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الإ�ضراب وقطع الطرق ي�صل ملناطق حيوية يف بغداد
وال�سلطات تتالفى "مقاطع الفيديو"
 بغداد /المدى
للي ��وم الثال ��ث عل ��ى الت ��وايل
يق ��وم حمتجون باغ�ل�اق طرق
يف بغ ��داد وبع� ��ض املحافظ ��ات تنفي ��ذا
لـ"اال�ض ��راب العام" الذي ب ��د�أت ال�سلطة
تتعام ��ل حيال ��ه بعن ��ف مت�صاع ��د كال ��ذي
حدث م�س ��اء االثنني قرب ج�س ��ر االحرار
و�سط العا�صمة.
باملقاب ��ل �سق ��ط املئات بني قتي ��ل وجريح
نهار ام� ��س ،يف حماولة الق ��وات االمنية
ف�ض جتمع املحتجني الذين يقطعون منذ
اي ��ام طري ��ق ميناء ام ق�ص ��ر يف الب�صرة،
فيم ��ا �شنت ال�سلطات حم�ل�ات اعتقال يف
املدينة.
وو�ص ��ل املحتج ��ون يف بغ ��داد ام�س اىل
مناط ��ق ح�سا�س ��ة يف العا�صم ��ة ،حي ��ث
اغلقوا طريقا حيويا يف منطقة اجلادرية
الت ��ي ت�ض ��م ع ��ددا م ��ن من ��ازل ومكات ��ب
االح ��زاب واحل�شد ال�شعب ��ي ،كما اغلقوا
احياء يف غربي العا�صمة.
وقال �شهود عي ��ان لـ(املدى) ان تظاهرات
خرج ��ت ام� ��س يف "منطقت ��ي ال�سيدي ��ة
والغزالي ��ة" ،فيم ��ا اك ��دوا ان املحتج�ي�ن
قام ��وا بقطع عدد من الط ��رق امل�ؤدية اىل
تلك املناطق.
باملقابل وا�ص ��ل املحتجون اغالق مقاطع
م ��ن طري ��ق حمم ��د القا�س ��م ال�سري ��ع،
والكمالية ،و�ساحة عدن ،وتقاطع ال�شيخ
عب ��د الق ��ادر القري ��ب م ��ن مناط ��ق جتمع
املتظاهرين.
وقط ��ع املتظاه ��رون اول م ��ن ام� ��س 48
طريقا بح�س ��ب قيادة عمليات بغداد ،فيما
ق ��ال الناط ��ق با�س ��م القائد الع ��ام للقوات
امل�سلح ��ة الل ��واء عب ��د الكرمي خل ��ف ،ان
الق ��وات الأمني ��ة "�ستف� ��ض" �أي جتم ��ع
للمتظاهرين خارج �ساحة التحرير و"لن
ن�سمح لأي فو�ضى".
واق�ت�رب حمتج ��ون م�س ��اء االثن�ي�ن م ��ن

�شبك ��ة االع�ل�ام العراق ��ي ووزارة الع ��دل
ومق ��ر احلكومة يف الع�ل�اوي ،ما ا�ضطر
القوات االمني ��ة اىل ا�ستخدام الر�صا�ص
احل ��ي لتفريقه ��م وايق ��اع املئ ��ات ب�ي�ن
قتل ��ى وجرحى.وبح�س ��ب مقاط ��ع فيديو
بثه ��ا نا�شط ��ون عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي ،اتهم ��وا فيها بع� ��ض القوى

االمني ��ة ب�إ�شع ��ال "الفتن ��ة" ب�ي�ن ال�سلطة
واملتظاهري ��ن من خ�ل�ال حماولة التعدي
عل ��ى امل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة وال�صاقه ��ا
باملحتجني.واغلقت القوات االمنية عقب
ا�شتب ��اكات اول من ام�س ج�س ��ر االحرار
بالكونكري ��ت ،ليك ��ون اجل�س ��ر الثال ��ث
الذي يغلق بعد "اجلمهوري" و"ال�سنك"

الذي اغلق خوف ��ا من ت�سلل حمتجني اىل
ال�سفارة االيرانية واملنطقة اخل�ضراء.
وكان التلفزيون الر�سمي الإيراين قال ان
�سفارته يف بغ ��داد م�ؤمنة من قبل "قوات
خا�صة من مكافحة الإرهاب ،وكذلك قوات
مكافحة ال�شغب".
م�ساء االثن�ي�ن املا�ضي ،متك ��ن حمتجون

من رف ��ع العلم العراقي ف ��وق جدار مبنى
القن�صلي ��ة الإيراني ��ة يف مدين ��ة كرب�ل�اء
و�س ��ط العراق للم ��رة الثانية.و ُقتل ثالثة
�أ�شخا�ص عل ��ى الأقل و�أ�صي ��ب الع�شرات
عندم ��ا حا�ص ��ر حمتج ��ون القن�صلي ��ة
الإيرانية يف كربالء �أول �أم�س الأحد.
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عبد املهدي:

�إقالة احلكومة تتطلب
موافقة الربملان
 بغداد /المدى
رم ��ى رئي� ��س احلكوم ��ة
عادل عبد املهدي ،ام�س،
الك ��رة يف ملع ��ب جمل� ��س النواب
قائ�ل�ا ان اقال ��ة احلكوم ��ة يج ��ب
ان تك ��ون ع�ب�ر الربمل ��ان ،وان هذا

االجراء (االقالة) �سيتم يف غ�ضون
�ساعات.
ق ��ال رئي� ��س احلكوم ��ة ع ��ادل عبد
امله ��دي ان "هن ��اك �آلي ��ات حل ��ل
احلكوم ��ة وت�سليمه ��ا يف غ�ض ��ون
�ساع ��ات ع ��ن طري ��ق جمل� ��س
النواب".
وا�ض ��اف عبد امله ��دي ان "التعديل
الد�ست ��وري ميك ��ن ان ي�ص ��ل اىل
تغي�ي�ر طبيع ��ة النظ ��ام ال�سيا�س ��ي
ع�ب�ر االج ��راءات القانوني ��ة
والد�ستورية".
وانتقد رئي�س احلكومة "الدعوة
ملنع الدرا�سة" ق��ائ�لا ان�ه��ا "عمل
غ�ي�ر ��ص�ح�ي��ح ف�ل�ا مي �ك��ن تعطيل
ح��ق التعليم".وب�ش�أن مطالب
املتظاهرين باللجوء اىل انتخابات
مبكرة قال عبد املهدي" :ال ميكن
ال��ذه��اب الن�ت�خ��اب��ات مبكرة دون
ح ��ل الربملان".وقبل ذل� ��ك اق��ر
جمل�س الوزراء "حزمة ا�صالحات
جديدة" تت�ضمن امل��واف �ق��ة على
م�شروع قانون اللجنة االوملبية
العراقية واح��ال�ت��ه اىل ال�برمل��ان.
كما قرر منح وزير النفط �صالحية
املوافقة على تعيني خريجي معاهد
التدريب النفطي لعامي
2019 -2018
ع� � �ل � ��ى م �ل��اك
الوزارة.

متظاهرون ي�شرفون على املنطقة اخل�ضراء من املطعم الرتكي( ..عد�سة :حممود ر�ؤوف)

2
ائتالف عالوي :عهد احلوار الوطني بني ال�سلطة وال�شعب انتهى
طلب ال�ستجواب رئي�س احلكومة
3
رئا�سة الربملان تت�سلم ثاين ٍ
قادة �أمريكان :داع�ش ي�سعى لتثبيت نف�سه يف مناطق عراقية نائية
مل�ساءلته عن قتل املتظاهرين وا�ستخدام غازات حمرمة واعتقال النا�شطني

الق�ضاء يحذر من "الظواهر ال�شاذة" يف التظاهرات

 بغداد /المدى

 ترجمة /حامد �أحمد
ق � � � ��ال م� � ��� � �س� � ��ؤول � ��ون
ع�سكريون امريكان يف
ت�صريحات انه بعد ا�شهر فقط من
فقدان تنظيم داع�ش لآخ��ر معقل
له يف �سوريا وبعد ايام من مقتل
زعيمه اب��و بكر البغدادي بغارة
�أمريكية ،فان التنظيم قد وجد له
م�لاذا �آم�ن��ا يف منطقة نائية غري
م�سيطر عليها يف ال� �ع ��راق ،يف
وقت يقوم فيه م�سلحون �أجانب
ب�ع�ب��ور احل ��دود م��ن ��س��وري��ا اىل

داخ��ل البلد.وقال اجل�نرال وليام
�سيلي ،قائد ق��وات ال��رد ال�سريع
للتحالف ال��دويل يف ال�ع��راق يف
ت�صريح ملحطة NBC News
االم�يرك�ي��ة "املعركة �ضد تنظيم
داع ����ش م���س�ت�م��رة .ن�ح��ن ن�شاهد
م�سلحي داع����ش وه��م يتحركون
م��ن � �س��وري��ا ع�بر م �ئ��ات االم �ي��ال
من ال�صحراء".وا�ضاف �سيلي،
بقوله ان هدفهم هو اعادة ت�أ�سي�س
خالفتهم املادية للمرة الثانية يف
املنطقة .يف العام � 2014سيطر
تنظيم داع�ش على مناطق وا�سعة

من االر���ض عرب العراق و�سوريا
يعي�ش فيها  10م�لاي�ين �شخ�ص
حتت �سيطرته مبا ا�سماها خالفة
التنظيم .املقاتلون الكرد املدعومني
من ال��والي��ات املتحدة يف �سوريا
اعلنوا الن�صر على داع�ش يف �آذار،
ويف اعقاب التوغل الرتكي ل�شمال
�شرقي �سوريا ال�شهر املا�ضي قال
الرئي�س االمريكي دونالد ترامب
يف ت �غ��ري��دة ل��ه ع �ل��ى ت��وي�تر ان
الواليات املتحدة "احلقت الهزمية
ب �خ�لاف��ة داع�����ش ب�ن���س�ب��ة %100
".ولكن يف ال�ت�ق��ري��ر الف�صلي

جلنة تعديل الد�ستور تدعو املنظمات
والنقابات للم�شاركة بعملها
 بغداد /المدى
�أعلن ��ت جلن ��ة التعدي�ل�ات
الد�ستورية� ،أم�س الثالثاء ،امل�ضي
ب�إجن ��از التعديالت وفق التوقيتات املحددة،
فيما �أ�ش ��ارت �إىل اال�ستعان ��ة بخربات الأمم
املتحدة.وذكرت اللجنة يف بيان� ،أنه "�سيتم
ا�ش ��راك خ�ب�راء يف القان ��ون الد�ستوري يف
اجلامع ��ات العراقي ��ة باع ��داد ال�صياغ ��ات
الالزمة الجراء التعديالت".
و�أ�ضافت �أنه "�ستتم دعوة منظمات املجتمع
امل ��دين والنقاب ��ات واالحت ��ادات املخت�ص ��ة

للم�شارك ��ة ب ��الآراء واالف ��كار واملقرتح ��ات،
ف� ً
ضال ع ��ن اال�ستعانة بخربات االمم املتحدة
م ��ن خ�ل�ال بعثته ��ا يف الع ��راق" ،م�ؤك ��دة
"امل�ضي ب�إجناز التعديالت وفق التوقيتات
املحددة".
و�أ�ش ��ارت اللجن ��ة� ،إىل ان ��ه "مت ��ت دع ��وة
ال�سلط ��ات الق�ضائي ��ة والتنفيذي ��ة بار�س ��ال
ممثل�ي�ن لال�ستم ��اع اىل وجه ��ات نظره ��م
بالتعدي�ل�ات الد�ستورية" ،مبين ��ة �أنه "تقرر
�إبقاء اجتماعات اللجنة متوا�صلة وم�ستمرة
الجن ��از التعدي�ل�ات الد�ستوري ��ة الالزم ��ة
با�سرع وقت".

ال�سنوي االخري للبنتاغون حول
العمليات الع�سكرية االمريكية يف
�سوريا ال�صادر يف �آب قال املفت�ش
ال�ع��ام ل ��وزارة ال��دف��اع االمريكية
�إن "تنظيم داع�ش مايزال ي�شكل
ت �ه��دي��دا يف ال �ع��راق و�سوريا".
وزي���ر ال��دف��اع ال���س��اب��ق جيم�س
م��ات����س ،ح��ذر اي�ضا م��ن ان ق��رار
ال��رئ�ي����س ت��رام��ب ب�سحب ق��وات
من احلدود ال�سورية قبيل توغل
تركي قد ي ��ؤدي اىل ع��ودة ظهور
داع�ش .
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�سل ��م حتال ��ف �سائ ��رون طلب ��ا
ر�سمي ��ا اىل الربمل ��ان ال�ستج ��واب
رئي� ��س احلكوم ��ة ع ��ادل عب ��د امله ��دي ،وهو
الطلب الثاين ال ��ذي يت�سلمه جمل�س النواب
ال�ستجواب رئي�س احلكومة.
ووقع �سبعون نائبا على الطلب الذي ت�ضمن
"م�ساءل ��ة" عبد املهدي عن قتل وقمع مئات
املتظاهري ��ن ،وا�ستخ ��دام الغ ��ازات املحرمة
دولي ��ا لتفري ��ق املحتج�ي�ن وع ��ن اعتق ��ال
النا�شطني املدنيني.
وخ�ل�ال جولت ��ي االحتجاج ��ات الت ��ي بد�أت
مطل ��ع �شه ��ر ت�شري ��ن االول ت�سب ��ب القم ��ع
احلكوم ��ي ور�صا� ��ص اجله ��ات املحتمي ��ة
بظ ��ل احلكومة بقت ��ل �أكرث م ��ن � 260أغلبهم

متظاهرون فيما تخط ��ى عدد اجلرحى الـ12
ال ��ف جريح.و�سب ��ق لرئي� ��س كتل ��ة ائت�ل�اف
الن�صر الربملاني ��ة عدنان الزريف تقدمي طلب
يف الث ��اين من �شه ��ر ت�شري ��ن االول املا�ضي
ال�ستجواب عبد املهدي على خلفية ا�ستخدام
الق ��وة املفرطة �ضد املتظاهري ��ن وتلك�ؤه يف
تنفيذ الربنامج احلكومي.
ويقول نواب �إن �صباح ال�ساعدي الذي تكفل
با�ستجواب عبد املهدي عن ائتالف �سائرون،
وال ��زريف ع ��ن ائت�ل�اف الن�صر متفق ��ان على
بع�ض الق�ضايا.
ومي ��ر طلب اال�ستجواب املقدم من النائب �أو
اللجنة الربملانية ب�إجراءات �شكلية وقانونية
تب ��د�أ برفعه �إىل رئا�س ��ة جمل�س النواب التي
تقوم ب�إحالت ��ه �إىل الدائرة الربملانية لدرا�سة
الأدلة والوثائق والأ�سئلة املقدمة قبل حتديد

مواعي ��د اال�ستجواب.وين� ��ص الد�ست ��ور
العراق ��ي يف مادت ��ه (�/61سابعا/ج) على �أن
عملية ا�ستج ��واب رئي�س جمل�س الوزراء �أو
ال ��وزراء م ��ن قبل ع�ضو جمل� ��س النواب تتم
مبوافقة خم�سةٍ وع�شرين ع�ضو ًا ،وال جتري
املناق�شة يف اال�ستج ��واب �إال بعد �سبعة �أيام
يف الأقل من تقدميه.
وي�ؤك ��د النائب ع ��ن حتالف �سائ ��رون جواد
ال�ساع ��دي يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �أن "طل ��ب
ا�ستج ��واب رئي� ��س احلكوم ��ة ع ��ادل عب ��د
امله ��دي ،واملوقع م ��ن �سبعني نائب ��ا �سلم �إىل
هيئة رئا�سة جمل�س النواب بعدما ا�ستكملت
�شروطه القانوني ��ة وال�شكلية" ،الفتا �إىل ان
كتلت ��ه "تنتظ ��ر من رئا�س ��ة الربمل ��ان حتديد
موعد جلل�سة اال�ستجواب".
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متنبئ جوي :ننتظر �أ�سبوع ًا من الأمطار ..ودرجات احلرارة معتدلة
 متابعة المدى
ا�ستعب ��د املتنب ��ئ اجلوي
واث ��ق ال�سالم ��ي ،ام� ��س
الثالث ��اء ،ح�ص ��ول تغي�ي�رات يف
الأج ��واء قريب ��ا ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن
بداية الثلث الثاين من �شهر ت�شرين
الثاين �سي�شهد حالة ماطرة ت�ستمر
لأ�سبوع.
وق ��ال ال�سالمي ،يف من�شور له على
في�سب ��وك وتابعته (امل ��دى) �إنه "ال
يتوقع ح�صول تغي�ي�ر يف االجواء
حي ��ث تت�أث ��ر البالد بامت ��داد مرتفع
ج ��وي م ��ن البحر املتو�س ��ط ليكون

الطق� ��س يف املناط ��ق كاف ��ة �صحوا
كما تظهر �سحب عالية االرتفاع يف
�شمال البالد".
و�أ�ض ��اف "يف كل م ��رة تتغ�ي�ر
املعطي ��ات م ��ن غ ��زارة اىل �ضع ��ف
وم ��ن �ضع ��ف اىل غ ��زارة واجلميع
يراق ��ب ويتاب ��ع ب�شغ ��ف اخب ��ار
احلال ��ة املاطرة منت�ص ��ف ال�شهر "،
م�شري ًا اىل �أن "احلالة ثابتة بن�سبة
 %75ولكن ماهو غ�ي�ر معلوم كمية
االمط ��ار التي يتوقع ان تهطل ومن
هي املناطق االوفر حظ ًا و�سيت�ضح
ذلك نهاية هذا الأ�سبوع".
و�أك ��د� ،أن "احلالة املاط ��رة القادمة

�ستك ��ون طويلة الزم ��ن وقد ت�ستمر الثاين (يوم  )10وتتعمق ايام  -15فيما توق ��ع املتنبئ اجل ��وي الأقدم
ال�سبوع وتبد�أ بوادرها بداية الثلث  18-17-16م ��ن ال�شهر اجلاري" .يف مط ��ار الب�صرة� ،ص ��ادق عطية،
�أن ت�شه ��د البالد منخف�ضا جويا ،قد
يت�سبب يف هطول �أمطار يف بع�ض
مناطق العراق.
وق ��ال العطي ��ة يف من�ش ��ور عل ��ى
�صفحت ��ه عل ��ى (في�سب ��وك)� ،إن
"ت�أث�ي�ر هذا املنخف�ض على العراق
ي ��كاد يكون �ضعيفا نوع� � ًا ما ب�سبب
تواج ��د مرتف ��ع ج ��وي يف طبق ��ات
اجلو العليا الذي ي�سجل اعرتا�ضه
ويرف ��ع الفيتو عل ��ى �أول منخف�ض
خريف ��ي ويت�سب ��ب يف من ��ع توغل
املنخف�ض �أكرث".
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املتظاهرين وا�ستخدام
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 عدنان ح�سني
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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.

رئا�سة الربملان تت�سلم ثاين طلب ال�ستجواب
رئي�س احلكومة

 بغداد /املدى

�أوىل ثمار االحتجاج

وخ�ل�ال جولت ��ي االحتجاج ��ات
الت ��ي ب ��د�أت مطل ��ع �شه ��ر ت�شرين
االول ت�سب ��ب القم ��ع احلكوم ��ي
ور�صا�ص اجله ��ات املحتمية بظل
احلكوم ��ة بقت ��ل �أك�ث�ر م ��ن 260
�أغلبه ��م متظاه ��رون فيم ��ا تخطى
عدد اجلرحى الـ 12الف جريح.
و�سب ��ق لرئي� ��س كتل ��ة ائت�ل�اف
الن�ص ��ر الربملانية عدن ��ان الزريف
تق ��دمي طل ��ب يف الثاين م ��ن �شهر
ت�شرين االول املا�ضي ال�ستجواب
عبد املهدي عل ��ى خلفية ا�ستخدام
الق ��وة املفرط ��ة �ض ��د املتظاهرين
وتلك� ��ؤه يف تنفي ��ذ الربنام ��ج
احلكومي.
ويقول نواب �إن �صباح ال�ساعدي
الذي تكفل با�ستجواب عبد املهدي
عن ائتالف �سائرون ،والزريف عن
ائتالف الن�صر متفقان على بع�ض
الق�ضايا.
ومي ��ر طل ��ب اال�ستج ��واب املق ��دم
م ��ن النائ ��ب �أو اللجن ��ة الربملانية

�سلم تحالف �سائرون
طلبا ر�سميا الى البرلمان
ال�ستجواب رئي�س
الحكومة عادل عبد
المهدي ،وهو الطلب
الثاني الذي يت�سلمه
مجل�س النواب ال�ستجواب
رئي�س الحكومة .ووقع
�سبعون نائبا على الطلب
الذي ت�ضمن "م�ساءلة"
عبد المهدي عن قتل
وقمع مئات المتظاهرين،
وا�ستخدام الغازات
المحرمة دوليا لتفريق
المحتجين وعن اعتقال
النا�شطين المدنيين.

ذات م� � ّرة كتب ��تُ هنا ع ��ن احلركة االحتجاجي ��ة التي انطلق ��تْ يف نهاية متوز
 2015و�شمل ��تْ عدة حمافظات مبا فيه ��ا العا�صمة بغداد ،مبا ي�ضعها تاريخي ًا
و�سيا�سي� � ًا يف م�ص ��اف وثبة كانون الث ��اين  1948وانتفا�ض ��ة ت�شرين الثاين
 ،1952بو�صفهم ��ا من �أهم احلركات االحتجاجي ��ة يف تاريخ العراق احلديث
م ��ن �أجل احلري ��ات العام ��ة ويف �سبيل ال�سي ��ادة واال�ستق�ل�ال الوطنيني .وال
�أعرف ملاذا اغتاظ �أحدهم من هذا الر�أي ليحاول ت�سفيهه يف مقالة ن�شرها على
�أحد املواقع الإلكرتونية.
ال �أظ ��نّ �أنّ مراقب ًا يتح ّلى باحل ّد الأدنى م ��ن املو�ضوعية والإن�صاف يمُ كنه �أن
يق ّلل من قيمة واعتبار حركة  31متوز  2015وقبلها حركة � 25شباط ،2011
وتل ��ك متمّمة لهذه ،كما لو �أنهم ��ا كانتا جمرد تظاهرتني لب�ضع ��ة �أنفار .حركة
� 25شب ��اط التي امتدتْ من املو�صل �إىل الب�ص ��رة و�شارك فيها ع�شرات الآالف
وتكررتْ عدة �أ�سابيع� ،أرغمتْ رئي�س الوزراء ال�سابق نوري املالكي الذي ُذعِ ر
منها على �إعالن حظر التجوال قبل انطالق احلركة وعلى ا�ستخدام الر�صا�ص
احل � ّ�ي �ضد املتظاهرين ،ما �أ�سفر عن �سقوط قتل ��ى وجرحى واعتقال �آخرين،
مثلم ��ا حدث يف وثبة  1948وانتفا�ضة  .1952وحركة  31متوز  2015كانت
�أق ��وى بكثري وا�ستم ّرتْ ملا يزيد على �سنتني ون�ص ��ف ال�سنة ،و�شهدتْ فورات
قوية بينها اجتياح املنطقة اخل�ضراء واالعت�صام عند مداخلها لأيام واقتحام
مبن ��ى الربمل ��ان ومقا ّر حكومية .وق ��د ا�ضطرتْ احلكومة والربمل ��ان اىل تب ّني
�أوراق �إ�صالحي ��ة ت�ضمّنتْ مطال ��ب احلركة االحتجاجية ،لكنهما مل يعمال على
ّدت املطال ��ب بـ� :إ�صالح العملية
تنفيذ تعهداتهم ��ا .ويف احلركتني كليهما حتد ِ
ال�سيا�سي ��ة ب�إلغ ��اء نظ ��ام املحا�ص�صة الطائفي ��ة والقومية ،ومكافح ��ة الف�ساد
الإداري واملايل ،وتوفري اخلدمات العامة (الكهرباء واملاء وال�صحة والتعليم
والنقل وال�ص ��رف ال�صحي) ،وتنمية االقت�صاد الوطن ��ي لتوفري فر�ص العمل
واحل� � ّد من م�ستويات الفق ��ر والبطالة املتفاقمة ،ومكافح ��ة الإرهاب وحتقيق
الأمن.
الآن ب ��د�أ العراقي ��ون بجن ��ي �أوىل الثم ��ار لذلك احل ��راك ال�شعب ��ي التاريخي،
فاالنتخاب ��ات الربملاني ��ة الأخ�ي�رة �أ�سف ��رتْ ع ��ن توجي ��ه �ضربة قوي ��ة للطبقة
ال�سيا�سي ��ة املتن ّف ��ذة الوالغ ��ة يف الف�س ��اد الإداري واملايل ،فالعدي ��د من رموز
الف�ساد واملحا�ص�صة وخطاب الكراهية ُن ِبذوا متام ًا يف هذه االنتخابات ،و َمنْ
تب ّق ��ى منهم مل ي�ستطع ذلك �إال ّ
ب�شق الأنف� ��س ،فما ر�أينا هذه املرة �أرقام ًا فلكية
ّ
ت�صل اىل � 700ألف و� 400ألف و� 200ألف �صوت ل�صالح"الزعيم" ..املتبقون
جرى تقزميهم هذه املرة �إىل ما دون املئة �ألف �صوت.
امله ��م الآن احلف ��اظ على زخ ��م احلركة االحتجاجي ��ة بالبقاء يف ح ��ال الت�أهّ ب
لإطالقه ��ا م ��ن جديد عن ��د احلاج ��ة ..واحلاجة �ستك ��ون قائمة مع ب ��دء عملية
ت�شكي ��ل احلكومة اجلديدة ،ف� ��إن مل ي� ِأت الت�شكيل بعيد ًا ع ��ن ال�صيغة ال�سابقة
(املحا�ص�ص ��ة) و�إنْ مل تت�ب َ�ن احلكوم ��ة الربنامج ال�ّلماّ زم للإ�ص�ل�اح ولتحقيق
مطال ��ب احلرك ��ة االحتجاجية و�إنْ مل تو�ض ��ع توقيتات حم� �دّدة لتحقيق هذه
املطال ��ب ،يتعينّ العودة اىل �ساحات التحرير لرفع ال�ص ��وت عالي ًا �أي�ض ًا حتى
تفعل احلكومة ما يريده ال�شعب �أو ت�ستقيل.
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ب�إج ��راءات �شكلي ��ة وقانوني ��ة
تب ��د�أ برفع ��ه �إىل رئا�س ��ة جمل� ��س
الن ��واب الت ��ي تق ��وم ب�إحالته �إىل
الدائ ��رة الربملاني ��ة لدرا�سة الأدلة
والوثائ ��ق والأ�سئل ��ة املقدمة قبل
حتديد مواعيد اال�ستجواب.
وين� ��ص الد�ست ��ور العراق ��ي يف
مادت ��ه (�/61سابع ��ا/ج) عل ��ى �أن
عملي ��ة ا�ستج ��واب رئي�س جمل�س
الوزراء �أو الوزراء من قبل ع�ضو
جمل� ��س الن ��واب تت ��م مبوافق ��ة
خم�س� � ٍة وع�شري ��ن ع�ض ��و ًا ،وال
جت ��ري املناق�ش ��ة يف اال�ستجواب
�إال بع ��د �سبع ��ة �أي ��ام يف الأقل من
تقدميه.
وي�ؤكد النائب عن حتالف �سائرون
ج ��واد ال�ساع ��دي يف ت�صري ��ح
لـ(امل ��دى) �أن "طل ��ب ا�ستج ��واب
رئي�س احلكومة عادل عبد املهدي،
واملوقع من �سبعني نائبا �سلم �إىل
هيئة رئا�سة جمل�س النواب بعدما
ا�ستكمل ��ت �شروط ��ه القانوني ��ة
وال�شكلي ��ة" ،الفت ��ا �إىل ان كتلت ��ه
"تنتظر من رئا�سة الربملان حتديد

جل�سة منح
الثقة للحكومة

الق�ضاء يحذر من "الظواهر ال�شاذة"
يف التظاهرات

قادة �أمريكان :داع�ش ي�سعى لتثبيت نف�سه يف مناطق عراقية نائية
 ترجمة :حامد �أحمد

قال م�س�ؤولون ع�سكريون
اميركان في ت�صريحات انه
بعد ا�شهر فقط من فقدان
تنظيم داع�ش لآخر معقل
له في �سوريا وبعد ايام
من مقتل زعيمه ابو بكر
البغدادي بغارة �أميركية،
فان التنظيم قد وجد
له مالذا �آمنا في منطقة
نائية غير م�سيطر عليها
في العراق ،في وقت يقوم
فيه م�سلحون �أجانب بعبور
الحدود من �سوريا الى
داخل البلد .

ا�سماه ��ا خالفة التنظي ��م .املقاتلون
الك ��رد املدعوم�ي�ن م ��ن الوالي ��ات
املتح ��دة يف �سوريا اعلن ��وا الن�صر
عل ��ى داع� ��ش يف �آذار ،ويف اعق ��اب
التوغ ��ل الرتك ��ي ل�شم ��ال �شرق ��ي
�سوري ��ا ال�شهر املا�ضي قال الرئي�س

االمريكي دونالد ترامب يف تغريدة
له على توي�ت�ر ان الواليات املتحدة
"احلق ��ت الهزمي ��ة بخالف ��ة داع�ش
بن�سبة ." %100
ولكن يف التقرير الف�صلي ال�سنوي
االخ�ي�ر للبنتاغون ح ��ول العمليات

الع�سكري ��ة االمريكي ��ة يف �سوري ��ا
ال�ص ��ادر يف �آب ق ��ال املفت� ��ش العام
ل ��وزارة الدف ��اع االمريكي ��ة �إن
"تنظي ��م داع� ��ش ماي ��زال ي�ش ��كل
تهديدا يف العراق و�سوريا" .وزير
الدفاع ال�سابق جيم�س مات�س ،حذر

وق ��ال اجل�ن�رال وليام �سيل ��ي ،قائد
ق ��وات ال ��رد ال�سري ��ع للتحال ��ف
ال ��دويل يف الع ��راق يف ت�صري ��ح
ملحط ��ة  NBC Newsاالمريكية
"املعرك ��ة �ض ��د تنظي ��م داع� ��ش
م�ستم ��رة .نح ��ن ن�شاه ��د م�سلح ��ي
داع� ��ش وهم يتحركون م ��ن �سوريا
عرب مئات االميال من ال�صحراء ".
وا�ض ��اف �سيل ��ي ،بقول ��ه ان هدفهم
هو اعادة ت�أ�سي� ��س خالفتهم املادية
للمرة الثانية يف املنطقة .
يف العام � 2014سيطر تنظيم داع�ش
على مناطق وا�سعة من االر�ض عرب
الع ��راق و�سوري ��ا يعي� ��ش فيها 10
ماليني �شخ�ص حت ��ت �سيطرته مبا

اي�ض ��ا من ان ق ��رار الرئي�س ترامب
ب�سحب قوات من احلدود ال�سورية
قبي ��ل توغ ��ل تركي ق ��د ي� ��ؤدي اىل
عودة ظهور داع�ش .والآن فان قادة
ع�سكريني عل ��ى االر�ض يقولون ان
ه ��ذا ه ��و م ��ا يح�ص ��ل الآن بالفعل،
م�شريي ��ن اىل ان م�سلحي داع�ش قد
انتقلوا اىل وادي يف منطقة جبلية
نائية يف العراق.
وق ��ال قائ ��د يف ق ��وات البي�شمرك ��ة
الل ��واء �ش�ي�روان ب ��ارزاين ،ان
م�سلح ��ي داع� ��ش "لديه ��م بع� ��ض
االنفاق وبع� ��ض الكهوف يف قاعدة
نائي ��ة عل ��ى قم ��ة جب ��ل يف منطق ��ة
خمم ��ور تطل عل ��ى ال ��وادي وانهم
يتحرك ��ون ويتنقل ��ون خ�صو�ص ��ا
اثناء الليل ".
م�ساع ��د قائ ��د الق ��وات امل�شرتك ��ة
للتحال ��ف ال ��دويل �ض ��د داع� ��ش
يف الع ��راق و�سوري ��ا اجل�ن�رال
اليكزو�س غراينكويج ،قال "ح�سب
توقع ��ي انهم ين�شطون للخروج من
املنطق ��ة ليال متوجه�ي�ن نحو مدينة
او قري ��ة او مزرع ��ة ث ��م يقوم ��ون
برتوي ��ع اهلها وابتزازهم منتزعني
منهم موارد ".
وا�ض ��اف قائ�ل�ا "اعتق ��د ان ��ه املكان
ال ��ذي تتوف ��ر في ��ه اخلط ��ط العادة
ت�أ�سي� ��س اخلالف ��ة عل ��ى نح ��و
واقع ��ي اذا ا�ستطاع ��وا ،اعتقد انهم
�سي�شكل ��ون خالفته ��م هن ��ا يف هذه
املنطق ��ة .ام ��ا �سوريا ح�س ��ب ر�أيي
فانه ��ا �ستكون مبثاب ��ة قاعدة ا�سناد
بالن�سبة لهم".

 بغداد /املدى
حذر جمل�س الق�ضاء االعلى ،ام�س
الثالث ��اء ،ما و�صفه ��ا بـ"الظواهر
ال�ش ��اذة" اخلارج ��ة ع ��ن التظاهر
ال�سلم ��ي ،فيما اك ��د ان املادة 102
م ��ن قان ��ون ا�ص ��ول املحاكم ��ات
اجلزائي ��ة جتيز القب� ��ض على كل
من يرتكب جرمية م�شهودة بدون
امر من ال�سلطات املخت�صة.
وق ��ال املجل� ��س يف بي ��ان تلق ��ت
(امل ��دى) ،ن�سخة من ��ه ان "رئي�س
املجل�س فائق زيدان عقد اجتماعا
�ضم رئي�س االدعاء العام ورئي�س
حمكم ��ة ا�ستئن ��اف الر�صاف ��ة
ورئي�س حمكم ��ة ا�ستئناف الكرخ
والقا�ض ��ي امل�ش ��رف عل ��ى املرك ��ز
االعالم ��ي" ،مبينا ان "املجتمعني
ناق�ش ��وا جرائ ��م االعت ��داء عل ��ى
املمتلكات العامة واخلا�صة وقطع
الطرق وايق ��اف العم ��ل باملوانئ
الذي �سبب �ضررا كبريا باقت�صاد
البل ��د م ��ن توق ��ف ت�صدي ��ر النفط
وع ��دم دخ ��ول امل ��واد الغذائي ��ة
واال�ستهالكي ��ة اىل البل ��د ،االم ��ر
الذي انعك�س على زيادة اال�سعار،
كذل ��ك قطع الط ��رق وتعطيل عمل
املدار� ��س وت�أث�ي�ر ذل ��ك �سلبا على
االداء التعليم ��ي وحرم ��ان طلب ��ة
املدار� ��س م ��ن الدرا�س ��ة ومن ��ع
املوظف�ي�ن م ��ن الو�ص ��ول اىل
الدوائر".
وا�ض ��اف ان "املجتمع�ي�ن ناق�شوا

 عن :حمطة NBC News
الأمريكية

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

موعد جلل�سة اال�ستجواب".
وي�ضي ��ف النائ ��ب ال�ساع ��دي ان
"اال�سئلة الت ��ي �ستوجه �إىل عبد
امله ��دي يف جل�س ��ة اال�ستج ��واب
تتعلق بعدة ملفات منها قتل وقمع
املتظاهري ��ن واعتق ��ال النا�شطني
املدني�ي�ن وا�ستخ ��دام الر�صا� ��ص
احل ��ي والغازات امل�سيل ��ة للدموع
لتفري ��ق املحتج�ي�ن" ،الفتا �إىل ان
"تقارير مفو�ضية حقوق االن�سان
ووزارة ال�صح ��ة ت�ؤك ��د عل ��ى ان
الغ ��ازات امل�ستخدم ��ة لتفري ��ق
املحتجني ممنوعة دوليا".
وي�ش�ي�ر النائ ��ب اىل �أن "رف� ��ض
عب ��د امله ��دي طل ��ب اال�ست�ضاف ��ة
واحل�ضور للربمل ��ان قبل اكرث من
ا�سب ��وع هو م ��ن دفعن ��ا �إىل تبني
طل ��ب ا�ستجواب ��ه" ،م�ش�ي�را �إىل
ان "هن ��اك كت�ل�ا ونواب ��ا داعمون
�إىل طل ��ب اال�ستج ��واب متهي ��دا
القالته".
ويف ي ��وم  31ت�شري ��ن الأول،
 ،2019رف ��ع رئي� ��س الربمل ��ان
حمم ��د احللبو�سي ،جل�سة جمل�س

الن ��واب حل�ي�ن ح�ض ��ور رئي� ��س
جمل�س الوزراء عادل عبد املهدي،
كما ه ��ددت رئا�سة الربملان باتخاذ
�إج ��راءات د�ستورية يف حالة عدم
ح�ض ��وره .ويلفت ع�ض ��و حتالف
�سائ ��رون �إىل "وج ��ود تفاهم ��ات
ب�ي�ن كتلت ��ي �سائ ��رون والن�ص ��ر
بخ�صو�ص اال�ستجوابني".
ويف وقت �ساب ��ق دعا زعيم التيار
ال�ص ��دري ،مقت ��دى ال�صدر رئي�س
جمل�س الوزراء عادل عبد املهدي،
للح�ض ��ور �إىل الربمل ��ان والإعالن
ع ��ن انتخاب ��ات مبك ��رة ب�إ�ش ��راف
�أممي.
م ��ن جانبه ��ا ت�ؤك ��د كتل ��ة حتال ��ف
الن�ص ��ر الربملاني ��ة �أن طل ��ب
ا�ستج ��واب عبد امله ��دي املقدم من
قبل النائب عدن ��ان الزريف مازال
موج ��ودا يف الدائ ��رة القانوني ��ة
ومل يب ��ت ب ��ه ،مبدي ��ة ا�ستغرابه ��ا
من موقف رئي� ��س جمل�س النواب
يف ت�أخ�ي�ره ملل ��ف ا�ستجواب عبد
امله ��دي .وتو�ض ��ح النائب ��ة ع ��ن
االئتالف ندى �شاك ��ر يف ت�صريح
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لـ(امل ��دى) ان "الكت ��ل الت ��ي دعمت
عبد امله ��دي والتي حقق ��ت مغامن
يف حكومته هي من تعرت�ض على
ح�ضوره يف الربملان وتتخوف من
�إقالته" ،م�ؤك ��دة �أن "هناك الكثري
من الكتل والنواب تدعم اقالة عبد
املهدي" .وكان النائب عن حتالف
الفت ��ح حام ��د املو�س ��وي اك ��د يف
ت�صري ��ح �أول ام� ��س لـ(امل ��دى) �أن
هناك مزاجا نيابي ��ا يدفع لتجديد
الثقة برئي� ��س احلكومة عادل عبد
املهدي وعدم �إقالت ��ه ،الفتا �إىل ان
غالبي ��ة الكتل �ست�ص ��وت بالقناعة
ب�أجوبته يف حال مت ا�ستجوابه.
يف ه ��ذا ال�ص ��دد يعل ��ق �سع ��د
احلديث ��ي ،املتحدث با�س ��م مكتب
رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء عل ��ى
ا�ستج ��واب �أو ا�ست�ضاف ��ة رئي�س
احلكوم ��ة قائ�ل�ا ان "�آلية ح�ضور
رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء ام ��ام
الربملان تت ��م بطريقتني االوىل ان
تكون جل�سة ا�ستماع (ا�ست�ضافة)
بطل ��ب م ��ن  25نائب ��ا ،والثاني ��ة
بطل ��ب ا�ستجواب يق ��دم من نائب
ومبوافق ��ة  25نائب ��ا ،ويح ��دد
رئي�س الربملان باالتفاق مع رئي�س
احلكومة جل�سة اال�ستجواب".
ويب�ي�ن احلديث ��ي يف ت�صري ��ح
لـ(امل ��دى) ان "رئي� ��س جمل� ��س
ال ��وزراء يح�ت�رم الآلي ��ات
الد�ستوري ��ة والقانونية وبالتايل
ال توج ��د م�شكل ��ة حل�ض ��وره �إىل
جمل� ��س الن ��واب" ،الفت ��ا �إىل ان ��ه
"مل يطلع �شخ�صي ��ا على و�صول
طل ��ب ال�ست�ضاف ��ة �أو ا�ستج ��واب
رئي� ��س احلكومة م ��ن قبل جمل�س
النواب".
وي�ضيف املتحدث با�سم احلكومة
�أن ��ه "بح�س ��ب ت�صريح ��ات ع ��دد
م ��ن النواب تبدو االم ��ور غام�ضة
وغري وا�ضح ��ة فيما اذا كان هناك
ا�ستج ��واب �أو ا�ست�ضاف ��ة لرئي�س
جمل� ��س ال ��وزراء؟" ،منوه ��ا �إىل
ان "اال�ستجواب يتطلب ال�شروط
القانوني ��ة وال�شكلي ��ة قبل حتديد
موع ��د ح�ض ��ور رئي� ��س احلكومة
اىل الربملان".

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

ظاه ��رة �ش ��اذة ق ��ام به ��ا البع� ��ض
تكمن باالعت ��داء على رمز الوطن
(ق ��وات اجلي� ��ش وال�شرط ��ة) وما
ي�شكل ��ه ه ��ذا االعتداء م ��ن ظاهرة
�ش ��اذة ال متت للوطني ��ة ب�أية �صلة
ك ��ون م ��ن يعت ��دي عل ��ى اجلي� ��ش
وال�شرط ��ة وهم م ��ن �صنع الن�صر
عل ��ى االره ��اب وحاف ��ظ على امن
املواطن�ي�ن ال ميك ��ن ان يعت�ب�ر
(متظاه ��را) يطالب بحق ��وق ،لذا
ينبغ ��ي التعام ��ل م ��ع جمي ��ع م ��ن
يخرج ع ��ن اطار التظاهر ال�سلمي
ويرتك ��ب جرائم االعت ��داء وقطع
الطرق ومن ��ع املوظفني من العمل
وارت ��كاب جرائ ��م احل ��راق وف ��ق

قان ��ون مكافح ��ة االره ��اب النافذ
الذي عرف اجلرمية االرهابية يف
امل ��ادة الثانية منه وع ��دد �صورها
ومن بينه ��ا جميع احل ��االت التي
مت ��ت مناق�شته ��ا والت ��ي ال مت ��ت
للتظاهر ال�سلمي باية �صلة".
واك ��د ان "جمل�س الق�ضاء االعلى
او�ض ��ح ان امل ��ادة  102من قانون
ا�صول املحاكمات اجلزائية جتيز
القب�ض على كل من يرتكب جرمية
م�شهودة ب ��دون امر من ال�سلطات
املخت�ص ��ة" ،داعيا القوات االمنية
واملواطن�ي�ن اىل "الت�ص ��دي مل ��ن
يرتكب جرمي ��ة م�شهودة بال�صور
املتقدم ذكرها".
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الإ�ضراب وقطع الطرق ي�صل ملناطق حيوية فـي بغداد وال�سلطات
تتالفى "مقاطع الفيديو"
للي��وم الثال��ث على التوال��ي يقوم محتجون باغالق طرق ف��ي بغداد وبع�ض المحافظات تنفي��ذا لـ"اال�ضراب العام" ال��ذي بد�أت ال�سلطة
تتعام��ل حيال��ه بعنف مت�صاع��د كالذي حدث م�س��اء االثنين قرب ج�سر االح��رار و�سط العا�صم��ة .بالمقابل �سقط المئ��ات بين قتيل
وجري��ح نهار ام�س ،في محاولة القوات االمنية ف���ض تجمع المحتجين الذين يقطعون منذ ايام طريق ميناء ام ق�صر في الب�صرة ،فيما
�شنت ال�سلطات حمالت اعتقال في المدينة.

 بغداد /المدى
وو�ص ��ل المحتج ��ون ف ��ي بغ ��داد ام�س الى
مناطق ح�سا�سة في العا�صمة ،حيث اغلقوا
طريق ��ا حيوي ��ا في منطق ��ة الجادري ��ة التي
ت�ض ��م ع ��ددا من من ��ازل ومكات ��ب االحزاب
والح�ش ��د ال�شعب ��ي ،كما اغلق ��وا احياء في
غربي العا�صمة.
وق ��ال �شهود عيان لـ(الم ��دى) ان تظاهرات
خرج ��ت ام� ��س ف ��ي "منطقت ��ي ال�سيدي ��ة
والغزالي ��ة" ،فيم ��ا اك ��دوا ان المحتجي ��ن
قام ��وا بقطع ع ��دد من الط ��رق الم�ؤدية الى
تل ��ك المناطق .بالمقابل وا�صل المحتجون
اغ�ل�اق مقاط ��ع م ��ن طري ��ق محم ��د القا�سم
ال�سريع ،والكمالية ،و�ساحة عدن ،وتقاطع
ال�شيخ عبد القادر القريب من مناطق تجمع
المتظاهرين .وقط ��ع المتظاهرون اول من
ام� ��س  48طريق ��ا بح�س ��ب قي ��ادة عملي ��ات
بغداد ،فيما قال الناط ��ق با�سم القائد العام
للق ��وات الم�سلحة اللواء عبد الكريم خلف،
ان الق ��وات الأمني ��ة "�ستف� ��ض" �أي تجمع
للمتظاهري ��ن خارج �ساح ��ة التحرير و"لن
ن�سم ��ح لأي فو�ض ��ى" .واقت ��رب محتجون
م�س ��اء االثنين م ��ن �شبكة االع�ل�ام العراقي
ووزارة العدل ومقر الحكومة في العالوي،
ما ا�ضط ��ر الق ��وات االمنية ال ��ى ا�ستخدام
الر�صا� ��ص الحي لتفريقه ��م وايقاع المئات
بي ��ن قتل ��ى وجرح ��ى .وبح�س ��ب مقاط ��ع
فيدي ��و بثها نا�شطون على مواقع التوا�صل
االجتماع ��ي ،اتهم ��وا فيه ��ا بع� ��ض الق ��وى
االمني ��ة ب�إ�شع ��ال "الفتن ��ة" بي ��ن ال�سلط ��ة
والمتظاهري ��ن م ��ن خالل محاول ��ة التعدي
عل ��ى الم�ؤ�س�س ��ات الحكومي ��ة وال�صاقه ��ا
بالمحتجين.
واغلق ��ت الق ��وات االمنية عق ��ب ا�شتباكات
اول من ام� ��س ج�سر االحرار بالكونكريت،
ليك ��ون الج�س ��ر الثال ��ث ال ��ذي يغل ��ق بع ��د
"الجمهوري" و"ال�سنك" الذي اغلق خوفا
من ت�سلل محتجين ال ��ى ال�سفارة االيرانية
والمنطقة الخ�ضراء.

انه "تم خالله ت�أكيد دعم ال�سلطتين الق�ضائية
والت�شريعي ��ة لجه ��ود الحكوم ��ة والأجه ��زة
الأمنية بفر� ��ض الأمن واال�ستقرار في عموم
الب�ل�اد وحماي ��ة المتظاهري ��ن والممتل ��كات
الخا�ص ��ة والعام ��ة والمن�ش� ��آت االقت�صادية
و�ضم ��ان انتظام العمل وال ��دوام وان�سيابية
حركة المواطنين" .وقطعت الحكومة ب�شكل
مفاجئ خدم ��ات االنترنيت ف ��ي وقت مت�أخر
م ��ن م�س ��اء اول ام� ��س ،فيما توقع ��ت بع�ض
الم�صادر ف ��ي وزارة االت�صاالت اعادة قطعه
او "�إ�ضعافه" للت�أثير على �سير االحتجاجات
ومنع المتظاهرين من ن�شر مقاطع الفيديو.

حمتجون يف
�ساحة التحرير
وكان التلفزي ��ون الر�سمي الإيراني قال ان
�سفارت ��ه في بغ ��داد م�ؤمنة م ��ن قبل "قوات
خا�صة من مكافح ��ة الإرهاب ،وكذلك قوات
مكافحة ال�شغ ��ب" .م�ساء االثنين الما�ضي،
تمك ��ن محتج ��ون من رف ��ع العل ��م العراقي
ف ��وق جدار مبن ��ى القن�صلي ��ة الإيرانية في
مدينة كرب�ل�اء و�سط العراق للمرة الثانية.
و ُقتل ثالث ��ة �أ�شخا�ص عل ��ى الأقل و�أ�صيب
الع�شرات عندما حا�صر محتجون القن�صلية
الإيرانية في كربالء �أول �أم�س الأحد.

ائتالف عالوي :عهد
احلوار الوطني بني ال�سلطة
وال�شعب انتهى

�شهيد على ج�سر ال�شهداء
بالمقابل قال متظاهرون في بغداد لـ(المدى)
ام� ��س ،ان محتجي ��ن حاول ��وا اول من ام�س
"ال�سيط ��رة" عل ��ى ج�س ��ر ال�شه ��داء قبل ان
"تطلق القوات االمني ��ة الر�صا�ص الحي".
واك ��د ا�سام ��ة المتواجد في �ساح ��ة التحرير
ان "�شهي ��دا واح ��دا �سقط في اح ��داث ج�سر
ال�شه ��داء" ،مبين ��ا ان بع� ��ض المحتجي ��ن
ين ��وون اعادة التقدم الي ��وم (ام�س الثالثاء)
باتجاه الج�سر .ب ��دوره وجه تحالف الفتح،
الع�ض ��و ف ��ي االئتالف الحاك ��م ،ر�سال ��ة �إلى

المتظاهري ��ن يدعوه ��م فيه ��ا �إل ��ى "رف� ��ض"
م ��ا و�صف ��ه بـ"الم�سل�س ��ل المنظ ��م" لتخريب
الم�صال ��ح الوطني ��ة .وق ��ال التحال ��ف ،ف ��ي
بي ��ان ام� ��س ،ان ��ه "ي�ستنك ��ر عملي ��ات غل ��ق
الط ��رق العامة والج�سور وتعطيل الم�صالح
الوطني ��ة والمدار� ��س والمعاه ��د وتخري ��ب
االقت�صاد الوطني ب�إيقاف العمل في الموانئ
والمنافذ الحدودية".
و�أ�ض ��اف� ،أنن ��ا "في الوقت ال ��ذي نتقدم فيه
بال�شكر للمتظاهرين ال�سلميين فاننا نطالبهم
برف� ��ض ه ��ذا الم�سل�س ��ل المنظ ��م لتخري ��ب

ال�سفارة الربيطانية :ا�ستخدام العنف �ضد املتظاهرين غري مقبول
 بغداد /املدى
العراقية �إىل الت�أكد من �أن جميع القوات الأمنية حتمي
املتظاهرين وتت�صرف ب�صورة منا�سبة.
قال ��ت ال�سفارة الربيطانية يف الع ��راق ،ام�س الثالثاء ،وقالت ال�سفارة ،على �صفحتها الر�سمية على (تويرت)،
�إن ا�ستخ ��دام العنف �ض ��د املتظاهرين �أمر غري مقبول� ،إن "التظاه ��رات ال�سلمي ��ة هي حق م ��ن حقوق ال�شعب
مطالبة بحماية املتظاهرين.
العراق ��ي" ،م�شرية �إىل �أن "العنف �ضد املتظاهرين هو
ودع ��ت ال�سف ��ارة الربيطاني ��ة يف بغ ��داد ،احلكوم ��ة �أمر غري مقبول" .و�شددت ال�سفارة على �أن "املظاهرات

وثقوا مهاجمتهم بالقنابل
ال�صوتية والم�سيل
والر�صا�ص المطاطي
 بغداد  /رويترز

 بغداد /المدى
اعلن ائتالف الوطنية الذي يتزعمه اياد عالوي ،ام�س الثالثاء ،ان عهد
الح ��وار الوطني قد انته ��ى نتيجة الرف�ض الم�ستمر م ��ن بع�ض القوى
الناف ��ذة ،ما ادى الى تعمي ��ق ال�سخط ال�شعبي �ض ��د العملية ال�سيا�سية
البائ�س ��ة ،وذلك تعليقا على دعوات ممثلة االمي ��ن العام لالمم المتحدة
ب�ضرورة وجود حوار وطني .و�شدد االئتالف في بيان" :على �ضرورة
ا�ستغالل الفر�صة العتماد معايير المواطنة وانهاء التهمي�ش واالق�صاء
لبن ��اء دول ��ة المواطن ��ة ولي�س دول ��ة المكون ��ات والطوائ ��ف ،وتعديل
بع� ��ض فق ��رات الد�ستور في ه ��ذا الخ�صو�ص ،من ناحي ��ة اخرى يجدد
ائت�ل�اف الوطني ��ة الدعوة الج ��راء انتخاب ��ات ُمبكرة وبا�ش ��راف االمم
المتحدة ك�أ�سا�س لالنطالق نحو تحقيق تلك االهداف ،والغاء ما ترتب
ع ��ن انتخابات ع ��ام  2018ال�سيئة ال�صيت" .وقبل اي ��ام ،دانت جينين
هيني�س بال�سخارت ،الممثل ��ة الخا�صة للأمين العام للأمم المتحدة في
الع ��راق ،ب�شدة قمع االحتجاج ��ات ،وارتفاع عدد القتل ��ى والإ�صابات،
خالل المظاهرات التي �سادت في مناطق عراقية عديدة .وقالت الممثلة
الدولي ��ة" :العنف لي�س ه ��و الحل �أبدا ،وحماي ��ة الأرواح هي �ضرورة
حتمي ��ة .هن ��اك حاجة ما�س ��ة لإجراء ح ��وار وطني لإيج ��اد ا�ستجابات
�سريع ��ة وفاعل ��ة .ويجب �أن تنته ��ي هذه الحلقة المفرغ ��ة من العنف".
وقالت بال�سخارت� ،إن الأمم المتحدة تقف �إلى جانب ال�شعب العراقي،
وه ��ي م�ستع ��دة للم�ساع ��دة في ه ��ذا الح ��وار .وتخلل ��ت االحتجاجات
مواجهات عنيفة خلفت  260قتي ًال على الأقل ،ف�ضال عن �آالف الجرحى.
وب ��د�أ الحراك ال�شعبي في الأول من ت�شرين الأول احتجاجا على غياب
الخدم ��ات الأ�سا�سية وتف�ش ��ي البطالة وعجز ال�سلط ��ات ال�سيا�سية عن
�إيجاد حلول للأزمات المعي�شية.
ورفع المتظاهرون �سقف مطالبه ��م ،ودعوا �إلى ا�ستقالة الحكومة� ،إثر
لج ��وء قوات الأم ��ن �إلى العنف ،فيما �أ�ص ��درت الحكومة حزمة قرارات
�إ�صالحي ��ة ف ��ي م�سعى لتهدئ ��ة المحتجين وتلبية مطالبه ��م ،بينها منح
روات ��ب للعاطلي ��ن ع ��ن العم ��ل ،والأ�سر الفقي ��رة ،وتوفي ��ر فر�ص عمل
�إ�ضافية ،ومحاربة الف�ساد ،وغيرها.

الم�صال ��ح الوطنية ومرافقها الحيوية وعدم
ال�سم ��اح بالفو�ضى التي ت�ش ��وه مظاهراتهم
المطلبي ��ة" .وطال ��ب التحال ��ف ،القائد العام
للقوات الم�سلحة والأجهزة الأمنية بـ"اتخاذ
كاف ��ة الإج ��راءات لحف ��ظ الأم ��ن ومحا�سب ��ة
الخارجي ��ن عل ��ى القان ��ون وع ��دم ال�سم ��اح
بما يج ��ري من فو�ضى ال ت�ض ��ر اال بم�صالح
ال�شع ��ب العراق ��ي وم�ستقبل ابنائ ��ه" .ام�س
اعل ��ن مكت ��ب رئي� ��س ال ��وزراء ع ��ادل عب ��د
المه ��دي ،ان االخي ��ر عقد اجتماع ��ا بح�ضور
رئي�س ��ي مجل�س الق�ض ��اء ومجل� ��س النواب

والقادة الأمنيين وم ��ن �ضمنهم نائب رئي�س
هيئة الح�شد ال�شعبي اب ��و مهدي المهند�س،
فيم ��ا اك ��دوا عل ��ى فر� ��ض الأم ��ن وحماي ��ة
المتظاهرين والممتلكات.
وقال المكت ��ب ان عبد المهدي "عقد اجتماعا
بح�ض ��ور رئي� ��س مجل� ��س الق�ض ��اء الأعل ��ى
فائ ��ق زيدان ورئي�س مجل� ��س النواب محمد
الحلبو�س ��ي ،ووزي ��ري الدف ��اع والداخلي ��ة
وع ��دد من الق ��ادة الأمنيي ��ن" .وا�ض ��اف انه
"تم بحث تط ��ورات الأو�ضاع والإجراءات
الالزم ��ة لحفظ الأمن والنظ ��ام" ،م�شيرا الى

قطع االنترنيت
وق ��ال ا�سام ��ة ال ��ذي يعم ��ل م ��ع زمالئ ��ه في
تنظي ��ف المطعم التركي في �ساحة التحرير،
�إن هن ��اك معلومات عن "قنا�صي ��ن" �ضربوا
المحتجي ��ن ق ��رب وزارة الع ��دل والع�ل�اوي
ف ��ي م�س ��اء اول م ��ن ام� ��س ،مبين ��ا ان "قطع
االنترني ��ت كان للتغطي ��ة عل ��ى تل ��ك االعمال
ف ��ي بغداد وف ��ي الب�ص ��رة اي�ض ��ا" .ون�شرت
�صفح ��ات عل ��ى "في�سب ��وك" ام� ��س ،مقاط ��ع
فيدي ��و قال ��ت انه ��ا لمتظاهرين ف ��ي الب�صرة
ي�سيط ��رون على مدرعة تابع ��ة للجي�ش قرب
مين ��اء ام ق�ص ��ر .واك ��د احم ��د المالكي وهو
نا�ش ��ط في ق�ض ��اء الزبير جنوب ��ي الب�صرة،
ان قوات الجي� ��ش ومكافحة ال�شغب "فتحت
النار" على المتظاهرين قرب الميناء.
وقال المالك ��ي لـ(المدى) ام� ��س ان "القوات
االمنية تفاو�ضت م ��ع المتظاهرين ليلة اول
ام� ��س البعاده ��م عن المين ��اء" ،م�شي ��را الى
ان المفاو�ض ��ات ف�شل ��ت والق ��وات "�ضربت
المحتجي ��ن بالر�صا� ��ص الح ��ي ف ��ي ال�ساعة
ال�ساد�سة من �صباح ام�س وت�سببت بمقتل 2
وجرح � 150آخرين".
وا�ضاف النا�شط ان القوات االمنية "طردت
ع ��ددا م ��ن و�سائ ��ل االع�ل�ام هن ��اك" ،فيم ��ا
ق ��ال ان "محتجي ��ن اقتحم ��وا اح ��د االفواج
الع�سكرية في ام ق�ص ��ر الخراج معتقلين من
المتظاهرين".

يحك ��ي علي �أنه �ش ��اهد بعيني ��ه �أكثر من 50
�شخ�ص ��ا ي�س ��قطون قتل ��ى �أمامه من ��ذ بد�أت
االحتجاج ��ات المناه�ض ��ة للحكوم ��ة ف ��ي
العراق ال�شهر الما�ضي.
وق ��ال علي وهو في �أوائ ��ل الع�شرينيات من
العم ��ر ومن حي مدينة ال�ص ��در �أحد الأحياء
الفقي ��رة في بغ ��داد "�أول واحد كانت �صدمة
�إل ��ي ،ال�ش ��اب كان مع ��روف �إل ��ي و�ضرب ��وه
ب�ص ��دره" .و�أ�ض ��اف "تعودن ��ا عل ��ى الموت
ب�سرعة� ...آني �شايف نا�س ،منهم �أ�صدقائي،
اختنق ��وا وغرق ��وا �أو انق�سم ��ن جماجمه ��م
ب�سب ��ب قناب ��ل الغ ��از �أو ال�صوتي ��ة" .وقال
علي لم �أج�سادهم" .ويقول
"ما نقدر نبكيّ .
�شه ��ود وم�صادر طبي ��ة و�أمني ��ة �إن �أكثر من
 260عراقيا �سقطوا قتلى منذ بداية ت�شرين
الأول ف ��ي احتجاج ��ات عل ��ى الحكومة التي
يعتبرونها حكومة فا�س ��دة �أ�سيرة الم�صالح
الأجنبي ��ة .ول ��م ي ��رد تعليق عل ��ى الفور من
وزارة الداخلية التي ت�شرف على العديد من
وحدات القوى الأمنية ،لكن تقريرا حكوميا
ق ��ال �إن ما يقرب م ��ن � 150شخ�صا ُقتلوا في
الأ�سب ��وع الأول م ��ن اال�ضطراب ��ات وكان ��ت
�إ�صاب ��ات  70في المئ ��ة منهم بالر�صا�ص في
الر�أ�س وال�صدر.
ات ��ك�أ علي عل ��ى كومة من البطاطي ��ن القذرة
عل ��ى �ضفة نهر دجلة تحت ج�سر الجمهورية
وراح يروي ق�ص�ص زمالئه القتلى.
وعل ��ى م ��دى الأيام الع�ش ��رة الما�ضي ��ة �أقام
مئات ال�شب ��اب وال�صبية ،بع�ضهم �صغار في
الثانية ع�شرة من العمر ،خياما على الج�سر
وتحت ��ه .وه ��م ي�سم ��ون �أنف�سه ��م "الخ ��ط
الأمام ��ي للث ��ورة" ويرت ��دون خ ��وذات مما

ال�سلمي ��ة هي حق م ��ن حق ��وق ال�شعب العراق ��ي ،و�أن
ا�ستخدام العنف �ضد املتظاهرين هو �أمر غري مقبول".
وختمت ال�سفارة "دعواتن ��ا للجرحى وعائالت ،الذين
فقدوا �أرواحهم يف التظاه ��رات" .ومنذ مطلع ت�شرين
الأول املا�ض ��ي ،ت�شهد العا�صمة العراقي ��ة بغداد وعدد
من املحافظات ،احتجاج ��ات حا�شدة تطالب مبا ي�صفه

املتظاه ��رون بـ"احلق ��وق امل�شروع ��ة" .وي�أتي ذلك يف
وق ��ت �أقدم فيه ،ع�شرات من املحتجني على �إغالق طرق
عامة وبع�ض اجل�س ��ور يف خطوة تدعو �إىل الع�صيان
امل ��دين .وتخللت تلك الأحداث �أعمال عنف �أ�سفرت عن
مقت ��ل �أكرث م ��ن � 260شخ�ص ��ا و�إ�صابة نح ��و � 12ألف
�آخرين بني املتظاهرين والقوات الأمنية.

اخلط الأول على ج�سر اجلمهورية :ان�سحابنا يعني
�إنهاء التظاهرات

يرتديه عمال البن ��اء وي�ضعون �أقنعة واقية
من الغ ��از على وجوههم وي ��رددون هتافات
تطالب ب�إ�سقاط الحكومة.
وق ��د �شه ��د الج�سر الم�ؤدي م ��ن ال�ساحة �إلى
المنطق ��ة الخ�ض ��راء المح�صن ��ة ف ��ي بغ ��داد
حيث مباني الحكومة وال�سفارات الأجنبية
ا�شتب ��اكات عنيفة بي ��ن المحتجين والقوات
الأمني ��ة .و�أق ��ام المحتج ��ون الم�سلح ��ون
بالمقالي ��ع متاري� ��س من الأل ��واح الحديدية
والكت ��ل الخر�ساني ��ة .وا�ستخدم ��ت الق ��وى
الأمني ��ة الطلق ��ات المطاطي ��ة والقناب ��ل
ال�صوتي ��ة والغ ��از الم�سيل للدم ��وع وقتلت

الع�شرات عل ��ى ج�سري الجمهورية وال�سنك
المتجاوري ��ن .وتجم ��د الح ��ال عل ��ى ه ��ذا
الو�ض ��ع المتوتر بي ��ن الجانبين .وقال علي
بينم ��ا كان ��ت ق ��وات الأم ��ن تطلق ع ��ددا من
عب ��وات الغ ��از الم�سي ��ل للدم ��وع "نرميه ��م
بالحجر ويردّون بقتلنا" .و�أقامت مجموعة
م ��ن العاملين في المجال الطبي المتطوعين
مخيما للم�ساعدة في عالج الجرحى .ويقول
�أف ��راد المجموعة �إن الغ ��از الم�ستخدم الذي
انته ��ت �صالحيته ي�سبب االختن ��اق للنا�س.
و�شاهدت رويترز عبوات مدون عليها انتهاء
ال�صالحية ف ��ي  .2014و�أ�صيب �شاب حافي

القدمين يرتدي قمي�ص ��ا بال �أكمام و�سرواال
بالإغم ��اء بع ��د اختناق ��ه بالغ ��از .و�شاه ��د
مرا�س ��ل لرويترز الم�سعفي ��ن وهم يحملونه
هابطي ��ن من الج�سر وي�ضعونه في عربة تك
تك لنقله �إلى م�ست�شفى قريب .وتحيط بعلي
مجموعة مترابطة من ع�شرة �أفراد يخيمون
تحت الج�سر منذ  24ت�شرين الأول.
وتتقد المجموع ��ة حما�سا بفعل ما �أريق من
دماء .كثي ��رون منهم خرجوا من �أفقر �أحياء
بغداد حي ��ث يعملون �سائقي تك تك �أو عماال
باليومي ��ة .ورغ ��م ث ��روة الع ��راق النفطي ��ة
يعي�ش عدد كبير من �أفراد ال�شعب في فقر وال

تتوفر لهم المياه النقية والكهرباء والرعاية
ال�صحية �أو التعليم �إال بقدر محدود .ويقول
المحتجون �إن الف�ساد هو ال�سبب.
وقال عراقي ا�سمه عبا�س امتنع عن ذكر ا�سم
عائلت ��ه "� 16سنة (وهم) يقولون انه حياتنا
راح تتح�سّ ��ن" .و�أ�ضاف �أنه من مواليد عام
" 2000وا�شتغل من عمر �( 10سنوات) وما
عندي �أكثر من  5000دينار بجيبي".
ت ��م القب�ض عل ��ى عبا�س ف ��ي الموجة الأولى
من االحتجاجات مع علي و�آخرين من �أفراد
المجموع ��ة .وقالوا �إنه ت ��م فح�ص هواتفهم
للتع ��رف عل ��ى رفاقه ��م م ��ن المحتجي ��ن.
و�أفرجت ال�سلطات عنهم بكفالة وقيل لهم �إن
عليهم تجنب المظاهرات.
وق ��ال علي "عدت للمظاه ��رات ...الزم نبقى
هن ��ا لت�ستم ��ر الث ��ورة" .كان كل من تحدثت
�إليه ��م رويترز ي�ضع ��ون �ضم ��ادات �إما على
ال ��ذراع �أو ال�ساقي ��ن .وقال ��وا �إن الكثير من
الإ�صاب ��ات نتجت عن ا�ستخدام قوات الأمن
لعب ��وات الغ ��از الم�سي ��ل للدم ��وع والقنابل
ال�صوتي ��ة والر�صا� ��ص المطاط ��ي .وكان
بع�ضه ��ا يطلق م ��ن زوارق في النه ��ر .وقال
�إن الخط ��ر ي�شت ��د كثيرا في اللي ��ل .وا�ضاف
عل ��ي �إن ق ��وات الأم ��ن �ألق ��ت البنزي ��ن على
المخي ��م قبل ب�ض ��ع ليال ف ��ي الثالثة �صباحا
ث ��م �ألق ��ت قطع ��ا م ��ن القما� ��ش الم�شتع ��ل.
و�شاه ��دت رويت ��رز مقطع فيدي ��و تظهر فيه
القطع الم�شتعلة التي �سقطت قرب مجموعة
من ال�صبي ��ة النائمين .والآن يق ��ف ال�صبية
للحرا�س ��ة في نوب ��ات .وقال عل ��ي "بثواني
وقت م ��ا نترك ه ��ذا الج�سر تن ��زل الحكومة
على �ساحة التحرير وتنهي المظاهرات".
و�أ�ضاف "حتى لو رم ��وا �أي �شيء علينا ،ما
رايحين لأي مكان".
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الع�صيان المدني يغلق  30دائرة في ذي قار ويقطع  3ج�سور

حق��وق الإن�س��ان تعل��ن ع��ن اعتق��ال  283متظاه��ر ًا ف��ي النا�صري��ة
 ذي قار /ح�سين العامل

ك�شف بيان لمفو�ضية
حقوق الإن�سان يوم
الثالثاء (  5ت�شرين الثاني
 ) 2019عن اعتقال 283
متظاهراً في ال�شطرة �أُفرج
عن  156معتق ً
ال منهم ،
وفيما �أ�شار الى ا�ست�شهاد
�شخ�صين خالل التظاهرات
و�إ�صابة � 23أخرين نتيجة
اطالق الر�صا�ص الحي ،
�أكد نا�شطون في الحراك
المدني غلق  30دائرة
حكومية في محافظة ذي
قار وقطع  3ج�سور �ضمن
فعاليات اليوم الثالث
للع�صيان المدني.

وج ��اء في بيان للمفو�ضي ��ة العليا لحقوق
الإن�س ��ان ح ��ول �أح ��داث التظاه ��رات في
ق�ض ��اء ال�شطرة (  45ك ��م �شمال النا�صرية
) �أطلع ��ت علي ��ه الم ��دى �أن " المفو�ضي ��ة
تراق ��ب الأحداث المت�سارع ��ة في محافظة
ذي ق ��ار وت�أ�س ��ف لوقوع �ضحاي ��ا وتجدد
اال�شتب ��اكات ب�ش ��كل يوم ��ي بي ��ن القوات
الأمنية والمتظاهرين " ،م�ؤكدة " �سقوط
�شهيدي ��ن و�إ�صاب ��ة  23بج ��روح واعتقال
 283متظاه ��ر ًا �أُف ��رج ع ��ن  156معتق�ل ً�ا
منه ��م" .و�أ�ش ��ار البي ��ان ال ��ى " ا�ستخدام
الر�صا� ��ص الح ��ي والمطاط ��ي والغازات
الم�سيل ��ة للدموع من قب ��ل القوات الأمنية
تج ��اه المتظاهري ��ن " ،منوه ��ة ال ��ى �أن "
عدد م ��ن المتظاهري ��ن قاموا بح ��رق دور

ع ��دد من الم�س�ؤولين في الدولة" .و�أدانت
المفو�ضي ��ة العلي ��ا لحق ��وق الإن�س ��ان في
بيانها ا�ستخ ��دام الر�صا�ص الحي والقوة
المفرط ��ة الت ��ي �أدت ل�سق ��وط �ضحاي ��ا ،
داعي ��ة الى فت ��ح تحقيق فيم ��ا يح�صل من
�أح ��داث خ�ل�ال التظاه ��رات" ،كم ��ا �أدانت
المفو�ضية التج ��اوزات التي تح�صل على
الممتلكات العامة والخا�صة .
ومن جانبه �أكد م�ص ��در طبي في محافظة
ذي ق ��ار للم ��دى �أن " معظ ��م الإ�صاب ��ات
التي تعر� ��ض لها المتظاه ��رون في ق�ضاء
ال�شط ��رة كان ��ت ناجم ��ة ع ��ن ا�ستخ ��دام
الر�صا� ��ص الح ��ي وه ��و م ��ا �أدى ال ��ى
ا�ست�شه ��اد �أح ��د المتظاهري ��ن و�إ�صاب ��ة
� 9آخري ��ن بج ��روح خطي ��رة �أحده ��م ف ��ي

حال ��ة حرج ��ة ج ��د ًا ويتوقع وفات ��ه خالل
ال�ساع ��ات القليل ��ة القادم ��ة" .ومن جانب
�آخ ��ر توا�صل ��ت التظاه ��رات ال�شعبي ��ة
والطالبية وفعاليات الع�صيان المدني في
محافظ ��ة ذي قار و�شملت قط ��ع  4ج�سور
حيوية و�سط النا�صري ��ة وغلق  30دائرة
حكومي ��ة وق ��ال �أحد المتظاهري ��ن للمدى
�أن " فعالي ��ات اليوم الثال ��ث من الع�صيان
المدن ��ي في ذي قار قطع ��ت و�أغلقت ب�أ�سم
ال�شع ��ب كل من ج�س ��ر الح�ضارات وج�سر
الن�ص ��ر وج�س ��ر الزيتون وج�س ��ر الدوب
و�س ��ط النا�صرية " ،و�أ�ضاف كما " اغلقت
كل م ��ن دوائ ��ر مفو�ضي ��ة انتخاب ��ات ذي
قار ودائ ��رة ال�ش� ��ؤون الإداري ��ة والمالية
(نق ��ل ال�صالحي ��ات) وكلي ��ة القان ��ون

وكلي ��ة العل ��وم وغل ��ق �صن ��دوق الإ�سكان
والت�سجي ��ل العق ��اري ومعم ��ل ن�سي ��ج
النا�صري ��ة ومديري ��ة ال�ضريب ��ة ومديرية
الخزينة والمكتبة العامة كونها ت�ستخدم
كمق ��ر بدي ��ل لمحافظ ��ة ذي ق ��ار الت ��ي ت ��م
حرقها م�ؤخر ًا ".
وتابع المتظاهر كما " �شمل الغلق الأق�سام
الإداري ��ة ف ��ي دوائ ��ر الكهرب ��اء ومديري ��ة
بلدي ��ة النا�صري ��ة ومديري ��ة بلدي ��ات ذي
ق ��ار ومديريت ��ي الم ��اء والمج ��اري"،
و�أ�ض ��اف كما تم غلق " �شرك ��ة �أور العامة
ومديرية تربية ذي ق ��ار ومديرية التقاعد
وهيئة النزاه ��ة ومديرية البيئة ومديرية
الجن�سية والمجل�س البلدي في النا�صرية
ومديري ��ة العم ��ل وال�ش� ��ؤون االجتماعية

ومديرية الزراعة ومديرية الجوازات ".
منوه� � ًا ال ��ى �أن "جامع ��ة ذي ق ��ار قام ��ت
ب�إخ�ل�اء كلياته ��ا م ��ن الطلب ��ة والموظفين
عقب غلق عدد من كلياتها".
و�أ�ش ��ار المتظاه ��ر ال ��ى " �أعم ��ال غل ��ق
الدوائ ��ر الخدمية �شمل الأق�س ��ام الإدارية
فقط فيم ��ا �سيتوا�صل العمل ف ��ي الأق�سام
الخدمي ��ة ومجمع ��ات وم�شاري ��ع الماء"،
م�ؤك ��د ًا اعتقال ث�ل�اث متظاهرين عند غلق
معم ��ل ن�سي ��ج النا�صري ��ة  .وكان م�ص ��در
طبي في محافظة ذي قار �أكد يوم االثنين
(  4ت�شري ��ن الثان ��ي � ) 2019إ�صاب ��ة
ع�ش ��رات المتظاهري ��ن والق ��وات الأمنية
ف ��ي مواجه ��ات دامي ��ة بي ��ن المتظاهرين
وق ��وات مكافحة ال�شغ ��ب بق�ضاء ال�شطرة

ف ��ي محافظ ��ة ذي قار ك�شفت ي ��وم ال�سبت
(  26ت�شري ��ن الأول  ) 2019ع ��ن ارتف ��اع
ح�صيلة تظاه ��رات يوم الجمعة المن�صرم
ال ��ى � 12شهي ��د ًا  156جريح� � ًا ،بينه ��ا 4
جثث متفحمة عثر عليها في �أحد المكاتب
الحزبي ��ة ، ،فيم ��ا اتهم نا�شط ��ون القوات
الأمنية بالتخلي ع ��ن حماية المتظاهرين
وتركه ��م يالق ��ون م�صيره ��م عل ��ى �أي ��دي
المجامي ��ع الم�سلح ��ة التي اطلق ��ت عليهم
الر�صا�ص الحي وقتلتهم بدم بارد.
وكانت العدي ��د من المحافظ ��ات العراقية
وم ��ن بينه ��ا محافظ ��ة ذي قار ق ��د �شهدت
تج ��دد التظاهرات المطلبي ��ة يوم الجمعة
(  25ت�شري ��ن الأول  ) 2019وقد ح�صلت
مواجه ��ات عنيف ��ة بي ��ن المتظاهري ��ن
والق ��وات الأمنية ومجامي ��ع م�سلحة راح
�ضحيته ��ا �أكثر من � 30شهيد ًا وما يتجاوز
�أل� �ـ  2000جريح ف ��ي عم ��وم المحافظات
المذكورة .و�شهدت محافظة ذي قار خالل
الأ�شهر الأخيرة واالي ��ام القليلة الما�ضية
�سل�سل ��ة م ��ن التظاه ��رات المطلبي ��ة كان
�آخرها تظاهرات مطلع ت�شرين الأول التي
انطلقت منذ يوم الثالثاء ( 1ت�شرين الأول
 )2019و�ش ��ارك فيه ��ا �آالف المتظاهري ��ن
وتوا�صل ��ت على م ��دى � 6أي ��ام دامية راح
�ضحيته ��ا � 22شهي ��د ًا و  391جريح� � ًا
بح�س ��ب دائرة �صح ��ة ذي ق ��ار  ،وذلك �أثر
مواجه ��ات بي ��ن المتظاهري ��ن وق ��وات
ال�شرط ��ة ا�ستخدمت فيه ��ا الأخيرة �إطالق
�شمال ��ي النا�صرية  ،وفيما �أ�شارت م�صادر الر�صا� ��ص الح ��ي  ،ورف ��ع المتظاه ��رون
حق ��وق الإن�سان الى اعتقال �أكثر من  100الذي ��ن معظمه ��م م ��ن �شريح ��ة ال�شب ��اب
متظاه ��ر في الق�ضاء المذكور � ،أكد م�صدر �شعارات تطالب ب�إ�سق ��اط النظام وتوفير
ق�ضائي �صدور مذكرة اعتقال بحق رئي�س فر�ص العمل والخدمات الأ�سا�سية.
اللجن ��ة الأمني ��ة في مجل� ��س محافظة ذي وكان ��ت االحتجاج ��ات انطلق ��ت مطل ��ع
ق ��ار المنح ��ل وحمايت ��ه لتورطه ��م بقت ��ل ت�شري ��ن الأول  2019ف ��ي  10محافظ ��ات
متظاهرين .وبلغ ع ��دد �ضحايا تظاهرات عراقية من بينها العا�صمة بغداد للمطالبة
محافظ ��ة ذي قار خالل �شهر ت�شرين الأول بتح�سي ��ن الخدم ��ات وتوفي ��ر فر�ص عمل
� 2019أكث ��ر من � 36شهيد ًا و  750جريح ًا ومحارب ��ة الف�س ��اد ،وا�ستم ��رت لم ��دة 6
و�أكث ��ر م ��ن  250معتق�ل ً�ا .وكان ��ت نقاب ��ة �أي ��ام ،ووق ��ع خ�ل�ال االحتجاج ��ات نح ��و
المحامين ف ��ي ذي قار �أعلنت يوم االثنين  120قتي�ل ً�ا ،بينه ��م عدد من �أف ��راد الأمن،
(  28ت�شري ��ن الأول  ) 2019ع ��ن اعتق ��ال ف�ض ًال عن �إ�صابة �أكثر من � 6آالف �آخرين،
 50متظاه ��ر ًا ف ��ي ذي ق ��ار ج ��اري العمل فيما �أق ��رت الحكوم ��ة با�ستخ ��دام قواتها
على االفراج عنهم م ��ن قبل فريق تطوعي العنف المفرط �ض ��د المحتجين ،وتعهدت
م ��ن المحامي ��ن .وكان ��ت م�ص ��ادر �صحية بمحا�سبة الم�س�ؤولين عن العنف.

متظاهرو الب�صرة يغلقون ميناء �أم ق�صر ومنفذ �سفوان
 بغداد  /املدى
ق ��ال م�ص ��در �أمن ��ي� ،أم� ��س الثالث ��اء� ،إن حمتجني
�أغلق ��وا منف ��ذ �سف ��وان ال�ب�ري الراب ��ط ب�ي�ن دولة
الكوي ��ت وحمافظ ��ة الب�صرة جنوب ��ي البالد ،فيما
ق ��ال متظاه ��رون �إنهم ا�ستع ��ادوا ال�سيط ��رة على
مين ��اء �أم ق�ص ��ر باملحافظ ��ة ذاتها بع ��د �ساعات من
�سيط ��رة ق ��وات اجلي�ش علي ��ه .و�أ�ض ��اف امل�صدر،
�أن "مئ ��ات املحتج�ي�ن �أغلقوا مدخ ��ل منفذ �سفوان
ال�ب�ري م ��ع دولة الكوي ��ت جنوب غرب ��ي حمافظة

الب�صرة ،ومنعوا احلركة من و�إىل املنفذ الربي".
و�أو�ض ��ح �أن "املحتج�ي�ن �أ�ضرم ��وا الن�ي�ران يف
�إط ��ارات ال�سي ��ارات مبدخ ��ل املنف ��ذ" .ويتزام ��ن
�إغ�ل�اق منف ��ذ �سف ��وان ال�ب�ري م ��ع الكوي ��ت ،م ��ع
ع ��ودة �سيط ��رة املحتج�ي�ن عل ��ى مداخل مين ��اء �أم
ق�ص ��ر اجلنوب ��ي وال�شم ��ايل يف الب�ص ��رة عق ��ب
ان�سح ��اب قوات اجلي�ش .وقال يا�سر العبديل �أحد
املتظاهري ��ن ملواق ��ع �إخباري ��ة �إن "ق ��وات اجلي�ش
التي و�صلت الإثن�ي�ن �إىل ميناء �أم ق�صر حاولت -
الثالثاء� -إعادة فت ��ح امليناء ودخلت يف ِ�صدام مع

املحتج�ي�ن" .و�أ�ضاف العبديل" :ا�ستخدمت قوات
اجلي�ش الر�صا�ص احلي ما �أوقع قتلى وجرحى".
و�أ�ش ��ار �أن "املتظاهري ��ن متكن ��وا م ��ن ال�سيط ��رة
عل ��ى ناقل ��ة جن ��د مدرع ��ة خ�ل�ال اال�شتب ��اكات،
و�أج�ب�روا ق ��وات اجلي� ��ش عل ��ى االن�سح ��اب".
وتابع" :املتظاهرين ع ��ادوا جمدد ًا لل�سيطرة على
مداخل ميناء �أم ق�ص ��ر" .كانت احلكومة العراقية
�أر�سل ��ت تعزي ��زات ع�سكري ��ة م ��ن ق ��وات اجلي�ش
برفقة مدرعات و�سي ��ارات "هامفي" ع�سكرية �إىل
�أم ق�ص ��ر م�ساء الإثنني .و�أغلق املعت�صمون امليناء

من ��ذ الأربع ��اء املا�ض ��ي .وقالت احلكوم ��ة �إن غلق
امليناء يت�سبب بخ�سائر كبرية ويعيق دخول املواد
الغذائي ��ة للبالد .وي�شهد الع ��راق ،منذ  25ت�شرين
الأول ،موج ��ة احتجاج ��ات مت�صاع ��دة مناه�ض ��ة
للحكومة هي الثانية من نوعها بعد �أخرى �سبقتها
بنح ��و �أ�سبوعني .وقتل خ�ل�ال االحتجاجات 260
قتي ًال على الأقل خ�ل�ال مواجهات بني قوات الأمن
وم�سلح ��ي ف�صائ ��ل احل�ش ��د ال�شعب ��ي م ��ن جه ��ة،
واملتظاهرين من جهة �أخرى ،وفق �أرقام مفو�ضية
حقوق الإن�سان العراقية.
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فقدان بطاقة ذكية

فقدت من��ي البطاقة الذكية (كي
كارت) باسم مرتضى كامل حسن
محمد املساري والصادرة من مديرية
مالية هيئة احلش��د الشعبي على
من يعثر عليها تسليمها الى جهة
اإلصدار ...مع التقدير

 .1حكمت احملكمة العسكرية األولى على املدانني املدرجة أسمائهم ادناه غيابيا ً مبا يلي:
 .2احلبس الشديد ملدة (ستة أشهر) وفق املادة ( /33أوال ً) و(ثالثة أشهر) وفق املادة و ( / 62ثانياً /ثالثاً /أ) من ق ع ع رقم  19لسنة  2007املعدل.
 .3تنفذ بحقه العقوبة اعتبارا ً من تاريخ إلقاء القبض عليه او تس��ليم نفس��ه نادما ً مع مراعاة إحكام املادة ( )243من (ق أ م ج) رقم  23لس��نة
 1971وتعديالت��ه .ومنح احل��ق للموظفني العموميني بالقاء القبض عليه أينما وجد وإلزام املوظف�ين واملكلفني بخدمة عامة باالخبار عن محل
اختفائه استنادا ً الحكام املادة ( / 80ثالثا ً  /رابعاً) من قانون أصول احملاكمات اجلزائية العسكري رقم  22لسنة .2016
 -4لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية أو تسليم نفسك إلى أقرب جهة عسكرية رسمية خالل  90يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبعكسه
يصبح احلكم غيابي مبنزلة احلكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية أعاله واملنصوص عليها باملادة ( )243من قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم
 23لسنة  1971وتعديالته .
العميد احلقوقي
رئي�س املحكمة الع�سكرية الأوىل

ت

الرتبة وا�سم املتهم

عنوان ال�سكن

مادة االتهام

/33أوال ً و  / 63ثالثا ً ق ع ع
/33أوال ً و  63أوالً /ثالثا ً ق ع ع

1

ن ض /كرمي خنجر عليوي شخير

بغداد – احلرية – شارع األمانة

2

املالزم  /أبو بكر فاروق ذيبان

بغداد – الدورة – م  821ز  80د30

3

ج ط م جاسم هادي عاشور لطيف

بابل – القاسم – الطربوشية

4

ج ط م عبد الكرمي عبد عيدان خليف

بغداد – الشعلة – م  458ز  33د16

5

ج ط /قيس ماجد ثجيل يوسف

املثنى – احلي العسكري – م  210د 17

6

ج ط /عادل عبيد سلمان مردود

بغداد – احلرية – م  420ز  62د 38

7

ج ط  /احمد شاكر جواد كاظم

بابل – الهاشمية – حي الباقر

8

ج ط  /علي جاسم محمد خضير

بغداد – الصاحلية – قرب الشقق

 230ق ع رقم  111لسنة 1969

9

ج ط  /امجد فليح جاسم عطية

الديوانية – الدغارة – احلي العسكري ز27
د6/120

10

ع /باسم عبد النبي حسب زبيدي

البصرة – الدبس

 298و 292ق ع رقم  111لسنة
 1969و /33أوال ً ق ع ع
 / 62ثانياً /ثالثا ق ع ع

11

ع  /حيدر كرمي عبود عبد احلسني

بغداد – الدورة – م  832ز  5د 26

12

ج أ /قصي جنم عبداهلل حسني

بغداد – الدورة – م 832ز  26د 20

13

ن ع /كاروان جواد كوخه

14

ج ط  /محمد سعد سكران مزعل

بغداد – الشعلة – م 452ز 2د27

15

ن ع /احمد ياس خضر رشيد

بغداد – السيدية – م 827ز  39د4

/33أوال ً ً ق ع ع
/33أوال ً و  63أوالً /ثالثا ً ق ع ع
/33أوال ً و  / 63ثالثا ً ق ع ع

/33أوال ً و  / 63ثالثا ً ق ع ع
/33أوال ً ً ق ع ع

/33أوال ً و  63أوالً /ثالثا ً ق ع ع
/33أوال ً و  63أوالً /ثالثا ً ق ع ع

كركوك – رحيم أوه – قرب مدرسة صالح الدين  /62ثانياً /ثالثاُ أ ق ع ع

/33أوال ً و  63ثانياً /ثالثا ً ق ع ع
/33أوال ً و  63أوالً /ثالثا ً ق ع ع

16

ج أ /أحمد أكرم وحيد موسى

بغداد – الشعلة – م 458ز  55د12

17

ج ط /مروان مهند عبد اللطيف

بغداد -املنصور – م 610ز 29د 45

/33أوال ً و  63ثانياً /ثالثا ً ق ع ع
/33أوال ً و  63أوالً /ثالثا ً ق ع ع

18

ن ع /وليد رعد محمود محمد

بغداد – احلرية – م 422ز  554د 13

19

ج أ /أحمد ماجد محمد راشد

ذي قار – الغراف – قرية صيد سعيد

/33أوال ً و  63أوالً /رابعا ً ق ع ع

/33أوال ً و / 63ثالثا ً ق ع ع

عدد الدعوى

ت

الرتبة وا�سم املتهم

عنوان ال�سكن

مادة االتهام

/33أوال ً ق ع ع
/33أوال ً ق ع ع

2008 / 2384

20

ج ط /عمار مكطوف هويشي

بغداد – البياع – م  802ز  26د40

2009/4916

21

ج ط /اياد سليم محمد خويف

بغداد – الغزالية – م 655ز  13د7

2009/37

22

ع /الياس عياش حسني علي

االنبار – قضاء القائم – م 1ز 9د847

2009/660

23

ج ط /احسان عبداحلسني علي

بغداد – احلرية – م 422ز 30د57

/33أوال ً و  63أوالً /رابعا ً ق ع ع
/33أوال ً و / 63ثالثا ً ق ع ع

2008 /4493

24

ج ط  /حيدر علي مزهر خيون

بغداد – احلرية – 2قرب دائرة الكهرباء

2011/1078

25

ج ط /مهند مهدي حسني صالح

بابل – شارع  – 40قرب مدرسة الصدر

2009 /9

26

العميد الركن /ثائر خالد محمد صاير بغداد – الغزالية – م 655ز  30د29

/33أوال ً و / 63اوالً/ثالثا ً ق ع ع
/33أوال ً ق ع ع

2010/555
2012/741
2017/151
2011/227
2013/2184
2017/788
2008/1903
2012/1250
2016/15
2010/1670
2013/1039
2015/3022

27

ج ط  /صادق جميل طاهر محيسن

بغداد – الصاحلية – عمارة  53ط 3ش7

28

املقدم  /سعد محسن عيدان جواد

بغداد -الكرخ – م 653ز 17د6

29

ن ع /سيف صالح محمد باقر

بغداد – احملمودية – حي الربيعي 4/

30

ج ط /مقداد عبد اهلل سدخان بنيان

بغداد – الغزالية –  673ز 67د14

31

ج ط  /امير سعد جمعة عبد احلسني

ميسان – م 3ز 18د  – 76قرب مدرسة بدر

32

ج ط /علي محمد بهجت رفيق

كركوك – شقق الغاز – م 655ز  63د81

/33أوال ً و / 63ثالثا ً ق ع ع

/33أوال ً و  63ثانياً/ثالثا ً  /أ ق ع ع
/33أوال ً ق ع ع

/33أوال ً و  63ثانياً/ثالثا ً  /أ ق ع ع
/33أوال ً و  63ثانياً/ثالثا ً  /أ ق ع ع

/33أوال ً ق ع ع
/33أوال ً و  63ثانياً/ثالثا ً  /أ ق ع ع

عدد الدعوى
2013/672
2014/611
2015/1462
2012/400
2010/2243
2009/3519
2008/3119
2015/5149
2008/439
2015/5145
2015/2605
2014/2513
2017/1414

33

ج ط /حسن منتصر محمد قاسم

صالح الدين – قضاء الطوز – م 27ز 14د4/30

/33أوال ً و  63ثانياً/ثالثا ً  /أ ق ع ع

2017/1048

34

مالزم أول /رعد عبد جاسم رسن

بغداد – حي الدورين – م 214ز  38د7

 3/413ق ع

2010/802

35

النقيب  /سعد عبد احلسن جبر
يوسف

بغداد – عمارات الصاحلية – عمارة رقم 52
ط 2ش1

 444ق ع و  /33أوال ً ق ع ع

36

النقيب  /منور قيس عبداللطيف
جاسم

بغداد – البياع – م  853ز 74د13

37

م أول  /قيس خالد سلمان

/33أوال ً و  63ثانياً/ثالثا ً  /أ ق ع ع

بغداد – الدورة – حي امليكانيك – م 832ز 19د/33 14أوال ً ق ع ع

2012/209
2014/203
2014/3658
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رياضة

�إليتي�ش يح�شد �أ�سلحة ال�شرطة لتجاوز نواذيبو في موريتانيا

 غ����ي����اب خ���م�������س���ة م�����ن �أع������م������دة ال����ف����ري����ق ال���رئ���ي�������س���ة ب�������س���ب���ب الإ�����ص����اب����ة

 بغداد  /حيدر مدلول
تتجه �أنظار اجلماهري الريا�ضية العراقية
اىل فري����ق ال�شرط����ة حام����ل اللق����ب دوري
الك����رة املمت����از يف بطول����ة ك�أ�����س حمم����د
ال�ساد�س للأندية الأبطال باملو�سم -2019
 2020حي����ث ينتظ����ره �أختب����ار مه����م �أمام
م�ضيفه فريق نواذيبو يف ال�ساعة الثامنة
م�ساء اليوم االربع����اء بتوقيت بغداد على
ملع����ب العا�صم����ة املوريتاني����ة نواك�شوط
�ضم����ن مناف�سات جول����ة الذه����اب من دور
ثمن النهائي.
ولعب����ت الإ�صاب����ة دور ًا م�ؤث����ر ًا يف غي����اب
الالعبني كرار جا�س����م ووليد �سامل و�أجمد
ولي����د وكذلك �ضرغ����ام �إ�سماعي����ل املمنوع
م����ن اللعب على مالع����ب الع�شب ال�صناعي
ومازن فيا�ض ع����ن القائمة النهائية لفريق
ال�شرط����ة لك����رة الق����دم الت����ي غ����ادر م�س����اء
يوم االح����د املا�ضي العا�صم����ة بغداد عرب
العا�صم����ة القطرية الدوح����ة اىل العا�صمة
املوريتاني����ة نواك�ش����وط يف رحل����ة جوية
متت����د مل����دة �أكرث م����ن �سبع �ساع����ات ليكون
�ضيف���� ًا ثقي ً
��ل�ا على م�ضيفه فري����ق نواذيبو
يف مواجه����ة غاي����ة بالأهمي����ة يطم����ح فيها
تالمي����ذ ال�صرب����ي �ألك�سن����در اليتي�����ش اىل
الظف����ر بالعالم����ة الكامل����ة رغ����م �صعوبتها
لكون خ�صم����ه يعول كث��ي�ر ًا على اخلروج
بفوز ثمني على عاملي الأر�ض واجلمهور
الذي����ن كان����ا كفلني باق�ص����اء فريق اجلي�ش
ال�س����وري م����ن ال����دور الأول م����ن بطول����ة
الأندية العربية �أبطال الدوري.
وعمل����ت �إدارة ن����ادي ال�شرط����ة الريا�ض����ي
بالتن�سي����ق م����ع امل��ل�اك التدريب����ي للفريق
الأول عل����ى �إج����راء مبارات��ي�ن م����ع فريقي
احل����دود واجلي�����ش م����ع خو�����ض وحدتني
تدربيت��ي�ن يف الي����وم الأول للحف����اظ على
مع����دل درجة اللياقة الفنية والبدنية ورفع
درج����ة اجلاهزي����ة الكامل����ة ت�أهب���� ًا ملالق����اة
فريق نواذيبو بعد ت�أجيل مناف�سات دوري
الك����رة املمت����از م����ن قب����ل جلن����ة امل�سابقات
املركزي����ة يف احتاد كرة الق����دم اعتبار ًا من
جولة اخلام�سة من مرحلة الذهاب ب�سبب
االحتجاج����ات ال�شعبية التي اجتاحت منذ
يوم اخلام�س والع�شرين من �شهر ت�شرين
املا�ض����ي العا�صمة بغداد وباب����ل وكربالء
والنجف والديواني����ة وال�سماوة والكوت
والنا�صرية والب�صرة.

وميلك فريق القيثارة اخل�ضراء عدد ًا كبري ًا
من العبي املنتخب الوطني لكرة القدم يف
�صفوفه بجميع اخلطوط (احلار�س حممد
حميد عالء علي مه����اوي و�سعد ناطق يف
خ����ط الدفاع و�أجمد عطوان و�صفاء هادي
يف خ����ط الو�سط وع��ل�اء عب����د الزهرة يف
خ����ط الهج����وم ) والعبي اخل��ب�رة يقف يف
مقدمته����م قائ����د املنتخ����ب الوطن����ي لك����رة
الق����دم ال�سابق �سعد عب����د الأمري وو�صيف

هداف دوري الك����رة املمتاز مروان ح�سني
اىل جان����ب املح��ت�رف ال�سنغ����ايل دي����ارا
والكنغ����ويل جوني����ور مابوك����و وه����م من
�أب����رز الأ�سلح����ة الت����ي تراهن عليه����ا �إدارة
النادي يف �إيقاف �سل�سلة النتائج املتميزة
الت����ي حققه����ا فري����ق نواذيب����و املوريتاين
على �أر�ضه �ضمن البطولة العربية وك�أ�س
االحت����اد االفريق����ي اللت����ان ي�ش����ارك فيهما
كممثل عن الكرة املوريتانية خالل املو�سم

الك����روي احل����ايل �أم ً
��ل�ا يف ح�س����م بطاق����ة
العب����ور اىل الدور رب����ع النهائي من جولة
الإياب من دور ثمن النهائي التي �ستجري
بينهما م�ساء يوم ال�ساد�س والع�شرين من
�شهر ت�شري����ن الثاين اجل����اري على ملعب
كربالء الدويل يف حمافظة كربالء املقد�سة
يف �إطار رحلته الأوىل
التي ي�شارك فيها
كممث����ل ع����ن

الريال يطمح بك�سر نح�س البيرنابيو في دوري الأبطال
 بغداد  /املدى
ي�ستقب����ل فري����ق ري����ال مدري����د
اال�سباين لكرة الق����دم يف ال�ساعة
احلادي����ة ع�ش����رة م�س����اء الي����وم
االربع����اء بتوقي����ت بغ����داد �ضيفه
فريق غلط����ة �س����راي الرتكي على
ملع����ب �سانتياغ����و برنابيو �ضمن
مناف�س����ات اجلول����ة الأوىل م����ن
مرحلة الإي����اب حل�ساب املجموعة
الأوىل بال����دور الأول يف دوري
�أبطال �أوروبا . 2020
ويحتل فريق ري����ال مدريد املركز
الث����اين يف ترتي����ب املجموع����ة
الأوىل بر�صي����د  4نق����اط يف

مدري����د منذ ت�شري����ن الأول 2018

خت����ام جول����ة الذهاب م����ن دوري
�أبط����ال �أوروب����ا متخلف����ا بف����ارق يف مباريات دوري �أبطال �أوروبا
 5نق����اط ع����ن فريق باري�����س �سان حي����ث �سق����ط يف ف����خ التع����ادل
جريم����ان الفرن�س����ي املت�صدر يليه الإيجابي امام �ضيفه فريق كلوب
يف املرك����ز الثال����ث فري����ق كل����وب ب����روج البلجيك����ي �آث����ار عالم����ات
بروج البلجيك����ي بر�صيد نقطتني اال�ستفه����ام واال�ستغ����راب ل����دى
ويقبع فريق غلطة �سراي الرتكي �أن�صاره يف جميع �أنحاء العامل.
بر�صيد نقطة واحدة.
ويع����اين امللكي م����ن �أزمة حقيقية
وتطم����ح كتيب����ة الفرن�س����ي زي����ن على م�ستوى اخلط الأمامي نتيجة
الدي����ن زي����دان اىل جتدي����د الفوز لعدم ترجم����ة املهاجم��ي�ن الفر�ص
ال����ذي حقق����ه عل����ى فري����ق غلط����ة الت����ي تت����اح له����م يف املباري����ات
�س����راي الرتك����ي ال����ذي حقق����ه يف الثالث التي لعبه����ا حتى الآن اىل
اجلول����ة املا�ضي لك�سر نح�س عدم حتويله����ا اىل �أه����داف حيث جنح
حتقي����ق االنت�ص����ارات على ملعب الالعب��ي�ن الربازيل����ي كا�سيم��ي�رو
�سانتياغ����و برنابي����و بالعا�صم����ة والأمل����اين توين كرو�����س والقائد

ريبني �سوالقا يُكمل قائمة الأ�سود قبل
مواجهة �إيران
 بغداد  /املدى
�أك���د املدي���ر الإداري للمنتخ���ب الوطن���ي
لك���رة الق���دم با�س���ل كوركي����س �أن املداف���ع
ريب�ي�ن �سوالقا املح�ت�رف يف �صفوف فريق
رادنيت�شك���ي ال�صرب���ي لكرة الق���دم �سي�صل
ي���وم احلادي ع�شر من �شه���ر ت�شرين الثاين
اجل���اري اىل مط���ار الب�صرة ال���دويل ليكمل
القائمة النهائية التي �أعلن عنها ال�سلوفيني
�سريت�شك���و كاتانيت�ش ا�ستع���داد ًا ملواجهتي
�إيران والبحرين يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء
يومي الرابع ع�شر والتا�سع ع�شر على ملعب
جذع النخلة باملدينة الريا�ضية يف حمافظة
الب�ص���رة �ضمن مناف�س���ات املجموعة الثالثة
بالت�صفي���ات الآ�سيوي���ة املزدوج���ة امل�ؤهل���ة
لبطول���ة ك�أ����س الع���امل لك���رة الق���دم 2022
وبطولة ك�أ�س �آ�سيا لكرة القدم .2023
و�أ�ض���اف كوركي�س يف ت�صري���ح للمدى� :إن
الالعب�ي�ن املحرتفني يف الدوري���ات العربية
والآ�سيوي���ة والأمريكية همام طارق وب�شار
ر�سن وعل���ي عدنان �سيكون���ون متواجدين
اىل جان���ب زمالئه���م املحلي�ي�ن من���ذ الي���وم
الأول للمع�سك���ر التدريب���ي الداخل���ي الذي
�سيقيم���ه منتخبن���ا الوطني لك���رة القدم يف

حمافظة الب�صرة منذ ي���وم اجلمعة املقبلة ،
فيم���ا �سيكون املهاجم مهن���د علي كاظم الذي
يلع���ب يف �صفوف فري���ق الدحي���ل القطري
متواج���د ًا يف املع�سك���ر ي���وم ال�سب���ت املقبل
قادم��� ًا من العا�صمة الدوحة بعد �أن يخو�ض
مبارات���ه الأخ�ي�رة م���ع فريق���ه �أم���ام اخلور
�ضم���ن اجلولة العا�شرة م���ن مرحلة الذهاب
لدوري جنوم قطر.
و�أو�ض���ح كوركي����س � ،أن العب���ي فري���ق
الق���وة اجلوي���ة �إبراهي���م باي����ش وحمم���د
قا�س���م و�شريف عب���د الكاظم وميث���م جبار ،
�سيلتحق���ون قادمني م���ن حمافظ���ة الب�صرة
بعد �أن يلعبوا ع�صر اجلمعة مباراة الذهاب
�ضمن ال���دور ثمن النهائ���ي يف بطولة ك�أ�س
حمم���د ال�ساد����س لالندية االبط���ال باملو�سم
 2020-2019لقاء يف غاية الأهمية امام
فري���ق مولودية اجلزائرعلى ملعب فران�سو
حري���ري  ،معرب��� ًا ع���ن ثقت���ه املطلق���ة يف �أن
يكون �أ�س���ود الرافدين مب�ستوى احلدث يف
�إف���راح اجلماه�ي�ر الت���ي �ستحت�ش���د لدعمهم
على مدرج���ات ملعب جذع النخل���ة باملدينة
الريا�ضية م���ع املنتخب الإيراين لكرة القدم
يف قمة منتظ���رة من العي���ار الثقيل لتجديد
البقاء على �صدارة املجموعة الثالثة.

اال�سب����اين �سريجي����و رامو�����س
يف �إح����راز االه����داف ف�ض ًال عن
توا�ص����ل غي����اب غاريث
بي����ل وخامي�����س
روديغيز ب�سبب
عدم اكت�سابهم
ال�شفاء التام
من الإ�صابة.

الك����رة العراقية لأول م����رة يف هذا املحفل
العرب����ي بالن�سخ����ة اجلدي����دة له����ا مع����زز ًا
تطلعات جماهريه ببلوغ املباراة النهائية
للبطول����ة يف ظل وجود كوكبة متميزة من
النج����وم يف �صفوف����ه �سواء م����ن املحليني
واملحرتف��ي�ن بع����د التعاق����دات الناجح����ة
الت����ي قامت به����ا �إدارة الن����ادي خالل فرتة
االنتقاالت ال�صيفية.
وم����ن امل�ؤم����ل �أن ين�ضم �سبع����ة من العبي
القيث����ارة اخل�ض����راء الذي����ن اختاره����م
ال�سلوفين����ي �سريت�شك����و كاتانيت�����ش اىل
�صف����وف منتخبن����ا الوطن����ي لك����رة الق����دم
يف مع�سك����ره التدريب����ي الداخل����ي ال����ذي
�سينطل����ق على املالع����ب الفرعي����ة باملدينة
الريا�ضي����ة يف حمافظ����ة الب�ص����رة بعد غد
اجلمعة املوافق املقبل املوافق التا�سع من
�شهر ت�شري����ن الثاين قبل خم�س����ة �أيام من
مباراة �إي����ران امل�صريية التي �سيحت�ضنها
ملعب جذع النخلة �ضمن اجلولة اخلام�سة
والأخ��ي�رة م����ن ال����دور الث����اين حل�س����اب
املجموع����ة الثالثة بالت�صفي����ات الآ�سيوية
املزدوج����ة امل�ؤهل����ة لنهائي����ات ك�أ�س العامل
لك����رة الق����دم  2022بقط����ر وك�أ�����س �آ�سي����ا
 2023بال�ص��ي�ن الت����ي يرن����و فيه����ا �أ�س����ود
غال يعزز به الرتبع
فوز ٍ
الرافدين اىل نيل ٍ
على مركز ال�صدارة من جديد والتح�ضري
اجل����دي للديرب����ي اخلليج����ي املث��ي�ر الذي
�سيجمعه����م م����ع الأحمر البحرين����ي م�ساء
ي����وم التا�سع ع�شر من �شهر ت�شرين الثاين
اجل����اري يف حت����د مه����م يرن����ون في����ه اىل
ح�ص����د العالمة الكاملة م����ن �أجل االقرتاب
كث��ي�ر ًا من ح�صد بطاق����ة الت�أهل اىل الدور
الثالث احلا�سم املوندي����ايل وحجز تذكرة
العب����ور اىل النهائيات الآ�سيوي����ة الثامنة
ع�ش����رة للرجال التي �ستج����ري يف ال�صني
بداي����ة ع����ام  2023مب�شارك����ة  24منتخب���� ًا
م����ن منطقت����ي غرب و�ش����رق الق����ارة للمرة
الثاني����ة يف تاري����خ انطالقه����ا ح�سب قرار
املكت����ب التنفيذي لالحت����اد اال�سيوي لكرة
القدم الذي يرت�أ�س����ه البحريني �سلمان بن
�إبراهيم.
اجلدي����ر بالذك����ر �إن فري����ق ال�شرط����ة لكرة
القدم متك����ن من الإطاح����ة بفريق الكويت
الكويت����ي �ضم����ن مناف�س����ات دور  32م����ن
الن�سخ����ة احلالي����ة من بطول����ة ك�أ�س حممد
ال�ساد�����س للأندي����ة الأبطال لك����رة القدم
باملو�سم .2020-2019

كلمة صدق
 حممد حمدي

�أيقونة النجاح
حتفل بطولة ك�أ�س اخلليج الكروية ب�أجواء جناح وخ�صو�صية
اكت�سبتها منذ االنطالق عام  1970وال توازيها يف ذلك �أية
بطولة �أخرى يف اجلماهريية واملتابعة وعمق العالقات الأخوية
وترابطها بجذور تاريخية مت�شعبة ال ميكن �إغفالها �أبد ًا حتى
و�إن تل ّبدَتْ بها بع�ض الغيوم التي مل تتمكن مطلق ًا النيل من هذه
الت�سمية و�صدق ارتباطها بالروحية ال�شعبية اخلليجية التي
جت ّذرت معها وعاي�شت �أحداثها حلظة بلحظة.
وملن يريد اال�ستدالل على ذلك لي�س�أل اجلماهري الريا�ضية مبختلف
بلداننا يف اخلليج ولي�شهد �أن اجلمهور حفظ عن ظهر قلب ا�سماء
الالعبني واملدربني واملالعب منذ عهد بعيد مبا ال ي�شبه �أية بطولة
�أخرى وما �أن تفتتح بوادر احلديث هنا وهناك حتى حتفل بعدد
هائل من الق�ص�ص واحلكايات التي تدور �أحداثها حول التناف�س
واملفارقات التي �شهدتها البطوالت ال�سابقة  ،ولل�شقيقة قطر
حتديد ًا ب�صمة يف النجاح والت�أثري رمبا تكون هي الأكرب واالكرث
ت�أثري ًا يف نفو�س اجلماهري رمبا جلودة الأجواء الريا�ضية فيها
عموما �أو ل�سيل النجاح العارم الذي امتاز به اال�شقاء هناك
يف خمتلف البطوالت حتى غدت الدوحة �أيقونة لهذا النجاح
والت�ألق املن�شود منذ بطوالت خليجي  4و 11و 17ومن ثم 24
املرتقبة بنكهة بطولة املونديال �أكرب بطولة عاملية �ستوثق للعرب
جناحهم املقبل وتكتب التاريخ الريا�ضي لي�س لل�شقيقة قطر فقط
 ،بل للعرب و�آ�سيا �أي�ض ًا على �أن مونديال  2022نقطة فارقة و�إن
الكرة وعاملها املبدع يف املنطقة �سيدخل مرحلة اخرى ال ت�شبه
املرحلة ال�سابقة قبل هذا التاريخ  ،بل �إن اخلطوة الثانية لبطولة
مماثلة يجب �أن يح�سب لها �ألف ح�ساب ليتبناها بلد عربي �آخر
يكمل امل�شوار ويدخل تاريخ التنظيم الكبري من �أو�سع و�أهم
�أبوابه  ،لذلك كله ف�إن امل�شاركة يف �أية بطولة ت�سبق املونديال
وم�ساندة هذا التوجه العظيم لدى اال�شقاء يف قطر هو خط
�شروع وتقدم لنجاح �آخر رمبا كان لأية دولة �أخرى من دولنا.
وما �أن تختتم خليجي  24ر�سمي ًا ب�أيام قالئل حتى تكون الدوحة
على موعد مع بطولة كبرية جد ًا بعنوان ك�أ�س العامل للأندية ،
التي تنطلق يف الـ 11من ال�شهر املقبل ،على �أن ُتختتم يف الـ22
من ال�شهر ذاته ،باملباراة النهائية ،التي جتمع عادة بني بط َلي
�أوروبا و�أمريكا اجلنوبية وهي من البطوالت املنتظرة بتواجد
خرية الأندية العاملية الأبطال والالعبني اي�ض ًا.
ال �أريد املزايدة وال كيل املديح ولكن �أريد فقط �أن �أذ ّكر ب�أن جناح
�أي بطولة ت�سبق املونديال هنا يف الدوحة هو جناح للمنطقة
عموم ًا وت�سليط لل�ضوء املركز على بطوالت مقبلة �سيكون من
املمكن �إجراءها يف �أي بلد خليجي بعد التوثق متام ًا من جناح
البطوالت و�آخرها املونديال بعون الله لذلك ف�إن العمل با�سناد
اال�شقاء يف قطر هو واجب يعود بالنفع على جميع البلدان
كخطوة �أخرى مرتقبة نحو اال�ست�ضافات الكبرية  ،وهنا اريد
�أن �أع ّرج �أي�ض ًا على �أن اخلربة الهائلة وكرثة تنظيم البطوالت
على اكمل وجه وازدهار البنى التحتية الريا�ضية كانت عنوان ًا
للنجاح مبختلف االلعاب وقد �شهدت �شخ�صي ًا �أربع بطوالت
عاملية كان �آخرها بطولة العامل باملالكمة  2016يف الدوحة
و�أفخر �شخ�صي ًا �إنها الأهم والأكرث جناح ًا من جميع البطوالت
الأخرى بذات اللعبة التي اقيمت يف بلدان �أوروبية و�شهدتها
�أي�ض ًا و�سجلت فيها اعرتافات �أهل ال�شان ب�أن ما �أجنز يف الدوحة
يفوق الت�صور.
احلقيقة �إن ما �أريد الإ�شارة اليه هو �أن البطوالت مهما كان
�شكلها يقرتن جناحها بالتنظيم والإدارة �أو ًال ومنها بطولة
اخلليج املنتظرة مهما كان عدد الدول امل�شاركة بها و�إن كنا نتمنى
�أن تنحية اخلالفات جانب ًا يف ميدان الريا�ضة وتكون النجوم
�سي�سجل
الثمانية مت�ألقة يف �سماء الدوحة ومع ذلك ف�إن التاريخ
ّ
لهذه اجلولة اكتمالها وتكون رقم ًا �صعب ًا لبطولة لها مكانتها  ،فقد
�سبق و�أن �شهدت البطوالت ال�سابقة ان�سحابات بهدف �أو
بتخبط  ،ولكن النتيجة هي �أن بطولة خليجي الكروية
ا�ستمرت بجماهرييتها ورونقها النا�صع وبالت�أكيد ف�إن
البطولة املقبلة �ستكون كذلك.

ال �أريد المزايدة وال كيل المديح ولكن
�أريد فقط �أن � ّ
أذكر ب�أن نجاح �أي بطولة
ت�سبق المونديال هنا في الدوحة هو
نجاح للمنطقة عموم ًا...

إضاءات خليجية

التناف�س فر�صة للك�شف عن النجوم  ..واجلماهري والإعالم "نكهة ا�ستثنائية"
 بغداد /املدى
م���ن من���ا ال ميتل���ك ذكري���ات رائعة عن
بطوالت اخلليج العريقة و�إحداثها منذ
�سبعيني���ات القرن املن�ص���رم اىل اليوم
كالعب�ي�ن و�إع�ل�ام وجمه���ور  ،ال نغايل
�إن قلن���ا �إنه���ا البطول���ة الأك�ث�ر �شعبية
لبلداننا التي ا�سهمت يف جعلها واحدة
من املنا�سب���ات املرتقبة ب�ي�ن م�سابقات
اللعب���ة اال�شه���ر يف املنطق���ة .وملنا�سبة
ق���رب ت�ضيي���ف قط���ر الن�سخ���ة  24من
ك�أ����س اخللي���ج لك���رة الق���دم  ،حت���دّث
جنوم كرة �سابقني لـ(املدى) عن �أهمية
البطولة ومدى ت�أثريها.
جن���م الكرة وامل���درب ال�ساب���ق الكابنت
جمبل فرطو�س املعروف خليجي ًا  ،بينّ
بالق���ول :تع���د بداية م�شارك���ة املنتخب
العراقي لكرة القدم يف بطوالت اخلليج
م�شجع���ة  ،فقد �أح���رز املركز الثاين يف
الن�سخة الرابعة التي �شارك فيها للمرة
الأوىل ع���ام  1976يف قط���ر التي توّ ج
بلقبه���ا املنتخ���ب الكويتي بع���د مباراة
فا�صلة �أمام الع���راق انتهت  . 2-4هذه

املباراة الت���ي عل َقت اىل الآن يف �أذهان
جيل كامل م���ن اجلماهري التي واكبتها
�أُعدها فرق���ة هائلة يف تطور كرة القدم
العراقي���ة .وق���اد امل���درب اال�سكتلن���دي
داين ماكلنن املنتخب العراقي يف هذه
البطول���ة و�ساعده عم���و بابا  ،وح�صل
فيها جن���م املنتخ���ب العراق���ي ال�سابق
املرح���وم عل���ي كاظ���م على لق���ب �أف�ضل
العب.
و�أ�ض���اف  ،م���ن ب�ي�ن النج���وم الت���ي
�ش ّق���ت طريقه���ا يف البطول���ة ف�ض ًال عن
عل���ي كاظ���م  ،احلار����س ال�شه�ي�ر رع���د
حمودي وزميله احلار�س كاظم �شبيب
ودوكل�ص عزيز املعروف بجرنال خط
الو�سط  ،وه���ادي �أحمد وعادل خ�ضري
ورحي���م ك���رمي واملرح���وم كاظ���م وعل
وفالح ح�سن وعالء �أحمد وغريهم.
وي�ؤك���د الكاب�ت�ن والالع���ب ال�ساب���ق
جليل حن���ون �إن التناف�س املحموم بني البطول���ة اخلام�س���ة الت���ي ا�ست�ضافتها كعدن���ان درج���ال والراح���ل عب���د االل���ه
جنوم الأم�س ي�ص���ل الذروة للم�شاركة بغداد ع���ام  ،1979واخت�ي�ر فيها فالح عب���د الواح���د وع���ادل خ�ض�ي�ر وهادي
م���ع املنتخ���ب يف بطولة اخللي���ج لأنها ح�س���ن ال���ذي يطل���ق عليه ثعل���ب الكرة �أحمد وح�س�ي�ن �سعيد الذي ح�صل على
اال�شهر منذ �أن حقق العراق �أول �ألقابه العراقي���ة �أف�ض���ل الع���ب يف ال���دورة  ،لق���ب ه���داف البطول���ة (� 10أه���داف) ،
فيها بقيادة الراحل الكبري عمو بابا يف وت�أل���ق فيه���ا ع���دد م���ن النج���وم �أي�ض ًا و�أعتق���د �أن الأجمل ه���و عمق العالقات

والتوا�ص���ل فيه���ا ب�ي�ن جن���وم اخلليج
يف قط���ر والكويت والبحري���ن وعمان
وال�سعودي���ة  ،م�ضيف��� ًا �إن���ه �شخ�صي��� ًا
يتوق���ع �أن تت�س���ع البطول���ة يف مداه���ا
وب�صورة خا�صة �إن اقيمت يف ال�شقيقة
قط���ر التي متل���ك من املهني���ة الإعالمية
الكث�ي�ر والذي ميكن �أن ت�سوقها به اىل
ابعد احلدود.
وي�ش���دّد لي���ث ح�س�ي�ن جن���م منتخبن���ا
الوطني ال�سابق الذي ت�ألق يف اكرث من
بطولة خليجيةعلى �أن م�شاركة العراق
يف هذه البطولة رفع من �أ�سهمها كثري ًا
نظ���ر ًا ملكانة منتخبن���ا الوطني �آ�سيوي ًا
وعربي��� ًا ي�ضاف لها �سعي���ه الرائع نحو
ا�ست�ضافة الن�سخة املقبلة بعد ان جنح
يف �إخراج البنى التحتية اىل م�ستوى
كب�ي�ر يوازي م���ا ل���دى دول اجلوار او
يتفوق عليها  ،وي�ضي���ف �إن امل�ؤ�شرات
ت�ؤك���د ق���درة املنتخب عل���ى خطف لقب
خليج���ي  24وا�ستع���ادة جم���د الك���رة
العراقي���ة وعل���و كعبه���ا يف بط���والت
اخللي���ج خا�صة و�أن املالع���ب القطرية
ت�شهد على هذا التفوق.
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�إنتفا�ضتا ت�شرين الأول في العراق ولبنان "ك�سر المعادالت المح ّرمة"
�أنطلقت انتفا�ضتا العراق ولبنان في �شهر ت�شرين الأول – �أكتوبرللعام 2019
المحرمة
من محاوالت جادة لل�شعبين العراقي واللبناني ب�إتجاه ك�سر المعادلة
ّ
ً
طويال ن�سبي ًا في الحالة اللبنانية منذ  1943مقارنة بالحالة
التي �سادت زمن ًا
العراقية منذ عام  2003من �إعتماد لحكم طائفي – عرقي – قبلي – ع�شائري -
�أبوي  -جهوي ت�سوده المحا�ص�صة ال�سيا�سية المكر�سة د�ستوري ًا (لبنان) �أو عرفياً
(العراق) وذلك وفق ًا لأنتماءات وم�صالح �شخ�صية وحزبية �ضيقة  .االنطالقة
�إذن هي ب�إتجاه الركون �إلى ف�ضاء وا�سع يذكرنا ب�أهمية الركون للدولة المدنية
دولة المواطنة المن�صفة للجميع دون �إعتبار لأي فوارق مذهبية – طائفية
–دينية �أو عرقية وغيرها .

االنتفا�ض ��ة اللبناني ��ة مثله ��ا متام ��ا كالعراقي ��ة
مزجت بني غ�ض ��ب �ش ��عبي عارم �ض ��د ال�س ��لطات
احلاكم ��ة (التنفيذية والت�شريعي ��ة ب�شكل خا�ص)
الت ��ي ف�شلت ب�شكل ي ��كاد �أن يكون كلي� � ًا يف �إدارة
دف ��ة احلكم وحالة وطني ��ة �إحتفائية عك�ست نوع ًا
م ��ن الرق ��ي – امل ��دين م�ستقطبة جمي ��ع �شرائح ،
طبق ��ات  ،فئ ��ات وطوائ ��ف املجتمع�ي�ن اللبن ��اين
والعراقي الذي ��ن خرجوا عن بكرة �أبيهم للتجمع
يف �ساح ��ات ال�شه ��داء وريا� ��ض ال�صل ��ح و�ساحة
التحرير ال�شهرية منذ . 1958
�صحي ��ح �أن احلال ��ة اللبناني ��ة من ��ذ ال�ساب ��ع م ��ن
ت�شري ��ن الأول � 2019أفرت�ش ��ت �ساحتي ريا�ض
ال�صلح وال�شهداء حيث �ضمت الآالف من خمتلف
�أن ��واع الطيف من الفئات والطبق ��ات االجتماعية
واالقت�صادي ��ة ب�ضمنه ��ا الطبق ��ة املرتف ��ة ن�سبي ًا ،
حال ��ة تب ��دو للمتاب ��ع كونه ��ا يف غاي ��ة الأريحي ��ة
واالرتق ��اء بال ��ذوق الع ��ام والأه ��م �إنه ��ا �أُجنزت
دون �سق ��وط قطرة دم واح ��دة  ،بينم ��ا �إنتفا�ضة
الع ��راق التي �أنطلقت منذ الأول من ت�شرين الأول
( 2019انتفا�ضة ال�شباب) ومت متابعتها ب�شكل
جماه�ي�ري وا�س ��ع عق ��ب الزي ��ارة الأربعينية يف
ال 25م ��ن ذات ال�شهر م ��ن �ساحة التحرير وحتى
الآن حت ��ت ظالل ن�صب احلري ��ة التاريخي للفنان
املب ��دع ج ��واد �سليم متح ��ورت ح ��ول حالة حنق
وغ�ض ��ب �شديدين جتاه ال�شريح ��ة احلاكمة متام ًا
مثل احلال ��ة اللبنانية "�إحتفائية تت�ضمن فعاليات
�سيا�سي ��ة وثقافي ��ة �أي�ض ًا حالة حتت ��اج للم�ساعدة
م ��ن الداخل واخل ��ارج العراقي م ��ن �أبناء اجللدة
 .حال ��ة كلف ��ت حت ��ى الآن ال�شع ��ب العراق ��ي دما ًء

د�.أحمد عبد الرزاق �شكارة

عزي ��زة غالي ��ة علين ��ا جميع ًا م ��ن قتل ��ى وجرحى غ�ي�ر ذل ��ك م ��ن ث ��روات ومع ��ادن طبيعي ��ة حيوية
ب ��الآالف كل همه ��م ب�إنه ��م بحاج ��ة لوط ��ن عراقي ك�ب�رى غ�ي�ر م�ستغلة "كامن ��ة" ت�ص ��ل اىل ماليني
واحد ي�شعر جميع ابنائه باالنتماء �إليه من خالل االطنان  .علما ب� ��أن التمعن والقراءة املو�ضوعية
هوية وطنية عليا على ح�ساب كل �أنواع الهويات املعمقة للحدث�ي�ن الت�أريخيني يف الع ��راق ولبنان
الفرعية �أو الثانوية (مهما بلغت درجات اهميتها) مع ًا ي�ؤكد لنا وجود م�شهد درامي – �سريايل وحد
 .تبلورت �أي�ض ًا معاناة ال�شباب الكادح يف العراق ال�شعب�ي�ن العراق ��ي واللبناين يف حبهم ��ا للوطن
ولبنان يف ظل ما يع ��رف مبعاناة �إن�سانية �شاملة و�سعيهم ��ا لتعزي ��ز ومتت�ي�ن وج ��وده يف القلوب
ت�صاعدت معها �صرخات االحتجاج ال�شعبي نظر ًا والعقول مع ًا يف وقت �شعر كالهما (يف مرحلة �أو
لتنام ��ي املعان ��اة االقت�صادي ��ة (بطال ��ة مزمنة) – رمب ��ا حلظة ما) ب�إنه �إم ��ا �أن الوطن ُفقد �أو �ضائع
االجتماعي ��ة والثقافي ��ة ب�ص ��ورة تخ ��رج ع ��ن كل ويراد ا�س�ت�رداده بكل ال�سب ��ل ال�سلمية امل�شروعة
املقايي� ��س القانوني ��ة – الد�ستورية طاملا ما �صدر وال�شرعية.
م ��ن قوانني ولوائح مل يتم تطبيق ��ه فعلي ًا �أو رمبا �إن الغالبية ال�ساحق ��ة التي ح�ضرت يف ال�ساحات
ف ��ات زمانه ��ا �أي�ض� � ًا  .تظاه ��رة ال�شب ��اب العراقي اللبناني ��ة املتع ��ددة ه ��ي الأخ ��رى تع ��اين الكثري
واللبناين رافقتها �أي�ض ًا حاالت مهمة من املبادرات م ��ن �إفتق ��اد �أه ��م متطلب ��ات احلي ��اة يف العي� ��ش
ال�شعبية التي عك�ست �ضرورة التن�سيق والتعاون الك ��رمي مع ��زز ًا بكرام ��ة وع ��زة �إن�ساني ��ة يف ظل
ب�ي�ن خمتلف �شرائح ال�شعبني دون �أدنى متييز �أو م�شاع ��ر ووالءات دافقة عابرة للح ��دود الطائفية
متايز �ضمن �إطار حالة حب وود و�إحرتام للوطن – املذهبي ��ة -العرقي ��ة – املحلي ��ة "اجلهوي ��ة"
دون قيود �أو �شروط .
جت�س ��دت يف ظل ا�ستمرار �صراع �سيا�سي لبناين
�إن غالبية ال�س ��كان يف لبنان والعراق هم من فئة وعراق ��ي حمم ��وم عل ��ى املنا�ص ��ب ال�سيا�سية بني
ال�شب ��اب (� 40إىل  50باملائة م ��ن ن�سبة املجموع الأحزاب ال�سيا�سية خا�صة التي تغلفت بالطائفية
الكلي لل�شعبني حيث تقدر �أعمارهم بني  29 16-ال�سيا�سي ��ة الت ��ي همه ��ا الوحي ��د �إحت ��كار الق ��وة
) يعي�شون حالة من البطالة املزمنة املقنعة" التي ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادي ��ة م ��ن خالل �إتب ��اع نظام
مل يعد ي�ستوعبها حمي ��ط العمل العام الذي �أتخم حما�ص�ص ��ي �سيا�س ��ي – طائفي م�ؤط ��ر د�ستوري ًا
حق� � ًا ببطال ��ة مقنع ��ة و�صلت يف احلال ��ة العراقية من ��ذ عام  1943يف لبنان .لي� ��س الأمر بعيد ًا عن
�إىل قراب ��ة  8مالي�ي�ن �شخ� ��ص جميعه ��م تقريب� � ًا الع ��راق ال ��ذي عانى �شعب ��ه من ��ذ  2003ب�أطيافه
يعم ��ل يف القط ��اع الع ��ام يف بلد يتمت ��ع بخريات وتالوين ��ه املختلفة معاناة قا�سية كنتيجة ل�صراع
وافرة و�ضخمة جد ًا جوهرها ثروة نفطية معززة �شكلت �سمت ��ه اال�سا�سية جت ��ذر امل�صالح اخلا�صة
ب�إحتياطات ت�صل �إىل �أكرث من  150مليار برميل واملحا�ص�صة ال�سيا�سية امل�ؤط ��رة ديني ًا – طائفي ًا
و 132مليارق ��دم مكع ��ب من الغ ��از الطبيعي �إىل – عرقي ًا ومناطقي ًا.

قناطر

الحجي وال�سيد في الميناء

�إن خ ��روج مئ ��ات الآالف يف �ساح ��ات و�ش ��وارع
العراق ولبنان ب�صورة مكثفة م�ستمرة �إحتجاج ًا
عل ��ى حالة الهيمنة للتكتالت ال�سيا�سية – العرقية
– الديني ��ة – املذهبي ��ة وحال ��ة �أنت�ش ��ار ال�سالح
البعي ��د عن قوة الدولة ظاه ��رة ت�سيدت املحيطني
ال�سيا�سيني العراقي واللبناين ب�صورة الفتة كان
يظن �أنها �ست�ستمر كواقع البد منه "حتمي" ولكن
انتفا�ضت ��ي لبن ��ان والع ��راق دحرتها ن�سبي� � ًا  .ما
حققته انتفا�ضتا الع ��راق ولبنان مل يرد �أو يرغب
�أو يتمك ��ن كال النظام�ي�ن ال�سيا�سي�ي�ن القائم�ي�ن
يف الع ��راق ولبنان من تغيريهم ��ا نظر ًا للتخوف
�أو للتح�س ��ب م ��ن �إزال ��ة �إمتيازاته ��ا ال�سيا�سي ��ة
ك�صحوبة بامتيازات مالية –اقت�صادية ج�سدتها
وعززته ��ا ظاهرة الف�س ��اد ال�سيا�سي – الإداري –
املايل واالقت�صادي املتجذر .
لع ��ل من �أبرز امل�ش�ت�ركات الوا�ضحة ب�ي�ن العراق
ولبنان ت�أكيد �شعور املتظاهرين ب�أن العراق ولبنان
بحاج ��ة الوط ��ان قوية متما�سكة ينتم ��ون حقا لها
اوط ��ان تلبي لهم �أب�سط متطلب ��ات العي�ش الكرمي
يف �إط ��ار حق ��وق الإن�س ��ان وحريات ��ه الأ�سا�سي ��ة
� .إ�ضاف ��ة �إىل ك�س ��ر احلاج ��ز الطائف ��ي – العرقي
وب�ش ��كل متواز تنامي رغب ��ات ال�شعبني ب�ضرورة
تفعيل الإرادة احلقيقية لإجراء مكافحة عاجلة �أو
ق ��ل �ضرورة �أطالق حرب �شاملة وحقيقية لأقتالع
ج ��ذور الف�س ��اد ال ��ذي جت�سد وجت ��ذر يف خمتلف
االركان وامل�ؤ�س�سات والزواي ��ا املظلمة للنظامني
ال�سيا�سي�ي�ن العراق ��ي واللبناين حي ��ث مت تغليب
امل�صال ��ح احلزبية ال�ضيق ��ة دون �إعمال لل�ضوابط
القانونية امل�شددة ما �أفق ��د كال من العراق ولبنان

ملي ��ارات الدوالرات التي كان يج ��ب �أن تنفق يف
�إط ��ار موازن ��ات وازنة مو�ضوعي ��ة تغلب اولوبة
�إجن ��از م�شروعات حيوية تنموي� � ًا – �إجتماعي ًا -
�صناعي ًا – زراعي� � ًا – خدمي ًا "ا�سرتاتيجي ًا" وفق ًا
ملراح ��ل و�سقوف زمني ��ة حمددة يراق ��ب تنفيذها
ب ��كل مهنية ودقة  . .العراق ولبنان بدا م�شهديهما
الوا�ض ��ح �أنهم ��ا حت ��ى كتابة ه ��ذا املق ��ال بعيدان
كل البع ��د ع ��ن ميادين �إجن ��از املراح ��ل اخلتامية
مل�شروعات التنمي ��ة الإن�سانية امل�ستدامة ال�شاملة
مبختل ��ف �أ�شكاله ��ا وم�ضامينها الت ��ي طرحت من
قب ��ل ال�سلطات التي فقدت الكث�ي�ر من م�صداقيتها
 .يف وق ��ت ت�صاع ��دت في ��ه ن�س ��ب و�أرق ��ام حال ��ة
املديونية لكال البلدين (الدين العام واخلا�ص) .
من امل�شرتكات للبلدين ا�ستم ��رار م�صاعب �إجناز
البن ��ى التحتية الأ�سا�سية ب�ضمنه ��ا �شبكات املياه
وحمط ��ات توليد طاقة الكهرباء م ��ا �أثر �سلب ًا على
ا�ستمراري ��ة �أنتظ ��ام و�ص ��ول املي ��اه والكهرب ��اء
لكالهم ��ا � .إنتقا ًال للموازن ��ات العراقية واللبنانية
ميكنن ��ا �أن جند عجوزات كب�ي�رة وديونا �ضخمة
حمل ��ت جليلنا الراهن ولالجي ��ال القادمة ن�صيبها
منه ��ا ما يجع ��ل م�ستقب�ل ً�ا غري �سعي ��د وقطع ًا غري
مزده ��ر ينتظر الأطف ��ال الذين هم جيلن ��ا القادم .
من هنا ،ف�إن املوازنة العراقية للعام  2019التي
بلغ ��ت  112ملي ��ار دوالر بن�سبة عج ��ز ي�صل �إىل
 23ملي ��ار دوالر من املفرت�ض �أن يتم ت�سديدها
م ��ن  18قر�ض ًا باال�ضاف ��ة لدي ��ون داخلية مدورة
(تخت�ص بخم� ��س جهات حملي ��ة) م�ستحقة الدفع
�أو م�ؤجلة بفوائد م�ضاف� � ًا �إليها "برامج ال�سندات
الوطنية " .االنفاق مل يقت�صر على اجلانب املدين
ب ��ل �شم ��ل �أي�ض� � ًا اجلان ��ب الع�سك ��ري حي ��ث يتم
�ضم ��ان ا�ستم ��رار االقرتا�ض ب�ضمان ��ة "م�ؤ�س�سة
ال�ص ��ادرات الدولي ��ة" واله ��دف �ش ��راء الأ�سلح ��ة
والدع ��م اللوج�ست ��ي لوزارتي الدف ��اع والداخلية
 ،م�ضاف� � ًا �إىل احل�ش ��د ال�شعب ��ي وجه ��از مكافح ��ة
االره ��اب �إذ و�صل ��ت جمي ��ع نفقاته ��ا الكلية قرابة
 906ماليني دوالر(مبالغ �ضخمة) .
من منظور مكم ��ل  ،مل ت�ستطع احلكومة اللبنانية
ل�سع ��د الدي ��ن احلري ��ري �أن تقل�ص حج ��م العجز
ال�ضخم الذي �أث ��ار اهمية بل و�ضرورة احل�صول
عل ��ى �صفقة �أقرتا� ��ض عالية القيم ��ة ت�صل حلدود
 11ملي ��ار دوالر م ��ن ال ��دول الأوروبي ��ة� .إن
�أك�ث�ر من  61%م ��ن �سكان لبنان يعرف ��ون ب�إنهم
"حمتاجون" �أي الميلك ��ون ال�شيء الكثري حتى
من قط ��اع ال�سياح ��ة الذي كان واع ��د ًا يف مراحل
�سابق ��ة .علما ب� ��إن ذات الن�سبة م ��ن ال�سكان رمبا
تق ��در للعراق �أي�ض� � ًا �أي ذات النتيجة املتوقعة يف

حالة تنظيم ا�ستفتاء عام م�ستقب ًال  .ال�شيء امل�ؤكد
�أن ال�شعبني العراقي واللبناين قد تو�صال حلقيقة
وا�ضحة مفادها �أن عم ًال وجهد ًا �ضخم ًا كبري ًا البد
�أن يكر� ��س من قبل كل م ��ن يت�صدى مل�سرية احلكم
اجلديد م�شفوع� � ًا مبنظمات مدنية وغري حكومية
به ��دف خدم ��ة �أك�ث�ر �شرائ ��ح الدولت�ي�ن املعر�ضة
للمخاط ��ر من �أطف ��ال � ،شباب و�شاب ��ات يعي�شون
حال ��ة بطال ��ة ب ��كل تداعياته ��ا ال�سلبي ��ة  ،و�شيوخ
ون�ساء مل ي�صلوا ملرحلة التمكني هذا من ناحية .
والأك�ث�ر �أهمي ��ة ال�ض ��رورة احليوي ��ة للعناي ��ة
ال�شدي ��دة ببن ��اء الإن�سان الوطن ��ي االنتماء بعيد ًا
ع ��ن كل �أن ��واع التممي ��ز  ،م ��ع توف�ي�ر م�ساح ��ات
وا�سع ��ة حلراك ��ه االقت�ص ��ادي – االجتماع ��ي
وال�سيا�س ��ي والثقايف والبيئ ��ي دون �إثقال كاهله
ب�أعب ��اء مالية �ضريبي ��ة الي�ستطي ��ع تلبيتها بي�سر
يف الأم ��د الق�صري واملتو�سط نظر ًا لتدين وا�ضح
يف م�ستوي ��ات ومعاي�ي�ر ج ��ودة احلي ��اة يف كال
الدولتني العراقية واللبنانية.
�إن ا�ستم ��رار حالة قمع التظاهر ال�سلمي من خالل
ا�ستخ ��دام الق ��وة املفرط ��ة يف الع ��راق (�أنت ��ج لنا
�ضحاي ��ا بريئ ��ة) و�إنفج ��ار ًا �شعبي ًا ل ��ن ين�سى من
ذاك ��رة العراقي�ي�ن كونه ي�ش ��كل "ث ��ورة ت�شرينية
غ�ي�ر م�سبوقة" هدفه ��ا تلبية مطال ��ب ا�سا�سية يف
ظ ��ل واق ��ع د�ست ��وري يراد ل ��ه التغي�ي�ر االيجابي
بعيدا ع ��ن �أي دور للمحا�ص�صة ولدولة املكونات
 ،والأم ��ر ذات ��ه ينعك� ��س عل ��ى لبن ��ان بالقط ��ع .
بينم ��ا �سيذكر كل عمل �إن�س ��اين �إبداعي وذا قيمة
علي ��ا مهما بلغ حجم ��ه و�سط اجلماه�ي�ر الغفرية
املنتف�ضة �ضد كل �أنواع القهرواملعاناة حيث بد�أت
الدول تنظر وتهتم كثريا ب�إتباع منوذجي العراق
ولبن ��ان م�ستقب�ل ً�ا ب�ص ��ورة تلبي معه ��ا حكومات
ال ��دول مطالب اجلماهري خا�صة الفئات املحرومة
منه ��ا� .إن جناح العراق ولبنان وغريهما من دول
يعتمد على كيفي ��ة �إدارة املوارد الب�شرية واملادية
مبهني ��ة وتقنية عالي ��ة وعلى قدر م ��ن امل�س�ؤولية
الوطني ��ة الهادف ��ة لإجناز �أكرث متطلب ��ات التغيري
�إحلاح ��ا والتكييف امل�ستمر م ��ع متغريات الع�صر
الرقمي اجلديد .
�إنتفا�ضتا ت�شرين العراق ولبنان �ستخلد �إمثوالت
�,إرها�صات جناح وتقدم م�ضطرد ب�شرط ا�ستمرار
�سلميتها ومدنية ا�ساليب ممار�ستها وفق ًا لأهداف
�سرتاتيجي ��ة جليلة بن ��اءة � .إن مابع ��د يوم الأول
وال 25م ��ن �أكتوبر يعد عالم ��ة فا�صلة يف تاريخ
�شعبن ��ا العراق ��ي ،وكذا ي ��وم ال�سابع م ��ن اكتوبر
للع ��ام " 2019لل�شعب اللبناين ـ "م ��ا قبلهما كما
يقال لي�س كما بعد ُهما".

قضية للمناقشة

ال�����������ص�����وت ال����غ����ائ����ب
ت�شهد البلدان العربية ـ بعد ربيعها ـ ما �أ�سميه “بال�صحوة الم�ضادة “ل�صحوة الإ�سالم
ال�سيا�سي” التي كانت قد بد�أت بعد هزيمة  ،1967وانعقدت في الأيام الأخيرة
والتطرف الديني ،من
م�ؤتمرات ومنتديات وحلقات نقا�ش تعالج ظاهرة الإرهاب
ّ
كل زواياها بحث ًا عن طرق وطرائق للخروج من الم�أزق الراهن.

طالب عبد العزيز

من ��ذ �أن �أعطى نظام �ص ��دام ح�سني ال�ضوء
الأخ�ضر لبع� ��ض املقربني من ��ه ،يف الب�صرة
واملحافظ ��ات ،وتعه ��د بحماي ��ة عملي ��ات
تهريب النفط وامل ��واد الأخرى ،عرب املوانئ
العراقي ��ة ،يف ف�ت�رة ح�ص ��ار الت�سعيني ��ات،
و�ص ��و ًال اىل الي ��وم ،وموان ��ئ الب�ص ��رة يف
الفاو و�أم ق�صر وخور الزبري ،على تطورها،
والزي ��ادة احلا�صل ��ة يف �أر�صفته ��ا ،وه ��ي
�شب ��ه خارج ��ة عن �سيط ��رة الدول ��ة مبعناها
احلقيقي ،ويعرف الب�صريون رجال املرحلة
تلك ،من التجار واملهربني� ،سما�سرة النفط،
الذي ��ن �أ�س�س ��وا ممالكهم املالي ��ة والتجارية،
�آنذاك ،حتت و�صاية املظلة ال�صدامية ،مثلما
يعرفون امل�سيطرين على الأر�صفة اليوم.
مل يخ�س ��ر الكث�ي�ر م ��ن ه� ��ؤالء ال�سما�س ��رة
نفوذهم وجتارته ��م ،عقب �سقوط النظام� ،إذ
�سرع ��ان ما غ�ي�روا والءاته ��م ،بعك�س عقرب
ال�ساع ��ة ،م�ستثمرين �إنهي ��ار و�ضعف الدولة
يف ال�سن ��وات الت ��ي تلت التغي�ي�ر ،حمتفلني
بالفو�ضى التي �أحدثها االمريكان يف البحر،
ف�أدخل ��وا معه ��م ثل ��ة م ��ن رج ��ال الع�صابات
واملنظمات ذات النفوذ امل�سلح والتي حتوّ لت
�أحزاب� � ًا فيما بعد ،وفتح ��ت املقار (الر�سمية)
لها و�سط املدين ��ة ،وم�ستغلني حاجة ال�سوق
جلمل ��ة الب�ضائع ،وهكذا ا�ستق ��ام لهم الأمر،
وفر�ض ��وا الأمر الواقع عل ��ى اجلميع ،ولكي
ميعن ��وا يف هيمنته ��م ،دخل ��وا يف �أح ��زاب
ال�سلط ��ة الدينية ،م�ستقوي ��ن بها ،وفار�ضني
�إرادته ��م على كبّارها فيما بعد ،وهكذا ،ظلوا
يقر�ض ��ون �سلط ��ة الدولة هنا ،من ��ذ �أكرث من
� 16سن ��ة وعلى تعاقب ال ��وزراء ،بل واىل
اليوم.
ل ��و �س�أل ��ت �أي موظف يف املوان ��ئ عن �آلية

العمل يف املوان ��ئ لقال لك قاطع ًا ب�أنها حتت
�سلط ��ة الأح ��زاب ،و�إن �س�ألته ع ��ن ت�سميتها:
امتنع ،خائف ًا مرعوب� � ًا .هناك حديث ت�سمعه
من هذا وذاك دائم� � ًا ،مفاده �أن احلاوية هذه
عائ ��دة للحج ��ي ،وتل ��ك عائ ��دة لل�سي ��د ،وما
بينهم ��ا حجاج و�س ��ادة ك�ث�ر ،يف �إ�شارة اىل
عدم فتحها ومعاينة ما فيها� ،أو اىل خروجها
من الر�صيف دومنا تر�سيم جمركي ،فهي غري
خا�ضع ��ة لقوانني املين ��اء ،والويل كل الويل
ملن جت� � ّر�أ و�س�أل عن م�صدره ��ا ،وحمتواها،
�أو ح ��اول عرقلة خروجها ،فاحلاج �أو ال�سيد
�أو من هم على درجتهما له باملر�صاد.
النفوذ يف موان ��ئ الب�صرة� ،سواء ب�أم ق�صر
مق�س ��م ب�ي�ن
�أو خ ��ور الزب�ي�ر و�أب ��و فلو� ��س ّ
ه� ��ؤالء ،حيث ،م ��ن كل ح�س ��ب ح�صته ،ولكل
ح�س ��ب قوته ونفوذه  ،وم ��ا على املوظف يف
املين ��اء �إال ال�صم ��ت والقبول بالأم ��ر الواقع.
كان ��ت حكوم ��ة الب�ص ��رة ول�سن ��وات خل ��ت،
عاج ��زة متام� � ًا ع ��ن ال�سيط ��رة ،فمن ه ��ي �إن
مل تك ��ن ج ��زء ًا �أو حلقة يف �سل�سل ��ة اخلراب
الدائ ��م ،حت ��ى �أنها ظل ��ت حائ ��رة يف حتديد
�سع ��ر التعريفة اجلمركية عل ��ى ال�سلع ،فمرة
تزيده ��ا و�أخ ��رى تنق�صها� ،أم ��ا التاجر الذي
ال و�سي ��ط لديه بني ه� ��ؤالء ،فم ��ا عليه �سوى
اال�ستعان ��ة بوريقات ��ه اخل�ضر ،فه ��ي �ضامنة
خلروج ب�ضاعته.
يقول عامل ب�سي ��ط يف امليناء ،كان ا�ستعان
باحد �أقربائه ،الع�ضو يف �أحد الأحزاب ب�أمر
تعيينه بواب ًا ،حار�س ًا هناك ،بانه يخ�سر ما ال
يقل عن  200دوالر يومي ًا �إن مر�ض �أو متتع
ب�إجازة ،فقد وهبه قريب ��ه مكان ًا مدرار ًا ،متر
علي ��ه ال�شاحن ��ات م�شحون ًة ،فه ��و ي�سهّل �أمر
خروجها ال �أكرث.

و�إذا كانت غالبية الفعاليات تتم يف �إطار املجتمع
امل ��دين وخ ��ارج نط ��اق ال�سلط ��ات ال�سيا�سي ��ة
يف الوط ��ن العرب ��ي ،ف� ��إن الأم ��ر يف ال�سعودية
يختل ��ف لأن م ��ا �أ�سمي ��ه “بال�صح ��وة امل�ضادة”
تنطل ��ق من قم ��ة ال�سلطة وهو م ��ا مينحها القوة
التنفيذي ��ة والقدرة على العمل بحرية مع القوى
االجتماعي ��ة املختلف ��ة ،وكان ��ت ه ��ذه الق ��وى
تتطل ��ع ب�ش ��وق ع�ب�ر عق ��ود طويل ��ة م ��ن هيمنة
الفك ��ر الوهاب ��ي ،ونفوذ رجال الأم ��ر باملعروف
والنه ��ي عن املنكر ـ تتطل ��ع �إىل التغيري للأف�ضل
ال ��ذي ن�ضج ��ت �شروط ��ه يف الواق ��ع ،وكبح ��ه
ت�سلط الرجعي�ي�ن و�أ�صحاب امل�صال ��ح الرافعني
للراي ��ات الديني ��ة ،واملتمرت�س�ي�ن خل ��ف الو�ضع
اخلا� ��ص ل�شبه اجلزي ��رة العربي ��ة ،التي �شهدت
مول ��د الر�سول والقر�آن الك ��رمي ،وكانت منطلق ًا
للفتوح ��ات الإ�سالمي ��ة ،و�سجل ��ت وثيقة م�ؤمتر
الأمان ��ة العامة لدور وهيئ ��ات الإفتاء يف العامل
” �أن الإدارة احل�ضاري ��ة للخ�ل�اف طريق يتبع
لتجدي ��د اخلطاب الديني وللرقي احل�ضاري كما
�أو�ص ��ى امل�شارك ��ون يف امل�ؤمت ��ر بتجديد النظر
�إىل اخلالف الفقهي ليكون بداية حلل امل�شكالت
املعا�صرة بد ًال من �أن يكون جزء ًا منها .
وتق ��ف كل اجله ��ود ال�شريف ��ة واملبذول ��ة عل ��ى
امل�ستوي ��ات الفكري ��ة وال�سيا�سية� ،س ��واء كانت
حم�صورة يف النطاق ال�ضيق لنقا�شات املفكرين
واملثقف�ي�ن� ،أو جت ��اوز ه ��ذا الإط ��ار قلي�ل ً�ا �إىل
جمهور �أو�سع ـ تقف جميع ًا يف منت�صف الطريق
�إذ تت�شبث كلها بالن�صو�ص الدينية مرجعية �شبه
وحي ��دة له ��ا ،و�إنْ تعاملت م ��ع مرجعيات �أخرى
فباعتباره ��ا ثانوي ��ة ب ��ل �أحيان ًا غ�ي�ر �ضرورية،
وهنا تتجلى �أزم ��ة التجديد املن�شود وال�صحوة
امل�ض ��ادة ،وهن ��ا �أي�ض ًا تنفج ��ر التناق�ضات حتى
يف داخلها .
وقبل �أكرث من قرن من الزمان قال “عبدالرحمن
الكواكبي” الذي كر�س جهده ملحاربة اال�ستبداد:
“دعون ��ا ندي ��ر حياتنا الدنيا ،وجنع ��ل الأديان
حتكم يف الآخرة فقط .

فريدة النقا�ش

يف هذا املنت�صف من الطريق �إىل التغيري يدخل
الن� ��ص الديني يف �ص ��راع مع نف�س ��ه ،وت�سحبه
املرجعي ��ة الواح ��دة يف ذات ��ه  ..وتلج� ��أ الق ��وى
التقدمي ��ة الطاحم ��ة للتغيري للأف�ض ��ل والطالعة
يف قل ��ب الربيع العربي ب ��وروده و�أ�شواكه �إىل
الق ��ول “ب�صحيح الدي ��ن” و�صحي ��ح الدين هو
مرجعيته ��ا ،ويج ��ادل الرجعي ��ون واملحافظون
ب�صحي ��ح الدي ��ن الآخر ،ال ��ذي ه ��و مرجعيتهم،
وهك ��ذا يقف الطرف ��ان على ال�صعيدي ��ن الفكري
وال�سيا�س ��ي وجه� � ًا لوجه با�س ��م �صحيح الدين،
ويعتمد كالهما بنف�س القوة على الن�صو�ص .
وت�سج ��ل القوى الرجعي ��ة واملحافظة يف ميدان
الفك ��ر انت�ص ��ارات متالحق ��ة رغ ��م �أن ال�شع ��وب
لفظ ��ت الإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي يف �أك�ث�ر م ��ن بل ��د،
وتعود انت�صاراتهم ال فح�سب �إىل قوة ومتا�سك
“الن� ��ص” الذي ي�ستن ��دون �إليه ،و�إمن ��ا �أي�ض ًا
�إىل �ضع ��ف الإق ��دام واجلر�أة لدى ق ��وى التقدم
واال�ستن ��ارة ،و�إذ ت�ص ��ر ه ��ذه الق ��وى عل ��ى �أن

تخو� ��ض معركتها م ��ن �أجل امل�ستقب ��ل على هذه
الرقع ��ة ال�ضيق ��ة الت ��ي يكوّ نه ��ا الن� ��ص الديني،
عاج ��زة عن انت ��زاع م�شروعية للتفك�ي�ر والنظر
من خارج هذا الن�ص ،حيث العامل ال�شا�سع الذي
مي ��وج بال�صراع ��ات والأف ��كار وال ��ر�ؤى ،وه ��و
ينتج يف كل �ساعة جديد ًا يف وثائق وم�ؤمترات
وجم ��ادالت عا�صفة تتفتح زهورها يف ظل مناخ
احلريات العامة والعدالة االجتماعية ،ويف ظل
ا�ستلهام الدين وقيمه العليا .
ثم ��ة �إذن �ص ��وت غائب يف خ�ض ��م ال�صراع الذي
تخو�ض ��ه ق ��وى التق ��دم واال�ستن ��ارة �أال وه ��و
�ص ��وت التفكري من خ ��ارج الن� ��ص الديني ،رغم
ما اكت�سبت ��ه طريقة التفكري ه ��ذه من م�شروعية
كونية �أ�س�س ��ت العلمانية بعد �صراع طويل دون
�أن تغلق الكنائ� ��س واجلوامع واملعابد �أبوابها،
ودون �أن يقف �أحد يف وجه عبادة الله الواحد.
ول ��ن تتك ��ون م�شروعي ��ة ه ��ذا ال�ص ��وت بق ��رار
حكوم ��ي �شجاع من هن ��ا �أو هناك مثلما �سبق �أن

فعل “احلبيب بورقيبة” يف تون�س .
ولك ��ن ه ��ذه امل�شروعي ��ة �س ��وف تتخل ��ق ع�ب�ر
م�س ��ار طويل و�ص�ي�رورة معقدة بع ��د �أن يتوىل
مثقفون ومفكرون و�سا�س ��ة يتحلون بال�شجاعة
الفكري ��ة وال يخ�شون يف احل ��ق لومة الئم طرح
الق�ضية ب�صورة عقالنية وهادئة ومثابرة بعيد ًا
ع ��ن الغوغائي ��ة ال�شائع ��ة والتفاه ��ة املتف�شي ��ة،
ويجذب ��ون �إليه ��م يف ه ��ذا ال�سي ��اق قطاع ��ات
متزاي ��دة م ��ن املواطن�ي�ن لتك ��ون امل�شروعية يف
ه ��ذه احلالة جمتمعي ��ة و�شعبية ،لتنتق ��ل �أخري ًا
�إىل احلداث ��ة م�ستلهم�ي�ن م ��ا يف ت ��راث الثقاف ��ة
العربية الإ�سالمية من بهاء وقوة .
غن ��ي ع ��ن البي ��ان �أنه ل ��ن يك ��ون بو�س ��ع ه�ؤالء
املفكري ��ن واملثقف�ي�ن وال�سا�سة ط ��رح م�شروعهم
ه ��ذا وا�ستدعاء ال�صوت الغائ ��ب بقوة يف مناخ
مع ��اد للحريات �سممه كل من اال�ستبداد والف�ساد
الكفيلني ب�إف�ساد كل خطوة للأمام .
�ستك ��ون �إذن معركة مركبة �إن طغى فيها اجلانب
الثقايف ،فلن تغيب عنها مكونات حقوق الإن�سان
واحلري ��ات العام ��ة ،والت ��ي ت�شدنا جميع� � ًا �إىل
�أه ��داف ثورة  25يناير الت ��ي جتري الآن عملية
خبيثة لت�شويهها وطم� ��س معاملها والتعتيم على
نبلها ودرو�سها.
وق ��د علمتن ��ا التجرب ��ة احلي ��ة �أن ��ه رغ ��م ق ��وة
وفاعلي ��ة وج ��ر�أة اخلط ��وات الفوقي ��ة الت ��ي
اتخذه ��ا “بورقيب ��ة” يف تون� ��س فيم ��ا يتعل ��ق
بقوان�ي�ن الأ�س ��رة “املدون ��ة” والت ��ي تعتربه ��ا
الن�س ��اء العربيات وامل�سلمات ـ حت ��ى الآن هادي ًا
ومر�شد ًا عل ��ى طريق حتررهن ،رغم كل هذا ف�إن
املن ��اخ املقيد للحري ��ات ،والتف ��اوت االجتماعي
الف ��ادح� ،أت ��اح لق ��وى رجعي ��ة راف�ض ��ة للحداثة
وحري ��ة امل ��ر�أة �أن تت�ص ��در ال�ساح ��ة ال�سيا�سية
يف “تون� ��س” وتعمل من �أجل ا�ستعادة الهيمنة
الذكورية والأبوية با�س ��م الدين �إال على الن�ساء
فقط ،و�إمنا على املجتمع التون�سي ب�أ�سره .
�إطالق هذا ال�صوت الغائب �إذن �سيكون ا�ستكما ًال
عاد ًال لكل ما هو م�شرق يف الربيع العربي .
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ال�صحفي (باتريك كوكبرن) يكتب في الإندبندنت البريطانية من بغداد

ال���ع���راق���ي���ون ي���ث���ورون
ترجمة  :لطفية الدليمي
ن�شر ال�صحفي الأ�شهر وكبير مرا�سلي �صحيفة الإندبندنت البريطانية  ،باتريك
كوكبرن  ، Patrick Cockburnالمقالة التالية في �صحيفة الإندبندنت المن�شورة
يوم الجمعة  4ت�شرين �أول ( �أكتوبر )  . 2019المقالة المكتوبة من قلب الحدث
ّ
التفكر الهادئ الذي ُع ِرف
العراقي المزلزل من بغداد تلقي ال�ضوء  ،وبكثير من
المحركات الحقيقية للثورة العراقية الكبرى التي بتنا ن�شهد
عن كوكبرن  ،على
ّ
مفاعيلها المتقدمة على الأر�ض � .أقدّ م �أدناه ترجمة لهذه المقالة ذات الأهمية
الإ�ستثنائية لكونها ّ
توجه العراق نحو م�آالت درامية قد تعيد ت�شكيل
توقعت ّ
واقعه ال�سيا�سي والإقت�صادي .
المترجمة

لطاملا �أقنع اخلوف من داع�ش والقاعدة العراقيني
م ��ن قب ُل على كب ��ح جماح حتفظاته ��م العميقة التي
يختزنونه ��ا �إزاء احلكومة ؛ لكن مل يعُد النا�س بعد
اليوم هيّابني �أو قلقني خائفني على عوائلهم بعد �أن
فا� ��ض بهم الكي ��ل وماعادوا قادرين عل ��ى ال�سكوت
وهم ي�شه ��دون تعاظ ��م الف�ساد امل�ست�ش ��ري وغياب
اخلدمات الأ�سا�سية .
يت�أرج ��ح الع ��راق عل ��ى �شفا نقط ��ة مف�صلية متثل
�إنعطافة كربى يف ت�أريخه احلديث  ،وحيث يرت ّقب
مواطن ��وه �إنتظ ��ار ًا ملا �ستق ��دِ ُم علي ��ه احلكومة من
حظ ��ر جتوال مرتقب وقطع خلدمة الإنرتنت � ،آملة
م ��ن وراء ه ��ذه الإجراءات الت�سري ��ع بنهاية عاجلة
للتظاه ��رات اجلماهريي ��ة الت ��ي الينقط ��ع مدده ��ا
العارم .
�أم ُك � ُ�ث الآن يف فن ��دق بغ ��داد الواق ��ع يف �ش ��ارع
ال�سع ��دون يف مرك ��ز العا�صم ��ة العراقي ��ة بغ ��داد ،
وحي ��ث ال �أبعد كث�ي�ر ًا ع ��ن �ساحة التحري ��ر  -تلك
ال�ساح ��ة الت ��ي غ ��دت ب� ��ؤرة معظ ��م التظاه ��رات
الإحتجاجية يف العراق ُ .
كنت �أتو ّقع يوم الثالثاء
( � 1أكتوب ��ر  ، 2019موعد �إنطالق الثورة العراقية
الت�شريني ��ة  ،املرتجم ��ة ) �أن �أزور ع ��دد ًا من قواعد
اجلي�ش العراقي �شمايل بغداد لإ�ستك�شاف �إمكانية
�أن متثل داع�ش تهدي ��د ًا جديد ًا للعراقيني ف�ض ًال عن
م�ساءل ��ة الفر�ص ال�سانحة لها للع ��ودة �إىل ال�ساحة
العراقية .
مل �أذه ��ب �أب ��د ًا �إىل ماجئت الع ��راق لأجله يف تلك
املهمة ال�صحفية ؛ فقد ح�صل ع�صر يوم الثالثاء ذاته
 ،ويف ح ��دود ال�ساعة الرابعة � ،أن تناهت مل�سامعي
�أ�ص ��وات �إطالقات نارية بدت لبنادق �آلية قادمة من
بعي ��د  .مل �آبه لتل ��ك الأ�ص ��وات �أول الأم ��ر مدفوعاُ
بالإعتق ��اد � ّأن تلك الأ�صوات قد تكون ملنا�سبة زواج
�أو �أي ��ة �إحتفالية �أخ ��رى من الإحتفالي ��ات ال�شائعة
يف الع ��راق ؛ لك � ّ�ن �أ�ص ��وات الإطالقات عل ��ت �شيئ ًا
ف�شيئ ًا ثم �سرعان ما�أ�شعل الأجواء �أ�صوات �أ�سلحة
كث�ي�رة �إنطلقت دفع ��ة واحدة من م�ساف ��ات قريبة .
�إ�ستوقفن ��ي رج ٌل يف رواق الفن ��دق الذي ُ
نزلت فيه

و�أخ�ب�رين  " :ثمة ع�شرة قتل ��ى فارقوا احلياة للتو
 ،وعملي ��ة قت ��ل املتظاهرين يف طريقه ��ا لكي تكون
�أق�سى ممّا ح�صل حتى الآن " .
�إجنلى لنا الأمر الحق ًا وعرفنا � ّأن احلكومة عملت
بفعل ��ة القت ��ل ه ��ذه على حتوي ��ل تظاه ��رة �صغرية
قوامه ��ا  3000من املتظاهري ��ن يف �ساحة التحرير
 الذي ��ن ما�إنف ّك ��وا يتظاه ��رون لثالث ��ة �أ�شهر خلتبال�ض ��د م ��ن الف�س ��اد احلكومي الر�سم ��ي  ،وفقدان
الوظائ ��ف  ،واخلدم ��ات الر ّث ��ة � -إىل ح ��دث جل ��ل
 .ح ��اول املتظاه ��رون عب ��ور ج�س ��ر اجلمهوري ��ة
ال ��ذي يقود �إىل املنطقة اخل�ض ��راء ( موقع الربملان
ومكات ��ب رئي� ��س ال ��وزراء و�سواه ��ا م ��ن الأبني ��ة
احلكومي ��ة ) ؛ غ�ي�ر � ّأن قوات مكافح ��ة ال�شغب ذات
ال�سمع ��ة ال�سيئ ��ة بالن�سب ��ة للعراقيني فتح ��ت النار
عل ��ى �أولئ ��ك املتظاهري ��ن م�ستخدم ��ة الر�صا�صات
املطاطية والقناب ��ل ال�صوتية  ،ثم �سرعان ماانت�شر
ت�سجيل فدي ��وي يف و�سائل التوا�ص ��ل الإجتماعي
ميك ��ن للم ��رء �أن يتبينّ في ��ه عدد ًا م ��ن املتظاهرين ،
معظمهم ب�أعمار مل تتجاوز الع�شرين  ،وهم عر�ض ٌة
لهجم ��ات ق ��وات مكافح ��ة ال�شغب الت ��ي عمدت �إىل
ر�شقهم بزخات قوية من املاء احلار .
هذا احلدث الذي جعل من تظاهرة �صغرية حمدودة
تنقلب �سي ًال عارم ًا من التظاهرات اجلماهريية هي
الت ��ي قد تقلب الطاولة على حكومة رئي�س الوزراء
ع ��ادل عبد امله ��دي وتدفعه ��ا �إىل الإ�ستقالة  .فجّ رت
الأفعال الباط�شة لقوات مكافحة ال�شغب  ،وبطريقة
مل تنتب ��ه له ��ا احلكوم ��ة  ،خمزون ��ات الغ�ضب التي
ي�ست�شعره ��ا كل العراقيني  -تقريب� � ًا � -إزاء مافيات
الدول ��ة الل�صو�صي ��ة ( الكليبتوقراطي ��ة * ) الت ��ي
�سرق ��ت مايق ��اربُ الأربعمائ ��ة وخم�س�ي�ن بليون� � ًا (
�أي ملي ��ار ًا وه ��و �أل ��ف مليون ) من ال ��دوالرات منذ
الإطاحة ب�صدام ح�سني عام . 2003
يعل ��م ك ّل العراقيني � ّأن بلدهم يختزن ثروة نفطية
هائل ��ة ت ��د ّر على احلكوم ��ة دخ ًال �شهري� � ًا يف حدود
ال�ست ��ة باليني ون�صف من ال ��دوالرات ؛ لكنهم ( �أي
العراقي�ي�ن ) يعي�ش ��ون حتت وط� ��أة بطالة وا�سعة ،

(نريد و طن)

�أول معر�ض فوتوغرافي في
�أوروبا عن تظاهرات العراق..
متابعة :املدى
توثيق ًا للأحداث التي جتري يف العراق تنظم جمعية امل�صورين العراقيني يف ال�سويد
معر�ض ًا فوتوغرافي ًا كبري ًا بعنوان (نريد وطن)
ً
ع ��ن ه ��ذا املعر�ض حدّثن ��ا امل�صور ال�صحفي �سم�ي�ر مزبان رئي�س اجلمعي ��ة قائال :من
�أج ��ل مواكبة �إحداث ث ��ورة ال�شعب العراقي البطل �ضد الف�س ��اد والفا�سدين و�سراق
امل ��ال العام ومن �أجل �أن يطلع املجتم ��ع الأوروبي على الأحداث التي جتري بالعراق
م ��ن تظاهرات وم�سريات واعت�صام ��ات �شعبية التي تطالب ب�إع ��ادة وطن منهوب من
الفا�سدي ��ن والعمالء و�إ�سقاط احلكومة والربمل ��ان ومن �أجل �أن يعي�ش ال�شعب بحياة
ح ��رة كرمي ��ة كفلها الد�ستور العراق ��ي تنظم جمعية امل�صوري ��ن العراقيني يف ال�سويد
معر�ض� � ًا فوتوغرافي� � ًا مب�شارك ��ة عدد من امل�ص ��ور العراقيني الذين وثق ��وا بعد�ساتهم
التظاه ��رات الكب�ي�رة يف عموم �ساح ��ات العراق وما يتعر�ض ل ��ه املتظاهرون من قمع
وقتل واعتقال من قبل القوات احلكومية وامللي�شيات التابعة لها �إ�ضافة اىل ت�صويرهم
احلاالت الإن�سانية التي تقدم من قبل الن�ساء والرجال يف �إ�سعاف امل�صابنب و و�أبطال
�سواق التكتك الذين قدموا �أف�ضل و�أروع اخلدمات يف نقل اجلرحى وال�شهداء وكذلك
الأ�شخا� ��ص املتربع�ي�ن يف تق ��دمي املاء والع�صائ ��ر و الطعام واحللوي ��ات وتقدميهم
الدع ��م الوج�ستي م ��ن خوذ وبطاني ��ات واالحتياجات الإن�سانية الأخ ��رى �إ�ضافة اىل
الن�شاطات الثقافية والفنية والفعاليات الرتفيهية التي تقام يف �ساحات االعت�صامات
والتظاهرات ،
هذا املعر�ض �سيعر�ض يف عدة مدن �سويدية ودوّل �أوروبية �أخرى ..
وقد وجهت اجلمعية دعوة للم�شاركة يف املعر�ض لكافة امل�صورين العراقيني
دعوة للم�شاركة يف معر�ض فوتوغرايف
(نريد وطن)
تدع ��و جمعي ��ة امل�صوري ��ن العراقي�ي�ن يف ال�سوي ��د كاف ��ة امل�صوري ��ن الفوتوغرافيني
العراقيني بامل�شاركة يف معر�ض ( نريد وطن )
من �أجل �أن يطلع املجتمع الأوروبي على ثورة و�صوت ال�شعب العراقي بعد املعاناة
املري ��رة لت�سل ��ط احلكومات والأح ��زاب الفا�سدة والعميلة التي حكم ��ت العراق منذ
عام . 2003
املعر�ض �سيعر�ض يف املدن ال�سويدية والبلدان الأوروبية .

ونق� ��ص جتهي ��ز الكهرب ��اء  ،وف�سا ٍد متغ ��وّ ل وا�سع
النط ��اق  ،ومنظوم ��ات تعليمي ��ة و�صحي ��ة فق�ي�رة
للغاي ��ة  .بالإ�ضاف ��ة �إىل ماتق� �دّم يعل ��م العراقي ��ون
� ّأن ث ��روات عظيم ��ة ق ��د ح�ص ��ل عليه ��ا امل�س�ؤولون
احلكومي ��ون الذي ��ن ماتو ّقف ��وا يوم� � ًا ع ��ن �إبت�ل�اع
الأموال املخ�ص�ص ��ة للم�شاريع التي مل تبلغ مرحلة
الإجناز �أو  -وهي احلالة الأكرث �شيوع ًا  -مل ت�شهد
مرحل ��ة ال�ش ��روع بالإجناز على الإط�ل�اق و�ضاعت
تخ�صي�صاته ��ا يف جي ��وب املنتفع�ي�ن احلكومي�ي�ن
الفا�سدي ��ن � .أجهزة ك�شف املتفج ��رات  ،على �سبيل
املث ��ال فح�سب  ،ظ ّلت ل�سنوات عديدة �أجهزة عاطلة
عن ك�شف �أية متفجرات بعد �أن ّ
مت �إ�سترياد اجلهاز
الواح ��د منه ��ا مبئ ��ات �آالف ال ��دوالرات يف الوقت
الذي مل تكن الكلفة احلقيقية للجهاز الواحد تتعدّى
ب�ضع دوالرات !! .
� ّإن ه ��ذا الإح�سا� ��س املرتاك ��م باملظلم ��ة الفاح�ش ��ة
التي وقعت عل ��ى العراقيني هو مابد�أ الآن بالتفجّ ر
 ،وم ��امل ت�ستطع احلكومة التعامل معه و�إيقافه يف

الأي ��ام القليلة القادمة فمن غري املتو ّق ��ع �أن ت�ستم ّر
طوي ًال � .أح ��د �أ�سباب القوة التي تطبع هذه الثورة
الإحتجاجي ��ة ه ��ي �إفتقاده ��ا �إىل ق ��ادة ُم ْع َلن�ي�ن ؛
فه ��ي ث ��ورة جماهريية عفوي ��ة بالكام ��ل ذات طيف
متن ��وّع من ال�شعارات  .ثمة قلة قليلة من العراقيني
تتوجّ �س خيفة من �إ�سق ��اط احلكومة من غري العلم
امل�س ّب ��ق مبا �سيخلفها ؛ ّ
لكن غالبية العراقيني يرون
� ّأن الق ��ادم  ،وكيفم ��ا كان  ،لن يكون �أ�س ��و�أ بالن�سبة
له ��م  ،وعلى هذا الأ�سا�س فه ��م جاهزون وقد �أعدّوا
الع� �دّة للقف ��ز يف الظ�ل�ام وتقحّ م املجه ��ول وحتمّل
تبعات فعلتهم كيفما جاءت عواقبها .
مل ي�شهد غ�ضب ال�شارع العراقي �إزاء الل�صو�صية
احلكومي ��ة وا�سعة النط ��اق ملوارد الع ��راق خفوت ًا
من ��ذ عام  2003؛ لكن الأغلبي ��ة ال�شيعية غالب ًا ما ّ
مت
�إقنا ُعه ��ا م ��ن جان ��ب قادته ��ا ال�سيا�سي�ي�ن بوجوب
بقائه ��ا �صف� �اُ واحد ًا م ��ع جانب احلكوم ��ة للوقوف
بوجه احتم ��االت عودة القاعدة �أو داع�ش  .جنحت
ه ��ذه احليلة احلكومية غالب ًا حت ��ى �إ�ستعادة مدينة

املو�صل عام  2017بعد بقائها �أ�سرية لداع�ش الذي
جعل منها عا�صمة له كواقع حال معلن على الأر�ض
؛ لك ��ن منذ ذلك احلني مل يك ��ن لداع�ش حك ٌم على �أية
بقع ��ة �أر�ض عراقية مثلم ��ا مل ت�شهد بغداد  ،ولثالث
�سن ��وات مت�صالت  ،تفج�ي�رات كربى مثل تلك التي
كان ��ت حت�ص ��ل فيها م ��ن قب� � ُل  .مل ي ُع ��د العراقيون
يب ��دون �أي �ش ��يء م ��ن مظاهر اخلوف ال ��ذي لطاملا
�أبدوه جتاه عوائلهم التي ُق ِتلت بب�شاعة يف �سنوات
�سابق ��ة  ،وقد �ص ��اروا اليوم �أكرث عزم� � ًا وجاهزية
لو�ض ��ع ح ّد للف�ساد ال�ض ��ارب �أطنابه يف ك ّل العراق
ف�ض ًال عن الإفتقاد �إىل اخلدمات الأ�سا�سية .
كان �أم ��ر ًا متوقع� � ًا �أن تنفجر املظ ��امل االجتماعية
يف حلظ ��ة مف�صلية قادمة الحمال ��ة  ،وفاقم التعامل
احلكوم ��ي مف ��رط الق�س ��وة م ��ن ت�أجي ��ج عوام ��ل
الغ�ض ��ب املكب ��وت وا�ستحال ثورة ب ��د�أت �شرارتها
ي ��وم الثالثاء املا�ض ��ي (  1ت�شري ��ن الأول " �أكتوبر
" )  ،والزال ال�سب ��ب الذي دفع احلكومة العراقية
له ��ذا التعاطي بال ��غ الق�سوة مع التظاه ��رة الأوىل
�أمر ًا يكتنف ��ه الغمو�ض حتى لك�أنه �أحجية ؛ غري � ّأن
التك ّهن ��ات ال�سائدة يف بغداد ب�ش� ��أن هذا الأمر ترى
ب� ��أن رئي�س ال ��وزراء قد �إ�ست�سل ��م بالكامل لن�صائح
�صق ��ور قواته الأمني ��ة الذين يفتق ��دون �إىل الدربة
وامله ��ارة يف التعام ��ل م ��ع الآلي ��ات املفرت�ض ��ة يف
ال�سيا�سة العراقية .
مم ��ا ي�ستح � ّ�ق الإ�ش ��ارة �إليه ه ��و الف�شل
غ�ي�ر � ّأن ّ
الذري ��ع للحكومة يف �إب ��داء �أي ��ة �إ�ستجابة معقولة
لطالئ ��ع التظاهرات  ،وتفاق ��م الأمر بعد �أن �إرتكبت
�أوىل �أخطائه ��ا املميت ��ة  " .كان ينبغ ��ي على رئي�س
ال ��وزراء �أن ُيب ��دي �شجاع ��ة عل ��ى القي ��ام ب�أفع ��ال
م ��ن قبيل الإعالن ع ��ن �أعتقال مائة م ��ن امل�س�ؤولني
احلزبي�ي�ن واحلكومي�ي�ن الأك�ث�ر ف�س ��اد ًا " ه ��ذا
ما�أ�س� � ّرين ب ��ه �أح ��د الأ�صدق ��اء ؛ لك ��ن مل يح�ص ��ل
�ش ��يء من ه ��ذا القبي ��ل  ،وراح ال ��وزراء يف املقابل
يتحدث ��ون ب�أحادي ��ث م�سهب ��ة ع ��ن �سعيه ��م ملعرفة
الأ�سب ��اب احلقيقية التي قدحت �شرارة هذه الثورة
الإحتجاجي ��ة وهم يعرف ��ون متام� � ًا  -مثلما يعرف

اجلمي ��ع ّ � -أن ه ��ذه الأ�سب ��اب وا�ضح ��ة ل ��ك ّل �أبناء
ال�شع ��ب العراقي  :الف�ساد  ،فقدان الوظائف  ،غياب
اخلدمات الأ�سا�سية .
ماالذي �سيح�صل الحق ًا ؟ من الوا�ضح � ّأن احلكومة
الت�ستطي ��ع فر� ��ض ط ��وق �أمن ��ي وع ��زل معلوماتي
كامل وحمكم على العا�صمة بغداد التي ت�ض ّم �سبعة
مالي�ي�ن ن�سمة لوقت طويل غري حم� �دّد � .أرقب الآن
 حي ��ث �أقي ��م يف فندق ��ي البغ ��دادي  -جموع� � ًا مناملتظاهري ��ن الذين راحوا يتجمهرون يف ال�شوارع
املحيط ��ة بالفن ��دق  ،وثم ��ة كث�ي�ر منه ��م يزمع ��ون
الإنط�ل�اق نح ��و �ساح ��ة التحري ��ر  .ق ��د ت�ستطي ��ع
احلكوم ��ة بقطعه ��ا خدم ��ة الإنرتنت �إعاق ��ة العالقة
التوا�صلية بني املنتف�ضني بقدر ما ؛ لكن اليبدو � ّأن
الأمر �سيكبح عزمية ه�ؤالء يف امل�ضي ب�إنتفا�ضتهم
يف وجه امل�س�ؤولني احلكوميني الفا�سدين .
ُيب ��دي الناطق ��ون احلكومي ��ون رف�ض� � ًا وا�ضح� �اً
للحدي ��ث �إىل ال�صحفي�ي�ن ب�ش� ��أن ه ��ذه التظاهرات
الإحتجاجية  ،رمبا لأنهم اليرغبون يف الظهور كمن
ي�ؤ ّي ��د الإجراءات احلكومية �إزاء هذه التظاهرات .
ميك ��ن تلخي�ص واقع احل ��ال العراقي بالآتي  :مامل
ي�ستط ��ع رئي�س الوزراء العراق ��ي التعامل مع هذه
التظاهرات مب ��ا ي�ضعها حتت ال�سيط ��رة يف الأيام
القليل ��ة القادم ��ة ف� �� ّإن �إدارت ��ه احلكومية ق ��د ت�شهد
�إنفج ��ار ًا داخلي� � ًا يطيح بها ويجع ��ل البالد منفتحة
على �إحتماالت درامية ي�صعب توقعها اليوم .
* الكلِبتوقراطي ��ة  :Kleptocracyم�صطلح يعني نظام
حكم الل�صو�ص  ،ويعني يف الأدبيات ال�سيا�سية والقانونية
من ��ط احلكومة ال ��ذي يراك ��م الرثوة ال�شخ�ص ��ية وال�س ��لطة
ال�سيا�س ��ية للم�س� ��ؤولني احلكوميني والقلة احلاكمة  ،الذين
يك ّونون الكلبتوقراط  ،وذلك على ح�ساب ال�شعب  ،و�أحيان ًا
دون حتى ادعاءات ال�س ��عي �إىل خدمتهم  ،وعادة ما يكون
نظ ��ام احلكم يف تلك احلكومات ديكتاتوري ًا �أو ا�س ��تبدادي ًا
يف الأ�صل ؛ ومع ذلك فقد تظهر الكليبتوقراطية يف بع�ض
النظ ��م الدميوقراطية التي انزلق ��ت �إىل نظام الأوليغاركية (
حكم الق ّلة )  ( .املرتجمة )

م���ع ه����ارول����د ب���ل���وم ق��ب��ل �أن ي��ودع��ن��ا
ترجمة � /أحمد فا�ضل
هذه املقابلة جرت مع �أ�شهر ناقد عرفه الع�صر احلديث
 ،الأمريكي هارولد بلوم قبل وفاته :
يف الآون ��ة الأخ�ي�رة  ،تعر�ض هارولد بلوم للهجوم
لي� ��س فقط يف املج�ل�ات العلمي ��ة والن ��دوات  ،ولكن
�أي�ض� � ًا يف ال�صح ��ف ومن على �صفحاته ��ا االفتتاحية
و�شا�ش ��ة التلفزي ��ون والإذاع ��ة  ،ب�سب ��ب م ��ا كتبه عن
الكت ��اب العربي الذي �ش ��كك ب�صحة ما جاء فيه ومن
كتبه  ،فانهالت عليه الهجمات من علماء الكتاب املقد�س
واحلاخام ��ات وال�صحفي�ي�ن  ،وكذل ��ك م ��ن امل�ص ��ادر
الأكادميية املتعددة  ،ومع �أنه �سعيد باحلديث عن �أي
�شيء يف – ال�سيا�سة والدين والرومان�سية والريا�ضة
 وعل ��ى الرغ ��م من �أنه يع�ت�رف ب�أنه " معتاد " علىبع�ض املو�ضوعات للدخول فيها ومناق�شتها حتى مع
َم ��ن يختلف معه  ،لكنه هنا يف هذه املقابلة يك�شف لنا
�س ��ر تلك ال�سعادة عل ��ى الرغم من ق�ساوة ما لقيه حتى
من املقربني منه .
�أُجري ��ت املقابل ��ة يف املنزل�ي�ن اللذي ��ن ت�شاركه فيهما
زوجت ��ه جني يف نيوهافن ونيوي ��ورك  ،وهي مليئة
برتاك ��م الأث ��اث والكت ��ب مل ��دة �أربع ��ة عق ��ود  ،والآخر
�شب ��ه خ ��ال منها على الرغم من �أك ��وام من الأعمال قيد
الإجن ��از و�أوراق الط�ل�اب تتناثر يف كليهما  ،يحب
بل ��وم ت�شغي ��ل املو�سيق ��ى اجلاز يف �أغل ��ب الأحيان
الت ��ي ت�سم ��ح بتواجده يف �شقت ��ه يف نيويورك يف
قري ��ة غرينت� ��ش  ،والتي ي ��رن فيها الهات ��ف بال توقف
حال �شعور الأ�صدقاء  ،الطالب ال�سابقني  ،الزمالء
 ،بتواج ��ده هن ��اك  ،ليتحدث بلوم كما لو �أن ا ُ
جلمل
جاءت �إليه من �صفحة مطبوعة  ،وهكذا كنت �أحدهم
من الذين حظينا باجللو�س واحلديث معه :
 ما هي ذكرياتك قبل � 60سنة ؟

– كان ذل ��ك منذ زمن طوي ��ل  ،ال �أ�ستطيع تذكر الكثري
من طفولتي ب�شكل جيد  ،لقد ن�ش�أت يف �أ�سرة يهودية

م ��ن �أوروبا ال�شرقي ��ة حيث كانت اللغ ��ة اليدي�شية هي
اللغ ��ة اليومية  ،كانت �أمي متدينة جد ًا  ،و�أبي �أقل من
ذل ��ك  ،م ��ا زلت �أق ��ر�أ �شع ��ر اليدي�شية � ،أ�شع ��ر ب�سعادة
كبرية معه .

التا�سعة والع�شرين �أو كيت�س يف اخلام�سة والع�شرين
 ،كان عل ��ى كرين �أن يفعل كل �شيء يف �سبع �أو ثماين
�سنوات فقط .

 هل قر�أت ق�ص�ص الأطفال ؟

ج  -ال �أعتقد ذلك  ،قر�أت الكتاب املقد�س  ،الذي هو ،
يف نهاية املطاف عبارة عن ق�صة طويلة  ،مل �أقر�أ �أدب
الأطفال حتى حينما كنت طالب ًا يف اجلامعة .

 ما هي ذكرياتك عن الحي الذي ن�ش�أت فيه ؟

– تقريب� � ًا ال �ش ��يء  ،لكني �أتذكر واحدة من ذكرياتي
الرئي�س ��ة هي �أنن ��ي و�أ�صدقائي ا�ضطررن ��ا دائم ًا �إىل
خو� ��ض معارك يف ال�ش ��وارع مع الأيرلندي�ي�ن للبقاء
�أحي ��اء  ،وكان بع�ضه ��م حت ��ت ت�أث�ي�ر ن ��وع م ��ن
املنظم ��ات النازي ��ة الأيرلندي ��ة الأمريكي ��ة امل�سم ��اة
القم�ص ��ان الف�ضية  ،كانت �أوق ��ات �سيئة للغاية �أقول
ه ��ذا على الرغم م ��ن �أنني كربت الآن و�أج ��د �أن العديد
من �أف�ضل �أ�صدقائي هم �أيرلنديون .
 ه��ل تعتق��د �أن خلفيت��ك �ساع��دت ب���أي طريق��ة
لت�شكيل حياتك المهنية؟

 من الوا�ضح �أن ذلك قد جعلني �أقف بقوة �أمام قدركبري من القراءة املنهجية  ،خا�صة يف قراءتي للكتاب
املقد� ��س  ،ل ��ذا فم ��ن الوا�ض ��ح �أين �أ�صبح ��ت مهوو�س ًا
بالتف�س�ي�ر على هذا النحو ،لك ��ن مل يكن لدي معتقدات
دينية �أرثوذك�سية حتى عندما كنت طف ًال �صغري ًا  ،كنت
مت�ش ��كك ًا جد ًا ب�ش�أن املفاهيم الأرثوذك�سية  ،وكما قلت
م ��رار ًا وتك ��رار ًا هناك ق ��راءة خاطئ ��ة للغاية للكتاب
الع�ب�ري يف الق ��رن الثاين م ��ن �أجل تلبي ��ة احتياجات
ال�شعب اليهودي يف فل�سطني حتت االحتالل الروماين
� ،أعتقد �أن التجارب املهمة بالن�سبة يل كقارئ كطفل
مل ت� ��أت يف ق ��راءة الكتاب املقد�س الع�ب�ري وحده ،
بل جاءت يف قراءة ال�شعر املكتوب باللغة الإنكليزية
له ��ارت كرين وويليام بليك عل ��ى وجه اخل�صو�ص ،
لقد كانت تلك التجربة اجلمالية الأوىل للقراءة .
 كم كان عمرك في هذه المرحلة ؟

 كن ��ت �صغ�ي�ر ًا يف العا�ش ��رة �أو احلادي ��ة ع�شرة منعم ��ري م ��ا زلت �أتذك ��ر البهجة غ�ي�ر العادي ��ة والقوة
اال�ستثنائي ��ة الت ��ي جلبه ��ا يل كرين وبلي ��ك  -خا�صة
خطاب بليك يف الق�صائد الأطول  -على الرغم من �أنني

 كي��ف تم النظر �إلى حياتك المهنية التي اختارتها
عائلتك ؟

مل يك ��ن لدي �أي فكرة عما كان ��ت عليه  ،التقطت ن�سخة
م ��ن ق�صائد ه ��ارت كرين املجمع ��ة يف مكتبة برونك�س
حي ��ث م ��ا تزال ل ��دي نكهة ه ��ذا الكت ��اب يف داخلي
� ،إن ��ه بالفعل �أول كتاب �أمتلكه فق ��د تو�سلت �إىل �أختي
الكربى �أن تعطيه يل  ،وما يزال لديّ الن�سخة القدمية
ال�س ��وداء والذهبي ��ة التي قدمته ��ا يل بعيد ميالدي يف
عام . 1942

 لم��اذا يمك��ن �أن تك��ون لدي��ك تل��ك التجرب��ة
اال�ستثنائي��ة (في مرحلة ما قب��ل المراهقة  ،كما هو
الح��ال في العديد م��ن الحاالت الأخ��رى) من الوقوع
بعن��ف ف��ي حب ال�شعر العظيم  . . .هل كنت مت�أثراً
بقوتها قبل �أن تفهمها ؟

– يف بع� ��ض الأحي ��ان  ،يت ��م جت�سي ��د ن�سخ ��ة م ��ن
ال�شخ�صي ��ة ال�شعري ��ة ويف البع� ��ض الآخ ��ر يك ��ون
ال�ص ��وت املجي ��ب ه ��و �ص ��وت الناقد � ،أفرت� ��ض �أن
ال�شاعر الوحيد يف القرن الع�شرين الذي كان ب�إمكاين
تعيين ��ه �س ��ر ًا فوق ييت� ��س و�ستيفن ��ز �سيكون هارت
كري ��ن  ،مات كرين ع ��ن عمر يناهز الثانية والثالثني ،
لذل ��ك ال يع ��رف املرء حق ًا ما كان ب�إمكان ��ه فعله  ،الأمر
قد ي�شبه اخل�س ��ارة الهائلة والكبرية بوفاة �شيلي يف

 ال �أعتق ��د �أن لديهم �أي فكرة عما �س�أكون عليه � ،أعتقد�أنه ��م �شع ��روا بخيبة �أم ��ل كانوا مهاجري ��ن يهود من
�أوروبا ال�شرقية مع �آراء �ضيقة  ،فقد كانوا ي�أملون �أن
�أكون طبيب ًا �أو حمامي ًا �أو طبيب �أ�سنان  ،مل يعرفوا ما
هو �أ�ستاذ يف ال�شعر �أو الأدب  ،كان من املفرت�ض �أن
يكون ��وا قد فهموا  ،لو �أنني اخرتت �أن �أكون حاخام ًا
�أو باحث� � ًا تلمودي� � ًا  ،لك ��ن يف النهاي ��ة ال �أعتق ��د �أنه ��م
يهتمون بطريقة �أو ب�أخرى .
عندم ��ا كنت �صغري ًا مدمن ًا عل ��ى فعل �أي �شيء �سوى
قراءة الق�صائد باللغة الإنكليزية � ،س�ألني �أحد �أعمامي
ال ��ذي كان ميتلك حم ًال لبيع احلل ��وى يف بروكلني عما
كنت �أنوي فعله لك�سب لقمة العي�ش عندما �أكرب  ،قلت ،
�أريد �أن اكون �أ�ستاذ ًا لل�شعر ف�أخربين �أنه كان هناك
�أ�ساتذة �شعر يف جامعة هارفارد وييل  ،هذه هي املرة
الأوىل الت ��ي �أ�سم ��ع فيها عن تلك الأماك ��ن �أو �أن هناك
�شيئ� � ًا مث ��ل �أ�ستاذ ال�شعر  ،بعد ع ��دة �سنوات حتقق
م ��ا كن ��ت �أحلم به  ،فق ��د �أ�صبحت �أ�ست ��اذ ًا لل�شعر يف
جامعة هارفارد و جامعة ييل  ،لذلك بهذا املعنى  ،فقد
كنت مقدر ًا قبل الأوان يف املهنة  ،يف بع�ض الأحيان
�أعتقد �أن هذا هو الفرق الرئي�س بني عملي اخلا�ص
وعم ��ل العديد من النقاد الآخرين  ،لقد جئت �إىل ذلك
مبكر ًا جد ًا وكنت ال �أزال �أ�شعر بالثبات التام .
�أجرى املقابلة� :أنطونيو فاي�س
عن  /جملة باري�س ريفيو

بسام فرج
كاركاتيـــــــــــــــــر
Editor-in-Chief

Fakhri Karim

General Political daily
6 November 2019

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

اقــــرأ
لو � َّأن م�سافراً يف ليلة �شتاء
�ص ��درت عن دار املدى رواية الكاتب الإيطايل �إيتالو
كالفينو لو �أن م�س ��اف ًرا يف ليلة �ش ��تاء "وهي رواية
ي�صفها النقاد ب�أنها غري امل�سبوقة يف تاريخ الرواية
العاملي ��ة .رواي ��ة الرواي ��ات ،بطلها ق ��ارئ الرواية،
الباح ��ث ع ��ن اكتمال احل ��دث ،الذي ال يكتم ��ل �أبدًا،
والرواي ��ات املنقو�ص ��ة �أب� �دًا ،واملاهي ��ة امللتب�س ��ة
للم�ؤلفني ..وك�أن "النق�ص ��ان" هو جوهر العامل� ،أو
�راب وفكرة وهمية.
الرواي ��ة ،وك�أن "االكتمال" �س � ٌ
رواية ال ت�ش ��به ما �س ��بقها من �إبداع ��ات العامل ،وال
ت�ش ��به -على �أي نحو� -إبداعات كالفينو ال�سابقة،
تتما�س معها ،ك�أنه ��ا الذروة التي �أراد
�أو -حت ��ى-
ّ
ان ي�صل �إليها هذا الروائي املثري للده�شة.
ح

ول العا

لم

�سلمى حايك

امر�أة تالحق ترامب ق�ضائيا بـ"االغت�صاب"..
رفع ��ت ام ��ر�أة ،تته ��م الرئي� ��س الأمريكي
دونال ��د ترام ��ب باغت�صابها قب ��ل �أكرث من
 23عام ��ا يف متج ��ر بنيوي ��ورك ،دع ��وى
�ض ��ده ،االثنني ،ب�ش� ��أن ت�صريح ��ات �أدىل
بها يف حزيران ينفي فيها وقوع االعتداء
وينتقدها ب�سبب هذا االدعاء.
وقالت �إي .جني كارول ،وهي كاتبة عمود
ن�صائح يف جملة "�إيل" منذ فرتة طويلة،
يف ال�شكوى التي رفعتها يف حمكمة والية
نيوي ��ورك يف مانهات ��ن� ،إن ترام ��ب كذب
ب�ش� ��أن االعت ��داء عليها ،و"لط ��خ نزاهتها
وم�صداقيته ��ا و�أمانتها" م ��ن خالل تلفيق
جمموعة م ��ن الأكاذي ��ب ل�ش ��رح الأ�سباب
املحتملة التي دفعتها الختالق احلادث.
ون�شرت جمل ��ة "نيوي ��ورك" يف حزيران

مذك ��رات كارول الت ��ي ُن�ش ��رت بع ��د ذل ��ك
ب�شه ��ر .وتق ��ول كارول �إن االغت�ص ��اب
وق ��ع يف بريغدورف غودم ��ان يف اجلادة
اخلام�سة ،يف الفرتة ما بني خريف 1995
وربيع .1996
وقال ��ت املتحدث ��ة با�س ��م البي ��ت الأبي�ض،
�ستيف ��اين غري�ش ��ام ،يف بي ��ان" :الق�ضية
تافه ��ة والق�ص ��ة عبارة ع ��ن تدلي�س  -مثل
م�ؤلفتها ...الق�صة التي ا�ستخدمتها لتبيع
كتابها هراء مل يحدث قط ،انتهى".
وج ��اءت ق�ضي ��ة كارول عق ��ب ت�صريحات
�أدىل به ��ا ترامب بعد ن�ش ��ر روايتها .ومن
ب�ي�ن ت�صريحات ترام ��ب �أن ��ه مل يغت�صب
كارول ومل يقابله ��ا ق ��ط ،و�إنه ��ا "تك ��ذب
مقتطف ��ات م ��ن رواي ��ة االغت�ص ��اب م ��ن متاما" كجزء من جهده ��ا لتعزيز مبيعات

الكت ��اب .وقال ترامب ل�صحيفة "ذا هيل"
يف وا�شنطن�" :أقولها مع كامل احرتامي:
�أوال� ،إنها لي�ست ممن �أهواهن .وثانيا ،مل
يحدث هذا قط .مل يحدث قط .مفهوم".

هدية من حمطة التزود بالوقود حتول �سائقا �إىل مليونري

�أه � ��دت ب��ائ �ع��ة يف حم �ط��ة ال �ت��زود
الوقود لل�سائق ت�شينموي ديب روي
بطاقة يان�صيب فورية ربحت مليون
دوالر كندي.
وي�ف�ي��د م��وق��ع  ،UPIب� ��أن ال�سائق
ت�شينموي ا�ضطر للتوقف يف حمطة

التزود بالوقود مبدينة �سا�سكاتون
لتعبئة خزان ال�سيارة ،وخالل ذلك
ا��ش�ترى بطاقة يان�صيب ،وح�صل
على بطاقة ثانية كهدية من املحطة.
ربحت البطاقة التي ا�شرتاها مبلغ
 10دوالرات كندية ،وعلمت البائعة

باملبلغ الذي ربحته البطاقة املهداة
ف�سكتت.
ي �ق��ول ال���س��ائ��ق "قالت يل ،لي�س
ب��إم�ك��اين دف��ع مثل ه��ذا امل�ب�ل��غ .ثم
�صرخت لقد رب�ح��ت مليون دوالر
كندي يارجل" .فقلت لها بهدوء "هل
�أنت جادة؟".
ي �خ �ط��ط روي ل�ت���س��دي��د
ديونه ،واملتبقي من
اجل��ائ��زة لتعليم
الأط�ف��ال ،م�شريا
�إىل �أن��ه ال ينوي
ت� � � � ��رك ع� �م� �ل ��ه
ويقول "عندما
�أعمل �أ�شعر ب�أين
بحالة جيدة".

حتتفل بـ 12مليون معجب
احتفلت املمثلة املك�سيكية ال�شهرية� ،سلمى
حايك ،بو�صول ع��دد متابعيها على موقع
"�إن�ستغرام" للتوا�صل االجتماعي� ،إىل
�أكرث من  12مليون معجب على ح�سابها
يف موقع "�إن�ستغرام" بطريقة خمتلفة.
و�أهدت "حايك" ملتابعيها عرب ح�سابها
على "�إن�ستغرام" ،تقومي العام
اجلديد  ،2020وال��ذي ي�ضم يف
كل �صفحة من �صفحاته  12فيلما
من �أفالمها ،واملرتبطة ب�أحد �شهور
العام ،وطلبت من كل واحد منهم كتابة
ا�سم فيلمه املف�ضل يف خانة التعليقات،
والتي هي
لكي تعلم �شهر م �ي�لاده .و�أمت ��ت �سلمى حايك،
من �أ�صول لبنانية ،عامها الـ 53يف  ،2019وذلك يف � 2سبتمرب�/أيلول.
وبتلك املنا�سبة� ،شاركت حايك �صورة لها وهي ت�ستعر�ض ر�شاقتها
وقوامها ،يف لبا�س البحر "البكيني" ،يف �إ�شارة منها �إىل �أنها ال تهتم
ببلوغها  53عاما وتقدمها يف العمر.

�شاكريا:

فقدان ال�صوت هو �أكثـر
حلظة مظلمة يف حياتي
قالت النجمة الكولومبية �شاكريا �إن فقدان �صوتها م�ؤق ًتا قبل عامني
كانت "�أحلك حلظة" يف حياتها والتي �أث��رت عليها ،ففي نوفمرب/
ت�شرين الثاين  ،2017ا�ضطرت �شاكريا �إىل ت�أجيل "جولة الدورادو
العاملية" بعد �إ�صابتها بنزيف يف احلبل ال�صوتي الأمين.
وقالت الفتاة البالغة من العمر  42عامًا يف مقابلة مع وكالة الأنباء
الفرن�سية ،يف وقت مت�أخر من م�ساء االثنني ،يف بر�شلونة ،حيث
تعي�ش م��ع الع��ب ك��رة ال�ق��دم الإ��س�ب��اين ج�ي�رارد بيكيه وابنيهما
ال�صغريين" :لقد �أثر علي ذلك ب�شدة ،فهناك فارق كبري بني قبل
وبعد" ،و�أ�ضافت�" :إنك ت�أخذ �أ�شياء كثرية �أمرا مفروغا منه عندما
يكون ال�شيء لديك ...يف حالة �صوتي� ،إنه �أمر مت�أ�صل يف نف�سي،
�إنها هويتي".
و�أ�ضافت النجمة الكوملبية" :اعتقدت دائمًا �أنني يف يوم من
الأي��ام �س�أفقد العديد من الأ��ش�ي��اء ،ويف ي��وم من الأي��ام تفقد
�شبابك ،وتفقد جمالك ،وحتى تفقد �أ�صدقاء ،هناك �أنا�س ي�أتون
ويذهبون ...لكنني مل �أعتقد �أب �دًا �أن �صوتي ك��ان �شي ًئا ميكن
يختفي".
و�أ�ضافت" :عندما ن�ش�أ هذا ال�شك ،مل �أكن �أعرف ما �إذا كان ب�إمكاين الغناء
مرة �أخرى ،كانت �أكرث حلظة �سوداوية يف حياتي".
ويذكر �أن �شاكريا ا�سرتدت �صوتها ب�شكل طبيعي ،دون احلاجة �إىل
اخل�ضوع لعملية جراحية على النحو املو�صى ب��ه م��ن قبل الأط�ب��اء
ومتكنت �أخريًا من �إجراء جولتها يف عام .2018

دميي لوفاتو تك�شف تفا�صيل
جتربتها ال�صعبة
حتدثت النجمة دميي لوفاتو عن جتربتها اخلا�صة بتعاطي املخدرات يف �صيف العام
املا�ضي ،وقدمت ر�سالة �إيجابية وملهمة لل�شباب ،وك�شفت �أنها فخورة بتجاربها
ال�صعبة والعقبات التي ظهرت بطريقها ،لكنها ا�ستطاعت �أن تتغلب عليها بنجاح.
و�أك��دت لوفاتو يف م�ؤمتر قمة املراهقني " ،"Teen Vogue Summitوالذي
�أقيم يف لو�س �أجنلو�س� ،أنها كلما تنظر للمر�أة جتد "حماربة" �ست�ستمر يف القتال ،مهما
ظهرت عقبات يف طريقها.
و�أ�ضافت�" :أنا �أحب ال�شخ�ص الذي �أنا عليه اليوم ،فقد تعلمت على مدى ال�سنوات اخلم�س
املا�ضية الكثري ومررت بتجارب �صعبة ،ويف النهاية تعلمت �أن احلياة ال ت�ستحق العي�ش �إال �إذا
كنت تعي�ش لنف�سك ،كن نف�سك وال تخاف مما يفكر فيه النا�س".

تقــريــر
� صالح الق�صب
املخ ��رج امل�سرحي اعلن ع ��ن رغبته
يف تق ��دمي م�شروع ��ه امل�سرح ��ي
"ريت�ش ��ارد الثالث" وق ��ال الق�صب
للم ��دى ان ��ه ي�سع ��ى من ��ذ �سن ��وات
لتق ��دمي ه ��ذا العم ��ل ال�شك�سب�ي�ري
الكب�ي�ر ،لكن ��ه مل يتل ��ق حت ��ى ه ��ذه
اللحظ ��ة ا�ستجاب ��ة م ��ن امل�ؤ�س�سات
الفني ��ة ..وا�ض ��اف الق�ص ��ب ان
ريت�ش ��ارد الثال ��ث م�سرحي ��ة كل
الع�صور وقد اعدها لتالئم االو�ضاع
التي منر بها حاليا.
 طه امل�شهداين
املمث ��ل امل�سرح ��ي والتلفزي ��وين
يوا�ص ��ل ت�صوي ��ر دوره يف الفيل ��م
ال�سينمائي "اله ��روب اىل الهاوية"
وال ��ذي ي�سل ��ط ال�ض ��وء عل ��ى حياة
الالجئ�ي�ن العراقيني وه ��م يتنقلون
يف مناط ��ق خط�ي�رة ..وق ��ال
امل�شهداين ان مناطق ت�صوير الفيلم
ه ��ي املثلث احل ��دودي ب�ي�ن العراق
و�سوريا وتركيا.

 حممد خ�ضري
القا� ��ص �ص ��در ل ��ه م�ؤخ ��را كت ��اب
"احلكاية اجلديدة" ،وجاء يف نبذة
عن الكتاب" :حني ت�صل ر�ؤيا امل�ؤلف
مرحلة الإعالن ،يزول وهم االزدواج
يف �شخ�صيته ،فمجهولية امل�ؤلف هي
ذاته ��ا ر�ؤياه املرئي ��ة ،فك�أن ��ه هي �أو
ك�أنها هو ،جم ّردة من �أعرا�ض التبدل
والف�س ��اد .وم ��ا دام امل�ؤل ��ف يحتفظ
به ��ذه القدرة عل ��ى اال�ستب ��دال ،ف�إنه
لن ينكر حق امل�ؤلفني الآخرين يف �أن
ي�ست�أثروا مبدار لهم� ،أو �أن يخرجوا
منه اىل مدار م�شرتك".

 علي ح�سني

احلكومة تختطف
�صبا املهداوي
م�ضحك وم�سلي ولذيذ ،هذا
الإ�صرار على ال�سخرية من
احتجاجات العراقيني من جانب
رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي
وهو يحاول �أن يدافع عن ف�ضيحة
قتل �أكرث من  300مواطن وجرح
�أكرث من ع�شرة �آالف ليقول �إن
احلكومة ال تزال يف موقف املدافع
و�إن ما قامت به هو قليل ،ففي
بع�ض البلدان حت�صل �إجراءات
�أق�سى.
قتل  300مواطن �أمر قليل
الأهمية ..خطف املتظاهرين
من بيوتهم وتغييبهم �أمر قليل
ال�ش�أن ..فاملفرو�ض �أن يعدم
املتظاهر يف �ساحة االحتجاج..
يعرف ال�سيد عادل عبد املهدي
وهو يحمل اجلن�سية الفرن�سية �أن
مقتل متظاهر واحد يف �شوارع
باري�س ميكن �أن يطيح مباكرون
وحكومته ،ورمبا ت�سنى لل�سيد
عادل عبد املهدي قراءة مذكرات
اجلرنال ديغول ،وكيف ي�صف
خروج الطلبة عليه عام 1968
وهم يحملون الفتات كتب عليها:
"ديغول �إرحل ..ع�شر �سنوات
تكفي لكي تتقاعد" ،مل يحدثهم
�آنذاك عن الفراغ الد�ستوري ،ومن
�سيجل�س على كر�سي الرئي�س،
و�أن اال�ستقالة يف جيبه لن
يخرجها حتى ي�صل عدد قتلى
التظاهرات �إىل  ..1000مل يجمع
الوزراء واملحافظني ويحدثهم
عن املنجنيق الذي ي�ستخدمه
املتظاهرون ،فالرجل الذي �أنقذ
فرن�سا من �سطوة هتلر ،وو�ضعها
يف م�صاف الدول العظمى ،مل
يجد غري جملة واحدة قالها
مل�ساعديه "�س�أرحل ،ال �شيء �أهم
من فرن�سا م�ستقرة".
عندما يقدم امل�س�ؤول ا�ستقالته
ب�سبب خط�أ ب�سيط ،فهذا يعني
�أنه يدرك جيدا معنى �أن يكون
م�س�ؤوال عن ال�شعب ،لكن عندما
تخطف فتاة مثل �صبا املهداوي
جرميتها الوحيدة انها ذهبت
مل�ساعدة جرحى التظاهرات ،
ويقتل �صبي �أعزل "ح�سوين
الدراجي" بر�صا�ص قنا�ص لأنه
وقف على تلة ترابية وهتف با�سم
الوطن ،ندرك جيدا �أن احلكومة ال
متلك بعدا �أخالقيا ،لأنها �صمتت
�أمام ما يحدث من جمازر ،دائما
ما �أردد ق�صة رئي�س الوزراء
الإيطايل �سيلفيو بريل�سكوين
الذي حكمت عليه املحكمة بعقوبة
"اخلدمة االجتماعية" يف �إحدى
دور رعاية امل�س ّنني على خلفيّة
احلكم الذي �صدر ب�سجنه بتهمة
الته ّرب ال�ضريبي ،تهرب �ضريبي
مينه من العمل ال�سيا�سي ويجربه
على �أن يكن�س ويخدم امل�سنني
ملدة �سنة ،فيما تغييب فتاة يف
عمر الزهور يعتربه رئي�س
الوزراء �إجراء خفيفا ..فالثقيل
هو �أن يختفي جميع املحتجني من
الوجود..
قد يعتربين مكتب رئي�س الوزراء
مت�آمرا ،لأنني �أقارن بني ديغول
ورئي�س وزرائنا ،وهى مقارنة
ال جتوز لأ�سباب عدة لي�س من
بينها �أن املن�صب عندنا �أهم من
املواطن ،ولأنه ال توجد قيمة
للمواطن يف بالدنا ال�سعيدة� ،إذ
ميكن لأي قنا�ص �أو مثلم �أن يقتل
متظاهرا ،و�ستعترب احلكومة ذلك
�إجنازا ي�ضاف �إىل �إجنازاتها،
وحال مبتكرا للق�ضاء على ظاهرة
الزيادة ال�سكانية ،ولهذا مل يتطرق
ال�سيد عادل عبد املهدي الختطاف
�صبا املهداوي لأنها يف نظره الآن
ترفل يف نعيم.

�سليم الب�صري وزينب و�صاحب حداد جنوم مهرجان �سومر ال�سينمائي

 حممد جا�سم
يعق ��د مهرج ��ان �سوم ��ر ال�سينمائ ��ي
للفل ��م الروائ ��ي والوثائق ��ي الطوي ��ل.
وق ��د ت�ألف ��ت اللجنة العليا م ��ن د� .شذى
�س ��امل د� .أزهار ال�شيخل ��ي مدير الإنتاج
�ضي ��اء البيات ��ي د .ريا� ��ض �شهي ��د مدير
ع ��ام املهرج ��ان وم�ؤ�س�سه املخ ��رج نزار
�شهي ��د الفدع ��م .و�سيك ��رم الراحل ��ون
�صاحب حداد و�سليم الب�صري واملمثلة
زين ��ب .م�ؤ�س�س املهرجان ن ��زار الفدعم
ق ��ال :امل�شاركة العربي ��ة جيدة من م�صر
واجلزائ ��ر واملغرب وتون� ��س و�سلطنة
عمان و�سوريا وم ��ن �سوي�سرا واجليك
واملك�سي ��ك وتركي ��ا واي ��ران وت�شيلي..
وامل�شارك ��ة لأف�ل�ام طويل ��ة ذات كل ��ف
عالي ��ة ولي� ��س افالما ق�ص�ي�رة وبتاريخ
انتاج حمدد ..ل�سنت ��ي  2018و،2019

العمود
الثامن

لأن واح ��دة م ��ن مهم ��ات املهرج ��ان
تق ��دمي اجلدي ��د يف ال�سينم ��ا العاملي ��ة
جلمهورن ��ا املتعط� ��ش مل�شاه ��دة �سينما
مغايرة فيه ��ا املعرفة والثقافة .وا�ضاف

الطقس

الفدع ��م -:و�سن�ستقبل �صن ��اع ال�سينما
وجنومه ��ا .منه ��م املخرج ��ة ال�شيلي ��ة
العراقي ��ة الأ�صول ع�شت ��ار يا�سني التي
�أثبت ��ت ح�ضوره ��ا يف ال�سينما العاملية،

و�سيعر� ��ض له ��ا فل ��م ع ��ن الر�سام ��ة
املك�سيكي ��ة فريدا كاهو ال ��ذي فاز ب�أربع
جوائ ��ز يف مهرجان كوب ��ا ال�سينمائي،
وت�ش ��ارك خمرجة جزائري ��ة بفلمها �إىل

�أعلن ��ت الهيئة العام ��ة للأنواء اجلوية العراقية حال ��ة الطق�س لهذا
الي ��وم (االربعاء) �أن درجات احل ��رارة تنخف�ض قليال عن معدالتها
املا�ضية ،وان اجلو �سيكون بني غائم جزئيا وغائم.

�آخ ��ر الزم ��ان الذي ف ��از بجائ ��زة �أف�ضل
فل ��م من مهرج ��ان م�سق ��ط ال�سينمائي..
وم�ص ��ر �ست�ساهم بفل ��م ال�ضيف بطولة
خال ��د ال�ص ��اوي و�شريي ��ن وماج ��د
الكل ��دواين .وفل ��م �آخر "لي ��ل خارجي"
من ال�سينم ��ا امل�ستقلة ...وهن ��اك �أي�ضا
ندوات وحما�ض ��رات وور�ش فنية تدار
من قبل نق ��اد و�إعالميني تناق�ش م�شاكل
وتط ��ور ال�سينما يف الع ��راق واملنطقة.
م ��ن االف�ل�ام االخ ��رى التي ت�ش ��ارك يف
املهرج ��ان فيل ��م املخ ��رج ال�س ��وري عبد
اللطي ��ف احلمي ��د املو�س ��وم العا�ش ��ق
ا�ضافة اىل فيلم ��ه الآخر داخل امل�سابقة
انا وانت وامي وابي.
املخ ��رج ال�سينمائي املغرب ��ي عبد الاله
اجلوهري ي�ش ��ارك بـ(هال مدريد في�سكا
بار�صا)...كما ا�ش ��ار الفدعم" :يت�ضمن
حف ��ل االفتت ��اح تك ��رمي �سينمائي�ي�ن

ع ��رب وعراقي�ي�ن ،منه ��م حمم ��د مل� ��ص
وكم ��ال عب ��د العزي ��ز وامي ��ن زي ��دان
وحمم ��د �شك ��ري جميل وفوزي ��ة عارف
ووليم داني ��ال ،وا�ش ��ار الفدعم :عر�ض
فيل ��م االفتتاح ال ��ذي مل ت�ستق ��ر اللجنة
التح�ضريي ��ة علي ��ه بع ��د ،ولوح ��ات
ا�ستعرا�ضي ��ة للفرق ��ة الوطني ��ة للفنون
ال�شعبي ��ة ،وجل�س ��ة نقدي ��ة ،وث�ل�اث
ور� ��ش ..االوىل يف الت�صوير ،يحا�ضر
فيه ��ا مدي ��ر الت�صوير امل�ص ��ري د .كمال
عبد العزيز ،والثاني ��ة للتمثيل يحا�ضر
فيه ��ا الفن ��ان ال�س ��وري امي ��ن زي ��دان،
و�سيناري ��و ،و�إ�ص ��دار كتاب�ي�ن ع ��ن
"�صاح ��ب ح ��داد" و"املهرج ��ان" و50
فيلم ��ا طوي ًال ..بني روائ ��ي ووثائقي".
واو�ض ��ح ان املهرجان يعق ��د للفرتة من
 15 – 10كان ��ون االول املقب ��ل ،عل ��ى
م�سرح املن�صور يف �ساحة االحتفاالت.
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