عل ��ى �ص ��حفيني فيديوه ��ات بثها نا�ش ��طون على
ون�ش ��رت يف مواق ��ع التوا�ص ��ل مواقع التوا�صل االجتماعي.
االجتماع ��ي ،انه "ال تراجع" عن واك ��د �س ��مري املالك ��ي ،اح ��د
�س ��احات االحتج ��اج اال بتحقيق النا�ش ��طني يف الب�ص ��رة ،ان
"التغيري الكامل".
قوات مكافحة ال�ش ��غب "قمعت"
ودعت البيان ��ات موظفي الدولة االحتجاج ��ات يف املين ��اء لك ��ن
والقط ��اع اخلا� ��ص اىل "دع ��م املتظاهرين عادوا مرة اخرى.
املتظاهرين من خالل اال�ض ��راب وق ��ال املالك ��ي يف ات�ص ��ال م ��ع
العام من ي ��وم غد (اليوم) االحد (امل ��دى) ام� ��س ان "املحتج�ي�ن
وحتى حتقيق التغيري".
يتظاه ��رون من ��ذ  3اي ��ام عن ��د
وج ��اءت تل ��ك التط ��ورات يف امليناء" ،م�شريا اىل ان ال�سلطات
اعقاب خطاب رئي�س اجلمهورية قامت ام�س ب�ضربهم ب�شكل كثيف
برهم �ص ��الح ،م�س ��اء اخلمي�س ،بـ"القنابل الدخانية".
الذي اكد ا�س ��تعداده لـ"املوافقة" و�س ��قط بح�س ��ب النا�ش ��ط
عن اج ��راء "انتخاب ��ات مبكرة" الب�ص ��ري 3 ،جرح ��ى باال�ض ��افة
بع ��د تعدي ��ل قان ��ون االنتخابات اىل ت�س ��جيل  120حالة اختناق
وتغيري املفو�ضية.
بني �صفوف املتظاهرين.
ومل يظه ��ر حت ��ى نه ��ار ام� ��س ،وكانت �ش ��ركة املوان ��ئ العراقية
اي تفاع ��ل م ��ن قب ��ل املتظاهرين قد طالبت وجهاء ناحية �أم ق�صر
م ��ع خط ��اب االخ�ي�ر ،فيم ��ا بالتدخل لإنهاء �ش ��لل احلركة يف
ب ��د�أت الب�ص ��رة اوىل خط ��وات امليناء امل�ستمر منذ ايام.
اال�ضراب.
وقالت ال�ش ��ركة يف بي ��ان ان ذلك
االجراء �س ��يمنع دخول "الدواء

واالغذي ��ة اىل الب�ل�اد" ،حم ��ذرة
من خ�سائر اقت�صادية فادحة.
وحقق امليناء يف العام املا�ض ��ي،
 183ملي ��ار دين ��ار ،بح�س ��ب
ت�ص ��ريح �س ��ابق لوزي ��ر النق ��ل
عب ��د الل ��ه لعيب ��ي .باملقاب ��ل قال
مزاح ��م التميم ��ي ،وه ��و نائ ��ب
ق ��دم ا�س ��تقالته م�ؤخ ��را دعم ��ا
لالحتجاج ��ات ،بانه حاول اقناع
املتظاهري ��ن بـ"الرج ��وع" ع ��ن
املين ��اء الن ��ه عمل "ي�س ��يء" اىل
�سمعة البالد.
وانتقد التميمي يف ت�ص ��ريحات
�ص ��حفية "العنف املف ��رط" الذي
ا�س ��تخدمته ق ��وات مكافح ��ة
ال�ش ��غب ،ال ��ذي ق ��ال بان ��ه "عقد
املوقف ب�شكل اكرب".
باملقاب ��ل ي ��رى املحتج ��ون يف
الب�ص ��رة ،ان التظاه ��ر ام ��ام
املن�ش�آت االقت�صادية واحليوية،
واحد من و�س ��ائل ال�ض ��غط على
احلكومة لت�ستقيل.
ويعت�ص ��م �س ��كان الب�ص ��رة من ��ذ
اي ��ام يف مبن ��ى املحافظ ��ة داخل
 50خيمة .ويقول �سمري املالكي:
"رمب ��ا �س ��يذهب املتظاه ��رون

اىل االعت�ص ��ام ام ��ام املن�ش� ��آت
النفطي ��ة" ،م�ش�ي�را اىل ان فكرة
اال�ض ��راب الع ��ام تالقي دعما يف
املدينة.
العبور �إىل اخل�ضراء
ودخل ��ت املوج ��ة الثاني ��ة م ��ن
التظاه ��رات ا�س ��بوعها الث ��اين،
فيم ��ا و�ص ��لت ارق ��ام ال�ض ��حايا
اىل  260قتي�ل ً�ا ونح ��و � 12أل ��ف
م�ص ��اب باال�ض ��افة اىل 2500
معتق ��ل ،منذ انطالقه ��ا الول مرة
يف بداية ت�شرين االول املا�ضي،
بح�سب جلان برملانية وحقوقية
ومفو�ضية حقوق االن�سان.
و�سجلت بح�س ��ب نا�شطني ،ليلة
اجلمعة على ال�سبت ،مقتل فتاتني
يف تظاه ��رات بغ ��داد احداهم ��ا
طبيبة ،فيم ��ا مل يتم ت�أكيد اخلرب
من م�صادر طبية او امنية .وبد�أ
متظاه ��رون يف �س ��احة التحرير
بدعوة بع�ض املحتجني اىل عدم
"اثارة" قوات ال�شغب التي تقف
وراء احلواج ��ز عل ��ى ج�س ��ري
ال�سنك واجلمهورية.
وطال ��ب بع� ��ض املحتج�ي�ن

بال�سخارت :العراق يقف على مفرتق طرق

حقوق الإن�سان 260 :قتيال و� 12ألف جريح ..واحلرائق طالت  100مبنى حكومي وحزبي
 بغداد /املدى
قالت مفو�ضية حقوق الإن�سان
العراقية� ،إن ح�صيلة التظاهرات
منذ انطالقها يف الأول من
ت�شرين الأول املا�ضي بلغت 260
قتيال و� 12ألف جريح ،م�شرية
�إىل �أن هناك تعتيما متعمدا
ب�ش�أن هذه احل�صيلة.
وقال ع�ضو املفو�ضية ،في�صل
العبد اهلل� ،إن "ح�صيلة ال�ضحايا
الذين �سقطوا خالل التظاهرات
منذ الأول من ت�شرين الأول
املا�ضي لغاية الآن بلغت ا�ست�شهاد
�أكثـر من � 260شخ�صا و�إ�صابة نحو
� 12ألف �آخرين".

و�أ�ض ��اف �أن ��ه "مت ح ��رق نح ��و  100مبن ��ى
حكوم ��ي ومق ��رات �أح ��زاب �سيا�س ��ية"،
مو�ضحا �أن "مفو�ضية حقوق الإن�سان القت
�صعوبة باحل�صول على معلومات من خالل
فرقها الر�ص ��دية املنت�شرة بجميع حمافظات
العراق با�ستثناء �إقليم كرد�ستان".
و�أك ��د �أن "وزارت ��ي ال�ص ��حة والداخلي ��ة مل
ت�س ��اعدنا ب�أي معلومة ،وحاولنا احل�ص ��ول
منه ��ا �إال �أن هن ��اك تعتيم ��ا وا�ض ��حا ب�ش� ��أن

هذه املعلوم ��ات" ،الفت ��ا �إىل �أن "الهدف من
�إعالن هذه الإح�ص ��ائيات من قبل املفو�ضية
ه ��و احل ��د من العنف و�س ��قوط �ض ��حايا من
خالل الر�ص ��ا�ص احلي واملطاطي والغازات
امل�س ��يلة للدم ��وع" .ويوا�ص ��ل العراقي ��ون
ب�أع ��داد مليوني ��ة متزاي ��دة يف �س ��احة
التحرير ،واملناطق املحاذية لها ،يف و�س ��ط
بغ ��داد ،وحمافظ ��ات الو�س ��ط ،واجلن ��وب،
اعت�ص ��اماتهم للي ��وم الثامن عل ��ى التوايل،
لتغيري احلكومة ،وطرد الأحزاب ،وحماكمة
الفا�سدين ،واملتورطني بقتل املتظاهرين.
�أعلن ��ت املمثل ��ة اخلا�ص ��ة للأم�ي�ن الع ��ام
ل�ل��أمم املتح ��دة يف الع ��راق ،جين�ي�ن هينني
بال�س ��خارت ،اخلمي� ��س� ،أن الع ��راق يق ��ف
على مف�ت�رق طرق ،داعي ��ة �إىل �إجراء حوار
وطني.
وقالت بال�س ��خارت يف بيان "يق ��ف العراق
عل ��ى مفرتق طرق� ،إما �إحراز تقدم من خالل
احلوار ،و�إما اجلمود امل�ؤدي لالنق�سام".
و�أ�ض ��افت �أن "العن ��ف ال يول ��د �إال املزيد من
العن ��ف ،بينما ميكن للح ��وار الوطني العام
�أن يجم ��ع كلمة العراقيني ويثبت الو�ص ��ول
الكام ��ل �إىل جم ��ع املعلوم ��ات واحلقائ ��ق
والأرقام" ،م�ؤك ��دة �أن "حتريف احلقائق ال
ي�ؤدي �إال �إىل �إثارة الغ�ضب واال�ستياء".
البيان جاء مع و�صول املحامني �إىل �ساحات
التظاهرات .وانطلق املحامون واملحاميات
ببدالتهم الكحلية وال�سوداء ،املزينة ب�أرواب
خا�صة باملهنة ،ويافطات العلم العراقي ،من

خيم ��ة اعت�ص ��امهم املفتوح الت�ض ��امني� ،إىل
�س ��احة التحري ��ر ،و�س ��ط العا�ص ��مة بغداد،
للم�ش ��اركة يف االحتجاج ��ات املليوني ��ة،
ودعم املتظاهرين اجلرحى ،وتكفل ق�ض ��ايا
املتوف�ي�ن منه ��م جمان ��ا .وحت ��دث املحام ��ي
حي ��ان اخلي ��اط ،من بغ ��داد ،قائ�ل�ا �إن نقابة
املحامني ت�ض ��امنت م ��ع التظاه ��رات ،بعدم
ترافع املحامني باملحاك ��م ،بدءا من الأربعاء
املا�ضي ،ولغاية الإثنني ،املقبل.
و�أ�ض ��اف اخلياط� ،أن املحامني لن يرتافعوا
وكل الدع ��اوي الت ��ي لدين ��ا ،قدمن ��ا طلب ��ات
ت�أجيلها �إىل مواعيد �أخرى.
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و�أك ��د اخلي ��اط� ،أن ع ��دم الرتاف ��ع ال ي�ش ��مل
الق�ض ��ايا اخلا�ص ��ة باملتظاهري ��ن الت ��ي
مت تبنيه ��ا كله ��ا ،وحتدي ��دا كل م ��ن ت ��ويف
ل ��ه �ش ��خ�ص يف التظاه ��رات� ،أو �أ�ص ��يب،
ونحرك �شكوى جزائية ب�صاحلهم ،ونطالب
بتعوي�ض.
و�ص ��رحت نقاب ��ة املحامني العراقي�ي�ن ،بعد
ن�ص ��ب خيمة نقابية و�س ��ط �ساحة التحرير،
يف بغ ��داد� ،أن اخليم ��ة �س ��تكون ه ��ي املق ��ر
الر�س ��مي للمحامني ،و ب�إ�ش ��راف مبا�شر من
قبل النقيب� ،ضياء ال�سعدي.
ونوه ��ت النقاب ��ة يف بي ��ان �إىل �أن مواك ��ب

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

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

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

املحام�ي�ن� ،س ��تتوجه يف كل ي ��وم ،ال�س ��اعة
الواح ��دة بع ��د الظه ��ر ،بو�س ��اطة �س ��يارات
م�ؤجرة لنقلهم ،لتندمج �أ�صواتهم مع �صوت
ال�ش ��عب وتك ��ون مطالب ��ات املتظاهري ��ن و
احتجاجاته ��م ال�س ��لمية متناغم ��ة م ��ع روح
القانون و�صوت العدالة.
و�س ��يتوىل املحام ��ون م ��ن داخ ��ل خيمته ��م
التي �س ��تكون مق ��را توعوي ��ا للمتظاهرين،
التعري ��ف باحلق ��وق املدني ��ة ،وال�سيا�س ��ية
للعراقي�ي�ن ،والعم ��ل لل�ش ��عب ،ون�ش ��ر ثقافة
القانون واحلقوق التوكل املجاين ملن �سلبت
حقوقه �أو �ص ��در بحقه انتهاك �أو جتاوز من
املتظاهرين ال�سلميني.
ونظم ��ت جلنت ��ا املحامي ��ات يف نقاب ��ة
املحامني العراقيني ،وحقوق الإن�س ��ان ،يوم
�أم� ��س ،حمل ��ة للت�ب�رع بالدم ،دعم ��ا جلرحى
املظاهرات ،ب�إ�شراف ع�ضو جمل�س النقابة،
رئي�س ��ة اللجنتني املذكورتني املحامية �سارة
املوىل.
و�أك ��دت اللجنت ��ان ،يف بي ��ان �أطلع ��ت عليه
"�سبوتنيك" ،م�شاركة عدد كبري من املحامني
بالتربع مل�صرف الدم العام ،م�ؤكدين امل�ضي
دوم� � ًا خل ��ف نقابته ��م للوق ��وف �إىل جان ��ب
املواطنني.
وتعت�ب�ر حمل ��ة الت�ب�رع بال ��دم ،م ��ن قب ��ل
املحامي ��ات ،وحقوق الإن�س ��ان ،ه ��ي الثانية
م ��ن نوعها التي تقيمه ��ا نقابة املحامني ،منذ
بداية التظاهرات يوم اجلمعة 25 ،ت�ش ��رين
الأول املا�ضي.

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان /دم�شق/
بريوت /القاهرة /قرب�ص

زمالءه ��م ،بع ��دم حماول ��ة عبور
تل ��ك احلواج ��ز الن ��ه �س ��يعر�ض
حياته ��م واحلرك ��ة االحتجاجية
ب�شكل عام اىل اخلطر.
وب ��د�أ االطب ��اء املتواج ��دون
يف �س ��احة التحري ��ر يرجح ��ون
ا�س ��تخدام ال�س ��لطات غ ��ازات
جديدة ت�س ��بب حاالت "�ص ��رع"
�ضد املتظاهرين.
و�س ��جل نا�ش ��طون تد�ش�ي�ن
نح ��و  300ح�س ��اب عل ��ى مواقع
التوا�ص ��ل االجتماعي يف ب�ضعة
اي ��ام فق ��ط ،يدع ��و اىل عب ��ور
ج�سر ال�سنك مب�س ��اعدة ال�شباب
املتواجدي ��ن يف بناي ��ة املطع ��م
الرتكي .بدوره ق ��ال عبد الكرمي
خل ��ف ،املتح ��دث با�س ��م القائ ��د
الع ��ام �أن الق ��وات االمني ��ة "مل
تطل ��ق الر�ص ��ا�ص احل ��ي وحتى
الغاز امل�س ��يل للدموع �أم�س على
�ساحة التحرير".
واكد خلف يف ت�صريحات ام�س،
�إن هن ��اك من يريد "�ص ��داما بني
القوات الأمنية واملتظاهرين".
وتناقل نا�ش ��طون ام�س� ،ص ��ورا
عل ��ى "في�س ��بوك" لـ"ب�س ��طيات"

يف �ساحة اخلالين تبيع امل�صائد
و"الدعابل" التي يتم فيها �ضرب
الق ��وات االمني ��ة .م ��ن جهته قال
ناجي ال�س ��عدي ،النائب عن كتلة
�س ��ائرون الت ��ي اعلن ��ت يف وقت
�س ��ابق خروجه ��ا م ��ن االئت�ل�اف
احلاكم اىل املعار�ضة ،انه يخ�شى
من ان "عناد" القوى ال�سيا�س ��ية
�س ��ي�ؤدي اىل مزي ��د م ��ن اراق ��ة
الدماء .وقال ال�سعيدي لـ(املدى)
ام�س ان "بع�ض القوى املت�شبثة
يف ال�س ��لطة تراه ��ن عل ��ى عودة
االو�ضاع اىل طبيعتها مع الوقت
وتراجع حما�س ��ة املتظاهرين"،
م�ش�ي�را اىل ان حركة االحتجاج
"تبدو م�ستمرة ولن تتوقف".
وكان ��ت بع� ��ض االنب ��اء الت ��ي
يتداوله ��ا نا�ش ��طون ،ق ��د املحت
اىل ان احلكوم ��ة تنتظ ��ر حل ��ول
ف�ص ��ل ال�ب�رد (ال�ش ��تاء) ليع ��ود
املتظاهرون اىل منازلهم.
واك ��د النائ ��ب ع ��ن �س ��ائرون ان
االح ��زاب الت ��ي تدع ��م احلكومة
ما زال ��ت غري قادرة عل ��ى اعطاء
حل ��ول الن "اجل ��زء االك�ب�ر م ��ن
قرارها هو من خارج العراق".

جمل�س مكافحة الف�ساد :الإجراءات
اال�ستثنائية تطيح مب�س�ؤولني كانوا
حمميني "ب�سبب الت�أخري"

 بغداد /املدى
اعلن جمل�س مكافحة الف�س ��اد ،ام�س ال�س ��بت ،ح�سمه ثمانية �آالف ملف ف�ساد
م ��ن ا�ص ��ل  12ال ��ف ،م�ش�ي�را اىل ان مذك ��رات قب�ض �ص ��درت بح ��ق كثريين
ممن كانوا حمميني لهذا ال�س ��بب �أو ذاك .وقال ع�ض ��و املجل�س �سعيد يا�سني
مو�سى يف حديث �صحفي �إن "الإجراءات اال�ستثنائية ،التي اتخذها جمل�س
الق�ضاء الأعلى على �صعيد بدء �إجراءات فعالة ملحاربة الف�ساد� ،سوف ت�ؤدي
�إىل ح�س ��م نحو �أكرث من � 12ألف ملف ف�ساد كانت حممية يف ال�سابق ب�سبب
الت�أخ�ي�ر يف الإج ��راءات الإداري ��ة الت ��ي كانت متثل �س ��ياجا منيع ��ا حلماية
الفا�س ��دين" .و�أ�ض ��اف مو�س ��ى �أن "ت�أخري ح�س ��م تلك امللفات مل يكن ب�سبب
الق�ض ��اء ،بل ب�س ��بب التحقيقات الإداري ��ة التي كان يحق لرئي� ��س الدائرة -
الذي هو برتبة وزير �أو وكيل  -ت�أخريها لأ�سباب خمتلفة ،وبالتايل ال ت�صل
�إىل الق�ض ��اء للبت فيه ��ا ،وهو ما مت جتاوزه الآن" ،م�ش�ي�را اىل ان "من بني
الـ� 12ألف ملف ف�ساد كان قد ح�سم نحو � 8000آالف منها ،بينما بقيت ق�ضايا
مهمة تعد بالآالف" .وتابع "بد�أت الآن مثل هذه الإجراءات احلا�سمة لت�ضع
الأمور يف ن�ص ��ابها ال�ص ��حيح ،حيث �ص ��درت مذكرات قب� ��ض بحق كثريين
ممن كانوا حمميني لهذا ال�سبب �أو ذاك".
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سياسة

 18نائبا يد�شنون "تعديل الد�ستور" بالنظر يف تقارير
اللجان الربملانية ال�سابقة

 بغداد/المدى
فيما اعرب مجل�س النواب عن ا�ستعداده
الج ��راء وتنفيذ التعديالت الد�س ��تورية
بم�ش ��اركة المتظاهري ��ن والنخ ��ب
والخب ��راء واالكاديميي ��ن ،تنوي لجنة
تعدي ��ل الد�س ��تور النيابي ��ة عق ��د اول ��ى
اجتماعاته ��ا الي ��وم االحد لدرا�س ��ة عدة
مقترحات منها الغ ��اء النظام البرلماني
وتحويله �إلى جمهوري.
و�ستعتمد اللجنة البرلمانية التي �شكلت
قبل ا�سبوع تقريبا والمكونة من ثمانية
ع�ش ��ر نائب ��ا ف ��ي اجتماعه ��ا االول على
تقاري ��ر اللجان البرلمانية التي �ش ��كلت
في الدورات ال�سابقة لتعديل الد�ستور.
كما ح�صرت المواد المراد تغييرها.
وكان ��ت الح ��ركات االحتجاجي ��ة الت ��ي
عم ��ت العا�صم ��ة بغ ��داد وع ��دد م ��ن
محافظ ��ات وم ��دن الو�س ��ط والجن ��وب
ق ��د طالب ��ت بح ��ل الحكوم ��ة والبرلمان
واج ��راء انتخاب ��ات برلماني ��ة مبك ��رة
والغ ��اء مجال�س المحافظ ��ات وتحويل
النظام من برلماني �إلى جمهوري.
وتتحدث ع�ضوة لجنة تعديل الد�ستور
البرلماني ��ة في ��ان �صب ��ري ف ��ي ت�صريح
لـ(الم ��دى) ام� ��س ،ب� ��أن "اللجن ��ة الت ��ي
�شكلها مجل�س النواب الجراء تعديالت
د�ستوري ��ة ل ��م تج � ِ�ر �أي اجتم ��اع حت ��ى
هذه اللحظ ��ة" ،مو�ضحة ان "االو�ضاع
غير متهيئة حاليا مم ��ا ادى لت�أخير عقد
اجتم ��اع للجنة النيابي ��ة ،ف�ضال على �أن
المو�ضوع لي�س بهذه ال�سهولة".
وفي الثامن والع�شرين من �شهر ت�شرين
االول الما�ض ��ي ،وبن ��اء عل ��ى مطال ��ب
المتظاهرين �شكل مجل�س النواب لجنة
نيابية لتعدي ��ل بنود وفقرات الد�ستور،
على ان ت�سلم تقريرها النهائي في فترة
ال تتجاوز �أربعة �أ�شهر فقط.
وتعلق رئي�سة كتلة الحزب الديمقراطي
الكرد�ستان ��ي عل ��ى عدم اختي ��ار رئي�س
للجنة البرلماني ��ة الم�شكلة حديثا قائلة
�إن "الد�ست ��ور تح ��دث ع ��ن ت�شكيل هذه
اللجن ��ة في الم ��ادة ( )142التي لم ت�شر
�إل ��ى ان يكون هن ��اك رئي�س او نائب في
لجنة تعديل الد�ستور".
وتن�ص المادة ( )142من الد�ستور اوال
على ان ي�ش ��كل البرلمان في بداية عمله
لجنة من �أع�ضائه تكون ممثلة للمكونات
الرئي�سة ف ��ي المجتمع العراقي ،مهمتها
تقديم تقرير ال ��ى البرلمان خالل مدة ال
تتجاوز �أربعة �أ�شه ��ر ،يت�ضمن تو�صية
بالتعدي�ل�ات ال�ضروري ��ة الت ��ي يمك ��ن

جل�سة �سابقة
ملجل�س النواب..
ار�شيف
�إجرا�ؤه ��ا على الد�ست ��ور وتحل اللجنة
بعد البتّ في مقترحاتها.
ثاني ًا -:تعر�ض التعديالت المقترحة من
قب ��ل اللجنة دفع� � ًة واحدة عل ��ى مجل�س
الن ��واب للت�صوي ��ت عليها ،و ُتع ��د مقر ًة
بموافقة الأغلبي ��ة المطلقة لعدد �أع�ضاء
المجل�س.
ثالث ًا -:تط ��رح الم ��واد المعدلة من قبل
مجل� ��س النواب وفق ًا لم ��ا ورد في البند
(ثاني� � ًا) من ه ��ذه الم ��ادة عل ��ى ال�شعب
لال�ستفتاء عليها ،خالل مدةٍ ال تزيد على
�شهري ��ن من ت�أري ��خ �إق ��رار التعديل في
مجل�س النواب.
رابع� � ًا -:يك ��ون اال�ستفتاء عل ��ى المواد
المعدل ��ة ناجح� � ًا ،بموافق ��ة �أغلبي ��ة
الم�صوتي ��ن ،و�إذا ل ��م يرف�ض ��ه ثلث ��ا
الم�صوتي ��ن ف ��ي ث�ل�اث محافظ ��ات �أو
�أكثر.
بالمقابل يبين ع�ض ��و اللجنة القانونية
ف ��ي مجل� ��س الن ��واب يحي ��ي المحمدي
�أن "رئي� ��س مجل� ��س الن ��واب محم ��د

الحلبو�سي وج ��ه اع�ض ��اء اللجنة التي
�شكل ��ت لتعديل مواد الد�ست ��ور باجراء
اجتماعاته ��ا االولي ��ة باالعتم ��اد عل ��ى
تقاري ��ر اللج ��ان النيابي ��ة الت ��ي �شكلت
ف ��ي دورات برلماني ��ة �سابق ��ة لتعدي ��ل
الد�ستور" .وكانت الدورات البرلمانية
ال�سابقة قد �شكلت اكثر من لجنة نيابية
الجراء تعديالت عل ��ى الد�ستور اال انها
لم تتمكن من تمريرها ب�سبب عدم اتفاق
الكتل والمكونات على تعديل الكثير من
الم ��واد والفقرات ف ��ي الد�ستور ما ادى
�إلى ترحيلها �إلى الدورة الحالية.
ويكم ��ل المحمدي حديثه لـ(المدى) ب�أن
"الد�ست ��ور ناف ��ذ وال يمكن تجميده �أو
تعطيله �أو الغ ��ا�ؤه ،الهدف الرئي�س من
ت�شكي ��ل ه ��ذه اللجن ��ة اج ��راء تعديالت
د�ستوري ��ة" ،منوه ��ا �إل ��ى �أن "كل
الخي ��ارات �ستكون محل درا�سة من قبل
اللجنة البرلمانية".
ويتاب ��ع ع�ض ��و اللجن ��ة القانوني ��ة �أن
ال ��دورات البرلماني ��ة ال�سابقة ح�صرت

� 55شاحنة �أمريكية تغادر �سوريا
متجهة �إىل العراق

الم ��واد المراد تعديلها بـ"اربعين مادة"
د�ستوري ��ة وبالتالي االم ��ر يتوقف على
خي ��ارات ومباحث ��ات اللجن ��ة النيابي ��ة
وهي التي �ستحدد ع ��دد المواد ،منوها
�إل ��ى �أن التعدي�ل�ات �ستت�ضم ��ن الم ��ادة
( )76من الد�ستور.
ً
وت�شي ��ر الم ��ادة (� )76أوال -:يكل ��ف
رئي� ��س الجمهوري ��ة ،مر�ش ��ح الكتل ��ة
النيابي ��ة الأكثر ع ��دد ًا ،بت�شكيل مجل�س
ال ��وزراء ،خ�ل�ال خم�سة ع�ش� � َر يوم ًا من
تاريخ انتخاب رئي�س الجمهورية.
ثاني� � ًا -:يتولى رئي� ��س مجل�س الوزراء
المكلف ،ت�سمي ��ة �أع�ضاء وزارته ،خالل
م ��دةٍ �أق�صاها ثالث ��ون يوم ًا م ��ن تاريخ
التكليف.
ثالث� � ًا -:يُكل ��ف رئي� ��س الجمهوري ��ة،
مر�شح� � ًا جدي ��د ًا لرئا�س ��ة مجل� ��س
الوزراء ،خ�ل�ال خم�سة ع�شر يوم ًا ،عند
�إخفاق رئي�س مجل� ��س الوزراء المكلف
ف ��ي ت�شكي ��ل ال ��وزارة ،خ�ل�ال الم ��دة
المن�صو� ��ص عليها ف ��ي البن ��د ثاني ًا من

محلل :التحدي الأكبر
الذي يواجه ال�سيا�سيين هي
دعوات "ا�ستقالة النظام"
 بغداد /المدى

 بغداد /المدى
غ ��ادرت � 55شاحن ��ة ع�سكري ��ة �أمريكي ��ة محملة
ب�آليات ع�سكرية وتجهيزات الأرا�ضي ال�سورية
باتجاه العراق.
ذك ��رت وكالة (�سانا) ال�سوري ��ة �أن رت ًال �أمريكيا
م�ؤلف ��ا م ��ن � 55شاحنة ع�سكرية محمل ��ة ب�آليات
وتجهيزات غادرت الأرا�ضي ال�سورية من خالل
معبر الوليد �إلى العراق.
ونقل ��ت �صحيف ��ة الوط ��ن ال�سوري ��ة ام� ��س عن
م�ص ��در قالت �إنه "ع�سكري ف ��ي ق�سد"� ،أن الرتل
الع�سك ��ري الأمريكي ال ��ذي و�صل �أول من �أم�س
�إل ��ى قاع ��دة "�صري ��ن" �أو م ��ا يع ��رف بـ"مط ��ار
ال�سبت" جنوب مدينة عي ��ن العرب بريف حلب
ال�شمال ��ي ال�شرق ��ي قادم� � ًا م ��ن محيط ت ��ل تمر،
وي�ض ��م  17مدرعة وع�ش ��رات ال�شاحنات ،يعمل
عل ��ى �إخالء مع ��دات القاع ��دة الأمريكي ��ة ب�شكل
نهائ ��ي ،ولي� ��س تعزيز ح�ض ��وره فيه ��ا ،وتوقع
االنته ��اء م ��ن �إخ�ل�اء القاع ��دة نهاي ��ة الأ�سب ��وع

الجاري .وذكرت الوطن �أن" :القوات الأمريكية
بد�أت �إن�شاء قاعدتين ع�سكريتين في "الباغوز"
�شرق ��ي دي ��ر ال ��زور ق ��رب الح ��دود ال�سوري ��ة
العراقية بالقرب من المخيم الذي يحوي �أ�سرى
تنظي ��م داع� ��ش وتحر�س ��ه ق�س ��د ،في حي ��ن تقع
القاع ��دة الثانية داخ ��ل الل ��واء  113في منطقة
ال�شهاب ��ات �شمال دير ال ��زور ،وذلك عدا القاعدة
التي بو�ش ��ر بت�أ�سي�سها ،وتتو�س ��ط حقول نفط
�صيجان والتن ��ك و�أزرق والمل ��ح ل�سرقة النفط
ال�سوري".
ونوه ��ت ال�صحيفة �إلى �أن وف ��دا �أمنيا حكوميا
�سوريا و�صل �إلى مدينة منبج لإجراء مباحثات
ح ��ول دخ ��ول م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة ال�سوري ��ة
�إل ��ى المدين ��ة ،و�سط ترحي ��ب القبائ ��ل العربية
بدخ ��ول الجي� ��ش ال�سوري� ،إذ �أ�ص ��درت ع�شائر
"الق�ل�اظ والحديديي ��ن والبوبطر� ��ش والبونة
والبو�سلط ��ان وبن ��ي ع�صي ��د" بيان ��ات با�سمها
قال ��ت فيها �إن الجي�ش ال�س ��وري يمثلها ورحبت
بدخوله منبج المدينة.

دع ��ت وزارة الخارجية ام� ��س ال�سبت،
جمي ��ع الأطراف �إلى �ض ��رورة االلتزام
بمب ��د�أ احترام ال�سي ��ادة وعدم التدخل
في ال�ش�أن الداخلي العراقي.
وقال ��ت ال ��وزارة ف ��ي بي ��ان �إن ��ه "م ��ع
ا�ستم ��رار االحتجاج ��ات ال�شعبي ��ة
المطالب ��ة بالإ�ص�ل�اح ،و�صدور بيانات
م ��ن دول �أجنبي ��ة ومنظم ��ات دولي ��ة
ت�ؤك ��د الحكومة العراقي ��ة على احترام
�إرادة العراقيين في المطالبة بحقوقهم
الت ��ي �ضمنها لهم الد�ستور العراقي في
الم ��واد  ٣٨و ٣٩و ٤٠الت ��ي تثبت حق
العراقيي ��ن باختي ��ار حكومته ��م وفق� � ًا
لل�سياق ��ات المعم ��ول به ��ا ف ��ي النظ ��ام
الديمقراط ��ي العراقي وعل ��ى حقوقهم
الت ��ي كفله ��ا له ��م الد�ست ��ور ف ��ي حرية
التعبير عن الر�أي وبما ال يخ ّل بالنظام
العام والآداب".
وا�ض ��اف البي ��ان ان ��ه "وتعليق� � ًا عل ��ى
ردود الأفعال التي �صدرت عن الجهات
الأجنبي ��ة بخ�صو�ص الو�ض ��ع الراهن
ف ��ي الع ��راق ف� ��إن الحكوم ��ة العراقي ��ة
تدع ��و جمي ��ع الأط ��راف �إل ��ى �ضرورة
االلت ��زام بمبد�أ احترام ال�سيادة ،وعدم
التدخ ��ل في ال�ش�أن الداخل ��ي العراقي،
وت�ش ��دد عل ��ى م ��ا ورد ف ��ي خط ��اب
المرجعي ��ة الديني ��ة ف ��ي ي ��وم الجمعة
المواف ��ق  ١ت�شري ��ن الثان ��ي" .وكانت
المرجعي ��ة الدينية اك ��دت الجمعة� ،أنه
لي� ��س لأي �شخ�ص �أو مجموعة �أو جهة
بتوج ��ه معين �أو �أي ط ��رف اقليمي �أو
دول ��ي �أن ي�ص ��ادر �إرادة العراقيين في
ذلك ويفر�ض ر�أيه عليهم.
وتوا�صلت االحتجاجات التي انطلقت
من ��ذ بداي ��ة ت�شري ��ن االول ،ف ��ي بغداد
وم ��دن متفرق ��ة ف ��ي و�س ��ط وجنوب ��ي

هذه المادة.
رابع� � ًا -:يعر� ��ض رئي� ��س مجل� ��س
ال ��وزراء المكل ��ف� ،أ�سم ��اء �أع�ض ��اء
وزارت ��ه ،والمنه ��اج ال ��وزاري ،عل ��ى
مجل� ��س الن ��واب ،ويع ��د حائ ��ز ًا ثقتها،
عند الموافق ��ة على ال ��وزراء منفردين،
والمنهاج الوزاري ،بالأغلبية المطلقة.
خام�س� � ًا -:يتول ��ى رئي� ��س الجمهوري ��ة
تكلي ��ف مر�ش � ٍ�ح �آخر بت�شكي ��ل الوزارة،
خالل خم�سة ع�شر يوم� � ًا ،في حالة عدم
نيل الوزارة الثقة.
وي�ضي ��ف النائ ��ب ع ��ن تحال ��ف القوى
العراقية انه "من �ضمن الخيارات التي
�ستط ��رح داخل اللجنة ه ��ي تغيير نظام
الحك ��م م ��ن برلمان ��ي �إلى جمه ��وري"،
م�ؤكدا ان "كل ما يطرح حاليا هو مجرد
�آراء وخي ��ارات م ��ن قبل ع ��دد من الكتل
والنواب ولم ي�صل �إلى مرحلة اتفاق".
م ��ن جهته يق ��ول ع�ض ��و لجن ��ة النزاهة
البرلماني ��ة النائب يو�س ��ف الكالبي �إن
"خطبة المرجعية الدينية االخيرة كانت

وا�ضح ��ة وتتبن ��ى تعدي ��ل الد�ست ��ور"،
معتب ��را �أن "النظ ��ام البرلمان ��ي ف�ش ��ل
ف ��ي تطوير الدول ��ة العراقي ��ة ولم يقدم
الخدم ��ات" .وكان ��ت المرجعي ��ة وعلى
ل�س ��ان ممثله ��ا اك ��دت عل ��ى احت ��رام
�إرادة العراقيي ��ن ف ��ي تحدي ��د النظ ��ام
ال�سيا�س ��ي واالداري لبلده ��م من خالل
�إج ��راء اال�ستفتاء العام عل ��ى الد�ستور
واالنتخابات الدوري ��ة لمجل�س النواب
وهو المب ��د�أ الذي التزمت به المرجعية
الدينية و�أكدت علي ��ه منذ تغيير النظام
ال�سابق ،واليوم ت�ؤكد على ان اال�صالح
و�إن كان �ض ��رورة حتمي ��ة ـ كم ��ا ج ��رى
الحدي ��ث عن ��ه اكثر م ��ن م ��رة ـ اال �أن ما
يل ��زم م ��ن اال�ص�ل�اح ويتعين اج ��را�ؤه
به ��ذا ال�صدد موكول �أي�ض� � ًا الى اختيار
ال�شع ��ب العراق ��ي بكل اطياف ��ه و�ألوانه
من اق�صى البلد الى اق�صاه".
ويو�ضح الكالبي في ت�صريح لـ(المدى)
�أن "كل الم ��واد الد�ستوري ��ة �ستت ��م
مراجعته ��ا من قب ��ل اللجن ��ة البرلمانية

المكلف ��ة" ،م�ؤك ��دا �أن "لجن ��ة تعدي ��ل
الد�ستور �ستعقد غدا (اليوم) االحد اول
اجتماعاتها لمناق�شة التعديل الممكن".
ويبي ��ن �أن "مجل� ��س الن ��واب يعتزم ان
تك ��ون لجنة تعدي ��ل الد�ست ��ور مو�سعة
م ��ن خ�ل�ال ا�ستح ��داث لج ��ان رديف ��ة
متعددة من القانونيي ��ن واالقت�صاديين
وال�سيا�سيي ��ن ..وم ��ن كل اطي ��اف
المجتمع العراقي لبلورة افكارهم ب�ش�أن
التعديالت الد�ستورية" ،معتبرا �أن هذه
اللجان �ستقدم الم�شورة للبرلمان و�إلى
اللجنة المكلفة بتعديل الد�ستور.
و�ش� � ّكل البرلم ��ان ف ��ي دورت ��ه االول ��ى
بي ��ن  2009-2005لجن ��ة لدرا�س ��ة
التعدي�ل�ات الد�ستوري ��ة برئا�س ��ة نائب
رئي�س البرلم ��ان حينها هم ��ام حمودي
وع�ضوي ��ة  29نائب ��ا يمثل ��ون جمي ��ع
المكون ��ات .وقدمت اللجنة في �أيار عام
 2007قائم ��ة بالتعدي�ل�ات المقترح ��ة،
لكنه ��ا لم تج ��د طريقه ��ا للتنفي ��ذ ب�سبب
الخالفات.
وق�ض ��ت الخالف ��ات الحادة بي ��ن القوى
البرلماني ��ة الناف ��ذة عل ��ى كل م�ساع ��ي
وجه ��ود �إج ��راء تعدي�ل�ات د�ستوري ��ة
عل ��ى  68م ��ادة خالفية خ�ل�ال الدورات
البرلمانية ال�سابقة ،وا�سهمت الخالفات
بتعطي ��ل لجنة مراجع ��ة الد�ستور التي
�أرجات تقريرها للدورة الحالية.
وغالب� � ًا م ��ا يع ��رب مجل�س الن ��واب في
بداي ��ة كل دورة برلماني ��ة ع ��ن نيت ��ه
�إجراء تعديالت على فق ��رات الد�ستور،
ولكن �سرعان ما تنته ��ي بالف�شل ب�سبب
الخالفات بين كتله.
واك ��د رئي� ��س مجل� ��س الن ��واب محم ��د
الحلبو�س ��ي ف ��ي بيان �صادر م ��ن مكتبه
م�س ��اء الجمع ��ة� ،أن "مجل� ��س الن ��واب
�سيكون ف ��ي حالة انعقاد دائ ��م من �أجل
الإ�س ��راع بتنفي ��ذ ه ��ذه الخارط ��ة التي
نظم ��ت و�أكمل ��ت م�سي ��رة متطلباتك ��م
بعراق حر و�سي ��د ينعم �أبنا�ؤه جميعهم
ف ��ي ظل ��ه بالخي ��ر والرفاهي ��ة والأم ��ن
والأمان.
وا�ض ��اف الحلبو�س ��ي ف ��ي البي ��ان:
"�سنعم ��ل بج ��د واجته ��اد عل ��ى �إجراء
كل التعدي�ل�ات الد�ستوري ��ة بال�شراك ��ة
م ��ع ممثلين ع ��ن المتظاهري ��ن والنخب
والخب ��راء والأكاديميي ��ن المحترمي ��ن
مم ��ن يعي�ش ��ون الواق ��ع العراق ��ي
بتفا�صيل ��ه؛ ليح ��ددوا مكام ��ن الخل ��ل
ومواطن الإ�ص�ل�اح ،من �أجل ت�شخي�ص
الخطوات المطلوب ��ة التي تو�صلنا �إلى
الإ�صالح المن�شود".

اخلارجية تدعو الأطراف الأجنبية �إىل
االلتزام مببد�أ احرتام ال�سيادة العراقية

الب�ل�اد ،رغ ��م الإج ��راءات الأمني ��ة
الم�ش ��ددة الت ��ي خلف ��ت من ��ذ  25م ��ن
ال�شهر �أكثر من  250قتيال .في غ�ضون
ذل ��ك ،دعت الوالي ��ات المتحدة الجمعة
الحكوم ��ة العراقي ��ة ال ��ى "الإ�صغ ��اء
للمطال ��ب الم�شروع ��ة" للمتظاهري ��ن.
وانتقد وزي ��ر الخارجية مايك بومبيو
في بيان �أي�ضا التحقيقات التي �أجرتها
ال�سلطات ب�ش�أن قتل ��ة المتظاهرين في
بغداد والمحافظات ،معتبرا �أنها "تفتقر
ال ��ى ال�صدقية ال�ضروري ��ة" ،م�ؤكدا �أن
"العراقيين ي�ستحقون العدالة و�أن تتم
محا�سبة الم�س�ؤولين فعليا" .و�أ�ضاف
"ينبغي التخفيف من القيود الم�شددة
الت ��ي فر�ض ��ت �أخي ��را عل ��ى حريت ��ي
ال�صحاف ��ة والتعبير" ،معتب ��را انه "ال
يمك ��ن ف�صل" ه ��ذه الحري ��ات "عن �أي
ا�صالح ديموقراطي".
وفيم ��ا يوا�ص ��ل الق ��ادة ال�سيا�سي ��ون

ف ��ي البلد الذي يواج ��ه �شل ًال في بع�ض
مفا�صل ��ه ،تقدي ��م وع ��ود با�صالح ��ات
بينه ��ا �إج ��راء انتخابات مبك ��رة ي�صر
المحتج ��ون عل ��ى مطلبه ��م بـ"ا�سق ��اط
النظ ��ام ال�سيا�س ��ي بالكام ��ل" وال ��ذي
يعان ��ي م ��ن انق�سام ��ات بي ��ن �أط ��راف
موالي ��ة الي ��ران واخ ��رى للوالي ��ات
المتح ��دة .وقال المتظاه ��ر علي غازي
( 55عاما) ،متحدثا من �ساحة التحرير
الرمزي ��ة ،لوكالة فران�س بر�س "ال �أحد
يمث ��ل ال�شع ��ب ،ال �إي ��ران وال الأحزاب
وال رجال الدين ،نريد بلدنا".
واحت�ش ��د ع�ش ��رات �آالف المتظاهرين
الجمع ��ة في �ساح ��ة التحري ��ر الرمزية
بو�س ��ط بغ ��داد مطلقي ��ن �شع ��ارات
مناه�ضة للطبقة ال�سيا�سية التي تحكم
الب�ل�اد .وي ��رى المحل ��ل المخت�ص في
�ش� ��ؤون العراق فنار حداد� ،أن التحدي
الأكب ��ر ال ��ذي يواج ��ه ال�سيا�سيي ��ن

العراقيي ��ن حالي� � ًا ،ه ��و دع ��وات
المحتجين �إلى "ا�ستقالة النظام" .لكن
"يب ��دو �أن ال�سيا�سيين لم يدركوا ذلك
وما زالوا ي�ستغلون المواقف لت�سجيل
النق ��اط �ضد بع�ضه ��م البع� ��ض" ،وفقا
للمحلل .مالم ��ح التغيير بد�أت الثالثاء
عند اعالن رج ��ل الدين ال�شيعي البارز
مقت ��دى ال�صدر ،و�أحد �أبرز قادة قوات
الح�شد ال�شعبي الموالية لإيران هادي
العام ��ري كل عل ��ى ح ��دة ،ا�ستعداده ��م
"للعمل مع ًا" من �أجل م�صلحة البلد.
واقت ��رح رئي� ��س ال ��وزراء ع ��ادل عب ��د
المه ��دي ال ��ذي تول ��ى من�صب ��ه من ��ذ
ع ��ام ،اال�ستقال ��ة في حال اتف ��اق الكتل
ال�سيا�سية على رئي�س وزراء جديد.
لك ��ن المر�ش ��د الأعل ��ى الإيران ��ي �آي ��ة
الل ��ه عل ��ي خامنئ ��ي ،دع ��ا االربع ��اء
"الحري�صي ��ن عل ��ى م�صلح ��ة الع ��راق
ولبنان (� )...إلى �أن الأولوية الرئي�سية

ه ��ي معالج ��ة ا�ضط ��راب الأم ��ن" ،في
العراق.
وق ��ال م�س� ��ؤول حكومي رف� ��ض ك�شف
هويت ��ه� ،إن العام ��ري "حق ��ق انعطافة
بمقدار  180درجة".
وعق ��ب �إع�ل�ان العام ��ري ،دع ��ا مجل�س
النواب �أكث ��ر من مرة رئي� ��س الوزراء
ال ��ى الح�ضور لكن الأخي ��ر لم يلب تلك
الدعوات .وم ��ن المقرر �أن تعقد جل�سة
جديدة للمجل�س قريبا.
ولي ��ل الخمي� ��س بع ��د وق ��ت ق�صير من
كلمة �ألقاه ��ا رئي� ��س الجمهورية برهم
�صالح واقترح خاللها �إجراء انتخابات
مبك ��رة ،نظم الح�ش ��د ال�شعبي تظاهرة
�سيارة في �شوارع بغداد حملوا خاللها
�أعالم ��ا بي�ض ��اء ،م ��ا جع ��ل المحتجين
يخ�شون بداية حركة تعار�ضهم.
وع ��د �أن�ص ��ار ال�ص ��در ،قب ��ل تج ��دد
االحتجاجات م�ساء  24ت�شرين االول،
بع ��د موج ��ة امت ��دت م ��ن الأول حت ��ى
ال�ساد� ��س منه ،بـ"حماي ��ة" المحتجين
وا�ستعر�ض ��وا تواجده ��م ف ��ي مناطق
متفرقة من بغداد.
في غ�ضون ذلك ،توا�صلت االحتجاجات
ف ��ي �ساح ��ة التحري ��ر رغ ��م الخط ��ب
والوعود التي يقطعها ال�سا�سة.
و�أ�ض ��اف المتظاه ��ر عل ��ي غ ��ازي
"كلك ��م ل�صو� ��ص ،م ��اذا فعلته ��م من ��ذ
ع ��ام 2003؟" ،ف ��ي �إ�شارة ال ��ى الطبقة
ال�سيا�سية العراقية التي تواجه رف�ض ًا
م ��ن ال�شع ��ب من ��ذ االول م ��ن ت�شري ��ن
االول .ولف ��ت ح ��داد من جهت ��ه الى �أن
"الوع ��ود بقواني ��ن انتخابات جديدة
ولجنة �إ�صالح ��ات د�ستورية ال ين�صت
له ��ا" المتظاه ��رون ،مو�ضح� � ًا بانه ��م
ينظ ��رون اليه ��ا "كغط ��اء ت�ستخدم ��ه
الطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة لإنق ��اذ نف�سه ��ا
والحفاظ على امتيازاتها".
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�صحف عاملية :حاجز اخلوف ُك�سر لدى املتظاهرين واحلكومة عاجزة عن الرد
 ترجمة حامد �أحمد
ت�شري ��ن الثاين كان �شه ��ر االحتجاجات يف
مناط ��ق خمتلفة م ��ن العامل ب ��دء ًا من هونغ
كون ��غ مرورا بت�شيلي اىل لبنان واجلزائر ،
لك ��ن �أي من هذه التظاه ��رات مل تكن عنيفة
دموية كما هو احل ��ال يف تظاهرات العراق
 .ع�ش ��رات الآالف م ��ن املتظاهري ��ن حاولوا
اقتح ��ام املنطق ��ة اخل�ض ��راء  ،حي ��ث تعي�ش
الطبق ��ة احلاكم ��ة العراقي ��ة  ،والت ��ي عزلت
بج ��دران كونكريتي ��ة ملنع و�صوله ��م �إليها ،
لق ��د متت مواجهتهم باج ��راءات م�شددة من
قب ��ل قوات �أمني ��ة ا�ستخدمت فيه ��ا الغازات
امل�سيل ��ة للدم ��وع واالطالق ��ات املطاطي ��ة
م ��ع الر�صا� ��ص احلي  .م ��ا اليقل ع ��ن 240
متظاه ��ر ًا لق ��ى حتف ��ه حل ��د الآن وانتقل ��ت
التظاه ��رات لتنت�ش ��ر يف عم ��وم الع ��راق
ب�ضمنها كربالء والنجف .
�إنه ��ا �أك�ب�ر حرك ��ة تظاهري ��ة احتجاجي ��ة
ي�شهده ��ا العراق من ��ذ �سقوط نظ ��ام �صدام
ح�سني  ،ي�ضغط املتظاهرون فيها مبطالبهم
جت ��اه �إقالة احلكوم ��ة املنتخب ��ة وحما�سبة
الفا�سدين من ال�سيا�سيني و�إجراء انتخابات
مبكرة .
كان الأم ��ن يف العراق ق ��د حت�سن على نحو
دراماتيك ��ي منذ انته ��اء احلرب م ��ع داع�ش م ��ن املتظاهرين جاءت بعد ي ��وم من اعتقاد النا�س هنا ".
وط ��رده م ��ن الب�ل�اد يف ع ��ام  ، 2017ولكن م�ؤي ��دي رئي� ��س وزراء الع ��راق  ،ع ��ادل ع�ش ��رات الآالف م ��ن العراقي�ي�ن  ،بدع ��م من
اقت�ص ��اد البل ��د بق ��ي يف حالة �سيئ ��ة  %90 .عب ��د امله ��دي  ،بانه ��م ك�سب ��وا دع ��م �إح ��دى املرجعي ��ات الدينية ال�شيعية ورئي�س البالد
من م ��وارد احلكومة ت�أتي تقريب ًا من عوائد ال�شخ�صيتني املتنفذتني التي هددت من�صبه  ،جتمع ��وا يف �ساح ��ة التحري ��ر اجلمعة يف
النف ��ط وتنف ��ق احلكوم ��ة ن�ص ��ف خزينتها  ،وه ��و تط ��ور ب ��دى ب�أن ��ه ثبت موقف ��ه يوم �أكرب حت�ش ��د على مدى �شهر من احتجاجات
تقريبا ل�سد رواتب موظفني حكوميني قليلي اخلمي�س  .ولك ��ن املحتجني الذين حت�شدوا �ضد احلكومة .
العم ��ل  .ازداد تعداد نفو�س البلد لي�صل اىل اجلمع ��ة يف مركز بغداد ي�ؤكدون ب�أن الر�أي ُق ِت ��ل متظاه ��ران اثنان اجلمع ��ة ولكن يبدو
 40ملي ��ون ن�سم ��ة تقريب� � ًا  ،ويف كل �سن ��ة الع ��ام ولي� ��س االتفاق ��ات ال�سري ��ة ه ��و من �أن ر�أي اجلهات الدينية والقادة ال�سيا�سيني
ي�ص ��ل حوايل � 800ألف �شخ�ص تقريب ًا اىل يحدد م�صري احلكومة .
هو تاليف حاالت العنف املتكررة منذ الأيام
مع ��دل عم ��ر العمل لكن التوج ��د فر�ص عمل �أمي ��ن �صبح ��ي  ،طال ��ب متظاه ��ر حت ��دث الأوىل للمظاه ��رات والتي راح �ضحيتها ما
له ��م ليلتحقوا ب�صف ��وف �آالف �آخرين قبلهم للغاردي ��ان م ��ن �ساح ��ة التحري ��ر  ،ق ��ال " يقارب من  150متظاهر ًا على يد قوات امنية
من خريجني عاطلني عن العمل .
لق ��د ُك ِ�س ��ر لدينا حاج ��ز اخل ��وف ب�شكل من  .املرجعي ��ات الدينية قالت اجلمعة بان على
حت�ش ��دات ي ��وم اجلمع ��ة بع�ش ��رات الآالف اال�ش ��كال  ،بامكان ��ك ان ت ��رى ذل ��ك يف �أعني احلكومة �أن حتافظ على �سالمة املتظاهرين
جمهورية العراق  /وزارة الداخلية
مديرية الأحوال املدنية واجلوازات والإقامة
مديرية �أحوال بغداد  /الر�صافة
ق�سم �ش�ؤون �أحوال بغداد  /الر�صافة

ال�سلمي�ي�ن الذي ��ن يدع ��ون مبطالبهم لو�ضع
ح ��د للف�ساد واجراء تغي�ي�ر يف القيادة  ،يف
ر�سالة وا�ضحة كررها الرئي�س برهم �صالح
يف خطاب ��ه  .رغم �أن عدد اخل�سائر قل نوع ًا
م ��ا وب ��دت الق ��وات الأمني ��ة بانه ��ا متار�س
�ضبط النف�س فان فرتة الهدوء احلالية تقبع
على حافة �سكني .
منظم ��ة العف ��و الدولي ��ة اتهمت ق ��ادة قوات
�أمني ��ة عراقي ��ة ه ��ذا اال�سب ��وع با�ستخ ��دام
قذائ ��ف غ ��ازات م�سيل ��ة للدم ��وع �ض ��د
املتظاهري ��ن عل ��ى م�ستوى ع�سك ��ري تفوق
تل ��ك الت ��ي ت�ستخ ��دم يف ف� ��ض التجمع ��ات
بع�ش ��رة م ��رات يف حماولة منه ��ا لل�سيطرة
العدد 11448 :
التاريخ2019/10/21 :

م  /اعـــــالن

قدم املواطن (جاس��م محمد علي) دعوة قضائية لتبديل (لقبه)
وجعله (العكيلي) بدال ً من (الهلجي) فمن لديه اعتراض مراجعة
هذه املديرية خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ النشر وبعكسه
س��وف تنظر هذه املديرية بطلبه اس��تنادا ً الى احكام املادة ()22
من قانون البطاقة الوطنية رقم ( )3لس��نة  2016املعدل على ان
يكون النشر باسم مدير اجلنسية احملترم ...مع التقدير .

�إع����������ل���������ان��������������������ات
+ 964 7809144160 | + 964 7709992499
+ 964 7708080800 | + 964 7704448045
zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org

اللواء احلقوقي
ن�ش�أة �إبراهيم اخلفاجي
املدير العام  /وكالة

Republic of Iraq
Ministry of industry and Minerals
& The state company for Glass
Refractoriness

جمهورية العراق
وزارة ال�صناعة واملعادن
ال�شركة العامة للزجاج واحلراريات
الق�سم التجاري
العدد3145 :
التاريخ2019/10/30 :

متديد الإعـــالن

يس��ر الش��ركة العامة للزجاج واحلراريات إحدى تش��كيالت وزارة الصناعة واملعادن عن وجود فرص استثمارية (على اساس
املش��اركة باالدارة واالنتاج) للمعامل التالية وذلك لتأهيل وتش��غيل اخلطوط االنتاجية وفق قانون الشركات رقم  22لسنة
 1997املادة  / 15ثالثا ً من قانون الش��ركات املعدل النافذ ومبا ينس��جم مع النظام الداخلي للش��ركة وعلى ضوء األس��س
اإلسترشادية لقانون االستثمار .336
رقم الفر�صة
اال�ستثمارية

ا�سم املعمل

موقع املعمل

الرمادي

1

جتهيز وتشغيل معمل األلواح الزجاجية بطريقة الزجاج املسطح ( 700طن)  /يوم

2

تأهيل وتشغيل معمل انتاج القناني واجلرار ( )175طن  /يوم

=

3

تأهيل وتشغيل معمل االلواح الزجاجية ( )120طن  /يوم

=

4

تأهيل وتشغيل معمل القناني الطبية ( )95طن  /يوم

=

5

تأهيل وتشغيل معمل انتاج كاشي اجلدران السيراميكي

=

6

تأهيل وتشغيل معمل انتاج كاشي االرضيات السيراميكي

=

7

تأهيل وتشغيل معمل انتاج االدوات الصحية السيراميكي

=

8

تأهيل وتشغيل معمل أنتاج املواد احلرارية

بغداد

الهدف من االعالن

تهدف الشركة من خالل املشاركة مع الشركات الرصينة واملصنعة واملنتجة للمنتجات أعاله إلى املشاركة في اإلدارة واإلنتاج
وتش��غيل وزيادة الطاقات اإلنتاجية واملس��اهمة في هذه الفرص القيمة للحاجة املاس��ة إلنتاج هذه املعامل واهميتها لتلبية
احتياجات الس��وق العراقية واجلدوى االقتصادية وملا حتققه من مزايا للمستثمر منها توافر املواد األساسية الداخلة في اإلنتاج
وبأس��عار مناسبة وحتس�ين جودة املنتج الوطني .وبإمكان الشركات الراغبة مراجعة مقر الش��ركة الكائن في مدينة الرمادي
لش��راء امللف االس��تثماري مببلغ (( )250000مائتان وخمسون ألف دينار) لكل معمل غير قابلة للرد لغرض االطالع على الشروط
اخلاصة باملش��اركة او االستفس��ار واالجابة على اي امور تخص هذه الفرص االستثمارية والشركة على استعداد لتقدمي كافة
املعلومات التفصيلية والتسهيالت لزيارة املعامل ونلفت نظر ذوي االختصاص واملهتمني لتقدمي عروضهم وفق الشروط الواردة
في امللف االستثماري والشروط التجارية والقانونية املرفقة وتتحمل الشركة الفائزة كافة أجور النشر واإلعالن وسيكون التركيز
على اجلانب الفني والتطويري والكفاءة املالية على ان تقدم العروض وتوضع في صندوق العطاءات الكائن في مقر الشركة في
الرمادي علما ً بأنه سيتم فتح العروض بعد مضي مدة  30يوم من تاريخ نشر االعالن في اجلرائد وباإلمكان االستفسار من خالل
العنوان االلكتروني glass19612002@yahoo.com
املهند�س يو�سف حممود حممد

املدير العام

على الو�ضع .
وراء الكوالي� ��س تعم ��د الق ��وات الأمني ��ة
وامل�س�ؤولني املدني�ي�ن على �إجراء مناق�شات
يومي ��ة تقريب ًا فيم ��ا �إذا يت ��م ا�ستخدام قوة
لإخ ��راج املتظاهرين من ج�س ��ر اجلمهورية
امل� ��ؤدي للمنطقة اخل�ض ��راء مركز امل�ؤ�س�سة
احلكومية والبعثات الدبلوما�سية .
ولأج ��ل تاليف تك ��رار ما ح�صل م ��ن م�شاهد
عن ��ف يف بداي ��ة �شه ��ر ت�شري ��ن الأول  ،ف�إن
ه ��ذا مل يح�ص ��ل حل ��د الآن  ،حي ��ث حتولت
احتجاجات �صغرية �ضد احلكومة يف بادئ
الأم ��ر اىل حرك ��ة احتجاجي ��ة عم ��ت البالد
 .وباال�ضاف ��ة حل ��االت الوفي ��ات ف� ��إن هناك

�آالف �آخري ��ن م ��ن املتظاهري ��ن ق ��د جُ رحوا
وتعر�ضوا لإ�صابات خطرية .
�أع�ض ��اء يف الربمل ��ان وم�س�ؤولني حكوميني
يناق�ش ��ون �سبل تلبية ولو بع�ض من مطالب
املحتج�ي�ن  ،وب ��دا الرئي� ��س �صال ��ح ب�أنه قد
و�ضع نف�سه اىل جانب املتظاهرين .
وق ��ال �صال ��ح " الو�ض ��ع الراه ��ن الميك ��ن
ال�سيط ��رة علي ��ه  .نح ��ن بحاج ��ة لتغيريات
كب�ي�رة  .لي�س هناك ح ٌل �أمني  ،نحن نرف�ض
القمع وا�ستخدام القوة والعنف  .احلل هو
بالإ�صالح ��ات  ".اق�ت�رح �صالح نب ��ذ النظام
االنتخاب ��ي احلايل الذي يق ��دم فيه الناخب
�صوت ��ه لقائم ��ة م ��ن مر�شحني تع ��ود حلزب
مع�ي�ن  .عو�ض� � ًا عن ذل ��ك  ،ووفق ��ا خلطته ،
ف�أنه ��م ي�صوت ��ون ملمثليهم وفق� � ًا ملنطقتهم ،
وه ��ي خطة تدع ��و جلع ��ل �أع�ض ��اء الربملان
�أك�ث�ر عر�ضة للم�ساءلة واحل�ساب وحتد من
نفوذ الأحزاب ال�سيا�سية .
وقال رئي� ��س اجلمهوري ��ة �أي�ض ًا ب� ��أن عادل
عبد امله ��دي �سي�ستقيل ولك ��ن فقط يف حال
تو�صل ��ت االح ��زاب اىل تعي�ي�ن خليف ��ة ل ��ه
لتاليف ح�صول فراغ د�ستوري .
وكان �سيا�سي ��ون معار�ض ��ون وكث�ي�ر م ��ن
املتظاهري ��ن قد دعوا عب ��د املهدي لال�ستقالة
 ،وكان رج ��ل الدين مقتدى ال�صدر الذي �أيد
التظاهرات ق ��د بعث له ر�سالة هذا اال�سبوع
يحثه على التنحي عن احلكم .
�أحد ال�ضحايا يوم اجلمعة كانت �أول امر�أة
تفقد حياته ��ا يف املظاه ��رات عندما �ضربت
قذيف ��ة غاز م�سيلة للدم ��وع ر�أ�سها  .وذكرت
منظم ��ة العف ��و الدولي ��ة يف تقريره ��ا ب� ��أن
قذائف الغ ��از امل�سيل ��ة للدم ��وع امل�ستخدمة
من قبل القوات االمنية العراقية هي قذائف
معدنية �شبيهة بالرمانات الهجومية ت�سبب
با�صابات مميتة حال ارتطامها بالر�أ�س .
من جان ��ب �آخر �أفردت �صحيف ��ة الوا�شنطن
بو�س ��ت تقري ��ر ًا له ��ا �أم�س خ�صت ب ��ه عربة
الت ��وك ت ��وك ذات العج�ل�ات الث�ل�اث والتي

((م�صرف الرافدين  /االدارة العامة))
الق�سم القانوين
�شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
�إىل � /شويل عبد اهلل حلو علوان  -عنوانه  -مي�سان  -ال�سالم
�إىل  /الكفيل  :عبد اللطيف جرب لفته  -عنوانه – نا�صرية – اريدو

�إنــــذار

�أ�صبح ��ت رم ��ز ًا الحتجاج ��ات الع ��راق �ضد
الف�س ��اد وو�سموه ��ا بلق ��ب " ث ��ورة الت ��وك
ت ��وك " مل ��ا تقوم ب ��ه ه ��ذه العجلة م ��ن دور
مه ��م وحيوي يف نقل اجلرح ��ى وامل�صابني
م ��ن املتظاهرين جمان ًا الق ��رب م�ست�شفى �أو
�سي ��ارة �إ�سعاف متحركة ب�سرعة بني ح�شود
املتظاهري ��ن حيث يتع ��ذر ل�سيارة الإ�سعاف
الدخول اىل هناك.
ً
كرار ح�سني  17عاما �سائق عجلة توك توك
من مدين ��ة ال�صدر ق ��ال �إنه م�ض ��ى عليه يف
�ش ��وارع بغداد و�ساح ��ة التحرير منذ اليوم
الأول من االحتجاجات وال ي�أبه للمخاطر .
و�أ�ض ��اف ح�س�ي�ن قائ�ل� ًا " �أن ��ا هن ��ا الق ��وم
بواجب ��ي يف هذه الث ��ورة  .نحن ن�شعر بان
هن ��اك حاجة لن ��ا وق ��د لبينا الدع ��وة  ".يف
�صبيحة ي ��وم ال�سب ��ت تعر� ��ض لإ�صابة يف
�ساقه ب�سبب قذيفة غاز م�سيل للدموع  ،رغم
ذل ��ك ق ��ام بنقل متظاه ��ر جري ��ح اىل �سيارة
�إ�سع ��اف ومن ثم مت معاجل ��ة جرحه قبل �أن
يرجع مرة �أخرى ملوقعه .
وقال ح�سني " �أنا �سعيد لأننا ح�صلنا �أخري ًا
على احرتام النا� ��س لنا الذي ن�ستحقه لأننا
بالنهاي ��ة جميعن ��ا ب�ش ��ر  .نظ ��رة النا�س يل
لي�ست كم ��ا هي كان ��ت يف ال�سابق كل �شيء
تغري الآن � .إنها ثورة �ضد كل �شيء خط�أ ".
ح�س�ي�ن علي  19عام� � ًا � ،سائق توك توك من
مدينة ال�صدر قال وه ��و يرتدي قناع ًا غازي ًا
مفتخر ًا بعمله بنقل اجلرحى " ه�ؤالء النا�س
يطالب ��ون بحقوق ��ي للح�ص ��ول عل ��ى حياة
كرمي ��ة  ،هذا �أقل م ��ا ميكنن ��ي �أن �أقدمه لهم
 ،ال يهمن ��ي �إن كنت و�سط امل ��وت  ،ولكن ما
يهمني هو عدم ترك ه�ؤالء النا�س ي�سقطون
وهم يعتمدون علينا � .أ�شعر بال�سعادة بحق
و�أن ��ا �أ�سوق العجل ��ة اىل اخلطوط االمامية
للمتظاهرين  .هناك �شعور لدي بانني �أقوم
ب�شيء كبري ".
عن نيويرك تاميز الغارديان
الوا�شنطن بو�ست

((م�صرف الرافدين  /االدارة العامة))
الق�سم القانوين
�شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

�إىل  /املدي��ن � :صب��اح �صاح��ب يو�س��ف ح�س�ين  -عنوان��ه  :مي�س��ان -
امليومنه
�إىل /الكفي��ل  :هم��ام حمم��د �صال��ح جا�س��م  -عنوان��ه  :مي�س��ان – حي
الغدير

م� /إنــــذار

بالنظ��ر لعدم قيامك بتس��ديد مبل��غ الدين املترتب
بذمتك بالتكافل والتضام��ن مع الكفيل أعاله وعن
(الس��لفة) املمنوحة ل��ك والبال��غ ( )1833346دينار
(فقط مليون وثمامنائ��ة وثالثة وثالثون ألف وثالثمائة
وستة واربعون دينار ال غيرها) عدا الفوائد واملصاريف
وامللزم�ين بدفعه إلى مصرفن��ا واس��تنادا ً إلى املادة
الثالث��ة من قانون حتصيل الدي��ون احلكومية رقم 56
لس��نة  1977وللصالحية املمنوحة لنا مبوجب املادة
الثاني��ة من القان��ون أعاله ننذركم بوجوب تس��ديد
مبلغ الدين املشار إليه اعاله مع الفوائد املترتبة عليه
خالل عش��رة أيام اعتبارا ً من الي��وم التالي لتبلغكم
باإلنذار وبعكس��ه فسوف تتخذ االجراءات القانونية
الالزم��ة وفقا ً ألحكام املادة اخلامس��ة الفقرة ( )1من
القانون املذكور وذلك بوضع إش��ارة احلجز التنفيذي
على اموالكم املنقولة والغير املنقولة اس��تحصاال ً
ملبلغ الدين املترتب بذمتكم وقد أعذر من أنذر ...
مع التقدير

بالنظ��ر لع��دم قيامك بتس��ديد مبلغ الدي��ن املترتب
بذمت��ك بالتكاف��ل والتضامن مع الكفي��ل أعاله وعن
(السلفة) املمنوحة لك والبالغ ( )2750009دينار (فقط
مليونني وس��بعمائة وخمس��ون ألف وتس��عة دينار ال
غيرها) ع��دا الفوائد واملصاريف وامللزم�ين بدفعه إلى
مصرفنا واس��تنادا ً إلى املادة الثالثة من قانون حتصيل
الدي��ون احلكومية رق��م  56لس��نة  1977وللصالحية
املمنوح��ة لنا مبوجب امل��ادة الثانية م��ن القانون أعاله
ننذركم بوجوب تس��ديد مبلغ الدين املشار إليه اعاله
م��ع الفوائ��د املترتبة عليه خالل عش��رة أي��ام اعتبارا ً
من اليوم التالي لتبلغكم باإلنذار وبعكس��ه فس��وف
تتخ��ذ االجراءات القانونية الالزم��ة وفقا ً ألحكام املادة
اخلامس��ة الفقرة ( )1من القان��ون املذكور وذلك بوضع
إش��ارة احلجز التنفيذي على اموالكم املنقولة والغير
املنقولة اس��تحصاال ً ملبلغ الدين املترتب بذمتكم وقد
أعذر من أنذر ...
مع التقدير

((م�صرف الرافدين  /االدارة العامة))
الق�سم القانوين
�شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

((م�صرف الرافدين  /االدارة العامة))
الق�سم القانوين
�شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

�إىل  /املدين  :عبد اللطيف جرب لفتة  -عنوانه  :نا�صرية – اريدو
�إىل /الكفيل � :صدام ح�سني �شليج  -عنوانه :مي�سان امليمونه

م� /إنــــذار

بالنظ��ر لعدم قيامك بتس��ديد مبل��غ الدين املترتب
بذمتك بالتكافل والتضام��ن مع الكفيل أعاله وعن
(الس��لفة) املمنوحة ل��ك والبال��غ ( )4416669دينار
(فق��ط أربع��ة مليون واربعمائة وس��تة عش��ر ألف
وستمائة وتسعة وستون دينار ال غيرها) عدا الفوائد
واملصاري��ف وامللزمني بدفعه إلى مصرفنا واس��تنادا ً
إل��ى املادة الثالثة من قانون حتصيل الديون احلكومية
رقم  56لسنة  1977وللصالحية املمنوحة لنا مبوجب
املادة الثانية من القانون أعاله ننذركم بوجوب تسديد
مبلغ الدين املشار إليه اعاله مع الفوائد املترتبة عليه
خالل عش��رة أيام اعتبارا ً من الي��وم التالي لتبلغكم
باإلنذار وبعكس��ه فسوف تتخذ االجراءات القانونية
الالزم��ة وفقا ً ألحكام املادة اخلامس��ة الفقرة ( )1من
القانون املذكور وذلك بوضع إش��ارة احلجز التنفيذي
على اموالكم املنقولة والغير املنقولة اس��تحصاال ً
ملبلغ الدين املترتب بذمتكم وقد أعذر من أنذر ...
مع التقدير

�إىل  /املدي��ن  :احم��د زي��اد خل��ف ح�س��ن  -عنوان��ه  :الب�ص��رة –
الأ�صمعي
�إىل /الكفيل � :صالح كاطع �سميع طعمه  -عنوانه :مي�سان امليمونة

م� /إنــــذار

بالنظ��ر لعدم قيامك بتس��ديد مبل��غ الدين املترتب
بذمتك بالتكافل والتضام��ن مع الكفيل أعاله وعن
(الس��لفة) املمنوحة ل��ك والبال��غ ( )2083345دينار
(فقط مليونني وثالثة وثمانون الف وثالثمائة وخمسة
واربع��ون دين��ار ال غيره��ا) ع��دا الفوائ��د واملصاريف
وامللزم�ين بدفعه إلى مصرفن��ا واس��تنادا ً إلى املادة
الثالث��ة من قانون حتصيل الدي��ون احلكومية رقم 56
لس��نة  1977وللصالحية املمنوحة لنا مبوجب املادة
الثاني��ة من القان��ون أعاله ننذركم بوجوب تس��ديد
مبلغ الدين املشار إليه اعاله مع الفوائد املترتبة عليه
خالل عش��رة أيام اعتبارا ً من الي��وم التالي لتبلغكم
باإلنذار وبعكس��ه فسوف تتخذ االجراءات القانونية
الالزم��ة وفقا ً ألحكام املادة اخلامس��ة الفقرة ( )1من
القانون املذكور وذلك بوضع إش��ارة احلجز التنفيذي
على اموالكم املنقولة والغير املنقولة اس��تحصاال ً
ملبلغ الدين املترتب بذمتكم وقد أعذر من أنذر ...
مع التقدير

العدد ( )4538ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -االحد ( )3ت�شرين الثاين
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الخليجي يطالب اتحاد الكرة بملف تنظيم متكامل للب�صرة

 ل���ج���ن���ة ال�����ح�����ك�����ام ت�������س���م���ي م���م���ث���ل���ي���ه���ا ل����ب����ط����ول����ة ال�������دوح�������ة 24
 بغداد  /حيدر مدلول

�أر�س ��ل االحت ��اد اخلليج ��ي لك ��رة الق ��دم
كتاب ًا ر�سمي ًا اىل احت ��اد كرة القدم يطالب
بتق ��دمي مل ��ف متكامل لت�ضيي ��ف حمافظة
الب�ص ��رة للن�سخ ��ة اخلام�س ��ة والع�شرين
من دورة ك�أ�س اخلليج العربي لكرة القدم
امل�ؤمل �إقامتها �أواخر عام  2021مب�شاركة
املنتخبات اخلليجية واليمن والعراق.
وق ��ال م�ص ��در يف احت ��اد ك ��رة الق ��دم يف
حدي ��ث للم ��دى�:إن االحت ��اد وبالتع ��اون
والتن�سيق م ��ع وزير ال�شب ��اب والريا�ضة
د�.أحمد ريا�ض �سيعمل على و�ضع برنامج
متكامل م ��ن جميع النواحي ب�ش�أن �ضيافة
دورة ك�أ� ��س اخللي ��ج العرب ��ي اخلام�س ��ة
والع�شري ��ن لك ��رة القدم من قب ��ل حمافظة
الب�ص ��رة يف �أواخ ��ر ع ��ام  2021من �أجل
تهيئت ��ه عل ��ى طاول ��ة اجلمعي ��ة العمومية
لالحتاد اخلليجي لكرة القدم يف اجتماعها
املقبل الذي �ستعقده برئا�سة القطري حمد
بن خليف ��ة بعد �إنتهاء اجلول ��ة الأوىل من
مناف�س ��ات الن�سخ ��ة الرابع ��ة والع�شري ��ن
من ال ��دورة اخلليجية بالعا�صمة القطرية
الدوح ��ة الت ��ي �ستنطلق اعتب ��ار ًا من يوم
الرابع والع�شرين من �شهر ت�شرين الثاين
اجل ��اري مب�شارك ��ة منتخب ��ات الكوي ��ت
و�سلطن ��ة ُعم ��ان واليمن والع ��راق وقطر
حيث �سيتم مناق�شته ب�شكل م�ستفي�ض من
قب ��ل الر�ؤ�ساء واملكت ��ب التنفيذي لالحتاد
اخلليجي لك ��رة القدم قبل �إقراره ب�صورة
ر�سمية.
و�أ�ضاف �أن هناك رغبة عراقية جاحمة يف
�أن تكون خليجي  25يف حمافظة الب�صرة
وهي ح ��ق طبيعي يف �أن يحت�ضن العراق
مرة ثاني ��ة املناف�سات اخلليجي ��ة بعد عام
 1979ال ��ذي �شه ��د �إقامة خليج ��ي  5على
ملع ��ب ال�شعب ال ��دويل بالعا�صم ��ة بغداد
وت ��وّ ج فيها منتخبنا الوطن ��ي لكرة القدم
بط ًال له ��ا للمرة الأوىل بع ��د �أربع �سنوات
فقط م ��ن م�شاركته عام  1976يف خليجي
 4بالعا�صمة الدوحة حيث �أعطى لها نكهة
متم ّي ��زة م ��ن خ�ل�ال مناف�ست ��ه بق ��وة على
اللق ��ب فيها م ��ع املنتخ ��ب الكويت ��ي الذي
ح�سم ��ه له يف مباراة فا�صلة مازالت عالقة
يف �أذهان اجلماهري الريا�ضية يف اخلليج
وت�ستعيده ��ا القنوات التلفازية الريا�ضية
عرب العديد من براجمها من خالل ت�ضييف
عدد ًا من جنوم الك ��رة العراقية ال�سابقني
للحدي ��ث عنه ��ا ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن اجلماهري
العراقي ��ة متلهف ��ة لر�ؤي ��ة النج ��وم عل ��ى
ملع ��ب ج ��ذع النخل ��ة باملدين ��ة الريا�ضية
يف املحافظ ��ة ،وكذلك ملعب ن ��ادي امليناء
الريا�ض ��ي الذي �سيكتمل العمل فيها خالل

الفرتة القادمة.
وتاب ��ع �أن جلن ��ة احل ��كام يف احت ��اد كرة
الق ��دم �س ّم ��ت احلكم�ي�ن الدولي�ي�ن عل ��ي
�صباح ومهند قا�سم واحلكمني امل�ساعدين
حيدرعبد احل�سن وميث ��م خماط كممثلني
ع ��ن الع ��راق للم�شارك ��ة �ضم ��ن الطواق ��م
التحكيمية التي �ستدير مباريات اجلوالت
اخلم�س م ��ن دورة ك�أ�س اخللي ��ج العربي
لك ��رة الق ��دم املقبل ��ة حي ��ث من امل�ؤم ��ل �أن
ي�صل ��وا اىل العا�صم ��ة القطري ��ة الدوح ��ة
يوم احل ��ادي والع�شرين من �شهر ت�شرين
الث ��اين اجل ��اري م ��ن �أجل اخل�ض ��وع اىل
اختب ��ارات نظري ��ة وعملية م ��ن قبل جلنة
حكام التي يرت�أ�سها �أمني �سر احتاد الكرة
طارق �أحم ��د علي قبل اعتماده ��ا ب�صورة
ر�سميةّ ،
مو�ضح� � ًا �أن الطواقم التحكيمية
العراقية تعترب من حكام النخبة يف القارة
الآ�سيوي ��ة من ��ذ �سن ��وات و�سبق له ��ا و�أن
�أدارت العديد م ��ن املباريات �ضمن بطولة
ك�أ�س �آ�سي ��ا لكرة القدم  2019التي �أقيمت
يف دول ��ة الإم ��ارات العربي ��ة املتح ��دة يف
بداية العام املقبل اىل جانب �أنها �ستتوىل
�إدارة مب ��اراة جول ��ة ذه ��اب نهائي دوري
�أبطال �آ�سيا لكرة القدم التي �ستجري يوم
ال�سبت املقبل بني فريقي الهالل ال�سعودي

واوراو الياباين عل ��ى ملعب جامعة امللك
�سعود يف العا�صمة الريا�ض.
وك�ش ��ف �أن دائ ��رة الت�سوي ��ق يف اللجن ��ة
املحلي ��ة لل ��دورة الت ��ي يرت�أ�سه ��ا خال ��د
الكواري طرحت التذاكر للبيع اعتبار ًا من
�أول �أم�س اجلمعة ب�أ�سعار (10و30و)50
ري ��ال قطري على املوق ��ع الر�سمي للدورة
حي ��ث ميك ��ن للجماهري العراقي ��ة الراغبة
بح�ض ��ور جميع املباري ��ات البالغة عددها
 10مراجع ��ة مكت ��ب اخلط ��وط اجلوي ��ة
القطري ��ة يف العا�صم ��ة بغ ��داد م ��ن �أج ��ل
اقتنائه ��ا ب�ص ��ورة مبا�ش ��رة متوقع� � ًا �أن
يك ��ون احل�ض ��ور العراق ��ي ب�إع ��داد هائلة
اىل املناف�س ��ات يف ّ
ظل وجود خط طريان
مبا�شر يربط ما بني مطار الدوحة الدويل
مع مطار بغداد الدويل ومع مطار الب�صرة
ال ��دويل ومع مطار النجف الدويل ومطار
�أربيل الدويل يف �أقليم كرد�ستان.
و�أك ��د :ان االحت ��اد اخلليجي لك ��رة القدم
�أعلن ب�صورة ر�سمي ��ة مواعيد وتوقيتات
للج ��والت اخلم� ��س م ��ن دورة الدوح ��ة
الت ��ي �ستج ��ري خ�ل�ال الفرتة م ��ن الرابع
والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن الث ��اين
اجل ��اري وت�ستمر لغاية ال�ساد�س من �شهر
كان ��ون الثاين املقبل مبع ��دل مباراتني يف

الي ��وم الواح ��د على ملع ��ب خليفة الدويل
احد مالعب بطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم
 2022حيث �سيجري يف ال�ساعة ال�ساد�سة
مب�س ��ط ي�ستمر
والن�ص ��ف حف ��ل افتتاحي ّ
مل ��دة ربع �ساع ��ة فقط  ،فيم ��ا �ستجري يف
ال�ساعة ال�سابعة م�سا ًء املباراة االفتتاحية
التي �ستجمع املنتخبني القطري واليمني
تليه ��ا يف ال�ساع ��ة التا�سعة م�س ��ا ًء مباراة
منتخبنا الوطني لك ��رة القدم مع املنتخب
ال ُعم ��اين لك ��رة القدم حامل لق ��ب الن�سخة
املا�ضية التي جرت يف الكويت.
وتابع :ان املنتخب ��ات اخلم�سة امل�شاركة
�ستح�صل على راحة ملدة يومني متتاليني
 ،فيم ��ا �ستق ��ام مواجه ��ات الي ��وم الثاين
م ��ن ال ��دورة ي ��وم ال�ساب ��ع والع�شري ��ن
م ��ن �شهر ت�شري ��ن الثاين اجل ��اري حيث
يلتق ��ي يف ال�ساع ��ة اخلام�س ��ة والن�صف
م�س ��اء املنتخب�ي�ن الكويت ��ي واليم ��ن ،
و�سيواجه املنتخ ��ب القطري يف ال�ساعة
الثامن ��ة م�س ��ا ًء املنتخ ��ب ال ُعم ��اين لكرة
الق ��دم ويح�ص ��ل منتخبن ��ا الوطني على
راح ��ة و�سيك ��ون ي ��وم الثالث�ي�ن موعد ًا
لإج ��راء مبارات�ي�ن �ضم ��ن الي ��وم الثالث
م ��ن ال ��دورة حي ��ث �سيلع ��ب يف ال�ساعة
اخلام�س ��ة والن�ص ��ف م�س ��اء منتخبن ��ا

الوطني لك ��رة القدم يف املب ��اراة الأوىل
م ��ع املنتخ ��ب الكويت ��ي تعقبه ��ا املباراة
الثاني ��ة يف ال�ساع ��ة الثامن ��ة م�س ��ا ًء بني
املنتخب�ي�ن ال ُعم ��اين واليمن ��ي ويخل ��د
املنتخ ��ب القط ��ري اىل الراحة وي�ستقبل
يوم الثالث م ��ن �شهر كانون الأول املقبل
مناف�س ��ات اليوم الرابع من الدورة حيث
ي�ستقبل املنتخب القطري لكرة القدم يف
ال�ساعة الثامنة م�س ��اء منتخبنا الوطني
لك ��رة الق ��دم يف املب ��اراة الثاني ��ة ت�سبقه
يف ال�ساع ��ة اخلام�س ��ة والن�ص ��ف م�ساء
املب ��اراة الأوىل ب�ي�ن املنتخب�ي�ن العُماين
والكويت ��ي ويح�ص ��ل املنتخ ��ب اليمن ��ي
عل ��ى راح ��ة و�ستختتم خليج ��ي  24يوم
ال�ساد�س من ال�شه ��ر ذاته حيث �ستجري
مناف�س ��ات الي ��وم اخلام� ��س والأخري يف
لقاءي ��ن مه ّم�ي�ن حي ��ث يواج ��ه منتخبنا
الوطن ��ي لكرة الق ��دم يف ال�ساعة الرابعة
ع�صر ًا نظريه اليمن ��ي على ملعب خليفة
ال ��دويل يليه ��ا يف ال�ساع ��ة ال�ساد�س ��ة
والن�صف ديرب ��ي خليجي بني املنتخبني
الكويتي والقطري لكرة القدم.
و�أو�ض ��ح �أن االمان ��ة العام ��ة لالحت ��اد
اخلليج ��ي لكرة القدم �أتفق ��ت مع اللجنة
املنظم ��ة لل ��دورة عل ��ى ت�سلي ��م الك�أ� ��س
للمنتخ ��ب الفائ ��ز ال ��ذي يح�ص ��د �أعل ��ى
النق ��اط بع ��د �إنته ��اء مناف�س ��ات الي ��وم
اخلام� ��س والأخري حي ��ث �سيح�صل على
جائ ��زة مالية قدرها مليوين دوالر  ،فيما
�سيكون مليون دوالر للمنتخب الو�صيف
اىل جان ��ب �سيت�سل ��م كل منتخب م�شارك
مبلغ قدرها مليون دوالر فقط حيث تبلغ
اجلوائ ��ز املالية  8ماليني مت تخ�صي�صها
م ��ن قب ��ل االحت ��اد اخلليجي لك ��رة القدم
اىل جان ��ب جوائ ��ز مالي ��ة لأف�ض ��ل العب
واله ��داف و�أف�ض ��ل حار�س مرم ��ى �سيتم
الك�ش ��ف عنها يف وقت الحق حيث تعترب
خليج ��ي � 24أول دورة تق ��دم فيه ��ا مث ��ل
هذه املبالغ من ��ذ انطالقها عام  1970يف
العا�صمة البحرينية املنامة.
و�أع ��رب ع ��ن �أمل ��ه يف �أن ت�شه ��د دورة
الدوحة تتوي ��ج �أ�س ��ود الرافدين باللقب
الرابع له يف تاريخ م�شاركاته اخلليجية
الت ��ي �أنطلق ��ت ع ��ام  1976لت�ض ��اف اىل
الألق ��اب الثالث ��ة التي حتققت م ��ع �شيخ
املدرب�ي�ن الراح ��ل عم ��و باب ��ا بخليج ��ي
 1979ببغداد وخليج ��ي  1984مب�سقط
وخليجي 1988بالريا� ��ض حيث �شهدت
تل ��ك ال ��دورات الث�ل�اث �أح ��راز الالعبني
ح�س�ي�ن �سعي ��د ورع ��د حم ��ودي و�أحم ��د
را�ض ��ي وفت ��اح ن�صي ��ف وحبي ��ب جعفر
لألق ��اب اف�ضل الع ��ب واله ��داف و�أف�ضل
حرا�س مرمى.

اتحاد اليد ين�ضم �إلى قائمة االتحادات المركزية الم�ؤجلة لدوريها الممتاز
 بغداد  /املدى
�أ�صب ��ح احت ��اد ك ��رة اليد االحت ��اد املركزي
الثال ��ث املن�ض ��وي حت ��ت ل ��واء اللجن ��ة
االوملبي ��ة الوطنية العراقي ��ة بعد احتادي
كرة الق ��دم واحتاد كرة ال�سل ��ة الذي يقرر
ت�أجي ��ل انطالق مناف�سات ال ��دوري املمتاز
بك ��رة الي ��د للمو�س ��م  2020-2019اىل
�إ�شع ��ار �آخ ��ر ب�سب ��ب التظاه ��رات الت ��ي
�شهدتها العا�صمة بغ ��داد وحمافظات بابل
وكربالء والنج ��ف والديوانية وال�سماوة
والك ��وت والعم ��ارة والب�ص ��رة من ��ذ ي ��وم
اخلام� ��س والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن
الأول املا�ضي .
وق ��ال املن�س ��ق الإعالمي الحتاد ك ��رة اليد
ح�س ��ام عب ��د الر�ض ��ا يف ت�صري ��ح خ� ��ص

مهمة �صعبة تنتظر ال�صقور �أمام مولودية الجزائر
 بغداد  /املدى
دخ ��ل فريق القوة اجلوية لكرة
الق ��دم �أم� ��س ال�سب ��ت مع�سك ��ر ًا
تدريبي� � ًا داخلي� � ًا يف حمافظ ��ة
�أربيل ب�إقليم كرد�ستان يف �إطار
حت�ضريات ��ه الأخ�ي�رة ملواجهة
�ضيفه فري ��ق مولودية اجلزائر
اجلزائ ��ري يف ال�ساعة الرابعة
ع�صر ًا ي ��وم اجلمعة املقبل على
ملع ��ب فران�سو حري ��ري �ضمن
جول ��ة الذه ��اب م ��ن دور ثم ��ن
النهائ ��ي لبطول ��ة ك�أ� ��س حممد
ال�ساد�س لالندية االبطال.
و�ساهم ��ت التظاه ��رات وحظر
التج ��وال يف العا�صم ��ة بغ ��داد
وع ��دد م ��ن حمافظ ��ات الف ��رات
الأو�س ��ط واجلنوبي ��ة يف قيام
االحتاد العرب ��ي لكرة القدم يف

ت�أجيل املباراة من يوم احلادي كان �آخره ��ا م ��ع فري ��ق النف ��ط
والثالث�ي�ن م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن الت ��ي انتهت مل�صلحت ��ه برباعية
الأول املا�ضي من ملعب كربالء نظيفة �أطمئن فيها املدرب �أيوب
ال ��دويل يف حمافظ ��ة كرب�ل�اء اودي�شو على حت�شي ��د �أ�سلحته
املقد�س ��ة اىل ي ��وم ال�ساب ��ع من نحو نيل ث�ل�اث نقاط ثمينة من
�شه ��ر ت�شري ��ن الث ��اين اجلاري �ضيفه فريق مولودية اجلزائري
على ملعب جذع النخلة باملدينة الذي لن يك ��ون مناف�س ًا �سه ًال ال
الريا�ضية يف حمافظة الب�صرة �سيما �أنه ي�ضم يف �صفوفه �ستة
قب ��ل �أن يحدد له ��ا موعد ومكان العبني من منتخ ��ب بالده الذي
جديد لها على �إثر طلب تقدم به
توج بلقب الن�سخة الأخرية من
ّ
�إليه جمل�س �إدارة نادي مولودية بطول ��ة ك�أ� ��س الأمم الأفريقي ��ة
اجلزائ ��ر حيث ح� �دّدت ال�ساعة االخ�ي�رة الت ��ي ج ��رت م�ؤخ ��ر ًا
الرابع ��ة ع�صر ي ��وم الثامن من يف جمهوري ��ة م�ص ��ر العربي ��ة
ال�شه ��ر ذاته على ملعب فران�سو (فاروق �شافع ��ي وميلو ربيعي
حريري يف مدينة �أربيل ب�إقليم ونبي ��ل لعم ��ارة وولي ��د عالين
كرد�ستان.
و�سفي ��ان ب ��ن ديك ��ة ومهدي بن
وخا� ��ض فري ��ق الق ��وة اجلوية علجية ) وتواجد الفرن�سي بري
لك ��رة القدم عدد ًا م ��ن املباريات نارد كازوين على رئا�سة مالكه
التجريبي ��ة م ��ع ف ��رق بغدادي ��ة التدريبي.

ب ��ه ( امل ��دى )� :إن ه ��ذه امل ��رة الثانية التي
يق ��وم به ��ا احتاد ك ��رة اليد ب�إرج ��اء موعد
انطالق ال ��دوري املمتاز بك ��رة اليد نتيجة
للتظاه ��رات حي ��ث اعتم ��د م�شارك ��ة 12
فريق� � ًا م ��ن العا�صم ��ة بغ ��داد واملحافظات
يف ه ��ذه الن�سخ ��ة م ��ن دور ّي ��ه للمو�س ��م
اجلدي ��د ( ال�شرطة حام ��ل اللقب واجلي�ش
الو�صيف وكربالء ودياىل وبلدية الب�صرة
وال�سليماني ��ة وامل�سي ��ب والفتوة والكوت
والطلب ��ة والدغ ��ارة واخللي ��ج العرب ��ي )
حيث �ستلع ��ب املباري ��ات بطريقة الدوري
العام من جولتي الذهاب والإياب .
وتاب ��ع ح�س ��ام اىل �أن ج ��دول مناف�س ��ات
ال ��دور الأول من جولة الذه ��اب ي�شري اىل
مواجه ��ات يف ي ��وم
�إج ��راء ث�ل�اث

الأنط�ل�اق حي ��ث �سيلع ��ب فري ��ق ال�شرطة
حام ��ل اللق ��ب يف ال�ساع ��ة الرابع ��ة ع�صر ًا
مع فريق الطلبة ت�سبقه يف ال�ساعة الثانية
والن�ص ��ف ظه ��ر ًا مب ��اراة فريق ��ي دي ��اىل
والك ��وت يف حمافظ ��ة دي ��اىل ويلتقي يف
ال�ساع ��ة الثالث ��ة ع�ص ��ر ًا مب ��اراة فريق ��ي
كرب�ل�اء والدغ ��ارة يف حمافظ ��ة كرب�ل�اء
املقد�س ��ة وجت ��ري يف اليوم الت ��ايل ثالث
لقاءات حيث يحل فري ��ق الفتوة املو�صلي
�ضيف ��ا ثقي ًال على فريق بلدي ��ة الب�صرة يف
ال�ساع ��ة الثانية والن�صف ظه ��ر ًا وي�ضيف
فريق امل�سيب على قاعته فريق ال�سليمانية
يف التوقي ��ت ذات ��ه وتنتظ ��ر فريق اخلليج
العربي مواجهة �صعبة �أمام م�ضيفه فريق
اجلي�ش و�صيف حامل اللقب يف العا�صمة
بغداد يف ال�ساعة الثالثة ع�صر ًا .

مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

ت�ش ّكي �شهد ورهان بانكوك
مل ي ��زل مدرب املنتخب الأوملبي لكرة الق ��دم عبدالغني �شهد يوا�صل
الت�ش ّك ��ي من �صعوبة حت�ضري الالعب�ي�ن لال�ستحقاق الآ�سيوي املقبل
به ��دف انتزاع بطاقة الت�أهل اىل دورة �أوملبياد طوكيو  2020يف ظل
�صمت احتاد اللعبة ووزارة ال�شباب والريا�ضة �أزاء طلباته املنطقية
وك�أن ��ه �أم ��ام ح ّلني ال ثالث لهم ��ا �إما الدخول يف املناف�س ��ة بثقة عالية
مراهن ًا على قدرات العبيه وما بذله من جهد كبري معهم طوال الفرتة
ال�سابق ��ة م ��ن منه ��ج الإع ��داد � ،أو تق ��دمي ا�ستقالته م ��ن العمل وعدم
حتمّل م�س�ؤولية م ��ا يتع ّر�ض له املنتخب  ،ومنح الفر�صة ملدرب �آخر
يوا�صل امل�سري معه بد ًال من خلق �أجواء قلقة تثري خماوف الالعبني
من االخفاق املحتوم.
نهائي ��ات بطول ��ة �آ�سيا حت ��ت  23عام ًا الرابعة الت ��ي ت�ضيفها تايالند
م ��ن  8كان ��ون الثاين حتى املباراة النهائية ي ��وم  26منه العام املقبل
لي�س ��ت �سهلة �إطالق ًا يف ظل وج ��ود منتخبات البلد املنظم وا�سرتاليا
والبحري ��ن يف املجموعة الأوىل اىل جانب منتخبنا  ،ويدرك املتابع
احل�صي ��ف ثقل تايالند وا�سرتاليا اليوم يف خارطة التناف�س القاري
 ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن حما�س ��ة البحريني�ي�ن يف �صناعة جيل جدي ��د قادر على
حتقي ��ق �أهم املنجزات لكرته  ،وهذه كله ��ا عوامل �ضغط كبرية تدفع
�شهد ومالكه التدريبي لي�ضعها يف احل�سبان قبيل امل�شاركة بجاهزية
�أكرب ممّا م�ضى.
املعوّ قان الرئي�سان اللذان يواجههما املنتخب الأوملبي يتمثالن بعدم
ت�أم�ي�ن الأم ��وال الالزمة لدعم ��ه يف بطولة "ك�أ�س دب ��ي" للمنتخبات
الأوملبي ��ة حت ��ت  23عام� � ًا للف�ت�رة م ��ن � 13إىل  19ت�شري ��ن الث ��اين
احلايل مب�شاركة الإمارات والعراق وكوريا اجلنوبية و�أوزبك�ستان
وال�سعودي ��ة والأردن و�سوري ��ا والبحري ��ن  ،وه ��ي فر�ص ��ة مه ّم ��ة
للوق ��وف على م ��دى �أهلية املنتخ ��ب يف خو�ض التناف� ��س الآ�سيوي
ال�شر� ��س مطل ��ع ع ��ام  2020وكذلك جتري ��ب العنا�صر الت ��ي مل تقدّم
امل�ستوى امل�أمول منها يف مع�سكري املنامة والدوحة هذا العام.
املع ��وّ ق الث ��اين ه ��و ع ��دم ا�ستجاب ��ة جلن ��ة املنتخب ��ات الوطنية يف
االحتاد ملطلب �شهد بتدعيم �صفوف املنتخب بعدد من العبي املنتخب
الأول الذي ��ن ت�سم ��ح �أعماره ��م بامل�شارك ��ة ولديهم اخل�ب�رة الكبرية
حل�س ��م نتائج املباريات ع�ل�اوة على تعزيز ق ��وة الفريق بان�سجامهم
وتعاونه ��م ما ي� ��ؤدي �إىل م�ضاعفة حظوظنا باحل�ص ��ول على بطاقة
الأوملبي ��اد  ،ورمب ��ا هنا يعرت� ��ض العديد من النقاد عل ��ى مطلب �شهد
ويع ��زون ذل ��ك اىل �ضرورة �إيج ��اد بدائ ��ل جاهزة لالعب ��ي املنتخب
الأوملب ��ي ولي�س ا�ستهالك العبني مثل مهند علي وحممد داوود عطف ًا
عل ��ى جتارب �سابقة �أهلكت القدرات البدني ��ة لأبرز العبي املنتخبات
يف بطوالت متعددة.
ً
مل ّ
يدخ ��ر �أي احت ��اد م�ش ��ارك يف نهائي ��ات �آ�سي ��ا حت ��ت  23جهدا يف
�سبي ��ل توفري الإمكانيات الالزمة لرفع راية البلد يف اوملبياد طوكيو
 ،فاالحتاد القطري على �سبيل املثال ق ّرر مكتبه التنفيذي �إناطة مهمة
العناب ��ي الأوملب ��ي �إىل �صانع املعج ��زات املدرب اال�سب ��اين فيليك�س
�سان�شي ��ز مدرب منتخب ��ه الأول ليكون على ر�أ� ��س الإدارة يف بطولة
�آ�سي ��ا بع ��د �أن تخلى االحت ��اد عن امل ��درب �ألب�ي�رت فرينانديز  ،ويف
الوق ��ت نف�سه ي�ستمر �سان�شيز ب�صفته مدي ��ر ًا فني ًا للعنابي ويوا�صل
حتقي ��ق النجاح من ��ذ مبا�شرته يف متوز ع ��ام  ،2017ما يعني �سعي
االحت ��اد لالنت�ص ��ار يف �أي ��ة موقعة كروي ��ة يوظف فيه ��ا كل ا�سلحته
الفنية القوية.
عبدالغن ��ي �شهد �أمام حت ��دٍ كبري ليك ّرر �إجناز الـت�أه ��ل �إىل دورة ريو
الأوملبية  2016ويوا�صل احل�ضور يف الأدوار املتقدمة مثلما نتمنى
نظ ��ر ًا المتالكه عنا�صر تثري التف ��ا�ؤل يف نفو�سنا ب�أن الكرة العراقية
والدّة دائم� � ًا باملوهوب�ي�ن  ،لكن وجود العوائق املالي ��ة والفنية التي
ك ّرر احلديث عنها يف �أكرث من لقاء تلفازي مبدد زمنية متقاربة ي�ضع
عالمة ا�ستفهام �أم ��ام احتاد كرة القدم وخا�صة جلنة املنتخبات التي
مل تكن حري�صة يف ه ��ذا املو�ضوع ومل تبادر للتوافق والتن�سيق مع
املدرب يف طلباته امل�شروعة وهي جزء من واجباتها امل�س�ؤولة  ،و�إال
ما قيمة وجودها ومل�صلحة من تعمل؟!
لتكن حمطة دبي الأخرية يف م�سرية جتهيز العبي املنتخب الأوملبي
نقط ��ة حتوّ ل ب ��ارزة يف الك�ش ��ف عن �أ�سل ��وب اللع ��ب ومواءمته مع
الفك ��ر التدريب ��ي للكابنت �شهد ومالكه الفني امل�ساع ��د الكفء وكيفية
توظيف الالعبني املر�شح�ي�ن لتمثيل العراق  ،الأمر الذي يتطلب منه
اال�ستق ��رار النف�سي دون الغو� ��ص يف م�شاكل جديدة تارة يبحث عن
العب�ي�ن مغرتبني وت ��ارة �أخرى يتنقل بني االحت ��اد والوزارة �أو بني
قن ��اة و�صحيف ��ة كا�شف ًا هموم ��ه للنا�س ،فطامل ��ا �أنه َق ِبل ت� �وليّ املهمة
وه ��و يعلم بواقع االحتاد ومزاجية الق ��رارات املتخذة فيه وعالقات
االع�ضاء املت�صدّعة م ��ع حميطيهم التي �أثرت على تعاطيهم بحما�سة
�أق ��ل م ��ع اال�ستحقاق ��ات الوطني ��ة املهم ��ة ليعتم ��د على ثقت ��ه بنف�سه
وبالأ�سود املتحفزين لك�سب الرهان يف بانكوك.
ّ
يدخر �أي اتحاد م�شارك في نهائيات
لم
ً
�آ�سيا تحت  23جهدا في �سبيل توفير
الإمكانيات الالزمة لرفع راية البلد في
اولمبياد طوكيو

مورينيو يتطلع �إلى خالفة �إيمري
في تدريب المدفعجية
 بغداد  /املدى
ج� �دّد ال�برت �غ��ايل ج��وزي��ه مورينيو
امل� ��درب ال �ف �ن��ي ل �ف��ري��ق مان�ش�سرت
يونايتد االنكليزي ال�سابق تطلعه
ل �ل �ع��ودة اىل ان �ك �ل�ترا م��ن خ�لال
خالفته اال�سباين �أون��اي اميري
ل �ت��دري��ب ف��ري��ق ار� �س �ن��ال خ�لال
الفرتة املقبلة .
وذك ��رت �صحيف ��ة ( sun
الربيطاني ��ة عل ��ى موقعه ��ا
الر�سم ��ي �إن هن ��اك رغبة جاحمة
جلوزي ��ه موريني ��و يف حتقي ��ق
�إجن ��از �شخ�صي له غ�ي�ر م�سبوق مع
ع ��امل الك ��رة االنكليزي ��ة من كتاب ��ة �إرث
كب�ي�ر يف ع ��امل التدري ��ب تدفع ��ه اىل �أن

يك ��ون امل ��درب اجلدي ��د لفري ��ق ار�سنال
(املدفعجي ��ة ) ال ��ذي يع ��اين حالي� � ًا م ��ن
�أزم ��ة يف توا�ض ��ع النتائ ��ج عل ��ى �صعيد
امل�سابق ��ات املحلي ��ة حي ��ث يحت ��ل املركز
اخلام�س يف ترتيب ال ��دوري االنكليزي
املمت ��از بر�صي ��د  16نقط ��ة يف خت ��ام
اجلولة العا�ش ��رة من مرحلة الذهاب بعد
فرق ليفربول ومان�ش�سرت �سيتي ولي�سرت
�سيتي وت�شيل�سي �أو الدوري الأوروبي
حتت قيادة مدربه �أوناي اميري للمو�سم
الثاين على التوايل .
و�أ�ضاف ��ت ال�صحيف ��ة �إن حل ��م مورينيو
يرن ��و اىل نيل اجنازات جديدة مع فريق
ار�سنال ال ��ذي يعاين من �صي ��ام م�ستمر
م ��ع االلق ��اب االنكليزية منذ عه ��د مدربه
ال�سابق الفرن�سي فينغ ��ر حيث �سي�صبح

�أول م ��درب يحق ��ق اجن ��ازات م ��ع ثالث
فرق حي ��ث �سبق ل ��ه و�أن ت ��وج بااللقاب
مع فريقي ت�شيل�سي ومان�ش�سرت يونايتد
خالل املوا�سم ال�سابقة .
وتابعت �إن مورينيو رف�ض خالل ال�صيف
املا�ض ��ي عر�ض� � ًا مغري ًا قدمت ��ه ادارة �أحد
�أندي ��ة املقدم ��ة يف دوري املحرتف�ي�ن
ال�صين ��ي لتدريب فريقها الكروي لرغبته
اجلاحم ��ة يف التواجد فق ��ط على رئا�سة
الف ��رق الكب ��ار يف الق ��ارة الأوروبي ��ة
حي ��ث عم ��ل بع ��د ا�ستقالت ��ه م ��ن تدريب
فري ��ق مان�ش�سرت يونايت ��د االنكليزي يف
حتلي ��ل عدد من املباري ��ات الكبرية �ضمن
الربميرليغ �أو يوربا ليغ �أو بطولة ك�أ�س
�آ�سي ��ا لكرة الق ��دم  2019ل�صالح قناة بي
�أن �سبورت الريا�ضية القطرية .

آراء وأفكار
قناطر

 طالب عبد العزيز

ب��ودي �أن �أتوق��ف طوي�ل ً
ا عن��د بي��ت �صغري من
ال�شعر ال�شعبيُ ،رفع يف تظاهرات �ساحة التحرير،
ببغ��داد العظيمة ،يقول( الي��وم الكذلة ت�سولف
–خلي عكالك لل��دكات) واهلل ،لهي من البالغة
مبا ال يت�أتى للغتنا العربية منها ب�شيء.
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م���������������ل��������������اواة...
عربت الأحداث الأخرية التي �أخذت مكانها يف عدد من املحافظات العراقية منذ بداية �شهر ت�شرين الأول املا�ضي حتى اللحظة
ومنه��ا العا�صمة بغ��داد والتي متثلت يف تظاهرات �شبابية عارمة عما ميكن �أنْ ي�سمى بحال��ة من حاالت الـ "مالواة" ،بني الدولة
واملجتم��ع .تظه��ر املالواة هنا على م�ست��وى ممار�سة ال�سلطة من قبلهما من �أجل البقاء .للوهل��ة الأوىل بدا وك�أنّ املالواة حدثت
ل�صال��ح الدولة التي متلك القوة والقانون واحلكم ولك ّنها باحلقيقة �سرع��ان ما انهارت �أمام �سلطة ال�شعب عندما اختار التحرك
لت�سلم زمام الأمور لإعادة تعديل امل�سار من خالل ممار�سة ال�ضغط ب�صيغ �شتى لعل من �أكثـرها �أهمية ما يحدث اليوم بالتظاهر
ال�سلمي الد�ؤوب واملتوا�صل من قبل �شرائح �شبابية تتحدر من خلفيات اجتماعية ومهنية متنوعة.

عراق ما بعد �أكتوبر
م ��ن حيث املبد�أ ،ف� ��أن غالبية الذين يح�ضرون التظاهرات يف بغداد
واملحافظ ��ات ،ه ��م �شب ��اب باعمار بني ال� �ـ(  )30-15البع� ��ض القليل
منه ��م موظفون �أو طالب جامعات �أو عمال يف القطاع اخلا�ص ،لكنَّ
معظمه ��م هم جي�ش العاطلني عن العمل� ،أ�صحاب احلق احلقيقي يف
الثورة والتغيري ،وقود التظاه ��رات ،الذين �ألهبوا الروح العراقية،
والتي تعد اليوم بحق مفخرة عربية ،حتى �أنَّ بع�ضنا جتاهل ثورات
عربي ��ة وعاملية ،كثرية ازاء م ��ا نراه ونلم�سه من م�شاه ��د �أعادت لنا
ثقتنا بعراقنا اجلديد ،الذي بات قاب قو�سني �أو �أدنى.
هن ��اك م ��ن ينظر اىل ما يق ��وم به بع�ض املتظاهري ��ن من ممار�سات،
بدت له �أنها خارجة عن جوهر حركة التظاهر ال�سلمية ،مثل الأغاين
والرق� ��ص والتح�شي�ش ��ات ،وراح نف ��ر يعيب على �آخري ��ن ظهورهم
مبظاهر �أقل ح�شمة ..الخ  .ال يا �أخي ،هذا �شعب خرج يطلب احلياة،
وم ��ا احلي ��اة خارج هذه كله؟ نح ��ن �شعب ت�أخر طوي�ل ً�ا يف اكت�شاف
حياته ،لقد فعلت �أح ��زاب الإ�سالم ال�سيا�سي فيه ما مل تفعله اخلمرة
واملخدرات ،وها نحن ن�صحو على ما فاتنا من الدهر ،ما ن�سيناه يف
الطرق ��ات امل�ضيئة ،تل ��ك التي مل يدلنا �أحد عليه ��ا .الأغنية والرق�ص
واملو�سيقى وق�صة ال�شعر والثياب اجلميلة هي نحن ،الذين نتحدى
الطغاة بها اليوم.
ب ��ودي �أن �أتوق ��ف طوي ًال عند بيت �صغري من ال�شع ��ر ال�شعبيُ ،رفع
يف تظاه ��رات �ساحة التحرير ،ببغداد العظيمة ،يقول( اليوم الكذلة
ت�سول ��ف –خلي عكالك للدكات) والله ،له ��ي من البالغة مبا ال يت�أتى
للغتن ��ا العربية منها ب�شيء .جمل ��ة بليغة اخت�صرت الواقع العراقي
يف الو�س ��ط واجلنوب ،وهي لك�أمنا يقول الول ��د ال�شاب الذي خرج
للتظاه ��رات لأبيه ،ذي العق ��ال وامل�سبحة والعب ��اءة� :أنا من يتحدث
ع ��ن الع ��راق الي ��وم� ،أما �أن ��ت فخ ��ذ �سالحك و�أفع ��ل به م ��ا يليق بك
و�أمثال ��ك م ��ن �شي ��وخ الع�شائر م ��ن قبح(الدك ��ة) .بل وك�أن ��ه ي�صرخ
بوجه ��ه( :ت�سريحة ال�شعر(الكذلة) هي التي تق ��ود التغيري ال �أنت).
هذا عراق جديد بحق.
لك ��ن ،م ��ا يقلقني ب�ش ��كل �شخ�صي ،ورمب ��ا يقلق غ�ي�ري �أي�ض ًا ،هو
خ�شيت ��ي م ��ن �أنَّ احلكومة الغبية ه ��ذه ،قد تتجاه ��ل غ�ضب ال�شباب
ه� ��ؤالء ،وال ت�صغ ��ي لنداء العق ��ل الغا�ض ��ب ،الأمر ال ��ذي �سيوقعنا،
جمتمع�ي�ن ،يف م ��ا ال ُتع ��رف نتائجُ ��ه� .شخ�صي� � ًا �أخ�ش ��ى عل ��ى نفاد
�ص�ب�ر املتظاهرين �أو املعت�صمني� ،إذ من غ�ي�ر املعقول انهم �سيقفون
طوي�ل ً�ا هن ��اك ،ولرمبا حمله ��م غ�ضبهم اىل ما هو �أبع ��د من التظاهر
واالعت�ص ��ام ،الأم ��ر الذي ي�ستدعي الق ��وات احلكومية اىل الت�صدي
له ��م بالر�صا� ��ص(ال �سام ��ح الل ��ه) وهنا �سنق ��ع يف املح ��ذور� ،سنفقد
الكث�ي�ر من �شبابن ��ا ،خزانة امل�ستقبل ،وروح الع ��راق احلي اجلديد،
وق ��د تفق ��د الدول ��ة معها قدرته ��ا على الت�ص ��دي لهم ،فه ��ي منخورة،
�ساقطة ال حمالة ،وبذلك �سن�ضيّع الق�ضيتني.
مطل ��وب م ��ن الدولة الي ��وم قبل الغ ��د ،العمل على معاجل ��ة الو�ضع
العراقي ،فق ��د بات التغيري �ضرورة ،و�آن وق ��ت لتعوي�ض ما فقدناه
من دم ومال .احلكمة تقت�ضي ذلك� ،أما �إيران وع�صاباتها فلن يغريوا
�شيئ ًا بعد اليوم .فقد ق�ضي االمر�،إنه عراق جديد ينه�ض.
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م ��ن ه�ؤالء "�شع ��ب" العاطلني ع ��ن العمل
م ��ن خريجني وغري خريج�ي�ن وم�شتغلني
يف خمتل ��ف املجاالت كالتعلي ��م وال�صحة
والهند�س ��ة والعل ��وم الإن�ساني ��ة مم ��ن
ي�ضيقون ذرع� � ًا بالتهمي�ش واحلرمان من
فر� ��ص التقدم والتطور ب�سب ��ب امتناعهم
عن التح ��زب والتكتل ال�سيا�س ��ي النفعي
و�آخرين يتعاطفون ويتح�سرون على عمر
م�ضى ق�ضوه باخلوف والرتدد والت�سليم
ب�سيا�س ��ات الع ��زل والإق�ص ��اء� .سريتكب
خط�أ كب�ي�ر ًا �أولئك الذين يعتق ��دون �أنّ ما
يجري الي ��وم ال يتع ��دى �أنْ يكون زوبعة
�سرعان م ��ا تذوي وتغيب .ي�شكل ال�شباب
يف جمه ��ور املتظاهري ��ن ما يق ��در بـ %90
منهم ،ت�ت�راوح �أعمارهم م ��ا بني 30-20
�سن ��ة ،ميثل ��ون م ��ا ال يق ��ل ع ��ن  %60م ��ن
احلج ��م الكل ��ي لل�سكان يف الع ��راق� .أدى
ت�ضام ��ن كل ه� ��ؤالء وتالقيهم يف �ساحات
حم ��ددة للتظاهر ا�ستجابة لطلب الأجهزة
الأمنية للمحافظة عل ��ى �أمنهم وحمايتهم
�إىل تب ��ادل املع ��ارف وفن ��ون الوع ��ي
مب�شروعي ��ة املطالبة باحلقوق امل�صادرة.
وه ��ذا ما جع ��ل من ه ��ذه ال�ساحات ور�ش
عمل ومدار� ��س للتعلم والتبادل والتفاعل
الإن�س ��اين واالجتماع ��ي اخل�ل�اق .ال
يتظاه ��ر ه� ��ؤالء يف ب�ل�اد �أجنبي ��ة وال
يطالب ��ون بحق ��وق ال يت�أهل ��ون له ��ا وال
تغريهم فر�ص حمدودة تقدم هنا �أو هناك
لإ�س ��كات البع�ض منه ��م يف حماولة ل�شق
وحدته ��م وت�ضامنه ��م� .إ ّنه ��م يتظاهرون
م ��ن �أجل احلا�ضر وامل�ستقبل ويتوحدون
ليتقدموا ككتل ��ة مرتا�صة يقف قويهم يف
ن�ص ��رة �ضعيفه ��م �أي ًا كان ��ت معايري القوة
وال�ضعف هذه.
كان للإهمال والتعرث والرتهل الذي �أ�صاب
م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة و�إ�ست�ش ��راء الف�س ��اد
املايل والإداري �أنْ حرم �أعداد ًا كبرية من
ال�شباب من فر�ص العمل والتقدم والنماء
مما �صع� � ّد م ��ن م�شاعر الغ�ض ��ب والتمرد
للمطالب ��ة ب�ش ��روط حياة جدي ��دة عربوا
عنه ��ا ب�شع ��ارات ومق ��والت لع ��ل �أكرثها
�شيوع ًا وتردد ًا "نريد وطن  ."...باملقابل
�أ�ستخدم ��ت الدول ��ة �سيا�س ��ة التغا�ض ��ي
وعدم الإهتمام والتعبري عن تفهم مطالب
املتظاهرين يف �أح�سن الأحوال والدخول
يف معمعم ��ة حتمي ��ل م�ؤ�س�ساتها املتعددة
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امل�س�ؤولي ��ة كم ��ا يف �إلق ��اء الع ��بء عل ��ى
عاتق حكومة تتمث ��ل كل الكتل ال�سيا�سية
الرئي�سية املمثلة يف جمل�س النواب فيها.
املفاج� ��أة �أنْ قاد ت�صاع ��د زخم التظاهرات
�إىل تغي�ي�ر البو�صلة لإجب ��ار الدولة على
تقدمي مقرتحات وحلول متنوعة و�صفت
بالعاجل ��ة والفوري ��ة ريثم ��ا يت ��م التفك ��ر
يف �أخ ��رى �أك�ث�ر جذري ��ة وا�سرتاتيجية!
ف ��كان �أنْ دعا جمل� ��س الن ��واب �إىل اتخاذ
قرارات �أت�سمت بال�سرع ��ة بهدف التهدئة
من قبيل ال�ضغط عل ��ى احلكومة لتتحمل
م�س�ؤولياتها ومطالبة اجلميع بامل�ساهمة
والإ�ستم ��اع �إىل مطال ��ب املتظاهري ��ن.
و�أعلنت احلكومة عن حزمة قرارات لتعيني
اخلريج�ي�ن بح�سب وجب ��ات وتخ�صي�ص
من ��ح مالية طارئ ��ة و�إط�ل�اق الوعود ملنح
رات ��ب لكل عائل ��ة ال راتب لديه ��ا .ومع �أنّ
�أع ��داد ًا ق ��درت مبلي ��ون ون�ص ��ف املليون
�شخ� ��ص تقدم ��وا ل�شموله ��م مبنح ��ة ال� �ـ
(� )175أل ��ف دينار عراق ��ي املخ�ص�صة من
قبل وزارة العم ��ل وال�ش�ؤون االجتماعية
بي ��د �أنّ ه ��ذه مل ته ��دئ املتظاهري ��ن ب ��ل
زادته ��م �إ�ص ��رار ًا عل ��ى املطالب ��ة بحل ��ول
جذري ��ة لتح�س�ي�ن �أو�ضاعه ��م .وزادت
وت�ي�رة امل�ل�اواة ف ��كان �أنْ ه ��ددت بع� ��ض
اجلهات الر�سمي ��ة املتظاهرين ب�إ�ستخدام
القوة والعنف لفر� ��ض النظام واملحافظة
عل ��ى هيب ��ة الدول ��ة و�ص ��و ًال �إىل الإعالن
ع ��ن فر�ض حظ ��ر التج ��وال يف بغداد من
ال�ساعة الثانية ع�شرة لي ًال حتى ال�ساد�سة
�صباح ًا .وجاء رد املتظاهرين و�أن�صارهم
م ��ن عموم املواطنني حا�سم� � ًا ب�أنْ �أ�صروا

على ال�سهر يف �ساحات التظاهر يف �سابقة
مل ي�شهد لها تاريخ العراق احلديث مثي ًال.
�أتخذ ه�ؤالء من �ساحة التحرير يف بغداد
وحواليه ��ا و�ص ��و ًال �إىل �إح ��كام القب�ض ��ة
عل ��ى بناي ��ة املطعم الرتكي ال ��ذي �أكت�سب
�شهرة �أ�ضفاه ��ا عليه �إعت�ل�اء املتظاهرين
لطوابقه الأربعة ع�ش ��رة والتي تطل على
جانب ��ي الكرخ والر�صافة اللتني يف�صلهما
نهر دجلة بكربيائه اخلالد.
لعل الالفت يف هذا التبادل العدواين بني
الدولة واملجتمع �أنّ الأخري ازداد متا�سك ًا
مم ��ا �ساه ��م بج ��ذب �شرائ ��ح �أخ ��رى م ��ن
ال�س ��كان ان�ضمت �إليه عل ��ى نحو تو�سعي
لت�شمل طلب ��ة اجلامع ��ات وامل�شتغلني يف
خمتل ��ف القطاعات االقت�صادية بل وحتى
طلب ��ة احلوزة الدينية والعتبة احل�سينية
الت ��ي تطوع ��ت لتق ��دمي دع ��م لوج�ست ��ي
متثل يف توف�ي�ر حو�ضيات للماء وبع�ض
املرافق الأخرى .وهذه نقابة ال�صحافيني
العراقي�ي�ن تدخل ميدان التظاهر ال�شعبي
م ��ن ب ��اب تنظي ��م حم�ل�ات الت�ب�رع بالدم
للجرح ��ى وامل�صاب�ي�ن .بالنتيج ��ة ب ��دا
وا�ضح ًا �أنّ اجلميع يحاول اللحاق بركب
الفائ ��ز واملنت�ص ��ر من جماه�ي�ر انتفا�ضة
ت�شري ��ن ال�شعبية كي ال يتهم بالتخلف عن
دعم املطال ��ب امل�شروعة لعموم امل�شاركني
فيه ��ا .وهك ��ذا ح�سم ��ت ال�صفح ��ة الأوىل
للتظاهر .بد ًال من ال�سك ��ون والتهدئة زاد
�سقف املطال ��ب لي�صل �إىل حماربة الف�ساد
وتعبئة الأموال وم�ساءلة قرارات الدولة
والت�شكي ��ك مب�صداقيته ��ا مم ��ا �أ�ضط ��ر
جمل� ��س الن ��واب ليعي ��د الت�صوي ��ت على

حظر التجوال الكلي �أو اجلزئي واملوقف الد�ستوري
�إن حظر جت ��وال الإفراد يف داخ ��ل البالد يعد
تقيي ��د ًا حلريت ��ه يف التنق ��ل الذي كفلت ��ه املادة
(�/44أوال) من الد�ست ��ور التي جاء فيها الآتي
(للعراقي حرية التنقل وال�سفر وال�سكن داخل
الع ��راق وخارجه) وهذا التقييد يتعلق باحلق
الد�ست ��وري للمواط ��ن ،لذلك ال يج ��وز تعطيل
�أو تقيي ��د �أي حق د�ست ��وري �أقره الد�ستور �إال
بقان ��ون وعلى وفق ما جاء يف املادة ( )46من
الد�ست ��ور التي جاء فيها الآتي (ال يكون تقييد
ممار�س ��ة � ٍأي من احلق ��وق واحلريات الواردة
يف ه ��ذا الد�ست ��ور �أو حتديده ��ا �إال بقان ��ون
�أو بن ��ا ًء علي ��ه ،عل ��ى �أن ال مي�س ذل ��ك التحديد
والتقيي ��د جوهر احلق �أو احلري ��ة) ومن هذا
املب ��د�أ الد�ستوري البد م ��ن وجود قانون يتيح
لل�سلطات املخت�صة �أن تعلن حظر التجوال يف
�أي منطقة كان ��ت من العراق  ،لكن قد يعرت�ض
البع� ��ض ويق ��ول نحن �أم ��ام حال ��ة ا�ستثنائية
عندما حت�صل فو�ضى واعتداء على املمتلكات
اخلا�ص ��ة والعام ��ة وتعر�ض حي ��اة املواطنني
للخطر مما ي�ستوج ��ب �أن يكون تدبري تتخذه
احلكومة ومنها حظر التج ��وال �أو منعه كلي ًا،
اجلواب على ذلك �إن هذا الو�صف يدخل �ضمن
مفهوم حالة الطوارئ الت ��ي يتعر�ض لها البلد
فتلج� ��أ ال�سلط ��ات املخت�ص ��ة �إىل اتخ ��اذ مث ��ل
ه ��ذه التدابري و�أ�ش ��ار الد�ست ��ور العراقي �إىل
تل ��ك احلالة وا�سماها (حال ��ة الطوارئ) ومنح
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رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء كام ��ل ال�صالحي ��ات
مبوافق ��ة جمل� ��س النواب لت ��دارك ه ��ذا الأمر
وعلى وفق ما جاء يف الفقرة (تا�سع ًا) من املادة
( )61م ��ن الد�ستور لكن مل ي�ت�رك الأمر �سائب ًا
و�إمن ��ا مبوجب قانون ينظ ��م كيفية �إعالن تلك
احلال ��ة وكيفية اتخاذ التداب�ي�ر الالزمة وعلى
وف ��ق الن� ��ص الآت ��ي (�أ  -املوافقة عل ��ى �إعالن
احلرب وحالة الطوارئ ب�أغلبية الثلثني ،بنا ًء
طلب م�ش�ت�رك م ��ن رئي� ��س اجلمهورية،
عل ��ى ٍ
ورئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء .ب ُ -تعل ��ن حال ��ة
الط ��وارئ مل ��دة ثالث�ي�ن يوم� � ًا قابل ��ة للتمديد،
ومبوافق ��ةٍ عليه ��ا يف كل م ��رة .ج  -يخ ��ول

رئي�س جمل� ��س الوزراء ال�صالحي ��ات الالزمة
الت ��ي متكن ��ه م ��ن �إدارة �ش� ��ؤون الب�ل�اد خالل
م ��دة �إعالن احل ��رب وحالة الط ��وارئ ،وتنظم
�ون ،مب ��ا ال يتعار�ض
ه ��ذه ال�صالحي ��ات بقان � ٍ
م ��ع الد�ست ��ور .د  -عر� ��ض رئي� ��س جمل� ��س
ال ��وزراء عل ��ى جمل� ��س الن ��واب ،الإج ��راءات
املتخذة والنتائج ،يف �أثناء مدة �إعالن احلرب
وحال ��ة الط ��وارئ ،خ�ل�ال خم�سة ع�ش ��ر يوم ًا
من تاري ��خ انتهائها) ومن ذل ��ك الن�ص جند �إن
رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء له �سلط ��ة و�صالحية
�إع�ل�ان حال ��ة الطوارئ يف �أي ج ��زء من البالد
لكن البد م ��ن �أن يكون لديه قان ��ون ينظم هذه

عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء على جمل�س النواب ،الإجراءات املتخذة والنتائج،
يف �أثناء مدة �إعالن احلرب وحالة الطوارئ ،خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ
انتهائها) ومن ذلك الن�ص جند �إن رئي�س جمل�س الوزراء له �سلطة و�صالحية
�إعالن حالة الطوارئ يف �أي جزء من البالد لكن البد من �أن يكون لديه قانون
ينظم هذه الكيفية

الكيفية ،واجلدير بالذك ��ر� ،إن جمل�س النواب
مل ي�ش ��رع ه ��ذا القانون لغاي ��ة الآن  ،وجند �إن
الفقه الد�ستوري �أطلق على هذه احلالة م�سمى
(�سلطات الأزمة) وهي ال�صالحيات التي متنح
لغر� ��ض مواجه ��ة ظ ��روف ا�ستثنائي ��ة ومنه ��ا
تعطي ��ل وتقيي ��د احلري ��ات مثل حري ��ة التنقل
التي تعطل بق ��رار فر�ض حظر التجوال ومنع
التجول ،ويف منظومتنا الت�شريعية جند �إنها
احتوت على العديد م ��ن الن�صو�ص القانونية
الت ��ي تعالج حال ��ة الط ��وارئ ومنه ��ا مر�سوم
الطوارئ رقم  57ل�سن ��ة  1939والقانون رقم
( )10ل�سنة  1940وقان ��ون ال�سالمة الوطنية
رقم  4ل�سنة  1965ثم �صدور الأمر الت�شريعي
رق ��م ( )1ل�سنة � 2004أم ��ر الدفاع عن ال�سالمة
الوطني ��ة ال�صادر عن رئي�س الوزراء يف حينة
الدكت ��ور �أي ��اد ع�ل�اوي الذي كان ميل ��ك �سلطة
الت�شريع �آنذاك ،وهذا الأمر ما زال نافذ ًا لغاية
الآن ومل يت ��م تعديل ��ه �أو ا�ستبدال ��ه مما يجعل
من ��ه الأ�سا�س القانوين ملعاجل ��ة الأزمات التي
حت�ص ��ل يف البالد وكان له تطبيق عندما �أعلن
جمل�س الرئا�سة يف حينه متديد حالة الطوارئ
مبوج ��ب القرار الرئا�سي رقم  18ل�سنة 2005
 ،لذل ��ك ف ��ان �إع�ل�ان من ��ع �أو حظ ��ر التج ��وال
الب ��د و�أن ي�صدر م ��ن رئي�س جمل� ��س الوزراء
ولي� ��س من قائد عملي ��ات املنطق ��ة �أو املحافظ
�أو �أي م�س� ��ؤول �آخ ��ر� ،إذا كان ق ��د ا�ستح�ص ��ل
عل ��ى موافق ��ة جمل� ��س الن ��واب عل ��ى �إع�ل�ان
حال ��ة الط ��وارئ وملدة حم ��دد وبي ��ان ال�سبب
فعند ذاك تك ��ون لإج ��راءات احلكومة �شرعية
قانوني ��ة ود�ستوري ��ة لأن م ��ن �أثارها اختالف
االخت�صا� ��ص الق�ضائ ��ي فينتق ��ل االخت�صا�ص
�إىل املحاكم املركزي ��ة بد ًال من قا�ضي التحقيق
االعتيادي كما �إنها ت�ؤثر يف تو�صيف اجلرائم
لأن م ��ن جرائم ال�سرقة تكون عقوبتها �أ�شد يف
حالة الهيجان ال�شعبي وا�ستغالل حالة احلرب
على وفق املادة ( )7/444من قانون العقوبات
رقم  111ل�سنة  1969املعدل .
لذل ��ك الب ��د م ��ن نهو� ��ض جمل� ��س الن ��واب
وجمل� ��س الوزراء مبهمتهم على وفق الأ�صول
الد�ستوري ��ة و�أن ال يك ��ون هناك جت ��اوز على
احلريات بق ��رارات غري مدرو�س ��ة ترتب �أثار
مهم ��ة منها تعر�ض منف ��ذ الأوامر اىل امل�ساءلة
القانونية مبا فيهم �صاحب الأمر والقيادة .

قرارات ��ه م�ؤكد ًا �أ ّنها حتظى ب�سند قانوين
كم ��ا يف خف�ض الرواتب و�إلغاء �إمتيازات
الرئا�س ��ات الث�ل�اث وجمل� ��س الق�ض ��اء
الأعل ��ى وهيئ ��ة النزاه ��ة وكب ��ار موظفي
الدول ��ة .و�أن�ضمت حمافظ ��ات ووزارات
لتعل ��ن ع ��ن مب ��ادرات ا�صالحي ��ة كما يف
�إعالن حمافظة الب�ص ��رة عن �إجناز �آليات
التعاق ��د لل�ش ��روع ببن ��اء ( )110مدر�س ��ة
�إىل جان ��ب توفري (� )30أل ��ف فر�صة عمل
وتوزي ��ع ( )1500قطع ��ة �سكني ��ة يف
حمافظ ��ة مي�س ��ان .و�أعلن ��ت حمافظة ذي
ق ��ار عن توف�ي�ر ( )8331فر�ص ��ة عمل يف
�أق�سام الرتبية ل�سد ال�شواغر يف املدار�س
الإبتدائي ��ة واملتو�سط ��ة والإعدادي ��ة يف
�أق�ضي ��ة ونواح ��ي املحافظ ��ة �إىل جان ��ب
( )1000فر�صة عمل يف مديريات توزيع
الكهرب ��اء .و�أعلنت اللجنة املالية النيابية
عن توف ��ر (� )210ألف فر�ص ��ة عمل �إذا ما
طب ��ق قان ��ون التقاعد اجلدي ��د الذي يقوم
عل ��ى فك ��رة خف�ض �س ��ن التقاع ��د �إىل 60
�سن ��ة بدل � 63سن ��ة .و�أ�ستوعب ��ت وزارة
الدفاع �أكرث م ��ن (� )37ألف من املف�سوخة
عقودهم فيما �أعلنت وزارة املوارد املائية
ع ��ن تعيني (� )1100شخ� ��ص و�صدر قرار
ب�إعف ��اء الفالح�ي�ن عما بذمته ��م من ديون
وغري هذا الكثري.
احلقيقة ،ف�إنّ كل الفر�ص واملبادرات التي
�أعل ��ن عنه ��ا ب�سخاء غ�ي�ر متوق ��ع تك�شف
�أنّ للف�س ��اد امل ��ايل والإداري وجه� � ًا �آخ ��ر
�أكرث �شرا�س ��ة وعمومية متث ��ل يف مقدار
التقاع�س والرتهل وع ��دم الإهتمام الذي
تت�صف به كل هذه الإدارات .فقد كان كل ما

فعلته هذه الإدارات �أ ّنها ت�صرفت ت�صرف
من يبح ��ث يف جيوبه ليجد بع�ض القوت
يقدمه جلمهور املطالبني باحلد الأدنى من
احلق ��وق ليقيم ��وا �أود حياته ��م اليومية.
ه ��ذا يف وقت ي�ضحي فيه �سواق �سيارات
(التكت ��ك) ال�صغ�ي�رة وه ��م الأك�ث�ر فق ��ر ًا
وحاج ��ة ب�أجرتهم وي�ساهم ��ون بحما�سة
لإي�صال النا�س �إىل بيوتهم �أو �أقرب مكان
ميك ��ن �أنْ ي�صلوا �إليه وم�ساعدة اجلرحى
وامل�صابني نتيجة �إطالق الغازات امل�سيلة
للدم ��وع من قبل القوات الأمنية بني فرتة
و�أخ ��رى .ظه ��ر يف كل ه ��ذا بو�ض ��وح �أنّ
�إدارات الدول ��ة تهتم بال�شكلي وال�سطحي
على ح�س ��اب الأ�سا�سي واجلوهري و�أ ّنها
�أن�شغل ��ت ب�إط�ل�اق العب ��ارات التطميني ��ة
على امل�ستوى املجرد ولي�س الفعل امل�ؤكد
للقب�ض على حيتان الف�ساد ووقف هيمنة
الأحزاب عل ��ى مقدرات الدول ��ة من خالل
مر�شحيه ��ا املعينني من الوزراء والوكالء
وامل ��دراء العام�ي�ن و�إحال ��ة املتجاوزي ��ن
منه ��م �إىل الق�ض ��اء .ولع ��ل يف ا�ستجاب ��ة
�أعداد كبرية ووجبات متعاقبة من ه�ؤالء
الأ�شخا�ص لقبول املن�صب والوظيفة وفق
�سيا�سة "ال�شروط امل�سبقة" ،بحد ذاته ما
ي�سل ��ط ال�ض ��وء على م ��دى اله ��وان الذي
بلغ ��ه البع�ض للقب ��ول مبن�صب �أو وظيفة
ت�ؤم ��ن ل ��ه  /لها بع�ض� � ًا من النف ��وذ واملال
والإعتب ��ار عل ��ى ح�ساب القي ��م الأخالقية
والوطني ��ة الت ��ي يفرت� ��ض �أنْ يت�صف بها
املنتدب ل�شغل وظيفة عامة.
يبق ��ى مالحظ ��ة �أنّ م ��ا �أتخ ��ذ حت ��ى الآن
ميثل قدر ًا حمدود ًا مما يطمح �إليه ه�ؤالء
ال�شب ��اب .ب ��دون �إلغاء تقاع ��د الربملانيني
وب�أث ��ر رجع ��ي لإ�س�ت�رداد الأم ��وال و�إنْ
كان بالتق�سي ��ط �سيبق ��ى عام ��ل معي ��ق
للموازن ��ة يف �سبيل تعبئة املوارد وتهيئة
التخ�صي�صات املالية لتوفري الوظائف ملن
يت�أه ��ل له ��ا .كم ��ا �إنّ يف التلك� ��ؤ عن تبني
م�شروع قانون لل�ضمان االجتماعي ي�شمل
كل امل�شتغل�ي�ن يف القطاع�ي�ن احلكوم ��ي
واخلا�ص وب�أث ��ر رجعي �أي�ض ًا يجعل مما
ي�سم ��ى بالإ�صالح ��ات جمرد خط ��وات ال
قيمة فعلي ��ة لها ملعاجلة �أو�ض ��اع الأجيال
املتعاقب ��ة م ��ن ال�شب ��اب مم ��ن مل يع ��ودوا
لي�ص�ب�روا وي�صاب ��روا على م ��ا تعر�ضوا
�إليه من �أذى وامتهان وت�ضييع.

رغ������ب������ة ال����ب����ق����اء

 د� .أثري ناظم اجلا�سور

من ��ذ ب ��د�أ احل ��راك االحتجاج ��ي يف الأول م ��ن
اكتوبر ولغاية اللحظة وبالرغم من عدد ال�ش ��هداء
واجلرحى الذين �سقطوا على �أر�ض هذه ال�ساحات
ونح ��ن نح ��اول �أن ُنف�س ��ر تل ��ك الرغب ��ة اجلنونية
والقاتل ��ة بالبقاء ،قد ن�سميها رغب ��ة جاحمة نابعة
م ��ن ح ��ب ال�سلطة وق ��د نقن ��ع �أنف�سنا بانه ��ا رغبة
م�صاحب ��ة برغبة تعزيز املكت�سب ��ات واملغامن التي
ا�ستولت عليها هذه االحزاب طيلة هذه ال�سنوات،
وقد نعلله ��ا على �إنها لعبة دولي ��ة واقليمية حترك
ادواته ��ا يف الداخ ��ل وتوجهه ��م وف ��ق رغباته ��م،
بالنتيج ��ة ترف� ��ض �أي مطالب ��ة بتغي�ي�ر دماها من
�أجل حتقيق منافعهم يف العراق ،ومن يعللها على
�إنها رغب ��ة اخلائف املت�شبث ب ��كل و�سائل ال�سلطة
ال�سلمي ��ة والت ��ي مل نرها لغاية اللحظ ��ة والعنفية
التي �أغدق علينا منها حت ��ى �أ�صابتنا تخمى الدم،
لأن ��ه على علم من غ�ي�ر هذا املكان �سيك ��ون عاجز ًا
عل ��ى رفع يده لالعرتا�ض لأخذ القرار ،وكلها �آراء
ت�ص ��ب يف ذات املعن ��ى الذي يرتج ��م كل ذلك ب�أنها
رغبة عمياء �أو رغبة اجلائع لل�سلطة.
�إن ه ��ذه الرغب ��ة ي ��ا �س ��ادة �ساع ��دت م ��ن حي ��ث ال
ن ��دري م ��ن ك�س ��ر حواج ��ز كث�ي�رة كان ��ت ولوقت
قري ��ب يعتربه ��ا البع� ��ض م�ص ��دات �أو تابوه ��ات
ال ميك ��ن تعديه ��ا� ،أما الي ��وم ف�إن رغب ��ة البقاء يف
ال�سلط ��ة تقابله ��ا رغب ��ة �شعبية كب�ي�رة برحيل كل
الطبق ��ة احلزبي ��ة املت�ص ��درة للم�شه ��د ال�سيا�س ��ي
العراقي ،ترف�ض �أي حلول ترقيعية او ا�ستغفالية
كم ��ا اعت ��ادت هذه الأح ��زاب التي مار�س ��ت الزيف
والت�سوي ��ف طيل ��ة  ،ه ��ذه الرغب ��ة اعط ��ت �صورة
وا�ضحة للعامل �أجم ��ع �أن ال�شعب العراقي يرف�ض
الطبق ��ة احلزبي ��ة برمته ��ا مبختل ��ف توجهاته ��ا
وانتماءاته ��ا� ،أي�ض ًا رغبة البق ��اء هذه �أو اال�صرار
اخلارج ��ي عل ��ى بقائه ��م جع ��ل اجل ��وار العراق ��ي

يخ�س ��ر قواع ��ده واملتعاطف�ي�ن مع ��ه ،ال ب ��ل جع ��ل
وجوده ��م غ�ي�ر مرغ ��وب في ��ه للكثري م ��ن القواعد
ال�شعبي ��ة ،بالرغم من التحذيرات ال�سابقة من عدم
دعم ه ��ذه الطبق ��ة التي انزل ��ت اخل ��راب بالعراق
والهالك ب�شعبه.
مل تع ��د رغب ��ة البق ��اء كافي ��ة لتبق ��ى ه ��ذه الطبق ��ة
الت ��ي تعتا� ��ش عل ��ى �أرواح الأبرياء الذي ��ن لطاملا
حلم ��وا بوطن يعم ��ه ال�س�ل�ام والطم�أنينة والعدل
واحلري ��ة ،بالرغم من �أن الو�ض ��ع احلايل ي�شوبه
نوع م ��ن ال�ضبابية �إال �أن امل�ستقب ��ل معطياته غري
خ�صو�ص� � ًا و�أن جيل اليوم يرف� ��ض �أن يتقيد بتلك
القي ��ود التي تريد هذه الأح ��زاب فر�ضها عليه بعد
�أن �س� ��أم حياة اخل ��ذالن واالنك�س ��ار ،مل تعد رغبة
البق ��اء تنفع حت ��ى و�إن مت ا�ستخ ��دام كل الو�سائل
للبق ��اء لأن البقاء دون مقبولية �شعبية يعد عبث ًا ال
ميكن توقع عواقبه ،بالتايل �ستعمل هذه الأحزاب
عل ��ى التعام ��ل م ��ع الو�ضع الراه ��ن وف ��ق �آلياتهم
املك�شوف ��ة التي لن جتعلهم يف م�أمن من ردة الفعل
ال�شعبي ��ة املتوالي ��ة� ،إىل جان ��ب رف� ��ض املجتم ��ع
ال ��دويل للأ�ساليب التي متار�س �ض ��د املتظاهرين
الع ��زل ،حت ��ى املرجعية الدينية الت ��ي تعول عليها
ه ��ذه الطبق ��ة اعط ��ت تنبيهاته ��ا يف �أمري ��ن الأول
ع ��دم زج الق ��وات الأمني ��ة و�أي ق ��وة ع�سكرية يف
مواجه ��ة م ��ع املتظاهري ��ن وه ��ذه �إ�ش ��ارة جلميع
الق ��وات دون ا�ستثن ��اء وحت ��ت �أي م�سم ��ى ،الأمر
الث ��اين رف� ��ض تدخل �أي ط ��رف اقليم ��ي �أو دويل
وهن ��ا �أي�ض ًا ر�سال ��ة وا�ضحة من من ��ع تدخل دول
اجل ��وار والإقليم بال�ش� ��أن العراق ��ي و�أي�ض ًا حتت
�أي م�سم ��ى ،اليوم ميار�س ��ون الت�سويف للمطالب
وع ��دم االمتث ��ال لرغب ��ة ال�شع ��ب بالتغي�ي�ر وه ��ذا
ب ��دوره يزي ��د م ��ن النقم ��ة ال�شعبية الت ��ي �ست�ضع
نقطة نهاية ال�سطر.
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ن�����ش��ي��د ال��ف��ق��راء
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م���������ش����ه����دي����ات م������ن ق����ي����ام����ة ال�����ع�����راق
لطفية الدليمي

فتية التوكتوك  :ثقافة الإيثار

قب ��ل الأول م ��ن ت�شري ��ن� -1أكتوب ��ر ،مل
ينتب ��ه له ��م �أح ��د فه ��م �صن ��ف جدي ��د من
الكادح�ي�ن ال�صامدي ��ن بوج ��ه الع ��وز،
ابتك ��روا هذه املركب ��ات ال�صغرية املرحة
�سريعة الإفالت من �أزمات املرور و�شقوا
طريقهم بني �أ�صح ��اب ال�سيارات الفارهة
و�أججوا غ�ضبهم� ،سائقو مركبات التكتك
ال�صغ�ي�رة يف غالبيته ��م طلب ��ة ثانوي ��ات
م�سائية �أوجامع ��ات �أومتعلمون ب�سطاء،
وه ��م اليرتقون يف ثقافته ��م �إىل م�ستوى
النخ ��ب الثقافي ��ة املتعالية الت ��ي انعزلت
ع ��ن نب� ��ض احل ��راك ال�شباب ��ي و�أ�صابها
خر� ��س اخلوف  ،لكنهم تفوق ��وا على تلك
النخب بامتالكهم ثقاف ��ة �إن�سانية متفردة
ق ��ل نظريها يف هذا الزمن الع�سري ،ثقافة
�إيثار وكرم روح ومرح مفعم بالأمل ،هذا
مامل�ست ��ه يف لق ��اءات مع بع�ضه ��م ن�شرت
على و�سائل التوا�صل .
فتي ��ة ي�صل ��ون ليله ��م بالنه ��ار ليعيل ��وا
�أ�سرهم الكبرية مبا يك�سبونه يوما بيوم،
وم ��ا �أن بد�أت احتجاج ��ات �شباب ت�شرين
حت ��ى التح ��ق (فتي ��ان التكت ��ك) بث ��ورة
ال�شب ��اب تلقائي� � ًا مدرك�ي�ن بوع ��ي فطري
مده� ��ش �أن م�صريه ��م مرتب ��ط مب�ص�ي�ر
الب�ل�اد وامل�ستجدات التي تت ��واىل عليها،
فت�سابق ��وا م ��ع �سي ��ارات الإ�سع ��اف لنقل
اجلرحى من املتظاهرين اىل امل�ست�شفيات

و�أن�ش� ��أوا جتمع� � ًا فريد ًا م ��ن نوعه يعمل
م�سان ��د ًا لوج�ستي� � ًا حل ��راك االحتج ��اج ؛
فكان بع�ضهم ينقل الغذاء واملاء والدواء
والأقنعة من من ��ازل املتربعني �إىل �ساحة
التحري ��ر ،بينم ��ا يراب ��ط الآخ ��رون يف
ال�ساح ��ة ليهرع ��وا ح�ي�ن يرتن ��ح جري ��ح
�أو �شهي ��د ويتب ��ارون يف نقل ��ه لأق ��رب
امل�ست�شفي ��ات ،وقد قدموا خ�ل�ال �أيام 25
و 26و 27ت�شري ��ن الأول م�أث ��رة عظم ��ى
يف ال�شهام ��ة والرفع ��ة الإن�سانية والكرم
وال ��روح الوطني ��ة الت ��ي توهج ��ت يف

القلوب ال�شابة لتقود مواكب الأمل.
حراك العراقيني وموقف العامل:

يت�ساءل بع�ضنا مل ��اذا مل ن�سمع �أي تعليق
ومل ن�شه ��د مواق ��ف م ��ن حكوم ��ات العامل
�إزاء مايح ��دث يف الع ��راق  ،م ��ع اهتم ��ام
بال ��غ مبظاه ��رات هون ��غ كون ��غ ولبن ��ان
وال�سودان وغريها ؟؟
اجل ��واب  :تق ��ود ال ��ر�أي الع ��ام العامل ��ي
ماكن ��ة �إعالم موجه ��ة من قب ��ل ال�شركات
واللوبي ��ات الك�ب�رى وه ��ي براغماتي ��ة

حت ��ى النخ ��اع تغ ّل ��ب املنفع ��ة املبا�ش ��رة
يف �أي ح ��دث عامل ��ي جدي ��د� ،إمن ��ا عندما
تت�ضرر م�صالح الدول الكربى و�شركاتها
االخطبوطي ��ة ؛ف�سوف يبدي الر�أي العام
الغرب ��ي ردات فع ��ل بحجم ال�ض ��رر الذي
�سي�صي ��ب �أرباحه ��م من ح ��راك ال�شعوب
ال�ساعي ��ة اىل احلرية والعدال ��ة �،أما الآن
فامل�س�أل ��ة التعنيه ��م �أبد ًا  ،ب ��ل يعتربونها
�ش�أن� � ًا داخلي ًا مايزال حت ��ى اللحظة بعيد ًا
عن تهديد م�صاحلهم.
�إن�ساني ��ة ال ��دول الك�ب�رى مربجم ��ة على

ك�����ل ي������وم ه�����و ي������وم ج���دي���د
�ستار كاوو�ش

عم ��ود الي ��وم �أردت ��ه حتي ��ة ل�شبيب ��ة العراق
و�أيامهم العظيمة حيث �إهتزت �أمام عزميتهم
ومطالبه ��م امل�شروع ��ة عرو� ��ش �س ��راق البلد
كم ��ا تت�ساقط �أوراق ت�شري ��ن الآن .ففي هذه
الأي ��ام ال اللوح ��ات وال الق�صائ ��د وال حت ��ى
املالحم الت ��ي كتبت على م ��ر الزمان ت�ساوي
مايح ��دث يف الع ��راق وما يقوم ب ��ه ال�شباب
الثائر نح ��و �إ�ستعادة بلدهم م ��ن �أيدي جتار
الدي ��ن وال�سيا�سة ،ويخطون هذه اخلطوات
الت ��ي انتظره ��ا اجلمي ��ع �سن ��وات طويل ��ة.
هك ��ذا يخ ��رج ال�شب ��اب العراقي بع ��د �أن نفد
ال�ص�ب�ر وط ��ال انتظ ��ار الفرج ،ولي� ��س معهم
�س ��وى حبه ��م و�إنتماءهم لبلده ��م وحر�صهم
علـ ��ى م�ستقبل ه ��ذه الأر�ض الت ��ي اجنبتهم،
�سالحهم عزمهم وقوتهم م�شروعية مطالبهم،
ي�س�ي�رون مندفعني وهم يلوحون بعلم وحب
الع ��راق ،يرتقبهم ح ��كام البلد م ��ن بعيد بكل
خ ��وف وقل ��ق و�إنك�س ��ار ،بينم ��ا يحر�س نهر
دجل ��ة العظي ��م خطواته ��م مبحب ��ة وحن ��و،
وترب ��تُ على ر�ؤو�سه ��م �سماء الع ��راق الذي
ينتظ ��ر �أن ي�ستعيده ه� ��ؤالء الفتية من �أيدي
املرتزق ��ة الذي ��ن عاث ��وا مبقدرات ��ه ونهب ��وه
وبددوا ثرواته.
ال كالم يعل ��و علـ ��ى كالم �شبابن ��ا الذين يحق
له ��م فع�ل ً�ا �أن يحكم ��وا البل ��د وي�سرتجعونه
من عمائم ال ��دول املجاورة وه ��م يت�ساءلون
كم ��ا نت�س ��اءل كلن ��ا :م ��اذا يريد الغرب ��اء من
بلدنا؟! بل ماذا تريد كل دول اجلوار؟ وحتى
املرجعيات ،مباذا �أفادتنا بعد �أن رجعنا معها
اىل الوراء؟ وي�أتي اجلواب عميق ًا من �شباب
متطلعني مل�ستقبل متقدم ولي�س للرجوع اىل
ال ��وراء من خ�ل�ال مرجعيات �أغلبه ��ا مافيات
المت�صا� ��ص روح البل ��د وع�صريت ��ه وحري ��ة
�أبنائ ��ه ،مرجعي ��ات متنع احلب ب�ي�ن النا�س

وت ��وزع بينه ��م الرع ��ب ،وح ��كام يبخل ��ون
بتوفري اخلبز للمواطنني ،ويكرثون القنابل
بد ًال منه ،بل وينرثونها بكرم فوق ر�ؤو�سهم.
مل يكتف ��وا باللط ��م والنواح وال�س ��واد الذي
زرع ��وه ب�ي�ن النا�س ،ب ��ل مت ��ادوا يف لعبتهم
ون�ش ��روا اخل ��وف يف كل �ش�ب�ر م ��ن ه ��ذه
الأر�ض.
من �أين جئت ��م؟ وكيف تكاثرمت يف بلدنا مثل
الطحال ��ب ،بل مثل �سموم كن ��ا نظن من فرط
متاديك ��م ب�أن ال عالج له ��ا ،لكن ها هم �شبابنا
يقتلع ��ون كل الأع�شاب ال�ضارة التي منت يف
حديقة بلدنا والتي زرعته ��ا الدول املجاورة
التي تريد �أن تتحكم ببلد احل�ضارات.
�أنت ��م وج ��ه الع ��راق ال ��ذي نري ��ده ونحلم به
يا�شبابن ��ا اجلميل�ي�ن� ،أنت ��م �أول �صفح ��ة يف
كتاب �أيامنا القادم ��ة ،ومعكم �أ�شرقت الروح
العراقي ��ة احلقيقي ��ة الت ��ي يج ��ب �أن يتباهى
به ��ا البل ��د� ،أرواحك ��م الت ��ي ت�شب ��ه الذه ��ب
وه ��ي تلتمع حتت �شم� ��س ت�شرين يف �ساحة
التحري ��ر هي ث ��روة البل ��د وم�ستقبله ،وهي

�أغن ��ى م ��ن الب�ت�رول ال ��ذي امتدت ل ��ه �أيادي
الوحو�ش الكا�سرة.
قب ��ل �أيام قليل ��ة ،بدا العراق �صامت� � ًا وحائراً
ومنكفئ� � ًا ،لك ��ن �أ�صواتك ��م �أعادت ل ��ه احلياة
وخطواتكم �س ��ارت به نحو طريق امل�ستقبل،
و�إلتماع ��ات عيونك ��م �أعادت بريق ��ه �إليه .كل
يوم هو يوم جديد ،و�أيامكم القادمة �ستكون
�أعي ��اد ًا حممل ��ة باملحب ��ة ،فتحي ��ة لك ��م و�أنتم
تواجه ��ون اخل ��راب بقلوبك ��م وقم�صانك ��م
مفتوحة الأزرار و�أيديك ��م التي حتمل �أعالم
امل�ستقب ��ل ،لتنف�ضون العب ��اءة ال�سوداء التي
جثمت على قلب العراق طوي ًال.
�أيه ��ا احلامل ��ون باملحب ��ة وامل�س ��اواة والعدل
واحلري ��ة ،ماتن ��ادون ب ��ه لي�س ��ت هداي ��ا وال
عطايا م ��ن حكومة نهبت خ�ي�رات البالد ،بل
هي حقوقكم ياوجه الع ��راق الو�سيم و�أيامه
القادمة� ،ألوّ ح لك ��م وقلبي متعلق بخطواتكم
وخط ��وات الع ��راق احلبي ��ب .لك ��م املحب ��ة
والتباه ��ي والأعت ��زاز وللعراق الأم ��ل ب�أيام
�أكرث جما ًال.

بو�صل ��ة امل�صلح ��ة وه ��ذه ه ��ي حقيق ��ة
ال�سيا�سة وطبيعته ��ا  ،فلي�س من �إن�سانية
خال�صة لوجه الإن�سان  :ا�ضرب م�صاحلهم
�ستقوم القيامة� ،أما القيم العليا املدّعاة يف
ال�سيا�سة فهي حم�ض خرافة ولعبة لفظية
تخطت تلك النزعات االن�سانية املت�شابكة
م ��ع امل�صال ��ح والت ��ي �س ��ادت عاملن ��ا يف
ال�ستيني ��ات وال�سبعيني ��ات خالل احلرب
الباردة بني املع�سكرين املتنازعني.
كاظم ال�ساهر � :صمت املراوغني

من ��ذ انبثاق حركة االحتجاج التي قادها
ال�شب ��اب العراق ��ي ال ��ذي الينتم ��ي لغ�ي�ر
الوطن ،تبارى ملحن ��ون ومغنون �شباب
�ان و�أنا�شيد ملهمة
وكه ��ول يف تق ��دمي �أغ � ٍ
ت�سان ��د احل ��راك ال�شباب ��ي تنوع ��ت ب�ي�ن
�أغني ��ة الراب ال�شعبية والأغنية التقليدية
والن�شي ��د احلما�س ��ي ،وبرزالفنان الكبري
كوكب حم ��زة والفنان طه رهك يف مقدمة
الفنان�ي�ن امل�ساندي ��ن حل ��راك ال�شب ��اب
ب�أغنياته ��م املمي ��زة كم ��ا ظه ��رت �أغنيات
ملغن�ي�ن �شب ��اب م ��ن بينهم رحم ��ة ريا�ض،
غ�ي�ر �أن �صم ��ت م�شاه�ي�ر املغن�ي�ن �أمث ��ال
كاظ ��م ال�ساهر�،أثارالت�س ��ا�ؤالت ع ��ن فه ��م
الفن ��ان ل ��دور الفن والإب ��داع وموقفه من
الق�ضايا امل�صريية لبالده ،فكاظم ال�ساهر
ال ��ذي يعلن نف�س ��ه مطرب� � ًا رومان�سي ًا ،مل
تدفع ��ه رومان�سيت ��ه اىل �إجن ��از �أغني ��ة
ت�سان ��د ال�شب ��اب ،بل عم ��د �إىل ن�شرمقطع
م ��ن ن�شي ��د (�س�ل�ام علي ��ك ) ال ��ذي طامل ��ا
تعر�ض جلدل طوي ��ل حول عدم �صالحية
كلمات ��ه وحلن ��ه املنح ��ول ليك ��ون مقبو ًال
كن�شيد وطني عراقي.

علقت ر�أ�سي على �سارية العلم
ووقفت �أ�سفله �أن�شد للفقراء
كل ه�ؤالء املدججني بالظالم هوام�ش
ال منت هنا �سوى لراكب الدراجة
هذا الولد النحيل
املمنوع من احلياة
لكي يعي�ش ال�سادة يف ق�صورهم الفارهة
علقت ر�أ�سي
وطفت بني اجلموع
ر�أيت الن�ساء الثكاىل
ر�أيت ال�شوارع قفر
واجلنود يدخنون
وكي �أعرب اجل�سر
البد لدمي �أن ي�صبغ دجلة
�أمل يكن دجلة �سوى نهر من دم العراقيني؟
�ستنتهي �أيها اجلال�س �أعلى البناية
�ستقتلك الكوابي�س
و�سي�سرع �صاحب الدراجة لكي ينت�شل جثتك
قبل �أن تفتك بها احل�شود
نازلون �إىل ال�ساحات
نازلون �إىل الغ�ضب النبيل
فتدثر �أيها ال�سيد بلحافك
الربد �شديد هذه الليلة
ولقد خربنا جيدا التعامل مع النريان.

مل�����اذا امل��ط��ال��ب��ة ب�����س��ل��م��ي��ة ال��ت��ظ��اه��رات؟
يو�سف �أبو الفوز

التعر�ض للمظاهرات
ال نختلف ب�أن
ّ
ال�سلمية ب�أي �شكل ،وقمعها من قبل
�أي جهة ،ر�سمية �أو "ميلي�شاوية" ،هو
مخالفة للد�ستور والقوانين التي تقر
بحق للمواطن بحقه في التظاهر
ً
�شخ�صيا
والتعبير عن ر�أيه .وال �أقف
مع �أي �أعمال حرق وتخريب تقع
خالل التظاهرات ،حتى لمواقع
ومقرات الجماعات الم�سلحة ،فكل
هذه الممتلكات يفتر�ض �أن تعود
لل�شعب وللدولة ويمكن ا�ستثمارها
ب�شكل نافع يوما ما.

ويغيظن ��ي جد ًا البع�ض ،خ�صو�ص� � ًا املوجودين على
م�ساف ��ات �آالف الكيلوم�ت�رات م ��ن �ساح ��ة التحري ��ر
و�ش ��وارع التظاه ��رات ،وي�شجعون عل ��ى ا�ستخدام
العنف �ض ��د القوات الأمنية العراقي ��ة� .أقول له�ؤالء،
يف �أي م ��كان كانوا ،الذين قر�أوا كرا�سات عن الثورة
عن جتارب �شعوب �أخرى ،ب�أن الثورات ال ت�ستن�سخ،
و�أن م ��ا ي�صح يف �أمريكا الالتيني ��ة مث ًال ،ال ميكن �أن
ينج ��ح يف ال�شرق الو�س ��ط ومنها الع ��راق ،فلكل بلد
ظروفه اخلا�صة املو�ضوعية والذاتية املطلوبة لقيام
الثورة ،ناهيك عن االختالف يف العادات والتقاليد.
�إن املطالب ��ة باحلف ��اظ عل ��ى �سلمي ��ة التظاه ��رات ال
ي�ضم ��ن لن ��ا حف ��ظ �أرواح �أبنائن ��ا وبناتن ��ا فقط ،بل
ويقطع الطريق على �أجهزة احلكومة احلالية ،ومعها
ملي�شيات الدولة العميقة ،يف توفري احلجج لت�صعيد
قمعه ��ا واتخاذ �إجراءات م ��ا بحجة حفظ الأمن العام
واىل �آخر الأ�سطوانة املعروفة وامل�شروخة� .سيقول
يل ه ��ذا املنظر الثوري ،بان الأجهزة الأمنية من �أول
�أي ��ام انط�ل�اق االحتجاج ��ات وهي ت�ستخ ��دم العنف
املفرط حتى من دون قي ��ام املتظاهرين ب�أي ا�ستفزاز
لها ،و�سقط لنا مئ ��ات ال�شهداء و�آالف اجلرحى .نعم

ي ��ا �صاحب ��ي ،مثل ��ك �أتاب ��ع و�أرى و�أ�شع ��ر بالغ�ضب
واحلزن ،ولكن ملاذا تنتظر من حكومة فقدت �شرعيتها
عملي� � ًا ،وال تع�ي�ر اهتماما ملطاليب �شعبه ��ا ،وت�ستمر
يف اال�ستخفاف ب�شعبها وت�صر على البقاء يف مواقع
ال�سلطة وحتاول �أن تن ��اور لإطالة عمرها ب�إجراءات
ترقيعي ��ة؟ �إن علينا االلت ��زام بال�سلمي ��ة يف ن�شاطنا،
رغ ��م كل اخل�س ��ارات ،لف�ضحها �أك�ث�ر وجتريدها من
�أي حج ��ج لتنفيذ �إجراءاتها القمعي ��ة والعمل لف�ضح
�أ�سلوبها العنيف لتحجيمه من خالل الإدانة ال�شعبية
املتوا�صلة ،وك�سب الت�ضامن مع ثورة �شعبنا من قبل
خمتلف اجلماعات وال�شعوب املحبة للحرية والتقدم
وامل�ؤ�س�سات الدولية فهذا �سي�ضفي �شرعية �أكرث على
ثورة ال�شعب.
�إن �سلمي ��ة التظاه ��رات �ستك ��ون ال�ضمان ��ة الكبرية
ال�ستمرار وجناح احلراك ال�شعبي وحتقيق �أهدافه
يف التغي�ي�ر ال�شامل ،وتوف�ي�ر الفر�صة لفرز قيادات
نا�ضج ��ة للح ��راك ال�شعب ��ي ،وي�ساه ��م يف مراجعة
وت�صحيح ال�شعارات والتكتيكات لإدامة االحتجاج.
�إن �سلمي ��ة التظاه ��رات ت�ساه ��م يف ت�شجيع الكثري
من قطاع ��ات ال�شعب لك�سر تردده ��ا واالنخراط يف
احل ��راك اجلماه�ي�ري وبالتايل ي�شج ��ع على اجناز
االعت�ص ��ام ال�شعب ��ي لي�ش ��ل �أجه ��زة الدول ��ة ويدفع
لإ�سق ��اط احلكوم ��ة احلالي ��ة وبالت ��ايل املنظوم ��ة
الطائفية الفا�سدة كلها.
�إن م�شكل ��ة ال�شع ��ب العراق ��ي ال تكم ��ن يف وج ��ود
احلكوم ��ة احلالي ��ة فق ��ط ،فذه ��اب ه ��ذه احلكوم ��ة
ووجوه ��ا املعروف ��ة بف�ساده ��ا ،وبق ��اء �آلي ��ات
املحا�ص�ص ��ة الطائفي ��ة والأثني ��ة البغي�ضة �سيجلب
لن ��ا حكوم ��ة بديل ��ة ،و�إن كان ��ت احلكوم ��ة احلالية
تقتل املواط ��ن بال�سكني ف�ست�أت ��ي احلكومة القادمة
مب ��ن يقت ��ل املواط ��ن بخي ��ط م ��ن القطن كم ��ا يقول
املث ��ل .لي�س لن ��ا �إال املطالب ��ة والعمل عل ��ى احلفاظ
على �سلمي ��ة احلراك اجلماه�ي�ري وتوفري الفر�صة
للمتظاهري ��ن لتنظي ��م �أنف�سه ��م ب�ش ��كل اف�ض ��ل ،فلو
ت�صاع ��د العن ��ف م ��ن اجلانب�ي�ن � ،سيح ��ل التخب ��ط
وال�ضي ��اع ح�ي�ن يختل ��ط احلاب ��ل بالناب ��ل  ،وعن ��د
ذل ��ك �ستتوفر الفر�صة ملن ه ��ب ودب لركوب املوجة
الثوري ��ة ،وحماولة �سرقة احل ��راك ال�شعبي وثورة
ال�شعب ل�صالح �أهدافه.
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اقــــرأ
الالمتناهي يف راحة اليد

�ص ��درت ع ��ن دار امل ��دى رواي ��ة الكاتب ��ة النيكاراغوية
جيوكون ��دا بيلل ��ي "الالمتناه ��ي يف راح ��ة الي ��د"،
تقتب� ��س بيللي عن ��وان روايته ��ا من عب ��ارة وردت يف
مقط ��ع لوليم بليك ،م ��درج يف م�سته ��ل الرواية يقول:
"اجمع الالمتناهي يف راحة اليد والأبدية يف �ساعة
واح ��دة" .هذا املقطع يعرب ع ��ن فحوى الرواية ،وعن
نكهتها املميزة .تعود بيللي �إىل بدء اخلليقة ،لت�صوغ
ن�ص� � ًا روائي� � ًا ،تعتم ��د فيه عل ��ى الن�صو� ��ص الدينية،
وتفا�سريه ��ا و�شروحاتها الكثرية ،بي ��د �أنها ال تتقيد
بحرفية ما جاء فيها ،فهي تخ ّفف من �سطوة املقد�س،
لت�ش ّرع الباب وا�سع ًا �أمام اخليال.

بيت ( ) ..ي�ستذكر معلم االحتجاج يف العراق ..جعفر ابو التمن
تعتب��ر �شخ�صي��ة جعفر ابو التمن من ابرز ال�شخ�صيات الوطنية العراقية �إن ل��م تكن �أهمها ،حيث كان لها ح�ضورها المتميز ودورها الفاعل
عل��ى ال�ساحتين ال�سيا�سي��ة واالجتماعية خالل الن�صف الأول من القرن الما�ضي .ومع �أنها حظيت ببع���ض الدرا�سات التاريخية ال�سيا�سية
وتناولتها باالهتمام كثير من ال�صحف والمجالت في منا�سبات مختلفة� ،إال �أننا ونحن الآن في غمرة ما تواجهه بالدنا من اخطار ومايعانيه
�شعبنا من م�شكالت و�أزمات تهدد تما�سك وحدته و�أمنه و�ستقراره ،ف�أن الحاجة تبرز ما�سة في هذه الأيام الى ا�ستذكار �شخ�صياتنا الوطنية
وت�سلي��ط الأ�ض��واء على �أهم ما تمي��زت به واال�ستلهام من مواقفه��ا واالقتداء بها على وفق ماتقت�ضي��ه م�صلحة بالدنا .من هنا ي�أتي اهتم��ام بيت المدى بهذه
ال�شخ�صية الوطنية لتكن نبرا�سا للمنتف�ضين من ابناء ال�شعب العراقي في �ساحة التحرير وفي عموم البالد.
 بغداد /محمد جا�سم
 عد�سة /محمود ر�ؤوف

زعيم االحتجاجات
بيت المدى اقام جل�سته عن
زعيم االحتجاجات ومعلمها
االول ج �ع �ف��ر اب� ��و ال�ت�م��ن
وا��ص��در ملحقه"عراقيون"
م�شاركة من المدى للثائرين
ف��ي ��س��اح��ات ال�ت�ظ��اه��رات..
قدم للجل�سة الباحث رفعت
ع� �ب ��دال ��رزاق ف� �ق���ال -:ول��د
الزعيم الوطني جعفر ابو
ال�ت�م��ن ف��ي ع ��ام  1881في
ا�� �س ��رة م �ت��دي �ن��ة وم �ع��روف��ة
ب��ال�ن���ش��اط ال��ت��ج��اري .ب��د�أ
حياته ال�سيا�سية اواخرعام
 1909ح �ي��ن ع �م��ت ب �غ��داد
االح �ت �ج��اج��ات ب�سبب ع��زم
ال���س�ل�ط��ات ال�ع�ث�م��ان�ي��ة بيع
ممتلكات االدارة الحميدية
ال� ��ى ���ش��رك��ة اخ � � ��وان ل�ن��ج
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ،و� �ش��ارك اب��و
ال �ت �م��ن ف ��ي االح �ت �ج��اج��ات
والتظاهرات ال�شعبية التي
نظمتها ال �ح��رك��ة الوطنية
المعار�ضة في العهد الملكي.
وا� �ض��اف عبد ال���رزاق :منذ
ذلك الوقت ادرك ابو التمن
اهمية الوطنية ومحاربة
التكتالت الطائفية والتم�سك
ب��ال��وط��ن ال �م��وح��د ال��واح��د
(ال�� � �ع� � ��راق) .ف ��رف� �� ��ض ك��ل
ال�ت�ك�ت�لات واالح� ��زاب التي
تتميز بالفئوية والطائفية.
كما تحدث عبد ال��رزاق عن
تعديل الد�ستورعام 1958
وكيفية تعديله بثالثة ايام
م��ن قبل ال�سيا�سي ح�سين
جميل والقا�ضي عبد االمير
ال �ع �ك �ي �ل��ي وال �� �ش �خ �� �ص �ي��ة
الوطنية عبد الله الب�ستاني.

عادل تقي البلداوي

عبد الله العتابي

حممد ح�سني �آل يا�سني مع مقدم اجلل�سة  ..رفعت عبد الرزاق
�صوت ال�شعب
ال�سيا�سي او الحاكم .وقد
وتعديل الد�ستور
ا���س��ه��م ج �ع �ف��ر ف� ��ي م�ع�ظ��م
وقال د.عادل تقي البلداوي -:ال � �ث� ��ورات واالن �ت �ف��ا� �ض��ات
� �ش �ك��را ل �ل �م��دى ع �ل��ى ه��ذه ال �ت��ي ح�صلت ف��ي ال �ع��راق
الجل�سة اال�ستذكارية للقائد خ�ل�ال ع �ق��ود الع�شرينيات
الوطني جعفر اب��و التمن .وما بعدها .واليوم البد لنا
ورغ ��م ان��ه ك��ان ي�ن�ح��در من ان ن ��أخ��ذ ال�ع�ب��رة م��ن كفاح
عائلة ثرية لكنه كان يعي�ش اب��و التمن وغ�ي��ره م��ن ق��ادة
اوج��اع الفقراء والمعوزين االنتفا�ضات واالحتجاجات.
ل��ذل��ك ا��ص�ط��ف ال��ى جانبهم
وان�صفهم عبر ن�ضال طويل
من التمرد واالحتجاجات.
من اب��رز مطاليبه تخفي�ض
اج� ��ور ال �ك �ه��رب��اء ،وح��ري��ة
التعبير وال���س�م��اح للطلبة
ب��االم�ت�ح��ان��ات ل ��دور �آخ��ر،
كما دافع عن الفالح والعامل
اي���ض��ا .ت�م��ام��ا ك�م��ا يح�صل
اليوم في �ساحات العز في
�ساحة التحرير وغيرها من
� �س��وح ال��ث��ورة ف��ي ع��راق�ن��ا
ال �ح �ب �ي��ب .ان اح�ت�ج��اج��ات
ال � �ي� ��وم ه� ��ي ام� � �ت � ��داد ل�م��ا
ك ��ان يح�صل ف��ي زم ��ن اب��و
التمن ال��ذي ك��ان ي��دع��و في
اعت�صاماته واحتجاجاته
ال��ى �سماع �صوت ال�شعب،
النه �صاحب الق�ضية ولي�س

 الهاي عبد احل�سني
ا�ست ��اذة عل ��م االجتم ��اع والكاتب ��ة
واملرتجم ��ة �شارك ��ت يف ن ��دوة علمي ��ة
حول عل ��م االجتم ��اع و�س� ��ؤال الأقلمة
بدع ��وة خا�صة م ��ن مركز اب ��ن خلدون
للدرا�س ��ات الإن�ساني ��ة واالجتماعي ��ة/
جامع ��ة قط ��ر ،وق ��د حتدث ��ت ع ��ن
االحتجاج ��ات ال�شبابي ��ة يف الع ��راق
واك ��دت ان ه�ؤالء ال�شباب متردوا على
الع�شرية وامل�ؤ�س�سة الدينية ويطالبون عزيز خيون ..امل�سل�سل من انتاج ق�سم
بحقوقه ��م الفردي ��ة كمواطن�ي�ن يف الدراما يف �شبكة االعالم العراقي.
دول ��ة �أخفق ��ت يف معاجل ��ة �أو�ضاعه ��م
و�إن�صافه ��م للمطالب ��ة بالعمل واحلياة � أحمد ح�سن مو�سى
االكادميي والفنان امل�سرحي مت تثبيته
احلرة الكرمية.
مدي ��را عاما لدائ ��رة ال�سينم ��ا وامل�سرح
ح�سب االم ��ر الوزاري ال ��ذي �صدر عن
 جالل كامل
ي�ستع ��د لت�صوي ��ر م�سل�سل ��ه اجلدي ��د جمل�س ال ��وزراء قبل اي ��ام ..ويذكر ان
"اح ��داث اول الفج ��ر" ت�ألي ��ف �شوقي مو�سى �سبق ان عمل يف دائرة ال�سينما
كرمي ح�سن واخراج جالل كامل ي�ؤدي وامل�س ��رح خمرج ��ا ومدي ��را للفرق ��ة
ادواره الرئي�س ��ة الفنان ��ون �سن ��اء عبد القومي ��ة ثم معاون ��ا للمدي ��ر العام قبل
الرحم ��ن ،عواطف نعي ��م ،ميالد �سري ،ان يتفرغ للدرا�سة للح�صول على درجة
الدكتوراه يف االخراج امل�سرحي.

معن حمدان
االحتجاج �سمة
العراقيين
اما د.عبد الله حميد العتابي
ف �ق��ال�� -:ش�ك��را ل�ل�م��دى على
الجل�سة للحديث ع��ن اب��رز
االح �ت �ج��اج��ات ال �ت��ي قادتها
ال�ح��رك��ة الوطنية العراقية
�سابقا ،م��ن بينها احتجاج
ال ��زع� �ي ��م ج �ع �ف��ر اب � ��و ت�م��ن
وزمالءهمنالقادةالوطنيين.
وق��د تميزوا باالحتجاجات
ال �� �ص��ارخ��ة ووق��وف��ه��ا �ضد
ال�سلطة ،الن االحتجاج من
�سمات ال�شخ�صية العراقية.
والطريف في االمر انه حتى
ال �ق��ائ��دي��ن ام �ي��ر ال�م��ؤم�ن�ي��ن
ع �ل��ي ب ��ن اب� ��ي ط ��ال ��ب (ع)
وع �ب��د ال �ك��ري��م ق��ا� �س��م �شهد
حكمهما اح �ت �ج��اج��ات .ام��ا

اب��رز احتجاجات العراقيين
فكانت في الحيدرخانة ابان
االح�ت�لال البريطاني ،التي
ك��ان��ت االره ��ا�� �ص ��ة االول� ��ى
ل � �ث� ��ورة ال �ع �� �ش��ري��ن وك� ��ان
اب� ��و ال �ت �م��ن م ��ن ق � ��ادة تلك
االن �ت �ف��ا� �ض��ة .وف ��ي ال��ذك��رى
االولى لتتويج في�صل االول
لم تترد الحركة الوطنية في
االح �ت �ج��اج ع �ل��ى ال �م �ن��دوب
ال �� �س��ام��ي ب��ر� �س��ي ك��وك ����س.
والمالحظ على االحتجاجات
العراقية ان اغلبها مطلبية
تخ�ص طبقة م �ح��ددة ب��د�أت
عمالية ثم طالبية ثم فالحية
وتحولت الى وطنية �شعبية
ق� ��در ل �ه��ا ان ت��ك��ون ع�لام��ة
و��ض��اءة في تاريخ العراق،
وت �ع �ب��رع��ن وع� ��ي ال���ش�ع��ب
ون�ضاله م��ن اج��ل م�ستقبل
اف �� �ض��ل ،ت �م��ام��ا ك �م��ا ي�ح��دث
ال �ي��وم ح�ي��ن ت��وح��د ال�شعب
ف��ي مطاليبه ال��وط�ن�ي��ة �ضد
ال�سلطة الظالمة .كما تطرق
الباحث العتابي النتفا�ضة
عام  1952باعتبارها ان�ضج
االنتفا�ضات وقريبة ال�شبه
بانتفا�ضة اليوم في �ساحة
التحرير.

ابو التمن �أكثر
وطنية من غيره
وقال الباحث معن حمدان-:
جميل جدا ان يربط الحديث
ع��ن ال�ق��ائ��د اب��و التمن وما
يحدث اليوم من انتفا�ضة
� �ش �ع �ب �ي��ة ،ب��اع �ت �ب��اره اح��د
الملهمين ل �ه��ا�� .س��أت�ح��دث
عن �شهادات تاريخية قيلت
بحق ه��ذا ال�ق��ائ��د الوطني
ال�غ�ي��ور .ف��ي معظم مراحل
التاريخ العراقي المعا�صر
ك � ��ان ال �� �ش �ع��ب ي �ث��ورع �ل��ى
ح �ك��ام��ه وي�ن�ت�ف����ض ب�سبب
ع��دم ح�صوله على حقوقه
ال� �م� ��� �ش ��روع ��ة م� �ن ��ذ ال �ع �ه��د
الملكي وال �ج �م �ه��وري بكل
ا�شكاله وحتى اليوم .امتاز
اب��و التمن بمواقف وطنية
عديدة جعلته نبرا�سا لمعظم
الحركات الوطنية العراقية.
�شهادتي عن ال�سيا�سي عبد
الفتاح ابراهيم ول��ه موقف
م�شهود حين �س�ألوه من هو
اكثر وطنية من قادة الحركة
الوطنية؟ ف�ق��ال :ان��ه جعفر
ابو التمن ولم اجد اي خط�أ
ارتكبه في حياته با�ستثناء
م�شاركته في وزارة حكمت

��س�ل�ي�م��ان ب�ع��د ان �ق�لاب بكر
�صدقي ثم ان�سحابه منها بعد
ح�ي��ن .و� �ش �ه��ادة اخ ��رى من
حبزبوز يقول ر�أي��ت يوما
ن��اق��ة فرحبت بها على انها
ناقة �صالح فردت منتف�ضة-:
ان��ا ال �ع��راق وراح ��ت ت�سرد
م�شاكل البالد ،وطلبت مني
ان ا�ساعدها فقلت ال
ي �م �ك �ن �ن��ي ذل� ��ك الن االم ��ر
ي�ت�ط�ل��ب � �ص �ف��ات ع ��دي ��دة ال
تجتمع في �شخ�صية واحدة،
نحتاج الى وطنية جعفرابو
التمن ،وعقل نوري ال�سعيد،
وزهد �صالح جبر .مما يدل
على ان �شخ�صية ابو التمن
تطغى عليها �صفة الوطنية
اك�ث��ر م��ن ال�صفات االخ��رى
التي يتحلى بها .وت�ساءل
حمدان لماذا اليوم افتقدنا
روح الوطنية ال�ت��ي تحلى
بها هذا الرجل الغيور؟
ق�صيدة ت�ستحق
الوقوف �إجالال
وك�� ��ان م �� �س��ك ال� �خ� �ت ��ام م��ع
د.محمد ح�سين �آل يا�سين
ال�� ��ذي ق� ��دم ك �ل �م��ة م� ��ؤث ��رة
وبالغة ق��ال فيها -:نحتفل
با�ستذكار جعفر ابو التمن.
واول م ��ا ي �ج��ب ذك� ��ره في
ه� ��ذا اال���س��ت��ذك��ار ق���ص�ي��دة
الجواهري العظيم (الرائية)
في رثاء ابو التمن ،وهي من
خوالده و�شوامخه( :طالت
ول ��و ق���ص��رت ي��د االع �م��ار/
ل��رم��ت � �س��واك/ع �ظ �م��ت من
مختاري) .وهي ق�صيدة اهم

بكثير من كل ال�شهادات التي
قيلت بحق جعفر ابو التمن.
وح�سبي لجعفر ان يحظى
بق�صيدة من هذا النوع ومن
�شاعر ه��و االه��م ف��ي تاريخ
ال�شعر العراقي والعربي.
الن الجواهري لم ي��رث اي
واح ��د ب��ل يختارمن يرثيه
وه��ذا االخ�ت�ي��ار لجعفركان
دقيقا.
وال �ق �� �ص �ي��دة ت �ت �ح��دث ع��ن
ال��ع��راق ال ��ذي ي�شبه حاله
اليوم ،حيث يثور ال�شباب
وي��ن��ت��ف�����ض ع� �ل ��ى ال �ظ �ل��م
وال�ف���س��اد ،كما ك��ان جعفرا
باالم�س .انها لحظة م�شابهة
تماما .وم��ا احوجنا اليوم
ال���س��ت��ح�����ض��ار م� �ث ��ل ه ��ذه
الق�صيدة وك�أنها قيلت اليوم
(اتعلم ام انت التعلم...بان
ج��راح ال�ضحايا ف��م) .هذه
الجراح التي تذكرنا اليوم
بما ينزفه ال�شباب من دم .اال
ت�ستحق الق�صيدة ان نقر�أها
ال��ي��وم ون �ق��ف ل �ه��ا اج�ل�اال.
وا�ضاف �آل يا�سين :ال�شباب
العظيم اليوم �صوروه على
انه �ضائع ومنحل لكنه اثبت
ال �ي��وم ان��ه ��ص��ان��ع ال�ت��اري��خ
العريق ويحق له ان يكون
ابن خم�س ح�ضارات عريقة.
وال���ص�ب��ر ال ��ذي ام�ت��د ل �ـ 16
عاما هو ال�صبر الح�ضاري
ل���ش�ب��اب ال� �ي ��وم ،ووق�ف�ت�ه��م
اليوم بعد انتهاء ال�صبر هي
الوقفة الح�ضارية .وافخر
ان اك ��ون م��ن ه ��ذا ال�شعب
العظيم.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

""تك تك"
عبد الكرمي خلف
نظرا لوجود هجمة بالدعابل على
ج�سر اجلمهورية يرجى التحول
�إىل ج�سر ال�سنك  ،هذا ما ن�صح
به الناطق با�سم القائد العام
للقوات امل�سلحة عبد الكرمي خلف
لنقل وقائع ما يجري من �إرهاب
وقتل ل�شباب �ساحة التحرير.
بالأم�س لفت نظري الناطق عبد
الكرمي خلف وهو ي�ؤكد لقناة
العراقية �أن ال جرحى يف �صفوف
املتظاهرين متهما املتظاهرين ،بـ
"الذهاب �إىل �أق�سام الطوارئ يف
امل�ست�شفيات و�إلقاء �أنف�سهم على
الأ�سرة و�إلتقاط �صور ال�سيلفي،
ليظهروا �أنف�سهم ك�أبطال" ..ومل
يكتف "�أدامه الله" بذلك بل �أكد
�أن �شباب التظاهرات تلقوا يف
البلدان الإمربيالية "تدريب ًا على
�أعمال العنف" ،وا�صف ًا ال�شباب
بـ"املوتورين" ..الناطق الذي
كان قد عودنا �أيام "البطالة" على
ظهوره امل�ستمر ،مبنا�سبة وبدون
منا�سبة ،يف الف�ضائيات من �أجل
عيون "املئة دوالر" يهل علينا
هذه الأيام ثالث مرات يف اليوم،
وبدون �أي منا�سبة لريوي لنا
احلكاية التي ظلت غام�ضة طوال
هذه املدة ،فال�شباب الذين �صدعوا
ر�ؤو�سنا باحلديث عن النزاهة
والف�ساد وحما�سبة املزورين
ات�ضح �أنهم يقودون ع�صابة
خطرية ،وهم م�س�ؤولون عن
بيع قنابل املوتولوف وا�سترياد
�صواريخ من �أمريكا و�إ�سرائيل،
كل هذا عرفناه من خالل الناطق
الذي قال وباحلرف الواحد �إن
قواته اعتقلت �سائق تك تك يحمل
قنابل مولوتوف ورمانات،
وحاول فتح ثغرة يف احلواجز
الكونكريتية على �أحد اجل�سور
القريبة من �ساحة التحرير،
و�إن هناك متظاهرين "هاجموا
القوات الأمنية بالدعابل من خالل
امل�صيادات".
حديث ال�سيد الناطق يثبت �أن
الت�شوي�ش لي�س يف عقول النا�س
 ،و�إمنا يف عقول ال�سادة الناطقني
الذين يت�صورون �أنهم ينقلون
كالما ي�أخذه النا�س على حممل
اجلد ،ورمبا كان الت�شوي�ش
�أو�ضح يف عقول و�أفئدة من
يتوهمون �أن م�صري هذا البلد
معلق على ما يدور يف امل�ؤمترات
ال�صحفية التي تعقدها �شلة
"الناطقني" .و�أح�سب �أن ما قاله
الناطق با�سم القائد العام للقوات
امل�سلحة ال يختلف يف �شيء عمّا
يقوله �أ�شقا�ؤه من الناطقني ،فهي
جمرد جمل مزوقة ومرتبة ت�ضاف
�إىل �أر�شيف كوميديا احلكومة.
ذلك �أن فقرات العر�ض الذي يقدمه
عبد الكرمي خلف باتت حمفوظة،
ابت�سامة خفيفة من ال�سيد اللواء
موجهة جلمهوره من العراقيني،
يعقبها كالم كبري جدا عن �ضرورة
الوقوف بوجه املتظاهرين
الذين ي�شكلون خطرا على
الأمن الوطني ،ومطالبة النا�س
باال�صطفاف وراء احلكومة يف
هذه املرحلة اخلطرية من م�سرية
الوطن ،ثم حما�ضرة يف املهنية
ُت�ستخدم فيها كميات هائلة من
املفردات املنتقاة بعناية ،و�أح�سب
�أن ال�سبق الإعالمي الذي انفرد
به عبد الكرمي ك�شف لنا حقائق
كثرية ال متت ب�صلة �إىل دولة
القانون والدميقراطية التي
�صدعت ر�ؤو�سنا بها احلكومة
وناطقوها.
للأ�سف ،هناك كثريون �شعارهم
لي�س �إر�ضاء املواطن بل �إر�ضاء
من بيده الأمر والنهي .

الفنانون اللبنانيون يدخلون عامل ال�سيا�سة من خالل التظاهرات
مل يك ��ن م ��رور املغني ��ة اللبنان َّي ��ة،
�إلي�س ��ا ،يف �ساح ��ة ال�شه ��داء قب ��ل
�أ�سب ��وع جم� � َّرد �صدف ��ة� .إلي�س ��ا
كان ��ت ،وال ت ��زال واح ��دة ،م ��ن
�أك�ث�ر مغنيات لبن ��ان جماهرة
بر�أيه ��ا ح ��ول االنتفا�ض ��ة
اللبنان َّي ��ة ،رغ ��م ت�أييده ��ا
الوا�ض ��ح حل ��زب "القوات
اللبنان َّي ��ة"� .إ ْذ ال تب ��دي
�ام بالتحذي ��رات
�أي اهتم � ٍ
والتهديدات التي ت�سمعها من
هن ��ا وهناك .ورغ ��م حماولة
�إلي�س ��ا البق ��اء عل ��ى م�سافة
واح ��دة م ��ن كل الأطراف
امل�ؤث ��رة عل ��ى ال�ساح ��ة
اللبنان َّي ��ة ،وخ�صو�ص� � ًا

الطقس

الأط ��راف ال�سيا�س َّي ��ة� ،إال �أنّ على ت�أييده ��ا االنتفا�ضة اللبنان َّية.
انتماءه ��ا ال�سيا�س ��ي يظه ��ر ب�ي�ن ويف الوقت ال ��ذي ح�ضر فيه زميل
�إلي�س ��ا ،الفن ��ان راغ ��ب عالم ��ة �إىل
الفينة والأخرى.
�ات
�سل ��وك �إلي�سا ي ��دل ب�ش ��كل وا�ضح ال�ساح ��ة ،و�أعط ��ى ت�صريح � ٍ

�أعلنت الهيئة العامة للأنواء اجلوية العراقية حالة الطق�س لهذا اليوم (الأحد) �أن درجات
احل ��رارة �سرتتف ��ع عن معدالتها املا�ضي ��ة ،وان اجلو �سيكون بني غائ ��م جزئيا وغائم مع
فر�صة لت�ساقط زخات مطر خفيفة.

هادئ ��ة تهاج ��م الطبق ��ة ال�سيا�س َّية،
دون �أن ي�س ّم ��ي �أح� �دًا� ،أم ��ا الفنانة
نان�سي عجرم ،فلم تهاجم �أحدًا من
ال�سيا�سيني يف لبنان .وكل ما قامت
به ،هو ن�شرها مجُ َّرد �شعارات على
�صفحته ��ا عل ��ى "توي�ت�ر" ،تعل ��ن
�ضمنها عن ت�أييدها ملطالب العي�ش
الك ��رمي ،دون �إعط ��اء �أي موق ��ف
�سيا�س ��ي وا�ضح .وع�ب�رت املمثلة،
نادي ��ن ن�سي ��ب جنيم ،ع ��ن وقوفها
�إىل جانب الثورة ،بع ��د م�شاركتها
بداية �أيام الثورة يف �ساحة و�سط
بريوت .وكذل ��ك حلقت بها زميلتها
�سريين عبد النور التي �شاركت يف
االعت�صامات ،و�أبدت امتعا�ضها يف
تغريدات ع ��ن مهاجمة املعت�صمني،

و�ضربهم.
ح ّتى الآن ،يبدو �أنَّ لدينا جمموعة
كب�ي�رة م ��ن املمثل�ي�ن اللبناني�ي�ن،
ي�ص ��رون عل ��ى متابع ��ة املظاهرات
ب�ش ��كلٍ حثي ��ث ،مث ��ل :و�س ��ام ح ّنا
وعب ��ده �شاه�ي�ن و�أجن ��و ريح ��ان
وبدي ��ع �أب ��و �شق ��را وغريه ��م.
وه ��م يتواج ��دون ب�ش ��كل يوم ��ي
يف اخلي ��م املن�صوب ��ة يف و�س ��ط
ب�ي�روت التجاري ،ويحاولون عرب
فيديوهات ُتن�شر عرب مواقع امليديا
البديل ��ة ،حث النا� ��س على التغيري
واالنق�ل�اب ال�سلم ��ي عل ��ى النظ ��ام
اللبن ��اين الفا�س ��د وم ��ن يق ��وده،
والتطلع �إىل حكم مدين عادل يعيد
احلق �إىل �أ�صحابه.
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