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جريدة سياسية يومية

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

قائد عمليات بغداد" :مند�سون" نفذوا حادثة اجل�سر وقطع الطرق غري م�شروع

متظاهرون ي�شاغلون قوات الأمن يف "الأحرار" والعالوي
 بغداد /المدى
عل ��ى ج�س ��ر االح ��رار ومنطق ��ة
الع�ل�اوي ،ح ��اول املحتج ��ون
م�س ��اء ام�س م�شاغلة ال�سلطات الأمنية قليال،
فاقتحم ��وا اجل�س ��ر بالتزام ��ن م ��ن �سيط ��رة
حمتج�ي�ن �آخري ��ن عل ��ى النف ��ق الواق ��ع يف
منطقة العالوي حي ��ث مقر احلكومة و�شبكة
االعالم العراقي.
وقب ��ل ان تنطف ��ي الن�ي�ران الت ��ي ا�شعله ��ا
املحتجون على اجل�سر ويف ال�شوارع القريبة
م ��ن مقر احلكومة ع ��اد املتظاهرون ادراجهم
وع ��ادت قوات االم ��ن التي ان�سحب ��ت م�سبقا
لت�سل ��م االمن يف املنطقة ،ث ��م اغلقت القوات
االمنية اجل�سر باحلواجز الكونكريتية.
خ�ل�ال العملي ��ة �سق ��ط املئ ��ات م ��ن القتل ��ى
واجلرح ��ى م ��ن املتظاهري ��ن وم ��ن عنا�ص ��ر
يف اجلي� ��ش كان ��وا متعاطفني م ��ع املحتجني
بر�صا� ��ص موجه م ��ن اجلانب ال ��ذي مت�سكه
ال�سلطات .واعلنت مفو�ضية حقوق االن�سان
مقتل  3وجرح � 150آخرين.
وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن قي�س
املحم ��داوي يف ت�صري ��ح لقن ��اة العراقي ��ة،
�إن "�إ�س ��اءة كبرية ح�صل ��ت يف حادثة ج�سر
االح ��رار و�س ��ط بغ ��داد نفذه ��ا مند�س ��ون".
و�أ�ض ��اف قائ ��د عملي ��ات بغ ��داد� ،أن "قط ��ع
الطرق غ�ي�ر م�شروع وي�ض ��ر بالتظاهرات"،
داعيا املتظاهرين ذوي "املطالب امل�شروعة"
�إىل "ع ��دم قط ��ع الط ��رق والتعر� ��ض للقوات
الأمنية".
ون�ش ��رت �صفح ��ات عل ��ى و�سائ ��ل التوا�صل
االجتماعي يعتق ��د ان م�س�ؤوليها معت�صمون
يف �ساح ��ة التحرير بيان ��ا مل يت�سن لـ(املدى)
الت�أك ��د من ��ه �إال انه يحم ��ل ذات املطالب التي
يريده ��ا املحتج ��ون ،وفيم ��ا يل ��ي مطال ��ب
املحتجني:

� -1إقال ��ة حكوم ��ة القنا�صني الت ��ي تلطخت جدي ��د ومن�ص ��ف ،ب�إ�ش ��راف الق�ض ��اء
العراقي والأمم املتحدة.
�أيديها بدماء املتظاهرين.
 -2حل الربملان الذي ت�شكل بف�ضائح التزوير  -4ت�شكي ��ل مفو�ضية انتخابات م�ستقلة
غ�ي�ر تابع ��ة للأح ��زاب واملحا�ص�ص ��ة
و�شراء الأ�صوات وحرق ال�صناديق.
 -3تنظي ��م انتخاب ��ات مبك ��رة بقان ��ون ال�سيا�سي ��ة ب�سق ��ف زمن ��ي حمدد.وختم

البي ��ان "بخالف ��هِ � ،ستكون لن ��ا خطوات
ت�صعيدي ��ة �أك�ب�ر ،وق ��د ر�أيت ��م بوادرها
يف اليومني ال�سابقني ،فال عودة للحياة
الطبيعية اال بع ��ودة الوطن الذي �أراده
ال�شهداء".ومن ��ذ فجر ي ��وم ام�س ،اغلق

املحتج ��ون مناط ��ق وطرق ��ا كث�ي�رة يف
حماولة منهم لثني املوظفني عن الدوام
لل�ضغط عل ��ى احلكومة .واالغالق الذي
ينته ��ي بع ��د �ساع ��ة واح ��دة م ��ن موعد
الدوام الر�سمي جاء كجزء من حماوالت

ت�صعيدية لليوم الثاين على التوايل.
يف الأيام العادية ،تن�صب قوات ال�شرطة
حواج ��ز �أمني ��ة وت�سهل م ��رور امل�شاة.
لكن خ�ل�ال اليومني املا�ضي�ي�ن اقام على
الطري ��ق املتاخم ��ة لنه ��ر دجل ��ة ببغ ��داد

حمتجون يلتقطون �صور ًا تذكارية على احلاجز االخري جل�سر اجلمهورية( ..عد�سة :حممود ر�ؤوف)
ّ

ال�سنة يريدون كتابة د�ستور م�ؤقت حلني �إجراء انتخابات برملانية

قوى �سيا�سية ترتاجع عن �إقالة عبد املهدي ع�شية اجتماع الرئا�سات مع الكتل
 بغداد /املدى
م ��ن املرتق ��ب ان تعق ��د الرئا�س ��ات الث�ل�اث
اجتماع ��ا يح�ض ��ره ق ��ادة الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة
لبحث اقالة احلكومة وترتيبات ت�شكيل حكومة جديدة
م ��ن عدمه ،يف وقت بد�أت اط ��راف �سيا�سية تراهن على
عام ��ل الوقت البق ��اء احلكومة عرب اج ��راء "ا�ستجواب
�صوري" يعيد طرح الثقة بها.
ويتم�س ��ك ائت�ل�اف �سائ ��رون ــ اب ��رز االجنح ��ة املطالبة
با�ستقالة احلكومة ــ مبطلب اقالة احلكومة قبل االتفاق

عل ��ى رئي� ��س وزراء جدي ��د ،وه ��و امر يرف�ض ��ه حتالف
الفتح "خوف ��ا من عودة رئي�س ال ��وزراء ال�سابق حيدر
العبادي اىل دفة احلكم".
ومل يطرح ائتالف �سائ ��رون بديال عن عبد املهدي ،لكن
الفت ��ح ترى ان العبادي هو االق ��رب لل�سلطة وبذلك فان
ال�سلطة �ستمنح ل�شخ�ص "مدعوم امريكيا" كما ت�صفه.
وا�ستجابة ملطالب املتظاهرين �صوت جمل�س النواب يف
الثامن والع�شرين من �شهر ت�شرين االول املا�ضي ،على
ت�شكي ��ل جلنة نيابي ��ة لتعديل بنود وفق ��رات الد�ستور،
عل ��ى ان ت�سل ��م تقريره ��ا النهائ ��ي يف ف�ت�رة ال تتجاوز
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النزاهة �أوامر ا�ستقدام بحق وزيرين
وحمافظني �سابقني

�أمطار وفرية
مقبلة على العراق
 بغداد /املدى
اكد متنبئ جوي ان التوقعات اجلوية
ت�شري اىل �أمطار وفرية �ست�سقط يف
العراق خالل منت�صف ال�شهر اجلاري.
وقال املتنبئ اجلوي� ،صادق عطية يف
من�شور له على �صفحته يف (في�سبوك):
"ما تزال مناذج الطق�س العاملية ت�ضع
كميات وفرية للأمطار يف مناطق �شرق
و�شمال البالد وبع�ض مدن الو�سط
والفرات الأو�سط واجلنوب كتوقع
�أويل متو�سط املدى للحالة اجلوية
املتوقع ت�أثريها على البالد بعد يوم
 10من ال�شهر اجلاري".و�أ�ضاف ان
"�صدقت هكذا كميات فال�سيول متوقعة
يف مناطق احلدود مع ايران والأودية
�شمال البالد".ونوه عطية اىل انه
"كلما اقرتبت الفرتة الزمنية �ستكون
التوقعات �أكرث دقة وم�صداقية وهذه
اخلارطة ن�ضعها للمعلومة والتبيان
فقط للفرتة من  18-11من ال�شهر
اجلاري".

�أربع ��ة �أ�شه ��ر فقط .ومن ��ذ اندالع موج ��ة االحتجاجات
الثاني ��ة قبل ع ��دة ايام اجرى رئي� ��س اجلمهورية برهم
�صال ��ح حراك ��ا �سيا�سي ��ا مع ر�ؤ�س ��اء الكت ��ل واالحزاب
ال�سيا�سي ��ة رك ��زت يف جممله ��ا عل ��ى امكاني ��ة اعتم ��اد
قانون انتخاب ��ات جديد وتغيري مفو�ضي ��ة االنتخابات
وا�ستبدال احلكومة.
ويق ��ول النائب عن كتلة تي ��ار احلكمة حممود مال طالل
لـ(امل ��دى) �إن "الرئا�سات الثالث وقادة الكتل ال�سيا�سية
يعمل ��ون �سوية اليجاد حل �سيا�سي للخروج من االزمة
الراهن ��ة" ،داعيا القادة ال�سيا�سي�ي�ن �إىل "اتخاذ اجراء

د�ست ��وري وقانوين داخل جمل�س النواب منعا حلدوث
الفو�ضى".
واندلع ��ت املوج ��ة االحتجاجي ��ة الثاني ��ة يف العا�صمة
بغ ��داد وعم ��وم م ��دن وحمافظ ��ات الو�س ��ط واجلنوب
يف اخلام� ��س والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن االول
املا�ض ��ي مطالب ��ة با�ستقال ��ة احلكوم ��ة وح ��ل الربمل ��ان
وتعديل الد�ستور ومالحق ��ة الفا�سدين والغاء جمال�س
املحافظات وتعديل قانون االنتخابات والدعوة الجراء
انتخابات برملانية مبكرة.
 تفا�صيل �ص3

جلنة �إعداد ملف ا�ستجواب رئي�س الوزراء
تعلن اكتمال عملها

ً
�شخ�صا يف احلويجة بغارة عام 2015
هولندا تعرتف بقتل 70
 بغداد /املدى
ذكرت وزارة الدف ��اع الهولندية� ،أم�س االثنني،
�أن �ضرب ��ة جوية هولندي ��ة ا�ستهدفت ما يُعتقد
�أنه من�ش� ��أة لت�صنيع املتفج ��رات تابعة لتنظيم
داع� ��ش يف �شم ��ايل الع ��راق يف � 2015أودت
بحي ��اة نح ��و � 70شخ�ص ��ا ،بينه ��م مدني ��ون

ومقاتلون من التنظيم االرهابي.وت�شري وزارة
الدف ��اع الهولندي ��ة اىل الغارة الت ��ي ا�ستهدفت
حيا �صناعيا يف احلويجة كان داع�ش قد حوله
اىل معمل كبري ل�صناعة املتفجرات .ومل ي�سبق
�أن قدم ��ت احلكوم ��ة الهولندي ��ة تقديرا مف�صال
عن عدد القتلى يف الغارة.وقالت وزيرة الدفاع
�آن ��ا بيلفيلد �شوتني يف ر�سالة للربملان �إن قنبلة

�أ�سقطتها مقاتلة �إف 16-هولندية كانت ت�شارك
يف عمليات مكافحة الإره ��اب بقيادة الواليات
املتح ��دة يف لي ��ل الثاين من حزي ��ران "�أوقعت
نح ��و  70قتي�ل�ا بينه ��م مقاتل ��ون م ��ن داع� ��ش
ومدنيون".وج ��اء يف الر�سال ��ة �أن ��ه مل يت�ضح
على وج ��ه التحديد عدد املدني�ي�ن الذين قتلوا،
لكن عدد ال�ضحايا كان �أعلى مما كان متوقعا يف

الغارة الليلية لأ�سب ��اب منها �سل�سلة انفجارات
ملواد نا�سفة خمزنة يف املبنى.وذكرت الر�سالة
�أن املن�ش� ��أة كان ��ت يف موق ��ع �صناع ��ي و�أن
"معلومات املخابرات التي توفرت لهولندا مل
تتوق ��ع مقتل مدنيني لأنه مل يكن هناك مدنيون
يعي�شون يف املنطقة القريبة من الهدف".
 تفا�صيل �ص3

�إغالق طرق رئي�سة يف بريوت مع ا�ستمرار االحتجاجات
 بغداد /املدى
�أغل ��ق متظاهرون ع ��ددا من الطرق
الرئي�س ��ة يف العا�صم ��ة اللبناني ��ة
بريوت ومدن �أخرى ،مع ا�ستمرار
االحتجاجات يف البالد.
وبد�أ املتظاهرون ،الذين ميار�سون
لعب ��ة الق ��ط والف� ��أر م ��ع �شرط ��ة
مكافحة ال�شغب ،يف و�ضع حواجز
م�ؤقت ��ة عل ��ى الط ��رق م�ستخدم�ي�ن
مكب ��ات النفاي ��ات وال�سي ��ارات
املركون ��ة على الطريق ،والإطارات

الت ��ي �أ�ضرم ��وا فيه ��ا النار.وقط ��ع
املتظاه ��رون ع ��ددا م ��ن الطرق يف
بريوت والبقاع و�صيدا وال�شمال،
والطري ��ق ال�سري ��ع ب�ي�ن ب�ي�روت
وطرابل�س م�ساء الأحد� ،إذ خرجت
ح�ش ��ود غفرية لالحتج ��اج يف عدد
م ��ن امل ��دن ،عل ��ى الرغم م ��ن تقدمي
رئي� ��س ال ��وزراء �سع ��د احلري ��ري
الثالثاء املا�ض ��ي ا�ستقالته لرئي�س
اجلمهورية.
وجل� ��س املتظاهرون مرتبعني على
�أر� ��ض ج�س ��ر رئي� ��س يف العا�صمة

ب�ي�روت ،وجتم ��ع �آخ ��رون ق ��رب
مق ��ر البن ��ك املرك ��زي ،ال ��ذي ي ��رى
حمتج ��ون �أن ��ه �سب ��ب م ��ن �أ�سباب
الأزمة االقت�صادية يف البالد.
وي ��رى املتظاه ��رون �أن ا�ستقال ��ة
احلري ��ري ال تكف ��ي ،ويطالب ��ون
بتغي�ي�رات �أو�س ��ع يف املنظوم ��ة
ال�سيا�سية.
وي�شه ��د لبن ��ان من ��ذ �أك�ث�ر م ��ن
�أ�سبوع�ي�ن مظاه ��رات حا�ش ��دة
للتندي ��د بالأو�ض ��اع االقت�صادي ��ة
والطبقة ال�سيا�سية احلاكمة.

ودع ��ا الرئي� ��س اللبن ��اين مي�ش ��ال
ع ��ون ،يف كلم ��ة �أمام ان�ص ��اره �إىل
توحي ��د جهوده ��م للق�ض ��اء عل ��ى
الف�ساد الذي و�صفه ب�أنه "متجذر"
يف الدولة.وق ��ال عون �إن خطة من
ث�ل�اث نق ��اط وُ�ضع ��ت فيم ��ا يتعلق
مبحاربة الف�ساد و�إ�صالح االقت�صاد
وبناء دولة مدنية.
وقد هد�أت االحتجاجات قليال ،بعد
ا�ستقالة احلري ��ري ،لكن املحتجني
م ��ا زال ��وا يف ال�ش ��وارع .ومن بني
مطالبه ��م الرئي�س ��ة ت�شكيل حكومة

م ��ن اخلرباء يف خمتل ��ف املجاالت
لتنفي ��ذ الإ�صالح ��ات االقت�صادي ��ة
املحتج ��ون
الالزمة.وي�ص ��ر
عل ��ى حكوم ��ة م ��ن خمت�ص�ي�ن غري
منتمني لأي ح ��زب ذات �صالحيات
ت�شريعي ��ة ،لت�شكل حقب ��ة انتقالية،
ت�ضع ن�ص ��ب عينيها و�ض ��ع قانون
انتخابات ن�سبي على �أ�سا�س دائرة
واح ��دة خ ��ارج القي ��ود الطائفي ��ة،
وي ��رى خ�ب�راء اقت�صادي ��ون �أن ��ه
يجب الإ�سراع يف ت�شكيل احلكومة
لتدارك التدهور املايل.

املتظاه ��رون حاج ��زا وك ��ان ردهم على
رجال ال�شرطة الذي ��ن يحاولون العبور
"لدين ��ا �أوامر ،ال ميكنك ��م املرور".قبل
ي ��وم ،وعل ��ى الطري ��ق ذات االجتاه�ي�ن
نف�سها ،قام عنا�صر ال�شرطة بانزال كتل
خر�سانية ملنع املتظاهرين من الو�صول
اىل �ساحة التحرير.
لك ��ن على حني غ ��رة ،و�صل ��ت جمموعة
�صغ�ي�رة م ��ن املتظاهري ��ن عل ��ى م�ت�ن
عجل ��ة "ت ��وك ت ��وك" حم ��راء ،وه ��ي
و�سيل ��ة نق ��ل اكت�سب ��ت �شه ��رة كب�ي�رة
خ�ل�ال االحتجاجات ،وقام ��وا مبطاردة
ال�شرطة ،بح�سب وكال ��ة فران�س بر�س.
�أوق ��ف املتظاه ��رون عرب ��ة الت ��وك توك
�أمام �شاحنات ال�شرط ��ة ،وقطعوا عليها
الطري ��ق ،و�ضغط ��وا عل ��ى ال�ضب ��اط
للرتاج ��ع ع ��ن قرارهم ورف ��ع اجلدران.
وبالفع ��ل تراج ��ع عنا�ص ��ر ال�شرط ��ة،
ومتكن ��وا م ��ن تغي�ي�ر م�س ��ار ال�شاحن ��ة
الكب�ي�رة ،وتبعها التوك ت ��وك منت�صر ًا.
بعي ��د ذل ��ك ،عل ��ق املتظاه ��رون الفت ��ة
�صغ�ي�رة كت ��ب عليه ��ا "الطري ��ق مفتوح
ب�أمر ال�شعب".و�صب ��اح كل يوم ،ينادي
املحتج ��ون ع�ب�ر مك�ب�رات ال�ص ��وت من
�أعل ��ى مبن ��ى املطعم الرتك ��ي على قوات
ال�شرطة املجه ��زة ب�شكل كام ��ل ،بالقول
"�صباح اخلري �إخواتنا مبكافحة ال�شغب
جماع ��ة ال�شيفت (ال ��دوام) ال�صباحي"،
قب ��ل �أن ي�ضع ��وا له ��م �أغني ��ة "حبيب ��ي
�صباح اخلري" للفنان ماجد املهند�س.
يف �أ�سف ��ل املبن ��ى نف�س ��ه ،ي ��وزع
املتظاه ��رون بطاق ��ات تعريفية مزورة،
مكت ��وب يف حق ��ل الهوي ��ة "عراق ��ي
�شري ��ف" ،يف �إ�ش ��ارة �إىل �أن حامله ��ا
متظاهر �سلمي.
 تفا�صيل مو�سعة �ص 2و4

رايت�س ووت�ش:
ال�سلطات يف الأنبار تقمع
ال�سكان املت�ضامنني مع
االحتجاجات
 بغداد /املدى
قال ��ت منظم ��ة هيوم ��ن رايت�س ووت� ��ش� ،أم�س،
�إن �سلط ��ات حمافظ ��ة الأنب ��ار العراقي ��ة تقم ��ع
ح ��ق ال�سك ��ان املحلي�ي�ن يف �إظهار دعمه ��م للمظاهرات يف
�أماك ��ن �أخ ��رى من الب�ل�اد .ففي الأي ��ام الأخ�ي�رة ،اعتقلت
رجلني ملجرد ن�شرهم ��ا ر�سائل ت�ضامنية على "في�سبوك"،
وا�ستجوبت ثالثا ،و�أجربت رابعا على االختباء.
من ��ذ  25ت�شري ��ن الأول  ،2019احتج ��زت ال�سلط ��ات يف
خمتل ��ف �أنحاء العراق مئات املتظاهرين خالل املظاهرات
�أو بعده ��ا ،لك ��ن اعتق ��االت الأنب ��ار ت�ب�رز لأن �سلط ��ات
املحافظ ��ة اعتقل ��ت الرج ��ال ملج ��رد �إظهاره ��م الدع ��م عرب
و�سائل التوا�صل االجتماعي.
قالت �س ��ارة ليا ويت�سن ،مديرة ق�س ��م ال�شرق الأو�سط يف
هيومن رايت�س ووت�ش" :على الرغم من �سنوات ال�صراع
املري ��ر� ،شعر الكثري م ��ن العراقيني باحلري ��ة يف التحدث
ع ��ن الق�ضاي ��ا ال�سيا�سية .لكن هذه احل ��االت متثل تغيريا
مقلق ��ا باملقارنة بني ت�صريحات ه� ��ؤالء الرجال ال�سيا�سية
ال�سلمي ��ة متام ��ا ،وب�ي�ن اال�ستجاب ��ة غ�ي�ر املتنا�سب ��ة على
الإطالق من قبل �سلطات الأنبار".
ب��د�أت االحتجاجات يف ب�غ��داد وامل��دن اجلنوبية يف 1
ت�شرين الأول ،للمطالبة بتح�سني اخلدمات ومبزيد من
الإج ��راءات للحد من الف�ساد.
ا��س�ت�خ��دم��ت ق ��وات الأم��ن
ال�ق��وة القاتلة املفرطة
�� �ض ��د امل �ت �ظ��اه��ري��ن
خالل املوجة الأوىل
من املظاهرات من
� 1إىل  9ت�شرين
الأول ،ثم جمددا
اب � �ت� ��داء م���ن 25
ت�شرين الأول.
 تفا�صيل
�ص3
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من �أجل �أن يبقى قلم الكاتب الراحل عدنان
ح�س�ين حا�ض��راً يف امل�شه��د العراق��ي ،تعيد
املدى ن�ش��ر بع�ض "�شنا�شيل��ه" 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.

العراق لي�س �آراك ..بالت�أكيد!
م ��ن دون �سائ ��ر جريان الع ��راق ،يتف ّرد بع� ��ض امل�س�ؤولني الإيراني�ي�ن بال�سعي
لإعط ��اء االنطباع كما لو � ّأن العراق �ضيع ��ة �إيرانية ،فيت�سبّبون ب�إحلاق ال�ضرر
ببالدهم وب�أ�صدقاء �أو حلفاء �أو �أتباع بالدهم من العراقيني.
االنتخابات الأخرية مثا ٌل �ساطع.
قبله ��ا ،يف �شباط املا�ضي ،كان وزي ��ر اخلارجية الإي ��راين الأ�سبق وامل�ست�شار
احل ��ايل للمر�ش ��د الأعلى عل ��ي خامنئي ق ��د �ص ّرح ،بينم ��ا هو يح � ّ�ل �ضيف ًا على
العراق ،ب� ّأن"ال�صح ��وة الإ�سالمية لن ت�سمح لل�شيوعيني والليرباليني بالعودة
�إىل احلك ��م" ،م ��ا �أث ��ار �س ��ورة غ�ضب ع ��ارم يف العراق ب�ي�ن �أو�س ��اط �سيا�سية
واجتماعي ��ة وثقافي ��ة متنوعة ووا�سع ��ة ،وقد �أ�سفرت االنتخاب ��ات عن و�صول
ع ��دد م ��ن ال�شيوعيني والليربالي�ي�ن اىل الربمل ��ان اجلديد بخالف م ��ا رغب فيه
واليتي.
بع ��د االنتخابات ،وقبل الإعالن عن النتائج النهائية لها ،عمد قائد فيلق القد�س
يف احلر� ��س الثوري الإي ��راين اجلرنال قا�س ��م �سليماين للح�ض ��ور اىل بغداد
ولق ��اء قيادات �سيا�سي ��ة ،لأحزاب �سيا�سي ��ة �شيعية بالأخ� ��ص ،باحث ًا مو�ضوع
احلكوم ��ة املقبلة ،وهو �أي�ض� � ًا ما �أثار موجة �سخط اجتاح ��ت مواقع التوا�صل
االجتماعي ،فمهمة اجلرنال الإيراين م ّثلت للكثريين تدخ ًال يف ال�ش�أن العراقي
الداخلي.
بع ��د �إع�ل�ان نتائ ��ج االنتخابات وب ��دء التحركات ب�ي�ن الكتل التي ح ��ازت �أكرب
ن�صي ��ب م ��ن املقاعد يف جمل�س الن ��واب اجلديد للتفاهم عل ��ى ت�شكيل احلكومة
اجلدي ��دة ،يختار امل�ساعد اخلا� ��ص لل�ش�ؤون الدولية لرئي� ��س جمل�س ال�شورى
الإي ��راين ،ح�س�ي�ن �أم�ي�ر عب ��د اللهي ��ان� ،أن يتدخل ه ��و الآخر ع�ب�ر تغريده يف
موقع"تويرت"يق ��ول فيه ��ا �إن م ��ن نتائ ��ج االنتخاب ��ات الأخ�ي�رة الق ��ول "كال"
لالحتالل ،وي�ضيف �أن العراق لي�س معق ًال "للواليات املتحدة وداعمي الإرهاب،
و�سيبقى القادة وال�شعب الإيراين الداعم وال�سند القوي للعراق العامر واحل ّر
وامل ّتحد ال�سرتاتيجي لطهران".!..
ه ��ذه التغري ��دة فيها جت ��اوز عل ��ى كرامة ال�شع ��ب العراق ��ي وا�ستهان ��ة بوعيه
ووطنيته ،فامل�س�ؤول الإيراين يقدّم نف�سه هنا كما لو كان مع ّلم ًا للعراقيني!
بالت�أكي ��د� ،إيران ال حتتاج اىل مثل ه ��ذه التدخالت يف �ش�ؤون العراق الداخلية
لأنها ال تخدم م�صاحلها.
ّ
وبالت�أكيد لي�س العراق والعراقيون يف حاجة �إىل مثل هذه التدخالت التي تزيد
من م�شاعر الكراهية� ،أو �أق ّله عدم الر�ضا ،جتاه الدولة الإيرانيّة وم�س�ؤوليها.
عل ��ى امل�س�ؤول�ي�ن الإيراني�ي�ن �أن يت�أ ّمل ��وا نتائ ��ج االنتخابات جي ��د ًا ..ففي هذه
االنتخاب ��ات �سقط البع�ض من �أب ��رز "�أ�ساطني" الطائفية ال�سيا�سية من ال�شيعة
وال�سن ��ة ،وم ��ن �أبرز "�أ�ساطني" الف�س ��اد ،ومن �أبرز "�أ�ساط�ي�ن" التبعية للقوى
اخلارجي ��ة ..العراقي ��ون الذين �شارك ��وا يف االقرتاع ق ّدم ��وا والءهم الوطني
ومت�سكوا بهويتهم الوطنية متخ ّلني عن الهويات الأخرى
عل ��ى �سائر الوالءات
ّ
املتعار�ضة مع الوطنية.
للعراق م�صلحة كبرية يف جرية طيبة مع �إيران و�سائر جريانه ،ومن املفرت�ض
� ّأن لإي ��ران يف املقاب ��ل م�صلحة كب�ي�رة يف جرية طيبة مع الع ��راق ..التدخالت
الإيرانية املتك ّررة لي�ست يف م�صلحة العراق ،وال يف م�صلحة �إيران حتى.
ف َم ��نْ مُب ّلغ امل�س�ؤولني الإيرانيني ب� ّأن العراق دولة م�ستقلة عريقة ،وهي لي�ست،
ولن تكون� ،آراك (عراق) ،املدينة واملحافظة الإيرانيتني الواقعتني �إىل اجلنوب
الغربي من طهران..؟!
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تو�سع رقعة قطع الطرق يف بغداد ..والب�صرة
تهدد املحتجني بـ"� 4إرهاب"

تو�سعت رقعة اال�ضرابات وقطع الطرق في اليوم الثاني لـ"اال�ضراب العام" الذي دعا اليه محتجون ،مت�ضمنة ج�سور
حيوية في بغداد والمثنى واغالق دوائر حكومية في النجف والديوانية ومحافظات اخرى .بالمقابل و�صفت وزارة
الخارجية االعتداء على البعثات الدبلوما�سية بـ"الخطر االحمر" ،في تعليقها على احداث حرق محتجين غا�ضبين
م�ساء االحد ،اجزاء من القن�صلية االيرانية في كربالء ،فيما �سجلت دوائر حقوقية �سقوط � 15شخ�صا بين قتيل
وجريح في تلك االحداث.

 بغداد /املدى
وارتف ��ع ام�س ،ع ��دد املناط ��ق التي
ج ��رى فيها قط ��ع للط ��رق يف بغداد
لتنفي ��ذ اال�ضراب الع ��ام ،لت�صل اىل
 21منطق ��ة وج�س ��ر بينه ��ا ج�س ��ر
االحرار ،و�سط العا�صمة ،وامل�ؤدي
اىل مناط ��ق االحتجاج ،يف حماولة
من املتظاهرين لزيادة ال�ضغط على
احلكومة العالن اال�ستقالة واجراء
انتخابات مبكرة.
و�شه ��دت مناط ��ق ال�شعل ��ة ،البياع،
ال�شع ��ب ،ال ��دورة ،اب ��و د�ش�ي�ر،
البلدي ��ات ،والزعفراني ��ة اغالق ��ا
لبع� ��ض �شوارعه ��ا يف وق ��ت مبك ��ر
م ��ن �صب ��اح ي ��وم ام� ��س ،فيم ��ا قام
حمتجون بو�ضع عوار�ض حديدية
وجذوع النخي ��ل ملنع ال�سيارات من
العب ��ور م ��ن بع� ��ض مقاط ��ع �شارع
حمم ��د القا�سم ال�سريع ،ويف امل�ساء
�أغل ��ق املتظاه ��رون نف ��ق الع�ل�اوي
و�سط انت�شار �أمني كثيف.
وبح�س ��ب �شه ��ود عي ��ان حتدث ��وا
لـ(امل ��دى) ،ف ��ان القطع �شم ��ل �ساحة
ب�ي�روت ،ج�س ��ر البن ��وك ،االم�ي�ن
الثاني ��ة ،ج�س ��ر الطالبي ��ة والقناة،
باال�ضاف ��ة اىل مناطق ح ��ي العامل،
والعبي ��دي ،وب ��اب ال�شي ��خ ،فيم ��ا
ن�ص ��ب حمتج ��ون خيم ��ة يف و�سط
ال�شارع القريب من �ساحة مظفر يف
�شرقي العا�صمة.
وكان املحتج ��ون قد جنحوا �صباح
االح ��د املا�ض ��ي ،باغ�ل�اق اك�ث�ر من
 10مناط ��ق يف بغ ��داد ،قب ��ل ان
تقوم الق ��وات االمنية بع ��د �ساعات
بافتتاح اغلب ال�ش ��وارع ،با�ستثناء
�سريع الدورة الذي عاد املتظاهرون
لإغالقه اكرث من مرة.
باملقاب ��ل ق ��ال احم ��د ،وه ��و موظف
يف وزارة التعلي ��م العايل والبحث
العلم ��ي يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى)

ام� ��س ،ان عددا م ��ن موظفي العلوم
والتكنلوجي ��ا التابعة لل ��وزارة يف
منطق ��ة اجلادري ��ة "ا�ضرب ��وا ع ��ن
ال ��دوام وخرج ��وا لالحتج ��اج امام
الدائرة".
واك ��د املوظ ��ف �أن هن ��اك تهدي ��دات
م ��ن بع� ��ض ال ��وزارات للموظف�ي�ن
بفر� ��ض "عقوب ��ات �صارم ��ة" �ض ��د
امل�ضرب�ي�ن عن الدوام ق ��د ت�صل اىل
حد الف�صل.
وكان رئي� ��س ال ��وزراء ع ��ادل
عب ��د امله ��دي ق ��د دع ��ا املتظاهري ��ن
املناه�ضني للحكومة �إىل �إعادة فتح
الطرق وامل�ساعدة يف �إعادة احلياة
الطبيعية �إىل البالد.
وق ��ال عب ��د امله ��دي يف بي ��ان ن�ش ��ر
م�س ��اء الأحد �إن "االحتجاجات �أدت
�إىل توق ��ف العا�صمة بغ ��داد وجزء

كب�ي�ر م ��ن جن ��وب الب�ل�اد" ،م�ضيفا
�أن "اال�ضطراب ��ات كلف ��ت االقت�صاد
مليارات الدوالرات".
وا�ستم ��ر يف بغ ��داد ا�ض ��راب طلبة
املدار� ��س ع ��ن ال ��دوام م ��ع متدي ��د
نقاب ��ة املعلم�ي�ن اال�ض ��راب حت ��ى
االح ��د املقبل ،يف وق ��ت تعر�ض فيه
النقي ��ب عبا�س ال�سوداين اىل حملة
ت�شويه يف بع�ض احل�سابات املزيفة
يف "في�سب ��وك" ،وانب ��اء ع ��ن اقامة
احلكومة دعوة ق�ضائية �ضد االخري
لـ"تعطيله الدوام".
على ج�سر اجلمهورية
باملقابل حذر املتح ��دث با�سم القائد
العام للقوات امل�سلحة ام�س االثنني،
من انهيار ج�س ��ر اجلمهورية و�سط
بغ ��داد ،عازيا �سب ��ب ذلك اىل "حرق

وتدم�ي�ر الو�س ��ادات املطاطي ��ة
للج�سر".
وق ��ال الل ��واء عبد الك ��رمي خلف يف
خرب عاجل بثه التلفزيون الر�سمي،
�إن "�إهمال وحرق وتدمري الو�سادات
املطاطي ��ة جل�س ��ر اجلمهوري ��ة ادى
اىل ح�صول خل ��ل يف ج�سم اجل�سر
قد ي�ؤدي اىل انهياره".
وا�ش ��ار املتحدث با�سم عب ��د املهدي
اىل �أن "هناك حرقا ممنهجا وموثقا
منذ انط�ل�اق التظاه ��رات لدعامات
ج�سر اجلمهورية".
ومن ��ذ اي ��ام يق ��ف حمتج ��ون حتت
اجل�سر يف حماولة العبور للو�صول
اىل املنطق ��ة اخل�ض ��راء ،فيم ��ا ت ��رد
قوات مكافح ��ة ال�شغ ��ب ب�شدة على
اي حماوالت لتقرب املتظاهرين من
املنطقة احلكومية.

متظاهرون
يف �ساحة
التحرير

متظاهرون :نريد "تغيريات كا�سحة" تنهي الطبقة احلاكمة
 ترجمة :حامد �أحمد

افاد �شهود عيان االثنين
بقيام ع�شرات من المحتجين
العراقيين بمهاجمة القن�صلية
االيرانية في مدينة كربالء
االحد مت�سلقين الحواجز
الكونكريتية التي تحيط
بالبناية حيث ازالوا علما
ايرانيا وو�ضعوا محله علم ًا
عراقي ًا.

لن ن�سمح لأي تابع بالبقاء يف كربالء...
ل ��ن يبق ��ى �أي �إيراين يف كرب�ل�اء �أو يف
�أنح ��اء العراق".باملقاب ��ل ق ��ال ع�ض ��و
جمل� ��س حمافظة كربالء ـ� �ـ امللغى بقرار
م ��ن الربملان ـ� �ـ ام�س االثن�ي�ن� ،إن �أعمال
العنف وح ��رق القن�صلي ��ة الإيرانية يف
كرب�ل�اء جاءت بفعل "عنا�ص ��ر مند�سة"
حتاول اثارة الفو�ضى يف كربالء.
وق ��ال ماجد املالك ��ي �إن "�أعم ��ال العنف
التي �شهدته ��ا كربالء م�س ��اء االحد وما
تخللها م ��ن ح ��رق القن�صلي ��ة الإيرانية

تق ��ف خلفه ��ا عنا�ص ��ر مند�س ��ة حت ��اول
ت�أجيج الأو�ضاع يف املحافظة".
ولف ��ت �إىل �أن ق ��وات الأم ��ن متكنت من
ب�س ��ط ال�سيط ��رة و�إع ��ادة الأم ��ور �إىل
طبيعته ��ا بعد حماوالت حرق القن�صلية
الإيرانية.
كم ��ا �أك ��د املالك ��ي �أن حم ��اوالت ح ��رق
م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة ت�ؤك ��د �أن جه ��ات
"خمرب ��ة" حتاول ج ��ر املظاهرات �إىل
�أعمال تخريبية.
من ��ذ الق�ض ��اء عل ��ى تنظي ��م داع� ��ش

يف � ،2017شه ��د الع ��راق عام�ي�ن م ��ن
اال�ستق ��رار الن�سب ��ي .لكن رغ ��م الرثوة
النفطية يعاين كث�ي�رون �شظف العي�ش
وال يح�صلون على م ��ا يكفيهم من املياه
النظيف ��ة والكهرب ��اء والرعاية ال�صحية
والتعليم.
وقال متظاهر طلب عدم ن�شر ا�سمه وكان
من املعت�صمني يف �ساحة التحرير ببغداد
"ال�شب ��اب عان ��وا م�صاع ��ب اقت�صادية
وانفج ��ارات وقمع ��ا .نري ��د ا�ستئ�ص ��ال
هذه النخب ��ة ال�سيا�سي ��ة بالكامل .نريد

وقال �أحد املتظاهرين يف كربالء راف�ضا
الك�شف عن هويته "جئنا �إىل هنا اليوم
لنثور وننظ ��م احتجاجا �أمام القن�صلية
الإيراني ��ة .جئنا لإن ��زال العلم الإيراين
ورفع العلم العراقي بدال منه".
واطلق ��ت ق ��وات امنية الن ��ار يف الهواء
لتفريق املحتجني الذين كانوا يرمونهم
باحلج ��ارة وحرق ��وا اط ��ارات ح ��ول
البناي ��ة عن ��د زاوي ��ة طري ��ق يف كربالء
جنوب بغداد.
وقال املتظاهر م ��ن كربالء "الإيرانيون
والأح ��زاب املرتبط ��ة به ��م ي�ؤذوننا .لن
ن�سم ��ح لأي �إي ��راين بالبقاء يف كربالء.

التخل� ��ص م ��ن ه ��ذه الع�صاب ��ة ورمب ��ا
بعدها ن�ستطي ��ع الراحة".االحتجاجات
الآن موجهة �ضد نظ ��ام �سيا�سي وطبقة
حاكم ��ة جاءت ل�س ��دة احلكم بع ��د العام
 2003يتهمه ��ا العراقيون بنهب ثروات
البل ��د يف حني ي ��زداد مع ��دل الفقر اكرث
ب�ي�ن النا�س .ولك ��ن املتظاهرين وجهوا
غ�ضبه ��م اي�ض ��ا جت ��اه اي ��ران املجاورة
واالحزاب ال�سيا�سية املوالية لها .
وغالب ��ا ما حتولت التظاه ��رات املعادية
للحكوم ��ة يف بغ ��داد وكرب�ل�اء وبقي ��ة
امل ��دن االخ ��رى اىل حاالت عن ��ف حيث
تقوم قوات االمن باطالق النار يف حني
يق ��دم متظاه ��رون على اح ��راق بنايات
حكومي ��ة ومكات ��ب اح ��زاب �سيا�سي ��ة.
اكرث من � 260شخ�ص ��ا قتلوا حتى الآن
خالل التظاهرات يف حوادث اطالق نار
وغ ��ازات م�سيلة للدم ��وع من قبل قوات
امنية حتاول تفريق املتظاهرين .
االحتجاجات ب ��د�أت تكرب واملتظاهرين
يطالب ��ون الآن بتغيريات كا�سحة ،لي�س
فقط ا�ستقالة احلكومة .
ع�شرات الآالف من املتظاهرين جتمعوا
خالل االيام االخرية يف �ساحة التحرير
و�سط بغداد ويف خمتل ��ف مدن العراق
االخرى داع�ي�ن ال�صالح �شام ��ل للنظام
ال�سيا�س ��ي ال ��ذي ت�أ�س� ��س عق ��ب الغزو
االمريك ��ي للعراق ع ��ام  .2003و�سيطر
املتظاهرون اي�ضا على برج بناية عالية
مهج ��ورة يف �ساح ��ة التحري ��ر ق�صف ��ت
خالل احلرب .
 عن :ا�سو�شييتدبر�س ،ورويرتز
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ام� ��س اث ��ار فيدي ��و بث ��ه نا�شط ��ون
عل ��ى مواقع التوا�ص ��ل االجتماعي،
اجل ��دل ع ��ن ال�س�ل�اح امل�ستخدم من
القوات امل�س�ؤول ��ة عن حماية ج�سر
اجلمهورية .واظه ��ر الفيديو ته�شم
ر�أ� ��س احد املراهقني املحتجني قرب
اجل�سر بعد ا�صابته ب�سالح جمهول
من قب ��ل القواتُ ،رجح بانها اطالقة
قنا�ص بعيدة املدى.
� 4إرهاب
وع ��ن اج ��واء اال�ضراب ��ات ،فق ��د
اغل ��ق حمتج ��ون عددا م ��ن الدوائر
احلكومي ��ة واخلا�صة اي�ضا ،وكذلك
يف الديواني ��ة ،بينم ��ا ا�ستط ��اع
حمتج ��ون قط ��ع  3ج�س ��ور يف
املثنى م ��ن ا�صل �ستة ،وهي ج�سور
(ال�شهداء ،املفو�ضية ،واخل�ضر).
ام ��ا يف الب�ص ��رة فق ��د اك ��دت قيادة
العملي ��ات يف املحافظ ��ة بانه ��ا
ا�ستح�صل ��ت املوافق ��ات القانوني ��ة
العتقال املت�سببني يف قطع الطريق
امل�ؤدية للموانئ.
واك ��دت القي ��ادة يف بي ��ان انه ��ا
"ا�ستح�صل ��ت املوافق ��ات القانونية
م ��ن ال�سلط ��ة الق�ضائي ��ة باعتق ��ال
املت�سببني يف قط ��ع الطريق امل�ؤدية
�إىل املوان ��ئ العراقية وح�سب املادة

الرابعة م ��ن قانون الإرهاب" ،الفتة
اىل ان "الق ��وات الأمني ��ة �ستق ��وم
بعملي ��ات ده ��م وتفتي� ��ش والبح ��ث
ع ��ن املطلوب�ي�ن واملت�سبب�ي�ن بقطع
الطريق".
وتابع ��ت القي ��ادة بانها "ل ��ن ت�سمح
بالتع ��دي والت�أث�ي�ر عل ��ى امل ��وارد
االقت�صادي ��ة للع ��راق لأنه ��ا مل ��ك
جلمي ��ع العراقي�ي�ن ولي�س ��ت مل ��كا
ل�شخ�ص معني".
قن�صلية �إيران
ويف كرب�ل�اء ،ق ��ال نا�شط ��ون يف
املدين ��ة لـ(املدى) �إنه ت�أكد حتى الآن
"مقتل  3ا�شخا�ص" يف احتجاجات
م�ساء االحد امام القن�صلية االيرانية
يف املحافظة.
واكدت مفو�ضية حقوق االن�سان تلك
االرقام ،وقالت يف بيان ،ام�س ،انه
اثناء حماول ��ة املتظاهرين الدخول
اىل القن�صلي ��ة "ح ��دث ا�صطدام من
الق ��وات االمنية ادى اىل "جرح 12
�آخرين".
واك ��د اح ��د النا�شط�ي�ن يف املدين ��ة
الذي طلب عدم ذكر ا�سمه لـ(املدى)،
ان "املتظاهري ��ن حا�ص ��روا مبن ��ى
القن�صلي ��ة االيراني ��ة يف منطق ��ة
اال�س ��كان ب�شكل كام ��ل" ،م�ؤكدا انه
"مت احراق اجزاء منها قبل ان يقوم
املحتجون بالدخول".
وا�ضاف ان ��ه اثناء دخول املحتجني
"ب ��د�أت الق ��وات االمني ��ة باط�ل�اق
الر�صا�ص بعد ف�ش ��ل قوات مكافحة
ال�شغب بال�سيط ��رة على املوقف ،ما
ادى اىل �سقوط قتلى وجرحى".
اىل ذل ��ك دان ��ت وزارة اخلارجية ما
و�صفته "االعت ��داء" على القن�صلية
االيراني ��ة م ��ن قب ��ل متظاهري ��ن،
م�ؤك ��دة التزامها بـ"حرم ��ة البعثات
الدبلوما�سيّة".
و�أ�ضاف ��ت الوزارة يف بي ��ان ام�س،
�أن "�أم ��ن البعث ��ات والقن�صلي ��ات
خ � ً�ط احمر ال يُ�سمح بتجاوزه ،و�أن
ال�سلطات الأمني ��ة قد اتخذت جميع
الإج ��راءات ملن ��ع �أيّ �إخ�ل�ال ب�أم ��ن
البعثات".
وبني نا�ش ��ط يف كربالء وهو طالب
جامع ��ي ،ان القتل ��ى يف ح ��ادث
القن�صلي ��ة "ه ��م � 3شب ��اب ،اثن�ي�ن
منهم من مواليد بداية الت�سعينيات،
والثالث من مواليد عام ."2000

النزاهة �أوامر ا�ستقدام بحق
وزيرين وحمافظني �سابقني
 بغداد /املدى
م ��ع �إح ��دى ال�ش ��ركات الأجنبي ��ة ،لتنفي ��ذ
جماري وبنى حتتية يف �أبي اخل�صيب".
�أعلنت هيئة النزاهة� ،صدور �أوامر
ا�ستقدام كم ��ا �أف ��ادت دائ ��رة التحقيق ��ات يف بي ��ان
ٍ
بح � ِّ�ق وزي ��ر النق ��ل ال�ساب ��ق كاظ ��م فنجان منف�ص ��ل ،ويف معر�ض حديثها عن تفا�صيل
احلمامي ،ووزيرة ال�صح ��ة ال�سابقة عديلة �أوام ��ر اال�ستق ��دام والقب�ض ال�ص ��ادرة على
حمود� ،إ�ضافة �إىل حمافظ الب�صرة ال�سابق خلف َّي ��ة ق�ضاي ��ا ح َّقق ��ت فيه ��ا و�أحالته ��ا �إىل
�دام ِّ
بحق وزير
ماج ��د الن�صراوي ،وحمافظ باب ��ل ال�سابق الق�ض ��اء ،ب�صدور �أمر ا�ستق � ٍ
ال�ص َّحة الأ�سبق على خلفيَّة ق�ضيَّة مخُ
�صادق ال�سليطي ،بتهم ف�ساد.
الفات
ِّ
ٍ
َّ
التحقيقات،
"دائرة
وقالت الهيئة يف بيان �إن
�سرير
()400
ب�سعة
م�ست�شفى
ببناء
�ق
�
ل
تتع
ٍ
�دات،
ويف معر� ��ض حديثها ع ��ن الق�ضيَّتني اللتني م ��ن خ�ل�ال ا�ستب ��دال �أجه ��زةٍ ومُو ِّل � ٍ
حقق ��ت فيهم ��ا و�أحالتهم ��ا �إىل الق�ض ��اء ،ا�ستن ��اد ًا �إىل �أح ��كام امل ��ادَّة  340من قانون
ا�ستقدام ِّ
�أ�شارت �إىل �صدور �أمر
بحق وزير العقوب ��ات .و�أ َّك ��دت الدائ ��رة �ص ��دور �أم ��ر
ٍ
ِّ
�دام بح ��ق حماف ��ظ باب ��ل ال�ساب ��ق
النق ��ل ال�سابق؛ ا�ستن ��اد ًا �إىل �أح ��كام املادَّة ا�ستق � ٍ
( )340من قانون العقوبات".
ا�ستن ��اد ًا �إىل �أحكام املادَّة ( )340من قانون
وتن� ��ص ه ��ذه امل ��ادة القانوني ��ة ،عل ��ى �أن ��ه العقوب ��ات عل ��ى خلف َّي ��ة ق�ضيَّة �ش ��راء مواد
"يعاق ��ب بال�سج ��ن مدة ال تزي ��د على �سبع لبلد َّي ��ة القا�س ��م ب�أ�سع ��ار فيها مغ ��االة خالل
�سن ��وات او باحلب� ��س كل موظ ��ف او مكلف ُمدَّة تو ِّليه امل�س�ؤوليَّـة باملحافظة.
مت تنفي ��ذ �أم ��ر القب�ض ال�ص ��ادر ِّ
بخدمة عامة اح ��دث عمدا �ضررا باموال او فيم ��ا َّ
بحق
ل�صحة بابل ال�ساب ��ق ا�ستناداً
م�صال ��ح اجلهة الت ��ي يعمل فيه ��ا او يت�صل املدي ��ر الع ��ا ِّم َّ
به ��ا بحكم وظيفت ��ه او بام ��وال اال�شخا�ص �إىل �أح ��كام امل ��ادَّة ( )340م ��ن قان ��ون
املعهود بها اليه".
العقوب ��ات ،وتـ� � َّم �إيداع ��ه التوقي ��ف عل ��ى
�صحة املحافظة يف
و�أو�ض ��ح البيان �أن الأم ��ر جاء "على خلفيَّة خلفيَّة ق�ضيَّة مطبوعات َّ
�ات يف العق ��د املُ�ب�رم ب�ي�ن عام .2017
ارت ��كاب خمالف � ٍ
ال�شركة العا َّمة للموان ��ئ و�إحدى ال�شركات وكان ��ت الهيئ ��ة ق ��د �أعلن ��ت مطل ��ع ال�شه ��ر
أر�ض اجل ��اري ،ع ��ن �ص ��دور �ست�ي�ن �أم ��ر قب� ��ض
الأهل َّي ��ة املُت�ض ِّم ��ن ا�ستئج ��ار قطع ��ة � ٍ
خلف ميناء املعقل".
وا�ستقدام بح � ِ ّ�ق نواب وم�س�ؤولني حمليني
وتابع ��ت الدائرة �أن "�صدور �أم ��ر
ا�ستقدام ع ��ن تهم ف�س ��اد بع ��د انط�ل�اق االحتجاجات
ٍ
بح � ِّ�ق حماف ��ظ الب�ص ��رة ال�سابق ج ��اء على الدامي ��ة يف العا�صم ��ة بغ ��داد وع ��دد م ��ن
خلف َّي ��ة املُخالفات املُرتكب ��ة يف العقد املُربم املحافظات و�سط وجنوبي البالد.
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قوى �سيا�سية ترتاجع عن �إقالة عبد املهدي ع�شية
اجتماع الرئا�سات مع الكتل

 بغداد  /المدى
م ��ن المرتق ��ب ان تعق ��د الرئا�س ��ات
الث�ل�اث اجتماع ��ا يح�ض ��ره ق ��ادة
الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة لبح ��ث اقال ��ة
الحكومة وترتيبات ت�شكيل حكومة
جدي ��دة من عدم ��ه ،في وق ��ت بد�أت
اطراف �سيا�س ��ية تراهن على عامل
الوقت البق ��اء الحكومة عبر اجراء
"ا�ستج ��واب �ص ��وري" يعيد طرح
الثقة بها.
ويتم�س ��ك ائت�ل�اف �سائرون ـ� �ـ ابرز
االجنح ��ة المطالب ��ة با�ستقال ��ة
الحكوم ��ة ــ بمطلب اقال ��ة الحكومة
قب ��ل االتف ��اق عل ��ى رئي� ��س وزراء
جدي ��د ،وه ��و ام ��ر يرف�ض ��ه تحالف
الفت ��ح "خوف ��ا م ��ن ع ��ودة رئي� ��س
الوزراء ال�سابق حيدر العبادي الى
دفة الحكم".
ولم يط ��رح ائتالف �سائ ��رون بديال
عن عبد المهدي ،لكن الفتح ترى ان
العب ��ادي هو االقرب لل�سلطة وبذلك
ف ��ان ال�سلط ��ة �ستمن ��ح ل�شخ� ��ص
"مدعوم اميركيا" كما ت�صفه.
وا�ستجاب ��ة لمطال ��ب المتظاهري ��ن
�صوت مجل� ��س النواب ف ��ي الثامن
والع�شرين من �شه ��ر ت�شرين االول
الما�ضي ،عل ��ى ت�شكيل لجنة نيابية
لتعدي ��ل بن ��ود وفق ��رات الد�ستور،
على ان ت�سل ��م تقريرها النهائي في
فترة ال تتجاوز �أربعة �أ�شهر فقط.
ومنذ ان ��دالع موج ��ة االحتجاجات
الثاني ��ة قب ��ل ع ��دة اي ��ام اج ��رى
رئي� ��س الجمهوري ��ة بره ��م �صال ��ح
ح ��راكا �سيا�سي ��ا مع ر�ؤ�س ��اء الكتل
واالح ��زاب ال�سيا�سي ��ة رك ��زت ف ��ي
مجملها عل ��ى امكانية اعتماد قانون
انتخاب ��ات جدي ��د وتغيير مفو�ضية
االنتخابات وا�ستبدال الحكومة.
ويق ��ول النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة تي ��ار
الحكمة محمود مال طالل لـ(المدى)
�إن "الرئا�س ��ات الثالث وقادة الكتل
ال�سيا�سي ��ة يعملون �سوي ��ة اليجاد
ح ��ل �سيا�س ��ي للخروج م ��ن االزمة
الراهن ��ة" ،داعيا القادة ال�سيا�سيين
�إل ��ى "اتخ ��اذ اج ��راء د�ست ��وري
وقانون ��ي داخ ��ل مجل� ��س الن ��واب
منعا لحدوث الفو�ضى".
واندلع ��ت الموج ��ة االحتجاجي ��ة
الثاني ��ة ف ��ي العا�صم ��ة بغ ��داد
وعموم م ��دن ومحافظ ��ات الو�سط
والجنوب ف ��ي الخام�س والع�شرين

اجتماع �سابق
للرئا�سات
الثالث
م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن االول الما�ض ��ي
مطالب ��ة با�ستقال ��ة الحكوم ��ة وحل
البرلم ��ان وتعدي ��ل الد�ست ��ور
ومالحق ��ة الفا�سدي ��ن والغ ��اء
مجال� ��س المحافظ ��ات وتعدي ��ل
قانون االنتخابات والدعوة الجراء
انتخابات برلمانية مبكرة.
وي�ؤك ��د طالل "ع ��دم وج ��ود اتفاق
بي ��ن المكونات والكت ��ل البرلمانية
عل ��ى �إقال ��ة حكوم ��ة عب ��د المه ��دي

جلنة �إعداد ملف ا�ستجواب رئي�س الوزراء تعلن اكتمال عملها
 بغداد /المدى
اعلنت لجن ��ة �إعداد ملف ا�ستج ��واب رئي�س مجل�س
ال ��وزراء عادل عب ��د المهدي ف ��ي تحال ��ف �سائرون،
ام� ��س االثنين ،اكتم ��ال عملها بالكام ��ل ،فيما طالبت
باج ��راء انتخابات مبك ��رة .وقالت اللجن ��ة في بيان
تاله النائب ماجد الوائلي خالل م�ؤتمر �صحفي� :إنه
"التزام� � ًا بواجباتنا الوطني ��ة ومهامنا الد�ستورية

من�شورات على في�سبوك
تت�سبب بـ"تغييب" �أ�شخا�ص
وفق �أوامر ق�ضائية
 بغداد /المدى
قالت منظمة هيوم ��ن رايت�س ووت�ش،
�أم� ��س� ،إن �سلط ��ات محافظ ��ة الأنب ��ار
العراقية تقم ��ع حق ال�سكان المحليين
في �إظهار دعمهم للمظاهرات في �أماكن
�أخرى من البالد .ففي الأيام الأخيرة،
اعتقل ��ت رجلي ��ن لمج ��رد ن�شرهم ��ا
ر�سائ ��ل ت�ضامني ��ة عل ��ى "في�سبوك"،
وا�ستجوب ��ت ثالث ��ا ،و�أجب ��رت رابع ��ا
على االختباء.
منذ  25ت�شرين الأول  ،2019احتجزت
ال�سلطات ف ��ي مختلف �أنح ��اء العراق
مئات المتظاهرين خ�ل�ال المظاهرات
�أو بعدها ،لكن اعتق ��االت الأنبار تبرز
لأن �سلطات المحافظة اعتقلت الرجال
لمج ��رد �إظهاره ��م الدعم عب ��ر و�سائل
التوا�صل االجتماعي.
قال ��ت �سارة لي ��ا ويت�س ��ن ،مديرة ق�سم
ال�ش ��رق الأو�سط في هيوم ��ن رايت�س
ووت� ��ش" :عل ��ى الرغ ��م م ��ن �سن ��وات
ال�ص ��راع المري ��ر� ،شع ��ر الكثي ��ر م ��ن
العراقيي ��ن بالحري ��ة ف ��ي التحدث عن
الق�ضايا ال�سيا�سية .لكن هذه الحاالت
تمث ��ل تغيي ��را مقلق ��ا بالمقارن ��ة بي ��ن
ت�صريحات ه�ؤالء الرج ��ال ال�سيا�سية
ال�سلمي ��ة تمام ��ا ،وبي ��ن اال�ستجاب ��ة
غي ��ر المتنا�سبة عل ��ى الإطالق من قبل
�سلطات الأنبار".
ب ��د�أت االحتجاجات في بغداد والمدن
الجنوبي ��ة ف ��ي  1ت�شري ��ن الأول،
للمطالبة بتح�سي ��ن الخدمات وبمزيد
م ��ن الإج ��راءات للح ��د م ��ن الف�س ��اد.
ا�ستخدمت قوات الأم ��ن القوة القاتلة
المفرط ��ة �ض ��د المتظاهري ��ن خ�ل�ال
الموجة الأولى م ��ن المظاهرات من 1
�إلى  9ت�شرين الأول ،ثم مجددا ابتداء

م ��ن عدمها" ،كا�شف ��ا ان "الرئا�سات
الثالث وقادة الكتل �ستجمتع اليوم
(غ ��د) الثالث ��اء ف ��ي ق�ص ��ر ال�س�ل�ام
لإيجاد مخرج لالزمة".
وب�ش� ��أن تراج ��ع كتل ��ة الحكم ��ة عن
مواقفه ��ا الداعية �إلى تغيير حكومة
عب ��د المه ��دي يبي ��ن النائ ��ب ع ��ن
محافظ ��ة وا�سط �أن "كتل ��ة الحكمة
ل ��م تتراج ��ع ع ��ن مواقفه ��ا ال�سابقة
لكنها ترى من ال�ضروري �أن تح�سم

االقال ��ة وف ��ق االط ��ر القانوني ��ة"،
مو�ضح ��ا ان "كل م ��ا نري ��د معرفته
ه ��و �سب ��ب ع ��دم الت ��زام الحكوم ��ة
ببرنامجها الحكومي".
بالمقابل ي�ؤكد تحالف الفتح بقيادة
ه ��ادي العام ��ري �أن "تي ��ار الحكمة
المعار� ��ض تراج ��ع ع ��ن مواقف ��ه
ال�سابقة وبد�أ يدعم بقاء حكومة عبد
المه ��دي" ،م�ؤك ��دا �أن "االجتماعات
ما زالت قائمة وم�ستمرة بين جميع

الكتل والمكونات".
وبي ��ن النائب ع ��ن التحال ��ف حامد
المو�س ��وي في حدي ��ث مع (المدى)
�أن" :هن ��اك مزاج ��ا نيابي ��ا يدف ��ع
لتجدي ��د الثق ��ة برئي� ��س الحكوم ��ة
ع ��ادل عب ��د المه ��دي وع ��دم �إقالت ��ه
ف ��ي ح ��ال ت ��م ا�ستجواب ��ه م ��ن قبل
تحالف ��ي �سائ ��رون والن�ص ��ر ف ��ي
مجل� ��س الن ��واب" ،م�شي ��را �إلى ان
"الكثير من الكتل بد�أت تتخوف من

�إقال ��ة عب ��د المهدي وف�س ��ح المجال
امام رئي� ��س ائت�ل�اف الن�صر حيدر
العب ��ادي المدع ��وم امريكيا للعودة
�إلى رئا�سة الحكومة مجددا".
وي�ضيف ان "مخرجات االقالة تبدو
غام�ض ��ة لجميع الكت ��ل والمكونات
وغي ��ر م�ضمون ��ة النتائ ��ج" ،منوها
�إلى ان "تحالف ��ي �سائرون والن�صر
م ��ع ح ��ل الحكوم ��ة والبرلم ��ان
وت�شكي ��ل حكوم ��ة م�ؤقت ��ة وتغيير

مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات واج ��راء
انتخابات برلمانية مبكرة".
وكان النائ ��ب ع ��ن ائت�ل�اف الن�صر
عدن ��ان الزرف ��ي ق ��دم طلب� � ًا �إل ��ى
هيئ ��ة رئا�س ��ة مجل� ��س الن ��واب في
بداي ��ة �شهر ت�شري ��ن الأول الجاري
ال�ستج ��واب عبد المه ��دي بدعم من
قب ��ل تحال ��ف �سائرون ون ��واب من
�أطراف وكتل برلمانية مختلفة.
ويعلق النائ ��ب عن محافظة كربالء

وتعهداتنا الجماهيرية وفي ظل ا�ستمرار الحكومة
بقم ��ع التظاه ��رات ال�سلمي ��ة وقت ��ل المتظاهري ��ن
ب ��دم ب ��ارد وتجاهله ��ا للمطال ��ب الحق ��ة والت ��ي في
مقدمته ��ا ا�ستقال ��ة الحكوم ��ة وتغيي ��ر مفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات وتعدي ��ل قانونه ��ا واج ��راء انتخابات
مبك ��رة وتقدي ��م الجن ��اة الذي ��ن قتل ��وا المتظاهرين
ال�سلميي ��ن الى المحاكمات العادل ��ة لينالوا جزاءهم
الع ��ادل ،نعل ��ن كلجن ��ة مكلف ��ة ب�إع ��داد ا�ستج ��واب
رئي�س مجل�س ال ��وزراء عادل عبد المه ��دي ،اكمالنا

لمل ��ف اال�ستج ��واب" .و�أ�ضاف ��ت �أن ��ه "ت ��م اع ��داد
مو�ضوعات اال�ستجواب ونقاط ��ه العامة والرئي�سة
والت ��ي تت�ضمن ف ��ي مقدمتها قم ��ع التظاهرات وقتل
المتظاهري ��ن واخفاء الحقائق على ال�شعب العراقي
الكري ��م بالإ�ضافة و�إل ��ى مو�ضوعات �أخ ��رى تتعلق
ب ��الأداء الحكومي ومكافح ��ة الف�س ��اد" .و�أو�ضحت
اللجن ��ة ،ان "اال�ستج ��واب ا�ستن ��د ال ��ى ع�ش ��رات
الوثائ ��ق والم�ستندات الر�سمي ��ة والتقارير الدولية
والمحلية ومئات ال�صور الفوتوغرافية والفيديوية

رايت�س ووت�ش :ال�سلطات يف الأنبار تقمع
ال�سكان املت�ضامنني مع االحتجاجات

من  25ت�شرين الأول.
وقال ثمانية من �سكان الأنبار لـ(هيومن
رايت� ��س ووت� ��ش) �إن الأنباريي ��ن ال
يعتزم ��ون تنظي ��م مظاه ��رات هن ��اك
خ�شي ��ة ع ��دم �سم ��اح ال�سلط ��ات بذل ��ك
نتيجة �سيط ��رة داع�ش على جزء كبير
من المحافظة في الما�ضي القريب.
تع ��زز قلقه ��م نتيج ��ة من�ش ��ور لقي ��ادة
�شرط ��ة الأنب ��ار عل ��ى في�سب ��وك ف ��ي
 24ت�شري ��ن الأول ج ��اء في ��ه" :اليوم
محافظ ��ة االنب ��ار تدع ��و مواطنيه ��ا
بالتوج ��ه ال ��ى العم ��ل واال�ستم ��رار
بالبناء واالعمار والحفاظ على االمن
وم�ساندة القوات االمنية واال�ستفادة
م ��ن الدرو� ��س ال�سابق ��ة الت ��ي لم تجن
منها المحافظة �سوى الخراب والدمار
والقتل والت�شريد والتهجير".
ق ��ال �أحد الرج ��ال �إن ��ه �أراد االنخراط
ف ��ي الحركة االجتماعية ب�شدة ما دفعه
�إلى االنتقال �إلى بغداد .لكنه و�آخرون

مم ��ن تحدث ��وا �إل ��ى هيوم ��ن رايت� ��س
ووت� ��ش اعتب ��روا ه ��ذا المن�ش ��ور من
قبل �شرطة الأنب ��ار تهديدا �ضمنيا ب�أن
�سلطات هذه المحافظة لن تت�سامح مع
�أي احتجاجات.
وقابلت هيومن رايت�س ووت�ش �أقارب
رجلي ��ن احتجزتهما ق ��وات الأمن بعد
�أن ن�ش ��را ر�سائ ��ل ت�ضام ��ن م ��ع حركة
المظاهرات.
قراب ��ة منت�ص ��ف لي ��ل  26ت�شري ��ن
الأول ،ن�ش ��ر �سمي ��ر را�ش ��د محم ��ود
( 27عام ��ا) عل ��ى في�سب ��وك �أن عل ��ى
الط�ل�اب والموظفي ��ن الحكوميين في
المحافظات الأخ ��رى �إعالن الإ�ضراب
لدع ��م زمالئهم العراقيي ��ن الم�شاركين
ف ��ي المظاه ��رات ف ��ي �أماك ��ن �أخ ��رى
م ��ن الب�ل�اد .وق ��ال اب ��ن عمه �إن ��ه بعد
حوال ��ي �ساع ��ة ون�ص ��ف ،و�صل ��ت
عنا�ص ��ر مكافح ��ة الإرهاب �إل ��ى منزل
محمود واحتجزوه ،و�أخبروا �أ�سرته

�أنه ��م يعتقلونه ب�سب ��ب من�شوره على
في�سب ��وك وال ��ذي اعتب ��روه مُحر�ض ��ا
للنا�س على التظاهر.
ف ��ي الي ��وم التالي ،ذهب اب ��ن عمه �إلى
مق ��ر قوات مكافح ��ة الإره ��اب التابعة
لوزارة الداخلية ،حيث �أخبره عنا�صر
الق ��وات �أن ��ه يوجد �أم ��ر بالقب�ض على
محمود ،لكنه ��م ينوون �إطالق �سراحه
قريب ��ا دون تهمة و�أن ��ه ال داع لتعيين
مح ��ام من قبل الأ�سرة .في  29ت�شرين
الأول ،وعندم ��ا ل ��م يُطل ��ق �س ��راح
محمود ،عاد اب ��ن عمه �إلى المقر ور�آه
عبر كاميرات المراقبة محتجزا داخل
زنزانة ،لكن العنا�صر رف�ضوا ال�سماح
ل ��ه بالتح ��دث مع محم ��ود .ل ��م تتمكن
عائلة محمود م ��ن التوا�صل معه حتى
الآن.
�أما الحال ��ة الثانية ،فه ��ي لرجل عمره
 25عام ��ا ،وال ��ذي وفقا لأح ��د �أقربائه
�أ�ض ��اف �إط ��ارا ل�ص ��ورة ح�ساب ��ه على

في�سب ��وك م�س ��اء  26ت�شري ��ن الأول
لإظه ��ار الت�ضام ��ن م ��ع المظاه ��رات.
وبع ��د �أرب ��ع �ساع ��ات ،و�صل ��ت
خم� ��س �سي ��ارات �شرط ��ة �إل ��ى منزل ��ه
ث ��م اعتقلت ��ه العنا�ص ��ر .ق ��ال قريب ��ه:
"�ضربوه واتهم ��وه بالتحري�ض على
االحتجاجات ،ثم كبّلوه وو�ضعوه في
�إحدى �سياراتهم".
احتج ��زت ال�سلطات الرج ��ل في مكان
�س ��ري حت ��ى  31ت�شري ��ن الأول ،ث ��م
�أفرج ��ت عن ��ه دون توجي ��ه �أي تهم ��ة
�إليه.
وق ��ال رجل ثالث �إن ��ه بعدما ن�شر دعما
للإ�ض ��راب وت�ضامنا مع االحتجاجات
عل ��ى في�سب ��وك ،ا�ستج ��وب العدي ��د
م ��ن عنا�ص ��ر الأم ��ن زم�ل�اءه عن ��ه ث ��م
ا�ستجوب ��وه و�سمح ��وا ل ��ه بالرحي ��ل
الحقا.
وقال �آخ ��ر �إنه ف ��ي  25ت�شرين الأول،
و�ضع ع ��دة من�شورات عل ��ى في�سبوك
دعم ��ا لحرك ��ة االحتج ��اج .وف ��ي
 26ت�شري ��ن الأول ،ات�ص ��ل ب ��ه �أح ��د
الأ�صدق ��اء وه ��و �شرط ��ي ،وق ��ال �إن
ال�شرط ��ة �أ�صدرت �أمر اعتق ��ال با�سمه
ب�سبب من�شوراته .هرب من منزله وال
يزال مختبئا.
وقال ��ت هيوم ��ن رايت� ��س ووت� ��ش
�إن ��ه ينبغ ��ي لل�سلط ��ات احت ��رام ح ��ق
جمي ��ع العراقيين ف ��ي حري ��ة التعبير
وو�ض ��ع ح ��د للم�ضايق ��ة والترهي ��ب
�ض ��د العراقيي ��ن الذي ��ن يدعم ��ون
االحتجاجات �سلميا.
قال ��ت ويت�سن" :ه ��ذه االعتق ��االت قد
ت�ؤ�ش ��ر �إل ��ى تراج ��ع خطير ف ��ي حرية
التعبي ��ر ف ��ي بع�ض �أنح ��اء البالد .من
المه ��م �أن تبق ��ى ه ��ذه الح ��االت مجرد
ا�ستثناء".

الحي ��ة" ،مبينة �أن "�صباح ال�ساعدي هو من �سيقوم
با�ستجواب رئي�س الوزراء".
ودع ��ت اللجن ��ة ،رئا�س ��ة المجل� ��س النياب ��ي� ،إل ��ى
"التعاون في تقديم موعد اال�ستجواب ب�شكل عاجل
وفق ًا للد�ستور والنظام الداخلي للمجل�س" ،مطالبة
اع�ضاء المجل�س بـ"التفاعل الإيجابي والتعاون من
اجل انجاح عمل المجل� ��س الرقابي وقيامه بواجبه
الد�ستوري والوطني في ظل االو�ضاع التي يعي�شها
ال�شعب".

على ه ��ذا اال�ستج ��واب بالق ��ول �إن
"الكتل الداعمة لعبد المهدي بد�أت
تدف ��ع لتفعي ��ل ا�ستجواب ��ه داخ ��ل
مجل�س الن ��واب من اجل الت�صويت
بالقناع ��ة عل ��ى اجوبت ��ه لتجدي ��د
الثقة له" ،م�ؤك ��دا �أن "االجتماعات
م�ستم ��رة بي ��ن الق ��وى ال�سيا�سي ��ة
للخ ��روج بم�ش ��روع موح ��د لتفادي
االزمة الراهنة".
وي�شي ��ر �إل ��ى �أن "تحال ��ف �سائرون
رف� ��ض مناق�ش ��ة ط ��رح بدي ��ل ع ��ن
ع ��ادل عب ��د المه ��دي وي�ص ��ر عل ��ى
ح ��ل البرلمان والحكوم ��ة وت�شكيل
حكوم ��ة م�ؤقت ��ة لتعدي ��ل قان ��ون
االنتخاب ��ات وتغيي ��ر مفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات قبل �إجراء االنتخابات
البرلمانية المبكرة".
ويُعتقد �أن "هناك تذمرا لدى الكثير
م ��ن النا� ��س عل ��ى ا�ستم ��رار االزمة
دون حل ��ول تذك ��ر ف�ض�ل�ا ع ��ن ان
التعاط ��ف م ��ع التظاهرات ب ��د�أ يقل
مع عدم وج ��ود ر�ؤية وا�ضحة لحل
الم�شكلة وبالتالي الوقت الذي يمر
في �صال ��ح الحكوم ��ة" ،م�شيرا �إلى
ان "هن ��اك مفاج� ��أة �ستط ��رح خالل
االيام المقبلة لحل االزمة".
بالمقاب ��ل ي�ؤك ��د تحال ��ف الق ��وى
العراقي ��ة ان اجتم ��اع الرئا�س ��ات
الث�ل�اث �سيرك ��ز عل ��ى و�ض ��ع �آلي ��ة
معين ��ة لتغيي ��ر فق ��رات الد�ست ��ور
الجام ��دة وغير المرن ��ة ،معتقدا �أن
"الح ��ل لالزم ��ة الحالي ��ة يكمن في
تغيير النظ ��ام ب�شكل جذري وكامل
لي�ؤ�س�س وطنا للجميع".
ويقول نائب رئي�س التحالف محمد
الكربول ��ي ف ��ي ت�صري ��ح لـ(المدى)
�إن "التجرب ��ة الما�ضي ��ة كان ��ت غير
ناجح ��ة وتتطل ��ب �إع ��ادة االف ��كار
بال�ش ��كل ال ��ذي يلب ��ي طموح كل
المكونات واالط ��راف" ،معتبرا
�أن "ا�ستب ��دال حكوم ��ة عب ��د
المهدي بحكومة جديدة لن يحل
الم�شكلة".
ويدع ��و الكربول ��ي �إل ��ى "كتابة
د�ست ��ور م�ؤق ��ت لحي ��ن اج ��راء
انتخاب ��ات برلماني ��ة حقيقية"،
م�ؤك ��دا عل ��ى ان "ه ��ذا المقترح
�سيطرح في اجتم ��اع الرئا�سات
الث�ل�اث م ��ع ر�ؤ�س ��اء الكت ��ل
البرلمانية المزمع عقده الثالثاء
اليجاد حلول لالزمة الراهنة".

ً
�شخ�صا
هولندا تعرتف بقتل 70
يف احلويجة بغارة عام 2015

 متابعة  /المدى
ذكرت وزارة الدفاع الهولندي ��ة� ،أم�س االثنين،
�أن �ضرب ��ة جوي ��ة هولندية ا�ستهدف ��ت ما يُعتقد
�أنه من�ش� ��أة لت�صنيع المتفج ��رات تابعة لتنظيم
داع� ��ش ف ��ي �شمال ��ي الع ��راق ف ��ي � 2015أودت
بحي ��اة نح ��و � 70شخ�ص ��ا ،بينه ��م مدني ��ون
ومقاتلون من التنظيم االرهابي.
وت�شير وزارة الدفاع الهولندية الى الغارة التي
ا�ستهدفت حيا �صناعيا في الحويجة كان داع�ش
ق ��د حوله الى معمل كبي ��ر ل�صناعة المتفجرات.
ولم ي�سبق �أن قدمت الحكومة الهولندية تقديرا
مف�صال عن عدد القتلى في الغارة.
وقال ��ت وزي ��رة الدفاع �آن ��ا بيلفيل ��د �شوتين في
ر�سال ��ة للبرلم ��ان �إن قنبل ��ة �أ�سقطته ��ا مقاتل ��ة
�إف 16-هولندي ��ة كان ��ت ت�ش ��ارك ف ��ي عملي ��ات
مكافحة الإرهاب بقي ��ادة الواليات المتحدة في
لي ��ل الثاني من حزيران "�أوقعت نحو  70قتيال
بينهم مقاتلون من داع�ش ومدنيون".
وج ��اء ف ��ي الر�سال ��ة �أن ��ه ل ��م يت�ضح عل ��ى وجه
التحدي ��د ع ��دد المدنيين الذين قتل ��وا ،لكن عدد
ال�ضحاي ��ا كان �أعلى مم ��ا كان متوقعا في الغارة
الليلي ��ة لأ�سب ��اب منها �سل�سلة انفج ��ارات لمواد

نا�سفة مخزنة في المبنى.
وذك ��رت الر�سال ��ة �أن المن�ش� ��أة كان ��ت في موقع
�صناع ��ي و�أن "معلوم ��ات المخاب ��رات الت ��ي
توف ��رت لهولن ��دا لم تتوق ��ع مقتل مدنيي ��ن لأنه
ل ��م يكن هن ��اك مدني ��ون يعي�شون ف ��ي المنطقة
القريبة من الهدف".
و�أ�ضاف ��ت الر�سال ��ة "وق ��ع بعد الغ ��ارة عدد من
االنفجارات ال�صغيرة والكبيرة لم تكن متوقعة
من �ضربات �سابقة لأهداف مماثلة ...هذا �أف�ضى
�إلى تدمير عدد كبير من المباني الأخرى".
وفي غ ��ارة جوية �أخ ��رى بمدين ��ة المو�صل في
لي ��ل � 20أيل ��ول � 2015أ�صابت قنبل ��ة مقرا كان
يُفتر� ��ض �أنه تاب ��ع لتنظيم داع� ��ش وات�ضح انه
منزل �أ�س ��رة .وقالت ال ��وزارة �إن الخط�أ ا�ستند
�إل ��ى معلوم ��ات مخاب ��رات خاطئ ��ة .ويُعتقد �أن
�أربعة مدنيين قتلوا في هذه ال�ضربة الجوية.
و�أف ��اد بيان ب� ��أن االدع ��اء الهولن ��دي يحقق في
واقعت ��ي الحويجة والمو�ص ��ل وب�أنه لم يجد ما
ي�ستدعي المزيد من الإجراءات الق�ضائية.
وقال ��ت الوزارة �إن طائ ��رات �إف 16-الهولندية
قامت بنح ��و  2100طلعة فوق العراق في �إطار
التحالف المناه�ض لداع� ��ش بين ت�شرين الأول
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جرحى المتظاهرين يعزفون عن مراجعة الم�ست�شفيات خ�شية االعتقال

مجرد كالم
 عدوية الهاليل

 الع�صيان م�ستمر وع�شرات اجلرحى واملعتقلني يف مواجهات دامية بني متظاهري ال�شطرة وقوات ال�شغب

بقالوة .ونوتيلال
لللأطف ��ال دائم� � ًا فل�سفته ��م اخلا�صة الت ��ي الي�ستقونها فقط مم ��ا مينحه لهم
الكب ��ار من معارف بل من خياالتهم و�أحالمه ��م الطفولية الربيئة والب�سيطة
..و�أم ��ام ماي�شهده ال�شارع العراقي من �أحداث ا�ستثنائية كان للأطفال ردود
فعله ��م اخلا�صة  ،فقد انتقلت �إليهم عدوى احلما�س والرغبة يف تغيري �شيء
م ��ا للأف�ضل ..ا�ستهواه ��م التغني بالوطن ورفع الأع�ل�ام والهتافات وترديد
الن�شيد الوطني ف�شعروا بالرغبة يف امل�شاركة و�آملتهم م�شاهد املوت ف�شعروا
بالنقمة على من كان ال�سبب يف حرمان �شباب بعمر الورد من حياتهم ..
�س�أل ��ت ابنتي ال�صغرية ذات الثماين �سنوات ع ��ن �سبب ت�أثرها بالتظاهرات
و�إن كان ��ت تفه ��م مايجري فقال ��ت �إنها ت�شع ��ر بالغرية عندما ت�شاه ��د �أفالم ًا
ت�ص ��ور حي ��اة الأطف ��ال يف دول �أخ ��رى ..قالت �إنه ��ا حتلم مبدار� ��س �أجمل
و�شوارع �أنظف ..قالت �إنها تكره املقارنة بني �شوارع الدول املتقدمة عندما
ي�صفها البع�ض ب(قطع البقالوة) بينما ي�صفون �شوارعنا بعد �سقوط املطر
وتراك ��م الطني ( بالنوتيلال) و�إنه ��ا تت�أمل عندما ترى التالميذ يخو�ضون يف
مي ��اه املطر والوحل لي�صلوا اىل مدار�س متهالكة وقدمية ..قالت ب�أنها ت�أملت
�أك�ث�ر عندما �س�ألت زميلها اخلام ��ل يف ال�صف عن �سبب خموله وملاذا اليبذل
جه ��د ًا �أك�ب�ر يف الدرا�س ��ة ليح�صل عل ��ى درجات جي ��دة ف�أجابه ��ا �إنه اليحب
املدر�سة لأن ال�شهادة لن تنفعه ب�شيء يف امل�ستقبل !!
مل يع ��د اطفالن ��ا يتلقون معارفه ��م مما نقدمه له ��م �أو تقدمه له ��م املدر�سة بل
باتوا يفهم ��ون العامل من خالل اطالعهم على و�سائ ��ل التوا�صل االجتماعي
ومقارنته ��م ب�ي�ن عاملهم والعوامل الأخ ��رى ..بهذه الطريق ��ة ي�ستقبل العراق
�أجي ��ا ًال من اليافعني وال�شباب الراف�ض�ي�ن يف �أعماقهم لأ�سلوب حياتهم التي
ينق�صها الكثري يف نظرهم ..ولهذه الأ�سباب حملت تظاهراتهم �سمة ( الثورة
ال�شبابي ��ة )  ،ومن يفه ��م �سيكولوجية ال�شباب جيد ًا� ،سي ��درك حتما �إنهم لن
يتوقف ��وا و�أن حماول ��ة �إخافته ��م بالعنف �ست�ضاعف م ��ن همتهم وحتدياتهم
وحما�سته ��م  ،كما �أنهم يجيدون لعب ��ة العناد والإ�ص ��رار فاليعرفون الي�أ�س
والي�أبه ��ون للتع ��ب و�سيوا�صل ��ون ماب ��د�أوه طامل ��ا �شع ��روا ب� ��أن �أ�صواتهم
جت ��د لها �صدى حملي ًا وعاملي� � ًا وانهم وجدوا �أخري ًا معن ��ى لوجودهم و�أم ًال
ي�ستح ��ق الكفاح من �أجل ��ه �..إنه الوعي الذي يخ�شاه الكب ��ار لأنه يقف وراء
�إط�ل�اق ال�شرارة التي �ستحرقهم ..رمبا اطم� ��أن امل�س�ؤولون طوال ال�سنوات
الفائتة اىل ان�شغ ��ال �أغلب الفتيان وال�شباب مباتقدمه لهم التكنولوجليا من
تواف ��ه الأم ��ور خا�صة و�إنه ��م امعن ��وا يف جتهيلهم من خالل نظ ��ام تعليمي
فا�ش ��ل  ،لك ��ن التكنولوجي ��ا ذاتها هي من وح ��دت بينهم ليطلق ��وا �صرختهم
ويعربوا عن مطالبهم ،ولأنه ��م ي�شعرون بالغرية على بلدهم ويخجلون من
تف ��وق الدول الأخرى عليه ويريدون ل ��ه الأف�ضل  ،فاعلموا �إنهم لن يتوقفوا
لأنه ��م �شع ��روا ولأول مرة ب�أنهم �أدوات فاعل ��ة يف املجتمع و�إن التغيري البد
و�أن يحدث ب�أيديهم ..
مل يع��د اطفالنا يتلقون معارفهم مما نقدمه
له��م �أو تقدمه لهم املدر�سة بل باتوا يفهمون
الع��امل م��ن خ�لال اطالعه��م عل��ى و�سائ��ل
التوا�صل االجتماعي ومقارنتهم بني عاملهم
والعوامل الأخرى ..

 ذي قار  /ح�سين العامل
�أك ��د م�ص ��در طب ��ي ف ��ي محافظ ��ة ذي ق ��ار يوم
االثني ��ن (  4ت�شري ��ن الثان ��ي � ) 2019إ�صاب ��ة
ع�ش ��رات المتظاهري ��ن والق ��وات الأمني ��ة ف ��ي
مواجه ��ات دامي ��ة بي ��ن المتظاهري ��ن وق ��وات
مكافح ��ة ال�شغ ��ب بق�ض ��اء ال�شط ��رة �شمال ��ي
النا�صري ��ة  ،وفيم ��ا �أ�ش ��ارت م�ص ��ادر حق ��وق
الإن�سان الى اعتقال �أكثر من  100متظاهر في
الق�ض ��اء المذكور � ،أكد م�ص ��در ق�ضائي �صدور
مذك ��رة اعتقال بحق رئي� ��س اللجنة الأمنية في
مجل� ��س محافظ ��ة ذي ق ��ار المنح ��ل وحمايت ��ه
لتورطهم بقتل متظاهرين.
وق ��ال م�ص ��در طبي ف ��ي دائ ��رة �صح ��ة ذي قار
للمدى �إن " الم�ست�شفيات الحكومية �سجلت ليلة
االحد  /االثنين � 19إ�صابة مختلفة تعر�ض لها
عنا�صر الق ��وات الأمنية خالل المواجهات بين
المتظاهرين وقوات مكافحة ال�شغب في ق�ضاء
ال�شط ��رة ( � 45شمال النا�صرية ) " ،م�شير ًا الى
�أن " الجرح ��ى م ��ن المتظاهري ��ن الذي ��ن تق ��در
�أعدادهم بالع�ش ��رات لم يراجعوا الم�ست�شفيات
الحكومي ��ة خ�شي ��ة االعتق ��ال من قب ��ل القوات
االمنية �أو المالحق ��ات الق�ضائية التي �ستعقب
تل ��ك االحداث" .ولفت الم�صدر الذي ف�ضل عدم
ذك ��ر ا�سمه الى �أن " جرح ��ى المتظاهرين غالب ًا
م ��ا يلج�ؤون الى مح ��ال الم�ضمدين والعيادات
الخا�ص ��ة �أو الت ��داوي بمنازله ��م ليتجنب ��وا
مخاطر االعتقال".
وكانت م�صادر �أمنية قد �أ�شارت الى �إ�صابة �أحد
عنا�صر ال�شرط ��ة بحروق �شدي ��دة �إثر تعر�ضه
لال�صاب ��ة بقنبل ��ة مولوت ��وف محلي ��ة ال�صن ��ع
خ�ل�ال المواجهات الدامية بين ق ��وات مكافحة
ال�شغ ��ب والمتظاهري ��ن وه ��ي الم ��رة الأول ��ى
الت ��ي يعل ��ن فيه ��ا ع ��ن ا�ستخ ��دام المتظاهرين
لقنابل المولوتوف �أثناء المواجهات مع قوات
الأمنية حيث كانت ت�ستخدم قنابل المولوتوف
في ال�سابق في حرق الأبنية مقرات الأحزاب.
وف ��ي ذات ال�سي ��اق �أك ��د م�ص ��در ف ��ي مكت ��ب
مفو�ضي ��ة حق ��وق الإن�س ��ان في ذي ق ��ار للمدى
اعتق ��ال �أكث ��ر م ��ن  100متظاه ��ر ف ��ي ق�ضائي
ال�شط ��رة والن�صر مبين� � ًا �أن " التظاهرات التي
�شهدته ��ا �أق�ضي ��ة ال�شطرة والن�ص ��ر في �شمالي
النا�صرية تخللتها عمليات اعتقال �أثناء تفريق

المتظاهري ��ن ا�سفرت عن اعتقال اكثر من 100
متظاه ��ر " ،مبين� � ًا �أن " مكتب حق ��وق االن�سان
يتاب ��ع حاليا �أو�ض ��اع المعتقلي ��ن ويتحقق من
�أي حال ��ة انتهاك لحقوق االن�س ��ان قد تعر�ضوا
له ��ا خالل التظاه ��رات �أو يتعر�ض ��ون لها عقب
اعتقاله ��م" .و�أ�ش ��ار الم�ص ��در ال ��ى �أن " نقاب ��ة
المحامين �شكلت فريق تطوعي من المحاميين
للدف ��اع عن المعتقلي ��ن م ��ن المتظاهرين وهي
تعمل حالي ًا على االفراج عنهم ".
وم ��ن جان ��ب �آخ ��ر �أعل ��ن م�ص ��در ق�ضائ ��ي في
محافظ ��ة ذي ق ��ار عن �إ�ص ��دار الق�ض ��اء مذكرة
اعتق ��ال بحق رئي�س اللجنة االمنية في مجل�س
محافظ ��ة ذي ق ��ار جب ��ار المو�س ��وي وعدد من
�أوالده و�أفراد حمايته لتورطهم بقتل ثالثة من
المتظاهرين و�إ�صابة اكثر من � 12آخرين �أثناء
مواجه ��ات مع مجموعة من المتظاهرين الذين
حاولوا حرق منزل رئي�س اللجنة الأمنية.
و�أ�شار الم�صدر الى �أن " رئي�س اللجنة االمنية
وبقي ��ة المتهمي ��ن يواجهون تهم ��ة القتل العمد
وال�شروع بالقتل ".
ومن جانب �آخر انفجرت عبوة نا�سفة في منزل
�أحد القياديين في �سرايا ال�سالم التابعة للتيار
ال�صدري بمنطقة حي �أور �أحد �ضواحي مدينة
النا�صري ��ة و�أ�سفر االنفجار ع ��ن �أ�ضرار مادية
بدار القيادي ومركبة كانت مركونة �أمام الدار.

وق ��ال م�ص ��در �أمني للم ��دى �إن " عب ��وة نا�سفة
انفج ��رت في ح ��ي �أور وا�ستهدفت دار القيادي
في �سراي ��ا ال�سالم �أمجد الوائل ��ي من دون اية
ا�صابات ب�شري ��ة" ،مبين ��ا �أن " االنفجار �أ�سفر
عن ا�ض ��رار مادي ��ة ب�سياج ال ��دار ومركبة نوع
�سلفادور كانت مركونة ".
ويع ��د ح ��ادث التفجي ��ر الثاني م ��ن نوعه الذي
ي�سته ��دف قياديين من �سراي ��ا ال�سالم حيث تم
ا�ستهداف من ��زل قيادي �آخر في �سوق ال�شيوخ
(  29كم جنوب ��ي النا�صرية ) قبل ب�ضعة �أيام ،
ويرجح مراقبون في ال�ش� ��أن المحلي �أن تكون
�أعم ��ال التفجي ��رات من �ضمن عملي ��ات ت�صفية
ح�ساب ��ات بي ��ن الق ��وى والف�صائ ��ل ال�سيا�سية
الم�سلح ��ة .ال ��ى ذل ��ك توا�صل ��ت التظاه ��رات
وفعالي ��ات الع�صي ��ان المدن ��ي للي ��وم الثان ��ي
عل ��ى التوال ��ي ف ��ي محافظ ��ة ذي ق ��ار �إذ با�شر
المتظاه ��رون بقط ��ع ج�س ��ري الح�ض ��ارات
والن�ص ��ر و�سط مدين ��ة النا�صرية �أم ��ام حركة
المركب ��ات من ��ذ �ساع ��ات ال�صب ��اح الأول ��ى مع
ال�سم ��اح للح ��االت الإن�ساني ��ة بالم ��رور ،فيم ��ا
�ش ��ارك الآالف ف ��ي التظاه ��رات ف ��ي �ساح ��ة
الحبوب ��ي و�س ��ط النا�صري ��ة بم�شارك ��ة طلب ��ة
الجامع ��ات والمعاهد والإعدادي ��ات والنقابات
المهنية  .وت�شهد مدينة ال�شطرة لليوم ال�ساد�س
عل ��ى التوال ��ي تظاه ��رات كبيرة ،فيم ��ا يحاول

بع� ��ض المتظاهري ��ن حرق من ��زل الأمين العام
لمجل�س ال ��وزراء الكائ ��ن في منطق ��ة ال�شعلة،
�إال �أن الأهال ��ي رف�ضوا ذلك خ�شية ات�ساع رقعة
الحريق وت�ضرر الجيران.
وبلغ ع ��دد �ضحايا تظاه ��رات محافظة ذي قار
خ�ل�ال �شهر ت�شري ��ن الأول � 2019أكثر من 36
�شهيد ًا و  750جريح ًا واكثر من  250معتق ًال.
وكان ��ت نقاب ��ة المحامي ��ن ف ��ي ذي ق ��ار �أعلنت
ي ��وم االثني ��ن (  28ت�شري ��ن االول  ) 2019عن
اعتق ��ال  50متظاهر ًا ف ��ي ذي قار جاري العمل
عل ��ى االف ��راج عنهم من قبل فري ��ق تطوعي من
المحامين.
وكان ��ت م�ص ��ادر �صحية ف ��ي محافظ ��ة ذي قار
ك�شفت يوم ال�سب ��ت (  26ت�شرين االول 2019
) ع ��ن ارتف ��اع ح�صيلة تظاهرات ي ��وم الجمعة
المن�صرم ال ��ى � 12شهي ��د ًا  156جريح ًا ،بينها
 4جث ��ث متفحمة عث ��ر عليها في اح ��د المكاتب
الحزبي ��ة ، ،فيما اتهم نا�شطون القوات االمنية
بالتخل ��ي ع ��ن حماي ��ة المتظاهري ��ن وتركه ��م
يالق ��ون م�صيره ��م عل ��ى �أي ��دي المجامي ��ع
الم�سلح ��ة التي اطلقت عليه ��م الر�صا�ص الحي
وقتلتهم بدم بارد.
وكان ��ت العدي ��د م ��ن المحافظ ��ات العراقي ��ة
وم ��ن بينه ��ا محافظ ��ة ذي قار قد �شه ��دت تجدد
التظاهرات المطلبية يوم الجمعة (  25ت�شرين

الأول  ) 2019وق ��د ح�صل ��ت مواجه ��ات عنيفة
بي ��ن المتظاهرين والق ��وات االمنية ومجاميع
م�سلح ��ة راح �ضحيتها �أكث ��ر من � 30شهيد ًا وما
يتجاوز �ألـ  2000جريح في عموم المحافظات
المذك ��ورة .و�شه ��دت محافظ ��ة ذي ق ��ار خ�ل�ال
الأ�شه ��ر الأخي ��رة واالي ��ام القليل ��ة الما�ضي ��ة
�سل�سل ��ة من التظاه ��رات المطلبي ��ة كان �آخرها
تظاه ��رات مطل ��ع ت�شرين الأول الت ��ي انطلقت
من ��ذ ي ��وم الثالث ��اء ( 1ت�شري ��ن الأول )2019
و�ش ��ارك فيه ��ا �آالف المتظاهري ��ن وتوا�صل ��ت
عل ��ى م ��دى � 6أي ��ام دامي ��ة راح �ضحيته ��ا 22
�شهي ��د ًا و  391جريح� � ًا بح�س ��ب دائ ��رة �صحة
ذي ق ��ار  ،وذلك �أثر مواجهات بين المتظاهرين
وق ��وات ال�شرط ��ة ا�ستخدم ��ت فيه ��ا الأخي ��رة
�إط�ل�اق الر�صا�ص الحي  ،ورف ��ع المتظاهرون
الذين معظمه ��م من �شريحة ال�شب ��اب �شعارات
تطالب ب�إ�سق ��اط النظام وتوفي ��ر فر�ص العمل
والخدمات الأ�سا�سية.
وكان ��ت االحتجاج ��ات انطلقت مطل ��ع ت�شرين
الأول  2019ف ��ي  10محافظ ��ات عراقي ��ة م ��ن
بينه ��ا العا�صم ��ة بغ ��داد للمطالب ��ة بتح�سي ��ن
الخدم ��ات وتوفي ��ر فر� ��ص عم ��ل ومحارب ��ة
الف�س ��اد ،وا�ستم ��رت لمدة � 6أي ��ام ،ووقع خالل
االحتجاج ��ات نحو  120قتي�ل ً�ا ،بينهم عدد من
�أف ��راد الأمن ،ف�ض ًال عن �إ�صابة �أكثر من � 6آالف
�آخرين ،فيما �أقرت الحكومة با�ستخدام قواتها
العن ��ف المف ��رط �ض ��د المحتجي ��ن ،وتعه ��دت
بمحا�سبة الم�س�ؤولين عن العنف.
وق ��د تم �إغالق عدد من الدوائ ��ر الحكومية بعد
�أن عل ��ق المتظاه ��رون الفت ��ات مكت ��وب عليها
" مغل ��ق با�سم ال�شع ��ب " و�أبرز الدوائر التي
اغلقت هي
 -1مديرية بلدية النا�صرية
 -2مديرية بلديات ذي قار
 -3مديرية تربية ذي قار
 -4مديرية ال�ضريبة
 -5مديرية التقاعد
 -6هيئة النزاهة
 -7مديرية البيئة
 -8مديرية الجن�سية
 -9مديريتي الماء والمجاري
 10المجل�س البلدي في النا�صرية
� - 11شركة �أور العامة

�ص��ندوق النقد الدويل :البطالة وبطء النمو االقت�ص��ادي يح��ركان التظاهرات
�أ ف ب
حت� � ّرك البطال ��ة �إىل جان ��ب النم ��و
االقت�صادي املتباطئ التظاهرات يف دول
عربية عديدة ،ح�سبما قال �صندوق النقد
ال ��دويل ،يف وقت ي�شهد الع ��راق ولبنان
وبلدان �أخ ��رى احتجاجات �ض ��د الف�ساد
والتدهور االقت�صادي.
و�أو�ضح ال�صندوق يف تقرير حول الأداء
االقت�ص ��ادي يف املنطق ��ة � ّأن التوت ��رات
االجتماعي ��ة يف دول عربي ��ة واح ��دة من
ع ��دة عوام ��ل ت�سبب ��ت يف �إبق ��اء النم ��و
االقت�صادي يف املنطقة �ضعيف ًا
وكان �صندوق النقد قد توقع قبل مدة �أن

يبلغ النم ��و يف ال�شرق الأو�سط و�شمايل
�إفريقيا ن�سبة  0,1باملئة فقط ،بعدما كان
عن ��د عتبة  1,2باملئ ��ة يف ني�سان/ابريل،
م ��ا يعك�س �ضعف� � ًا يف اقت�ص ��ادات منطقة
تع�صف بها الأزمات.
وق ��ال مدي ��ر ال�صن ��دوق ملنطق ��ة ال�ش ��رق
الأو�س ��ط و�آ�سي ��ا الو�سطى جه ��اد �أزعور
لوكالة فران�س بر�س � ّإن "م�ستويات النمو
يف دول املنطقة �أقل مما هي احلاجة �إليه
للتعامل مع م�س�ألة البطالة".
و�أو�ض ��ح "نحن يف منطق ��ة تتخطى فيها
ن�سب ��ة البطال ��ة ب�ي�ن ال�شب ��ان  25و30
باملئ ��ة ،ومعاجلة ه ��ذا الأم ��ر يحتاج �إىل
منو بني  1و 2باملئة".

وي�شه ��د لبنان منذ �أكرث م ��ن خم�سة ع�شر
ي ��وم تظاه ��رات حا�شدة من� �دّدة بالف�ساد
والتدهور االقت�ص ��ادي ،ومطالبة بتغيري
�سيا�سي وبفر�ص عمل.
ويف العراق ،ي�شارك الآالف يف تظاهرات
لال�سباب ذاتها� ،ضم ��ن حركة احتجاجية
قت ��ل و�أ�صي ��ب فيه ��ا املئ ��ات .وجت ��ري
تظاهرات يف ال�سودان واجلزائر وم�صر
ودول �أخ ��رى .وكان ��ت املنطق ��ة �شه ��دت
احتجاج ��ات عارم ��ة يف � 2011سمي ��ت
بـ"الربيع العرب ��ي" للمطالبة با�صالحات
�سيا�سي ��ة واقت�صادي ��ة ،لكنه ��ا ا�صطدمت
بح ��روب ا�شتعل ��ت يف �سوري ��ا وليبي ��ا
خ�صو�ص� � ًا .ويع ��اين االقت�ص ��اد اللبناين

م ��ن تراجع كبري ومن ارتف ��اع يف العجز ال�ضرورية مل�ستقب ��ل املنطقة االقت�صادي
واختالل يف امليزان التجاري.
على املدى البعيد".
ور�أى �أزع ��ور � ّأن عل ��ى احلكومة "العمل كان ال�صن ��دوق خ ّف� ��ض ه ��ذا ال�شه ��ر
ب�سرع ��ة عل ��ى تق ��ومي ه ��ذه االختالالت ،ب�ش ��كل ح ��اد تو ّقعات ��ه للنم ��و يف كل م ��ن
وا�ستع ��ادة ثقة (املواطن�ي�ن) عرب �إ�صالح ال�سعودي ��ة و�إيران� ،أك�ب�ر اقت�صادين يف
الو�ضع املايل وتقلي�ص الإنفاق".
ال�ش ��رق الأو�سط ،على خلفي ��ة العقوبات
كم ��ا ح� � ّذر �صن ��دوق النق ��د يف تقري ��ر الأمريكية والتوترات االقليمية وتراجع
االثنني من � ّأن معدالت الديون احلكومية �أ�سعار النفط.
�أ�صبح ��ت عالي ��ة ج ��د ًا يف بع� ��ض دول وتو ّق ��ع ال�صن ��دوق �أن ينكم� ��ش اقت�صاد
املنطق ��ة ،وقد جت ��اوزت عتب ��ة  85باملئة �إي ��ران يف  2019بن�سب ��ة  %9,5بعدم ��ا
م ��ن الناجت املحلي كمعدل عام ،و�أكرث من توقع يف ني�سان/ابري ��ل انكما�ش ًا بن�سبة
 150باملئة يف لبنان والعراق.
 ،%6عل ��ى �أن ينم ��و االقت�ص ��اد ال�سعودي
وذك ��ر ال�صن ��دوق � ّأن "تكلف ��ة الدي ��ون بن�سبة  0,2باملئة مقاب ��ل توقعات �سابقة
بات ��ت كبرية ،وه ��ي متن ��ع اال�ستثمارات ب�أن ي�سجل النمو  1,9باملئة.

وزارة ال�صناعة واملعادن
ال�شركة العامة للحديد وال�صلب
ب�صرة  -خور الزبري
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ت�صليح م�سقف الدرفلة

تدعو الش��ركة العامة للحديد والصلب إحدى ش��ركات وزارة الصناعة واملعادن كافة الشركات واملكاتب املتخصصة لالشتراك في املناقصة أعاله
(تصليح مسقف الدرفلة) وحسب جدول الكميات والشروط الفنية التي ميكن احلصول عليها مع وثائق املناقصة من مقر الشركة في البصرة  /خور
الزبير او مكتب الش��ركة في بغداد  /مقابل مستش��فى السعدون األهلي لقاء مبلغ غير قابل للرد قدره ( )150.000مائة وخمسون ألف دينار ويكون
آخر موعد الس��تالم العطاءات في مقر الش��ركة حصرا ً هو يوم (األحد) املصادف  2019/12/1ولغاية (الس��اعة  12ظهراً) وتفتح العطاءات بحضور
الراغبني من مقدمي العطاءات الساعة (الثامنة والنصف من صباح اليوم التالي للغلق) وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يؤجل الغلق
إلى اليوم الذي يليه.
مع مراعاة ما يلي:
 )1يرفق بالعطاء ما يلي:
أ) التأمينات األولية مببلغ ( )7.514.000فقط سبعة ماليني وخمسمائة وأربعة عشر ألف دينار عراقي على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان ألمر
الشركة.
ب) وصل االشتراك باملناقصة.
ج) شهادة تأسيس الشركة وهوية تصنيف املقاولني (مجددة نافذة) صادرة من وزارة التخطيط  /قسم تصنيف املقاولني.
د) براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب (نافذة) ألمر الشركة  +الهوية الضريبية للمشترك.
هـ) االعمال املماثلة مؤيدة من اجلهات ذات العالقة.
و) احلسابات اخلتامية آلخر ثالث سنوات.
 -2يكون العطاء نافذة ملدة ال تقل عن ( )2شهر من تاريخ غلق املناقصة.
 -3تقدم االسعار بالدينار العراقي رقما ً وكتابة وعلى جدول الكميات املرفق مع وثائق املناقصة.
 -4االسعار نهائية غير قابلة للتفاوض والشركة غير ملزمة بقبول أوطأ االسعار.
 -5يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر االعالن.
وباإلمكان االطالع على تفاصيل املناقصة على موقع الشركة االلكتروني www.steel-iraq.com :ويكون موعد عقد املؤمتر لالجابة على استفسارات
املشتركني باملناقصة قبل اسبوع من تاريخ الغلق ..مع التقدير

ء /املدير العام

وهذا �أ�سو�أ �أداء متوقع لالقت�صاد الإيراين
من ��ذ  ،1984ح�ي�ن كان ��ت اجلمهوري ��ة
الإ�سالمية يف حرب مع العراق.
كم ��ا � ّأن ه ��ذه �أ�س ��و�أ توقع ��ات للنم ��و يف
اململك ��ة الغنية من ��ذ �أن انكم�ش االقت�صاد
ال�سع ��ودي يف الع ��ام  2017بن�سبة 0,7
باملئ ��ة .وق ��ال ال�صن ��دوق يف تقري ��ره
االثن�ي�ن �إن االقت�ص ��اد الإي ��راين دخ ��ل
مرحلة من "الركود االقت�صادي احلاد".
ويوحي تراجع التوقعات بن�سبة  3باملئة
ب�ي�ن ني�سان�/أبري ��ل وت�شري ��ن الأول/
�أكتوب ��ر �إىل تده ��ور كب�ي�ر يف االقت�صاد
الإيراين منذ ان ب ��د�أت الواليات املتحدة
تطبيق عقوبات م�شددة على قطاع النفط

الإيراين يف �أيار/مايو.
�أم ��ا ال�سعودي ��ة� ،أح ��د �أك�ب�ر م�ص ��دري
النفط يف الع ��امل ،فقد اقتطعت من الدعم
احلكومي على الوقود وفر�ضت �ضرائب
عل ��ى الأجانب العامل�ي�ن عل ��ى �أرا�ضيها،
و�ضريبة عل ��ى القيمة امل�ضاف ��ة بن�سبة 5
باملئة ،ورفعت �أ�سعار امل�شروبات الغازية
وم�شروبات الطاقة والتبغ.
ونهاي ��ة �أيل ��ول املا�ض ��ي� ،أعلن ��ت وكالة
"فيت�ش" تخفي� ��ض الت�صنيف االئتماين
لل�سعودية درجة واح ��دة ب�سبب "التوتر
اجليو�سيا�س ��ي والع�سك ��ري يف منطق ��ة
اخللي ��ج" ،بع ��د هجم ��ات غ�ي�ر م�سبوق ��ة
طالت من�ش�أتني نفطيتني يف اململكة.

تعـزيـــة
تتقدم م�ؤ�س�سة املدى
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الذكر الطيب للفقيدة وال�صرب
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م�ؤ�س�سة املدى

للإعالم والثقافة والفنون

رياضة

العدد ( )4540ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -الثالثاء( )5ت�شرين الثاين 2019

http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

الفيف��ا يترق��ب طم�أنة عراقية ب�سالم��ة مباراتي �إي��ران والبحرين

 ال�����وزارة ت ��ؤك��د ا���س��ت��خ��دام ال��ب��واب��ات االل��ك��ت��رون��ي��ة ف��ي دخ���ول الجماهير

 بغداد  /حيدر مدلول
يعك ��ف االحتاد العراقي لك ��رة القدم خالل
ال�ساعات املقبلة �إر�س ��ال �إ�شعار طم�أنة �إىل
االحتاد ال ��دويل لكرة القدم ب�ش� ��أن �سالمة
الو�ضع الأمن ��ي يف حمافظة الب�صرة التي
ت�ستعد لت�ضييف مباراتي �إيران والبحرين
يف ال�ساع ��ة ال�ساد�سة من م�ساء يومي 14
و 19ت�شري ��ن الث ��اين اجل ��اري على ملعب
ج ��ذع النخل ��ة باملدين ��ة الريا�ضي ��ة �ضم ��ن
مناف�س ��ات املجموع ��ة الثالث ��ة بالت�صفيات
الآ�سيوي ��ة املزدوج ��ة امل�ؤهل ��ة لبطول ��ة
موندي ��ال قطر  2022وك�أ� ��س �آ�سيا ال�صني
 2023رد ًا عل ��ى ر�سال ��ة الفيف ��ا التي طالب
فيها احتادنا و�ضع ��ه يف ال�صورة الراهنة
ب�سبب االحتجاج ��ات ال�شعبية التي ت�سود
الع ��راق منذ يوم اخلام� ��س والع�شرين من
�شهر ت�شرين الأول املا�ضي.
وقال ع�ض ��و املكتب الإعالم ��ي الحتاد كرة
الق ��دم ح�سني قا�س ��م اخلر�ساين يف حديث
خ� �ّ�ص ب ��ه (امل ��دى)� :إن احت ��اده �سيبع ��ث
ب�إ�شع ��ار الطم�أن ��ة اىل االحت ��اد ال ��دويل
لك ��رة الق ��دم بع ��د التن�سي ��ق والت�ش ��اور
م ��ع ال�سكرت�ي�ر الأمن ��ي حمم ��د املو�س ��وي
وحماف ��ظ الب�ص ��رة �أ�سع ��د العي ��داين ب�أن
الأخ�ي�رة م�ستع� �دّة م ��ن جمي ��ع النواح ��ي
لإقامة مباري ��ات ت�صفي ��ات املونديال على
ملع ��ب ج ��ذع النخل ��ة باملدين ��ة الريا�ضي ��ة
ال ��ذي يت�سع ل� �ـ � 60ألف متف ��رج وا�ستقبال
املنتخب�ي�ن الإي ��راين والبحرين ��ي يف
مباراتيهما املقبلت�ي�ن مع منتخبنا الوطني
�ضم ��ن اجلولتني اخلام�س ��ة والأخرية من
مرحلة الذهاب واجلولة الأوىل من مرحلة
الإي ��اب �ضمن الدور الث ��اين امل�ؤهل للدور
الثال ��ث احلا�س ��م ملونديال قط ��ر ،كما �سبق
و�أن احت�ضن ��ت املحافظ ��ة مب ��اراة هون ��غ
كونغ يوم العا�شر م ��ن �شهر ت�شرين الأول
املا�ض ��ي �ضم ��ن اجلول ��ة الثاني ��ة و�إنتهت
عراقية بنتيجة ()0-2
و�أ�ض ��اف� :إن حمافظة الب�ص ��رة �أ�ستقبلت
يوم اجلمع ��ة املا�ضي وفد ًا �إيراني ًا برئا�سة
نائب رئي�س االحتاد الإي ��راين لكرة القدم
حممد ر�ضا �ساكت لتف ّقد ملعب جذع النخلة
باملدين ��ة الريا�ضية ومالعب التدريب التي
�سيجري عليه ��ا املنتخب الإيراين وحداته
التدريبي ��ة بعد و�صول ��ه اىل املحافظة قبل
م ��ن موع ��د
� 72ساع ��ة
ا ملث�ي�ر ة
ا ملو ا جه ��ة
�ستجمعه
ا لت ��ي
م ��ع
منتخبنا
الوطن ��ي

لك ��رة الق ��دم  ،وكم ��ا ق ��ام بزي ��ارة فن ��دق
ال�شريات ��ون ال ��ذي �سيك ��ون مق� � ّر ًا ل�سك ��ن
الوفد.
وتاب ��ع ح�س�ي�ن كالم ��ه  :مت ط ��رح تذاك ��ر
املب ��اراة للبي ��ع اىل اجلماه�ي�ر الريا�ضي ��ة
م ��ن مناف ��ذ ر�سمي ��ة يف حمافظ ��ة الب�صرة
والعا�صم ��ة بغ ��داد وع ��دد م ��ن املحافظات
الو�سط ��ى واجلنوبي ��ة و�إقلي ��م كرد�ست ��ان
وف ��ق االتف ��اق الذي مت في ��ه حتديد مبلغ 5
�آالف دين ��ار للبطاق ��ة الواح ��دة بني احتاد
ك ��رة الق ��دم ووزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة
مع �شركة الت�ضام ��ن الريا�ضية التي ر�ست
عليها مزايدة بيع التذاكر ،متوقع ًا �أن ت�شهد
موقعة جذع النخلة زحف ًا كثيف ًا من �أن�صار
�أ�س ��ود الرافدين ومبا ي�ؤدي يف النهاية �أن
متتلئ جميع املدرجات بهم من �أجل توفري
دعم معن ��وي كب�ي�ر يزح ��ف الالعبني على
تق ��دمي م�ستوي ��ات رفيعة طيل ��ة ال�شوطني
الأول والث ��اين من املب ��اراة يخرجون يف
�ال ي�ؤكدون فيها ا�ستحقاق
بفوز غ � ٍ
النهاية ٍ
ا حلف ��ا ظ
بلده ��م موا�صل ��ة
ا ملجمو ع ��ة
عل ��ى �ص ��دارة
اىل جان ��ب
ا لثا لث ��ة
ا ملث ��ا يل
ا لتح�ض�ي�ر
ا خلليج ��ي
للد ير ب ��ي
ال ��ذي �سيجمعه ��م
ا مللته ��ب
الأحم ��ر
م ��ع

البحرين ��ي للظف ��ر بالعالم ��ة الكامل ��ة �أم ًال
يف االق�ت�راب كثري ًا من بطاق ��ة الت�أهل اىل
الدور الثال ��ث احلا�سم امل�ؤه ��ل للمونديال
والتواجد م ��ن جديد يف الن�سخ ��ة الثامنة
ع�شرة من بطولة ك�أ�س �آ�سيا لكرة القدم.
وم ��ن جهت ��ه �أك ��د مدي ��ر دائ ��رة الأقالي ��م
واملحافظ ��ات يف وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة
طال ��ب جابر املو�س ��وي جهوزي ��ة ملعب جذع
النخلة املدينة الريا�ضية يف حمافظة الب�صرة
لت�ضييف مباراتي �إيران والبحرين يومي 14
و 19ت�شرين الثاين اجلاري �ضمن الت�صفيات
الآ�سيوي ��ة املزدوجة لنهائي ��ات مونديال قطر
 2022وك�أ�س �آ�سيا ال�صني .2023
ونق ��ل املوق ��ع الر�سم ��ي ل ��وزارة ال�شب ��اب
والريا�ض ��ة ع ��ن طالب جاب ��ر قول ��ه�:إن وزير

ال�شب ��اب والريا�ض ��ة د�.أحم ��د ريا� ��ض يتاب ��ع
ويطلع على تفا�صيل العمل ويبدي توجيهاته
من �أجل �إظه ��ار العراق ب�أف�ض ��ل �صورة وهو
ي�ستقب ��ل ت�صفي ��ات ك�أ� ��س الع ��امل  ،م�ؤك ��د ًا
�إن ملع ��ب ج ��ذع النخل ��ة جاه ��ز م ��ن جمي ��ع
املتط ّلب ��ات اخلا�ص ��ة باجلمه ��ور واملنتخ ��ب
عال
الوطن ��ي وال�ضيوف حيث هن ��اك تن�سيق ٍ
بني ال ��وزارة واحلكومة املحلي ��ة يف الب�صرة
لإجن ��اح متط ّلب ��ات �إقام ��ة الت�صفي ��ات وف ��ق
معايري االحتاد الدويل لكرة القدم.
و�أ�ض ��اف �أن العم ��ل متوا�ص ��ل يف املدين ��ة
الريا�ضية م ��ن �أجل ت�أم�ي�ن وتوفري اخلدمات
ف�ض ًال عن اجلانب الأمني مع حكومة الب�صرة
و�إن �إدارة املدينة الريا�ضية يف الب�صرة تعمل
عل ��ى �إجن ��از االحتياج ��ات الت ��ي تطلبه ��ا من

وزارة ال�شب ��اب والريا�ضة حتى نكمل �أعمالنا
ب�أ�س ��رع وق ��ت يف امللع ��ب الرئي� ��س ومرافقه
ومالعب التدريب الثانوية قبل و�صول الوفد
الإيراين اىل املحافظة.
ولف ��ت مدي ��ر ع ��ام دائ ��رة �ش� ��ؤون الأقالي ��م
واملحافظ ��ات يف ال ��وزارة اىل �أن البواب ��ات
الألكرتوني ��ة مف ّعل ��ة  ،و�سيك ��ون دخ ��ول
اجلماه�ي�ر ع�ب�ر البطاق ��ات الألكرتوني ��ة يف
جترب ��ة تعت�ب�ر الثاني ��ة بع ��د تطبيقه ��ا لأول
م� � ّرة يف مباراة منتخبن ��ا الوطني لكرة القدم
ونظ�ي�ره منتخ ��ب هون ��غ كون ��غ  ،والحظن ��ا
التفاع ��ل الكبري م ��ن اجلماهري لإ�سن ��اد �أ�سود
الرافدين الذين يت�ص� �دّرون املجموعة الثالثة
الآ�سيوية.
اجلدي ��ر بالذك ��ر �إن ال�سلوفين ��ي �سرتي�شك ��و
كاتانيت� ��ش م ��درب منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة
القدم اخت ��ار قائمته النهائي ��ة ملباراتي �إيران
والبحرين تتكوّ ن م ��ن الالعبني (حممد حميد
وفه ��د طال ��ب وج�ل�ال ح�س ��ن وعل ��ي عدن ��ان
و�ضرغ ��ام ا�سماعي ��ل و�أحم ��د ابراهيم و�سعد
ناطق وريبني �سوالقا وعلي فائز وميثم جبار
وع�ل�اء عل ��ي مه ��اوي وم�صطف ��ى حممد جرب
و�إبراهيم باي� ��ش وح�سن حمود و�شريف عبد
الكاظ ��م وحممد ر�ض ��ا و�صفاء ه ��ادي وب�شار
ر�س ��ن و�أجمد عط ��وان وهمام ط ��ارق وحممد
قا�سم وع�ل�اء عبد الزه ��رة ومهن ��د علي كاظم
وعالء عبا�س.

بر�شلونة ي�سعى لت�أكيد ال�صدارة الأوروبية �أمام �سالفيا براغ
 بغداد  /املدى
ي�سع ��ى فري ��ق بر�شلون ��ة
اال�سب ��اين لك ��رة الق ��دم اىل
جتدي ��د ف ��وزه عل ��ى �ضيف ��ه
فريق �سالفيا براغ الت�شيكي
يف املباراة التي �ستجمعهما
يف ال�ساعة الثامنة وخم�سة
وخم�س�ي�ن دقيق ��ة م�س ��اء
الي ��وم الثالث ��اء بتوقي ��ت

بغ ��داد عل ��ى ملعب الكام ��ب نو يف
مدين ��ة بر�شلونة �ضم ��ن مناف�سات
اجلول ��ة الرابعة من ال ��دور الأول
حل�ساب املجموع ��ة ال�ساد�سة التي
ت�ضم اىل جانبهما فريقي برو�سيا
دور متون ��د االمل ��اين وانرت ميالن
االيطايل يف دوري �أبطال �أوروبا
لكرة القدم . 2020
ويت�ص ��در فري ��ق بر�شلونة ترتيب
املجموع ��ة ال�ساد�س ��ة بر�صي ��د 7

مهمتان جديدتان لل�صفارة العراقية في ت�صفيات المونديال
 بغداد  /املدى
ان ه�ؤالء �سيغادرون �صباح يوم
الث ��اين ع�ش ��ر م ��ن �شه ��ر ت�شرين
�سم ��ت جلنة احل ��كام يف االحتاد الث ��اين اجل ��اري اىل العا�صم ��ة
الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم احلك ��م اللبناني ��ة ب�ي�روت للم�شاركة يف
ال ��دويل مهن ��د قا�س ��م لإدارة الي ��وم التايل يف امل�ؤمت ��ر الفني
مب ��اراة منتخ ��ب لبن ��ان و�ضيفه ال ��ذي �سيعق ��د يف �أح ��د الفن ��ادق
منتخ ��ب كوري ��ا ال�شمالي ��ة التي بح�ض ��ور املالك�ي�ن الإداري�ي�ن
�ستقام عل ��ى ملعب كميل �شمعون ملنتخب ��ي لبنان وكوريا ال�شمالية
باملدينة الريا�ضي ��ة يف العا�صمة �سيت ��م في ��ه االتفاق عل ��ى القائمة
اللبناني ��ة يف ال�ساع ��ة الرابع ��ة النهائي ��ة املكون ��ة لهم ��ا م ��ن 23
ع�صر ي ��وم الرابع ع�شر من �شهر العب� � ًا فق ��ط واالع�ل�ان الر�سم ��ي
ت�شري ��ن الث ��اين اجل ��اري �ضمن ع ��ن القم�ص ��ان الر�سمي ��ة الت ��ي
مناف�س ��ات اجلول ��ة اخلام�س ��ة �سريتدوها العبو وحرا�س مرمى
والأخرية بالدور الثاين حل�ساب املنتخب�ي�ن اىل جان ��ب مناق�ش ��ة
املجموع ��ة الثامن ��ة بالت�صفي ��ات اجلوان ��ب الفني ��ة والإداري ��ة
الآ�سيوية امل�شرتكة ببطولة ك�أ�س والأمني ��ة الواج ��ب تطلبه ��ا يف
العامل لكرة الق ��دم  2022بقطر ملع ��ب كمي ��ل �شمع ��ون ال ��ذي
وك�أ�س �آ�سيا لك ��رة القدم � 2023سيحت�ض ��ن املب ��اراة ف�ض�ل ً�ا على
بال�صني .
حتدي ��د موع ��د دخ ��ول اجلمهور
وقال ع�ضو جلنة احلكام املركزية قبل انطالق املباراة .
يف احتاد كرة القدم ل�ؤي �صبحي و�أ�ض ��اف �إن طاقم� � ًا حتكيمي� � ًا
يف ت�صري ��ح خ�ص ب ��ه (املدى )  :عراقي� � ًا م�ؤلف� � ًا م ��ن عل ��ي �صباح
�إن الطاق ��م التحكيم ��ي امل�ساع ��د حكم� � ًا للو�س ��ط يعاون ��ه زمي�ل�اه
للحكم الدويل مهند قا�سم يتكون حيدر عب ��د احل�سن و�أم�ي�ر داود
م ��ن واث ��ق مدل ��ل حكم� � ًا م�ساعد ًا حكم�ي�ن م�ساعدي ��ن وال�سع ��ودي
�أو ًال وميثم خماط حكم ًا م�ساعد ًا تركي اخل�ض�ي�ري �سيقود مباراة
ثاني ًا فيما �سيكون احلكم الدويل منتخب ��ي ماليزي ��ا وتايالند التي
زي ��د ثامر حكما رابعا م�شريا اىل �ستج ��ري عل ��ى امللع ��ب ال ��دويل

بوكي ��ت جلي ��ل بالعا�صم ��ة
كواالملب ��ور يف ال�ساع ��ة الثالث ��ة
وخم�س ��ة و�أربع�ي�ن دقيق ��ة ظه ��ر
ي ��وم الراب ��ع ع�ش ��ر م ��ن �شه ��ر
ت�شري ��ن الث ��اين اجل ��اري �ضمن
مناف�سات املجموعة ال�سابعة من
الت�صفي ��ات الآ�سيوي ��ة امل�شرتكة
امل�ؤهل ��ة للموندي ��ال والن�سخ ��ة
الثامن ��ة ع�شرة من بطول ��ة ك�أ�س
االمم اال�سيوية لكرة القدم .
و�أ�ش ��ار اىل �أن هات�ي�ن املهمت�ي�ن
اجلديدت�ي�ن للطواق ��م التحكيمية
العراقية �ضمن ت�صفيات املونديال
ت�أتي بعد النجاح املنقطع للنظري
الت ��ي حققته ��ا �ضم ��ن جمي ��ع
الأ�صعدة مب ��ا جعل جلنة احلكام
يف االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم
ت�سند مهمة حتكيم جولة الذهاب
من دوري �أبطال �آ�سيا لكرة القدم
 2019التي �ستجري م�ساء يوم
االح ��د املقب ��ل بني فريق ��ي الهالل
ال�سع ��ودي و�أوراوا الياب ��اين
اىل احلك ��م ال ��دويل عل ��ي �صباح
ليديره ��ا اىل جان ��ب حي ��در عبد
احل�س ��ن و�أم�ي�ر داود وواث ��ق
حممد ومهند قا�سم حكم ًا �أ�ضافي ًا
�أو ًال والعم ��اين عم ��ر اليعقوب ��ي
حكم ًا �أ�ضافي ًا ثاني ًا .

نق ��اط يف ختام جول ��ة الذهاب من
الدور االول بالن�سخة احلالية من
دوري �أبط ��ال �أوروب ��ا يليه فريق
ان�ت�ر مي�ل�ان االيط ��ايل بر�صيد 4
نقاط يف املركز الثاين متفوق ًا على
فريق برو�سيا دور متوند االملاين
ال ��ذي ح ��ل يف املركز الثال ��ث فيما
يقب ��ع فريق �سالفيا براغ الت�شيكي
يف املرك ��ز الأخ�ي�ر بر�صي ��د نقطة
واحدة فقط .

وين�شد امل ��درب فالفريدي والعبيه
بقيادة االرجنتيني ليونيل مي�سي
�أن تك ��ون مب ��اراة �سالفي ��ا ب ��راغ
مبثاب ��ة امل�صاحل ��ة م ��ع اجلماهري
بع ��د ال�سق ��وط امل ��دوي لفري ��ق
بر�شلون ��ة يف ال ��دوري اال�سباين
لك ��رة الق ��دم �إث ��ر اخل�س ��ارة �أم ��ام
فري ��ق ليفانت ��ي بنتيج ��ة ()3-1
يف اجلول ��ة الأخ�ي�رة م ��ن مرحلة
الذهاب اىل جانب االقرتاب كثري ًا

م ��ن و�ض ��ع ق ��دم ل ��ه يف دور ثم ��ن
النهائ ��ي م ��ن البطول ��ة الأوروبية
رغم انه �سيفتق ��د خلدمات املهاجم
لوي� ��س �سواريز ب�سب ��ب الإ�صابة
ف�ض ًال عل ��ى �أن خ�صمه �أ�صبح �أول
فري ��ق ي ��ودع املناف�س ��ات القاري ��ة
ب�ص ��ورة مبك ��رة خ�ل�ال املو�س ��م
الكروي احلايل وال�سيما �إنه ميلك
نقط ��ة واح ��دة من ث�ل�اث مباريات
لعبها حتى الآن .

بعبارة أخرى
 علي رياح

الريا�ضة ..نب�ض الوطن
�أ�صبح ��ت �ساحة التحرير املي ��دان الف�سيح الذي ي�س ��ع �آمال املاليني ،
وال�صوت الذي ينطلق منها �أعلى نربة  ،و�أ�شد م�ضاء  ،و�أكرث وجوب ًا
من �أي �صوت حياتي �آخر ،فالأ�صل واملبتد�أ هنا حيث يت�ش ّكل م�ستقبل
الوط ��ن بهمة وعزمية و�إباء �شبابنا املت�أل ��ق و�إ�صراره على �أن يوقف
نزف الطاقات والق ��درات والكفاءات وي�ضع منهج عمل لغدٍ ين�شد فيه
حياة حرة كرمية لكل عراقي..
ت�ضج بالألوف التي تنا�صر
املالع ��ب الكروية عندنا وهي التي كان ��ت ّ
فرقه ��ا � ،أقفل ��ت ب ��اب املناف�سة على اله ��دف والنقطة والف ��وز  ،ونقلت
الأنظ ��ار وال�صيح ��ات �إىل (مدرج ��ات) �أع ّم و�أ�شم ��ل  ..مدرجات �صار
يتخذه ��ا العراقي ��ون منطلق� � ًا للتعبري ع ��ن غد �سيحمل حتم� � ًا كل خري
�إليهم..
وانتقال ��ة اله� � ّم واالهتم ��ام �إىل (التحري ��ر)  ،مل ُت�س ��دِ ل ال�ست ��ار عل ��ى
امل�شه ��د الريا�ضي  ،ب ��ل نقلت �إلينا �ص ��ورة �إن�ساني ��ة �شعبية غاية يف
الروع ��ة �شكلها ح�ضور �أهل الريا�ضة مبختل ��ف م�شاربهم وعناوينهم
 ..لق ��د �أ�ضاف ��وا �إىل (قـلـب) بغ ��داد وهج ًا �آخر د ّلل عل ��ى �أن الريا�ضي
ه ��و ابن ب ��ار للمجتمع يعي�ش معاناته  ،وي�شارك ��ه الأمل  ،ويرفع معه
ال�ص ��وت طلب ًا للخروج م ��ن هذا اخلانق املُـ ��زري الكئيب الذي نعي�ش
فيه جميع ًا..
هذه �صورة �ستدخل التاريخ من الباب الوا�سع  ،يف داللة �أخرى على
�أن الريا�ض ��ة لي�س ��ت فقط مناف�س ��ة للح�صول على الك�ؤو� ��س و�إحراز
الأو�سم ��ة  ،و�إمنا هي يف الأ�صل واجهة حت � ّ�ث على االنت�صار للوطن
يف كل حمف ��ل  ،وال �سيم ��ا عندم ��ا تدله ّم اخلط ��وب وي�صبح االنت�صار
للوطن هدف ًا وغاية وانتما ًء ما بعده انتماء..
ر�أيت �صور ًا �شتى يف �ساحة التحرير ونقاط م�ضيئة �أخرى يف بغداد
 ،و�أ�شهد �أن احل�ضور الريا�ضي ي�ضفي عليها �ألق ًا ا�ستثنائي ًا  ..لكني مل
�أجد بالتوازي مع هذا �أي جهد حقيقي ووا�ضح من ال�سلطة التنفيذية
امل�شرف ��ة عل ��ى الريا�ض ��ة يف البلد  ،للخ ��روج من الأزم ��ات املزمنة �أو
املفتعل ��ة الت ��ي تعاين منه ��ا الريا�ضة وهي مبجملها ت�ش ��كل جانب ًا من
املعاناة التي يعي�شها قطاع وا�سع من العراقيني..
�سمع ��ت مث ًال بق ��رار التغيري يف واجه ��ة جلنة الق ��رار ( )140و�سط
تدف ��ق الوع ��ود من كل االجتاهات  ،لكني مل �أمل� ��س �أية خطوة حللحلة
ه ��ذا اال�شتب ��اك يف الأدوار والذي ت� ّأ�س�س لدينا عل ��ى تقاطع امل�صالح
خ�ل�ال ال�سنوات الأخ�ي�رة  ..وكل ال ��ذي يتناه ��ى �إىل الأ�سماع جمرد
وع ��ود باالنتق ��ال من واق ��ع �إىل �آخر  ..بينم ��ا مل تتح� � ّرك اللجنة منذ
ت�أ�سي�سه ��ا عل ��ى نح ��و ي�شعرنا ب�أن �إج ��راءات عاجل ��ة �أو فورية �سيتم
مم ��ا كنا ن ��راه واقع� � ًا مزري� � ًا للريا�ض ��ة العراقية
اتخاذه ��ا للخ ��روج ّ
وا�ست�شراء الف�ساد يف كثري من مفا�صلها.
لق ��د حتوّ لت الوع ��ود ب�إ�ص�ل�اح واقع ريا�ض ��ي متهالك خ�ل�ال الأ�شهر
الأخ�ي�رة �إىل �أ�سلح ��ة بي ��د من ميل ��ك الق ��رار �أو ال�سلطة ك ��ي يُ�صفـّي
ح�سابات ��ه  ،وا�ستطي ��ع الق ��ول �إن الأمر تدنـّى �إىل م�ست ��وى كانت فيه
ال�شخ�صي ��ة الريا�ضية ت�سته ��دف ال�شخ�صية الأخ ��رى بعينها  ،فتدفع
الريا�ض ��ة الثم ��ن  ..هك ��ذا �ضاق ��ت النظ ��رة لدين ��ا ومل نع ��د منيّز بني
مقت�ضي ��ات امل�صلح ��ة العام ��ة ودوافع الع ��داء ال�شخ�صي ال ��ذي يلوِّ ح
دوم ًا بالث�أر والت�سقيط!
ه ��ذه اللحظة الفا�صلة املف�صلية من تاريخ العراق ت�ستوجب ا�ستعادة
وج ��ه الريا�ضة احلقيقي بخط ��وات م�س�ؤولة وملمو�س ��ة  ..لقد ر�أينا
كيف حر�ص وزير ال�شباب والريا�ضة ومبجرد �أن انطلقت التظاهرات
عل ��ى �إعالن ما �أ�سماه خط ��وة �إ�صالحية فورية  ..لكننا  ،ويف مثل كل
م ��رة  ،ال جن ��د �أثر ًا للخط ��وات على �أر� ��ض الواقع  ..خط ��وات تطلق
العن ��ان ملناف�ساتنا املحلية وم�شاركاتنا اخلارجية دومنا تقييد متعمّد
 ،وكذلك دومنا �إف�ساح للمجال �أمام نوبة �أخرى من الف�ساد واملف�سدين
حتت ذرائع �شتى!
والفر�صة ما زالت قائمة لكي تثبت الريا�ضة �أنها يف قلب احلدث الذي
ينطل ��ق �إ�شعاعه من �ساحة التحرير وكل زاوي ��ة م�ضيئة يف العراق ،
و�أنه ��ا نب�ض الوطن واملواط ��ن وال ّ
تقل �أثر ًا عن الفعل اجلماهريي �أو
ال�سيا�س ��ي  ،و�إال ف� ��إن احل�ساب – يف الريا�ض ��ة – �سيكون هو الآخر
ع�سري ًا حني ي�أتي الأوان!
ر�أيت �صوراً �شتى في �ساحة التحرير
ونقاط م�ضيئة �أخرى في بغداد ،
و�أ�شهد �أن الح�ضور الريا�ضي ي�ضفي
عليها �ألق ًا ا�ستثنائي ًا ..

القوة الجوية يفتقد لخدمات محمد علي عبود في لقاء مولودية الجزائر
 بغداد  /املدى
يوا�ص ��ل فريق القوة اجلوية لكرة
الق ��دم و�صي ��ف حام ��ل لق ��ب دوري
الك ��رة املمت ��از مع�سك ��ره التدريبي
الداخل ��ي يف حمافظة �أربيل ب�إقليم
كرد�ست ��ان يف �إط ��ار حت�ضريات ��ه
الأخ�ي�رة ملواجه ��ة �ضيف ��ه فري ��ق
مولودي ��ة اجلزائ ��ر اجلزائ ��ري يف
ال�ساعة الرابعة ع�صر يوم اجلمعة
املقبل على ملع ��ب فران�سو حريري
�ضم ��ن جول ��ة الذه ��اب م ��ن دور
ثم ��ن النهائ ��ي لبطول ��ة ك�أ�س حممد
ال�ساد�س للأندية الأبطال.
وق ��ال امل�ش ��رف على الفري ��ق الأول
لك ��رة الق ��دم مه ��دي جا�س ��م يف
ات�ص ��ال مع املدى م ��ن مدينة �أربيل
� :إن فريقنا ل ��ن يخو�ض �أي مباراة
جتريبية خالل مع�سكر �أربيل الذي
ق ��رر في ��ه امل�ل�اك التدريب ��ي بقيادة
�أي ��وب �أودي�ش ��و تكثي ��ف الوحدات
التدريبية من �أجل رفع معدل درجة
اللياقة الفني ��ة والبدنية ت�أهب ًا نحو
احل�ص ��ول عل ��ى النق ��اط الثالث ��ة
ملواجه ��ة فري ��ق مولودي ��ة اجلزائر
الت ��ي �سنفتقد فيه ��ا خلدمات �صانع
الألع ��اب حمم ��د علي عب ��ود ب�سبب
الإيق ��اف حل�صول ��ه عل ��ى �إنذاري ��ن

�أ�صفري ��ن يف مبارات ��ي الذه ��اب
والإي ��اب م ��ن دور  32من الن�سخة
احلالي ��ة من البطول ��ة العربية لكرة
الق ��دم الت ��ي ن�ش ��ارك فيه ��ا للم ��رة
الث ��اين عل ��ى الت ��وايل ب�شكله ��ا
اجلدي ��د الذي قرر االحت ��اد العربي
لكرة الق ��دم �إقامتها مب�شاركة خرية
الف ��رق العربي ��ة يف منطقت ��ي �آ�سيا
و�أفريقيا .
و�أ�ض ��اف �إن جمل� ��س �إدارة ن ��ادي
الق ��وة اجلوي ��ة الريا�ض ��ي ق ��رر

تخ�صي� ��ص ع ��دد م ��ن البا�ص ��ات
ال�سياحية لنق ��ل م�شجعيها ب�صورة
جمانية م ��ن مقر الن ��ادي يف �شارع
فل�سط�ي�ن بع ��د غ ��د اخلمي� ��س اىل
حمافظ ��ة �أربي ��ل وت�أم�ي�ن �سكن لها
هن ��اك اىل جان ��ب �أن الدخ ��ول اىل
ملع ��ب فران�س ��و حري ��ري �سيك ��ون
جماني� � ًا م ��ن �أج ��ل توف�ي�ر دع ��م
معنوي هائل من قبل �أن�صار البيت
الأزرق حل ��ث الالعب�ي�ن على تقدمي
م�ستوي ��ات رفيعة طيل ��ة ال�شوطني

الأول والث ��اين ي�ؤك ��دون فيها علو
كع ��ب فريقه ��م �أم�ل ً�ا يف اخل ��روج
بالنهاي ��ة بف ��وز كبري مع ��زز بوافر
من الأه ��داف يعطيهم دفعة معنوية
كب�ي�رة يف الع ��ودة م ��ن اجلزائ ��ر
بنتيج ��ة �إيجابي ��ة يف جولة الإياب
التي �ستجري م�س ��اء يوم ال�ساد�س
ع�ش ��ر من �شهر كان ��ون الأول املقبل
عل ��ى ملع ��ب  5جويلي ��ه 1962
لو�ض ��ع قدم لل�صق ��ور يف مناف�سات
ال ��دور رب ��ع النهائ ��ي م ��ن الن�سخة

احلالي ��ة لبطول ��ة ك�أ� ��س حمم ��د
ال�ساد�س لكرة القدم .
ومن جهته من امل�ؤمل �أن ي�صل وفد
فريق مولودية اجلزائر لكرة القدم
الي ��وم الثالث ��اء اىل مط ��ار �أربي ��ل
ال ��دويل قادم� � ًا م ��ن اجلزائ ��ر ع�ب�ر
مدين ��ة �أ�سطنب ��ول الرتكية بدال من
املوعد ال�سابق الذي كان يوم �أم�س
الأثنني نتيجة لع ��دم ح�صولها على
حجوزات كامل ��ة جلميع الوفد عرب
اخلط ��وط اجلوي ��ة الرتكي ��ة حيث
�سيتخذ من �إح ��دى الفنادق القريبة
من ملع ��ب فران�س ��و حري ��ري مقر ًا
ل�سكناه .
وق ��رر امل ��درب الفرن�س ��ي برين ��ارد
كازوين االكتف ��اء بخو� ��ض فريق ��ه
الك ��روي وحدت�ي�ن تدريبيت�ي�ن
يف مدين ��ة �أربي ��ل ل�ضيي ��ق الوق ��ت
وخا�ص ��ة �إن امل�ل�اك التدريب ��ي
متخ ��وف م ��ن ت�أث ��ر العبي ��ه ب م ��ن
ال�سف ��ر الطوي ��ل م ��ن اجلزائ ��ر اىل
الع ��راق عرب تركي ��ا التي ق ��د ترتك
�آثاره على نتيجة املباراة مع القوة
اجلوي ��ة الت ��ي يعود فيه ��ا اخلروج
بنتيجة �إيجابي ��ة �سرتفع من ا�سهم
الفري ��ق يف جول ��ة الإي ��اب �ضم ��ن
رحلت ��ه نح ��و املناف�س ��ة بق ��وة على
اللقب .
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احلاكم الإ�سالمي..حني يتحول �إىل م�ستبد
()2-2
حتليل �سيكولوجي

د.قا�سم ح�سني �صالح
   ت�ضمنت احللقة الأوىل
ا�ستطالع ًا عزا فيه امل�ستجيبون
ا�ستبداد احلاكم الإ�سالمي �إىل
�أن الإ�سالم بطبيعته..دين
عنف،و�إن ال�شخ�صية العربية
جمبولة على العدوان،و�إن
احلاكم الإ�سالمي يرى �أن ما
يريده هو حق �إلهي مقد�س..
وختمناها مب�ؤ�شرات �سيكولوجية
خال�صتها�،إن الذين ا�ستلموا
ال�سلطة حتكمت فيهم �سيكولوجيا
ال�ضحية،و�شعور ب�أحقية دفعهم
اىل اعتبار العراق غنيمة لهم
فتقا�سموه،وتو ّلد لديهم (ت�ضخم
�أنا) و(غطر�سة) �أ�سهمت يف حتويل
احلاكم ال�سيا�سي اىل م�ستبد.

يف ه ��ذه احللق ��ة ن�س ��تكمل
التحليل ونب ��د�أه ب� ��أن حكوم ��ات
املحا�ص�ص ��ة بع ��د  2003كان ��ت
منتج ��ة للأزمات عرب �س ��بع ع�ش ��رة
�سنة،ومن�ش ��غلة مب�ص ��احلها ،جن ��م
عنه ��ا ن�ش ��وء ح ��االت اجتماعي ��ة
�س ��لبية تط ��ورت بت ��وايل الأزمات
اىل ظواه ��ر كان �أخطرها ت�ضاعف
ح ��االت الطالق واالنتحار وتعاطي

املخدرات.
واقت�صادي� � ًا و�سيكولوجي� � ًا،كان
تف�ش ��ي البطالة ب�ي�ن ال�شباب ب�شكل
غري م�سبوق،وتوايل اخليبات �أحد
�أه ��م الأ�سباب التي دفع ��ت ال�شباب
الذين ي�شع ��رون بال�ضياع وانعدام
املعن ��ى م ��ن احلي ��اة والأكتئ ��اب
واخلوف م ��ن امل�ستقبل اىل تعاطي
املخدرات وامل�ؤث ��رات العقلية،و�إن
احلكوم ��ة تق�ص ��دت ب�ش ��كل خبيث
تركه ��م لت�شغله ��م بالهلو�س ��ة
وتخدِ رهم،م ��ع �أن الدي ��ن ال ��ذي
تدعو �أحزابه ��ا اىل تطبيقه..يح ّرم
املخدرات!..وم ��ن ال�سخري ��ات �إنها
دعت اىل بن ��اء �أ�سيجة على ج�سور
بغداد للحد من ظاهرة االنتحار!.
ولق ��د �أك ��دت الأح ��داث �صح ��ة
ت�شخي�صن ��ا ب ��ان العق ��ل ال�سيا�سي
الفا�س ��د يف الزعام ��ات العراقي ��ة
م�ص ��اب بـ(الربانوي ��ا ) الت ��ي تعني
مب�صطلحاتن ��ا �أ�سلوب� � ًا �أو �ش ��ك ًال
م�ضطرب ًا م ��ن التفكري ي�سيطر عليه
ن ��وع �شديد وغري منطقي ودائم من
ال�ش ��ك وع ��دم الثق ��ة بالآخر،ونزعة
ثابت ��ة نحو تف�سري �أفع ��ال الآخرين
عل ��ى �إنه ��ا تهدي ��د مق�ص ��ود .ولهذا
ف�أن ��ه يحم ��ل �ضغين ��ة م�ستدمي ��ة

مل ��ن يخالف ��ه الر�أي(العلم ��اين
�سا بقا  ،و ا ملتظا هر ي ��ن
حاليا!)،ويرف� ��ض الت�سام ��ح عم ��ا
يعدّه �إهانة اعتبار كان املتظاهرون
ج�سدوها باهزوجات موجعة( الله
ّ
�أك�ب�ر ياعل ��ي الأح ��زاب باكونه،م ��ا
نري ��د حاك ��م ملتح ��ي نري ��د حاك ��م
ي�ستح ��ي ،)..و�إن ��ه عل ��ى ا�ستع ��داد
للقتال �أو املقاومة والإ�صرار بعناد
على التم�سك بال�سلطة.
   كان ��ت م�س�ي�رة تنبي ��ه ال�سلط ��ة
والتحذير طويلة تعود لتظاهرات(
 )2011ي ��وم طالب ��ت مبحا�سب ��ة
الفا�سدين،فحماه ��م ال�سي ��د ن ��وري
املالك ��ي مبقولت ��ه ال�شه�ي�رة الت ��ي
�ستدينه تاريخي ًا(لديّ ملفات للف�ساد
لو ك�شفتها لأنقلب عاليها �سافلها)..
ووا�صل حمايتهم بتخدير بالوعود
خلف ��ه ال�سي ��د حيدر العب ��ادي الذي
وع ��د ب�ضربهم بي ��د من حدي ��د وما
فع ��ل.ولأن املتظاهري ��ن هتف ��وا
يف �شب ��اط  (2011با�س ��م الدي ��ن
باكونه احلراميه)..ف� ��أن الفا�سدين
�أ�ضم ��روا له ��م العق ��اب مبزي ��د من
الأهمال..ومار�سوه بتعامل �شر�س
ومه�ي�ن يف انتفا�ضة مت ��وز ،2018
وزادوه ��ا قبح� � ًا وعنف� � ًا وق�س ��اوة

و�شرا�س ��ة يف تظاه ��رات ت�شري ��ن
�أول �/أكتوب ��ر  2019الت ��ي راح
�ضحيته ��ا �أكرث م ��ن ثالثمائة �شهيد
وع�شرة �آالف جريح..وك�أن ما وقع
ه ��و حرب م ��ع غ ��زاة  ،الأم ��ر الذي
دع ��ا رئي� ��س الوزراء(ال�سيدع ��ادل
عبد امله ��دي) �إىل ا�ستخ ��دام عبارة
(ف� ��ض ا�شتب ��اك) مع ان ��ه م�صطلح
ع�سكري!
وم ��ن ع ��ام(  ) 2010ك ّن ��ا �شخ�صنا
العق ��ل ال�سيا�س ��ي يف ال�سلطة ب�أنه
م�صاب بع ّلتني:
َح ��وَ ٌل عقلي ي ��رى ما ه ��و ايجابي
يف جماعت ��ه و�أنه ��ا عل ��ى ح ��ق
ّ
مطلق،وي�ضخ ��م �سلبي ��ات اجلماعة
الأخ ��رى ويعتربه ��ا عل ��ى باط ��ل
مطلق..وجم ��ود عقائ ��دي ي ��رى �أن
عقيدته هي املقد�سة بطريقة ي�سبب
خوف ��ه عليه ��ا هو�س� � ًا و�سوا�سي� � ًا
ي�ضطره اىل �أن يغلق نوافذ تفكريه
ويجربه عل ��ى خلق الأزمات .وقلنا
بال�صريح �إن �شخ�ص ًا بهذه ال�صفات
املر�ضي ��ة ال ي�صل ��ح �أن يك ��ون
قائ ��د ًا ملجتمع تتن ��وع في ��ه الأديان
واملذاه ��ب والقوميات..و�أن ��ه
�سيتحول بحتمية �سيكولوجية اىل
طاغية م�ستبد.

احذروا العربي القلق ...احذروا العربي املُقلق
يجل�س مدير المخابرات حائراً في
ُ
ُطلع
مكتبه .واجبه يق�ضي ب�أن ي َ
الرئي�س على الو�ضع في البالد .و�أن
يقترح �أفكاراً للخروج من الم�أزق.
لن ي�ستخدم كلمة الم�أزق في
تقريره .ي�ستح�سن تفادي الكلمة
التي تزعج الحاكم وتوحي له �أن
الأبواب مو�صدة وال يمكن فتحها �إال
بتنازالت جدية .و�صاحب القرار
ال يحب كلمة التنازل .لديه �شعو ٌر
طماع؛ كلما قدمت
عميق �أن ال�شعب َّ
له تناز ً
ال طالب بالمزيد.

يفك ��ر ال�سيد املدير ملي ًا .كانت الأمور �أ�سهل يف
عهد �أ�سالف ��ه .كانت خريطة اجلمهورية ب�أكملها
مم�سوكة جيد ًا .كانت الرواية الر�سمية وحدها
حتت ُّل ال�صحف وال�شا�شات التي مل تكن حتتاج
�إىل من يذ ّكرها باخلطوط احلمر .وكان اجلهاز
يعرف لي ًال العناوين الت ��ي �ستط ُّل بها ال�صحف
�صباح ًا .هذا �إذا مل يكن �أ�سهم يف تدبيجها .ومل
يك ��ن وارد ًا ن�شر ما يهدد النظام العام �أو ي�شكك
يف �صدقي ��ة احلك ��م .الأرق ��ام االقت�صادي ��ة كان
يجري تطويعها للإيحاء �أن العجلة تدور .و�أن
احلكم �ساهر .وي�ست�شعر امل�شكالت قبل وقوعها
ويع ّد لها العقاقري الالزمة.
كان الأم ��ن م�ستتب ًا .وحني تبلغ الوقاحة بحفنة
مته ��ورة ح َّد االعرتا� ��ض علن ًا كان ��ت العالجات
جاه ��زة ومتاحة .ي�ستدع ��ى ال�شخ�ص �إىل املقر
فيدخل ��ه قلق� � ًا �أو �شب ��ه م�ست�سلم .يته ��م بالعمل
لأه ��داف م�شبوه ��ة .و�إن عان ��د يته ��م بالعم ��ل
مل�صلح ��ة الع ��دو بق�ص ��د �أو م ��ن دون �أن يدري.
و�سرعان م ��ا يفهم الرجل ال ��ذي ا�ستقدم بحجة
حماورت ��ه �أن �سالمت ��ه و�سالمة خب ��زه وعائلته
يف املي ��زان فيق ��رر عدم املجازف ��ة .و�إذا كان من
الر�ؤو� ��س احلامي ��ة يخ�ض ��ع لعملي ��ة ت�أديب قد
تكلفه بع�ض �أظاف ��ره و�أ�سنانه� .سيخرج الرجل
مك�س ��ور ًا .ال ال�صح ��ف �ست�ش�ي�ر �إىل ما تعر�ض
ل ��ه ،ثم �إن التلفزيون الر�سم ��ي م�شغول بق�ضايا
�أهم.
يفتح مدير املخاب ��رات يديه .هذا العامل انتهى.
�إذا ا�ستدعى اجله ��از مراهق ًا وعاجله ب�صفعتني
تهب ال�صح ��ف وال�شا�شات واملواق ��ع .تعليقات
ُّ
وتغري ��دات .تنه ��ال التعليق ��ات م ��ن منظم ��ات
حقوق الإن�س ��ان وتتلطخ �سمعة الدولة .تنت�شر
عل ��ى و�سائ ��ل التوا�ص ��ل االجتماع ��ي دع ��وات
ملظاهرات �أو احتجاجات ويغلي ال�شارع.

غ�سان �شربل

ثم ��ة جمرم خط ��ر دخ ��ل املعادلة ب�ل�ا ا�ستئذان.
ي�سمونه الهات ��ف الذكي .ق َّل� ��ص �سلطة الأهايل
عل ��ى �أبنائه ��م .وق َّل� ��ص �سلط ��ة الدول ��ة عل ��ى
�أبنائها� .أ�صعب مواطن يف اجلمهورية .ي�سجل
وي�صور وير�س ��ل ك�شاهد ورقي ��ب .ال ت�ستطيع
الدول ��ة زرع ع�سك ��ري يف كل جه ��از ملنع ��ه م ��ن
الرتويج والتوا�ص ��ل� .إنه جرنال االحتجاجات
وزعيم املحر�ضني .كان اجلهاز ي�ستميل الكتاب
�أو يراقبه ��م �أو يزجره ��م �أو مينع �أ�سماءهم من
الت�سل ��ل �إىل ال�صفحات .اليوم �صار كل مواطن
�صحافي ًا وكاتب� � ًا .ماذا ن�ستطي ��ع �أن نفعل بنهر
املواق ��ف املوزع ��ة عل ��ى «توي�ت�ر» و«في�سبوك»
وغريهما؟
كان ��ت �إدارة اجلمهوري ��ة �أ�سهل .حفل ��ة توزيع
للح�ص�ص على املكون ��ات واملناطق والأحزاب.
وكان حج ��م احل�صة مرتبط� � ًا بال ��والء الكامل.
وكان ميك ��ن ا�سرت�ض ��اء النا� ��س بالتوظيف ��ات
والعق ��ود واملقاع ��د النيابي ��ة والوزارية .وكان
كل �ش ��يء يخ�ضع قبل �إعالن ��ه ملعاجلة ر�سمية؛
مبا يف ذل ��ك معدل البطال ��ة والت�ضخ ��م و�أرقام
اخلط ��ة اخلم�سي ��ة .وكان العق ��اب متي�س ��ر ًا ملن
ي ��وزع ال�شكوك �أو يكرث م ��ن ا�ستخدام عالمات
اال�ستفهام.
يطل ��ب فنجان ًا جدي ��د ًا من القه ��وة .تغري العامل
وتغ�ي�ر النا�س خ�صو�ص� � ًا ال�شب ��ان وال�شابات.
�أفلت ��وا من �أيدي الدولة .يتن ��ادون على و�سائل
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ويتدفق ��ون .يقول ��ون
كالم ًا كبري ًا وخطر ًا .يريدون «�إ�سقاط النظام».
وحماكم ��ة «الطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة الفا�س ��دة».
وحكوم ��ة انتقالي ��ة ب�أ�سم ��اء «نزيه ��ة وغ�ي�ر
ملوثة» .وانتخابات ح ��رة و�شفافة حتت �أنظار
مراقب�ي�ن دوليني .ويقولون �أي�ض� � ًا �إن الطائفية
ماتت .يخرق ��ون قواعد التخاط ��ب ال�سابقة مع

امل�س�ؤولني وال�سيا�سيني والرموز ك�أنهم يريدون
�إع ��ادة ت�أ�سي�س البالد بهتافهم «كلن يعني كلن».
ويُق�سمون �أنهم ل ��ن يرتكبوا خط�أ �أهاليهم حني
كان يتم �إ�سكاتهم ب�إطالق احل�سا�سيات املذهبية
واملناطقي ��ة �أو الوعود الرباق ��ة �أو التذرع بدقة
الظ ��روف الت ��ي يجتازه ��ا الوطن .يري ��دون ما
هو �أخط ��ر وهو «�إع ��ادة الأم ��وال املنهوبة» .ال
ي ��درون �أن توزيع املغ ��امن كان جزء ًا من �صيغة
ا�ستقرار.
ما �أ�صعب التعامل مع هذا اجليل الغا�ضب حني
يتدفق �أبنا�ؤه يف ال�ش ��وارع يقطعون الطرقات
�أو يحرق ��ون الإط ��ارات ويوزع ��ون االتهامات.
�إن عاجلته ��م �أجه ��زة مكافح ��ة ال�شغ ��ب بالغ ��از
امل�سي ��ل للدم ��وع ملع ��ت �صورهم عل ��ى �شا�شات
العامل وتعاطف امل�شاهدون مع «انتفا�ضتهم» �أو
«ثورتهم» .و�إن �سقط منهم قتيل حتول ت�شييعه
فر�صة لإعادة �إطالق احل ��راك ،وا�ستقدام مزيد
من احل�شود �إىل ال�ساحات .كان اخلوف حار�س
النظ ��ام واال�ستق ��رار لكنهم قتل ��وا احلار�س .ما
�أ�صعب التعامل مع جي ��ل «تويرت» .التعامل مع
الإرهابي�ي�ن �أ�سه ��ل .تر�صد مكاملاته ��م وتن�صب
لهم الكمائن وتنهال عليهم بال رحمة.
ال ميكن حتمي ��ل اجلهاز م�س�ؤولية م ��ا �آلت �إليه
الأم ��ور .بال ��غ ال�سيا�سي ��ون يف ال�سط ��و عل ��ى
مناج ��م اجلمهوري ��ة .مل يرتك ��وا فيه ��ا ما يكفي
ال�سرت�ض ��اء النا� ��س .وت�سبب ��وا ب�صراعاته ��م
ومناكفاتهم يف ن�شر غ�سيل الدولة الو�سخ على
حبال و�سائل التوا�صل االجتماعي .لقد قطعوا
الغ�صن الذي يقفون عليه.
هذا جيل �آخر .تعب م ��ن الفقر والدولة املخلعة
الأبواب .جيل يري ��د �أن َ
تكون كلم ُته م�سموعة.
يريد دولة ع�صري ��ة .وق�ضا ًء م�ستق ًال .ومدر�سة
حديث ��ة .وفر�صة عمل .ال يريد البطالة واالتكاء
عل ��ى ج ��دران امل ��دن .وال الت�سل ��ل يف «ق ��وارب
املوت» �إىل �أوروبا.
ي�س�أل املدير نف�سه :هل �أ�سهمت و�سائل التوا�صل
االجتماع ��ي يف والدة عرب ��ي خمتل ��ف ال يقب ��ل
ب�أقل من العي�ش يف دولة ت�ستحق الت�سمية؟ هل
ُول ��د جيل جديد يف اجلزائ ��ر والعراق ولبنان؟
جي ��ل مل يعد بالإمكان �إعادت ��ه �إىل بيت الطاعة،
�سواء بالر�صا�ص املطاطي �أو الر�صا�ص احلي.
�أمل يكن م ��ن الأجدى التنبه لتكاثف الغيوم قبل
احتجاجات احتجاجات؟
احتجاجات
�أن متط َر
ٍ
ٍ
ت�أخر الوق ��ت وال جدوى م ��ن العقاقري القدمية
واملراه ��م الدجّ ال ��ة .ل ��ن تنق ��ذ الق ��وة تركيبات
انتهت �صالحي ��ة ا�ستعمالها .لن يو�صي ب�إعالن
حال الط ��وارئ ودف ��ع اجلي� ��ش �إىل اال�صطدام
بالأنهار املتدفقة �إىل ال�ساحات� .سيحاول القول
�إن مرحل ��ة انتهت و�إطالة عمرها بالدم حمفوفة
بالأخط ��ار والعواق ��ب� .سيكت ��ب :اح ��ذروا
اال�ستخف ��اف بجي ��ل عرب ��ي قلق عل ��ى م�ستقبله
حتول مقلق� � ًا حلكوم ��ات تهدد ب�إ�ضاع ��ة بالده.
احلل اال�ستماع �إليه ال االنت�صار عليه.
عن ال�شرق الأو�سط

التكتك يوحدنا
و�أ�ضفن ��ا�،أن االح ��داث �أثبت ��ت
ع�ب�ر �سن ��وات م ��ا بع ��د � 2003أن
العق ��ل ال�سيا�س ��ي العراق ��ي منت ��ج
للأزمات،و�إن ��ه غ�ي�ر ق ��ادر على ّ
حل
امل�شكالت،لأن الإدمان على الأزمات
كاالدم ��ان عل ��ى املخدرات..فف ��ي
احلالت�ي�ن يحدث للعملي ��ات العقلية
يف الدم ��اغ برجم ��ة ثابت ��ة جتعل ��ه
يعت ��اد عل ��ى تفك�ي�ر منط ��ي حم ��دد
يجربه على تكراره.
ومن ��ذ ع ��ام  2008كتبن ��ا ع�ب�ر
ال�صح ��ف وقلن ��ا يف الف�ضائيات �إن
ق ��ادة العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة العراقية
ل ��ن ي�ستطيعوا �أن يتح ��رروا فكري ًا
م ��ن معتق ��دات ثب ��ت خط�ؤها،ول ��ن
ي�ستطيع ��وا �أن يج ��دوا ح�ّل�ااّ ً
�أو خمرج� � ًا مل ��ا ه ��م فيه،ب ��ل �إنه ��م
�سيع ّر�ض ��ون مالي�ي�ن النا� ��س اىل
مزيد م ��ن الأذي،وقد ح�ص ��ل ما ك ّنا
حذرنا منه.
م ��ن ه ��ذا التحلي ��ل ن�ص ��ل اىل �أه ��م
ا�ستنت ��اج �سيكولوجي هو �أن هناك
فجوة فكرية وهوة عميقة بني جيل
احل� � ّكام وجي ��ل ال�شباب..فالعق ��ل
ال�سيا�سي م� ��أزوم ،منغلق،م�سكون
باملا�ضي لدرج ��ة �إنه يعترب حت�شيد
ال�شب ��اب مب�س�ي�رات لط ��م ونواح..
�إجن ��از ًا يتباه ��ون به،فيم ��ا العق ��ل
ال�شباب ��ي منفتح،متطل ��ع اىل
امل�ستقبل..وانهم ��ا به ��ذا احل ��ال..
جبالن ال يلتقيان!
ويبقى املده�ش!:
� أن تظاه ��رات ت�شري ��ن  /اكتوب ��ر
ّ 2019
خط�أت نظرية يف علم النف�س
تقول�:إذا �أ�صيب الإن�سان بالأحباط
وح ��اول ومل ينج ��ح ،ف� ��أن تك ��رار
حاالت اخل ��ذالن واخليبات تو�صله
اىل العجز واال�ست�سالم..وقد تبنى
هذا الر�أي معظم املفكرين واملثقفني
العراقيني..وه ��ا ه ��م ال�شب ��اب
يطيح ��ون به ��ا ..و�سيحقق ��ون م ��ا
يُدهِ �ش العرب والعامل!.

عالء ح�سن

ي ��وم التا�سع من ني�سان عام �ألف�ي�ن وثالثة يعد بنظر
الكثريي ��ن حدث ًا مف�صلي ًا يف تاريخ العراق املعا�صر ،
وبعد م ��رور �ستة ع�شر عام ًا وبالتحديد يف اخلام�س
والع�شري ��ن من ت�شرين الأول اندلعت انتفا�ضة وهي
بادرة ثورة اختزلت املطال ��ب ال�شعبية ب�شعار "اريد
وط ��ن " اري ��د وطنا معاف ��ى ،م�ستق ��ل الإرادة يقوده
رج ��ال دولة من ال�صنف الوطن ��ي  ،مل يلدوا من رحم
القائم ��ة االنتخابي ��ة املغلقة  ،غ�ي�ر مرتبطني بجهات
خارجي ��ة و�إقليمية كانت ال�سب ��ب الرئي�س يف خراب
العراق وحرمان �شعبه من ثرواته.
انتفا�ض ��ة ت�شري ��ن بو�صفه ��ا ث ��ورة غ�ي�ر تقليدية مل
يع ��رف التاري ��خ ال�سيا�سي العراق ��ي مثيلها  ،رف�ضت
الأيدولوجي ��ات الهرم ��ة وق ��ادة و"رم ��وز" �أح ��زاب
�شاركت يف احلكومات املتعاقبة ،ادعت ب�أنها �صاحبة
الق ��رار ف�أدخلت البالد يف نف ��ق مظلم وجعلت �شعبها
يعي�ش يف ظالمه.
ث ��ورة ت�شري ��ن ال�شبابي ��ة �أفرزت نتائ ��ج يف مقدمتها
ع ��زل الطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة ب ��كل وجوهه ��ا  ،وجعلتها
تت ��وارى عن الأنظار لي�س م ��ن اخلجل واحلياء ،بل
م ��ن �أج ��ل �أن ينظ ��ر ال�سيا�سي �أو رج ��ل ال�سلطة اىل
امل�شهد من ثقب باب غرفته �أو مكتبه الواقع يف مبنى
م ��ن عقارات الدول ��ة ،وحني يرد عل ��ى ات�صال هاتفي
م ��ن �إحدى الف�ضائيات يعلن وبقوة �إنه وقيادة حزبه
يدع ��م مطال ��ب املتظاهري ��ن امل�شروع ��ة وي�ش ��دد على
املف ��ردة الأخرية بقدر حتذيره م ��ن املند�سني ويدعو
�إىل �شموله ��م مب ��ادة "�أربع ��ة مند� ��س" عل ��ى غ ��رار
التهمة اجلاهزة �أربعة �إره ��اب  .هذا النموذج ومثله
�آالف غ�ي�ره �سيطروا على امل�شه ��د ال�سيا�سي بعد عام

الفني وثالثة ،فج�أة قفز من الركن املهمل اىل �صدارة
امل�شه ��د� ،أو ج ��اء مع غريه م ��ن دولة منف ��اه بو�صفه
منا� ً
ضال ق ��ارع الديكتاتورية ،وتنا�س ��ى �أنه دخل اىل
بغداد ب�أكذوبة �أمريكية بادعاء تدمري �أ�سلحة الدمار
ال�شامل .
"نري ��د وطن" �شعار الثوار ال�شباب ،اختزل مرحلة
ع�صيب ��ة مبفردت�ي�ن تف�ض ��ح طبق ��ة �سيا�سي ��ة ت�آمرت
عل ��ى �شعبه ��ا �سرق ��ت ثروات ��ه وبددته ��ا  ،ق�ضت على
ما تبقى من مظاه ��ر الدولة  ،ا�ستولت على الوظائف
احلكومي ��ة ح�ي�ن منحته ��ا لإتباعه ��ا حت ��ى جعل ��ت
خريج ��ي اجلامعات يج ��رون عرباته ��م يف الأ�سواق
م�ؤجل�ي�ن حتقي ��ق �أحالمه ��م  .طبق ��ة �سيا�سي ��ة زجت
ميل�شياتها يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية بال�ضباط الدمج ،
طبقة �سيا�سية كان ��ت �سببا يف �سيطرة تنظيم داع�ش
على ثلث م�ساحة الع ��راق  .االجناز الوحيد املتحقق
للطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة احلالي ��ة �،إنه ��ا �أ�ص ��رت على بث
الأذان من التلفزي ��ون الر�سمي وفيه عبارة علي ويل
الله يف حماولة خل ��داع مكون اجتماعي بان �سا�سته
م ��ن �أبناء القائم ��ة املغلقة �سيحم ��ون الدين واملذهب
ويعيدون ت�صحي ��ح الت�أريخ وا�ستعادة حق م�سروق
منذ مئات ال�سنني.
ث ��ورة اخلام� ��س والع�شري ��ن م ��ن ت�شري ��ن ب�صرخ ��ة
�شبابها "نريد وطن " �أع ��ادت متا�سك وحدة املجتمع
طه ��رت �أجواء الب�ل�اد من رائح ��ة الطائفي ��ة الكريهة
و�أثبت ��ت ب ��ان �سنوات العن ��ف الطائفي ب ��كل م�آ�سيها
كان ��ت حتركه ��ا �أدوات �سيا�سية معروف ��ة  ،ثم اتفقت
عل ��ى خو� ��ض ج ��والت تفاو� ��ض لتقا�س ��م املنا�ص ��ب
واملغامن .
يف �أي ��ام اندالع االحتجاج ��ات ال�شعبية يف ال�سودان
وارتف ��اع هت ��اف ال�شعب يري ��د �إ�سقاط النظ ��ام قال
رجل م ��ن ابناء قري ��ة الرئي� ��س ال�ساب ��ق الب�شري "يا
زول" �أي ي ��ا رج ��ل اف�س ��ح يل الطري ��ق لأدخ ��ل اىل
الق�ص ��ر اجلمه ��وري ممتطي� � ًا حم ��اري لك ��ي �أنقذك،
و�أعي ��دك اىل قريت ��ك �سامل� � ًا مكرم� � ًا راكب� � ًا حم ��اري ،
الب�ش�ي�ر ومثله كثريون من الزعماء العرب �أ�ص ّر على
عن ��اده ورف�ض ركوب احلمار واله ��روب حتت �ستار
الليل اىل قريته  ،وبعد يومني انتهى به املطاف وهو
القائد العام للق ��وات امل�سلح يف �أقرب مركز لل�شرطة
بزنزانة خالية من املرافق ال�صحية.
ثورة ال�شباب العراقي بال �شك �سوف تنت�صر وتنقل
ال�سا�س ��ة والرم ��وز م ��ن املنطق ��ة اخل�ض ��راء بعربات
التكت ��ك اىل مقر ال�شعب ��ة اخلام�سة  ،وقتذاك مل تنفع
منا�شدة الرجل ال�سوداين يازول ياري�س.

ماذا يخططون ملواجهة �أبطال ت�شرين ؟؟

د .مهندالرباك

رغم �أنواع التهم التي �ساقتها و ت�سوقها الطبقة الحاكمة لإنتفا�ضة �شباب ت�شرين،
ومنذ بدء اندالعها في الأول من ت�شرين الأول ،و رغم �أنواع العنف و المطاردات و
االختطافات و القتل ب�أنواع العتاد ( )1و قطع االنترنت لأطالق القمع بال رقيب ،الذي
واجهه ال�شباب الأبطال ب�صدور عارية ،ف�إنهم ثبتوا حاملين �أرواحهم ب�أكفهم في �سبيل
ق�ضية ال�شعب العادلة  ،ثبتوا و اكت�سبوا محبة و تعاطف و م�شاركة �أو�سع الأو�ساط و
النقابات و االتحادات و المنظمات العراقية ،بكل �ألوان �أطيافها و مهنها و كفاءاتها،
رجا ً
ن�ساء � ،شابات و �شبان و عوائل ،من مختلف القوميات و الأديان و المذاهب . .
ال و
ً

لق ��د تو�سع ��ت االنتفا�ض ��ة لت�شم ��ل
الب�ل�اد م ��ن �أق�صاه ��ا اىل �أق�صاه ��ا،
�س ��واء وجود ًا �أو روح� � ًا و ت�ضامن ًا
 . .و ا�ستطاع ��ت بل ��ورة مطاليبه ��ا
بنقاط حم ��ددة و لي� ��س بفل�سفات و
نظري ��ات و ِح َك ��م و مواع ��ظ ديني ��ة
و طائفي ��ة مفربك ��ة ،بع ��د �أن دا�ست
الطبق ��ة احلاكمة عل ��ى كل املقد�سات
()2
ف�صل ��ت مقد�س ��ات
ب�أقدامه ��ا و ّ
عل ��ى مقا�سه ��ا و ج�شعه ��ا ه ��ي ،و
عل ��ى �أطماعها التي افق ��رت البالد و
�أطاحت بحياتها.
ج�س ��دت كل املطال ��ب و
انتفا�ض ��ة ّ
التفا�صيل ب� �ـ " نريد وطن " " ،نريد
احلي ��اة الت ��ي ي�ستحقه ��ا �شبابن ��ا و
وطنن ��ا برثائ ��ه و كف ��اءات ابنائه "
 ،حت ��ى جعل ��ت العراقي�ي�ن ب�ألوانهم
يفخ ��رون بانتمائه ��م للع ��راق،
بع ��د �أن م� � ّرغ احلاكم ��ون �سمعت ��ه
بالوح ��ل� ،أمام دول و �شعوب العامل
الت ��ي �أج ��ادت و جت ��ود بامل ��ال و
التكنولوجي ��ا لإعادة بن ��اء البالد و
�إع ��ادة ماليني امل�شردين و النازحني
اىل ديارهم  . .التي وجهت ب�أنواع
ال�سرقات الفلكية من عائدين للطغم
و الكتل احلاكمة.
�إن ماقال ��ه رئي� ��س اجلمهوري ��ة
بره ��م �صالح ع ��ن كون ��ه �سعى حلل
املطالبات التي دُفعت اثمانها بالدم.
 .عك� ��س ان الطبق ��ة احلاكم ��ة يف
وادي و املطالب ��ات ال�شعبية يف وا ٍد
�آخر ع�ّب�ررّ ت عنه ردود �أفع ��ال �أعداد

كب�ي�رة م ��ن املتظاهري ��ن مطالب�ي�ن
برف� ��ض الطبقة احلاكم ��ة و رجالها
ك ّله ��م و �إن م ��ا طرح ��ه الرئي�س رغم
الكلم ��ات املهذبة و املختارة بعناية،
عك� ��س ق ��د �إن ��ه الي ��درك �أن الق�ضية
لي�س ��ت ق�ضية ا�سم ��اء و ا�ستبدالها،
بق ��در ماهي ق�ضية نظ ��ام و �أ�سلوب
حكم مل يعد �صاحل ًا للبالد.
و ي�ص ��ف مراقب ��ون و متابعون ب�أن
تظاهرات ت�شرين اجلريئة العمالقة
الت ��ي مل مت� � ّر به ��ا الب�ل�اد م ��ن قبل،
و مواجهته ��ا بالر�صا� ��ص و �أن ��واع
العنف و املط ��اردات � . .إ�ضافة اىل
ا�سقاطها �شرعية ال�سلطات احلاكمة،
ف�إنه ��ا م ّثل ��ت و مت ّثل الكتل ��ة الأكرب
وف ��ق نتائج انتخاب ��ات  ، 2018هي
كتل ��ة (ال�صامت ��ون) و غري الراغبني
بامل�شاركة فيها و كانت ن�سبتهم اكرث
م ��ن  % 60من عدد الذي ��ن يحق لهم
الت�صوي ��ت ،وفق بيان ��ات مفو�ضية
االنتخابات ذاتها �آنذاك.
و ي ��رى حملل ��ون م�ستقل ��ون� ،أن
�شب ��اب ت�شرين �إ�ضاف ��ة اىل ك�سرهم
حاجز اخلوف ،فانهم ا�سقطوا حكم
(املق ّد� ��س) الذي �صوّ رت ��ه الطبقة و
الأح ��زاب احلاكم ��ة عل ��ى مقا�سها و
خدعت ب ��ه اجلماهري ،بعد انتفا�ضة
 2015الت ��ي رفع ��ت �شع ��ار (با�س ��م
الدي ��ن باكونا احلرامي ��ة) ،فتد ّفقت
نحوه ��م �أو�سع الأو�س ��اط ال�شعبية
الت ��ي طحنه ��ا اجل ��وع و البطال ��ة و
االره ��اب و اللع ��ب باملقد� ��س ،حتى

انه ��م مل يلتزم ��وا ببيان ��ات من ��ع
التجول و مل يغ�ض ��ب �أفراد القوات
احلكومية من ذلك لتعاطفهم و لأنهم
و عوائلهم يعي�شون ذات امل�آ�سي.
و يت�س ��اءل كث�ي�رون ،مل ��اذا يتباط� ��أ
احل ّكام بتنفيذ مطالب االحتجاجات
و ه ��ي ت ��زداد تو�سع� � ًا و ت�ضحي ��ة،
و ت�ضي ��ق و متيد االر� ��ض باحلكام
و مناوراته ��م ؟ ه ��ل يراهن ��ون على
مند�س�ي�ن لتفريق ال�صف ��وف ب�شتى
الأ�سالي ��ب ؟ �أم يراهنون على �إطالة
الوقت لي�صاب املتظاهرون بالإعياء
و برود احلما�س ؟ �أو على ان�شغالهم
بالأفراح لي�صابوا بخدر االنت�صار،
لت�سهل مهاجمتهم ؟؟
ا ّال �أن املتابع�ي�ن يرون �أن املتظاهرين
منتبهون لذلك و �صعّدوا من مطاليبهم
و ت�أكيده ��م عل ��ى �سرع ��ة احل�س ��م و
اال�ستجابة الفورية اىل :
 .1ا�ستقال ��ة حكوم ��ة عب ��د امله ��دي،
�إعالن حكوم ��ة انتقالي ��ة ب�صالحيات
ا�ستثنائي ��ة مل ��دة حمددة ،تق ��وم على
�أ�سا�س املواطنة و �إلغاء املحا�ص�صة،
حكومة ذات مهمة حمددة يف االعداد
لإنتخابات مبكرة بقوانني و مفو�ضية
جدي ��دة وف ��ق الد�ست ��ور املُع� �دّل ،و
م�ؤمت ��ر ملمثل ��ي االنتفا�ض ��ة والقوى
احلية و ال�شخ�صيات النزيهة امل�ؤيدة
له ��ا يف الب�ل�اد ،بدع ��وة و �إ�ش ��راف
مبا�شر م ��ن الأمم املتح ��دة و االحتاد
االوروب ��ي ،منظمة العف ��و الدولية و
املنظمة العاملية حلقوق االن�سان.

 .2حمكم ��ة �شع ��ب للقتل ��ة و ان ��زال
الق�صا�ص العادل مبن ارتكبوا جرائم
قت ��ل املتظاهري ��ن ومن �أ�ص ��دروا لهم
االوام ��ر ،واط�ل�اق �س ��راح املعتقل�ي�ن
واملغيب�ي�ن ،ووقف حم�ل�ات املالحقة
واملطاردة ..
 .3املبا�ش ��رة الفوري ��ة ب�ض ��رب �أك�ب�ر
حيتان الف�ساد و م�ساءلتهم و التحقيق
معهم و معاقبتهم علن ًا .
 .4ال�سيط ��رة الفوري ��ة عل ��ى البن ��ك
املركزي العراق ��ي و بحرا�سة م�شددة
 ،و التجمي ��د الف ��وري لأ�صح ��اب
الأر�ص ��دة الكربى ،و التقييد الفوري
لأر�ص ��دة املتهمني بالف�س ��اد املايل ،و
ت�أمني �أعل ��ى تن�سيق م ��ع االنرتبول.
�إيق ��اف �سرق ��ة امل ��ال الع ��ام يف م ��زاد
بي ��ع العملة ال�صعبة اليومي وتهريب
الأم ��وال وتبيي�ضه ��ا م ��ن جان ��ب
امل�صارف وال�ش ��ركات املالية الأهلية.
الت ��ي تقدر جه ��ات معتم ��دة �أن حجم
املبالغ التي مت تهريبها خارج احلدود
ب�ي�ن عامي  2003و  2016و�صل �إىل
�ألف مليار دوالر!! .
 .5ح�صر ال�سالح بي ��د الدولة وانهاء
دور امليلي�شي ��ات والعنا�صر امل�سلحة
اخلارجة عن القانون
 .6احلف ��اظ عل ��ى �سي ��ادة الدول ��ة
العراقي ��ة وت�أم�ي�ن ا�ستقاللي ��ة القرار
الوطني ومنع التدخ�ل�ات اخلارجية
يف �ش�ؤونها.
_________
.1ا�س ��تخدم �أن ��واع امللثم�ي�ن و القنا�ص�ي�ن،
عت ��اد ًا متنوع� � ًا جل ��ب االنتب ��اه منه ما�س ��مي
ب� �ـ (القناب ��ل امل�س ��يلة للدموع) القاتل ��ة ،التي
اثبت ��ت منظم ��ة العف ��و الدولي ��ة ب�أنه ��ا قناب ��ل
قاتل ��ة مبا�ش ��رة ،و يغط ��ي بيانه ��ا تفا�ص ��يل
فحو�صات �أخ�صائيني يف تقريرها املن�شور
عل ��ى خمتل ��ف املواق ��ع االخباري ��ة امل�س ��مى
(قنابل غاز تخ�ت�رق اجلماجم) التي تخالف
قوان�ي�ن �ص ��ناعة الغ ��ازات امل�س ��يلة للدم ��وع
لتفري ��ق متظاهري ��ن ،و كونه ��ا ا�س ��توردت
م ��ن �ص ��ربيا و بلغاريا ،و ي�ص ��ف فريق من
الأطباء بان هذه القنابل هي قنابل كيمياوية
والمت ��ت ب�ص ��لة للغ ��از امل�س ��يل للدم ��وع ،و
يعاقب عليها القانون الدويل.
.2املقد� ��س هن ��ا المي ��ت مبقد�س ��ات الأدي ��ان
ال�سماوية ب�صلة ،و يعني �أن الطبقة احلاكمة
بن ��ت لها ج ��دار ًا هجومي� � ًا /دفاعي� � ًا لتجنيد
�أو�س ��اط �ش ��به �أ ّمي ��ة و �أخ ��رى يائ�س ��ة الت ��ي
كان ��ت وا�س ��عة يف الب�ل�اد عن ��د جلو�س ��هم
على كرا�س ��ي احلك ��م ،و لتثبيت كرا�س ��يهم
جعلوا م�ؤ�س�س ��اتهم مقد�سة و احل�شد �صار
مقد�س� � ًا ،و مر�ش ��ح انتخابات �صار خمتار ًا
مقد�س ًا للع�صر.
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يوميات من �ساحة االحتجاج

زهري اجلزائري
�أم�س كان يوم ال�شهداء ،وهو اليوم العا�شر من املظاهرات
يف �ساح ��ة التحري ��ر� .صفوف من �شم ��وع زرعت يف �أر�ض
ال�ساح ��ة على �ش ��كل م�ستطي�ل�ات حولها �شب ��ان �صامتون.
واح ��د منه ��م يبك ��ي دون �ص ��وت“ فق ��دت �صديق ��ي …“
الرق�ص ممنوع .التحرمي مل يكن ديني ًا وال با�سم ال�شريعة،
�إمن ��ا احرتام ًا لل�شهداء .لقد تغ�ي�رت املقايي�س يف ال�ساحة،
ومعها تغري املقد�س� ،صار يرتبط بال�شهداء .اجلو الثوري
املبع�ث�ر يف ال�ساح ��ة فر� ��ض نف�سه عل ��ى الطق� ��س ،فحكاية
الإم ��ام احل�س�ي�ن التي قدمه ��ا الطق� ��س ال�شيع ��ي التقليدي
كحكاي ��ة للتفجع والب ��كاء ،قدمت مبيكرف ��ون ال�ساحة بعد
�صالة �سريعة كحكاية ثورة على الظلم والظاملني.
تعاون
روح التعاون يف ال�ساحة يف �أعلى جتلياتها .كل واحد يريد
�أن يقوم بعمل ما .البطالة الطويلة والطاقة املحبو�سة تريد

()1

�أن تفع ��ل و�سط مهرج ��ان من الأفعال� .أم�ش ��ي على الأر�ض
الت ��ي مي�شي عليه ��ا ال ��كل� ،أقل�ص ج�س ��دي لي�شغ ��ل �أ�صغر
حي ��ز ك ��ي �أمُر و�س ��ط احل�شد .هن ��اك من ير�ش ��دين لطريق
�أق�ص ��ر بحيث �أدخ ��ل ثالثة (تكاتك) لأع�ب�ر للجهة الأخرى.
رفع ��ت ر�أ�س ��ي فر�أيت برج� � ًا من �شباب ي�صعد م ��ن ال�ساحة
حت ��ى الطابق الأخري من املطعم الرتك ��ي� .شبان مل �أتعرف
عليه ��م ،كنت �أحتا�شاهم ،و�أخط� ��أت بحقهم ،يحاذونني يف
م�س�ي�ري �أو يقطعون طريقي� ،شبان وقفوا فوقي ينظرون
له ��ذا الكهل املتع�ث�ر اخلطوات احلائر و�س ��ط دنياهم :ماذا
يفع ��ل هنا؟ للحظة واحدة رفعت ر�أ�س ��ي وفكرت ب�أن �أكون
�شاب ًا مثلهم ،للحظة فقط ،فوجدت ثالثة �أيدي ممدودة يل.
قدمت يدي فتالقفوين بينما كانت يدان ترفعاين من حتت.
خ�ل�ال هذه اللحظة ح�صلت على ثالثة �ألقاب (حجي وعمي
و�أ�ستاذ).
�أفعال
ه ��د�أ الغ�ض ��ب يف اليوم العا�شر وب ��د�أ الفعل .كل واحد
يري ��د �أن يقوم بفعل ما� .شابة تكن� ��س من بني �أقدامنا.
كانت غا�ضية من �إهمالنا ،تقلد �أمها حني تكن�س البيت.

�أهداها �إلى �شهداء مظاهرات �أكتوبر

ح�صول الفنان �إح�سان اجليزاين
على ثالث جوائز عاملية

متابعة :املدى
ح�ص ��ل الفنان �إح�سان اجلي ��زاين على ثالث جوائز عاملي ��ة /١ :ح�صول الفنان
�إح�س ��ان اجليزاين على اجلائزة الذهبية العاملية يف �صربيا للفن الفوتوغرايف
العامل ��ي  ٢٠١٩وكذلك ح�صول ��ه على جائزة الدبلوم العامل ��ي للفن /٢ .ح�صوله
عل ��ى املرك ��ز الأول يف املاني ��ا للف ��ن الفوتوغ ��رايف يف م�سابقة بت�س�ي�رك فوتو
ماي�سرت �شافة .٢٠١٩
و�أه ��دى اجلي ��زاين اجلوائ ��ز �إىل �شه ��داء �شباب �أكتوب ��ر بالع ��راق واىل كافة
املتظاهري ��ن �ض ��د �أف�سد حكومة عرفها التاريخ  ..وه ��ذا ال ي�ساوي قطرة دم من
�شبابن ��ا الذي �ضحوا بدمائهم من �أجل �إزاحة وحماكم ��ة الفا�سدين لكي العراق
يتعاف ��ى برحيلهم  ..فالرحمة واخلل ��ود ل�شبابنا ال�شهداء  ..وحتية و�إجالل لكل
املتظاهري ��ن املتواجدي ��ن يف �ساح ��ات التحرير ويف كل املحافظ ��ات اجلنوبية
والف ��رات الأو�سط وحتية لكل من ي�ساند ه�ؤالء الأبطال يف كل مكان  ..هذا هو
موقفي كفنان و�س�ألته كان ومايزال يدعم ويقف مع املظلومني واملحرومني �ضد
الظلمة والديكتاتورية والفا�سدين
و الفن ��ان العاملي �إح�سان اجليزاين ،من موالي ��د بغداد  ،١٩٦٧خمرج وم�صور
عراق ��ي يعي�ش يف �أملاني ��ا ،وع�ضو يف االحتاد الأمل ��اين للم�صورين  ،ع�ضو يف
نادي كامريا  ٦٦الأملاين  ،ع�ضو يف اجلمعية العراقية للم�صورين
ونائ ��ب رئي� ��س النادي الأمل ��اين للت�صوير كام�ي�را  ، ٦٦ح�صل عل ��ى العديد من
اجلوائ ��ز العاملي ��ة  ..ولق ��ب بامل�ص ��ور الثوري
 ..ولق ��ب ب�سف�ي�ر الأه ��وار يف
اخلارج
�ش ��ارك مبعار� ��ض عاملي ��ة فردية
تناول ��ت هموم االن�س ��ان والبيئة
يف خمتلف بل ��دان العامل وب�شكل
منتظ ��م م ��ن ع ��ام  ٢٠٠٢اىل ع ��ام
 ٢٠١٨يف كل م ��ن �أملاني ��ا  ،العراق
 .البحري ��ن  ،وفرن�س ��ا  ،والدمنارك
 ،واليون ��ان وا�سباني ��ا وام�ي�ركا
وكرواتيا وهنكاريا وبلغاريا وفلندا
 ..وكذل ��ك لديه العدي ��د من املعار�ض
امل�شرتك ��ة .وعمل العديد م ��ن الأفالم
الوثائقية ومبا فيها الأهوار
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ثقافة

�أمامه ��ا رج ��ل وابن ��ه جمعا الأزب ��ال وحمالهه ��ا خارج
ال�ساحة .يرتاجع ال�شبان ليفتحوا طريق ًا كي ميروا مع
حم ��ل من �أكيا� ��س �سود .كل فعل ل ��ه قد�سيته هنا ومنها
ال�ص�ل�اة .ملة م ��ن املعممني جل�س ��وا يف مربع حجز لهم
حتت �سماء تخطها الألعاب النارية .حتتي داخل النفق
�ش ��اب ال يلتفت للم�ستغربني حوله .ي�صبغ جوف النفق
اجله ��م باللون الأبي� ��ض :يالطولة باله ! ك ��م من الأيام
وال�ساع ��ات �سيق�ضيها حتى ي�ص ��ل النهاية الأخرى من
النفق .عم ��ل مل تفكر به احلكوم ��ات ومل يخطر ببالها.
خلف ��ه �شبان �أك�ث�ر جدية ي�ضعون الفر�ش ��اة  :مل�سة على
اجل ��دار وخطوتني للخلف ..يكتبون يومياتهم لوحات
داخ ��ل النف ��ق� .أردت �أن �أق ��ول له ��م :لي� ��س ه ��ذا م ��كان
للفرج ��ة! ثم ت�أك ��دت �أنهم ل ��ن يبال ��وا بن�صيحتي .هذه
�ساحتهم  ..هنا الوردة ،فلنلعب هنا!
الحكاية وال�صورة
يف �شباب ��ي كنت �أمر يف ه ��ذه ال�ساحة �أتي� � ًا من بارات
(�أب ��ي نوا�س) .يف ه ��ذه النقطة بالتحدي ��د يقفز �أمامي

دائم� � ًا م�صور ال�ساح ��ة في�شتعل الفال� ��ش بوجهي مثل
ف�ضيح ��ة� .أختفى ذلك امل�صور .هنا كل ي�صور نف�سه �أو
ي�صور �صديق ًا يريد �أن يوثق وجوده يف هذه اللحظات
التاريخي ��ة :كن ��ت هناك!ال�ص ��ورة �ستعط ��ي حكايت ��ه
م�صداقي ��ة ال�شاه ��د .اب ��ن �أخ ��ي ال ��ذي امته ��ن ال�ساحة
يج ��رين من مكاين لرييني حكاية �أخرى قبل �أن تكتمل
احلكاية احلالي ��ة .يف جوف اخليمة الت ��ي دخلناها �أم
كونوا فريق� � ًا يطبخ ويوزع "ال�سندوي�شات"
و�أوالدها ّ
على احل�شد ب�صرب عجيب.
�أك�ث�ر م ��ن موق ��ع للإ�سع ��اف والطباب ��ة�.أردت �أن �أ�س�أل
عن احلاالت الت ��ي ا�ستقبلوها .الطبيب اخلفر م�شغول
بع�ل�اج �شاب متعب من ثالث ��ة �أيام �سه ��ر متتاليةـ تقدم
�أحد م�ساعديه ( �إبراهيم ) ليخربين :مل تكن لدينا حالة
ت�سم ��م الي ��وم والبارحة ،لك ��ن �أول البارح ��ة كان يوم ًا
ع�صيب ًا…
تقاليد المواكب
ت ��دوخ و�أنت و�س ��ط ال�ساحة من ك�ث�رة الأفعال حولك،

م ��ع ذاك ال تتقاطع ك�أن منظم� � ًا �سماوي ًا يدير �أفعال هذا
احل�شد برباعة من يعرف نية كل واحد منهم .العراقيون
الذين ي�شكو احلاكمون من �أنهم الأكرث ع�صيان ًا للنظام
�أثبت ��وا يف هذه ال�ساحة �أنهم الآكرث تنظيم ًا لأن النظام
ج ��اء من رغبته ��م اخلا�صة .تقاليد املواك ��ب احل�سينية
انتقل ��ت لل�ساحة بن�ص ��ب اخليم وتنظي ��م �أماكن النوم
وتوفري وجبات طعام جماني ��ة و�أوقات توزيع ال�شاي
و�أماك ��ن احلالقة ومكتبة مفرو�ش ��ة على الأر�ض ملحبي
الق ��راءة .كل واح ��د �سيج ��د املتعة والث ��واب يف خدمة
الآخر.
خفة الدم
مل �أج ��د الـ(�أم ��ة البكائ�ي�ن) ،عك� ��س م ��ا كتب ��ه �صديق ��ي
الروائ ��ي (عل ��ي بدر) ،ب ��ل ر�أيت املرح وخف ��ة الدم يف
م�شه ��د ال�ساح ��ة .عوائ ��ل بكاملها خرجت م ��ع �أفر�شتها
لل�ساح ��ة ك�أنه ��ا حت�ض ��ر مهرجان� � ًا للمتع ��ة .م�شهدي ��ة
متنوعة ومتقاطعة .ترفع ر�أ�سك للأعلى فرتى مهرجان ًا
من الألعاب النارية وخطوط لليزر تتقاطع .

ن�صو�صنا ومتاهة هرم�س
علي ح�سن الفواز

قد تنطلق فكرة الت�أويل من
الرغبة في تجاوز ماهو ظاهر في
الن�ص،الى ما يحمل في جوهره
ً
فعال �أو موقف ًا مخبوءاً ،وله
مرجعيات �سيا�سية �أو نف�سية� ،أو
�آيديولوجية �أو دينية ،لكن يظل
المنطلق االجرائي للت�أويل هو
والمحتمل
الك�شف عن الممكن ُ
في � ّأي ن�ص ،وباالتجاه الذي
يحمل دالالت قد تدخل في
�صياغة كثير من ال�سرديات
الكبرى للن�صو�ص والجماعات،
حيث تتح�صن كل جماعة
بت�أويالت ،لها ح�صانة الن�صو�ص،
وب�سيميائيات لها قوتها في
التعرف والم�شاركة وال�صيانة..
ّ
وهذا ماي�سبغ على الت�أويل
حموالت خطيرة ،لي�س على
الم�ستوى العالماتي� ،أو �إزاحة
ماهو ظاهر ح�سب ،بل على
م�ستوى تحويل الن�ص الى مجال
�سري ،للتعبير عن �أفكار من
ال�صعب جداً المجاهرة بها،
�أو تداولها في ال�سياق العام
المحكوم بمركزيات غام�ضة..

فبقط ��ع النظر ع ��ن التو�صيف ��ات املعا�صرة
للت�أوي ��ل بو�صف ��ه جم ��ا ًال لالبت ��كار
اال�ستع ��اري� ،أو لعالقت ��ه مبرجعي ��ات
ل�ساني ��ة �أو اب�ستمولوجي ��ة ،ف� ��إن الره ��ان
عل ��ى فع ��ل الت�أوي ��ل يظ ��ل -يف ال�سي ��اق
الثق ��ايف والدين ��ي -جم ��ا ًال للت�سري ��ب
الن�سقي ،وللتموي ��ه على مركزيات العقائد
والأدجل ��ات ،و�أن تن ��اول مو�ضوعه ��ا
يدخ ��ل يف الكيفيات التي يت ��م بها توظيف
العالم ��ات� ،أو يف ما تكت�سبه تلك العالمات
من فعل واجراء وتعبري يف ال�سياق ،ومبا
يجعل منها �أكرث �أمن ��اط اخلطاب مواجهة
للتع�ص ��ب املع ��ريف �أو غ�ي�ره  ،وك�أنه ��ا

تفرت� ��ض دخ ��و ًال الواعي ��ا مل ��ا يُ�سم ��ى ب"
متاهة هرم� ��س" تلك التي"تتمي ��ز بقدرتها
عل ��ى االنتق ��ال م ��ن مدل ��ول �إىل �آخ ��ر دون
�ضابط �أو رقيب"كما يقول �سعيد بنكراد.
الدخ ��ول اىل تل ��ك املتاهة يكت�س ��ب �أهميته
م ��ن خالل ��ه جت ��اوزه للطاب ��ع املرجع ��ي،
الع�صاب ��ي �أو النف�سي ،لأن الت�أويل يعني-
هنا -تفكيك ًا للن�ص� ،أو حفر ًا يف م�ستوياته
وبنيات ��ه ،و�شروع ًا نح ��و ا�صطناع دالالت
له ��ا م�ست ��وى عالم ��ي مُ�ش ّف ��ر ،يف الرم ��وز
واال�سماء واال�ستعارات والعالقات ،حيث
ت�شتغل العالمات لت�ؤ�س�س خطاب ًا قد يكون
�ضدي� � ًا� ،أو معار�ض ًا ،لنق�ض ماهو ثابت يف
الن� ��ص اىل ماه ��و مُتخ ّي ��ل� ،أو مب ��ا ي�ستق
وتل ��ك العالم ��ات الباعث ��ة عل ��ى �إ�شباع ��ات
رمزي ��ة ،تلع ��ب اللغة فيه ��ا ال ��دور الفاعل،
مثلم ��ا يكون التاريخ جماله ��ا ،لأن الت�أويل
قرين ب�أحداث ومواقف و�صراعات ،ال�سيما
تل ��ك التي لها �أثر مف�صلي يف تاريخنا ويف
ذاكرتنا اجلمعية بدء ًا من �أحداث ال�سقيفة،
ومعرك ��ة �صف�ي�ن ،وحادث ��ة الط ��ف ،واىل
مات�أ�س� ��س م ��ن جدل عقائ ��دي وت�أويلي يف
علم الكالم..
المتاهة والمعرفة.

تبدو هذه الثنائية متقاطعة يف التو�صيف،
لكنها وا�ضحة يف الداللة،ل ّأن الت�أويل لي�س
بعيد ًا ع ��ن املعرفة ،بل �إنه كث�ي�ر ًا ما يدخل

يف �صلبها،لك ��ن دخول ��ه املاك ��ر وامل ��وارب
يجعلها رهينة املتاه ��ة واالختالف ،وعلى
وفقم ��ا ميكن �أن تبعثه من توليدات داللية،
وق ��راءات متع ��ددة ي�شتب ��ك فيه ��ا التاريخ
م ��ع اللغ ��ة ،واحلقيقة مع ن�سبيته ��ا� ،أو مع
طابعه ��ا الب� ��ؤري الذي يجعل منه ��ا ت�أويال
لوجهة نظر معينة.
متاه ��ة الت�أويل قد تدفع اىل موت الواقعة،
�أو �إىل ال�ش ��ك بها ،مثلما �أن املعرفة قد تقود
اىل الك�ش ��ف عن وج� � ٍه �آخر لتل ��ك الوقائع،
وبالت ��ايل تظل تل ��ك املتاه ��ة قرينة مبتاهة
الوقائ ��ع ذاتها ،لي�س لل�ش ��ك بوجودها ،بل
ب�إع ��ادة قراءته ��ا ،ومبعرف ��ة ما ُت�ش�ي�ر اليه
عالماته ��ا الل�ساني ��ة� ،أو ال�صراعي ��ة ،وهي
ق�ضاي ��ا �إ�شكالية نعاين الي ��وم من تراكمها
يف الالوع ��ي اجلمع ��ي ،وال ��ذي خ ��رج من
كونه ت�أوي ًال اىل كونه جما ًال رمزي ًا لالقرار
بالوقائع ،والدفاع عنها ،وو�ضعها بالتايل
يف �سياق التدوين التاريخي الذي يتعاطاه
اجلمهور.
ال�ش ��ك بالتاري ��خ� ،أو ب�سرديات ��ه كم ��ا
يق ��ول هايدن واي ��ت ،هو تعب�ي�ر على �أن
التاري ��خ تكتب ��ه جماعات له ��ا م�صاحلها،
وله ��ا عالقاته ��ا ،ولها �سلطته ��ا التي تقوم
يف جوهره ��ا عل ��ى غلبة �سلط ��ة الت�أويل،
وه ��ذا ما دعا بع� ��ض املدار�س الفقهية اىل
تكفري الت�أوي ��ل وو�صف ��ه بالبدعة ،مقابل
االنحي ��از اىل ظاه ��ر الن� ��ص كم ��ا ي�سميه

فقها�ؤها ،رغم �أن معرفة هذا الظاهر لي�س
بعي ��د ًا ع ��ن الت�أويل ذاته ،بحك ��م الطبيعة
املركزي ��ة للمرجعية الل�سانية يف م�سارها
اال�ستعاري او التو�صيفي.
متاه ��ة" هرم�س" لي� ��س تعبري ًا عن حمنة
الت�أويل يف ثقافتن ��ا العربية-الإ�سالمية،
بل هي تعبري عن �أزمة ال�سلطة /امل�ؤ�س�سة،
بو�ص ��ف �أن ه ��ذه ال�سلط ��ة املركزي ��ة هي
الق ��وة الت ��ي متل ��ك ال�سلط ��ة وال�ث�روة،
واحل ��ق الرم ��زي يف �صناع ��ة العالم ��ات
الت ��ي ُت�ش�ي�ر اىل مُق ّد� ��س ال�سلط ��ة ذاتها،
مثلما �إنه ��ا الإطار امل�ؤ�س�س ��ي -التعليمي
والتدويني -الذي يحفظ �أو يفر�ض الأثر
والدر� ��س �أو ميح ��وه ،و�أن رعب الت�أويل
�أو الدخ ��ول اىل متاهت ��ه يكم ��ن يف لعب ��ة
ذلك املحو ،فال�سلطة متحو مع معار�ضيها
ن�صو�صه ��م وعالماته ��م وطقو�سه ��م،
لك ��ن م ��وت الن�صو� ��ص يف الالوع ��ي
�صعب للغاي ��ة،و�أن �إحياءها هو
اجلمعي
ٌ
مايدخلها يف جمال الأ�سطورة واخلرافة
واملثيولوجيا،وبالت ��ايل تتحول اىل قوة
غري عاقلة م ��ن ال�صعب ال�سيط ��رة عليها،
واىل جم ��ال ل�س ��اين يق ��وم باال�شه ��ار
والرتميز والتداول ،و�صو ًال اىل الت�أويل
الن�سقي للمُ�ضمر وامل�سكوت عنه.
الن�صو�ص والالمحدود الت�أويلي

ح�ي�ن و�ض ��ع �أمربت ��و ايك ��و مفه ��وم

"ال�سيميو�سي� ��س" يف �سي ��اق الت ��داول
ال�سيميائ ��ي ،بو�صف ��ه �س�ي�رورة للع�ل�ام،
�أو تعب�ي�ر ًا عن الت�أويل الالحم ��دود ،ف�أنه
و�ض ��ع عالقة هذه ال�سيمي ��اء بالن�صو�ص
ع�ب�ر البحث ع ��ن املعنى� ،أو ع�ب�ر الك�شف
ع ��ن الت�أوي ��ل والت�أويل امل�ض ��اد ،واللذين
يُخفيان كثري ًا من الدالالت ،على م�ستوى
ال�سرديات� ،أو اال�ستعارات ،والتي ت�سعى
يف �سريورته ��ا للإيهام بقول احلقيقة� ،أو
الك�ش ��ف ع ��ن املعن ��ى بو�صف ��ه ا�ستبطانا
لأدجل ��ة معين ��ة� ،أو حتى الإيه ��ام بكتابة
نوع ما من املُتخيّل التاريخي..
ٍ
ق ��راءة الن�صو� ��ص ال�سردي ��ة ه ��ي املجال
ال ��ذي يتحرك فيه هذا املفه ��وم ،لي�س لأنه
حماول ��ة يف مط ��اردة املعن ��ى� ،أو رب ��ط
االيديولوجيا والعقيدة بت�أويل غامر يف
ن�ص ما ،بقدر ماهو متثيل متعال للخطاب،
ٍ
ذلك ال ��ذي ت�ستبطنه تلك االديولوجيا� ،أو
ت�سع ��ى اىل تي�س�ي�ر ت�أويل ��ه ،يف �سي ��اق
التعب�ي�ر ع ��ن ال�سلط ��ة� ،أو ع ��ن االف ��كار
وال�شعارات والطقو� ��س� ،أو �سياق كتابة
الق�ص�ص والرواي ��ات وال�سري والأ�سفار،
وه ��ي جم ��االت مفتوح ��ة لإع ��ادة �صياغة
الأث ��ر �أو الن� ��ص� ،أو و�ضع ��ه يف جم ��ال
ا�ستهالكي كب�ضاعة� /سلعة �أو ك�إعالن� ،أو
حتى التعب�ي�ر عن الهوي ��ة والذات ،حيث
يتح ��وّ ل ه ��ذا التعب�ي�ر اىل �سرتاتيجي ��ة
�سيميائي ��ة يرهنه ��ا الكات ��ب مل�صاحله�،أو
لعر�ض ��ه� ،أو لعقيدت ��ه ،رغ ��م �أن الت�أوي ��ل
يف �سياق ��ه الت ��داويل يخ�ض ��ع اىل فع ��ل
جمعي ،له عالقة بالتخيّل اجلماعوي� ،أو
بالرموز القرابي ��ة �أو الدينية� ،أو العقائد
الباطني ��ة والغنو�صية ،لك ��ن البع�ض من
الك ّت ��اب ي�سعى اىل التم ��رد ،واىل العنف
�أحيان� � ًا ،وع�ب�ر ا�صطن ��اع جم ��اورات
ا�ستعاري ��ة للن�صو�ص ،وللرم ��وز امل�ؤولة
ذي الهيمن ��ات الالوعي ��ة يف ذاك ��رة الأمّة
�أو اجلماعة.
الن�صو�ص االدبية ظلت بعيدة عن مغامرة
الت�أوي ��ل ،وع ��ن حدو�سه،وا�ستغرقته ��ا
النق ��ود الت ��ي ال ت ��رى يف الن� ��ص االدبي
�إلاّ ف�سح ��ة ل�ساني ��ة غايته ��ا التعب�ي�ر ع ��ن
اجلمال� ،أو القبح ،وبالتايل كانت القراءة
النقدي ��ة حمفوفة دائم� � ًا ب�ضغط املمار�سة
البالغي ��ة ،والتقان ��ات الت ��ي ُتعن ��ى ببناء
احلكاية ذي ال�صياغة االر�سطية ،و�صو ًال
اىل التداخ ��ل ال ��ذي فر�ضت ��ه الثقاف ��ات
الك�ب�رى -املارك�سي ��ة ،االجتم ��اع ،عل ��م
النف� ��س وغريها ،وعل ��ى ت�أطري موجهات
الق ��راءة ،وانتهاء مبمار�سة النقد الثقايف
الت ��ي ا�سهمت اىل ح ّد ما بتقوي�ض املجال
الأدبي ومعاجلات ��ه البنيوية ،ودفعه اىل
الت�أوي ��ل واىل املعاجل ��ات الثقافي ��ة التي
ربطت النق ��د بو�صفه معاجل ��ة ثقافية مع
الن� ��ص بو�صفه جم ��ا ًال مفتوح ��ا للقراءة،
وللت�أوي ��ل ،وللتعب�ي�ر عن بني ��ات ن�سقية
خبيئ ��ة ،وهارب ��ة م ��ن النم ��ط والهيمنة،
والت ��ي ميك ��ن مقاربته ��ا بو�صفه ��ا جما ًال
مفتوح ًا للت�أويل الالحمدود....
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ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﱃ  ،ﻳﺒﺪو أن اﻟ
ﺰﻋﻴﻤﲔ ﻳﺸﱰﻛﺎن ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ
ﹺ
أوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ .ﻓﻜﻼﳘﺎ ﻣﻦ
أﺻﻮل ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ وﻗﺪﻣﺎ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺎﺋﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎﹰ .وﻛﻼﳘﺎ ﻛﺎﻧﺎ
ﺻﻌﺪ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎ
ﻳﺘﻤﺘﻌﺎن ﺑﺎﻟﻜﺎرﻳﺰﻣﺎ .وﻛﻼﳘﺎ
ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ ا
ﻟﺴﻴﺎﳼ
وﻣﺎ
ﻛﺎن
ﻳﺒﺪو
ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ
وﺳﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺑﻠﺪﳞﲈ ﰲ ﻣﻨﺎخ أﺷﺒﻪ ﺑﺤﺮب
أﻫﻠﻴﺔ.
وﻛﺎن
ﻋﲆ
ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﲈ
ﻳﺮﻛﺰ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
ﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﺮﺟﻮﻟﻴﺔ وﻧﺰﻋﺘﻪ اﻟ
ﻌﺴﻜﺮﻳﺔ  .وﻛﻼﳘﺎ وﻋﺪ
وﲢﻮﻳﻞ ﺑﻠﺪﳞﲈ إﱃ ﻗﻮﺗﲔ
ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ اﳉﲈﻫﲑ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻬﲈ
ﻋﺎﳌﻴﺘﲔ .ﺣﺎول ﻛﻼﳘﺎ  ،ﺑﺪرﺟﺎت
ﺑﲔ اﻟﻘﻤﻊ وﺧﻠﻖ إﲨﺎع ﲨ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ  ،اﳊﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﺘﻮازن
ﺎﻫﲑي .ﻛﻼﳘﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﻗﺎﺳﻴﲔ وﻋﺎزﻣﲔ ﻋﲆ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺎﻧﻪﹺ
ﻋﺎﳌﻲ
إﻧﻪ ﻧﻈﺎم
ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﺮب
واﻟﻐﺰو .ﻛﻼﳘﺎ ﺗﺒﻨﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت
ﻧﺤﻮ
داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ
اﳊﺮب  ،ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳐﺘﻠﻔﺔ
ﺟﻮﻫﺮﻳ ﹰﺎ  ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻷداء
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺘﺒﺎﻳﻦ ﻷﻣﺘﻴﻬﲈ
وﺛﻘﺎﻓﺎﲥﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة . .وﻣﻊ
ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻋﻼﻗﺘﻬﲈ ﱂ ﺗﻜﻦ
ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻷ ﻳﺪﻳ
ﳏﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮات ﻓﻘﻂ  ،ﺑﻞ
ﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺸﺨﴢ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ أﻳﻀ ﹰﺎ ﹸﺷﻜﹺ
ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻗﻮﻣﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺟﺪ ﹰا
ﻠﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻛﺎﻧﺎ
ﻳﻌﻤﻼن
ﻣﻦ
ﺧﻼﳍﺎ.
ﻛﺎن ﻫﺘﻠﺮ
ﻳﻤﺘﻠﻚ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ رﺻﻴﻨﺔ
وأﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣ ﹰﺎ  ،ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﲆ
ﻣﻌﺎداة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﺣﺴﺐ
ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﺠﺎل اﳊﻴﻮي ﻧﺤﻮ ﺿﻢ
أراﴈ أوروﺑﺎ
اﻟﴩﻗﻴﺔ  ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻛﺎن
ﻟﺪ ﻣﻮﺳﻮﻟﻴﻨﻲ .
وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ
أن ﻣﻌﺎداة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺪ
ﻫﺘﻠﺮ واﻟﻨﺎزﻳﲔ ﻣﻮﺿﻮﻋ ﹰﺎ
ﻣﺮﻛﺰﻳ ﹰﺎ
وﻗﺎدت إﱃ ارﺗﻜﺎب ﳎﺎزر
اﳍﻮﻟﻮﻛﻮﺳﺖ
،ﺑﻴﻨﲈ ﰲ ﹺإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ  ،أﺻﺒﺤﺖ
اﻟﻌﻨﴫﻳﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺑﹸﻨﻴﺖ ﻋﲆ ﺣﺎﻻت
اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
اﳌﺴﺘ
ﻌﻨﴫي اﻟﺘﻲ ﻣﻮرﺳﺖ ﰲ
ﻌﻤﺮات اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣ ﹰ
ﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﺗﺮﺳﺦ اﻟﻌﻼﻗﺎت
وأواﺧﺮ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎت.
اﻟﻔﺎﺷﻴﺔ  -اﻟﻨﺎزﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ
وﰲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻧﻔﺴﻪ  ،أدت ﻋﻼﻗﺘﻬﲈ اﻟﺘﻲ
ﺑﺪت أﻣﺮ ﹰا ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ﹰا ﻷن اﻟ
اﳉﺎﻧﺒﲔ
ﺰﻋﻴﻤﲔ
ا
ﻛﺎﻧﺎ
ﻗﺪ
ﳌﺘﻘﺎﺑﻠﲔ
ﰲ
ﺣﺎرﺑﺎ
ﻋﲆ
اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
اﻷوﱃ اﻟﺘﻲ ﺧﴪﲥﺎ اﳌﺎﻧﻴﺎ
اﻟﺮﺟﻠﲔ
 ،إﱃ إﺧﻔﺎء ﺣﻘﻴﻘﺔ أن ﻛﻼ
ﱂ ﻳﻜﻮﻧﺎ ودودﻳﻦ وﻻ ﳏﻞ
ﺛﻘﺔ  .ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﻮﺳﻮﻟﻴﻨﻲ ﺑﺄﻧﻪ
ﺣﲔ أن ﻫﺘﻠﺮ
رب اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﰲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،ﰲ
ﺻﻮﹼ ر ﻧﻔﺴﻪ ﺷﺨﺼ ﹰﺎ ﺷﺪﻳﺪ
اﻹﺧﻼص ﻟﻸﻣﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ..

عن "دار املدى" �ص ��در كتاب "مو�س ��وليني وهتلر ..ق�ص ��ة
ت�شكي ��ل احللف الفا�شي" الكتاب ي�سل ��ط ال�ضوء على �أوجه
ال�شب ��ه بني الزعي ��م الفا�شي الإيط ��ايل مو�سوليني والزعيم
الن ��ازي الأمل ��اين هتل ��ر ،فكالهم ��ا م ��ن �أ�ص ��ول متوا�ضعة،
وكالهم ��ا �ﺻﻌﺪ اىل اﻟ�ﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎ�ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ
اﻟ�ﺴﻴﺎ�س ��ي ،وكان ك ��ل منهم ��ا ﻳﺮﻛﺰ ﺑﺎ�ﺳﺘﻤﺮار عل ��ى �ﺻﻔﺎﺗﻪ
اﻟﺮﺟﻮﻟﻴﺔ وﻧﺰﻋﺘﻪ اﻟﻌ�ﺴﻜﺮﻳﺔ .وكالهم ��ا وﻋﺪ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ
اجلماه�ي�ر ﻣﻦ خلفهم ��ا ،كالهما كان قا�سي� � ًا ،وكالهما ﺗﺒﻨﻰ
�ﺳﻴﺎ�ﺳﺎت داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ احل ��رب ،ﺗﻈﺎﻫﺮ
ﻣﻮ�ﺳﻮﻟﻴﻨﻲ ﺑ�ﺄﻧﻪ رب اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ يف �إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،ﰲ ح�ي�ن �أن ﻫﺘﻠﺮ
�ﺻﻮر ﻧﻔ�ﺴﻪ �ﺷﺨ� ًﺼﺎ �ﺷﺪﻳﺪ ا�ﻹﺧﻼ�ص ﻟ�ﻸﻣﺔ الأملانية.

ح

ول العا

ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻥ ﻏﻮﺷﻴﻞ

ﻣﻮﺳﻮﻟﻴﻨﻲ ﻭﻫﺘﻠﺮ
ﻗﺼﺔ ﺗﺸ

ﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻠﻒ ﺍﻟﻔﺎﺷﻲ

لم

ظاه��رة فلكية ن��ادرة �س��تحدث ف��وق الع��امل العربي
�سيتمكن �سكان الأر�ض يف  11نوفمرب/
ت�شرين ال �ث��اين ،م��ن م�شاهدة كوكب
عطارد وهو مي ّر من �أمام ال�شم�س .ولن
تتكرر هذه الظاهرة النادرة مرة �أخرى
�إال ع��ام  ،2032و�سيتمكن امل��واط��ن
العربي من م�شاهدة الظاهرة كذلك مع
بع�ض االحتياطات ال�صحية.
وع�ط��ارد �أ�صغر كوكب يف املجموعة
ال�شم�سية والأق� � ��رب �إىل ال�شم�س،
و�أح �ي��ان � ًا يعرب �أم ��ام ق��ر���ص ال�شم�س
امل�شرق م��ن منظور الأر�� ��ض .وكانت
�آخ��ر م��رة ح��دث فيها ذل��ك ع��ام ،2016
ولكن بعد هذه املرة �سيتعني االنتظار
 13عام ًا �آخر لر�ؤية العبور التايل.
و�سيبد�أ ع�ط��ارد رحلته ع�بر ال�شم�س و�سي�ستغرق العبور � 5ساعات ون�صف "نا�سا" .و�سيكون ال�ك��وك��ب العابر
ي��وم  11نوفمرب/ت�شرين ال�ث��اين يف ��س��اع��ة ت�ق��ري�ب� ًا ،وينتهي يف ال�ساعة �صغري ًا ج��د ًا ،بحيث �سيحتاج مراقبو
متام ال�ساعة  12:30بتوقيت غرينت�ش 18:30 ،بتوقيت غرينت�ش ،وفق ًا لوكالة ال���س�م��اء �إىل م �ع��دات خ��ا��ص��ة ل��ر�ؤي��ة

الظاهرة ،مثل التل�سكوب �أو مناظري
جمهزة مبر�شحات �شم�سية واقية.
و�سيكون العبور مرئي ًا من معظم �أمريكا
ال�شمالية ،وكل �أمريكا اجلنوبية ،وكل
�أفريقيا ،و�أج ��زاء من �أوروب ��ا و�آ�سيا
والقارة القطبية اجلنوبية.
ووفق ًا خلريطة ن�شرها موقع "�إكليبي�س
وايز"�� ،س�ي�ح�ظ��ى ال� �ع ��رب ب�ف��ر��ص��ة
م�شاهدة العبور �أث�ن��اء ت�ط��وره خالل
وقت غروب ال�شم�س.

م ���ن ���ة ���ش��ل �ب �ي
حت�صل على جائزة فاتن
حمامة

عداد يالحق تغريدات ترامب� ...أخطاء �إمالئية فادحة
ي��واج��ه الرئي�س الأم�يرك��ي دون��ال��د ت��رام��ب،
م�شكلة خطرية يف الإمالء ،حتى �أنه �أخط�أ يف
كتابة ا�سم زوجته على "تويرت" ،وا�سم وزير
الدفاع� ،أخري ًا ،وبقيت كلمة  ، covfefeالتي
وردت يف تغريدة له ع��ام  ،2017اال�ستثناء
الأك�ثر �إ�ضحاك ًا .يف العادة يتم حذف بع�ض
الأخ �ط��اء املطبعية وت�صحيحها .ولغر�ض
�إح���ص��اء ع��دد ه��ذه الأخ �ط��اء طلبت "م�صادر
موثوقة" ل�شبكة تلفزيون "�سي �أن �أن" من
موقع  ،Factba.seال��ذي يتتبع كل كلمة
ينطق بها ت��رام��ب وال�سيا�سيون الآخ ��رون،
للتو�صل �إىل �إح�صاء.
وعلق برايان �ستيلرت من "�سي �إن �إن" قائ ًال
"اجلميع يرتكبون �أخطاء �إمالئية" .ولكن

�آن هاثاوي
وكاثرين
زيتا جونز
�أُبعدن عن
التمثيل
ب�سبب العمر

� Factba.seإىل �أبعد من ذلك ،وبحثوا عن
الأخطاء الإمالئية عند �أفراد �آخرين من عائلة
ترامب ،واملر�شحني للرئا�سة عام  2020الذين
يطمحون �إىل تويل وظيفة ترامب.
وبح�سب ما يالحظ مراقبون،
ف� ّإن �شيئني يجعالن �أخطاء
ت ��رام ��ب �أك �ث��ر ب� � ��روز ًا:
ال �ك �م �ي��ة وال �� �س �خ��اف��ة.
ومع ذلك �أح�صي 188
خط�أ �إمالئي ًا منذ توىل
ال��رئ �ي ����س الأم�ي�رك���ي
على "تويرت"" ،ترامب يفعلها �أك�ثر بكثري من�صبه ،مبعدل خط�أ
م��ن م�ع�ظ��م النا�س" .ذه ��ب ال �ب��اح �ث��ون يف �إمل�ائ��ي ك��ل خم�سة
�أيام.

�آن هاثاواي� ،أوليفيا وايلد� ،إميا توم�سون وغريهن� ...أملع جنمات مت ا�ستبعادهن
عن التمثيل ب�سبب تقدّمهن بال�سن .ح ّتى � ّأن البع�ض منهن مل يبلغن الثالثني من
العمر .فلم تبلغ �آن هاثاوي  40عامًا حتى الآن ،لكنها �أعلنت �أ ّنه بعد �سن الثالثني،
اقت�صرت عرو�ض العمل لديها على �أدوار ال�شخ�صيات يف عمر �صغري" .عندما كنت
يف �أوائل الع�شرينيات من عمري ،كان يتم كتابة �أدوار للن�ساء يف اخلم�سينيات من
العمر ،وكنت �أقبل بها و�أح�صل عليها .والآن �أنا يف الثالثينيات من عمري ،و�أفكر
"ملاذا ح�صلت هذه الفتاة البالغة من العمر  24عامًا على هذا الدور ،ومل �أح�صل
�أنا عليه؟" .حل�سن احلظ ،ال تزال هاثاوي ال�شخ�صية الرئي�سة يف خمتلف
الأف�لام من جميع الأن��واع ،من اخليال العلمي �إىل الدراما والكوميديا .يف
هذه املرحلة من العمر ،ف�إن ر�ؤية كاثرين زيتا جونز( 50عام ًا) "مرفو�ضة"
نظ ًرا لعمرها مل يعد مفاج�أة ،ولكن قد ن�شعر بال�صدمة ملعرفة �أنها حُ رمت من
دورها عندما كانت ال تزال يف الـ  19عام ًا .كانت مراهقة ،و�أرادت اختبار �أداء
دورغرامي" .تريفور املخرج �أخربين حينها �أنني كنت كبرية جد ًا يف ال�سن
وجميلة جد ًا للدور".

تقـريــر...
� سامي قفطان
ال �ف �ن��ان ال �ك �ب�ير ي �� �ش��ارك يف
امل�سل�سل االذاعي االجتماعي
ال��ذي كتبته الفنانة عواطف
نعيم ويخرجه ح�سن جا�سم
وي �� �ش��ارك يف اداء ادواره
ال� �ف� �ن ��ان ��ون اي � � ��اد را�� �ض ��ي
وع��واط��ف نعيم ..ويذكر ان
�آخ ��ر اع �م��ال ال �ف �ن��ان الكبري
�سامي قفطان تقدميه مل�سرحية
بعنوان "�صورة و�صوت" يف
مدينة ماملو جنوبي ال�سويد.
� �ض �م��ن ف �ع��ال �ي��ات امل �ه��رج��ان
ال��ذي اقامته م�ؤ�س�سة بيدر،
حيث �ضم عرو�ضا ت�شكيلية
للفنان العراقي جعفر طاعون
كما ت�ضمن معر�ضا للكتاب
العربي مب�شاركة عدد من دور
الن�شر العراقية والعربية.
 كرمي خنجر
امل��خ��رج امل �� �س��رح��ي ي�ستعد
لعر�ض م�سرحيته "الطبيب
والآخر" للم�ؤلف ال�صربي
م� ��ا ّري�� �ك� ��وف م� � ��ويل وق� ��ام
ب�ترج �م �ت �ه��ا ال �ف �ن��ان ال�ك�ب�ير

�أعلن مهرجان القاهرة ال�سينمائي ال��دويل منح جائزة فاتن
حمامة للتميز هذا العام للممثلة امل�صرية منة �شلبي" ،تقدير ًا
مل�سريتها الفنية احلافلة ب�أعمال �سينمائية متميزة".
ومينح املهرجان الأعرق م�صري ًا وعربي ًا هذه اجلائزة
كل عام �إىل �أحد الفنانني ال�شبان ،بينما يقدم جائزة
�أخرى تقديرية لكبار الفنانني و�صناع ال�سينما.
وقال رئي�س املهرجان حممد حفظي يف بيان �أم�س
الأح ��د� ،إن منة �شلبي "متيزت بانتقاء �أدواره ��ا
واجلر�أة يف طرق الأبواب غري املعتادة ،لت�صبح يف
زمن قيا�سي واحدة من �أهم ممثالت جيلها".
و�أ� �ض��اف" :قد يناف�سها يف النجومية ع��دد م��ن بنات
جيلها ،لكنها يف حب ال�سينما اخ�ت��ارت �أن تكون �أكرث
�إخ�لا��ص��ا ومت�سكا ،وب��ال�ت��ايل كانت ال�سينما �أي�ضا �أك�ثر
مت�سكا بها ،فا�ستحقت �أن تكون املكرمة بجائزة التميز يف
افتتاح الدورة احلادية والأربعني".
وي�ق��ام امل�ه��رج��ان يف ال�ف�ترة م��ن � 20إىل  29ت�شرين الثاين
مب�شاركة نحو  150فيلم ًا م��ن  63دول��ة ،م��ن بينها املك�سيك
"�ضيف ال�شرف".
من جانبها� ،أبدت منة �شلبي اعتزازها بهذا التكرمي قائلة:
"عندما كنت ممثلة جديدة متنيت �أن �أح�صل على دعوة
حل�ضور افتتاح مهرجان القاهرة ال�سينمائي يكتب
عليها ا�سمي".
و�أ�ضافت" :رمبا يك�شف ذلك عن حجم �سعادتي
وفخري بتلقي دع��وة من نف�س املهرجان بعد
� 20سنة �سينما يكتب عليها امل�ك��رم��ة منة
�شلبي ،ويزيد من �سعادة قلبي والإح�سا�س
بالفخر �أن هذه اجلائزة الكبرية حتمل ا�سم
الفنانة اال�ستثنائية فاتن حمامة".

ال��راح��ل �سامي عبد احلميد،
و��س�ت�ق��دم امل���س��رح�ي��ة �ضمن
احلفل الت�أبيني ال��ذي يقيمه
م��ع��ه��د ال� �ف� �ن ��ون اجل �م �ي �ل��ة
مبنا�سبة اربعينية الفنان
ال��راح��ل �سامي عبد احلميد
وذلك يوم ال�سبت القادم على
قاعة م�سرح املعهد.
 علي خ�صاف
امل��اي �� �س�ترو وامل �ل �ح��ن اجن��ز
حل��ن اغ �ن �ي��ة ب �ع �ن��وان "هنا
العراق" ك� �ت ��ب ك �ل �م��ات �ه��ا
ال�شاعر وليد خالد ال�شطري
و�سي�ؤديها الفنان التون�سي
ال �ك �ب�ير "لطفي بو�شناق"
واالغنية تقدم التحية ل�شباب
التظاهرات وت�ضحياتهم يف
�سبيل التغيري واال�صالح.

فنان��ون :ال�ش��باب ق��ادة امل�س��تقبل وفخ��ر البالد..

 حممد جا�سم
امل ��دى تقف ب�ي�ن املتظاهرين كم ��ا يف كل يوم يف
�ساح ��ات االحتج ��اج ..وت�شارك دائم ��ا مع ابطال
�ساح ��ة التحري ��ر لت�سجي ��ل مواقفه ��م البطولية.
اليوم نق ��ف مع فنانينا االبطال الذين �شكلوا منذ
ال�ساعات االوىل مدا م�ساندا البطالنا اال�شاو�س.
وننق ��ل بع� ��ض م ��ا قاله فنانون ��ا وه ��م ي�شاركون
ال�شباب ثورتهم واعت�صامهم.
الفنانة بتول عزيز قالت -:اهلي ونا�سي واحبتي
انتم رفعة را�س ،وان ��ا فخورة بكم وبعراقيتي ال
النتمائ ��ي للع ��راق فح�سب ،بل لك ��وين جزءا من
ه ��ذا ال�شعب اال�صي ��ل ،الذي يثبت ك ��ل يوم انهم
االح ��ق لقيادة ه ��ذا البلد .كونوا ي ��دا واحدة وال
يهزك ��م حزب ما او انتم ��اء طائفي اوع�شائري او
مذهبي لتفريقكم ،و�صمموا اىل حني بلوغ املراد
ب�سلميتكم ،الت ��ي اذهلتهم وجعلته ��م ي�ستعينون
باتباعه ��م ليخططوا لهم� .ستك ��ون لهم اخل�ضراء

الطقس

�شكر ًا ملوقع الفي�سبوك ،لأنه �أزاح
الغمة عن عيون هذا ال�شعب
املغ ّرر به ،بعد �أن حاولت القوى
الإمربيالية ،ومعها �أ�صحاب
الأجندات الأجنبية ال�صيد يف
املاء العكر يف ق�ضية حجب
مواقع التوا�صل االجتماعي،
فقد ن�شر رئي�س الوزراء عادل
عبد املهدي ر�سالته �إىل ال�شعب
العراقي عن طريق الفي�سبوك..
يف الوقت الذي ال تزال فيه وزارة
املوا�صالت حتجب مواقع التوا�صل
االجتماعي ،وتتعوذ بال�شيطان
من الفي�سبوك ،وتتمنى انقرا�ض
الوات�ساب واالن�ستغرام.
�آ�سف ،ن�سيت �أن �أخربكم �أن
الن�سخة احلديثة من قا�سم عطا..
وهو ال�سيد الناطق با�سم القيادة
العامة للقوات امل�سلحة عبد الكرمي
خلف  ،ين�شر بياناته الكوميدية من
خالل مواقع التوا�صل االجتماعي
"العميلة  ،حيث يبدو �أن هناك
حالة غرام بني الناطق وبني
مواقع التوا�صل االجتماعي التي
يحرمونها على النا�س  ،ولهذا فهو
ي�صر على �أن يهل علينا كل �ساعة ،
مرة من خالل تغريدة ومرة من�شور
يف �أحد املواقع ومرات بال�صوت
وال�صورة ،ورغم كثافة احل�ضور
الإعالمي لل�سيد الناطق فقد ثبت
بالدليل القاطع �أن �أحدا يف العراق
ال يثق على الإطالق بت�صريحاته،
بدليل �أن معظم الأحداث الأمنية
التي تع�صف بالبالد يعتربها
الناطق جمرد م�ؤامرة و�أن
احلكومة تعاملت معها ،وهكذا
خرج علينا قبل �ساعات من كتابة
هذا العمود ليقول �إن" :جمموعات
عربت ج�سر الأحرار ،وقواتنا
اتخذت الإجراءات ال�ضرورية ،
وكانت هذه الإجراءات التي مل
يذكرها ال�سيد الناطق قد ت�سببت
با�ست�شهاد خم�سة �شبان وجرح
الع�شرات.
�إذن لي�س علينا �إال �أن ن�سمع
ونطيع ،فقد ت�صور ال�سيد عبد
الكرمي خلف �أن �شباب التظاهرات
من ال�سبايا والعبيد يف مملكته،
لي�س مطلوبا منهم �سوى اال�ستماع
�إىل تعليماته وتنفيذ ما ي�أمر به،
و�أن يقولوا له ب�صوت واحد� :سمع ًا
وطاعة يا موالنا� ..أعطنا يدك
لنقبلها.
ال�سيد خلف ال يريد �أن يقتنع ب�أن
تغيرّ ا قد ح�صل يف العراق ،و�أن
متاثيل "قائد احلملة الإميانية"
قد �أزالتها الدبابات الأمريكية
من الوجود ،فهو مثل كثري من
ال�سيا�سيني وامل�س�ؤولني ينظرون
�إىل العامل من خالل عقولهم
ال�ضيقة ،يتحدثون عن الدميقراطية
من على �شا�شات الف�ضائيات ،لكنهم
يف اخلفاء يعيدون بناء جمهورية
اال�ستبداد واخلوف ،يريدون �أن
يظل العراقيون م�سلوبي الإرادة،
يعي�شون خائفني من احلكام .ما
حدث خالل احتجاجات ت�شرين
يف�ضح خمططات عبد الكرمي
خلف ومن معه ،ويثبت للجميع
�أن احلكومة ال ت�ضع اخلطط
حلماية النا�س ،والت�سعى �إىل
مطاردة الفا�سدين وحما�صرتهم،
و�إمنا خطتها الأ�سا�سية حتويل
بغداد �إىل �إمارة حتكم ب�صوجلان
عادل عبد املهدي وت�صريحات عبد
الكرمي خلف  ،و�إال ماذا ن�سمي ما
جرى حتت �سمع وب�صر احلكومة
ومباركتها؟ ..ماذا ن�سمي تهديدات
الناطق بف�ض االعت�صامات
مبنجنيق عادل عبد املهدي.

عواطف نعيم

�سجنا كبريا يحتمون به.
يف ح�ي�ن ب ��د�أ الفن ��ان عزي ��ز خيون كالم ��ه بهذه
االبيات من ت�أليفه-:
حَ ْط روحه �إبچ ّف ْه ...
او�صاح :
ْ
يعراق بالدم ...

علي �صربي

بتول عزيز

ِن ّف ْ
أرواح .......
ديك بال ْ
وا�ض ��اف ان "الف ��ن ح�ي�ن يُ�ش ��ارك يف الدفاع عن
احلري ��ة واملظلوم�ي�ن يف ه ��ذ�آ الع ��امل ..امنا هو
الف ��ن احلقيق ��ي ال ��ذي يتج ��اوز احل ��دود" وختم
عزيز كالمه بهذه االبيات-:
اجلبنك يليلي واب�سك جذب

�أعلنت الهيئة العامة للأنواء اجلوية العراقية حالة الطق�س لهذا
اليوم (الثالث ��اء) �أن درجات احلرارة �ستحاف ��ظ على معدالتها
املا�ضية ،وان اجلو �سيكون بني غائم جزئيا وغائم.

ا�سنني احنة ن�صرح ونكتب
ماواحد �سمعنة,وايد ورحب
كتل واحزاب دا�ست حنه وك�صيبة
يف ح�ي�ن قال ��ت الدكت ��ورة عواط ��ف نعي ��م
تخاط ��ب ابط ��ال �ساح ��ة التحري ��ر (اوالدي..
حباي ��ب قلبي ..يام ��ن رفعت ��م را�سي..اثبتوا يف
مواقعك ��م وعوف ��وا اجل�سر...انت ��م االعل ��ون).
ث ��وار ت�شرين ه ��م املنا وام ��ل ال�شع ��ب العراقي
يف التغي�ي�ر وت�صحي ��ح امل�سرية .وقال ��ت الفنانة
ام�ي�رة جواد -:حتية لل�شب ��اب االبطال الذين كنا
ننظ ��ر اليه ��م با�ستخف ��اف �سابق ��ا ،لكنه ��م اثبتوا
احقيته ��م منا بقيادة االعت�صام ��ات والثورة على
الباط ��ل .متنيت لو كان ابن ��ي "علي" ما زال حيا
لك ��ان واحدا من ه� ��ؤالء االبطال ،الذي ��ن �صاروا
املن ��ا وام ��ل كل ال�شع ��ب العراق ��ي يف ا�سرتجاع
حق ��ه امل�سل ��وب من ق ��وى ال�ضاللة .ودع ��ا الفنان
ح�س�ي�ن عل ��ي ه ��ارف جمي ��ع ال�سينمائي�ي�ن لدعم

االعت�صامات والتظاه ��رات فقال -:ما يحدث يف
�ساحات التظاه ��رات واالحتجاجات يف بغداد و
باقي املحافظات يجب توثيقه بكامرياتكم ،حفظا
للتاريخ وتخلي ��دا لهذا احلدث التاريخي ..ف�ضال
عن �ضرورة احل�ص ��ول على مواد �أر�شيفية ميكن
الإف ��ادة منها الحقا يف �صنع اف�ل�ام �سينمائية او
اعم ��ال درامية تتن ��اول هذه املرحل ��ة ال ترتددوا
وال تتقاع�س ��وا �أ�صدقائي هذه م�س�ؤوليتكم وهذا
واجبكم .وانها فر�صتكم العظيمة فال ت�ضيعوها.
وا�شار الكاتب علي �صربي اىل انه �سيغيب قليال
عن �ساحة االحتجاج وقال -:لكن لن ابتعد عنكم
كثريا ،لأنني ب�صدد كتاب ��ة �سيناريو فيلم روائي
ع ��ن ملحم ��ة �ساح ��ة التحري ��ر واملطع ��م الرتكي،
ومطلوب من ��ي �إجنازه ب�أ�سرع وق ��ت ،و�سيكون
�أبط ��ال الفيل ��م ،م ��ن �شب ��اب التحري ��ر واملطع ��م
الرتكي ،ي�ضاف لهم �أربعة من املمثلني املعروفني،
امتنى ان �أوثق ثورتكم للتاريخ.
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