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تفتي�ص واأ�شئلة عن عدد ال�شباب والعلم العراقي يف بغداد

هيومن تالب باإدرا " م "اتظاهرين في جل�صة ل�س حوق الن�صان الأي
 بغداد  /متابعة املدى

واأ�شاف ��ت ان "احلكوم ��ة حاول ��ت من ��ع
العراقي ��ن والع ��امل من روؤي ��ة مدى ردها
القاتل ،فعم ��دت اأول اإىل قط ��ع الإنرتنت
مرارا ملن ��ع النا�س من حتمي ��ل وم�شاركة
ال�ش ��ور ومقاط ��ع الفيدي ��و اخلا�ش ��ة
بالحتجاج ��ات ،بالإ�شاف ��ة اإىل حج ��ب
تطبيق ��ات الرتا�ش ��ل ث ��م فر�ش ��ت حظ ��ر
انرتن ��ت ليلي ��ا ،واعتب ��ارا م ��ن  ٥نوفمرب
احل ��ايل مت حظ ��ر معظ ��م الو�ش ��ول اإىل
النرتنت".
واأو�شح ��ت جمموع ��ة “نيتبلوك� ��س”
الدولية امل�شتقل ��ة واملحايدة التي تراقب
الو�ش ��ول اإىل الإنرتن ��ت اأن“ :اإنقط ��اع
الإنرتن ��ت يف الع ��راق اأ�شب ��ح الآن م ��ن
ب ��ن اأ�ش ��واأ النقطاع ��ات الت ��ي لحظتها
نيتبلوك�س يف اأي بلد يف .”٢٠١٩
وقال ��ت رايت� ��س ووت�س اإن ��ه "اإىل جانب
الحتجاجات ،اعتقلت قوات الأمن بع�س
العراقي ��ن ملج ��رد تعبريه ��م ع ��ن دعمهم
للتظاهرات عرب ر�شائل على “في�شبوك”،
وهو ما ميث ��ل تراجعا جديدا يف بلد قدّر
م�شت ��وى حرية التعبري على م ��دار العقد
املا�شي ،رغم ما�شيه امل�شطرب".
واأ�ش ��ارت اإىل اأنّه "بينم ��ا اأ�شدرت ال
املتح ��دة والولي ��ات املتح ��دة والحت ��اد
الوروبي عدة بيان ��ات تدين ال�شتخدام
اأيدي قوات الأم ��ن العراقية خالل ال�شهر  ١٠٠يف موجة ثانية منذ  ٢٥اأكتوبر" .واأو�شح ��ت اأن "بعث ��ة الأ املتح ��دة لقتل املتظاهرين �شنعت يف اإيران.
فيم ��ا احتج ��زت ال�شلط ��ات متظاهري ��ن املفرط للق ��وة ،اإل اأن اإي ��ران وغريها من
املا�شي يف قمة اهتمامات الدبلوما�شين وا�ش ��ارت اإىل اأ ّن ��ه يف املوج ��ة الثاني ��ة ،مل�شاعدة الع ��راق" (يونامي) وثقت مقتل واأ�شاف ��ت رايت� ��س ووت� ��س اأن الق ��وات تع�شف ��ا واأفرج ��ت عنهم لحق ��ا دون تهم ،حلفاء العراق ظل ��وا �شامتن" .و�شددت
اأثناء �شياغتهم التو�شيات".
اأطلق ��ت ق ��وات الأم ��ن يف بغ ��داد عبوات  ١متظاه ��را بعب ��وات الغ ��از امل�شي ��ل المني ��ة وا�شل ��ت ا�شتخ ��دام الذخ ��رية بينما اختفى اآخرون.
عل ��ى اأن "اإي ��ران وكل ع�ش ��و اآخ ��ر يف
واأ�ش ��ارت اإىل اأنّ "ق ��وات المن العراقية الغ ��از امل�شيل للدموع لي� ��س فقط لتفريق للدموع الت ��ي ا�شابته ��م يف روؤو�شهم اأو احلية يف بغداد ومدن اخرى ،حيث قالت وقال ��ت هيوم ��ن رايت� ��س ووت� ��س اإنه ��ا الأ املتح ��دة مدين ��ون الي ��وم بحي ��اة
قتل ��ت  ١متظاه ��را عل ��ى الأق ��ل يف احل�ش ��ود ولك ��ن يف بع� ��س احل ��الت �شدورهم ..فيما وج ��دت “منظمة العفو يونام ��ي اإن � ٩شخ�ش ��ا قتل ��وا م ��ن  ٢٥تلق ��ت تقارير تفيد باأن ق ��وات الأمن تهدد كل متظاهر قت ��ل لإقناع الع ��راق بحماية
احتجاج ��ات يف بغ ��داد وم ��دن الع ��راق مبا�ش ��رة عل ��ى املتظاهري ��ن ،وه ��و �شكل الدولية” اأن بع� ��س عبوات الغاز امل�شيل اأكتوب ��ر اإىل  نوفم ��رب ،واأف ��ادت تقارير وتطل ��ق الن ��ار عل ��ى م�شعف ��ن يعاجلون حق ��وق مواطنيه يف حري ��ة التعبري بدل
اجلنوبي ��ة يف اأوائ ��ل اأكتوب ��ر واأكرث من وح�شي للقوة القاتلة.
للدموع التي ت�شتخدمها القوات العراقية مبقت ��ل املزيد بالر�شا�س منذ ذلك احلن ،املتظاهرين.
من قمعها".

اأبل ��غ �ش ��كان يف ع ��دد م ��ن مناط ��ق بغداد
ام� ��س الثن ��ن ،ع ��ن تعر� ��س منازله ��م
حلم ��الت تفتي� ��س م ��ن قبل ق ��وات اأمنية،
ت�ش� �األ ع ��ن ع ��دد ال�شب ��ان يف كل عائل ��ة،
واأعمارهم واأعماله ��م ،وما اإذا كان املنزل
فيه علم عراقي.
وذك ��ر م�ش ��در اأمن ��ي اأن "ق ��وات اأمني ��ة،
انت�ش ��رت يف منطق ��ة الأعظمي ��ة ،مبحلة
راغب ��ة خاتون ،ودهمت من ��ازل الأهايل،
للبحث عن املتظاهرين ،واأية دلئل ت�شري
اإىل خروج متظاهر من املنزل".
واأ�شاف اأن "القوات الأمنية كانت ت�شاأل
ال�ش ��كان ب�ش ��كل متك ��رر ع ��ن وج ��ود علم
عراق ��ي ،يف املنزل ،كدليل عل ��ى م�شاركة
اأح ��د اأفراده يف الحتجاجات ال�شعبية”.
وبح�ش ��ب امل�ش ��در ف� �اإن حمل ��ة م�شابه ��ة
نفذتها قوة اأمني ��ة يف منطقة حي العامل
والعديد من مناطق بغداد.
م ��ن جان ��ب اآخ ��ر دع ��ت منظم ��ة هيوم ��ن
رايت�س ووت� ��س ،الثنن ،جمل�س حقوق
الإن�ش ��ان التابع لالأ املتح ��دة اإىل جعل
عمليات قتل املتظاهرين على اأيدي قوات
الأم ��ن العراقية يف قمة اهتماماتها خالل
اجلل�شة التي تعقد اليوم.
وقال ��ت املنظمة يف بي ��ان اطلعت (املدى)
على ن�شخة منه ام�س الثنن اإن "جمل�س
حق ��وق الإن�ش ��ان التابع ل� �الأ املتحدة”
يعقد اليوم جل�ش ��ة ال�شتعرا�س الدوري
ال�شام ��ل ملراجعة �شجل حق ��وق الن�شان
يف الع ��راق ،ولذل ��ك ينبغ ��ي اأن يك ��ون
ت�شاع ��د عملي ��ات قت ��ل املتظاهري ��ن على

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

صبا يرابون عل� صاتر دجلة

بيان الإعالن عن املبادرة الوطنية لدعم انتفا�شة ت�شرين

على �شفة نهر دجلة اأ�شفل ج�شر اجلمهورية القري من بناية املطعم الكي ،اأو ما بات يعرف
بـجبل اأحد يف �شاحة التحرير و�شط بغداد يرابط مئات ال�شباب يف موا�شع خا�شة ،اأ�شبه واقع
احلرب التقليدية .وعمد ال�شباب اإىل حفر الأر�ص وت�شويرها باأكيا�ص لوءة بالاب كي يحتموا
بها من الهجمات التي ت�شنها عليهم ،ب احل والخر ،القوة الأمنية املرابطة على ج�شر اجلمهورية.
را يكون من ري املفهوم يف روف وبالد اأخرى ري العرا ،ملاذا يلجاأ املتظاهرون اإىل هذا النو
من التدابري ،وما هو الهدف وراء الإ�شرار على املحافظة عليها رم روفها القا�شية والبدائية

 بغداد :فا�شل الن�شمي
الالفت اأن غالبية ال�شباب املوجودين يف تلك
اخلنادق اتفقوا على القول اإن هدفنا توفري
احلماية للمتظاهرين يف �شاحة التحرير
وع��دم ال�شماح لقوات الأم��ن بالقرتاب من
ال�شاحة وف�س العت�شام .اأما كيف يحدث
هذا ،في�شرح ال�شاب والنا�شط علي �شمري،
املوجود هناك منذ نحو اأ�شبوعن ذلك على
النحو التايل" :الهدف اإبعاد القوات الأمنية
ال �ت��ي ت�شتهدف امل�ت�ظ��اه��ري��ن بالر�شا�س
املطاطي واحل��ي والقنابل امل�شيلة للدموع
التي ت��راب��ط يف مقدمة ج�شر اجلمهورية
اإىل ال ��وراء وبالفعل جنحنا يف ذل��ك عرب
(اأ�شلحتنا) البدائية".
وي�شيف �شاحكاً" :اأ�شلحتنا هي امل�شيادة
التي ي�شتعملها ال�شغار ل�شيد الع�شافري،
وذخريتها الدعابل (كرات زجاجية �شغرية)
التي ي�شتخدمها ال�شغار اأي�ش ًا يف اللعب،
وبعد اأن �شرنا نرميها بكثافة على القوات
الأم �ن �ي��ة اأخ� ��دت ب��ال��رتاج��ع لأن �ه��ا مزعجة
وتت�شبب لهم ببع�س الإ�شابات" .ويوا�شل
�شمري" :هناك من يقوم برمي اأ�شياء اأخرى
مثل ال��رباغ��ي (امل�شامري امللولبة) وهناك
اأي�ش ًا من يقوم برمي قطع الطابوق (الآجر)
عليهم من فوق املطعم الرتكي".
وب �� �ش �اأن ط��ري�ق��ة ج�ل��ب امل� �ع ��دات الالزمة
للمواجهة ،ي�ق��ول �شمري �شاحك ًا اأي�شاً:
"ثمة �شباب يجلبون لنا الأ�شلحة والذخائر
ويبيعونها باأ�شعار زهيدة قرب النهر".
كان رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي وبع�س
قياداته الأمنية اتهموا ،الأ�شبوع املا�شي،
امل�ح�ت�ج��ن ب��ا��ش�ت�ه��داف ق ��وات الأم� ��ن عرب

امل�شايد واملنجيق يف بغداد .كذلك ،اتهم
قائد �شرطة الب�شرة ر�شيد فليح املتظاهرين
هناك باتهامات مماثلة ،الأمر الذي عر�شهم
اإىل موجة �شخرية وا�شعة.
اأم��ا ق�شة املنجنيق والتهم التي رافقت
ا�شتخدامه من قبل املتظاهرين ،فريويها
اأ�شعد لزم الذي ينتقل منذ نحو اأ�شبوعن
ب��ن املطعم ال��رتك��ي وال�شواتر الرتابية
على نهر دج �ل��ة .ي�ق��ول لزم م��ع ابت�شامة
�شاخرة غري قادر على اإخفائها" :لأنه املطعم
الرتكي م�شرف ب�شورة مبا�شرة على ج�شر
اجلمهورية الذي ترابط عليه القوات الأمنية،
ورد ًا على قنابلها التي تطلقها باجتاه �شاحة

التحرير ،ابتكر جمموعة من ال�شباب طرق
وو�شائل بدائية للرد على تلك القوات" .وما
هي تلك الطرق؟ يجيب لزم" :واحد منها
توجيه عدد كبري من اأ�شعة الليزر عرب اآلة
�شغرية لت�شتيت انتباهها ،واأي�ش ًا الهجمات
املكثفة عرب احل�شى والدعابل التي ترمى
بوا�شطة (امل�شايد) ال�شغرية" .اأم��ا ق�شة
املنجنيق ال�ت��ي حت��دث��وا عنها ف�ه��ي ،كما
ي�شرح لزم "عبارة عن م�شيادة كبرية ي�شل
طول ال��ذراع املطاطي ال��ذي ي�شد على اأحد
الراأ�شن املكونن على �شكل الرقم ( )مما
يتيح اإمكانية رمي ن�شف طابوقة مو�شوعة
يف املنت�شف ن�ح��و ال �ق��وة امل��راب �ط��ة على

اجل�شر من خالل �شحبها بقوة اإىل الوراء،
ويبدو اأن ذلك اأزعجهم كثري ًا واأحلق بع�س
الإ�شابات بن اجلنود"" .املعركة" البدائية
التي يخو�شها ال�شباب من على �شواتر نهر
دجلة غري متكافئة بكل تاأكيد ،وباإمكان قوات
الأمن اإزاحتهم ب�شهولة اإن قررت ذلك ،لكنها
�شتكون م�شطرة اإىل اإ�شافة املزيد من القتلى
واجلرحى والدماء اإىل ر�شيدها الذي ينوء
راهن ًا بالكثري من ذلك ،وهذا بنظر عدد غري
قليل من املراقبن ،اأحد اأكرث املاآزق اإحراج ًا
التي تواجهها اليوم حكومة رئي�س الوزراء
ع��ادل عبد املهدي ال��ذي يطالب املتظاهرين
بالرحيل متهيد ًا ملالحقة من ت��ورط بدماء
املتظاهرين ق�شائي ًا يف وقت لحق.
على اأن تلك املعركة الغريبة بن املحتجن
والقوات الأمنية فوق ج�شر اجلمهورية ،مل
تخل من بع�س املواقف امل�شحكة والطريفة
يف ذات الوقت ،ا�شتناد ًا اإىل ما رواه �شباب
ال���ش��ات��ر ع�ل��ى ن�ه��ر دج �ل��ة ،اإذ ذك ��ر اأحدهم
�شاحكاً" :قبل يومن ق��ام اجل�ن��ود بطلب
ه��دن��ة م�ن��ا لبع�س ال��وق��ت ،مل ن�ك��ن نعرف
م��ا �شببها ،لكننا قبلنا ،يف اأح �ي��ان كثرية
نتحدث معهم بحكم امل�شافة القريبة بيننا،
نحن اأب �ن��اء ج�ل��دة على اأي حال" .وروى
حمتج حادثا اآخر وقع بن املحتجن وقوات
الأم��ن يف �شباحات اأح��د الأي ��ام املا�شية،
حن طلبنا منهم الكف عن رمينا بالقنابل
امل�شيلة للدموع لأننا نتح�شر لتجهيز وجبة
الإفطار ال�شباحية وبالفعل كفوا عن ذلك.
وي�شيف" :الرمي واملناو�شات بن اجلانبن
توقفت منذ نحو  اأي��ام لأنهم توقفوا عن
رمينا بالر�شا�س والقنابل امل�شيلة للدموع،
وتوقفنا بدورنا ،واإن عادوا عدنا".

االبة با�صتالة حكومة عاد عبد اهد
وت�صكيل حكومة بعيدا عن احا�ص�صة
 بغداد  /متابعة املدى
ا��ش��در ع��دد م��ن منظمات املجتمع امل��دين والنقابات
والحتادات املهنية والعمالية بيانا طرحت فيه مبادرة
وطنية لدعم احتجاجات ال�شباب ،واك��دت املنظمات
املوقعة على البيان �شرورة ايجاد حلول جذرية لالأزمة
التي يعي�س فيها املواطن العراقي ب�شبب ال�شيا�شات
الفا�شلة ونظام املحا�ش�شة ال��ذي اثبت ف�شله ،واكدت
املنظمات ان��ه" :انطالقا من مباد واه��داف النقابات
والحتادات املهنية والعمالية ومنظمات املجتمع املدين
العراقية يف ال��دف��اع ع��ن ح�ق��وق الن���ش��ان واحلريات
العامة وامل�شالح الوطنية والقت�شادية والجتماعية
والثقافية لو�شع الفئات الجتماعية يف بلدنا ،نعلن
عن مبادرة وطنية لدعم انتفا�شة ت�شرين التي جت�شدت
يف املظاهرات ال�شلمية الوا�شعة ،التي عمت اغلب املدن
العراقية.
نوؤكد على م�شاندتنا للمطالب امل�شروعة لالنتفا�شة التي
تبلورت يف اإيجاد حل جدي لزمة نظام احلكم يف بالدنا
لتحقيق دولة املواطنة للم�شاواة والعدالة الجتماعية.
ن��رى ان اخل�ط��وات الفورية ال��واج��ب اتخاذها راهن ًا
كالآتي:
 -١ا�شتقالة او اقالة احلكومة احلالية.
 -٢ت�شكيل حكومة موؤقتة ذات �شالحيات ا�شتثنائية
بعيد ًا عن املحا�ش�شة الطائفية واحلزبية والقومية،
ت�شم عنا�شر ك�ف��وءة ي�شهد لها بالنزاهة والوطنية
وال�شتقاللية ومل ي�شبق لها ال��ش��رتاك يف ال�شلطتن
الت�شريعية او التنفيذية ،تعمل على اإج��راءات �شريعة
ل�شالحات اقت�شادية واجتماعية وادارية تلبي م�شالح
ال�شباب والفئات املهم�شة ،وتوؤمن ممار�شة احلريات
العامة وبالأخ�س حرية التعبري والتظاهر والتجمع
ال�شلمي.
 -٣ال�شغط على جمل�س النواب احل��ايل لتحقيق احد
اخليارين:
اأ -جمل�س ال�ن��واب يعمل على منح احلكومة املوؤقتة
�شالحيات ا�شتثنائية ،ويحل نف�شه.
ب -او ي �ق��وم جم�ل����س ال��ن��واب احل� ��ايل خ ��الل فرتة
زمنية ل تتعدى ع��دة �شهور مب��راج�ع��ة الت�شريعات

ملحــق اليـوم

�ــشــاحــة الــتــحــريــر :الــنــ�ــشــ والـــكـــابـــو�ـــص واملــظــاهــرة 2
�شبعينية تحت�شن �شورة ابنها "ال�شهيد"في التحرير :لماذا يحمل علما ويعود ملفوفا
به 3
امراأتــان م�شنتــان تتكفــالن بغ�شــل مالب�ــص المحتجيــن فــي �شاحــة التحريــر 3

لزيارة موقع معر�ض
العراق الدولي للكتاب
ادخل على  QRكود
يقام المعر�ض على �أر�ض
معر�ض بغداد الدولي
للفترة من  11الى 2019/ 12/ 21

اخلا�شة ،الأحزاب ال�شيا�شية ،النتخابات ،واملفو�شية
العليا امل�شتقلة لالنتخابات ،بعيدا ع��ن املحا�ش�شة
الطائفية واحلزبية والقومية ،وال�شتئثار بال�شلطة
والف�شاد املايل وال�شيا�شي ،مع �شرورة ا�شراك خرباء
متخ�ش�شن وممثلي املجتمع امل��دين وم��ن ال�شباب
املنتف�شن .وبعد ذلك يقوم جمل�س النواب بحل نف�شه.
 -تقوم احلكومة املوؤقتة �شمن �شقف زمني حمدد
بو�شع معاجلات عاجلة للق�شايا امللحة القت�شادية
والج �ت �م��اع �ي��ة والإداري � � � ��ة ،ال �ت��ي ط��امل��ا ط��ال��ب بها
املتظاهرون:
اأ -حما�شبة امل���ش�وؤول��ن الكبار وال�شغار منهم ،عن
ت��وج�ي��ه اأوام� ��ر ال�ق�ت��ل وع�م�ل�ي��ات ال��رته�ي��ب واخلطف
والع�ت�ق��ال وال�ت�ع��ذي��ب �شد املتظاهرين والنا�شطن
وتقدميهم للعدالة.
ب -اطالق �شراح املعتقلن من الن�شطاء واملتظاهرين
والك�شف ع��ن م�شري املفقودين منهم ،وت �اأم��ن عالج
اجل��رح��ى و��ش�م��ان ح�ق��وق ع��وائ��ل ال���ش�ه��داء ،واإلغاء
�شمول املنتف�شن بقانون مكافحة الإره ��اب ،وجميع
الإجراءات التع�شفية �شد املوظفن والطلبة امل�شاركن
يف التظاهرات.
ت -فتح ملفات الف�شاد الكربى وتقدمي الفا�شدين الكبار
للمحا�شبة.
ث -العمل على ح�شر ال�شالح بيد الدولة وانهاء جميع
املظاهر والت�شكيالت امل�شلحة خارج املنظومة الأمنية
والع�شكرية.
ج -ال�شعي من اجل حتقيق حيادية موؤ�ش�شات الدولة
على اأ�شا�س تكافوؤ الفر�س واملهنية والتخ�ش�س وخدمة
جميع العراقين بدون متييز.
 -٥التاأكيد على ا�شتقاللية الق�شاء وتفعيل دوره يف
�شيادة القانون وحما�شبة الفا�شدين وحماية املواطنن
وحقوقهم وحرياتهم املثبتة يف الد�شتور.
 -تنا�شد امل �ب��ادرة الوطنية لدعم انتفا�شة ت�شرين
الأط ��راف الدولية (الأ املتحدة ،الحت��اد الأورب��ي،
احلكومات واملنظمات الدولية املعنية بحقوق الن�شان)
لل�شغط على احلكومة العراقية وال�ق��وى ال�شيا�شية
لال�شتجابة للمطالب امل�شروعة للمنتف�شن ودعم مبادرة
املجتمع املدين يف هذا الجتاه.
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وا�شنطن حتث احلكومة على �إجراء انتخابات مبكرة ..واليابان قلقة

ال�سي�ستاين :املتظاهرون لن يعودوا بدون �إ�صالحات
 بغداد /المدى
قالت ممثل ��ة االمم املتحدة يف
الع ��راق جين�ي�ن بال�سخ ��ارت،
ام� ��س االثن�ي�ن ،ان املرجعي ��ة ت ��رى ان
املتظاهري ��ن ل ��ن يع ��ودوا اال باج ��راء
اال�صالح ��ات ،فيما اكدت قل ��ق املرجعية
من ع ��دم ق ��درة الق ��وى ال�سيا�سي ��ة على

اال�ص�ل�اح .وقال ��ت بال�سخ ��ارت يف
م�ؤمتر �صحفي عقدت ��ه ام�س يف النجف
عق ��ب لقائها املرجع الدين ��ي االعلى علي
ال�سي�ستاين" :املرجعي ��ة ابدت قلقها من
ع ��دم جدي ��ة الق ��وى ال�سيا�سي ��ة باجراء
اال�صالح ��ات ،واك ��دت ان املتظاهري ��ن
ال ميك ��ن ان يع ��ودوا اال باج ��راء
اال�صالح ��ات" ،مبين ��ة ان "املرجعي ��ة

اكدت �ضرورة عدم ا�ستخدام العنف �ضد
املتظاهرين ال�سلميني ووقف االعتقاالت
واالختطاف فورا".
وا�ضاف ��ت "قدمن ��ا ن�صائ ��ح للحكوم ��ة
العراقي ��ة وح ��ان الوق ��ت لتق ��دم �ش ��يء
لل�شعب" ،م�شددة على �ضرورة "احرتام
�سي ��ادة الع ��راق من ال ��كل ونحن نحرتم
ذلك".

واو�ضح ��ت انه "ال يج ��ب ان يكون البلد
�ساحة للت�صفي ��ات ال�سيا�سي ��ة الن هناك
اخبارا ت�صلنا م ��ن كل االطراف" ،داعية
احلكوم ��ة اىل "التحقي ��ق يف م�س�ألة من
اين اتى الغاز امل�سيل للدموع؟".
وا�ش ��ارت بال�سخارت اىل انه" :ان كانت
القوى ال�سيا�سية والرئا�سات غري قادرة
وال تري ��د اج ��راء ال�صالحات ف�ل�ا بد من

�سلوك طري ��ق �آخر" .وبينت بال�سخارت
ان "املرجع ال�سي�ستاين رحب مبقرتحنا
حول قانون موحد لالنتخابات".
بدوره ��ا ،حث ��ت الوالي ��ات املتح ��دة،
احلكومة العراقية على �إجراء انتخابات
مبك ��رة والقي ��ام ب�إ�صالح ��ات انتخابية،
داعي ��ة �إىل �إنه ��اء �أعم ��ال العن ��ف �ض ��د
املتظاهرين وايق ��اف حظر االنرتنت يف

البالد.وق ��ال البي ��ت الأبي� ��ض يف بي ��ان
�إن وا�شنط ��ن حتث "احلكوم ��ة العراقية
على وقف العنف �ضد املحتجني والوفاء
بوعد الرئي�س برهم �صالح بتبني �إ�صالح
انتخابي و�إجراء انتخابات مبكرة".
و�أعرب ع ��ن قلقه العميق من االعتداءات
امل�ستم ��رة �ضد املتظاهري ��ن والنا�شطني
املدني�ي�ن وو�سائ ��ل الإع�ل�ام وحظ ��ر

حرائق مفتعلة و"تكاتك
حكومية" لتخويف املحتجني
يف بغداد واملحافظات
 بغداد /المدى
يح ��اول متظاه ��رون
الإبق ��اء عل ��ى زخ ��م
االحتجاجات الداعية اىل "�إ�سقاط
النظ ��ام" يف بغ ��داد وحمافظ ��ات
الو�س ��ط رغم الت�ضيي ��ق احلكومي
الكبري.
وتو�صل ��ت الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة
العراقية ال�سب ��ت �إىل اتفاق لو�ضع
حد لالحتجاجات التي انطلقت يف
الأول م ��ن ت�شري ��ن االول .وترافق
ذلك م ��ع تزاي ��د القمع ال ��ذي ارتفع
مل�ستوى جديد �ضد التظاهرات.
وتوا�صل ��ت االثن�ي�ن االحتجاجات
يف الب�ص ��رة الغني ��ة بالنف ��ط حيث
فر�ض ��ت ق ��وات الأم ��ن طوق� � ًا ملن ��ع
املتظاهري ��ن من االقرتاب من مبنى
جمل� ��س املحافظ ��ة ،غ ��داة موج ��ة
اعتقاالت نفذتها بحق املحتجني.
وجت ��ددت االحتجاج ��ات يف
ال�سم ��اوة والديواني ��ة وذي ق ��ار
ووا�س ��ط وبابل وكرب�ل�اء ووا�صل
الطلب ��ة اعت�صامهم يف ح�ي�ن ت�شهد
بغداد هدوءا حذرا.
وي�ؤك ��د املتظاه ��رون عزمه ��م على
البق ��اء يف ال�شارع رغ ��م الر�صا�ص
املوج ��ه اىل �صدورهم واالعتقاالت
وعملي ��ات اخلط ��ف والقناب ��ل
ال�صوتي ��ة الت ��ي ته ��ز انفجاراته ��ا
و�سط العا�صمة بهدف الرتهيب.
اىل ذل ��ك ،دخل ��ت خط ��ة املراح ��ل

6
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�سائرون والن�صر :ما�ضون
با�ستجواب رئي�س احلكومة
 بغداد /المدى
اعلن ��ت كتل ��ة �سائ ��رون
النيابية ،ام� ��س االثنني،
امل�ض ��ي باج ��راءات ا�ستج ��واب
رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء عادل عبد
املهدي ،مبينة انه ��ا لن ت�ساوم على
الثواب ��ت الوطني ��ة واالن�ساني ��ة.
فيم ��ا اك ��د ائت�ل�اف الن�ص ��ر مت�سكه
باال�ستجواب اي�ض ًا.
وقال املتح ��دث با�سم كتلة �سائرون
النائ ��ب حم ��د الل ��ه الركاب ��ي يف
بي ��ان تلقت ��ه (امل ��دى) ان "الكتل ��ة
النيابي ��ة لتحال ��ف �سائ ��رون تعلن
وب ��كل و�ض ��وح امل�ض ��ي باجراءات
ا�ستجواب رئي� ��س جمل�س الوزراء
وفق االطر الد�ستورية والقانونية
والنظام الداخلي ملجل�س النواب".
وا�ض ��اف ان "مواقفن ��ا مبنية على
م ��ا يتنا�س ��ب م ��ع م�صال ��ح ال�شعب
ومطالب املتظاهري ��ن امل�شروعة"،

 بغداد /المدى

خ�صوبة ب�صرية
ذات طابع كال�سيكي فريد

القنابل امل�سيلة تالحق املتظاهرين يف �ساحة اخلالين منذ ايام( ..عد�سة :حممود ر�ؤوف)

كتلة احلكيم تتخوف من تدويل قتل املحتجني وفر�ض عقوبات على بغداد

الكتل ت�ست�شعر خ�سارة �آخر �أوراقها بعد مواقف املرجعية
والأمم املتحدة ووا�شنطن
يب ��دو ان الق ��وى
ال�سيا�سي ��ة ا�ست�شعرت
خ�س ��ارة �آخ ��ر اوراقه ��ا ب�سب ��ب
التم�س ��ك برئي� ��س احلكومة عادل
عبد امله ��دي بعد مواق ��ف املرجع
ال�شيعي علي ال�سي�ستاين واالمم
املتحدة وبيان وا�شنطن الذي بدا
�أكرث حدة.وبدت اطراف �سيا�سية
تتخوف من "تدويل" ق�ضية "قتل
املحتجني" وهو �أمر من �ش�أنه ان
يقو�ض موق ��ف العراق دوليا بعد
الدعم الالحم ��دود الذي حظي به
خالل معارك التحرير �ضد داع�ش.
وخ�ل�ال جولت ��ي االحتجاج ��ات

املتح ��دة يف العراق حل ��ل االزمة
"�سيا�سي ��ا" حيث التقت باملرجع
الديني ال�سي�ستاين ام�س.
وق ��ال قي ��ادي ب ��ارز يف التي ��ار
ال�ص ��دري يف ت�صري ��ح لـ(املدى)
�إن "اجتماع ��ا عق ��د يف منطق ��ة
اجلادري ��ة ببغ ��داد قب ��ل خم�س ��ة
اي ��ام ح�ضرت ��ه الق ��وى ال�شيعي ��ة
وقائ ��د فيل ��ق القد� ��س االي ��راين
قا�سم �سليماين تغيب عنه كل من
حتالفي �سائ ��رون والن�صر بحث
التطورات العراقي ��ة" ،م�ؤكدا �أن
"كال من ه ��ادي العامري وعمار
احلكيم وقي�س اخلزعلي ونوري
املالك ��ي واب ��و مه ��دي املهند� ��س
ح�ضروا االجتماع".

م�ش�ي�را اىل "انن ��ا ال ميك ��ن ان
ن�س ��اوم ابدا على الثوابت الوطنية
واالن�سانية".
بدوره ،جدد ائتالف الن�صر ،ت�أكيده
عل ��ى امل�ض ��ي با�ستج ��واب رئي� ��س
جمل�س الوزراء ع ��ادل عبد املهدي،
معترب ًا �أن بع�ض خطوات احلكومة
وخطاباتها "تعقد الأو�ضاع".
وقال املكتب الإعالمي لالئتالف يف
بيان �إن "ائتالف الن�صر عقد ،م�ساء
الأح ��د ،اجتماع� � ًا برئا�س ��ة (رئي�س
االئت�ل�اف) حيدر العب ��ادي ملناق�شة
الأو�ض ��اع الت ��ي ت�شهده ��ا الب�ل�اد
واحل ��راك اجلماه�ي�ري ومطال ��ب
املتظاهرين".
و�أ�ضاف البيان� ،أن "االئتالف جدد
ت�أكي ��ده عل ��ى امل�ض ��ي با�ستج ��واب
رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء عادل عبد
املهدي يف جمل� ��س النواب و�أهمية
حتديد موعد لال�ستجواب".
 التفا�صيل �ص3

تركيا تبد�أ برتحيل �أ�سرى
عنا�صر داع�ش

د .علي حداد:
متثالت وعي جيلي مغاير

 بغداد/المدى

2

رئا�سة اجلمهورية
ت�سلم احلكومة قانون االنتخابات

املتع ��ددة الت ��ي تق ��وم به ��ا ال�سلطة
النه ��اء االحتجاج م�ست ��وى جديدا
بعد اح�ت�راق عدة بناي ��ات حميطة
ب�ساحة التحرير و�سط بغداد.
امل�ل�ام كالع ��ادة يف تل ��ك احلوادث،
بح�س ��ب الرواي ��ة احلكومي ��ة ه ��م
"املند�سون" ،فيما يتهم املتظاهرون
الق ��وات االمنية بافتع ��ال احلرائق
لتخري ��ب االحتجاج.باملقاب ��ل
�شددت ال�سلط ��ة قب�ضتها على املدن
اجلنوبية والو�سطى ملنع ا�ستمرار
�إ�ض ��راب الطلبة رغ ��م تراجع نقابة
املعلم�ي�ن عن موقفها ال�سابق ب�شكل
مفاجئ.وكان ��ت (امل ��دى) قد ك�شفت
نهاي ��ة اال�سب ��وع املا�ضي ،عن خطة
حكومية من ع ��دة م�ستويات النهاء
االحتجاج ��ات تت�ضم ��ن اح ��داث
"ان�شقاق ��ات" ب�ي�ن املتظاهري ��ن
وتكثيف "االعتقاالت".
وحت ��ى بع ��د منت�ص ��ف نه ��ار ام�س
كان ��ت اعم ��دة الدخ ��ان مازال ��ت
تت�صاعد م ��ن بناية �شرك ��ة الت�أمني
الوطني ��ة ق ��رب �ساح ��ة اخل�ل�اين،
وهي احدى البناي ��ات الثالثة التي
احرقت ليلة االحد/االثنني.
وبح�س ��ب مقاط ��ع فيدي ��و بثه ��ا
نا�شط ��ون ام� ��س ،كان ع ��دد م ��ن
املتظاهرين يرددون �شعارات تتهم
ق ��وات مكافح ��ة ال�شغ ��ب باح ��راق
البناي ��ات ب�سب ��ب كثاف ��ة القناب ��ل
الدخانية.
 التفا�صيل �ص2

الت ��ي �شهدتها بغ ��داد �سقط 301
قتي ��ل و 15ال ��ف جري ��ح ب�سب ��ب
البط� ��ش احلكوم ��ي باملتظاهرين
ال�سلميني يف ظل تعمد ال�سلطات
قط ��ع خدم ��ة االنرتن ��ت ب�ش ��كل
كامل.وي�ش ��كك الكث�ي�ر يف ع ��دد
ال�ضحايا الذي ا�صدرته مفو�ضية
حق ��وق االن�س ��ان .وق ��ال رئي� ��س
كتل ��ة الن�ص ��ر الربملاني ��ة عدن ��ان
ال ��زريف ان عدد القتل ��ى بلغ 600
�شهيد بح�سب وثائ ��ق مر�سلة من
االمان ��ة العام ��ة ملجل� ��س الوزراء
اىل م�ؤ�س�سة ال�شهداء.
ولتف ��ادي املط ��ب ،تع ��ول الكث�ي�ر
م ��ن الكت ��ل عل ��ى املب ��ادرة الت ��ي
طرحتها ممثلة االمني العام لالمم

الإنرتن ��ت يف العراق .وقال ��ت املتحدثة
با�سم البيت الأبي� ��ض �ستيفاين غري�شام
يف بيان �إن العراقيني لن يقفوا مكتويف
الأي ��دي فيم ��ا ت�ستن ��زف �إي ��ران م ��وارد
بالده ��م وت�ستخ ��دم ملي�شي ��ات م�سلح ��ة
وحلفاء �سيا�سيني ملنعهم من التعبري عن
�آرائهم ب�شكل �سلمي.
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واكد القيادي البارز الذي رف�ض
ذك ��ر ا�سمه حل�سا�سي ��ة املعلومات
ان "الق ��وى ال�شيعي ��ة اتفق ��ت مع
�سليماين على االبقاء على حكومة
ع ��ادل عب ��د امله ��دي واالكتف ��اء
ب�إج ��راء �سل�سلة م ��ن اال�صالحات
ت�شم ��ل تعديل الد�ست ��ور وقانون
االنتخاب ��ات" .وي�ؤك ��د ان "زعيم
التي ��ار ال�صدري رف� ��ض امل�شاركة
يف هذا االجتماع".
وا�شار القي ��ادي ال�صدري �إىل �أن
"هناك خالفا بني التيار ال�صدري
واملرجعي ��ة الدينية ب�ش�أن االبقاء
عل ��ى ع ��ادل عب ��د امله ��دي رئي�س� � ًا
للحكومة وعدم اقالته".
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�أعلن التلفزي ��ون الرتكي الر�سمي ،ام�س االثنني� ،أن �أنقرة بد�أت
ترحيل �أ�سرى من عنا�صر تنظيم داع�ش املتطرف.وقال تلفزيون
(تي�.آر.ت ��ي) �إن "تركي ��ا ب ��د�أت ترحيل �أ�سرى من مت�ش ��ددي داع�ش بعد �أن
ح ��ذر وزير الداخلية الأ�سب ��وع املا�ضي من �أن �أنق ��رة �ستفعل ذلك حتى يف
حالة �إ�سق ��اط اجلن�سية عنهم" .ومل يعرف بعد عدد املت�شددين الذين �سيتم
ترحيلهم.ونقل ��ت و�سائ ��ل �إعالم عن الرئي�س الرتك ��ي رجب طيب �أردوغان
قوله ،يوم اجلمعة� ،إن هناك  1201من �أ�سرى داع�ش يف ال�سجون الرتكية
بينما احتجزت �أنقرة  287مت�شددا يف �سوريا.

ابتداء من ال�شهر املقبل
العراق يخف�ض �أ�سعار النفط
ً
 بغداد /المدى
�أظه ��رت وثيق ��ة ت�سع�ي�ر اطلع ��ت عليه ��ا
(رويرتز) يوم �أم�س االثنني� ،أن العراق
خف� ��ض �سعر البيع الر�سمي خلام الب�صرة اخلفيف
�إىل �آ�سي ��ا ابتدا ًء من كانون الأول املقبل بواقع 20
�سنتا �إىل  2.25دوالر فوق متو�سط �أ�سعار عمان/
دبي املعرو�ضة مقارنة بال�شهر ال�سابق.

وتق ��رر ت�سعري خ ��ام الب�صرة الثقي ��ل لنف�س ال�شهر
عن ��د  1.25دوالر للربمي ��ل دون متو�س ��ط عم ��ان/
دبي ،بانخفا�ض � 55سنتا عن ال�شهر ال�سابق.
�أ�ش ��ار وزي ��ر النفط العراق ��ي ثامر الغ�ضب ��ان� ،إىل
ا�ستق ��رار مع ��دالت الإنتاج والت�صدي ��ر ،وذلك رغم
ا�ستم ��رار االحتجاج ��ات املناه�ض ��ة للحكومة على
نط ��اق وا�س ��ع .م�ضيفا� :أن اجلان ��ب اال�ستخراجي
يف حال ��ة جي ��دة ،ولدين ��ا �إمكان ��ات �إ�ضافي ��ة لك ��ن

العراق ملتزم بح�صته بالإنت ��اج يف �أوبك.و�أعرب
الغ�ضب ��ان عن �أمل ��ه بالوفاء بالتزام ال ��وزارة �إزاء
امليزانية ،م�ؤك ��دا �أن التوقعات �إيجابية نحو تلقي
النفط م ��ن اقليم كرد�ستان.م ��ن جهته قال املتحدث
با�س ��م وزارة النفط عا�صم جهاد ان الوزارة وفرت
خزينا جي ��دا لكافة امل�شتقات النفطية وا�سطوانات
الغ ��از ال�سائ ��ل وبنوعيات عالية اجل ��ودة يف كافة
املحافظات.

اختبار �صعب للأوملبي �أمام بطل �آ�سيا يف بطولة دبي
 بغداد /المدى
رف ��ع املنتخ ��ب االوملب ��ي لك ��رة
القدم من وترية حت�ضرياته بعد
و�صول ��ه اىل مدينة دب ��ي االماراتية قادم ًا
من العا�صم ��ة بغداد للم�شارك ��ة اىل جانب
منتخب ��ات ال�سعودي ��ة والبحرين و�سوريا

والأردن وكوريا اجلنوبي ��ة و�أوزبك�ستان
والإم ��ارات يف الن�سخة الثالثة من بطولة
دبي الدولية الودية التي ينظمها بالتعاون
م ��ع �شرك ��ة اي�س ��ت �سبورت� ��س ال�سويدية
الت ��ي �ستنطل ��ق غ ��د ًا الأربع ��اء وت�ستم ��ر
مناف�ساته ��ا لغاي ��ة التا�س ��ع ع�شر من
�شه ��ر ت�شرين الث ��اين اجلاري يف

�إط ��ار اال�ستع ��دادات خلو� ��ض مناف�س ��ات
بطول ��ة ك�أ� ��س �آ�سيا حتت  23عام� � ًا 2020
التي �ستجري يف تايالند مطلع كانون
الثاين املقبل .
 التفا�صيل �ص5
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قوائم اعتقاالت "�شكلية"
لإنهاء التظاهرات..
و�أجهزة �أمنية تتابع
من�شورات "في�سبوك"

 عدنان ح�سني
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من �أجل �أن يبقى قلم الكاتب الراحل عدنان
ح�س�ين حا�ض��راً يف امل�ش��هد العراق��ي ،تعيد
املدى ن�ش��ر بع�ض "�شنا�ش��يله" التي �سلط من
خاللها ال�ض��وء على الف�س��اد الإداري واملايل
وداف��ع ع��ن قي��م الدول��ة املدني��ة والعدالة
االجتماعية.

�س ّر ال�سمن والع�سل بني
الإ�سالم ّيني ونفايات �صدام!
هناك �س ّر �آخر يف عمل دولتنا احلالية ،التي ُتديرها �أحزاب الإ�سالم ال�سيا�سي
وتتح ّك ��م مب�صريها وتتحمّل امل�س�ؤولية ع ��ن �إخفاقاتها ،نحتاج �إىل ّ
فك �ألغازه
و�أحاجيه والك�شف عن مكامنه ومتاهاته.
ً
منطق ّي� � ًا ،الأحزاب الإ�سالم ّي ��ة التي كانت جزءا من املعار�ض ��ة يف عهد النظام
ال�ساب ��ق ،ال يجمعه ��ا جام ��ع م ��ع فلول ذل ��ك النظام .لك ��نّ هذه املعادل ��ة لي�ست
قائم ��ة على �أر� ��ض الواقع ،فثمّة �أكرث من وثاق مك�ي�ن ورباط متني بني القوى
الإ�سالم ّي ��ة املتن ّفذة يف الدول ��ة والنظام ال�سيا�سي وفلول النظ ��ام ال�سابق...
و�أي فل ��ول؟ �إنه ��م يف الواقع �سقط متاع ذلك النظ ��ام وحزبه ونفاياتهما ،ممّن
تخ ّلوا ع ��ن الزيتوين ليُطلق ��وا اللحى ويو�شموا اجلباه ويرت ��دوا املحاب�س،
والعمائم يف حاالت لي�ست بالنادرة ،ويلعبوا بامل�سابح ويب�سملوا ويحوقلوا
وي�ستغفروا يف منا�سبة ومن دونها ،ريا ًء ودج ًال بالطبع.
يف دوائ ��ر الدولة ك ّله ��ا تقريب ًا ،املوظفون الأكرث نفوذ ًا ه ��م يف �أغلبهم من تلك
الفل ��ول� ..إنه ��م مق ّرب ��ون �إىل وزرائه ��م وال ��وكالء واملدراء �أكرث م ��ن غريهم،
مت�سك ًا بالروت�ي�ن القاتل،
وه ��م – الفل ��ول -الأكرث ف�س ��اد ًا و�إف�ساد ًا ،والأك�ث�ر ّ
والأكرثعرقل ��ة لإع ��ادة بناء الدولة وو�ضعها على ال�سك ��ة ال�صحيحة ،بانتظار
انهيارها و�إعادة عقارب ال�ساعة �إىل عهد نظامهم.
وميت� � ّد نطاق نف ��وذ ه�ؤالء الفل ��ول �إىل املنظم ��ات غري احلكومي ��ة ،وبخا�صة
النقاب ��ات الت ��ي ي�سيط ��ر عل ��ى البع�ض منه ��ا ،ورمب ��ا معظمه ��ا� ،أ�شخا�ص هم
الأك�ث�ر ارتزاق ًا ونفعي ��ة وف�ساد ًا من بني تلك الفلول ..هذا يت ّم بدعم مبا�شر من
م�س�ؤول�ي�ن كبار يف الدول ��ة والأحزاب املتن ّفذة فيه ��ا (الإ�سالمية) ،وبالأموال
الت ��ي يتل ّقونها من دون ح�س ��اب والت�سهيالت التي يحظ ْون به ��ا .امل�س�ؤولون
الذي ��ن يق ّدم ��ون كل هذا الدع ��م للفلول ي�ستغلونه ��م يف عملي ��ات الف�ساد التي
يديرونه ��ا ،وي�ستعملونه ��م يف من ��ع العنا�ص ��ر الوطنية املخل�ص ��ة والكفاءات
النزيهة من يّ
تول املنا�صب وامل�س�ؤوليات يف الدولة.
احلملة االنتخابية ،الربملانية وغري الربملانية (النقابية) ،اجلارية الآن تك�شف
عن العديد من ه�ؤالء الفلول الذين وجدوا لهم �أماكن على قوائم ّ
املر�شحني عن
هذه الأحزاب بعدما عرثوا على مالذات لهم فيها ..بقدرة قادر �صار ه�ؤالء يف
من� ��أى من �إجراءات "امل�ساءل ��ة والعدالة" وخارج نط ��اق تغطيتها ،فااللتحاق
به ��ذه الأحزاب ،حتى ول ��و كان رياءً ،من �ش�أنه �أن مينح احل�صانة ويحمي من
هذه الإجراءات التي مل َيعُد ثمة �شك يف ت�سيي�سها.
�شخ�صي� � ًا ال تزعجن ��ي ه ��ذه الظاهرة كثري ًا ،فم ��ا دامت هذه الأح ��زاب �سعيدة
تتح�ص ��ل عليها من نفايات نظام �ص ��دام فليكن لها
ومبتهج ��ة باخلدم ��ات التي
ّ
ه ��ذا� ..إنه ��ا يف الواقع ُتدخل احلرام ��ي �إىل بيتها ..بل هي حتف ��ر قرب دولتها
ب�أيديه ��ا ..وبذا هي تعفينا وتريحنا من �أن نحف ��ر لها القرب ونحا َر ب�إجراءات
دفنها.

دخلت خطة المراحل
المتعددة التي تقوم بها
ال�سلطة النهاء االحتجاج
م�ستوى جديدا بعد
احتراق عدة بنايات
محيطة ب�ساحة التحرير
و�سط بغداد.
المالم كالعادة في تلك
الحوادث ،بح�سب الرواية
الحكومية هم "المند�سون"،
فيما يتهم المتظاهرون
القوات االمنية بافتعال
الحرائق لتخريب
االحتجاج.
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حرائق مفتعلة و"تكاتك حكومية" لتخويف
املحتجني يف بغداد واملحافظات

ام� ��س ،كان ع ��دد م ��ن املتظاهري ��ن
يرددون �شعارات تتهم قوات مكافحة
ال�شغ ��ب باح ��راق البناي ��ات ب�سب ��ب
كثافة القنابل الدخانية.
وظه ��رت يف الفيدي ��و جمموع ��ة م ��ن
�سيارات االطفاء وه ��ي تقوم باخماد
احلري ��ق فيم ��ا ي�ص ��رخ املتظاه ��رون
"قوات ال�شغب ..حركوها".
بدوره اكد عبد الكرمي خلف ،الناطق
با�س ��م القائد العام للق ��وات امل�سلحة،
ح ��رق دائ ��رة كاتب الع ��دل يف منطقة
باب ال�شرقي و�سط بغداد.
وق ��ال خلف يوم االحد لقناة العراقية
ان "هن ��اك حم ��اوالت من قب ��ل بع�ض
املجرمني العاق ��ة و�صول فرق الدفاع
املدين لإخماد احلريق".
باملقاب ��ل اعل ��ن قائ ��د عملي ��ات بغداد
الفريق الركن قي�س املحمداوي ،الأحد
اي�ض ��ا� ،إلق ��اء القب�ض عل ��ى �شخ�صني
يحم�ل�ان " 50قنبل ��ة مولوتوف" يف
�إح ��دى العم ��ارات ب�ساح ��ة اخل�ل�اين

و�س ��ط العا�صمة.ويف اثناء ذلك قالت
مديري ��ة الدف ��اع امل ��دين ،ام� ��س ،ان
فرقه ��ا قام ��ت طيلة ليل ��ة ام�س (االحد
عل ��ى االثنني) باخماد "اكرث من ثالثة
ح ��وادث حري ��ق يف منطق ��ة �ساح ��ة
اخلالين".
وا�ضاف ��ت املديرية يف بي ��ان ،ان اول
احلرائق كانت "داخل بناية مال�صقة
لبناية كاتب العدل يف الطابق الثالث
والراب ��ع" ،مبين ��ة انه بع ��د اخمادها
اندل ��ع حري ��ق هائ ��ل "داخ ��ل بناي ��ة
الت�أم�ي�ن الوطني ��ة يف ذات ال�ساح ��ة
بالطوابق العليا اخلام�س وال�ساد�س
وكان متعمدا".وقال ��ت املديري ��ة ان
"حريق ��ا ثالثا اندلع بعدد من املحال
التجاري ��ة القريب ��ة من ج�س ��ر ال�سنك
خم�ص�صة لبيع املبي ��دات الزراعية"،
م�ش�ي�رة اىل ان "عج�ل�ات االطف ��اء
تعر�ضت العتداءات متكررة".
وب ��د�أت عملي ��ات احلرق ق ��رب اماكن
االحتجاجات ،تظه ��ر نهاية اال�سبوع

املا�ض ��ي ،م ��ع ب ��دء خط ��ة ال�سلط ��ة
لـ"الهجوم" على التظاهرات.
وخ�ل�ال االي ��ام القليل ��ة املا�ضي ��ة،
احرق ��ت نحو  100خيم ��ة يف كربالء
والب�صرة ،فيم ��ا رجح متظاهرون ان
الفاعلني هم قوات االمن.
وكانت "انق�سامات" ــ بح�سب و�صف
بع� ��ض املحتج�ي�ن جلماع ��ات داخ ��ل
�ساح ��ة التحري ��ر فاو�ض ��ت احلكومة
با�س ��م املتظاهري ��ن ـ� �ـ مكن ��ت ال�سلطة
من تقلي� ��ص رقعة انت�ش ��ار املحتجني
يف بغداد.
واعت�ب�ر قائ ��د عملي ��ات بغ ��داد قي�س
املحم ��داوي ،ان و�ض ��ع حواج ��ز يف
�ساح ��ة التحري ��ر واخل�ل�اين ب�أنه ��ا
جاءت لطم�أنة املتظاهرين اىل �أننا لن
ن�ستخدم القوة لتفريقهم.
وا�ستنادا لنا�شطني حتدثوا لـ(املدى)
ف� ��أن ال�سلطة ب ��د�أت �سل�سلة الهجمات
عل ��ى املحتج�ي�ن م ��ن ع ��دة اجتاهات،
منه ��ا التفجريات املتك ��ررة بالعبوات

باملقاب ��ل �ش ��ددت ال�سلط ��ة قب�ضته ��ا
على املدن اجلنوبي ��ة والو�سطى ملنع
ا�ستم ��رار �إ�ضراب الطلبة رغم تراجع
نقاب ��ة املعلمني ع ��ن موقفه ��ا ال�سابق
ب�ش ��كل مفاجئ.وكان ��ت (امل ��دى) ق ��د
ك�شف ��ت نهاية اال�سب ��وع املا�ضي ،عن
خط ��ة حكومي ��ة م ��ن ع ��دة م�ستويات
النهاء االحتجاج ��ات تت�ضمن احداث
"ان�شقاقات" بني املتظاهرين وتكثيف
"االعتقاالت".
وحت ��ى بعد منت�صف نهار ام�س كانت
اعم ��دة الدخ ��ان مازال ��ت تت�صاع ��د
م ��ن بناي ��ة �شرك ��ة الت�أم�ي�ن الوطني ��ة
ق ��رب �ساحة اخل�ل�اين ،وه ��ي احدى
البناي ��ات الثالث ��ة التي احرق ��ت ليلة
االحد/االثنني.
وبح�سب مقاطع فيديو بثها نا�شطون

متظاهرون
اثناء تفريقهم
قرب �ساحة
اخلالين..
(�أر�شيف)

رئا�سة اجلمهورية ت�سلم احلكومة
مقرتح قانون االنتخابات

التظاهرات ت�شغل �شوارع اجلنوب رغم الهدوء احلذر يف بغداد
 بغداد /املدى
يح ��اول متظاهرون الإبقاء على زخم
االحتجاج ��ات الداعي ��ة اىل "�إ�سقاط
النظ ��ام" يف بغ ��داد وحمافظ ��ات
الو�س ��ط رغ ��م الت�ضيي ��ق احلكوم ��ي
الكبري.وتو�صل ��ت الكت ��ل ال�سيا�سية
العراقي ��ة ال�سب ��ت �إىل اتف ��اق لو�ضع
ح ��د لالحتجاجات الت ��ي انطلقت يف
الأول من ت�شرين االول .وترافق ذلك
مع تزاي ��د القمع الذي ارتفع مل�ستوى
جديد �ضد التظاهرات.

�أعم ��ال عنف دامي ��ة �أ�سفرت عن مقتل
نح ��و � 300شخ� ��ص ،غالبيته ��م م ��ن
املتظاهري ��ن املطالب�ي�ن بـ"�إ�سق ��اط
النظ ��ام" ،وج ��رح �أك�ث�ر م ��ن � 15ألفا
�آخري ��ن ،وفق ��ا حل�صيل ��ة اعدته ��ا
مفو�ضية حقوق الإن�سان.
وي�ؤك ��د املتظاه ��رون عزمه ��م عل ��ى
البق ��اء يف ال�ش ��ارع رغ ��م الر�صا� ��ص
املوج ��ه اىل �صدوره ��م واالعتقاالت
وعمليات اخلطف والقنابل ال�صوتية
التي تهز انفجاراتها و�سط العا�صمة
بهدف الرتهيب.

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

"تك تك ال�سلطة"
لك ��ن احم ��د ،وه ��و اح ��د املتواجدين
يف �ساح ��ة التحري ��ر ،يق ��ول ان تل ��ك
التفج�ي�رات لي�س ��ت م ��ن املتظاهرين
"هي من فعل احلكومة".
وا�ض ��اف" :ال�سلط ��ة ا�شرتت عجالت
ت ��ك ت ��ك وب ��د�أت م ��ن خالله ��ا توزيع
العب ��وات ال�صوتي ��ة .ت�ضعه ��ا حت ��ت
النفايات القريبة من ال�ساحة لتخيف
املوجودين".
واكد النا�شط ان بع�ض تلك العجالت
الت ��ي اطلق عليه ��ا "تكات ��ك ال�سلطة"

 بغداد /املدى

املنظمات الدولية تدين القمع احلكومي بحق املحتجني

وتوا�صل ��ت االثنني االحتجاجات يف
الب�ص ��رة الغنية بالنفط حيث فر�ضت
قوات الأمن طوق ًا ملنع املتظاهرين من
االقرتاب من مبنى جمل�س املحافظة،
غ ��داة موج ��ة اعتق ��االت نفذتها بحق
املحتجني.
وجت ��ددت االحتجاجات يف ال�سماوة
والديوانية وذي قار ووا�سط وبابل
وكربالء ووا�ص ��ل الطلبة اعت�صامهم
يف حني ت�شهد بغداد هدوءا حذرا.
و�شهدت االحتجاج ��ات التي انطلقت
يف الأول م ��ن ت�شرين الأول املا�ضي،

ال�صوتية.واعل ��ن املتحدث الع�سكري
للحكومة ،ع ��ن قيام جمموعة و�صفها
بـ"املنفلت ��ة" بتفج�ي�ر اح ��د اب ��راج
املراقبة �شرقي بغداد.
وقال عبد الكرمي خلف لقناة العراقية
�إن "جمموع ��ة منفلت ��ة يف منطق ��ة
البلدي ��ات فجرت احد اب ��راج كامرات
املراقبة الخفاء جرائمهم".

وقال احد املتظاهرين لوكالة فران�س
بر�س الأحد "ال يوجد �أي والء للبالد
م ��ن قبل القادة وه ��م يدينون بالوالء
الي ��ران والواليات املتح ��دة" .وتابع
"طيل ��ة  16عام ��ا مل يقدم ��وا �شيئ ��ا
للب�ل�اد وها ه ��م الي ��وم يقتلوننا بدم
ب ��ارد .ح ��ان وق ��ت رحيلك ��م يكفي ما
فعلتموه".
ون ��ددت جلن ��ة حق ��وق االن�س ��ان
الربملانية بقيام قنا�صة باطالق النار
عل ��ى املتظاهري ��ن م ��ن عل ��ى �سطوح
�أبني ��ة .ومن ��ذ مطل ��ع ت�شري ��ن االول

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
هاتف+ 9647702799999 :
+ 9647808080800

تتهم ال�سلطات قنا�ص ��ة ب�إطالق النار
عل ��ى املتظاهري ��ن م ��ن دون ان حتدد
هوياتهم.ب ��دوره ق ��ال عب ��د الك ��رمي
خل ��ف ،املتحدث با�س ��م القائ ��د العام
للقوات امل�سلح ��ة يف م�ؤمتر �صحفي
ان "بع� ��ض اجلهات الدينية املنحرفة
ا�صطدم ��ت بجه ��از اال�ستخبارات يف
الب�صرة ثم حاول ��ت اال�صطدام بقوة
ع�سكرية �أخرى".
وا�ض ��اف ان ��ه يف بغ ��داد "متكن ��ا
م ��ن �ص ��د  50هجوم ��ا عل ��ى مبن ��ى
البن ��ك املرك ��زي واعتقلن ��ا ق�س ��م من
الفاعلني" .لك ��ن �إدارة البنك املركزي
العراقي وم�س�ؤولني بالأمن نفوا يف
وقت �ساب ��ق �أي تعر� ��ض ملبنى البنك
املركزي يف �شارع الر�شيد ببغداد.
وطالبت بعث ��ة االمم املتحدة ب�إطالق
�س ��راح كل املتظاهري ��ن املعتقل�ي�ن
و�إلقاء ال�ض ��وء على عمليات اخلطف
الت ��ي ت�سته ��دف نا�شط�ي�ن و�أطب ��اء
يعتق ��د املدافعون عن حقوق االن�سان
ان جمموع ��ات م�سلح ��ة تقف وراءها
بع�ضها يدعي انه تابع لل�سلطات.
كما تطالب خط ��ة بعثة االمم املتحدة
ب�إج ��راء ا�ستفت ��اء ح ��ول ا�ص�ل�اح
د�ست ��وري خالل ثالث ��ة ا�شهر واعادة
النظ ��ر يف القان ��ون االنتخابي خالل
ا�سبوعني واتخ ��اذ اجراءات ا�ضافية
ملكافح ��ة الف�س ��اد.اال ان م ��ا ورد يف
ه ��ذه اخلط ��ة يبق ��ى اق ��ل بكث�ي�ر مما
يطالب به املتظاهرون الذين يريدون
ن�س ��ف النظ ��ام ال�سيا�س ��ي ال ��ذي قام
بع ��د �سقوط نظام �ص ��دام ح�سني عام
 .2003كم ��ا يطالبون بد�ستور جديد
وجتديد الطبقة ال�سيا�سية.

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

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

والت ��ي يعم ��ل عليه ��ا عنا�ص ��ر امنية،
بد�أت تقوم باعمال "خطف للنا�شطني
داخل �أزقة البتاويني".
وانفجرت خ�ل�ال اليوم�ي�ن املا�ضيني
اكرث من  4عبوات �صوتية يف حميط
�ساح ��ة التحري ��ر ،فيم ��ا ق ��ال �شه ��ود
عي ��ان ان ا�صواته ��ا ت�شب ��ه انفج ��ار
ال�سي ��ارة امللغمة.ور�ص ��د نا�شط ��ون،
بح�س ��ب وثائ ��ق م�سرب ��ة م ��ن جهات
امني ��ة ،وج ��ود تعليم ��ات بـ"مراقبة"
احل�ساب ��ات االلكرتوني ��ة الغل ��ب
الداعمني واملروجني للتظاهرات.
واظه ��رت احدى تل ��ك الوثائ ��ق التي
حتتف ��ظ (امل ��دى) بن�سخ ��ة منه ��ا ،عن
اتهام ��ات من جهة "امني ��ة عليا" لعدة
ا�شخا� ��ص يف "في�سب ��وك" لقيامه ��م
مبا و�صف ��وه بـ"التحري�ض" خلروج
املتظاهرين يف مناطق �شرق القناة.
ويقول احم ��د الذي مل يف ��ارق �ساحة
التحري ��ر منذ اكرث م ��ن ا�سبوعني� ،إن
هن ��اك "معلوم ��ات عن وج ��ود قوائم
اعتق ��ال لعدد م ��ن ال�شب ��اب لتخويف
البقية".واكد النا�ش ��ط ان املعلومات
ت�ؤكد اعتق ��ال " 10ا�شخا�ص" من كل
منطقة يف بغ ��داد يدعون لالحتجاج،
واحتجازه ��م "عدة �ساع ��ات" للت�أثري
يف معنويات باقي املتظاهرين.
وكان نا�شط ��ون يف الب�ص ��رة اك ��دوا
لـ(امل ��دى) ان الق ��وات االمني ��ة هن ��اك
تق ��وم من ��ذ اي ��ام بحمل ��ة لتفتي� ��ش
"هوات ��ف ال�شباب" بحث ��ا عن �صور
او مقاط ��ع فيدي ��و لالحتجاج ��ات،
وتق ��وم باعتق ��ال من جت ��د يف هاتفه
تلك املواد.
ام� ��س ،فرق ��ت الق ��وات االمني ��ة
تظاه ��رات طالبي ��ة يف الب�صرة ،فيما
قال ر�ضا العبادي ،نا�شط يف الب�صرة
يف ات�صال مع (املدى) انه "مت اعتقال
 6طالب".
وكان ��ت القن ��اة العراقي ��ة ق ��د اظهرت
برناجم ��ا ام� ��س تظه ��ر في ��ه ع ��ودة
الط�ل�اب اىل املدرا� ��س ،بينم ��ا ب ��ث
نا�شط ��ون �صورا لتظاه ��رات طالبية
كب�ي�رة يف باب ��ل ومي�س ��ان ومنطق ��ة
الزعفرانية ،جنوبي بغداد.

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

 بغداد /املدى
ا�ستكمل ��ت رئا�س ��ة اجلمهورية ،ام� ��س االثنني،
قان ��ون االنتخاب ��ات اجلديد .وذك ��ر م�صدر يف
الرئا�س ��ة يف ت�صريح �صحف ��ي" :لقد ا�ستكملت
رئا�سة اجلمهورية ومبعاونة فريق من اخلرباء
العراقيني وممثلني ع ��ن الأمم املتحدة م�شروع
قانون االنتخابات اجلديد ،والذي مبوجبه يتم
اع ��ادة ت�شكي ��ل املفو�ضية من ال�سل ��ك الق�ضائي
وخرباء بعيدا عن املحا�ص�صة احلزبية".
وا�ض ��اف "كذلك يت�ضمن القان ��ون تقلي�ص عدد
جمل� ��س النواب  % ٣٠وتقليل عمر الرت�شح �إىل
� ٢٥سنة".وا�شار امل�صدر اىل "اعتماد ال�صوت
الأعل ��ى يف الدوائ ��ر االنتخابي ��ة" ،منوه ًا �إىل
ان "رئا�سة ال ��وزراء �أي�ضا له ��ا م�شروع قانون
انتخاب ��ات ،وقد مت تق ��دمي امل�ش ��روع املهي�أ من
رئا�س ��ة اجلمهوري ��ة �إىل احلكوم ��ة مل ��ا يرتتب
عليه من التزامات مالية".
ولفت اىل "وج ��ود م�ش ��اورات لتوحيد الر�ؤية
ح ��ول القان ��ون متهي ��دا لتقدمي ��ه �إىل جمل� ��س
النواب".

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

مطلع ال�شهر اجلاري ،التقى رئي�س اجلمهورية
بره ��م �صالح ،يف ق�صر ال�س�ل�ام ببغداد ر�ؤ�ساء
وممثل ��ي النقاب ��ات واملنظم ��ات� .أك ��د رئي� ��س
اجلمهوري ��ة �أن "العم ��ل احلثي ��ث اجل ��اري يف
رئا�س ��ة اجلمهوري ��ة م ��ن �أج ��ل �إع ��داد م�شروع
قان ��ون جدي ��د لالنتخاب ��ات �سيج ��ري االنتهاء
من ��ه وتقدمي ��ه �إىل جمل� ��س النواب خ�ل�ال هذا
الأ�سب ��وع ،وي�سم ��ح م�شروع القان ��ون اجلديد
ب�ضم ��ان احرتام �آراء الناخبني ويحقق العدالة
يف التناف� ��س م ��ن �أج ��ل الو�ص ��ول �إىل جمل�س
الن ��واب ،وكذلك تغي�ي�ر مفو�ضي ��ة االنتخابات
مبفو�ضي ��ة �أخ ��رى عل ��ى �أ�س�س مهني ��ة خال�صة
وبعيد ًا عن الت�سيي�س والوالءات احلزبية".
وق ��ال �صالح� ،إن "الطاب ��ع ال�سلمي للتظاهرات
ال ��ذي تكر�ست به قيم الوطني ��ة احلقة و�إ�صرار
العراقيني على تقومي م�سار العملية ال�سيا�سية
هو مم ��ا ي�ساع ��د على املزي ��د من العم ��ل اجلاد
وال ��ذي ميك ��ن �أن يجع ��ل الع ��راق ومنظوم ��ة
احلك ��م يف الإط ��ار الدميقراط ��ي ال�سلي ��م ومبا
يوف ��ر الأر�ضي ��ة املنا�سبة للق�ضاء عل ��ى الف�ساد
وال�شروع ببناء الدولة وتقدمها ورفعتها".
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سياسة

ال�سي�س��تاين ملمثل��ة الأمم املتح��دة :املتظاه��رون ل��ن يعودوا بدون �إ�ص�لاحات
 بغداد /املدى
قالت ممثل ��ة االمم املتح ��دة يف الع ��راق جينني
بال�سخارت ،ام�س االثنني ،ان املرجعية ترى ان
املتظاهرين لن يعودوا اال باجراء اال�صالحات،
فيما اك ��دت قلق املرجعية من ع ��دم قدرة القوى
ال�سيا�سية على اال�صالح.
وقال ��ت بال�سخ ��ارت يف م�ؤمتر �صحف ��ي عقدته
ام� ��س يف النج ��ف عق ��ب لقائها املرج ��ع الديني
االعل ��ى عل ��ي ال�سي�ست ��اين" :املرجعي ��ة اب ��دت
قلقها من ع ��دم جدية الق ��وى ال�سيا�سية باجراء
اال�صالح ��ات ،واك ��دت ان املتظاهري ��ن ال ميكن
ان يعودوا اال باج ��راء اال�صالحات" ،مبينة ان
"املرجعية اكدت �ضرورة عدم ا�ستخدام العنف
�ض ��د املتظاهري ��ن ال�سلميني ووق ��ف االعتقاالت
واالختطاف فورا".
وا�ضاف ��ت "قدمن ��ا ن�صائ ��ح للحكوم ��ة العراقية
وح ��ان الوقت لتق ��دم �ش ��يء لل�شع ��ب" ،م�شددة
عل ��ى �ضرورة "احرتام �سي ��ادة العراق من الكل
ونح ��ن نحرتم ذل ��ك" .واو�ضحت ان ��ه "ال يجب
ان يكون البل ��د �ساحة للت�صفيات ال�سيا�سية الن
هن ��اك اخب ��ارا ت�صلنا من كل االط ��راف" ،داعية

احلكوم ��ة اىل "التحقيق يف م�س�ألة من اين اتى
الغ ��از امل�سيل للدموع؟" .وا�ش ��ارت بال�سخارت
اىل انه" :ان كانت القوى ال�سيا�سية والرئا�سات
غري ق ��ادرة وال تري ��د اجراء ال�صالح ��ات فال بد
م ��ن �سلوك طري ��ق �آخ ��ر" .وبين ��ت بال�سخارت
ان "املرجع ال�سي�ست ��اين رحب مبقرتحنا حول

كتلة احلكيم تتخوف من
تدويل قتل املحتجني
وفر�ض عقوبات على بغداد

قان ��ون موح ��د لالنتخاب ��ات" .بدوره ��ا ،حث ��ت
الوالي ��ات املتح ��دة ،احلكوم ��ة العراقي ��ة عل ��ى
�إج ��راء انتخاب ��ات مبك ��رة والقي ��ام ب�إ�صالحات
انتخابي ��ة ،داعي ��ة �إىل �إنهاء �أعم ��ال العنف �ضد
املتظاهرين وايق ��اف حظر االنرتنت يف البالد.
وق ��ال البي ��ت الأبي� ��ض يف بي ��ان �إن وا�شنط ��ن

حتث "احلكومة العراقية على وقف العنف �ضد
املحتج�ي�ن والوفاء بوعد الرئي� ��س برهم �صالح
بتبن ��ي �إ�ص�ل�اح انتخاب ��ي و�إج ��راء انتخاب ��ات
مبكرة" .و�أعرب عن قلقه العميق من االعتداءات
امل�ستمرة �ض ��د املتظاهرين والنا�شطني املدنيني
وو�سائل الإعالم وحظ ��ر الإنرتنت يف العراق.

وقالت املتحدث ��ة با�سم البيت الأبي�ض �ستيفاين
غري�ش ��ام يف بي ��ان �إن العراقي�ي�ن ل ��ن يقف ��وا
مكت ��ويف الأي ��دي فيم ��ا ت�ستنزف �إي ��ران موارد
بالده ��م وت�ستخ ��دم ملي�شيات م�سلح ��ة وحلفاء
�سيا�سي�ي�ن ملنعهم من التعبري ع ��ن �آرائهم ب�شكل
�سلمي.
و�أ�ض ��اف البيت الأبي� ��ض �أنه ين�ض ��م �إىل الأمم
املتح ��دة يف دعوة احلكوم ��ة العراقية �إىل وقف
العنف �ضد املتظاهرين و�إقرار قانون الإ�صالح
االنتخابي و�إجراء انتخابات مبكرة .و�سبق ان
طالبت الوالي ��ات املتحدة ،االربع ��اء ،احلكومة
العراقية بالتفاعل عاجال مع املواطنني املطالبني
باال�ص�ل�اح ،فيم ��ا ا�ش ��ارت اىل ان ��ه ال م�ستقب ��ل
للع ��راق بقم ��ع �إرادة �شعب ��ه .كم ��ا دع ��ت جلن ��ة
العالقات اخلارجي ��ة يف الكونغر�س الأمريكي،
احلكوم ��ة العراقية �إىل حماي ��ة حق ال�شعب يف
االحتج ��اج والتجم ��ع ال�سلم ��ي وحما�سب ��ة كل
م ��ن ي�ستخ ��دم الق ��وة والعن ��ف �ض ��د املحتجني
وال�صحفيني.
وتدخ ��ل تظاه ��رات �ساح ��ة التحري ��ر و�س ��ط
العا�صم ��ة بغ ��داد ،ف�ضال عن حمافظ ��ات اخرى،
يومه ��ا التا�س ��ع ع�ش ��ر عل ��ى الت ��وايل ،والت ��ي

الكتل ال�سيا�سية ت�ست�شعر خ�سارة �آخر �أوراقها بعد مواقف
املرجعية والأمم املتحدة ووا�شنطن

 بغداد  /المدى
يب ��دو ان الق ��وى ال�سيا�س ��ية ا�ست�ش ��عرت
خ�س ��ارة �آخ ��ر اوراقه ��ا ب�س ��بب التم�س ��ك
برئي� ��س الحكوم ��ة عادل عب ��د المهدي بعد
مواقف المرجع ال�ش ��يعي علي ال�سي�ستاني
واالمم المتحدة وبيان وا�ش ��نطن الذي بدا
�أكثر حدة .وبدت اطراف �سيا�سية تتخوف
من "تدويل" ق�ضية "قتل المحتجين" وهو
�أم ��ر م ��ن �ش�أن ��ه ان يقو�ض موق ��ف العراق
دوليا بعد الدعم الالمحدود الذي حظي به
خالل معارك التحرير �ضد داع�ش.
وخالل جولتي االحتجاجات التي �شهدتها
بغ ��داد �سق ��ط  301قتي ��ل و 15الف جريح
ب�سب ��ب البط� ��ش الحكوم ��ي بالمتظاهرين
ال�سلميي ��ن ف ��ي ظل تعم ��د ال�سلط ��ات قطع
خدمة االنترنت ب�شكل كامل.
وي�ش ��كك الكثي ��ر في ع ��دد ال�ضحاي ��ا الذي
ا�صدرت ��ه مفو�ضية حق ��وق االن�سان .وقال
رئي� ��س كتل ��ة الن�ص ��ر البرلماني ��ة عدن ��ان
الزرف ��ي ان ع ��دد القتل ��ى بل ��غ � 600شهي ��د
بح�سب وثائ ��ق مر�سلة م ��ن االمانة العامة
لمجل�س الوزراء الى م�ؤ�س�سة ال�شهداء.
ولتف ��ادي المطب ،تعول الكثي ��ر من الكتل
على المبادرة الت ��ي طرحتها ممثلة االمين
الع ��ام لالم ��م المتح ��دة ف ��ي الع ��راق لح ��ل
االزم ��ة "�سيا�سي ��ا" حيث التق ��ت بالمرجع
الدين ��ي ال�سي�ستان ��ي ام� ��س .وق ��ال قيادي
ب ��ارز ف ��ي التي ��ار ال�ص ��دري ف ��ي ت�صري ��ح
لـ(الم ��دى) �إن "اجتماع ��ا عق ��د ف ��ي منطقة
الجادري ��ة ببغداد قبل خم�سة ايام ح�ضرته
الق ��وى ال�شيعي ��ة وقائ ��د فيل ��ق القد� ��س
االيراني قا�سم �سليماني تغيب عنه كل من
تحالفي �سائرون والن�صر بحث التطورات
العراقي ��ة" ،م�ؤك ��دا �أن "كال م ��ن ه ��ادي
العام ��ري وعمار الحكي ��م وقي�س الخزعلي
ون ��وري المالك ��ي واب ��و مه ��دي المهند�س
ح�ضروا االجتماع".

ابت ��د�أت مبطالب توفري فر� ��ص العمل وحماربة
الفا�سدين وتقدميه ��م للعدالة ،وانتهت مبطالب
اخ ��رى ابرزها تغيري احلكومة احلالية وتعديل
الد�ست ��ور وقان ��ون االنتخاب ��ات .وا�ص ��درت
الياب ��ان ،ام�س االثن�ي�ن ،بيانا ب�ش� ��أن تظاهرات
الع ��راق ،فيم ��ا طالب ��ت احلكوم ��ة باال�ستجاب ��ة
لتطلع ��ات ال�شع ��ب .وقال ��ت وزارة اخلارجي ��ة
الياباني ��ة يف بي ��ان ان "الياب ��ان ت�شع ��ر بالقلق
�إزاء العدد الكبري من ال�ضحايا خالل املظاهرات
وا�سع ��ة النط ��اق الت ��ي حت ��دث يف بغ ��داد ويف
الأج ��زاء الو�سط ��ى واجلنوبي ��ة م ��ن الب�ل�اد"،
داعي ��ة "جمي ��ع الأط ��راف �إىل ممار�س ��ة �أق�صى
درج ��ات �ضب ��ط النف�س للح ��د من وق ��وع املزيد
م ��ن ال�ضحاي ��ا ،و�ستوا�ص ��ل مراقب ��ة الو�ض ��ع
ع ��ن كثب" .واك ��دت ان "الع ��راق بو�صفه حجر
زاوية لل�سالم واال�ستقرار يف ال�شرق الأو�سط،
�سيتج ��اوز الو�ض ��ع احل ��ايل بطريق ��ة �سلمية"،
معرب ��ة عن امله ��ا ان "ت�ستجيب حكومة العراق
لتطلع ��ات ال�شع ��ب العراق ��ي الت ��ي ع�ب�رت عنها
املظاه ��رات احلالي ��ة ،وتق ��وم بالإ�صالح ��ات
ب�سرع ��ة بطريقة حتوز على ثقته ��م ب�شكل كبري
وحتقق اال�ستقرار والتنمية يف البلد".

جانب من
تظاهرات �ساحة
التحرير ..عد�سة
حممود ر�ؤوف
واتفق ��ت جميع االطراف عل ��ى االبقاء على
رئي�س الحكومة عادل عبد المهدي.
قب ��ل يومي ��ن اعلن زعي ��م التي ��ار ال�صدري
مقت ��دى ال�صدر انه ل ��م يح�ضر اجتماعا مع
العامري و�سليماني مطلق ًا.
وف ��ي التا�س ��ع م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن الثان ��ي
الج ��اري ك�شف ��ت و�سائ ��ل اع�ل�ام عربي ��ة
واجنبية ع ��ن لقاء للق ��وى ال�شيعية �شارك
فيه قا�سم �سليماني عقد في العا�صمة بغداد
بح�ض ��ور زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقتدى
ال�صدر قرر االبق ��اء على حكومة عادل عبد
المه ��دي وف� ��ض التظاهرات مقاب ��ل �إجراء
�إ�صالح ��ات ف ��ي ملف ��ات مكافح ��ة الف�س ��اد

وتعديالت د�ستورية.
واك ��د القي ��ادي الب ��ارز ال ��ذي رف� ��ض ذكر
ا�سم ��ه لح�سا�سي ��ة المعلوم ��ات ان "القوى
ال�شيعي ��ة اتفقت م ��ع �سليماني على االبقاء
عل ��ى حكومة عادل عبد المه ��دي واالكتفاء
ب�إج ��راء �سل�سل ��ة م ��ن اال�صالح ��ات ت�شمل
تعدي ��ل الد�ست ��ور وقان ��ون االنتخابات".
وي�ؤك ��د ان "زعي ��م التيار ال�ص ��دري رف�ض
الم�شاركة في هذا االجتماع".
وا�ش ��ار القي ��ادي ال�صدري �إل ��ى �أن "هناك
خالف ��ا بي ��ن التي ��ار ال�ص ��دري والمرجعية
الديني ��ة ب�ش� ��أن االبق ��اء عل ��ى ع ��ادل عب ��د
المه ��دي رئي�س� � ًا للحكومة وع ��دم اقالته"،

منوها �إل ��ى �أن "هناك جه ��ات �شيعية تبرر
تم�سكه ��ا برئي�س الحكوم ��ة وتراجعها عن
مواقفه ��ا ال�سابقة بتخوفها من عودة حزب
البعث لل�سلطة مرة اخرى".
ونف ��ى �ص�ل�اح العبي ��دي المتح ��دث با�س ��م
زعي ��م التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر ،لقاء
ال�ص ��در بقائ ��د فيل ��ق القد�س ف ��ي الحر�س
الث ��وري الإيران ��ي قا�سم �سليمان ��ي اي�ضا،
معتب ��را �أن الأنب ��اء التي تحدث ��ت عن لقاء
ال�صدر بقائد فيل ��ق القد�س االيراني قا�سم
�سليمان ��ي ،غي ��ر �صحيحة .وبي ��ن القيادي
ال�ص ��دري �أن "التيار ال�ص ��دري �سلم الكتل
ال�سيا�سي ��ة ورقة مكونة م ��ن اربعة مطالب

وه ��ي ا�ستقال ��ة الحكومة وتعدي ��ل قانون
االنتخاب ��ات والغاء مفو�ضي ��ة االنتخابات
وا�ستبداله ��ا بق�ض ��اة ينتدبه ��م مجل� ��س
الق�ض ��اء االعل ��ى وح ��ل البرلم ��ان واجراء
انتخاب ��ات مبكرة" ،الفتا �إل ��ى �أنه "بتنفيذ
ه ��ذه المطال ��ب �سيتم �سح ��ب المتظاهرين
من �ساحات االحتجاج والتظاهر".
وتاب ��ع �أن "االجتم ��اع (ال ��ذي تغي ��ب عن ��ه
ال�صدري ��ون) بح ��ث امكاني ��ة ت�شكيل كتلة
جديدة تح ��ت م�سمى (االئت�ل�اف الوطني)
الع ��ادة ترمي ��م البي ��ت ال�شيع ��ي م ��رة
اخ ��رى" ،منوه ��ا �إلى �أن "االي ��ام الما�ضية
�شه ��دت مفاو�ض ��ات بي ��ن ع ��دد م ��ن القوى

ال�سيا�سي ��ة دارت ح ��ول امكاني ��ة ف� ��ض
التظاهرات بالق ��وة على غرار الذي ح�صل
ف ��ي التظاه ��رات ال�سابقة الت ��ي حدثت في
طه ��ران" .ولف ��ت �إل ��ى �أن "االم ��ور تتج ��ه
نح ��و التهدئ ��ة من خ�ل�ال االبق ��اء على عبد
المه ��دي مع تنفيذ حزمة من اال�صالحات"،
م�شيرا �إل ��ى ان "ال�صدريين ل ��ن ين�سحبوا
من التظاه ��رات و�ستوا�صل كتلة �سائرون
�ضغوطاتها ال�ستجواب رئي�س الحكومة".
ويب ��ن القي ��ادي ال�ص ��دري" :انن ��ا نعلم ان
رئي� ��س الحكوم ��ة ل ��ن يح�ضر �إل ��ى جل�سة
اال�ستج ��واب وحت ��ى ول ��و ات ��ى للبرلم ��ان
�ستلج� ��أ الق ��وى ال�شيعية �إل ��ى ك�سر ن�صاب
الجل�س ��ة النها بال�ضد من اقالت ��ه" ،م�ضيفا
�أن "االم ��م المتحدة �ستق ��ود و�ساطات بين
الفرق ��اء ال�سيا�سي ��ن اليجاد ح ��ل لالزمة".
واعلن ��ت كتل ��ة تحال ��ف �سائ ��رون النيابية
الم�ض ��ي ب�إج ��راءات ا�ستج ��واب رئي� ��س
ال ��وزراء ع ��ادل عب ��د المهدي ،عل ��ى خلفية
�سق ��وط مئ ��ات القتل ��ى والجرح ��ى ف ��ي
احتجاج ��ات �شعبية عارم ��ة ت�شهدها البالد
منذ مطلع ال�شهر الما�ضي.
ويب ��رر القيادي ال�صدري �سفر زعيم التيار
ال�ص ��دري مقت ��دى ال�ص ��در �إلى اي ��ران في
ظل هذه االجواء ب� ��أن "ال�صدر تعر�ض في
الفت ��رة االخيرة �إل ��ى تهدي ��دات بالت�صفية
الج�سدي ��ة من قبل اكثر م ��ن جهة �سيا�سية
ب�سب ��ب ال�شعارات والهتاف ��ات التي اطلقت
في االحتجاج ��ات والتظاهرات التي عمت
مدن ومحافظات مختلفة".
وح�ضت الواليات المتح ��دة االمريكية في
بي ��ان له ��ا الحكوم ��ة العراقية عل ��ى �إجراء
انتخاب ��ات مبك ��رة والقي ��ام ب�إ�صالح ��ات
انتخابية ،داعي ��ة �إلى �إنه ��اء �أعمال العنف
�ض ��د المتظاهري ��ن والت ��ي خلف ��ت مئ ��ات
القتل ��ى و�آالف الجرح ��ى .في ه ��ذه االثناء
جدد ائتالف الن�صر بزعامة رئي�س الوزراء
ال�ساب ��ق حي ��در العب ��ادي ،ام� ��س االثنين،

ف ��ي بيان ل ��ه ت�أكي ��ده الم�ض ��ي با�ستجواب
رئي�س الحكومة عادل عبد المهدي ،محمال
الحكوم ��ة م�س�ؤولي ��ة تعق ��د الأو�ضاع عبر
بع�ض الخطوات التي تقوم بها.
والتقت ممثل ��ة االمم المتح ��دة في العراق
جيني ��ن بال�سخ ��ارت المرج ��ع الديني علي
ال�سي�ستان ��ي بعد طرحها مب ��ادرة الحتواء
االزم ��ة .وقالت بال�سخ ��ارت ،ان "المرجع
ال�سي�ستان ��ي �أيد اج ��راء قان ��ون انتخابي
موح ��د ،واك ��د عل ��ى �أن المتظاهري ��ن ل ��ن
يعودوا �إلى بيوته ��م دون تحقيق مطالبهم
الم�شروعة" .ويعلق النائب ا�سعد المر�شدي
ع ��ن تيار الحكمة الذي يقوده عمار الحكيم
عل ��ى المب ��ادرات والمواق ��ف الدولية ازاء
ازم ��ة االحتجاجات والتظاه ��رات قائال ان
"مبادرة االمم المتحدة ولقائها مع المرجع
ال�سي�ستان ��ي تدع ��و �إلى اج ��راء انتخابات
برلمانية مبك ��رة" .واو�ضح المر�شدي في
ت�صري ��ح لـ(المدى) �أن "المب ��ادرة االممية
تدعو ب�شكلها العام �إل ��ى اجراء ا�صالحات
جوهري ��ة قد تكون ف ��ي م�ضمونه ��ا اجراء
انتخاب ��ات برلماني ��ة مبك ��رة ال ��ذي يع ��د
اح ��د مطال ��ب المتظاهري ��ن اال�سا�سي ��ة"،
م�شي ��را �إل ��ى �أن "الكتل لم تكت ��رث لمطالب
المحتجي ��ن ولم تتنازل ع ��ن حقوقها الذي
�سيع ��ود بال�سلب عليه ��ا" .وتوق ��ع النائب
عن محافظة ذي قار �أن "االزمة تتجه نحو
التدوي ��ل بعد مواق ��ف الوالي ��ات المتحدة
االمريكي ��ة واالم ��م المتح ��دة وال ��ذي ق ��د
يتمث ��ل ف ��ي ا�ص ��دار عقوبات �ض ��د العراق
بالع ��ودة �إل ��ى الف�ص ��ل ال�ساب ��ع او غيره ��ا
من العقوب ��ات ،وبالتال ��ي �ست�شكل �ضغطا
كبيرا على حكومة عادل عبد المهدي وعلى
الكتل الكبيرة" .وحذر ع�ضو لجنة االقاليم
والمحافظ ��ات ف ��ي مجل� ��س الن ��واب م ��ن
ا�ستم ��رار الحكومة والكتل ال�سيا�سية على
مواقفها وع ��دم التنازل "ما �سيولد عواقب
وخيمة وكبيرة على الدولة العراقية".

اليا�سري يقدم "خارطة طريق" تت�ضمن حل الربملان وا�ستقالة احلكومة

����س���ائ���رون وال���ن�������ص���ر :م���ا����ض���ون ب���ا����س���ت���ج���واب رئ���ي�������س احل��ك��وم��ة
 بغداد /املدى
اعلنت كتلة �سائرون النيابية ،ام�س االثنني ،امل�ضي
باجراءات ا�ستجواب رئي�س جمل�س الوزراء عادل
عب ��د املهدي ،مبين ��ة انها لن ت�س ��اوم على الثوابت
الوطني ��ة واالن�ساني ��ة .فيم ��ا اكد ائت�ل�اف الن�صر
مت�سكه باال�ستجواب اي�ض� � ًا .وقال املتحدث با�سم
كتلة �سائ ��رون النائب حمد الل ��ه الركابي يف بيان
تلقته (املدى) ان "الكتلة النيابية لتحالف �سائرون
تعلن وبكل و�ض ��وح امل�ضي باجراءات ا�ستجواب
رئي� ��س جمل� ��س الوزراء وف ��ق االط ��ر الد�ستورية
والقانونية والنظام الداخلي ملجل�س النواب".
وا�ض ��اف ان "مواقفنا مبنية على م ��ا يتنا�سب مع
م�صال ��ح ال�شعب ومطالب املتظاهرين امل�شروعة"،
م�ش�ي�را اىل "انن ��ا ال ميك ��ن ان ن�س ��اوم اب ��دا على
الثواب ��ت الوطني ��ة واالن�ساني ��ة" .ب ��دوره ،ج ��دد
ائت�ل�اف الن�ص ��ر ،ت�أكيده على امل�ض ��ي با�ستجواب
رئي� ��س جمل�س الوزراء ع ��ادل عبد املهدي ،معترب ًا
�أن بع� ��ض خط ��وات احلكوم ��ة وخطاباته ��ا "تعقد
الأو�ض ��اع" .وق ��ال املكت ��ب الإعالم ��ي لالئت�ل�اف

يف بي ��ان �إن "ائت�ل�اف الن�صر عقد ،م�س ��اء الأحد،
اجتماع ًا برئا�سة (رئي�س االئتالف) حيدر العبادي
ملناق�ش ��ة الأو�ض ��اع التي ت�شهده ��ا البالد واحلراك
اجلماه�ي�ري ومطال ��ب املتظاهري ��ن" .و�أ�ض ��اف
البي ��ان� ،أن "االئت�ل�اف ج ��دد ت�أكيده عل ��ى امل�ضي
با�ستج ��واب رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء ع ��ادل عبد
املهدي يف جمل� ��س النواب و�أهمي ��ة حتديد موعد
لال�ستج ��واب" ،مبين� � ًا �أن "االئت�ل�اف انتقد غياب
الر�ؤي ��ة احلكومية الفاق ��دة للحلول ب ��ل �أن بع�ض
خط ��وات احلكوم ��ة وخطاباته ��ا ه ��ي م ��ن تعق ��د
الأو�ض ��اع" .وناق� ��ش االجتماع ،بح�س ��ب البيان،
"مباحثات الكتل ال�سيا�سية والت�أكيد على مبادرة
الن�ص ��ر الت ��ي طرحه ��ا العب ��ادي يف بداي ��ة ال�شهر
املا�ض ��ي" ،مبدي� � ًا "تخوف ��ه من ح�ص ��ول مزيد من
االنهيارات ب�سبب �سيا�سات احلكومة".
�سل ��م حتالف �سائ ��رون قبل اكرث م ��ن ا�سبوع طلبا
ر�سمي ��ا اىل الربملان ال�ستج ��واب رئي�س احلكومة
عادل عبد املهدي ،وهو الطلب الثاين الذي يت�سلمه
جمل�س النواب ال�ستجواب رئي�س احلكومة.
ووق ��ع �سبع ��ون نائب ��ا على الطل ��ب ال ��ذي ت�ضمن

"م�ساءل ��ة" عب ��د امله ��دي ع ��ن قت ��ل وقم ��ع مئات العراق:
املتظاهري ��ن ،وا�ستخ ��دام الغ ��ازات املحرم ��ة  -١قي ��ام الربمل ��ان ب�إق ��رار وتعدي ��ل قانونني على
دولي ��ا لتفريق املحتج�ي�ن وعن اعتق ��ال النا�شطني وجه ال�سرعة ،هما:
املدنيني.
�أ -تعديل قانون االنتخابات.
و�سب ��ق لرئي� ��س كتل ��ة ائت�ل�اف الن�ص ��ر الربملانية ب� -إقرار قانون املوازنة العامة لعام .2020
عدن ��ان ال ��زريف تقدمي طل ��ب يف الثاين م ��ن �شهر  -٢بع ��د ذلك مبا�ش ��ر ًة يتم حل الربمل ��ان عرب الآلية
ت�شرين االول املا�ضي ال�ستجواب عبد املهدي على الد�ستورية الآتية:
خلفي ��ة ا�ستخ ��دام القوة املفرطة �ض ��د املتظاهرين �أ -تق ��دمي طل ��ب �إما م ��ن رئي�س ال ��وزراء مبوافقة
وتلك� ��ؤه يف تنفي ��ذ الربنام ��ج احلكوم ��ي .وق ��ال رئي� ��س اجلمهوري ��ة� ،أو م ��ن ثل ��ث ع ��دد �أع�ض ��اء
ال ��زريف ان احلكومة مل تنف ��ذ برناجمها احلكومي الربملان.
كم ��ا ان القم ��ع امل�ستخ ��دم يف التظاه ��رات ت�سبب ب -ت�صويت الربملان باملوافقة على احلل بالأغلبية
بقتل  600متظاهر وف ��ق وثيقة مت�ضمنة اال�سماء املطلقة لعدد �أع�ضائه ،وهي �أغلبي ٌة مي�سورة.
ار�سلته ��ا االمان ��ة العام ��ة ملجل� ��س ال ��وزراء اىل  -٣بعد احل ��ل تتم الدعوة النتخابات عامة جديدة
م�ؤ�س�سة ال�شهداء.
خالل مدة �أق�صاها  60يوم ًا من ت�أريخ احلل.
اىل ذلك ،اقرتح رئي�س هيئة النزاهة الأ�سبق ح�سن  -٤بع ��د ح ��ل الربملان تع ��د احلكومة م ��ن الناحية
اليا�سري "خارطة طريق" ملعاجلة الأزمة احلالية ،الد�ستوري ��ة م�ستقيل ��ة حكم� � ًا ،وتوا�ص ��ل �أعمالها
تت�ضمن حل الربملان وا�ستقالة احلكومة.
لت�سيري الأمور اليومية اجلارية.
وار�سل اليا�س ��ري ن�سخة من م ��ا و�صفها "خارطة  -٥تق ��وم احلكوم ��ة اجلدي ��دة والربمل ��ان اجلديد
طري ��ق" اىل (امل ��دى) ج ��اء في ��ه :خارط ��ة طري ��ق بتبن ��ي فك ��رة تعدي ��ل الد�ست ��ور ع�ب�ر ت�أليف جلنة
د�ستوري ��ة موج ��زة ملعاجل ��ة الأزم ��ة احلالي ��ة يف اخل�ب�راء م ��ن خارجهم ��ا ،الت ��ي �ستق ��وم بو�ض ��ع

مقرتح ��ات التعدي ��ل كي يت ��م تب ّنيها م ��ن الربملان،
ومن ثم عر�ضها على ال�شعب عرب اال�ستفتاء العام،
ولي� ��س م ��ن ال�صحي ��ح ترك �أم ��ر التعدي ��ل للدورة
احلالي ��ة لعدم ن�ض ��ج فكرة وم�ش ��روع التعديل يف
الوقت الراهن.
 -٦تقوم احلكومة اجلديدة بتنفيذ مطالب ال�شعب
الأخرى امل�شروعة عرب �سقوف زمني ٍة حمددة.
ويح ��اول متظاه ��رون الإبق ��اء عل ��ى زخ ��م
االحتجاج ��ات الداعي ��ة اىل "�إ�سق ��اط النظام" يف
العراق ،بعد اتفاق بني الكتل ال�سيا�سية على �إبقاء
ال�سلط ��ة احلالية حتى لو ا�ستدعى الأمر ا�ستخدام
القوة لإنهائها ،فيم ��ا حذرت منظمة العفو الدولية
م ��ن "حم ��ام دم" .وتوا�صل ��ت االحتجاج ��ات يف
الب�صرة الغنية بالنف ��ط حيث فر�ضت قوات الأمن
طوق� � ًا ملن ��ع املتظاهري ��ن م ��ن االقرتاب م ��ن مبنى
جمل� ��س املحافظة ،غ ��داة موجة اعتق ��االت نفذتها
بح ��ق املحتج�ي�ن ،ح�سبم ��ا نق ��ل مرا�سل ��و وكال ��ة
فران�س بر�س .ويف مدينة النا�صرية الواقعة كذلك
يف اجلن ��وب� ،أطلق ��ت ق ��وات الأمن قناب ��ل م�سيلة
للدم ��وع على متظاهري ��ن كانوا يحاول ��ون �إغالق

دائ ��رة حكومية جديدة يف �إط ��ار موجة الع�صيان
املدين الذي �أدى اىل �شل عدد كبري من امل�ؤ�س�سات
احلكومية ،وفقا ملرا�سل فران�س بر�س .من جانبها،
دعت منظمة العفو الدولية ال�سلطات العراقية �إىل
"�إ�ص ��دار �أمر فوري ب�إنهاء اال�ستخدام املتوا�صل
وغري القانوين للقوة املميت ��ة"� ،ضد املتظاهرين.
واكد بيان عن املنظمة امل�ستقلة التي تعنى بحقوق
الإن�سان "يجب �أن يتوقف حمام الدم هذا ،ويجب
حماكم ��ة امل�س�ؤولني عنه" .وقال نا�شطون و�أطباء
ي�شارك ��ون يف التظاهرات طالبني عدم الك�شف عن
�أ�سمائهم� ،إنهم ي�شعرون ب�أن اخلناق ي�ضيق عليهم
مع مالحقتهم وتلقيهم تهديدات بالقتل عرب مواقع
التوا�صل االجتماع ��ي �أو يف قلب التظاهرات .من
جهته ��ا� ،أعلن ��ت ممثل ��ة الأمم املتح ��دة يف العراق
جين�ي�ن هيني�س بال�سخرت الأحد � ،أنها تتلقى "كل
يوم معلومات عن متظاهرين قتلوا واختطفوا �أو
تعر�ضوا العتقال تع�سفي او ال�ضرب والرتهيب".
وا�ستنك ��رت "من ��اخ اخل ��وف" ،ال ��ذي تفر�ض ��ه
ال�سلطات العراقية ،م�ؤكدة �أن "احلقوق الأ�سا�سية
تنتهك با�ستمرار" ،يف هذا البلد.
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�إ�صابة � 423شخ�ص ًا من المتظاهرين والمدنيين وعنا�صر ال�شرطة واعتقال  30متظاهراً

�شلل تام في ذي قار ..محتجون يغلقون ج�سور ًا حيوية وارتفاع في عدد ال�شهداء

 ذي قار  /ح�سين العامل

�أغلق محتجون غا�ضبون
في محافظة ذي قار،
�أم�س االثنين ،خم�سة
ج�سور و�سط مدينة
النا�صرية ،بعد ليلة
“دامية” �أم�س الأحد ،راح
�ضحيتها  4متظاهرين
و�إ�صابة � 130شخ�ص ًا.
و�أكد مرا�سل المدى �إن
“المتظاهرين �أغلقوا
الج�سور( :الح�ضارات،
الزيتون ،الن�صر،
الحديدي ،الكونكريتي)
و�سط مدينة النا�صرية،
فيما لفت �إلى “ان�سحاب
�شرطة المرور من تقاطع
البهو”.

فيم ��ت �أعلن م�صدر طبي ف ��ي المحافظة عن
ارتفاع ح�صيلة �ضحايا تظاهرات النا�صرية
خالل يوم الأحد وفجر االثنين الى � 4شهداء
و�إ�صاب ��ة � 423شخ�ص� � ًا م ��ن المتظاهري ��ن
والمدنيي ��ن وعنا�صر ال�شرطة  ،وفيما �أ�شار
الى �أن معظم الإ�صابات نجمت عن �إطالقات
مطاطي ��ة وقنابل م�سيلة للدم ��وع ف�ض ًال عن
الر�صا� ��ص الح ��ي � ،أك ��د نا�شط ��ون توا�صل
المواجه ��ات بي ��ن المتظاهري ��ن وال�شرط ��ة
عند ج�س ��ر الزيتون و�س ��ط النا�صرية حتى
�ساع ��ات الفجر الأولى م ��ن يوم االثنين ولم
تهد�أ �إال بعد تدخل ق ��وة من الجي�ش للف�صل
بي ��ن الطرفين .وقال م�صدر طبي للمدى �إن
" الح�صيل ��ة النهائي ��ة ل�ضحايا التظاهرات
واال�شتباكات التي ج ��رت بين المتظاهرين
والقوات الأمنية ي ��وم االحد وفجر االثنين
بالنا�صري ��ة ا�سف ��رت ع ��ن ا�ست�شه ��اد 4
متظاهري ��ن و�إ�صاب ��ة � 423شخ�ص� � ًا م ��ن
المتظاهرين والمدنيي ��ن وعنا�صر ال�شرطة
بج ��روح مختلف ��ة " ،مبين ��ا �أن " م�ست�شف ��ى
الح�سي ��ن التعليم ��ي ا�ستقب ��ل � 4شه ��داء و

 119م�صاب� � ًا م ��ن المتظاهري ��ن والمدنيين
و  70م�صاب� � ًا م ��ن ق ��وات ال�شرط ��ة فيم ��ا
ا�ستقب ��ل م�ست�شفى الحبوبي  94م�صاب ًا من
المتظاهرين والمدنيين والقوات الأمنية".
و�أ�ض ��اف الم�ص ��در �أن " م�ست�شف ��ى الأم ��ل
الأهلي ا�ستقبل بدوره �أكثر من  140م�صاب ًا
م ��ن المتظاهرين والمدنيي ��ن " ،م�شير ًا الى
وج ��ود �أكثر من � 400إ�صابة وحالة اختناق
�أخرى غير م�سجلة ر�سمي ًا في الم�ست�شفيات
الحكومي ��ة كون ال�شخ� ��ص الم�صاب يكتفي
بتلق ��ي اال�سعاف ��ات االولي ��ة ويخ ��رج م ��ن
الم�ست�شفى عل ��ى الفور خ�شية من االعتقال
�أو التبعات الق�ضائية".
و�أ�ش ��ار الم�ص ��در الطب ��ي ال ��ى �أن "معظ ��م
اال�صاب ��ات نجم ��ت ع ��ن �إطالق ��ات مطاطية
وقنابل م�سيلة للدموع ف�ض ًال عن الر�صا�ص
الحي".
ومن جانب �آخ ��ر �أ�شار م�صدر في م�ست�شفى
الح�سي ��ن التعليم ��ي �أن " قوة م ��ن الأجهزة
الأمنية حاولت اعتقال جرحى المتظاهرين
ف ��ي الم�ست�شفى المذك ��ور ونقله ��م الى �أحد

المق ��رات االمني ��ة �إال �أن �إدارة الم�ست�شف ��ى
رف�ض ��ت ذل ��ك" ،م�شي ��ر ًا ال ��ى �أن " ع ��دد ًا من
منت�سب ��ي م�ست�شف ��ى المو�س ��وي لالطف ��ال
اعلن ��وا وقف ��ة احتجاجي ��ة بع ��د ا�سته ��داف
الم�ست�شف ��ى المذكور بقنابل م�سيلة للدموع
نجم عنها ح ��االت اختناق بي ��ن الممر�ضين
والمنت�سبين والمر�ضى من الأطفال الر�ضع
ووفاة �أحد الأطفال الخدج من �إثر ذلك".
وف ��ي ال�سي ��اق ذات ��ه �أك ��د م�صدر ف ��ي مكتب
حقوق الإن�سان اعتق ��ال  30متظاهر ًا خالل
تظاهرات يوم الأح ��د " ،م�شير ًا الى اعتقال
عدد من المتظاهرين خ�ل�ال المواجهات مع
عنا�ص ��ر �شرط ��ة مكافح ��ة ال�شغ ��ب واعتقال
�آخري ��ن �أثن ��اء المالحق ��ات ومروره ��م ف ��ي
ال�شوارع الفرعية".
الى ذل ��ك �أ�شار نا�شط حقوق ��ي الى نقل عدد
من المتظاهري ��ن المعتقلين ف ��ي النا�صرية
الى العا�صمة بغ ��داد لغر�ض التحقيق معهم
" ،مبين� � ًا �أن " جه ��ات حكومي ��ة و�سيا�سية
متنفذه ه ��ي من قامت بال�ضغ ��ط لنقلهم الى
بغ ��داد تحت ذريعة تعاط ��ف الق�ضاء في ذي

قار مع المتظاهرين".
وا�ش ��ار الم�صدر ال ��ى �أن " �أهالي المعتقلين
تقدموا ب�شكوى الى مكتب مفو�ضية حقوق
الإن�سان في ذي قار بهذا ال�صدد".
ه ��ذا وق ��د ا�ستم ��رت المواجه ��ات بي ��ن
المتظاهري ��ن والق ��وات الأمني ��ة طيلة نهار
االحد وحت ��ى ال�ساعة الثالث ��ة من فجر يوم
االثني ��ن ولم تهد�أ �إال بعد �أن تدخلت قوة من
الجي� ��ش للف�ص ��ل بين الطرفي ��ن عند منطقة
ج�سر الزيتون و�سط مدينة النا�صرية.
وم ��ن جانبه قال �أح ��د المتظاهري ��ن للمدى
�إن " الق ��وات الأمني ��ة �أحرق ��ت  13دراج ��ة
ناري ��ة تعود للم ��ارة والمتظاهرين فيما قام
عنا�صر م ��ن ال�شرط ��ة با�ستخ ��دام الأ�سلحة
البدائية الت ��ي كان ي�ستخدمها المتظاهرين
ف ��ي مواجهاته ��م م ��ع ال�شرط ��ة والمتمثل ��ة
بالم�صيادة والدعبل والمحجال.
وفي �صباح ي ��وم االثنين جدد المتظاهرون
فعالياته ��م االحتجاجي ��ة وب ��دت �سيطرتهم
وا�ضح ��ة عل ��ى معظ ��م مناطق مرك ��ز مدينة
النا�صري ��ة في �صوب الجزيرة وذلك بعد �أن
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قطعوا كل من ج�س ��ر الزيتون والح�ضارات
والن�صر والج�سر الكونكريتي  ،فيما قاموا
ب�إح ��راق الإط ��ارات لقطع الط ��رق الحيوية
و�س ��ط النا�صري ��ة  ،فيم ��ا ت ��م �إغ�ل�اق مبنى
مديرية تربية ذي قار في ر�سالة احتجاجية
تعلن عن تعطيل الدوام بالمدار�س.
ه ��ذا وقد قام ��ت القوات الأمني ��ة بفتح النار
والرمي لتفريق ح�ش ��ود المتظاهرين الذين
يقوم ��ون بالفعالي ��ات االحتجاجي ��ة �إال �أن
المتظاهرين �سرعان ما ع ��ادوا الى التجمع
والب ��دء بمواجه ��ات وفعالي ��ات جدي ��دة في
ذات المواقع وفي مواقع �أخرى.
وم ��ن جان ��ب �آخ ��ر توا�صل ��ت التظاه ��رات
ال�سلمي ��ة ف ��ي �ساح ��ة الحبوب ��ي و�س ��ط
النا�صري ��ة بم�شارك ��ة الآالف م ��ن الأهال ��ي
وطلبة الكليات والمعاهد والإعداديات.
وكانت التظاه ��رات المطلبية والمواجهات
ق ��د تج ��ددت بي ��ن المتظاهري ��ن وق ��وات
مكافح ��ة ال�شغب في محافظة ذي قار �صباح
ي ��وم ( االح ��د  10ت�شري ��ن الثان ��ي ) 2019
وا�سف ��رت ح�صيلته ��ا الأولي ��ة ع ��ن �إ�صاب ��ة

� 215شخ�ص� � ًا م ��ن المتظاهري ��ن وعنا�ص ��ر
ال�شرط ��ة خ�ل�ال تج ��دد فعالي ��ات الع�صي ��ان
المدن ��ي وغل ��ق مديري ��ة تربي ��ة المحافظة،
وفيما �أ�سف ��ر الرمي الع�شوائ ��ي عن �سقوط
ع ��دد القنابل الم�سيلة للدم ��وع على مدار�س
الجنائ ��ن والعدنانية للبن ��ات وتعر�ض عدد
م ��ن الطالب ��ات لالختن ��اق نق ��ل ع ��دد منه ��ن
ال ��ى م�ست�شف ��ى الح�سي ��ن التعليم ��ي لتلقي
الإ�سعافات االولية � ،أكد �شهود عيان اعتقال
عدد من المتظاهرين خالل المواجهات التي
دارت قرب مديرية تربية ذي قار.
وكان م�ص ��در طب ��ي ف ��ي محافظ ��ة ذي ق ��ار
�أك ��د ي ��وم االثني ��ن (  4ت�شري ��ن الثان ��ي
� ) 2019إ�صاب ��ة ع�ش ��رات المتظاهري ��ن
والق ��وات الأمني ��ة ف ��ي مواجه ��ات دامي ��ة
بي ��ن المتظاهرين وقوات مكافح ��ة ال�شغب
بق�ض ��اء ال�شطرة �شمال ��ي النا�صرية  ،وفيما
�أ�شارت م�ص ��ادر حقوق الإن�سان الى اعتقال
�أكثر م ��ن  100متظاهر في الق�ضاء المذكور
� ،أك ��د م�صدر ق�ضائي �ص ��دور مذكرة اعتقال
بح ��ق رئي� ��س اللجن ��ة الأمني ��ة ف ��ي مجل�س

محافظة ذي قار المنحل وحمايته لتورطهم
بقتل متظاهرين.
وبل ��غ عدد �ضحاي ��ا تظاه ��رات محافظة ذي
ق ��ار خالل �شه ��ر ت�شري ��ن الأول � 2019أكثر
م ��ن � 36شهي ��د ًا و  750جريح� � ًا و�أكث ��ر من
 250معتق ًال.
وكان ��ت نقابة المحامين ف ��ي ذي قار �أعلنت
ي ��وم االثني ��ن (  28ت�شري ��ن الأول ) 2019
ع ��ن اعتقال  50متظاه ��ر ًا في ذي قار جاري
العم ��ل عل ��ى االف ��راج عنه ��م من قب ��ل فريق
تطوعي من المحامين.
وكان ��ت م�ص ��ادر �صحي ��ة ف ��ي محافظ ��ة ذي
قار ك�شفت يوم ال�سب ��ت (  26ت�شرين الأول
 ) 2019ع ��ن ارتف ��اع ح�صيل ��ة تظاه ��رات
ي ��وم الجمع ��ة المن�ص ��رم ال ��ى � 12شهي ��د ًا
 156جريح� � ًا ،بينه ��ا  4جث ��ث متفحّ مة عثر
عليه ��ا ف ��ي �أح ��د المكات ��ب الحزبي ��ة ، ،فيما
اته ��م نا�شط ��ون الق ��وات الأمني ��ة بالتخلي
ع ��ن حماي ��ة المتظاهري ��ن وتركه ��م يالقون
م�صيره ��م على �أي ��دي المجامي ��ع الم�سلحة
التي �أطلقت عليهم الر�صا�ص الحي وقتلتهم
بدم بارد.
وكان ��ت العدي ��د م ��ن المحافظ ��ات العراقية
وم ��ن بينه ��ا محافظ ��ة ذي ق ��ار ق ��د �شه ��دت
تج ��دد التظاه ��رات المطلبي ��ة ي ��وم الجمعة
(  25ت�شري ��ن الأول  ) 2019وق ��د ح�صل ��ت
مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والقوات
الأمني ��ة ومجامي ��ع م�سلح ��ة راح �ضحيته ��ا
�أكثر م ��ن � 30شهيد ًا وما يتج ��اوز �ألـ 2000
جريح في عموم المحافظات المذكورة.
و�شه ��دت محافظ ��ة ذي ق ��ار خ�ل�ال الأ�شه ��ر
الأخيرة والأيام القليلة الما�ضية �سل�سلة من
التظاه ��رات المطلبية كان �آخرها تظاهرات
مطلع ت�شرين الأول الت ��ي انطلقت منذ يوم
الثالث ��اء ( 1ت�شري ��ن الأول  )2019و�شارك
فيه ��ا �آالف المتظاهري ��ن وتوا�صل ��ت عل ��ى
مدى � 6أي ��ام دامية راح �ضحيتها � 22شهيد ًا
و  391جريح� � ًا بح�س ��ب دائ ��رة �صح ��ة ذي
قار  ،وذلك �أث ��ر مواجهات بين المتظاهرين
وق ��وات ال�شرط ��ة ا�ستخدمت فيه ��ا الأخيرة
�إطالق الر�صا�ص الحي  ،ورفع المتظاهرون
الذين معظمهم من �شريحة ال�شباب �شعارات
تطالب ب�إ�سقاط النظام وتوفير فر�ص العمل
والخدمات الأ�سا�سية.
وكانت االحتجاجات انطلقت مطلع ت�شرين
الأول  2019ف ��ي  10محافظ ��ات عراقية من
بينه ��ا العا�صمة بغ ��داد للمطالب ��ة بتح�سين
الخدم ��ات وتوفي ��ر فر� ��ص عم ��ل ومحاربة
الف�س ��اد ،وا�ستم ��رت لم ��دة � 6أي ��ام ،ووق ��ع
خ�ل�ال االحتجاجات نحو  120قتي ًال ،بينهم
عدد من �أفراد الأمن ،ف�ض ًال عن الإ�صابات.
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م  /املناق�صة ( 204/1جتهيز مكثفات  132ك.ف)

تعلن الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية  /الفرات األعلى واالوسط عن اجراء املناقصة العامة املدرجة تفاصيلها وفقا ً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم
( )2لسنة  2014والضوابط النافذة والوثيقة القياسية لعقود جتهيز السلع.
ا�سم امل�شروع

قيمة وثائق املناق�صة بالدينار العراقي

فرتة �سريان العطاء

مدة التجهيز

تاريخ غلق
املناق�صة

موعد وتاريخ
فتح العطاءات

جتهيز مكثفات
 132ك.ف

( )300000دينار عراقي

 90يوم من تاريخ
الفتح

 180يوم من تاريخ فتح
االعتماد املستندي

2019/11/26

2019/11/27

فعلى الراغبني من الشركات من أصحاب االختصاص:
* ش��راء وثائق املناقصة خالل اوقات الدوام الرس��مي على العنوان التالي :الش��ركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية  /الفرات األعلى،
األوسط حلة ابي غرق  /طريق احللة  -كربالء املقدسة  /قسم الشؤون التجارية  /شعبة املناقصات مقابل الرسم احملدد اعاله.
أوالً :على مقدمي العطاءات
* تقدمي عطاءاتهم مختومة وموقعة من املدير املفوض او من يخوله خالل اوقات الدوام الرسمي على العنوان املذكور أعاله.
ثانياً :ارفاق البيانات أدناه:
 -1خطاب ضمان او صك مصدق بنفس عملة العطاء كتأمينات أولية للمشاركة باملناقصة مببلغ ( )%1من مبلغ الكلفة التخمينية.
للمنش��أ الذي يختاره مقدم العطاء وبالدوالر األمريكي على ان تكون مغطاة ومؤيدة بتس��ديد مبلغها عند اول مطالبة ألمر الشركة
س��اري املفعول (مدة س��تة أشهر بعد الفتح) وعلى ان يذكر اس��م ورقم املناقصة املعلنة في خطاب الضمان (ضمن املوضوع) واسم
الش��ركة يعنون إلى الش��ركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية  /الفرات األعلى واالوس��ط صادر من احد املصارف العراقية املعتمدة
رسميا ً من قبل البنك املركزي العراقي ولم ترد عليه مالحظات مالية وال يكون اخلطاب مشروط ويدفع عند الطلب.
 -2كتاب عدم املمانعة من االش��تراك باملناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب  /قس��م الشركات معنون إلى مقر الشركة العامة
لنقل الطاقة الكهربائية  /الفرات األعلى واالوس��ط ونافذ املفعول (نس��خة أصلية) أو نسخة مصورة في حالة تقدمي النسخ االصلية
في عطاء آخر.
 -3تقدمي شهادة تأسيس وكما مبني ادناه وحسب كتاب وزارة التخطيط  /دائرة العقود احلكومية العدد  3000/7/4في . 2017/2/9
أ -فيما يخص الش��ركات العراقية اجملهزة فيتم تزويدنا بنس��خة واضحة من ش��هادة تأس��يس الش��ركة وآخر تعديل صادر من دائرة
تسجيل الشركات بتغيير االسم (على ان تكون شهادة التأسيس وقرارات التعديل اخلاصة بالشركة مصادقة اصولياً.
ب -فيما يخص الش��ركات العراقية املس��جلة في إقليم كردستان فيتم تزويدنا بكل ما ورد في الفقرة (أ) أعاله وكذلك تزويدنا بكتاب
اعتماد اوليات الشركة الصادر عن دائرة تسجيل الشركات.
ج – فيما يخص الشركات الغير عراقية فيتطلب تقدمي احدى املستمسكات التالية:
 -1نسخة واضحة من شهادة تأسيس الشركة مصدق عليها اصوليا ً من ملحقياتنا التجارية في بلد التأسيس مع نسخة مترجمة
باللغة العربية لشهادة تأسيس الشركة من مكتب او جهة معتمدة ومتخصصة.
 -2نسخة واضحة من قرار تسجيل فرع او مكتب متثيل الشركة في العراق صادر عن دائرة تسجيل الشركات (مصادق اصولياً).
 -4وصل الشراء  /وثائق املناقصة (النسخة االصلية).
 -5املستمسكات الشخصية  /تقدمي املستمسكات الشخصية للمدير املفوض.
 -6االعمال املماثلة  /ارفاق اعمال مماثلة واملتعلقة بطبيعة املناقصة مؤيدة بحس��ن التنفيذ من جهات التعاقد الرس��مية وتكون كما
يأتي :
أ -تقدمي اعمال مماثلة عدد ( )2عمل خالل ( )7سنوات السابقة ويجب ان تكون مرتبطة بالعقود (االعمال املماثلة).
ب -يكون مبلغ االعمال املماثلة املقدمة يغطي ما ال يقل عن ( )%30من مبلغ الكلفة التخمينية للمنافصة.
 -7اسم الشركة ورقم احلساب اجلاري واسم املصرف  /ذكر اسم الشركة وعنوانها الكامل والبريد االلكتروني .
 -8أ -احلسابات اخلتامية  /على الشركات املشاركة تقدمي حسابات ختامية آلخر سنتني مصادق عليها من قبل احملاسب القانوني والتي
تثبت قدرته وكفاءته املالية للشركة للقيام بتنفيذ العمل املطلوب منها.
ب -إذا كان للش��ركات اعمال منفذة في الس��نوات التي تسبق االزمة املالية فقط (على اعتبار ان شهر حزيران من عام  2014هو تاريخ
بدء االزمة املالية) فعليها تقدمي حس��اباتها اخلتامية الرابحة آلخر س��نتني والتي تس��بق عام  2014استنادا ً الى كتاب وزارة التخطيط
العدد  18256/7/4في  2017/8/29للفقرة اوال ً ( 3 /أ).
 -9تقدمي تعهد خطي بان جميع املستمسكات املقدمة من قبل الشركة مستوفية للشروط القانونية.
 -10تقدمي ش��هادة املنش��أ للمواد املس��توردة لصالح جهة التعاقد الصادرة من البلد املصنع او املنتج او البلد الذي يتم فيه التجميع
األخير او بلد الش��حن (بلد التصدير) مصدقة من اجلهات العراقية اخملتصة في بلد املنش��أ أو بلد الش��حن (بلد التصدير) مع اإلش��ارة
ال��ى منش��ا املواد االس��تيرادية والتي يجب ان تك��ون دقيقة من حيث املواصفات الفني��ة اخلاصة باملواد او املعدات امل��راد تصديرها الى
العراق ش��رط وجود تعهد مصدق اصوليا ً من الشركة الش��احنة واجملهزة للمواد االستيرادية يتضمن حتملها كافة املسؤوليات املالية
والقانونية املتعلقة مبدى صحة املعلومات املذكورة في شهادات املنشأ االصلية املرسلة من اجلهات املصنعة او املنتجة الى اجملهز في
دولة الشحن األخيرة.
 -11كتاب حجب البطاقة التموينية وحسب التعليمات النافذة بالنسبة للشركات العراقية.
 -12هوية غرفة التجارة.
ثالثا ً  :أحكام عامة .
 -1على الشركات الراغبة باالشتراك االطالع على تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2سنة  2014وضوابطها وتعديالتها لكون

املناقصة خاضعة لها حتى بعد توقيع العقد.
 -2يت��م التوقي��ع واخلت��م على جميع وثائ��ق املناقصة ومن ث��م تقدميها ضم��ن وثائق العطاء وكم��ا هو مدون ف��ي تعليمات مقدمي
العطاءات.
 -3يجب تقدمي الوثائق الى مقر الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية  /الفرات األعلى واالوسط  /قسم التجارية  /شعبة املناقصات
ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد الساعة الثانية والنصف من يوم الغلق.
 -4يجوز الصحاب الش��ركات احلضور في يوم الفتح ومش��اهدة إجراءات فتح العطاءات او من ميثلهم بتفويض رس��مي موقع ومختوم
من قبل مقدم العطاء.
 -5يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن في الصحف احمللية وغيرها.
 -6الكلفة التخمينية للمشروع
أ -الكلفة ( 2041000دوالر) (مليونان وواحد واربعون ألف دوالر فقط للمنشأ أوروبي غربي).
ب -الكلفة ( 2291000دوالر) (مليونان ومائتان وواحد وتسعون ألف دوالر للمنشأ األملاني).
 -7يتم اعتماد عنوان املناقص املثبت في العطاء عنوانا ً للمراس�لات والتبليغات وعلى املناقص اش��عار جهة التعاقد بكل تغيير يطرأ
على هذا العنوان خالل مدة سبعة أيام من تاريخ تغييره.
 -8تكون جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 -9جله��ة التعاق��د الغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناءا ً على أس��باب مبررة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن ش��راء
وثائق املناقصة فقط للمناقصني.
 -10الزام املناقصني بتدوين أسعار فقرات جدول الكميات في العطاء ومبلغه اإلجمالي باملداد او بشكل مطبوع رقما ً وكتابة.
 -11ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك أي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء أي تعديل عليها.
 -12ال يج��وز ملنتس��بي دوائ��ر الدول��ة والقطاع العام االش��تراك في املناقصات بصورة مباش��رة او غير مباش��رة م��ع مراعاة احكامه
التشريعات النافذة.
 -13مص��ادرة التأمين��ات األولية ملن حت��ال اليه املناقصة عند تلكؤه عن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب اإلحالة او عند س��حب مقدم
العطاء لعطائه خالل فترة نفاذيته وبعد غلق املناقصة او رفض التصحيح على اخطائه احلس��ابية في العطاء وانعكاس��ها على قرار
اإلحالة وتتخذ بحقه اإلجراءات القانونية املنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود احلكومية النافذة.
 -14يعول على الس��عر املدون كتابة في حالة اختالفه مع الس��عر املدون رقما ً كما يعول على سعر الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ
الفقرة.
 -15إذا وردت فقرة أو فقرات لم يدون سعر ازائها في العطاء املقدم ففي هذه احلالة تعد كلفة تلك الفقرة أو الفقرات وبحدود الكميات
املدونة ازائها مشمولة بالسعر االجمالي للعطاء.
 – 16يتحمل املناقص الذي حتال له املناقصة كافة الضرائب والرسوم املفروضة مبوجب القوانني النافذة.
 -17تقب��ل الضمان��ات والصكوك الصادرة من املصارف احلكومية في جمهورية الع��راق وكذلك املصارف اخلاصة التي اجازها والتي من
يحضرها البنك املركزي العراقي  /املديرية العامة ملراقبة الصيرفة واالئتمان قسم التفتيش امليداني.
 -18يكون فحص املواد اجملهزة (البضائع املستوردة) من قبل طرف ثالث جلهة معتمدة من قبل الوزارة.
 -19يتم سحب العمل من املقاول او الشركة عند تلكؤه في تنفيذ االلتزامات او مخالفته الشروط واملواصفات الفنية املتعاقد عليها
او عند بلوغ الغرامات التأخيرية ( )% 15من مبلغ العقد او عند ثبوت الرش��وة او الش��روع بها او عند تقدمي أي وثيقة مزورة او عند عدم
املباش��رة بالعمل او عدم توقيع العقد او عدم االلتزام بالنصوص ذات الصلة الواردة في تعليمات تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم
( )2لعام  2014وضوابط العقود املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط واملرفقة مع وثائق العطاء.
 -20في حالة عدم التزام مقدمي العطاءات مبا تتطلبه الوثيقة القياسية في كافة اقسامها فسيتم استبعاد عطائهم مما يقتضي
مراعاة ذلك عند التقدمي استنادا ً الى كتاب وزارة الكهرباء  /دائرة االستثمارات والعقود العدد  26529في  2017/5/4ومرفقه كتاب وزارة
التخطيط  /دائرة العقود احلكومية العدد  8959/7/4في .2017/4/26
 -21للشركة احلق في تعطيل او تقييد الشروط املذكورة في الوثائق القياسية ومما ينسجم مع القوانني والتعليمات العراقية استنادا ً
الى كتاب وزارة التخطيط  /دائرة العقود احلكومية العامة  4185/7/4في .2016/2/24
 -22على مقدمي العطاءات مالحظة الشروط املذكورة في تعليمات مقدمي العطاءات واملرفقة ضمن وثائق املناقصة.
لالستفسار االتصال عبر البريد االلكترونيEmail: 35_Eqpt.Dept.Mgr@moelc.gov.iq :
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بم�شاركة الع��ب��ي��ه المحترفين ف��ي �أوروب�����ا و�أف��ري��ق��ي��ا

بعبارة أخرى

اختبار �صعب للأولمبي �أمام بطل �آ�سيا في بطولة دبي
 بغداد /حيدر مدلول
رف ��ع املنتخ ��ب االوملب ��ي لك ��رة الق ��دم
من وت�ي�رة حت�ضريات ��ه بع ��د و�صوله
اىل مدين ��ة دب ��ي االماراتي ��ة قادم ًا من
العا�صم ��ة بغ ��داد للم�شاركة اىل جانب
منتخب ��ات ال�سعودي ��ة والبحري ��ن
و�سوري ��ا والأردن وكوري ��ا اجلنوبية
و�أوزبك�ستان والإم ��ارات يف الن�سخة
الثالثة من بطولة دبي الدولية الودية
التي ينظمها بالتعاون مع �شركة اي�ست
�سبورت� ��س ال�سويدي ��ة الت ��ي �ستنطلق
غ ��د ًا الأربع ��اء وت�ستم ��ر مناف�ساته ��ا
لغاي ��ة التا�س ��ع ع�شر من �شه ��ر ت�شرين
الثاين اجلاري يف �إطار اال�ستعدادات
خلو� ��ض مناف�سات بطول ��ة ك�أ�س �آ�سيا
حتت  23عام ًا  2020التي �ستجري يف
تايالند مطلع كانون الثاين املقبل .
وق ��ال م�صدر يف احتاد ك ��رة القدم يف
ت�صريح خ�ص به (املدى )�:إن املنتخب
االوملب ��ي لكرة الق ��دم �سيخو� ��ض �أول
مب ��اراة ل ��ه يف البطول ��ة �أم ��ام نظريه
الأوزبكي حامل لقب الن�سخة الأخرية
من بطول ��ة ك�أ�س �آ�سيا حت ��ت  23عام ًا
يف ال�ساع ��ة الثانية وخم� ��س و�أربعني
دقيق ��ة ظه ��ر غ ��د االربع ��اء امل�ص ��ادف
الثالث ع�ش ��ر من �شه ��ر ت�شرين الثاين
اجل ��اري بتوقي ��ت بغ ��داد عل ��ى ملعب
ذي ��اب عوان ��ه يف مدين ��ة دب ��ي يف
�أختبار �صعب تنتظر كتيبة عبد الغني
�شه ��د مب�شارك ��ة العبي ��ه املحرتفني يف
الدوري ��ات الأوروبي ��ة والأفريقي ��ة
فيم ��ا يلتق ��ي يف التوقي ��ت ذات ��ه عل ��ى
ملع ��ب �شب ��اب �أهل ��ي دب ��ي املنتخب�ي�ن
الك ��وري اجلنوب ��ي وال�سع ��ودي
و�ستك ��ون ال�ساع ��ة ال�ساد�س ��ة م�س ��ا ًء
م�سرح� � ًا ملبارات�ي�ن الأوىل �ستج ��ري
ب�ي�ن املنتخب�ي�ن البحرين ��ي والأردين
على ملع ��ب ذياب عوان ��ة والثانية بني
املنتخب�ي�ن ال�س ��وري والإماراتي على
ملعب �شباب �أهلي دبي.
و�أ�ض ��اف �إن اجلول ��ة الثاني ��ة م ��ن
البطول ��ة �ست�شهد يف ال�ساعة ال�ساد�سة
م�س ��اء ي ��وم اجلمع ��ة املقب ��ل املواف ��ق
اخلام� ��س ع�ش ��ر م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن
الث ��اين ديربي عرب ��ي ملتهب �سيجري
على ملع ��ب ذياب عوانه ب�ي�ن منتخبنا
االوملب ��ي و�شقيق ��ه ال�س ��وري فيم ��ا
�سيلتق ��ي يف التوقي ��ت ذاته على ملعب
�شباب �أهلي دب ��ي املنتخبني االماراتي
وال�سعودي ت�سبقه يف ال�ساعة الثانية
وخم�س و�أربعني دقيقة ظهر ًا مباراتني
الأوىل �ستق ��ام ب�ي�ن املنتخبني الأردين
والأوزبك ��ي عل ��ى ملعب ذي ��اب عوانه
والثاني ��ة �سيحت�ضنه ��ا ملع ��ب �شب ��اب
�أهل ��ي دبي ب�ي�ن املنتخب�ي�ن البحريني
والكوري اجلنوبي.
وتابع �أن لقاء ن ��اري �سيجمع منتخبنا
االوملبي لكرة الق ��دم مع نظريه الكوري

اجلنوب ��ي على ملعب �شب ��اب �أهلي دبي
يف ال�ساع ��ة الثاني ��ة وخم� ��س واربعني
دقيق ��ة ظه ��ر يوم االح ��د املقب ��ل املوافق
ال�ساب ��ع ع�شر م ��ن �شهر ت�شري ��ن الثاين
املقب ��ل يف اجلول ��ة الثالثة م ��ن البطولة
فيم ��ا ي�ستقب ��ل املنتخب ال�س ��وري لكرة
الق ��دم يف التوقيت ذاته �شقيقه الأردين
على ملعب ذي ��اب عوانة ويحت�ضن
ملع ��ب ذي ��اب عوان ��ة يف ال�ساعة
ال�ساد�سة م�س ��اء قمة خليجية من
العي ��ار الثقيل ب�ي�ن املنتخب�ي�ن ويواجه
املنتخ ��ب االمارات ��ي نظ�ي�ره االوزبكي
على ملعب �شباب �أهلي دبي .
و�أو�ض ��ح �أن اجلول ��ة الرابعة والأخرية
�ست�شه ��د �إج ��راء �أرب ��ع مباري ��ات ي ��وم
التا�س ��ع ع�ش ��ر م ��ن �شهر ت�شري ��ن الثاين
اجل ��اري  ،اثنتان �ستقام ��ان يف ال�ساعة
الثاني ��ة وخم� ��س و�أربعني دقيق ��ة ظهر ًا
الأوىل على ملع ��ب �شباب �أهلي دبي بني
املنتخبني االماراتي والكوري اجلنوبي
والثاني ��ة ب�ي�ن املنتخب�ي�ن ال�س ��وري
والبحرين ��ي عل ��ى ملع ��ب ذي ��اب عوان ��ه
يف ح�ي�ن �ستج ��ري املبارات ��ان الأخريان
يف ال�ساعة ال�ساد�س ��ة م�ساء حيث يلعب
منتخبنا االوملبي لك ��رة القدم مع �شقيقه
الأردين ويلتق ��ي املنتخ ��ب ال�سع ��ودي
لكرة القدم مع نظريه االوزبكي .
و�أ�ش ��ار اىل �أن جلنة تنفي ��ذ القرار 140
يف وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة �أمن ��ت
مالي� � ًا م�شارك ��ة املنتخ ��ب االوملبي لكرة
الق ��دم امل�شارك يف بطولة دب ��ي الدولية

�ستقام ��ان م ��ع منتخب ��ي �أوزبك�ست ��ان
والياب ��ان يوم ��ي الث ��اين والع�شري ��ن
والثام ��ن والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر كانون
الأول املقبل يف مدينتي دبي الإماراتية
وفوك ��وكا اليابانية حتى ال يتم تكرارها
يف املناف�س ��ات الر�سمي ��ة اىل جان ��ب
االق�ت�راب ب�ص ��ورة نهائي ��ة م ��ن القائمة
النهائية للمنتخب ف�ض ًال عن التعود على
الأج ��واء املناخي ��ة التي تت�شاب ��ه كثري ًا
ماب�ي�ن مدين ��ة دب ��ي الإماراتي ��ة ومدينة
براث ��و مث ��اين التايالندي ��ة والعا�صم ��ة
بانكوك.
واختتم حديثه مع املدى� :إن احتاد كرة
الق ��دم ت�سلم مواعيد مباري ��ات منتخبنا
االوملبي لكرة الق ��دم �ضمن الدور الأول
م ��ن بطول ��ة ك�أ� ��س �آ�سيا حت ��ت  23عام ًا
حيث �سيلتق ��ي نظريه اال�س�ت�رايل على
ملع ��ب تاما�س ��ات يف ال�ساع ��ة الواحدة
والربع ظهر يوم الثامن من �شهر كانون
الث ��اين املقب ��ل بتوقي ��ت بغ ��داد �ضم ��ن
اجلولة االوىل فيم ��ا �سيلعب مع �شقيقه
البحريني على امللعب ذاته �ضمن اجلولة
الثاني ��ة يف ال�ساع ��ة الواح ��دة والرب ��ع
ظهر ي ��وم احلادي ع�ش ��ر بتوقيت بغداد
ويختت ��م م�ش ��واره مبواجه ��ة املنتخب
التايالندي يف ال�ساع ��ة الرابعة والربع
ع�ص ��ر يوم الرابع ع�شر من ال�شهر نف�سه
عل ��ى ملع ��ب راج ��ا مانغ ��اال بالعا�صم ��ة
بانكوك حيث �سيلعب يف حالة ح�صوله
على املركز الأول مع ثاين املجموعة
الثاني ��ة الت ��ي ت�ض ��م منتخب ��ات
الياب ��ان وقط ��ر وال�سعودي ��ة
و�سوري ��ا �ضم ��ن دور
رب ��ع النهائ ��ي فيم ��ا
�سيخو � ��ض
مب ��اراة م ��ع

الودي ��ة من خالل دفعه ��ا ر�سم اال�شرتاك
البالغ ��ة  5000دوالر ونفق ��ات الإقام ��ة
طيل ��ة تواجده يف مدينة دبي الإماراتية
خ�ل�ال الفرتة من التا�سع ولغاية التا�سع
ع�شر م ��ن ت�شرين الثاين اجل ��اري على
�أثر االجتماع الذي جمع وفد من
احتاد الك ��رة برئا�سة

ط ��ارق �أحمد
عل ��ي �أم�ي�ن ال�سرم ��ع �أك ��رم
العط ��واين رئي� ��س جلنة تنفي ��ذ القرار
� 140أ�ستكم ��ا ًال لالجتم ��اع الناجح الذي
ج ��رى ب�ي�ن امل�ل�اك التدريب ��ي للمنتخب
برئا�س ��ة عب ��د الغن ��ي �شه ��د م ��ع رئي�س
املكت ��ب التنفي ��ذي للجن ��ة االوملبي ��ة
الوطنية العراقية رعد حمودي تعهد فيه
الأخري بتقدمي دعمه الكامل ملا �سيتم من
و�ضع برنام ��ج فني متكامل لتح�ضريات
الع ��راق حت�ض�ي�ر ًا لنهائي ��ات الآ�سيوية
للمنتخبات االوملبية.
وك�ش ��ف �أن كتيب ��ة عب ��د الغن ��ي �شه ��د
�ستخرج بفوائد كبرية من هذه البطولة
التي ت�شارك فيها �أف�ضل ثمانية منتخبات
مبنطقت ��ي غرب ��ي و�شرق ��ي الق ��ارة
متواج ��دة يف بطولة ك�أ� ��س �آ�سيا حتت
 23عام� � ًا  2020م ��ن ناحي ��ة االحت ��كاك
بنظرائه ��م م ��ن العبي كوري ��ا اجلنوبية
و�سوري ��ا والأردن و�أوزبك�ست ��ان حامل
لق ��ب الن�سخ ��ة الأخرية والتع ��رف على

نق ��ا ط
ا لق ��و ة
و ا خلل ��ل
و ا ل�ضع ��ف
الت ��ي �سيتم
معا جلته ��ا
خالل الفرتة
ا ملقبل ��ة
ب�ص ��و ر ة
�سريعة يف
املبارا ت�ي�ن
ا ملقبلت�ي�ن
ا لو د يت�ي�ن
ا للت ��ا ن

بط ��ل
املجموع ��ة يف
حال ��ة جميئ ��ه باملركز ا لث ��ا ين
يف ترتيب املجموعة االوىل.
يذك ��ر �أن امل ��درب عب ��د الغن ��ي �شه ��د
�أخت ��ار القائم ��ة النهائي ��ة للمنتخب
االوملبي لكرة القدم للن�سخة الثالثة
م ��ن بطولة دب ��ي الدولي ��ة تتكون
من الالعبني (عل ��ي كاظم وح�سني
جبار ول�ؤي العاين وح�سام مهدي
وم�صطف ��ى زه�ي�ر وح�س�ي�ن جبار
ومهند جع ��از و�أحمد ح�س ��ن �سعيد
وجن ��م �ش ��وان ومنتظر �ست ��ار وعبد
العبا�س اياد وخ�ض ��ر علي وعمر عبد
الرحم ��ن وك ��رار عام ��ر وح�س ��ن رائد
وح�سن عا�شور و�أمري العماري ومعني
�أحمد وحممد عل ��ي عبود وحممد قا�سم
وك ��رار نبي ��ل وايه ��اب نا�ص ��ر وحمم ��د
داود و�أحم ��د جالل وم ��راد حممد وعلي
احلمادي وك ��رار فالح مو�س ��ى و�صادق
زامل وحممد مزهر ).

 علي رياح

معادلة الأ�شقاء :نجاحٌ في الف�شل!!
ري من �أ�شقائنا العرب على ف�شلهم يف التعاطي مع ال�ش�أن العراقي ،
يُ�ص� � ّر كث ٌ
يف كرة القدم  ،ويف غري كرة القدم  ،خالل املنعطفات ال�صعبة �أو امل�صريية
�أو احلا�سمة!
ه ��ذا الف�ش ��ل يف احت�ضان العراق وال �أق ��ول ا�ستيعابه  ،لي� ��س نتاج يوم �أو
�سن ��ة �أو عقد من ال�سنني � ،إمنا هو �أبعد من ه ��ذه التقديرات الزمنية  ،حتى
�صارت القناعة لديّ وعن ��د كثريين غريي �أن العرب متخ�ص�صون يف �إمتام
(النجاح) يف مهمة الف�شل على هذا ال�صعيد!
يف مق ��ايل الأ�سبوع قبل املا�ضي كنت احت ��دث عن موقفني  ..الأول لالحتاد
ال ��دويل لكرة الق ��دم وهواج�س ��ي – يف حينها – عن نق ��ل مباراتي العراق
م ��ع �إي ��ران والبحرين �إىل خ ��ارج العراق م ��ع التوقف عند املعاي ��ر الأمنية
والتنظيمي ��ة التي و�ضعه ��ا الفيفا عند اعتماد الب�ص ��رة الحت�ضان مبارياتنا
يف ت�صفي ��ات كا�س العامل ولي� ��س مدينة عراقية �أخ ��رى � ،أربيل على �سبيل
املثال!
ً
وكنت يف املقال متفائ�ل�ا ب�إمكانية العثور على موقف عربي يراعي الو�ضع
يف الع ��راق وال يذه ��ب بالتبعي ��ة وراء املنظوم ��ة الكروي ��ة الدولي ��ة  ،ال بل
�إنن ��ي �أ�شدت مبوق ��ف االحتاد العراقي م ��ن ا�ستبقاء مب ��اراة القوة اجلوية
م ��ع مولودية اجلزائ ��ر يف بطولة حممد ال�ساد�س للأندي ��ة العربية الأبطال
يف �أربي ��ل  ،وقل ��ت وقتها – وكنت متوهم� � ًا – �إن هذا التوج ��ه العربي فيه
تف ّه ��م وا�ض ��ح للموقف يف الع ��راق  ،خالف ًا ملا كان علي ��ه الأمر يف الكثري من
الق ��رارات واملواق ��ف الت ��ي �سب ��ق و�إن ّ
مت اتخاذه ��ا بح ��ق الع ��راق والفرق
العراقية يف فرتات �سابقة....
�إن ه ��ي �إال �أي ��ام قالئ ��ل ويفاجئن ��ا االحتاد العرب ��ي وهو يقلب ظه ��ر املِجَ ـن
للع ��راق ويقرر نقل مب ��اراة ال�شرطة مع نواذيبو املوريت ��اين �إىل بلد �آخر ،
برغ ��م �أن مب ��اراة اجلوي ��ة مع الفريق اجلزائ ��ري مل ت�شهد ما ميك ��ن �أن يُع ّد
خرق ًا �أو تعدّي ًا على الأجواء التنظيمية املعهودة!
)�أ�شقا�ؤن ��ا) يخفق ��ون مرة �أخرى يف فهم الو�ضع يف العراق  -يف كرة القدم
ويف غريه ��ا  ، -وهنال ��ك من يت�ساءل دوم ًا مبرارة عق ��ود من ال�سنني  :ملاذا
ي�ضيع العراق من العرب؟!
فه ��ل يبقى مثل ه ��ذا النفور يف �أوقات ال�شدّة خافي ًا على كل ذي عقل �أو قلب
�أو عاطفة �أو �آ�صرة تاريخية؟!
يق ��ول زمي ��ل �إعالم ��ي عربي من�ص ��ف يف ر�سال ��ة يل  :ك�أن االحت ��اد العربي
يبح ��ث عن زلـ ّ ��ة لكي يحرم اجلمهور العراقي م ��ن مالحقة فرقه وت�شجيعها
على قدم امل�ساواة مع الأندية الأخرى  ..ك�أنه بذلك يبحث عن �إبرة يف كومة
ق� ��ش كي ينتزع من نادي ال�شرط ��ة �أو �أي فريق عراقي الحق ًا حقه يف اللعب
على �أر�ض مدينة عراقية �أخرى غري كربالء وهي �أربيل!
يح� � ّز يف نف�سي �أن �أج ��د االحتاد العربي لكرة القدم مبث ��ل هذه القدرة على
الف�ش ��ل يف التعام ��ل مع �شع ��ب عريق يف ك ��رة القدم � ..شع ��ب ي�ضع العرب
والعروب ��ة �أولوي ��ة له يف كل مي ��دان  ..وهاكم كل هذا التاري ��خ لتعرفوا �أن
العراق كان احل�صن واملالذ  ،ومل يخرت يوم ًا �أن يبتعد عن �أ�شقائه �إال مبقدار
ما يريد ه�ؤالء �أن ديروا له ظهورهم وي�ضعوه يف خانق �ضيق!
كن ��ت امتن ��ى على احت ��اد الكرة العرب ��ي �أن يثب ��ت �أن معاي�ي�ره يف الأخوّة
والتف ّه ��م و�صل ��ة الدم � ،أقوى و�أ�شد ثبات ًا من معاي�ي�ر الفيفا ال�صارمة  ..هل
كان �صعب� � ًا عل ��ى �أي فريق عرب ��ي �أن ي�ضغط على نف�س ��ه ويحط الرحال يف
مدينة مثل �أربيل تتوافر على ال�سالم واالطمئنان كي يلعب ويبعث ر�سالته
�إىل �أ�شقائ ��ه يف الع ��راق  ..ر�سالة يبعث معها الأم ��ل يف �أن تكون كرة القدم
واجهة للوقفة الأخوية الرا�سخة يف الزمن ال�صعب؟!
ال�ص ��ورة وا�ضحة  ،وال غ�شاوة على العني � ..إنه الف�شل املزمن �إزاء العراق
ري من الأ�شقاء الذين يح ّول ��ون مثل هذا اللحظات
 ..الف�ش ��ل الذي �أدمن ��ه كث ٌ
التاريخي ��ة �إىل جت ��ارب يبحث ��ون فيها عن (جن ��اح) جدي ��د يف تقييد الكرة
العراقية �أو حتييدها بعيد ًا عن عمقها التاريخي واجلغرايف وامل�صريي!
�إن هي �إال �أيام قالئل ويفاجئنا
االتحاد العربي وهو يقلب ظهر
المِ َجـن للعراق ويقرر نقل مباراة
ال�شرطة مع نواذيبو الموريتاني
�إلى بلد �آخر

�صفارة �سريالنكية ت�ضبط لقاء الوطني مع �إيران

احتاد اليد يحدد موعد انطالق دوريه املمتاز

 بغداد  /املدى

 بغداد  /املدى

ق ��ررت جلن ��ة احل ��كام يف االحت ��اد
الآ�سي ��وي لكرة الق ��دم تعني احلكم
الدويل ال�سريالنك ��ي ديالن هيتيكا
بريي ��را ب ��د ًال م ��ن احلك ��م ال ��دويل
الأردين �أده ��م خمادم ��ة لإدارة
مب ��اراة منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة
القدم ونظريه الإيراين يف ال�ساعة
اخلام�س ��ة ع�صر بعد غ ��د اخلمي�س
على ملع ��ب عمان ال ��دويل باملدينة
الريا�ضي ��ة يف العا�صم ��ة الأردني ��ة
عم ��ان �ضم ��ن مناف�س ��ات اجلول ��ة
اخلام�س ��ة والأخ�ي�رة م ��ن ال ��دور
الثاين حل�س ��اب املجموع ��ة الثالثة
بالت�صفي ��ات الآ�سيوي ��ة امل�شرتك ��ة
امل�ؤهلة لنهائي ��ات ك�أ�س العامل لكرة
الق ��دم  2022بقط ��ر وك�أ� ��س �آ�سي ��ا
لكرة القدم  2023بال�صني .
ذكر ذلك �أمني �س ��ر احتاد كرة القدم
طارق �أحم ��د علي للم ��دى و�أ�ضاف
�أن احت ��اده ت�سل ��م �إ�شع ��ار ًا ر�سمي ًا
م ��ن جلن ��ة احل ��كام يف االحت ��اد
الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم بخ�صو�ص
الطاقم ال�سريالنكي اجلديد بقيادة
دي�ل�ان هيتي ��كا برييرا م�ش�ي�ر ًا اىل
�أنهم �سي�صل ��ون العا�صمة االردنية
عمان اليوم الثالث ��اء للم�شاركة يف
امل�ؤمت ��ر الفن ��ي اخلا� ��ص مبب ��اراة
منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم
ونظريه االي ��راين الذي �سيعقد غد
الأربعاء ويح�ضره املالك الإداريني
ل ��كال املنتخب�ي�ن يت ��م في ��ه الك�ش ��ف
ع ��ن القائم ��ة النهائي ��ة املكون ��ة من
 23العب� � ًا اىل جان ��ب الك�ش ��ف ع ��ن

ح� �دّد احتاد كرة الي ��د يوم اجلمعة
املقب ��ل املواف ��ق اخلام� ��س ع�ش ��ر
من �شه ��ر ت�شرين الث ��اين اجلاري
موع ��د ًا جديد ًا النطالق مناف�سات
ال ��دوري املمتاز بكرة اليد للمو�سم
 2020-2019ب ��د ًال م ��ن املوعد
ال�ساب ��ق الذي كان ي ��وم الأول من
ال�شه ��ر ذاته ال ��ذي مت تاجيله اىل
�إ�شع ��ار �آخ ��ر ب�سب ��ب التظاهرات
الت ��ي �شهدته ��ا العا�صم ��ة بغ ��داد
وحمافظ ��ات باب ��ل وكرب�ل�اء

القم�ص ��ان الر�سمية التي �سريتديها
الالعب�ي�ن وحرا� ��س املرم ��ى ف�ض�ل ً�ا
عل ��ى مناق�ش ��ة ت�أم�ي�ن اجلوان ��ب
الإدارية والفنية والأمنية الواجب
توفره ��ا يف ملع ��ب عم ��ان ال ��دويل
وحتديد موعد دخول اجلماهري .
و�أكد �أن �أ�س ��ود الرافدين م�صممني
عل ��ى خط ��ف العالم ��ة الكامل ��ة من
نظرائه ��م الإيراني�ي�ن يف القم ��ة
املنتظرة التي �ستجمعهما للمحافظة
عل ��ى �ص ��دارة املجموع ��ة الثالث ��ة
واال�ستعداد ب�ش ��كل مثايل للديربي
اخلليج ��ي ال�ساخ ��ن م ��ع الأحم ��ر
البحريني ال ��ذي �سيقام يف ال�ساعة
اخلام�س ��ة ع�صر ي ��وم التا�سع ع�شر
م ��ن �شهر ت�شري ��ن الث ��اين اجلاري
عل ��ى ملع ��ب عم ��ان ال ��دويل يف
اجلولة الأوىل م ��ن مرحلة الذهاب
بالت�صفي ��ات الآ�سيوي ��ة امل�شرتك ��ة

حل�ص ��د ثالث نق ��اط جدي ��دة تق ّرب
الع ��راق م ��ن االنتق ��ال اىل ال ��دور
الثال ��ث احلا�سم للمونديال وخطف
تذك ��رة الت�أه ��ل اىل الن�سخة املقبلة
من بطولة ك�أ�س �آ�سيا لكرة القدم .
اجلدي ��ر بالذك ��ر �إن املنتخ ��ب
الوطن ��ي لكرة القدم يت�صدر ترتيب
املجموع ��ة الثالثة بر�صي ��د  7نقاط
يف ختام اجلولة الثالثة من مرحلة
الذه ��اب متفوق� � ًا بف ��ارق الأه ��داف
على املنتخب البحريني لكرة القدم
�صاح ��ب مرك ��ز الو�صاف ��ة يليه يف
املرك ��ز الثال ��ث املنتخ ��ب االي ��راين
لكرة الق ��دم وميلك  6نق ��اط وذهب
املرك ��ز الراب ��ع اىل منتخ ��ب هونغ
كون ��غ بر�صي ��د نقطة واح ��دة وحل
منتخ ��ب كمبودي ��ا لك ��رة الق ��دم يف
املرك ��ز اخلام�س والأخ�ي�ر بر�صيد
نقطة واحدة فقط .

والنج ��ف والديواني ��ة وال�سماوة
والكوت والعم ��ارة والب�صرة منذ
يوم اخلام�س والع�شرين من �شهر
ت�شرين الأول املا�ضي .
وقال املن�سق الإعالمي الحتاد كرة
اليد ح�سام عبد الر�ضا يف ت�صريح
خ� ��ص به ( املدى )� :إن هذه املوعد
اجلدي ��د النطالق ال ��دوري املمتاز
بالي ��د مت اتخاذه م ��ن قبل جمل�س
�إدارة االحت ��اد ال ��ذي يرت�أ�س ��ه
�سالم عواد حي ��ث اعتمد م�شاركة
 12فريق� � ًا م ��ن العا�صم ��ة بغ ��داد
واملحافظ ��ات يف ه ��ذه الن�سخة (

ال�شرط ��ة حام ��ل اللق ��ب واجلي�ش
الو�صيف وكربالء ودياىل وبلدية
الب�ص ��رة وال�سليماني ��ة وامل�سي ��ب
والفت ��وة والك ��وت والطلب ��ة
والدغ ��ارة واخللي ��ج العرب ��ي )
حيث �ستلع ��ب املباري ��ات بطريقة
ال ��دوري العام من جولتي الذهاب
والإياب .
وتاب ��ع ح�س ��ام اىل �أن ج ��دول
مناف�س ��ات ال ��دور الأول من جولة
الذه ��اب ي�ش�ي�ر اىل �إج ��راء ث�ل�اث
مواجهات يف ي ��وم اجلمعة حيث
�سيلع ��ب فري ��ق ال�شرط ��ة حام ��ل

اللق ��ب يف ال�ساع ��ة الرابعة ع�صر ًا
م ��ع فري ��ق الطلب ��ة ت�سبق ��ه يف
ال�ساع ��ة الثاني ��ة والن�ص ��ف ظهر ًا
مب ��اراة فريق ��ي دي ��اىل والك ��وت
يف حمافظ ��ة دي ��اىل ويلتق ��ي يف
ال�ساع ��ة الثالث ��ة ع�ص ��ر ًا مب ��اراة
فريق ��ي كرب�ل�اء والدغ ��ارة يف
حمافظة كرب�ل�اء املقد�سة وجتري
يف ي ��وم ال�سب ��ت املقب ��ل ث�ل�اث
لق ��اءات حي ��ث يحل فري ��ق الفتوة
املو�صل ��ي �ضيف ًا ثقي�ل� ًا على فريق
بلدية الب�ص ��رة يف ال�ساعة الثانية
والن�ص ��ف ظه ��ر ًا وي�ضي ��ف فريق

امل�سي ��ب عل ��ى قاعة املعه ��د التقني
للم�سيب يف حمافظ ��ة بابل فريق
ال�سليماني ��ة يف التوقي ��ت ذات ��ه
وتنتظ ��ر فري ��ق اخللي ��ج العرب ��ي
يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة مواجه ��ة
�صعبة �أمام م�ضيفه فريق اجلي�ش
و�صيف حامل اللقب يف العا�صمة
بغداد يف ال�ساعة الثالثة ع�صر ًا .
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن فريق ال�شرطة
لك ��رة الق ��دم حاف ��ظ يف املو�س ��م
املا�ض ��ي عل ��ى لق ��ب دوري الي ��د
املمتاز للم ��رة الرابعة حتت قيادة
املدرب ظافر �صاحب .

ليفربول ي�سري بخطى واثقة نحو لقب الربميرليغ
 بغداد  /املدى
خط ��ى فري ��ق ليفرب ��ول حام ��ل لق ��ب دوري
�أبط ��ال �أوروب ��ا لك ��رة الق ��دم ال ��ذي يت ��وىل
تدريبه االملاين يورغ ��ن كلوب خطوة هامة
نح ��و البحث ع ��ن لق ��ب ال ��دوري االنكليزي
املمتاز لكرة القدم بعد تو�سيعه فارق النقاط
عن �أقرب مناف�سيه (لي�سرت �سيتي وت�شل�سي
)اىل  8نق ��اط �أثر �أكت�ساحه لغرميه التقليدي
فري ��ق مان�ش�سرت �سيت ��ي بنتيجة ( )1-3يف
قمة اجلولة الثانية ع�شرة من مرحلة الذهاب
الت ��ي جرت بينهم ��ا على ملع ��ب �أالنفيلد يف
مدينة ليفربول االنكليزية .
ولعب املهاجم ال�سنغ ��ايل �ساديو ماين دورا
م�ؤث ��را يف ح�ص ��ول الري ��دز عل ��ى العالم ��ة الفوز االول الذي �سجله فابينهو يف الدقيقة �سيت ��ي اىل جانب انه �سجل هدف الثالث يف
الكاملة للمباراة بحكم �أنه كان احللقة الأهم ال�ساد�س ��ة من ال�ش ��وط االول من خالل ركلة الدقيق ��ة اخلم�سني من املباراة التي �أعتربته
يف تفك�ي�ر مدربه يورغن كل ��وب على �أر�ض جميل ��ة �أر�سله ��ا من خ ��ارج منطق ��ة اجلزاء العدي ��د م ��ن ال�صح ��ف االنكليزي ��ة ال�صادرة
ملعب الأنفيلد حيث �ساهم يف �صناعة هدف �أ�ستق ��رت يف �شباك مرمى فري ��ق مان�ش�سرت �أم�س االثنني بانه النج ��م االوحد بال منازع

متفوق ��ا عل ��ى زميله املهاج ��م امل�صري حممد
�صالح ال ��ذي جنح يف زيادة غل ��ه فريقه من
االه ��داف باله ��دف الث ��اين ال ��ذي �سجله يف
الدقيق ��ة الثاني ��ة ع�شرة �أفرح ب ��ه اجلماهري
الريا�ضي ��ة يف الوط ��ن العرب ��ي م ��ن ع ��ودة
الفرعون اىل م�ستواه املتميز .
وحافظ فريق ليفربول لكرة القدم على مركز
ال�صدارة بر�صي ��د  34نقطة و�سجله اخلايل
من الهزائم بانتهاء مناف�سات اجلولة الثانية
ع�شرة من مرحلة الذهاب للدوري االنكليزي
املمت ��از باملو�س ��م  2020-2019حي ��ث ف ��از
يف  11مب ��اراة وتع ��ادل يف واح ��دة م ��ع
فريق مان�ش�س�ت�ر يونايتد فيما تراجع فريق
مان�ش�سرت �سيتي بع ��د هذه اخل�سارة الثالثة
له يف م�شواره اىل املركز الرابع بر�صيد 25
نقطة متخلفا بفارق نقطة واحدة عن فريقي
لي�سرت �سيت ��ي وت�شيل�سي �صاحبي املركزين
الثالث والرابع يف الرتتيب .
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مت����ث��ل�ات وع�������ي ج���ي���ل���ي م���غ���اي���ر
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تكترّ ع ��ن (الكذل ��ة)  ،وخ ��ل (�إعكال ��ك) لل ��دكات
 ..ه ��ي (�أهزوج ��ة) ردّده ��ا ال�شب ��اب يف �ساح ��ة
التحرير منذ الأيام الأوىل النتفا�ضتهم  ،ت�ستمد
حم�صوله ��ا الثق ��ايف اخل�ص ��ب م ��ن �أح ��د �أنواع
الرتاث ال�شعري ال�شعبي العراقي امل�صطلح عليه
(الهو�س ��ة) �أو(العرا�ضة) ،ذل ��ك النمط من الأداء
ال�شعري احلما�سي اخلا�ص بالرجال غالب ًا الذي
يق ��وم نظامه الإيقاعي على جملة ق�صرية يقولها
�شخ� ��ص متخ�ص�ص يف هذا الف ��ن  ،ويطلق عليه
ا�س ��م (امله ��وال)  ،حي ��ث ت�أتي (هو�ست ��ه) م�ؤداة
يف �آخ ��ر م ��ا يرجتله م ��ن �شعر  ،بجمل ��ة موجزة
ومكثف ��ة ومن�ضبط ��ة مو�سيقي ًا  ،ليق ��وم الرجال
املحت�ش ��دون حوله برتديدها ع� �دّة مرات بعده ،
م�ؤدين معها رق�صة تعبريية خا�صة.
وم ��ن مل ت�صله مع ��اين بع�ض مف ��ردات (هو�سة)
ال�شباب هذه ف�إن كلمة (تكرت) مبعنى قف جانب ًا ،
و(الكذلة) هي ال�شعر الطويل فوق اجلبهة ،وتلك
ق�صة �شعر ي�صنعها كثري من ال�شباب  ،وال�شابات
�أي�ض ًا  .ورمبا يذهب م�آل ت�أ�صيل الداللة فيها �إىل
مفردة (الق ��ذال) العربية الف�صيح ��ة  ،مع مناقلة
يف مكان ال�شعر املق�صود ،فهو يف (القذال) ـ على
م ��ا ت ��ورده معاجم اللغ ��ة :م�ؤخرة �شع ��ر الر�أ�س
الطويل لدى الإن�س ��ان واخليل  ،يف حني �أم�سى
هنا مقدمته.
�أم ��ا (الع ��كال) فه ��و (العق ��ال)  ،و(ال ��دكات)  :ما
تنته ��ي �إليه بع�ض امل�شكالت يف البيئات الريفية
وال�شعبي ��ة ـ بع ��د ف�ش ��ل املفاو�ض ��ات ب�ي�ن طريف
النزاع القبلي الت ��ي تعقد من �أجل حلها  ،لي�ؤول
الأمر �إىل مهاجمة بي ��ت املعتدي �أو الأخذ بالث�أر
منه.
و�ضع ��ت الأهزوجة لفظ ��ة (الكذلة) ب�إزاء لفظة
(الع ��كال) لإنت ��اج دالالت مت�ض ��ادة ،واملفردت ��ان
متزامنت ��ا التداول يف املعجم ال�شعبي العراقي ،
�إذ يذهبان بعيد ًا يف زمانية اال�ستخدام الكالمي
ال ��ذي ا�ستوعبته اللهج ��ات العراقية يف خمتلف
بيئاته ��ا  ،وكذل ��ك بع� ��ض لهجات بل ��دان اخلليج
العربية  ،و�ضمن خ�صو�صي ��ات ت�شكلها اللفظي

ال ��ذي غاي ��رت يف كث�ي�ر م ��ن مفردات ��ه الت ��داول
الكالمي يف البيئات ال�شعبية العربية الأخرى.
وال�ش ��ك يف �أن ورود املفردتني يف الأهزوجة مل
يك ��ن بق�صد ت�أ�شري ال�سطح الداليل املعلنّ يف كل
منهما ب ��ل ما يخربان به من ح� � ّد كنائي  ،لتكون
(الكذلة) �إ�شارة �إىل جيل ال�شباب ،و(العكال) ملن
هم �أكرب منهم �سن ًا من الآباء والأهل عموم ًا.
وت�ستكم ��ل املفردت ��ان متنهم ��ا ال ��داليل املق�صود
حني تندرج كل منهم ��ا يف مكتنفها اللفظي الذي
تعا�ضده ��ا فيه بقية مف ��ردات جملتها ،فقد توجه
الفع ��ل (تكرت) الذي ي�صدح ب ��ه �صوت متكلم من
جي ��ل ال�شب ��اب �إىل خماط ��ب من اجلي ��ل الآخر،
يدع ��وه ـ وبن�ب�رة تنب� ��س ب�شيء م ��ن ال�سخرية ـ
د .علي حداد
�إىل �أن يقف جانب ًا ،ويراقب بحيادية ما �سيكون
للـ (الكذل ��ة = ال�شباب) من فعل وطني يتمرد فيه
عل ��ى ال�سائد الذي ال يرت�ضي ��ه  ،وبجر�أة و�إقدام
عج ��زت عنهم ��ا الأجيال الت ��ي �سبقته تل ��ك التي
متلكته ��ا الآن ـ وح�س ��ب ر�ؤي ��ة اجلي ��ل ال�ش ��اب ـ
يف تل ��ك ال�شخ�صي ��ة كلم ��ا �أمعن ��ا رجوع� � ًا يف كالوباء يف بناها كلها  ،ثم لي�أتي بعده ما ر�سخه
ان�شغاالت مب�شكالت �أقل �ش�أن ًا و�أهمية.
م�سرية الزمن  ،حي ��ث تن ّد تلك الهيمنة التي كان االحت�ل�ال الأمريكي من هيمن ��ة �سلطوية فا�سدة
م�صدرها الأ�سا�س مددها القادم �إىل مراكز املدن يف كل جم ��االت فعله ��ا الذي مل يعد في ��ه من �أمل
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حمل ��ت ه ��ذه الأهزوج ��ة عمق� � ًا داللي� � ًا خ�صب� � ًا العراقي ��ة ـ وبغ ��داد خا�صة ـ من الري ��ف العراقي لب ��زوغ �أف ��ق م�ستقبل ��ي منتظر يحق ��ق للأجيال
ومثري ًا ،فهي ترت�سم (العالمات) املمثلة لنمطني ال ��ذي �أ�سبغ قيم ��ه وممار�سات ��ه واعتقاداته على اجلديدة ال�شابة ما حتلم به وتتمناه  ،وهي التي
من ال�سل ��وك الذي ي�شري �إليهم ��ا مدلولها ببعدي املدينة  ،لتفر�ض النزعة الريفية مبثلها وتراتبها تهي�أ له ��ا �أن تت�سع م�ساحة ب�صره ��ا وب�صريتها ـ
تلقيه �سواء املبا�ش ��ر املعلن � ،أو الآخر الذي يقع القيمي ـ وبق ��وة االنتماء وكثافته العددية ـ كثري عرب و�سائل االت�ص ��ال احلديثة  ،و�أن تقارن بني
حتت �سطح ��ه  ،ويو�ص ��ف ب�أنه (معن ��ى املعنى) م ��ن ا�شرتاطاته ��ا على بني ��ة املجتم ��ع املديني  ،ماهي في ��ه وما يعي�ش ��ه ويتنعم في ��ه �سواها من
 ،لت�ش�ي�ر �إىل �صورت�ي�ن مت�ضادت�ي�ن يف الت�شكل وتتحكم به حتى وقتنا الراهن .
�شب ��اب البل ��دان الأخ ��رى  .وعند ه ��ذا القدر من
والإجن ��از ،ع�ب�ر ت�أ�ش�ي�ر منظوم ��ة م ��ن القي ��م ولك ��ن ذلك ال يتمث ��ل امل�شهد املجتمع ��ي العراقي املكاب ��دات مل يك ��ن �أم ��ام تل ��ك ال ��روح ال�شبابية
احلا�ضرة التباين بني الأجيال  ،لتكا�شف التلقي كل ��ه  ،وال�سيم ��ا يف عق ��وده الأخ�ي�رة � ،إذ �أن امل�صغي ��ة لن ��زوع التجدي ��د م ��ن ب ��د �إال �أن تباعد
وب�إدالل متناه ب�صراع الأجيال من حيث املوقف متغ�ي�رات احلياة الع�صرية وم�ستجدات ثقافتها وجودها عن كثري من طروحات اال�ستكانة التي
والفكر ومواجهة امل�ش ��كالت واجلر�أة يف اتخاذ يف ال�سل ��وك وامللب� ��س والوع ��ي والتعام ��ل م ��ع متلك ��ت الأجيال قبلها ،و�أن تعرب عن متردها يف
القرار املنا�سب لها.
املنت ��ج الإعالم ��ي احلدي ��ث ـ ال ��ذي تغلغ ��ل بث ��ه امللب� ��س وال�سل ��وك واالهتمام ��ات  ،بل حتى يف
ولعله ��ا ت�ؤ�ش ��ر ـ م ��ن ب�ي�ن م ��ا ت�ؤ�ش ��ره ـ م�ساحة يف كل �ش� ��ؤون احلي ��اة وك�شوفاته ��ا ـ مل تك ��ن مفردات التداول اللغوي التي تتخاطب بها فيما
الت�ض ��اد ب�ي�ن وع ��ي (مدين ��ي) جدي ��د يعتمل يف لت�ت�رك ذلك متواتر الهيمن ��ة  ،وفاع ًال وحيد ًا يف بينها.
نفو� ��س الأجي ��ال العراقي ��ة ال�شاب ��ة و�سلوكها  ،احت ��واء تطلعات �أجيال جدي ��دة ولدت بني يدي ولك ��ن �أن ��ى لذل ��ك وح ��ده �أن ي�ستوع ��ب نزوعها
ب� ��إزاء الغال ��ب م ��ن الهيمن ��ة القيمي ��ة (الريفية) (�أب ��وّ ة) ا�ضط ��رت �أن تعاي� ��ش �أزمن ��ة ا�ستب ��داد الإن�س ��اين بحيويت ��ه وجر�أت ��ه وتطلعات ��ه  ،وقد
الت ��ي تلب�س ��ت �سل ��وك ال�شخ�صي ��ة العراقية يف �سلط ��وي �أنهكتها يف ح ��روب عبثية وح�صارات �أب�ص ��رت م ��ا يث�ي�ر حفيظتها م ��ن ف�س ��اد الطبقة
�أجياله ��ا ال�سابقة  ،وهو ما يب ��دو �أكرث ت�شخ�ص ًا مدمرة وت�شرذم جمتمع ��ي وخراب قيمي انت�شر احلاكم ��ة ـ منذ التغيري وحتى اليوم ـ تلك الطبقة

جدران العراق ولبنان واخليط الإيراين
ً
عاما� ،أوفدتني «ال�شرق الأو�سط»
قبل ثالثين
لتغطية �أخبار جدار برلين المتداعي .ولم
ً
م�ستغربا �أن تنتابني ،ك�صحافي عربي
يكن
�شاب� ،أ�سئلة عن العالم الذي �أنتمي �إليه.
ً
الحقا حين فر االتحاد
تزايدت حدة الأ�سئلة
ال�سوفياتي �إلى متحف التاريخ ،وت�ساقط �أيتام
ً
تباعا.
الكرملين

يف املقه ��ى ،ق ��رب اجلدار ،رح ��ت �أفكر .متى �ست�س ��قط اجلدران
العربي ��ة؟ لي�س فق ��ط اجلدران الت ��ي متنع هذه الدول ��ة العربية
م ��ن التوا�صل مع جارته ��ا ،بل �أي�ض ًا ج ��دران الداخل التي كانت
حتتج ��ز العقل والقلب والرئتني .كان ا�س ��م حاكم العراق �صدام
ح�س�ي�ن .وحاك ��م ليبي ��ا معم ��ر الق ��ذايف .وحاكم �سوري ��ا حافظ
الأ�سد .وكان ق�صر بعبدا اللبناين يف عهدة جرنال �صاخب ا�سمه
مي�شال ع ��ون ،وب�صفته رئي�س ًا حلكوم ��ة �ش ّكلها من الع�سكريني.
الي ��وم ،غاب الزعماء الثالثة ،ويقيم ق�ص ��ر بعبدا يف عهدة عون
رئي�س� � ًا منتخب� � ًا ت�شه ��د بداية الن�ص ��ف الثاين من عه ��ده �سقوط
ج ��دران كثرية بفع ��ل احلراك ال�شباب ��ي والطالبي� .أم ��ا العراق
الذي اعتقدنا �أن �ص ��دام ح�سني كان اجلدار الوحيد الذي مينعه
من التق ��اط �أنفا�سه واللحاق بالع�ص ��ر ،في�شهد هو الآخر ت�صدع
جدران �صيغة املحا�ص�صة والتقا�سم التي �أنهكت البالد.
كان �سق ��وط اجلدار نهاية حقب ��ة وبداية �أخرى� .س ��اد االعتقاد
�أن الع ��امل �سيعي�ش طوي ًال يف عهدة القطب الواحد املنت�صر .ثم
تبني �أن �أعباء قيادة العامل �أكرب من �أن ت�ضطلع بها دولة واحدة،
حتى ولو امتلكت االقت�صاد الأول واجلي�ش الأقوى .ومل يت�أخر
الوق ��ت كثري ًا ،فق ��د �شهدنا رو�سيا تطل من ال ��ركام ال�سوفياتي،
وبزعام ��ة الكولونيل الذي كان يقيم قرب اجلدار وحمل اجلرح
يف قلب ��ه ،وا�سمه فالدميري بوتني .ث ��م �شهدنا ال�صعود ال�صيني
املذهل ،حني متكن ورثة ماو من �إخراج مئات ماليني ال�صينيني
م ��ن الفقر ب�أف ��كار مل ترد �أب ��د ًا يف «الكتاب الأحم ��ر» الذي دبجه
«الرب ��ان العظي ��م»� .أ�سقط الورثة جدار ماو ب�ل�ا �ضجيج ،لكنهم
حفظ ��وا من عهده هال ��ة �ضريحه و�آلة رقاب ��ة وا�ستقرار ،ا�سمها
احلزب ال�شيوعي ،بعدما غ�سلوه يف نهر العوملة.
ثمة ما هو �أهم و�أخطر مما تقدم� .أدى تراكم الأبحاث �إىل �سل�سلة
متالحق ��ة م ��ن الث ��ورات العلمي ��ة والتكنولوجية غ�ي�رت �أي�ض ًا
عالق ��ة الفرد بالعامل ،و�سمحت بتدفق ح ��ر للأخبار والتعليقات
وال�صور .مل يع ��د با�ستطاعة �أحد اعتق ��ال املعلومات عند نقطة
احلدود ،ومطالبتها باحل�صول على ت�أ�شرية دخول ،واخل�ضوع
المتح ��ان جهاز الأمن قب ��ل الت�سرب �إىل عق ��ول املواطنني؛ �إنها
ث ��ورة و�سائل التوا�ص ��ل االجتماع ��ي .و�إذا كان التاريخ �سجل
�أن ر�شا� ��ش الكال�شينكوف لعب دور ًا كبري ًا يف حتقيق الثورات
واالنتفا�ضات يف العامل ،ف�إن التاريخ �سي�سجل الحق ًا �أن الهاتف
الذكي �أعنف من الكال�شينكوف و�أكرث فاعلية وخطر ًا.
�أ�سقط ��ت ثورة االت�ص ��االت كثري ًا من اجل ��دران .اجلدران التي
�شيدها الأه ��ل بفعل املحافظة واخلوف .واجلدران التي �أقامها
الأم ��ن حلرا�سة النظام .واجلدران التي �أقامتها احلكومات ملنع
الدم ��اء اجلديدة احلارة م ��ن التدفق يف ع ��روق املجتمع .هزت
ث ��ورة االت�ص ��االت كل �ش ��يء .وطرحت عالم ��ات ا�ستفهام حول
كل �شيء� .أ�سقطت املحظورات وا�ستدرجت �إىل النقا�ش ما كان
ي�ستحيل اقتياده �إىل امل�شرحة.
هل ترانا نبالغ �إذا قلنا �إن تدفق ال�شبان العراقيني �إىل ال�ساحات
ينذر ب�سقوط جدار الف�ساد والدولة املت�صدعة والزمن الطائفي

الت ��ي �أبانت عن مقا�صدها ،عرب نهمها يف �إ�شباع
نوازعه ��ا الأناني ��ة ال�ضيق ��ة ،وف�شلها يف حتقيق
تطلع ��ات ال�شع ��ب ال ��ذي ظ ��ن به ��ا خ�ي�ر ًا فخاب
ظن ��ه  ،و�إهدارها لرثوات الب�ل�اد ،وتدمري بناها
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية .،و�سيكون
م ��ن البداه ��ة ـ و�ضم ��ن ذل ��ك كل ��ه ـ المباالتها يف
ا�ستيع ��اب جي ��ل ال�شب ��اب وحتقي ��ق طموحات ��ه
و�أحالمه امل�شروعة.
وهك ��ذا مل يج ��د هذا اجلي ��ل ـ ال ��ذي مل يكن كثري
من �أبنائه يوم جاء ه�ؤالء الذين ت�سيدوا امل�شهد
ال�سيا�س ��ي �إىل ال�سلطة قد ولد بعد � ،أو كانوا ما
يزال ��ون ير�ضعون حليب �أمهاته ��م حني ذاك ـ �إال
�أن يعلي من �ش�أن مترده فيحيله انتفا�ضة عارمة
ال تبقي وال تذر.
مل تل ��وث ال�سيا�س ��ة معظ ��م �أبن ��اء ه ��ذا اجلي ��ل،
ومل تغوه ��م الأح ��زاب احلاكم ��ة باالمتي ��ازات
وامل�صال ��ح .وباملقابل مل تك ��ن غ�ضبتهم غريزية
مندفع ��ة بال عمق �شعوري را�سخ ،بل كانت نتاج
م ��ا يحيق بهم م ��ن �إحباط وفق ��دان الأمل بحياة
�آمنة وتعليم جي ��د وفر�ص عي�ش كرمي  ،ليرتاكم
ذل ��ك مع ما يرون ��ه وي�سمعون ��ه ويعاي�شونه من
مكابدات �أهلهم وعوائلهم .
لقد انت�ش ��رت يف �صفوفهم الأمية حتى جتاوزت
ن�سبته ��ا ـ بني عم ��ر ال�ساد�سة ع�ش ��رة والع�شرين
وح�س ��ب بع�ض الإح�ص ��اءات الر�سمية ـ الثالثني
باملئة من �أعدادهم .لك ��ن �أميتهم العلمية مل تقف
عائق ًا �أمام وعيهم مبا يعانيه �أهلهم ووطنهم .
وكن ��ا نظنهم ـ وكان ظنن ��ا �إثم ًا مركب ًا ـ �أنهم ـ فيما
يلب�سون  ،ويف ق�صات �شعورهم الغريبة على ما
اعتدناه  ،ويف ان�شغالهم ب�ألعاب (املوبايل) ـ جيل
عابث لأهم له �إال املظاهر التي ال نفع يرجى منها
 ،وم ��ا علمنا �أنهم كانوا يراكم ��ون حد�س ًا وطني ًا
جمعي� � ًا مغاير ًا ،ويدّخرون م�شاعر انتماء باذخة
مل ي�ستلهموه ��ا م ��ن الكتب �أو املناه ��ج املدر�سية
الت ��ي نلح عليه ��م بحفظها ،بل ع�ب�ر تراكم قيمي
الفت �أ�س�سوا عليه ح�ضورهم املتمرد والراف�ض.
لتج ��يء حلظتهم الوطنية ال�صادحة ب�صحو غري
معه ��ود واندف ��اع ال يجارى ،فكان ��ت انتفا�ضتهم

البا�سل ��ة التي �أرخ ��ت لزمن غ�ض ��ب عراقي �أكرث
وعي� � ًا مب ��ا يري ��د و�أ�ش ��د �إ�ص ��رار ًا عل ��ى حتقيق
�أهدافه .
فعل ��وا ذل ��ك م ��ن دون �أن يغ ��ادروا ت�أ�سي�سه ��م
املجتمع ��ي العراقي بعمقه و�أريحيت ��ه  ،فقد �أبدوا
�إلتزام� � ًا �أخالقي ًا عالي� �اُ� ،أثبتوا من خالله �أن قيمهم
�أنق ��ى ونخوته ��م م ��زكاة  ،فما ذك ��رت يف �ساحات
اعت�صامه ��م حال ��ة حتر� ��ش واحدة عل ��ى الرغم من
الزخ ��م الب�شري الهائ ��ل ووجود كثري م ��ن البنات
املنتف�ض ��ات مثله ��م  ،اللواتي ازده ��ى ماء احل�سن
على وجوههن خملوط ًا بالغ�ضب الوطني النبيل.
خلخ ��ل ه� ��ؤالء ال�شب ��اب ـ بنين ّا وبن ��ات ـ املعادلة
اجليلي ��ة  ،وم ��ا توات ��ر �ضمنه ��ا من القي ��م التي
ع�شع�ش ��ت ظن ��ا ب ��ارد ًا ع ��ن كث�ي�ر م ��ن الأف ��كار
واملواق ��ف واالدع ��اءات املتعلق ��ة بزمانه ��م
و�إ�شكاالت وجودهم فيه  ،و�إال من كان �سي�صدق
ـ مث ًال ـ �أن (الت ��ك تك) الذي طامل ًا �ضايقتنا حركته
(الف�أرية) ّ
ال�ضاجة يف ال�شوارع  ،وجر�أة �سواقه
واندفاعه ��م ـ ي�أت ��ي علي ��ه اليوم ال ��ذي ي�ستحيل
في ��ه رمز ًا لث ��ورة وطني ��ة �شبابية عارم ��ة ي�ؤدي
فيها �سواق ��ه ـ الذين مل ينل �أغلبه ��م فر�ص تعليم
كافي ��ة ـ �أدوار ًا بطولي ��ة الجت ��ارى  ،م ��ن خ�ل�ال
تفانيه ��م  ،وتقدمهم ال�صف ��وف وت�سابقهم حلمل
امل�صابني واجلرحى  ،والت�ب�رع بنقل املواطنني
�إىل �ساحة التحرير جمان ًا ،لينهال عليهم الثناء ،
وتكتب فيهم ويف (تكتكهم) الق�صائد والأهازيج
 ،وت�ؤلف الأغاين ؟
فعل �شبابن ��ا ما فعلوا  ،وهزجوا �صادحني مبا
تراك ��م يف �أعماقه ��م م ��ن �أ�سى وغي ��ظ وغ�ضب،
م�صعدي ��ن ذل ��ك رد ًا عل ��ى ظنونن ��ا الت ��ي ك�شفوا
بطالنه ��ا  ،وهو �أم ��ر ال يخلو م ��ن �إدانة للأجيال
الأك�ب�ر منهم عم ��ر ًا تلك التي تر�س ��خ يف �أعماقها
خ ��وف مزمن منذ النظ ��ام ال�سابق ال ��ذي مار�س
عليه ��م بط�ش ��ه وجربوت ��ه  ،ووا�ص ��ل كثري منهم
متثل ��ه يف املرحلة الراهنة م ��ن دون فعل وطني
كبري يف�ض ��ح اجلور والف�س ��اد و�ضياع احلا�ضر
وامل�ستقب ��ل ب�ي�ن �أي ��دي حفن ��ة م ��ن الفا�شل�ي�ن
والفا�سدين.

التظاهر ال�سلمي ال يعد جرمية �إرهابية

هادي عزيز علي
غ�سان �شربل

ال ��ذي كاد يقتل العراقيني ،ومعه ��م العراق؟ وهل ترانا نبالغ �إذا
قلنا �إن تدف ��ق ال�شبان اللبنانيني �إىل ال�ساحات وال�شوارع ينذر
ب�سقوط جدار الف�ساد والدولة املت�صدعة وخيمة الطوائف التي
كادت تقتل اللبنانيني ،ومعهم روح لبنان؟ وهل نبالغ �إذا قلنا �إن
عراقي ًا جديد ًا يولد ولن يقبل ب�أقل من دولة ع�صرية امل�ؤ�س�سات
تقوم على ال�شفافية والنزاهة والكفاءة واالنخراط يف الع�صر؟
وهل نبالغ �إذا قلنا �إن لبناني ًا جديد ًا يولد ويرف�ض �أن ي�ستدعى
�إىل الأعرا�س الطائفية بوالئمها وجمازرها ،و�إنه لن يقبل ب�أقل
من دولة القانون واالنفتاح والق�ضاء امل�ستقل؟
�أبحرن ��ا طوي�ل ً�ا يف الي�أ� ��س .قتلنا االنتظ ��ار املديد .ث ��م خيبتنا
انهي ��ارات «الربي ��ع العرب ��ي» ،وتق ��دم قوى املا�ض ��ي لال�ستيالء
عل ��ى �أح�ل�ام النا� ��س .و�أخافتن ��ا ق ��درة الأنظمة عل ��ى الرتويع
وتغي�ي�ر م�س ��ارات احل ��راكات و�إغراقه ��ا يف ال ��دم والإره ��اب.
لكنن ��ا ن ��كاد ن�شهد الي ��وم والدة عربي جديد .ال يري ��د االنت�صار
عل ��ى الطائف ��ة الأخ ��رى وال املذهب الآخ ��ر .يريد تعليم� � ًا يفتح
�أمام ��ه فر�ص العمل والتقدم والإبداع .يريد �شرطي ًا يعمل حتت
�سقف القانون .وحمكمة ال يزجرها مدير املخابرات .يريد دولة
طبيعي ��ة وع�صري ��ة ال تعي�ش دائم ًا على �شفري ح ��رب �أهلية ،وال
تنجب اليائ�سني واالنتحاريني والأحزمة النا�سفة .العربي هنا
وهناك يريد دولة ال�شرفات ال دولة اجلدران.
م ��ا يجري يف الع ��راق ولبن ��ان ي�ستحق التوقف عن ��ده من قبل
اجلمي ��ع .ال ميكن اعتقال نه ��ر التاريخ مهما بلغ ��ت القدرة على
ت�شيي ��د ال�سدود واجل ��دران .عل ��ى ال�سلطات العراقي ��ة �أن تقر�أ
وت�سمع وت�ستنتج .الأمر نف�سه بالن�سبة �إىل ال�سلطات اللبنانية.
ولأن اخلي ��ط الإيراين حا�ضر بقوة يف العا�صمتني ،وت�ستندان
�إلي ��ه يف مقاومة ري ��اح التغيري ،ف�إن على �إي ��ران نف�سها �أن تقر�أ
وت�ستمع وت�ستنتج.
ي�صع ��ب االعتقاد �أن ال�شاب الإيراين ال ت ��راوده الأحالم نف�سها
الت ��ي تراود ال�شاب العراقي وال�شاب اللبناين ،رغم خ�صو�صية
�أو�ض ��اع كل دول ��ة� .إدم ��ان النفخ يف جمر الث ��ورة ال ي�ؤجل �إىل
الأبد اال�ستحقاقات االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية .جدار
اال�شتب ��اك الدائم مع الغ ��رب لن يخفي �أرق ��ام االقت�صاد وو�ضع
العمل ��ة وارتفاع معدل الفق ��ر .وعلى امل�س�ؤول�ي�ن الإيرانيني �أن
يتذك ��روا �أن الثورة ال�صينية �أنقذت عل ��ى يد من �صاحلوها مع
حقائق التق ��دم االقت�صادي وحت�سني حياة النا�س ،و�أن االحتاد
ال�سوفيات ��ي انه ��ار ب�سبب الف�ش ��ل االقت�صادي ورف� ��ض القراءة
يف م�شاع ��ر النا�س .اته ��ام املحتجني يف الع ��راق ولبنان بتلقي
الأم ��وال والأوام ��ر من ال�سفارات لغة ال حت ��ل م�شكلة املت ِهم وال
املتهَم.
�شب ��ان �أبري ��اء بهواتف ذكي ��ة وخميالت غني ��ة و�إرادات �صافية
ي�سقط ��ون اجلدران .من ال ي�ستمع �إليهم يقف يف املع�سكر الذي
�سي�سمى عاج�ل ً�ا �أو �آج ًال مع�سكر اخلا�سرين .ال يحق لإيران �أن
تكون اجلدار الذي مينع التغيري يف العراق ولبنان .
عن ال�شرق الأو�سط

ا�ستعمال الحق المقرر بموجب �أحكام القانون ال يعد جريمة ح�سبما تن�ص عليه المادة
( )41من قانون العقوبات .ولما كانت حرية التظاهر ال�سلمي وحرية االجتماع حق ًا
د�ستوري ًا ت�ضمنته المادة ( )38من الد�ستور المدرج تحت باب الحقوق والحريات في
ً
فعال مباح ًا والفعل المباح يخرج عن نطاق التجريم الوارد في
الد�ستور ،لذا ف�أنه يعد
الن�صو�ص العقابية ،طالما �أن فعل االحتجاج والتظاهر ا�ستند الى ن�ص د�ستوري والذي
بموجبه يكون المتظاهر الطرف الثاني في العقد االجتماعي الذي ت�ضمنته الوثيقة
الد�ستورية و�أرت�ضى �أن تكون ن�صو�صه وما ي�ستل منه من ن�صو�ص قانونية ت�سهل تطبيق
�أحكامه ،هي العن�صر ال�ضابط الذي ينظم العالقة بين المواطن وال�سلطة  ،و�إن �إخالل
ال�سلطة بهذه العالقة العقدية يجعلها متع�سفة في تطبيق القانون والفعل المن�سوب
لها يلزمها الجزاء .

لق ��د ع ��رف الفق ��ه القان ��وين الإره ��اب
بتعاري ��ف خمتلف ��ة وح�سب اجله ��ة التي
تنظ ��ر �إلي ��ه �سيا�سي ��ة كان ��ت �أم ثقافية �أم
�آيديولوجي ��ة فقي ��ل �إنه  ( :عم ��ل وح�شي
وعن ��ف منظ ��م يرم ��ي اىل خل ��ق حالة من
الرع ��ب والتهديد العام املوجه اىل الدولة
�أوجماع ��ة �سيا�سي ��ة وترتكب ��ه منظم ��ة
بق�ص ��د حتقيق �أه ��داف �سيا�سية )  .وقال
�آخ ��ر ( :هو جمموع ��ة من االفع ��ال تت�سم
بالعن ��ف ت�ص ��در من جماعة غ�ي�ر قانونية
�ض ��د الأف ��راد �أو �سلطات الدول ��ة حلملهم
عل ��ى �سل ��وك مع�ي�ن �أو تغي�ي�ر االنظم ��ة
الد�ستوري ��ة والقانوني ��ة داخ ��ل الدولة .
وق ��ال ثال ��ث  ( :يتحقق الإره ��اب اذا كان
الباع ��ث �أيديولوجيا �أك�ث�ر منه �شخ�صي ًا،
و�أن يكون الفع ��ل �أدى اىل �إحلاق ال�ضرر
والأذى �ض ��د احلياة واملمتل ��كات) .وقيل
�أخ�ي�ر ًا ولي�س �آخ ��ر ًا (:ا�ستخ ��دام العنف
ك�أداة لتحقي ��ق �أهداف �سيا�سية )  .وبهذه
التعريف ��ات التي مل يخ ��رج عنها التعريف
ال ��وارد يف قان ��ون مكافح ��ة االرهاب رقم
( )13ل�سنة  2005تكون ال�صورة امل�شكلة
عن الإرهاب وا�ضحة.
وملزيد من االي�ضاح فقد بيّنت املادة الثانية
م ��ن القانون الأفع ��ال التي عده ��ا امل�شرع
�أفع ��ا ًال ارهابي ��ة ميك ��ن يف حال ��ة ثبوتها
وحتقق �أركانها ان ت�شكل جرمية ارهابية
تل ��زم بتوجي ��ه التهمة ملرتكبه ��ا على وفق
�أحكام املادة الرابعة من القانون املذكور،
وبخالف ذلك ال تعد اجلرمية �إرهابية� ،إذ
قد حتمل تو�صيف ًا قانوني ًا �آخر .
والأفع ��ال التي بينتها املادة �أعاله والتي
تع ��د �أفعا ًال �إرهابية ه ��ي  – 1 :العنف �أو

التهديد ال ��ذي يهدف اىل �إلقاء الرعب بني
النا� ��س �أوتعري� ��ض حياته ��م وحرياته ��م
و�أمنه ��م للخط ��ر وتعري� ��ض �أمواله ��م
وممتلكاته ��م للتل ��ف �أي� � ًا كان ��ت بواعث ��ه
و�أغرا�ض ��ه يق ��ع تنفيذه مل�ش ��روع �إرهابي
منظ ��م فردي� � ًا �أو جماعي� � ًا  2-.تخريب �أو
�أتالف �أو �إ�ضرار عن عمد مباين �أو �أمالك
عام ��ة �أو م�صالح حكومية عامة �أو دوائر
الدولة والقطاع اخلا� ��ص  ...واحليلولة
دون ا�ستعمال ��ه للغر� ��ض املعد ل ��ه بباعث
زعزعة الأم ��ن واال�ستقرار  – 3 .من ّ
نظم
�أو تر�أ�س �أو ت ��وىل قيادة ع�صابة م�سلحة
�إرهابي ��ة متار� ��س وتخط ��ط ل ��ه وكذل ��ك
الإ�سه ��ام واال�ش�ت�راك في ��ه  – 4 .العم ��ل
بالعنف والتهديد على �إثارة فتنة طائفية.
 5االعت ��داء بالأ�سلح ��ة الناري ��ة عل ��ىدوائ ��ر اجلي� ��ش وال�شرط ��ة � ..أو الدوائر
الأمني ��ة  – 6 ..االعت ��داء بالأ�سلح ��ة
النارية وبداف ��ع �إرهابي عل ��ى ال�سفارات
والهيئ ��ات الدبلوما�سي ��ة يف العراق كافة
 ..وامل�ؤ�س�س ��ات وال�ش ��ركات العربي ��ة
واالجنبية واملنظمات الدولية احلكومية
وغري احلكومية  – 7 ..ا�ستخدام بدوافع
�إرهابي ��ة �أجه ��زة ومتفج ��رات �أو حارق ��ة
الزه ��اق �أرواح النا� ��س  – 8 ..خط ��ف
�أو تقيي ��د حري ��ات الأف ��راد �أو احتجازهم
�أو لالبت ��زاز امل ��ايل لأغرا� ��ض ذات طاب ��ع
�سيا�س ��ي �أو طائف ��ي �أو قوم ��ي �أو دين ��ي
�أو عن�ص ��ر نفع ��ي م ��ن �ش�أنه تهدي ��د الأمن
والوح ��دة الوطن ��ي والت�شجي ��ع عل ��ى
الإرهاب .
ه ��ذه االفع ��ال الت ��ي يق ��وم به ��ا الف ��رد �أو
اجلماع ��ة الت ��ي عده ��ا القان ��ون �أفع ��ا ًال

�إرهابي ��ة .ل ��ذا واحلال ��ة هذه نح ��اول هنا
الو�ص ��ول والوق ��وف عل ��ى التو�صي ��ف
القان ��وين وبي ��ان فيم ��ا �إذا كان الفع ��ل
املن�س ��وب للمحتج�ي�ن واملتظاهري ��ن
وينطبق و�أح ��كام اجلرمية الإرهابية من
عدمه نبيّنه على الوجه الآتي:
� - 1إن املحتجني مل يقوموا ب�أفعال تعر�ض
حي ��اة النا�س وحرياته ��م و�أمنهم للخطر،
لكونه ��م ه ��م النا� ��س املعر�ض ��ة حياته ��م
وحرياته ��م و�أمنهم للخطر .و�إن الأهداف
املعلن ��ة للمحتج�ي�ن املعروف ��ة لو�سائ ��ل
الإع�ل�ام ويعرفها ال ��داين والقا�صي التي
متث ��ل املطال ��ب م ��ن احلق ��وق واحلريات
ح�سب ،ولي�س من بينها �إثارة الرعب التي
تتطلبها الفقرة ( )1م ��ن املادة الثانية� ،إن
مل يكن هم من تعر�ضوا لذلك الرعب .عليه
وا�ستن ��ادا ملا تقدم ف�إن الأفع ��ال املن�سوبة
لهم ال ت�صح �أن تكون ركن ًا مادي ًا للجرمية
االرهابي ��ة لكنها تن ��درج حتت حكم الفعل
املب ��اح ،وبغياب هذا الرك ��ن املادي يكون
الكالم عن اجلرمية االرهابية لغو ًا.
 - 2طرح املحتجون مطالبهم التي تدخل
�ضمن احلق ��وق واحلريات والتي تدافع
يف الطابع ال�سلمي املعلن لغة وفع ًال .لذا
واحلالة هذه يكون من امل�ستغرب القول
ب�أن الأفعال تلك هي �أفعال تت�سم بالعنف
�أو التهدي ��د بتخريب �أوهدم عمد ًا مباين
�أو �أم�ل�اك عام ��ة �أو م�صال ��ح حكومية �أو
م�ؤ�س�س ��ات �أو هيئات حكومية �أو دوائر
الدول ��ة والقط ��اع اخلا� ��ص �أو املراف ��ق
العامة والأماكن املعدة لال�ستخدام العام
والت ��ي ت�ضمنه ��ا الفق ��رة ( )2م ��ن املادة
الثانية  .ومل ��ا كان �شعار ( �سلمية ) واقع

ق ��و ًال وفع�ل ً�ا  ،فه ��ذا الفع ��ل يلغ ��ي النية
الآثم ��ة والق�صد اجلرمي التي ي�ستلزمها
الركن املعنوي للجرمية الإرهابية نظر ًا
ل ُنب ��ل املطال ��ب امل�ستن ��د اىل امل�شروعية
 .علي ��ه فغياب النية الآثم ��ة املف�ضي اىل
غياب الرك ��ن املعن ��وي للجرمية .يجعل
احلدي ��ث عن جرمية �إرهابي ��ة على وفق
ما تقدم ال �سند له من القانون.
 - 3املحتج ��ون يقوم ��ون به ��ذا الفع ��ل
وه ��م مم�سك ��ون بامل ��ادة ( )38م ��ن
الد�ستور التي تبيح لهم حرية االجتماع
والتظاه ��ر ال�سلمي .وهذا الفعل ال يتفق
م ��ع الع�صاب ��ة امل�سلح ��ة الت ��ي تتطلبتها
الفقرة ( )3من القانون .وحتى �أن اتهام
املحتج�ي�ن بهذه الفق ��رة ولو على طريقة
يل عنق الن�صو�ص مثري لل�سخرية فع ًال.
فه ��م لي�س ��وا ع�صاب ��ة م�سلح ��ة ارهابي ��ة
متار� ��س وتخط ��ط للأعم ��ال الإرهابي ��ة
ال �إ�سهام ��ا وال ع ��ن طري ��ق امل�شارك ��ة.
ومن يطلق ��ون التهم الإرهابي ��ة هم على
يق�ي�ن تام �إنه ��م يقولون اخلط� ��أ واخلط�أ
القانوين على وجه التحديد.
 - 4وال ميك ��ن توجي ��ه تهم ��ة الإره ��اب
للمحتج�ي�ن عل ��ى وف ��ق �أح ��كام الفق ��رة
( )4م ��ن امل ��ادة املذكورة املتعلق ��ة العمل
بالعنف والتهديد على �إثارة فتنة طائفية
�أو اقتت ��ال طائف ��ي ع ��ن طري ��ق ت�سلي ��ح
املواطن�ي�ن �أو حمله ��م عل ��ى الت�سلي ��ح
بع�ضهم بع�ض� � ًا وبالتحري�ض والتمويل
 .لأن املحتج�ي�ن واملحتج عليهم ينتمون
اىل ذات الهوي ��ة اجلزئي ��ة الطائفي ��ة
والدفع بهذا الت�صور مردود من الوجهة
القانونية وال ميكن قبوله مطلق ًا.
وم ��ا ينطبق على الفق ��رات االربع �أعاله
ينطب ��ق عل ��ى بقي ��ة الفق ��رات ،ومل ��ا كان
املحتج ��ون ع� � ّزل لي� ��س لديه ��م �س ��وى
�أج�سادهم و�أقواله ��م فمن غري املمكن �أن
يعت ��دوا بالأ�سلح ��ة النارية عل ��ى دوائر
اجلي� ��ش �أو ال�شرطة �أو الدوائر الأمنية،
وحي ��ث �إن الأمر كذلك ف�ل�ا ي�صح قانون ًا
اتهامه ��م عل ��ى وفق اح ��كام الفق ��رة ()5
من امل ��ادة املذكورة لغياب الأ�سباب التي
ا�شرتطها الن�ص املذكور.
وكذل ��ك الأم ��ر بالن�سب ��ة الفق ��رة ()6
من امل ��ادة �أع�ل�اه فلي� ��س هن ��اك �أي فعل
موج ��ه �ض ��د ال�سف ��ارات والهيئ ��ات
ّ
الدبلوما�سي ��ة �أو امل�ؤ�س�سات وال�شركات
العربية واالجنبي ��ة واملنظمات الدولية
احلكومية وغري احلكومي ��ة العاملة يف
الع ��راق وفق اتف ��اق ناف ��ذ� .إذ مل ي�سجل
هكذا اعتداء طيل ��ة فرتة التظاهر وبذلك
ال ي�صح مطلق ًا االته ��ام على وفق �أحكام
ه ��ذه الفق ��رة .والأم ��ر ال يختل ��ف كذلك
عل ��ى ما ت�ضمنته الفقرتان ( )7و(  )8من
املادة ذاتها .
ملا تق ��دم ف�أنه من املعيب حق ًا من الوجهة
القانونية اته ��ام املحتجني بالإرهاب مع
القناعة على ُنبل املطالب وم�شروعيتها.
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ر�سم وطن ًا و�أَ�سك ُن ُه �إىل الأبد
�أَ ُ

ال���ث���ق���اف���ة والإره����������اب
ناجح املعموري

الثقافة �أك�ث�ر املفردات تردد ًا ب�ي�ن الأفراد
واجلماع ��ات وه ��ي الت ��ي حت ��ى اللحظ ��ة
مل يت ��م االتفاق ح ��ول املفه ��وم االجرائي
حوله ��ا  ،فظل ��ت م�صطلح ًا متح ��رك ًا قاب ًال
مب ��ا تفر�ض ��ه التح ��والت االجتماعي ��ة
واالقت�صادي ��ة  ،بحي ��ث ح ��ازت �سريورة
م�ستم ��رة  .لكن ��ي بالإمكان و�ض ��ع حدود
متواف ��ق عليه ��ا  ،ال تغادر املتع ��ارف عليه
واملرتب ��ط باحلي ��اة اليومي ��ة وامل�أل ��وف
اخلا�ص باحلاجات  ،واملتطلبات اخلا�صة
بالفرد واجلماعات  ،كي تتمكن من ت�أمني
حياة مقبولة  ،تتوفر فيها حدود ارت�ضاها
الإن�سان �آنذاك  ،كي يحمي نف�سه وعائلته
من تغريات الطبيعة  ،ومقاومة الظواهر
القا�سية � .أن ��ا اعتقد ب�أهمية هذه العتبات
لأنه ��ا تهيكل ��ت عليه ��ا متظه ��رات ثقافية ،
�أ�س�س ��ت مرحل ��ة ح�ضاري ��ة جدي ��دة  ،له ��ا
عالقة باللغة  /العالمات  /الر�سم  ،الغناء
 /الرق� ��ص ولعب ��ت مثل ه ��ذه التمظهرات
يف ر�س ��م حدود مبكرة للدي ��ن والطقو�س
واملعتق ��دات  ،وحتول ��ت مع� � ًا جم ��االت
ثقافية متنوع ��ة �ساهمت ب ��ردم الفجوات
النا�شئ ��ة ب�سبب العن ��ف وانعكا�ساته على
ال�سل ��وك اليومي  ،مبعنى وجود �إمكانات
يف �إعادة اليومي وتوظيفة بروح مغايرة
 ،بعد وجود توافق بني االفراد .
وم ��ن �أجل منح الثقافة ح�ض ��ور ًا م�ساهم ًا
ب�صياغة العنا�صر الوطنية للهوية الكربى
 ،البد من جهود م�ضاعفة لاللتقاط الثقايف
امل�شرتك  ،يف ظ ��ل ارتباك الأمن واختالل
ال�سل ��م االجتماع ��ي والأم ��ن الأهل ��ي ،
حتى نتمك ��ن م ��ن �صياغة برام ��ج خا�صة
للم�شاريع ال�صيانية  .وي�سمح هذا اجلهد
بانتاج ثقاف ��ة م�شرتكة ب�ش ��روط وظيفية
م�سبق ��ة  ،ت�ساع ��د الفعالي ��ات االنتاجي ��ة

اخلا�ص ��ة بالأف ��راد واجلماع ��ات  .ومث ��ل
ه ��ذا امل�ش ��روع ي�ستدع ��ي االنتب ��اه للدور
اجلوهري الذي لعبت ��ه الطبقة املتو�سطة
بانت ��اج الثقافة  ،و�ساهمت بدور بارز يف
فكر النه�ضة الذي متيزت به الأربعينيات
وم ��ا بعده ��ا  ،والب ��د م ��ن امل�ساع ��دة على
توف�ي�ر العنا�صر االقت�صادي ��ة الفاعلة يف
تكوين الطبقة الو�سطى من �أجل امل�صلحة
احلقيقي ��ة املقرتنة بالثقافة  .ومنح العقل
فر�صت ��ه لتو�سيع ف�ض ��اء التنوير وتفعيل
احل ��وار بني اجلماع ��ات املختلفة واتاحة
الفر� ��ص الوا�سعة من �أج ��ل تغذية القبول
بالآخر الوطني  ،املتباين  ،وهذا التمظهر
ال�ض ��روري فاع ��ل يف تنمي ��ة الفر� ��ص
الت ��ي حتتاجه ��ا الثقاف ��ة  ،الت ��ي دائم ًا ما
تك ��ون م�ؤهل ��ة لأداء دوره ��ا التنويري /

والفاع ��ل  .لك ��ن البد من التذك�ي�ر ب�أن هذا
احلل ��م بالت�شكيل الطبقي يحت ��اج فواعل
اقت�صادية وبرام ��ج اجتماعية حتى تنمو
اجلماع ��ات ذات املالم ��ح االجتماعي ��ة /
القافي ��ة  /وال�سيا�سي ��ة لرت�س ��م مالم ��ح
الطبق ��ة الو�سط ��ى  ،التي �ستك ��ون �صمام
�أم ��ان حلا�ضر مزده ��ر الثقافة  ،مع �ضمان
مل�ستقب ��ل حممي بتنوع ��ات الثقافة  /مثل
الأدب  /الف ��ن  /الفكر  /العلوم الإن�سانية
 ....الخ
الإره ��اب ه ��و ال ��ذي ا�ستدع ��ي الور�ش ��ة
اخلا�ص ��ة بالثقاف ��ة  ،بو�صفه ��ا ال�س�ل�اح
الكفيل بالق�ضاء عل ��ى الإرهاب ومظاهره
املتمثل ��ة بالعنف وو�سائله ال�ضاغطة على
املواطن .
مل يولد العنف يف املدن املظلمة �أو الكهوف

 ،واملغ ��اور  ،ب ��ل �شه ��دت امل ��دن الك�ب�رى
والدته وجت ��اوزه ملرحلة طفولة التكون ،
هذا يعني ت�سلحه بكل ما توفره احل�ضارة
احلديث ��ة والعومل ��ة من تقني ��ات وو�سائل
ات�صال  .ومعروف ب� ��أن العنف  ،ي�ستولد
العن ��ف ويدم ��ر التج ��ارب الدميقراطي ��ة
النا�شئة تو ًا  ،وت�صري احلاجة للجماعات
امل�سلح ��ة �ض ��رورة ق�صوى  ،ولع ��ل �أ�شهر
توظيفات االرهاب لك�سب معاركه الكربى
 ،ه ��ي ال�ص ��ورة ولع ��ل قف� ��ص ال�سكا�سنة
�سيظل بالذاكرة اجلمعية  ،مع ت�صويتات
والبي ��ارق ال�سوداء وه ��ي تدخل املو�صل
� .إذن ال يكفين ��ا ال�س�ل�اح للق�ض ��اء النهائي
عل ��ى الإرهاب  ،ب ��ل نحن نحت ��اج الثقافة
والف ��ن وو�سائل االت�ص ��ال احلديثة حتى
تنجح جت ��ارب ال�شع ��وب املغ ��زوة بدحر

�سعد جا�سم

اجلماعات الإرهابي ��ة  .احلل الوحيد هو
رق ��ي الإن�سان وتطور وعي ��ه وقدره عقله
عل ��ى معاين ��ة ما يج ��ري  ،والت�ش ��ارك مع
الآخ ��ر الوطني من �أجل جن ��اح الوظائف
املطلوبة  .هذا والب ��د من التذكري ب�أهمية
الو�سائل التي تتوفر للجماعات الإرهابية
م ��ن امكان ��ات خيالية يف جم ��ال ال�صورة
وال�شري ��ط الفيلم ��ي والق ��درة الفني ��ة
االخراجي ��ة الت ��ي جتع ��ل م ��ن ال�صورة /
وال�شريط �سالح ًا جب ��ار ًا  :ظاهرة داع�ش
ثقافية  .ودحره ��ا بااللية الثقافية وعلينا
ان نذهب لذلك .
االنته ��اك الذي ح�صل ويح�صل با�ستمرار
ب�سب ��ب العن ��ف يخلخ ��ل اخل�صو�صي ��ة
املميزة للجماعات  ،وهذا يحتاج حت�صين ًا
للأف ��راد م ��ن ت�أث�ي�ر �أك�ب�ر م ��ن  500قم ��ر
�صناع ��ي  ،تبث كلها متثي�ل�ات لل�سيا�سات
االعالمي ��ة املر�سومة من قب ��ل الآخر  ،كي
يق ��دم ال�شرق �أو البل ��دان املغزوة بداع�ش
بال�صورة النمطية التي يريدها  .ويتطلب
مث ��ل هذا امل�شروع الغرب ��ي اال�ستفادة من
العق ��ول الإعالمية ذات اخل�ب�رة احلديثة
 ،القادرة عل ��ى تكوين جمال م�ضاد لالخر
وحت�ص�ي�ن املواط ��ن  .للرتبي ��ة والتعلي ��م
دور ب ��ارز يف ثقافة احلا�ض ��ر وامتدادها
نحو امل�ستقب ��ل  ،انهما يلعب ��ان ما ي�ساعد
عل ��ى انت ��اج ثقافة تتح ��ول بالتت ��ايل اىل
م�ل�اذ ثقايف � ،صياين  ،يتوفر على قدرات
وطاقات حماية و�أمن ثقايف  ،مع تر�صني
للعقل  .واعتقد ب�أن العناية ودور النه�ضة
ال ��ذي لعبته م�صر خ�ل�ال فرتة حممد علي
با�ش ��ا  ،التي مثل ��ت يف الدر�س ال�سو�سيو
ــ �سيا�سي ف�ت�رة نهو�ض كبرية يف حياة ،
و�ض ��ع عتبها رجل الدين التنويري رفاعة
الطهط ��اوي الذي ميثل حتى هذه اللحظة
رم ��ز تنوي ��ري وم�ل�اذ ثق ��ايف ومعريف ،
جن ��ح يف حتقيق نه�ضة ك�ب�رى يف م�صر
 ،م ��ا زال ��ت حا�ض ��رة وه ��ي الت ��ي فجرت
الث ��ورة ال�شعبي ��ة الت ��ي ا�سقط ��ت حرك ��ة
الإخوان الإرهابية .

�أَر�س ُم ورد ًة
و�أَ�ش ُّم عط َرها
يف خيايل
و�أَتخ َّي ُل �أَ َّن العا َمل
(حيثُ الحروب وال جماعات وال �أَوبئة)
فردو�س
ي�ضوع بالعطرِ
ُ
ٌ
وال�ضوءِ واالنوثةِ االبدية
*
�أَر�س ُم �شم�س ًا
و�أتدف�أُ ب�شعاعِ ها احلنون
النا�س
مع ِ
و�أَتقا�س ُم الدف َء َ
والفرا�شات
ِ
والع�صافريِ
َ
البيت املرِ حة
وقطط ِ
ِ
*
�أَر�س ُم غيم ًة
جل�س منتظر ًا
و�أَ ُ
�أَ ْن متط َرين بندى العافيةِ
وت�سقي كلَّ �أَ�شجارِ حديقتي
ومدينتي وبالدي الظامئةِ
واحلب وال�سالم
للمطرِ
ِّ
*
�أَر�س ُم بيت ًا
و�أَمتنى �أَ ْن �أَ�سك َن ُه
حنون ي�أوينا
ٍ
كوطن ٍ
�أنا و�صديقتي ومكتبتي
وطيوري وكلبي الط ّيب

وحار�س احالمي
َ
قمر الليايل الأ�شقر

*

�أَر�س ُم قمر ًا
في�ضي ُء �سمائي
وي�ضي ُء غرفتي
وي�ضي ُء روحي
رفات َ �أ�صدقائي و�صديقاتي
وي�ضي ُء �شُ ِ
وي�ضي ُء بالدي
ويبد ُد وح�شَ تها وظال َمها الثقيلْ
*
�أَر�س ُم �إِمر�أ ًة
ط َّيب ًة وجميل ًة
و�أح ُّبها جد ًا
اع�شق
كما لو �أَنني مل ْ
واحد ًة قب َلها
ُ
حب غ َريها
�
أ
وال�أُري ُد �أَ ْن َّ
حتى النف�س الأَخ ْري
*
�أَر�س ُم وطن ًا
�أَخ�ض َر و�شا�سع ًا
وح ّري ٌة وحمام
وك ُل ُه ُح ٌّب ُ
وال �أُغاد ُر ُه �أَبد ًا
اىل �أَ ِّي منفى
يف هذا العامل
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خ�صوبة ب�صرية ذات طابع كال�سيكي فريد

�أنطولوجيا الق�صة
الق�صرية العاملية
بع ��د م ��رور ع�شر �سنوات عل ��ى �إجن ��ازه لأول �أنطولوجيا رقمية يف
الق�صة الق�صرية املغربية مو�سومة ب "�أنطولوجيا الق�صة الق�صرية
باملغرب من جيل الت�أ�سي�س �إىل جيل الإنرتنت " �سنة  2010مهداة �إىل
روح �أحد �أبرز كتاب الق�صة املخ�ضرمني الراحل عبد الرحيم املودن ،
وه ��ي الأنطولوجيا التي �ضمت بني دفتيها خمتلف �أ�صوات الأجيال
املغربية من جيل الت�أ�سي� ��س ال�ستيني �إىل جيل الإنرتنت والع�شرية
الأوىل م ��ن مطلع الألفي ��ة الثالثة  ،وموا�صلة ملغام ��رة م�شروع ن�شر
كتب ��ه الرقمية يعود الكاتب املغرب ��ي عبده حقي ب�إ�صدار كتاب رقمي
جديد مو�سوما ب "�أنطولوجيا الق�صة الق�صرية العاملية" ليد�شن به
الدخول الثقايف للمو�سم اجلديد . 2020
ت�ض ��م الأنطولوجي ��ا الق�ص�صية العاملية التي �أعده ��ا وترجمها عبده
حقي ثالثني ن�ص� � ًا ق�ص�صي ًا ق�صري ًا لأ�شهر عمالق ��ة ال�سرد الق�ص�صي
يف الع ��امل م ��ن كل اجله ��ات الأرب ��ع يف كوك ��ب الق� ��ص م ��ن �أمري ��كا
واملك�سي ��ك والربازي ��ل وفنزوي�ل�ا والربتغ ��ال و�إ�سباني ��ا وفرن�س ��ا
ورو�سي ��ا والرنوي ��ج وال�سوي ��د والهن ��د وبانغالدي� ��ش والتايالن ��د
وال�ص�ي�ن واليابان وكوريا و�إفريقيا �..إلخ وهي بهذا الأفق ال�سردي
ال�شا�سع تراهن على ر�سم ف�سيف�ساء كوين قد ي�سعف القارئ والناقد
يف القب� ��ض على اخلي ��ط الناظم الذي يلملم غواي ��ات احلكي املتعدد
يف بع ��ده الإن�ساين وي�ضع ر�أ�س القلم يف �صميم تقاطعات الق�ص�ص
العاملية يف بعده ��ا اجلمايل وال�سردي ويف حمك م�صائر �شخو�صها
كم ��ا خطط لها تواط�ؤ الأقدار م ��ن رغد النعيم �إىل تراجيديا اجلحيم
الوجودي.
ومن �ضمن قائمة الكتاب يف هذه الأنطولوجيا العاملية جند  :جيم�س
جوي� ��س ــ �أنطوان ت�شيخوف ــ كابرييل غار�سيا ماركيز ــ فرانز كافكا
ـ� �ـ باولو كويلو ـ� �ـ ماك�سيم غوركي ـ� �ـ �إمييل زوال ـ� �ـ املك�سيكي جورج
زيبيت ��ا باتري�سون ـ� �ـ الأملان ��ى هايرن�ش بول ـ� �ـ الربازيل ��ي ماريلينا
مواي� ��س ــ الإيراين لأحم ��د ح�سن زاده ــ الهن ��دي راجا راو وغريهم
م ��ن كتاب الق�ص ��ة الق�صرية الذي جعل ��وا من هذا اجلن� ��س ال�سردي
ن�ص� � ًا للبوح باعتم ��االت ذواتهم وذوات جمتمعاته ��م ومن�صة لطرح
ق�ضاياهم الوجودية والفل�سفية والإن�سانية .

�ضحى عبدالر�ؤوف املل

”

تعط ��ي لوح ��ات الفن ��ان
�أدوارد ليغ ��ران” (
 )Legrandقيمة لونية ال تنحرف
ع ��ن التدرجات القوي ��ة من الناحية
الفني ��ة �.إذ ت�ضف ��ي احلرك ��ة عل ��ى
رمزي ��ات الأل ��وان خ�صوبة ب�صرية
ذات طابع كال�سيك ��ي فريد تنغم�س
م ��ع و�ضوح التعب�ي�رات ،والتذوق
امل�صاح ��ب لالوع ��ي الكال�سيك ��ي
امل�ؤث ��ر عل ��ى ال�ضب ��ط الب�صري من
خالل االيح ��اء ال�ضوئ ��ي للم�شاعر
املنبعث ��ة م ��ن الأ�ش ��كال  ،املندجمة
مع الأل ��وان بقوة التعتي ��ق خا�صة
لالل ��وان احل ��ارة ذات امل�صطلحات
املختلف ��ة ،مبكوناته ��ا ال�ضوئي ��ة
البديل ��ة للخط ��وط الوهمي ��ة .او
للخط ��وط املبطن ��ة م ��ن خ�ل�ال
التكثي ��ف للغوامق ،وترك الفواحت
حتت �سلطة ال�ض ��وء الذي يتالعب
ب ��ه "ادوارد ليغران " عرب الطبقات
امل�ؤث ��رة الت ��ي يعتربه ��ا اللغ ��ة
الب�صرية احلقيقة ،خللق الكثري من
املحاكاة او االح ��رى اال�ستفزازات
احل�سية حلفظ الرتاثيات او امل�شهد
بحيثياته القدمية او اال�ست�شراقية
Edouard

ان �ص ��ح الق ��ول .فه ��ل وحداني ��ة
الري�ش ��ة يف ر�سوم ��ات ليغران هي
لتحليل امل�شهد وو�ضعه واقعيا امام
دينامية اللبا� ��س لال�شخا�ص الذين
يف اللوحة؟ ام هي لغة ا�ست�شراقية
لرب ��ط التقني ��ات الت�شكيلي ��ة م ��ع
تاريخية اللوحة واهميتها ؟
تفا�صي ��ل مت�أ�صلة يف �أل ��وان متثل
ح�ض ��ارة �شرقي ��ة ذات تداخ�ل�ات
ن�سائية م�شرقية متث ��ل حياة املر�أة
بفل�سف ��ة ت�شكيلي ��ة جتم ��ع الكث�ي�ر
ع ��ن الت�ص ��ورات ،الواقعية للحياة
الت ��ي ر�صدها من خالله ��ن ،بتنوع
ب�ي�ن الظ ��ل وال�ض ��وء .لتت�ض ��ح
و�سيلة العي� ��ش �أو ال�سكن مع حفظ
الجتاهات ال�ضوء ومعانيه يف هذه
اللوحة حتدي ��د ًا  ،التي تتجذر فيها
التفا�صي ��ل ،لتحاك ��ي حقيقة املكان
ال ��ذي احتد م ��ع املر�أت�ي�ن من خالل
الأل ��وان �أو ظالله ��ا احلركية حيث
اجتاه ��ات الري�شة املرن ��ة وا�ضحة
�أيديولوجي ��ا  .اذ يلتق ��ط �أ�سل ��وب
احلي ��اة م ��ن خ�ل�ال ال�ش ��كل بغ� ��ض
النظر عن الأحج ��ام ومعانيها � ،إال
�أنها متث ��ل ال�صراع ��ات التف�ضيلية
للن�س ��وة وطقو�سه ��ن يف اجلل�سات
داخ ��ل بيوتهن الب�سيط ��ة ،واالفاق
اللوني ��ة املن�سجم ��ة م ��ع الت�أث ��ر
والت�أث�ي�ر ،واخل�ض ��وع للم�س ��ات
ال�صوفي ��ة امل�شحون ��ة بال ��ر�ؤى
الغريب ��ة او تلك التي جتذب الب�صر

اليها بقوة الل ��ون وجماليته بغ�ض
النظ ��ر عن اجلم ��ال االنثوي املنفي
يف اللوح ��ة  .فه ��ل امت�ص ��ت ري�شة
"ادوارد ليغ ��ران" القب ��ح باجلمال
املعاك�س لتبق ��ى لوحته يف الذاكرة
اال�ست�شراقية حتديد ًا؟
تعك� ��س لوح ��ة ليغ ��ران ثقاف ��ة
ا�ست�شراقي ��ة ت�ؤ�ش ��ر �إىل مرحل ��ة

وجود ا�س� ��س لها ت�شكيلي ��ا بتعتيم
االل ��وان املركب ��ة وبتواف ��ق م ��ع
االحمر وا�س�س ��ه  ،لي�ستكمل املعنى
مبا تبقى م ��ن مزاجية تتارجح بني
االل ��وان احل ��ارة والب ��اردة دون
ان تفق ��د االل ��وان قيمه ��ا املمزوجة
باملعن ��ى اال�ست�شراق ��ي او الواق ��ع
الزمني الت�صويري دون جتاوزات

متخيل ��ة حمافظ ��ا بذل ��ك عل ��ى
التفاعالت الفدمي ��ة املحملة بلحظة
التقطه ��ا لن�س ��اء حتم ��ل جل�سته ��ن
نوع ��ا م ��ن اال�ستح ��داث الب�ص ��ري
املث�ي�ر ،املرتكز على روحية املكان،
كجزء ا�سا�س ��ي ي�ستكمل من خالله
قوام اللوحة او معايريها الن�سبية
التي حافظ عليها فنيا دون تب�سيط

يف مقايي�س الأ�شكال والأحجام يف
امل�ساح ��ة الواحدة� .ضمن منظومة
الأل ��وان املح ��ددة وامل�ش ��دودة اىل
�ضروريات فلكلوري ��ة متثل فل�سفة
زمني ��ة ،بت ��وازن م ��ع املكاني ��ة
و�أهميته ��ا من حي ��ث الر�ؤي ��ة التي
ت�شري على �شعبية تتجذر يف �أعماق
الألوان ال�ساخن ��ة املرافقة للحركة
املتع ��ددة االجتاه ��ات  ،وبغمو� ��ض
يتما�ش ��ى م ��ع تاريخي ��ة الواق ��ع
الذي التق ��ط منه ه ��ذه الت�صورات
اال�ست�شراقي ��ة الت ��ي تخت ��زن
الكث�ي�ر م ��ن التفا�صي ��ل اجلمالي ��ة
القدمي ��ة بتنوعه ��ا  ،ك�أن ��ه ي�ستكمل
م�س�ي�رة ري�شة و�ضعتن ��ا �أمام الفن
اال�ست�شراقي املنبهر ب�ألوان ال�شرق
وقوته ��ا يف من ��ح التع ��دد اجلمايل
قيمة �أخرى تختلف عن الكال�سيكية
يف الف ��ن الت�شكيل ��ي ،و�إمنا يطابع
غريب وفريد ذي ن�ش�أة تتوحد معها
التفا�صيل وطقو�س الري�شة يف منح
الأل ��وان املو�ضوعية لر�سم اللحظة
و�أبعاده ��ا مع املر�أت�ي�ن يف خ�شوع
ذي اوزان ب�صرية او مقامات لونية
او حت ��ى مو�سيقي ��ة ذات منح ��ى
ا�ست�شراق ��ي ه ��و امت ��داد المتناهي
جمه ��ول بطابع ��ه الوج ��ودي .اال
ان ��ه ايجابي من حي ��ث اال�ستئنا�س
مبخيل ��ة ا�ستطاعت التق ��اط امل�شهد
اال�ست�شراق ��ي بف ��ن ان�س ��اين يلتزم
بتقاليد اال�ست�شراق .

"بائع القلق" لـ �أنمار رحمة اهلل ..عندما يكون المحكي محاولة لل�سفر بعيد ًا خارج المح ّلية
�أحمد فا�ضل

عندم ��ا نتن ��اول بالق ��راءة املتفح�ص ��ة
جمموع ��ة القا� ��ص �أمن ��ار رحم ��ة الله "
بائ ��ع القلق " ال�صادرة عام  2018عن دار
الرافدين بريوت  -لبنان
 ،ف�أنن ��ا �سنتوقف عن ��د قا�ص يفهم لعبة
" املحكي " خارج �أطرها املحلية كما هو
يف ا�ست�شهاده مبقول ��ة القا�ص الأمريكي
ديفيد �سيداري�س :
" الق�صة الق�صرية اجليدة  ،تنتزعني
م ��ن نف�س ��ي  ،ثم تعي ��دين �إليها ب�صعوبة
 ،لأن مقا�س ��ي ق ��د تغ�ي�ر  ،ومل �أع ��د
مرتاح� � ًا بداخل ��ي كم ��ا كن ��ت قبله ��ا " ،

هن ��ا تكم ��ن اللعب ��ة وق ��د �أدركها رحمة
الل ��ه ف ��راح ي ��وزع �أدواره ��ا عل ��ى عديد
ق�ص� ��ص املجموع ��ة البالغ ��ة  91ق�ص ��ة
ق�ص�ي�رة ب ��دء ًا ب " �ضي ��اع يف املقربة "
حت ��ى " يومي ��ات رج ��ل "  ،و" املقا� ��س "
بح�سب ق�صدي ��ة �سيداري�س هو تقانات
انتقالي ��ة الكتابة فيها من " الغرائبية "
يف �أمكنتها وزمانها  ،و " �سرياليتها "
يف �أبطالها  ،جمعهما رحمة الله يف :
" خي ��ال خ�صب  ،مع �أحداث م�شوقة
يف ر�ؤي ��ة عميق ��ة تث�ي�ر الت�س ��اول ،
وف�ض ��اء م ��ن الر�ؤي ��ا اال�ست�ش ��رايف
البعي ��د  ،ونهاي ��ات م�ؤئ ��رة و�صادمة
".
يف ق�ص ��ة " �ضي ��اع يف املق�ب�رة "
حتقق ما قلناه �آنف ًا  ،احلكاية تبد�أ
بفانتازيا مرعبة حني يروي �سائق
نق ��ل اجلثام�ي�ن لأح ��د ال�ضب ��اط
امل ��وكل بالتحقي ��ق  ،كي ��ف ذه ��ب والده
ال ��ذي يروي ل ��ه هذه احلكاي ��ة عندما كان

�صغ�ي�ر ًا  ،يف
�إح ��دى الليايل لإح ��دى املقابر

م ��ع �أن ��ه كان ال يذه ��ب �إليها لي ًال
ل ��وال �إحل ��اح �أه ��ل املي ��ت عليه
وتو�سالته ��م  ،لأن ��ه كان يخاف
�أ�شباحهها :
" وبالفع ��ل ذه ��ب �أب ��ي حام�ل ً�ا
التاب ��وت على ر�أ� ��س �سيارته حتى
املقاب ��ر  ،كان اب ��ن املي ��ت موجود ًا
م ��ع امل�شيع�ي�ن  ،وكان حم�ش ��ور ًا
يف ال�سي ��ارة برغب ��ة م ��ن �أعمام ��ه
يف تودي ��ع وال ��ده ال ��وداع الأخ�ي�ر "
 ،وبع ��د االنته ��اء م ��ن مرا�س ��م الدف ��ن
وع ��ودة امل�شيع�ي�ن لرك ��وب ال�سي ��ارة
افتق ��دوا عدم وج ��ود ابن املي ��ت بينهم
 ،فع ��ادوا يبحثون عن ��ه وكلما �صرخوا
با�سمه �سمع ��وه ي�ستنجد بهم  ،وعندما
يهرع ��ون �إىل م�ص ��در �صوت ��ه ال يجدوه
حت ��ى ا�ضط ��روا املبيت يف املق�ب�رة حتى
ال�صباح للبحث عن ��ه  ،حيث عرثوا عليه
ق ��رب قرب والده  ،املفاج�آت مل تنته  ،فبعد
�أن بل ��غ ذل ��ك ال�صبي خم�س ��ون عام ًا من

عمره ع ��اد �إىل تلك املقربة �صحبة جثمان
والدته لدفنها بالقرب من والده ب�سيارة
يقودها ابن ذل ��ك ال�سائق الذي �سبق و�أن
حمل جثمان والده من قبل حام ًال خوفه
الق ��دمي معه حيث اختفى مرة ثانية داخل
املقربة ومل يعرث عليه :
" �أكم ��ل ال�ضابط �إج ��راءات التحقيق
والك�ش ��ف  ،و�ض ��ع الأوراق عل ��ى ج ��زء
ال�سي ��ارة الأمام ��ي  ،ث ��م دون �شه ��ادة
�سائق ال�سي ��ارة  ،و�أقفل �أوراق التحقيق
ب�ضي ��اع رج ��ل يف مقربة املدين ��ة لي ًال
 ،وم ��ا ي ��زال البح ��ث م�ستم ��ر ًا  ،ودع
ال�ضاب ��ط �سائ ��ق ال�سي ��ارة  ،حترك ��ت
�سي ��ارة ال�شرط ��ة بعي ��د ًا تارك ��ة ال�سائق
الذي طالع الظالم برهة  ،ثم �ش ّغل حمرك
�سيارت ��ه عائ ��د ًا �إىل املن ��زل  ،ملتفت ًا كل
ح�ي�ن �إىل املق�ب�رة  ،حي ��ث كان يتهي� ��أ ل ��ه
�ص ��راخ �آت م ��ن املق�ب�رة ( �أن ��ا هن ��ا � ..أنا
هن ��ا ) "  ،حرك ��ة ( الدي�ستوبيا ) وا�ضحة
هن ��ا يف ظل زمكان تع�شع�ش فيه خرافة

اخلوف من دخول املقابر لي ًال حتى وقتنا
احل ��ايل  ،ا�ستثمره ��ا رحمة الل ��ه موحي ًا
لقارئه كم من تلك الغرائبيات موجودة
يف عقولن ��ا ت�سرين ��ا وك�أننا حمكومون
ب�سلطانها حتى حتتوينا قبورنا .
كان ��ت " �ضي ��اع يف املق�ب�رة " الق�ص ��ة
الأمنوذج ملحاولة النفاذ �إىل مقا�س تغيري
اللعبة املحكية بطريقة مغايرة للمحلية ،
وك�أنه يبح ��ث عن مكان �أبعد �إذا توفرت
له �إمكان ��ات نقلها �إىل العاملي ��ة  ،غرائبية
الق� ��ص وفانتازياه ب ��دا ظهورهما ثانية
وثالث ��ة ورابعة مع  " :ث� ��أر " و " خوامت
" و " تواط�ؤ "  ،مرور ًا ببقية ق�ص�ص
املجموع ��ة حتى ق�ص ��ة " يوميات رجل
" التي حاول �ضغط �سرديتها بطريقة
كتاب ��ة الق�ص ��ة الق�صرية ج ��د ًا  ،موزعة
�إىل �إحدى ع�شرة منها بح�سب فوا�صلها
النجمي ��ة  ،وهي طريقة ذكية �أراد منها
رحم ��ة الله �أن تك ��ون تل ��ك " اليوميات "
حمكومة بروزنامة ال تزيد عن املدة التي

ذكرناها وهي �أحدع�شر يوم ًا :
" رج ��ل يعي� ��ش وحي ��د ًا  ،ي�ضايق ��ه
الوق ��ت  ،توبخ ��ه الأح�ل�ام  ،م ��ا زال
يحتف ��ظ ب�س � ّ�ن لبن ��ي  ،وح�ي�ن ي ��رى
�شبح� � ًا يف اللي ��ل يب ��ول عل ��ى نف�س ��ه من
الفرح " .
***
"كلما ت�صفعه معلمة يف در�س الع�شق،
يخن� ��س يف غرفت ��ه ،ومي� ��ص �إ�صب ��ع
الندم".
***
" ينام يف الدوالب ويخرج ظله �صباح ًا
�إىل العم ��ل  ،يهي ��م يف �صح ��راء الهموم ،
ت ��ارك ًا فمه على طاول ��ة املنزل ي�صرخ من
العط�ش " .
وهكذا مت�ضي اليوميات مع الرجل وهي
ت�ص ��ف حالته النف�سي ��ة املتعبة بكوميديا
�سوداء  ،كيف يفكر وكيف يعي�ش وكيف
جتري مع ��ه الأيام ب�أ�سلوب تهكمي يدعو
لل�ضحك �أحيان ًا  ،و�أخرى يدعو للبكاء ..
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هناك قاعدة تقول حني تذهب �إىل
ال�سريك ،فمن العبث �أن ت�ستدعي
املنطق لتقييم حركات الراق�صني
البهلوانية  ،ولهذا �س�أظ ّل �أقول
وبال تردُّد ،لي�س هنالك ما هو
�أكرث ب�ؤ�س ًا من برملان يجعل ق�ضية
كربى مثل احتجاجات ت�شرين،
�أ�شبه بلعبة �سريك على احلبال،
هرب ًا من الت�صدّي اجلاد للم�شكلة،
ليجد املواطن نف�سه مبواجهة قوى
�سيا�سية فا�سدة من جذورها ،ال
تزال توا�صل الرق�ص على دماء
العراقيني .
عندما ن�شاهد الف�ضائيات نكت�شف
� ّأن زمن الكومبار�س والقرقوزات
انقر�ض يف العامل ،لكنه اليزال
يوا�صل عرو�ضه بنجاح يف
العراق ،بالت�أكيد نحن ال نحلم
بدولة مثل فرن�سا ،قام فيها
حمتجو ال�سرتات ال�صفراء ببناء
ال�سواتر يف �شوارع باري�س وحرق
االطارات وتعطيل احلياة ،دون ان
جتر�ؤ اجهزة عبد الكرمي خلف على
اطالق ر�صا�صة واحدة ،وال ن�سعى
لبلدان مثل بريطانيا �أ�سقطت يف
عامني اثنني من اقوى ر�ؤ�ساء
الوزراء .
منذ انطالق احتجاجات ت�شرين
متار�س طنين ًا م�ضحك ًا ،وك� ّأن
رئي�س الوزراء جا ّد يف معاجلة
�أزمة االحتجاجات ال�شعبية،
حيث ا�صر �سا�ستنا ومعهم القادة
االمنيني على حتويل االزمة �إىل
عرو�ض خطابية  ،و ّ
مت ر�سم خريطة
هزلية لعمليّة الإنقاذ ،ون�سي
اجلميع � ّأن �ألعاب ال�سريك ال ت�صنع
�سوى اخلراب .التنمية والعدالة
االجتماعية ي�صنعها الوطنيون
وذوو النيات اخلرية و�أهل العمل
الب ّناء .راق�صو ال�سريك اله ّم لهم
�سوى ال�ضحك على اجلمهور
وال�سعي اىل �إ�شغاله ب�ألعاب
مثرية ،مثل لعبة ر�شيد فليح مع
"م�صائد الدعبل" التي ت�سببت يف
خراب الب�صرة ،وكانت وراء غياب
امل�شاريع والتنمية ونهب ثروات
واحدة من اغنى مدن العامل .
م�ضحكات اعتربها البع�ض ك�شفا
خطريا من عينة الت�صريح الذي
اطلقه ام�س عبد الكرمي خلف
عندما اعلن ام�س ان القوات االمنية
تواجه املحتجني وهي بال �سالح.
و�إذا كان ه�ؤالء م�صنفني �أ�سا�سا
يف قائمة حمرتيف الدجل ف�إن
الأمر يدعو للرثاء حني جتري
هذه اخلزعبالت على �أل�سنة
م�س�ؤولني �أمنيني ر�سميني وجدوها
�أي�ضا فر�صة الطالق القف�شات،
قر�أت ت�صريح الدعبل  ،وتذكرت
�صورة الفريق فليح نف�سه حني
ظهر علينا يف االنبار ذات يوم
وهو يفرد ع�ضالته �أمام �شا�شات
الف�ضائيات متحديا القوات
الأمريكية الغازية ،بعد ذلك مبدة
ق�صرية �سيطرت ع�صابات داع�ش
على االنبار ،تذكرت كل هذا
وغريه الكثري من الت�صريحات
التي قال �أ�صحابها اننا نعي�ش
زمن االزدهار واال�ستقرار وان
العراق اليوم �أكرث تطورا من
كل دول املنطقة  ،واكت�شفت ان
م�أ�ساتنا احلقيقية هي �أننا نتعامل
مع كل �شيء بع�شوائية ،نتحرك
بال �أي ا�سرتاتيجية �أو منطق،
وبلغت بنا قلة احليلة �أننا �صرنا
نخرتع كل يوم عدوا جديدا كي
نلهي النا�س عن العدو احلقيقي،
و�صارت معظم ت�صريحات قادتنا
الأمنيني"الدعبلية" تثري امل�شاكل
والأخطر غ�ضب النا�س.

اخلوف من اخلم�سني
�صدرت عن دار املدى رواية الكاتبة االمريكية �إريكا يونغ
"اخلوف من اخلم�س�ي�ن" التي تناق�ش فيها حياتها كفرد
م ��ن "اجليل الآمل" الذي ن�ش� ��أت الفتاة في ��ه على �أن تكون
"جميلة بريئة م�ؤدبة كاملمثلة" دوري�س داي ،لكنها كربت
لتكون "ال�ص ��حافية والكاتبة الن�س ��وية املقتحمة" غلوريا
�ش ��تاينم .وهي تق ��ول عن روايته ��ا كنت �أفهم �أن الن�س ��اء
م�ضطرات �إىل الن�ضال مبنتهى القوة ليفعلن يف هذا العامل
ما يرغنب يف فعله ،فلم يكن ذلك قط خيار ًا ي�سري ًا .ولكنني
�أعتق ��د �أن �أه ��م جزء يف الأمر هو �أنن ��ا جميعا راغبات يف
احل�صول على حق املعاملة اجلدية بو�صفنا ب�شر ًا.

ح

ول العا

لم

تو�س��ع نطاق حجب ع��دد "الإعجابات"
"�إن�س��تغرام" ّ
�أع� �ل ��ن رئ �ي ����س "�إن�ستغرام" �آدم
م ��و�� �س�ي�ري �أن اخ� �ت� �ب ��ار �إخ� �ف���اء
"الإعجابات" ع�ل��ى ه ��ذه املن�صة
لت�شارك ال���ص��ور وم�ق��اط��ع الفيديو
�سيبد�أ يف الواليات املتحدة.
وق��ال مو�سريي يف تغريدة" :قمنا
باختبار جلعل الإعجابات "خا�صة"
على �إن�ستغرام يف ع��دد من البلدان
ه��ذا العام" ،م�ضيف ًا" :نعمل على
ت��و��س�ي��ع ه��ذه االخ �ت �ب��ارات لت�شمل
ج ��زء ًا �صغري ًا م��ن امل�ستخدمني يف
الواليات املتحدة الأ�سبوع املقبل".
وك��ان��ت "في�سبوك" ،ال �ت��ي متتلك
"�إن�ستغرام" ،قد �أعلنت بدورها يف
�أيلول�/سبتمرب املا�ضي �أنها تعمل
على �إخفاء ع��دد "الإعجابات" التي
حت�صل عليها املن�شورات.

ومن �ش�أن تدابري مماثلة دفع النا�س
�إىل الرتكيز بب�ساطة على املحتوى
املوجود يف املن�شورات ولي�س على
ع��دد "الإعجابات" ال �ت��ي ح�صدها

دي نريو ينتقد
ترامب :ال ت�صلح
�إال للعمل يف
العقارات
وا�� � �ص � ��ل امل� �م� �ث ��ل وامل� �ن� �ت ��ج
الأم�يرك��ي ال�شهري ،روب��رت
دي نريو ،انتقاداته الالذعة
للرئي�س دون��ال��د ت��رام��ب،
قائال �إنه ي�ستغرب لأمر من
ي ��ؤي��دون �سيا�ساته .وق��ال
ال �ن �ج��م الأم �ي��رك � ��ي ،خ�لال
مقابلة �صحفية� ،إن ترامب لي�س منا�سبا حتى
ليكون ف��ردا جيدا من �أف��راد ع�صابة ،لأن��ه ال
يت�شبث بكالمه يف �أي مو�ضوع .و�أ�ضاف
�أنه ال يعرف بال�ضبط ما الذي يجعل النا�س
ي�ؤيدون ترامب" ،حتى يف عامل الع�صابات،
ال �أعتقد �أنه ي�ستطيع �أن ي�صمد طويال".
و�أو�ضح دي ن�يرو� ،أن ترامب ي�ستطيع
�أن ي�صمد فقط يف عامل العقار ،و�سبب
هذا ال�صمود ب�سيط بح�سب قوله "لأنه
ورث كل تلك الأم��وال� ،أما هو ف�أحمق.
ويف العامل احلقيقي ،لن ي�صمد طويال،
هذا �إح�سا�سي".
ومل يكتف النجم الأمريكي بهذا القدر ،فو�صف
ت��رام��ب بـ"الرئي�س املزيف" ،م ��ؤك��دا ��ض��رورة
�إخ�ضاعه للمحا�سبة من خالل حتقيق العزل الذي
�أطلقته الأغلبية الدميقراطية يف جمل�س النواب يف
الكونغر�س الأمريكي.

يصدر قريب ًا
العدد اجلديد من

"بدايات"

املجلة الف�صلية الثقافية والفكرية

�أ�سرتاليا و�إيطاليا و�أيرلندا واليابان
والربازيل ونيوزيلندا بهدف خف�ض
ال�شعور بال�ضغط لدى امل�ستخدمني
بعد توجيه انتقادات �إىل هذا التطبيق
لت�أثريه �سلب ًا على ال�صحة العقلية.
من جهتها ،اختربت خدمة "تويرت"
�أي�ضا �إخ�ف��اء ع��دد امل��رات التي �أعيد
فيها ن�شر التغريدات ،وفق ًا للم�س�ؤول
عن تطوير املنتجات كيفون بيكبور.
وق��د �أظ�ه��رت درا��س��ة �أج��راه��ا "مركز
بيو للأبحاث" يف الواليات املتحدة
العام � 2018أن  %72من املراهقني
يف البالد ي�ستخدمون "�إن�ستغرام"،
من�شور ما.
و�أن نحو  %40منهم �شعروا ب�أنهم
وب � ��د�أت خ��دم��ة "�إن�ستغرام" ه��ذا م�ضطرون مل�شاركة املحتويات التي
الإج ��راء يف �أي��ار/م��اي��و املا�ضي يف جمعت الكثري من "الإعجابات" �أو
كندا ثم يف متوز/يوليو املا�ضي يف التعليقات فقط.

�سجن �أملاين ...الليلة بخم�سني دوالراً
منذ �أع�ي��د افتتاح ال�سجن ال��واق��ع يف بلدة ج��ون�تر �شبونهوير ،وه��و ع�ضو �آخ ��ر يف
فور�ستناو يف �شمال غرب �أملانيا يف مايو /جمموعة العمل�" :أغلبهم يفعل هذا �أي�ض ًا".
�أيار  2019كفندق ،نام الع�شرات من الزوار ،حتى �إن ال��راب�ط��ة تعتزم �أن تعر�ض على
مبن فيهم حديثو الزواج طواعية يف زنازين ال� ��زوار خ �ي��ار نقلهم م��ن امل �ح �ط��ة ،مكبلني
ال�سجن ال�سابق اخلا�صة بالفندق.
ب�سال�سل واقتيادهم �إىل الفندق يف عربة
وتقدم الأ��س� ّرة البالغ حجمها  90يف  200مفتوحة.
�سنتيمرت م�ستوى ع��ال�ي� ًا م��ن ال��راح��ة يف ومي�ك��ن الإق��ام��ة لليلة يف ال�سجن ال�سابق
ال��زن��ازي��ن امل �ت �ن��اث��رة ،ح�سبما ي �ق��ول فرنر نظري ( 50دوالر ًا)� ،أو حتى  40يورو لليلة
بري�س ،رئي�س جمموعة العمل املحلية املعنية يف حالة الإقامة لفرتة �أطول.
بالآثار وتاريخ املدينة التي تعمل على ترميم
ال�سجن ال�سابق منذ .2015
حتى �إن��ه هو نف�سه ن��ام على �أح��د الأ��س� ّرة،
وقال" :لقد كان الأمر هادئ ًا للغاية".
و ُي �ع �ط��ى ك��ل ال � ��زوار م�لاب����س ال�سجن
املخططة باللونني الأبي�ض والأ�سود
الرت��دائ �ه��ا خ�ل�ال �إق��ام �ت �ه��م .وي�ق��ول

جمي�س دين يظهر بعد وفاته ب�أكثـر من  60عاما
�أعلنت �شركة �أمريكية عن تقدميها
فيلما جديدا من بطولة املمثل الراحل
"جيم�س دين" ،وهو ما �أثار �ضجة
يف هوليوود حول فكرة جت�سيد �أحد
�أه��م �أي�ق��ون��ات ال�سينما بعد وفاته،
وحول كيفية جت�سيدها �أ�صال .حيث
�ست�ستعني �شركة الإنتاج بالو�سائل
الرقمية لتحقيق ظهور جنم هوليوود
ال ��راح ��ل يف ال �ف �ي �ل��م ،ح �ي��ث �سيتم
م��زج ال�صور واللقطات القدمية له
وا�ستخدام م�شاهد ُموَلدة با�ستخدام
الكمبيوتر ،و�سيقوم ممثل ب��الأداء
ال�صوتي ل�شخ�صية "جيم�س دين".

"�سنتخذ ك��ل االحتياطات الالزمة
ل�ضمان ع��دم امل�سا�س مطلقا برتاثه
ك��واح��د م��ن �أه��م �أ�ساطري ال�سينما
حتى الآن" .على اجلانب الأخر،
رف ����ض ال �ك �ث�يرون ف �ك��رة �إع ��ادة
"دين" للحياة ،حيث �أ�صابت
فكرة الفيلم الكثريين من ع�شاقه
ب��ال�ف��زع .ون�شر م��وق��ع "�ستايل
بابليكي�شن �إ�سكواير" مقاال عدد
ف �ي��ه  35مم �ث�لا مي�ك�ن�ه��م ال�ق�ي��ام
و�صرح املنتج �أنتون �إرن�ست يف بيان بالدور ،كما �أطلق موقع "فاي�س
�صحفي ،ع��ن �شعوره بالفخر لدعم دوت كوم" منا�شدة ج��اء فيها:
�أ�سرة "دين" لفريق عمل الفيلم قائال" :نرجوكم ال تفعلوا ذلك" .

�سلمى حايك ت�شكر �أباها على "اجلينات اللبنانية"
ن�شرت املمثلة الأمريكية �سلمى حايك على �صفحتها يف ان�ستغرام �صورة لها رفقة والدها ،رجل
الأعمال املعروف �سامي احلايك ،الذي ينحدر من �أ�صول مزدوجة مك�سيكية ولبنانية .وكتبت
�سلمى احلايك (� 53سنة) باللغة الإجنليزية "التقطت هذه ال�صورة مع والدي الذي يبلغ من
العمر  82عامًا" وتابعت "�شكرا على هذه اجلينات اللبنانية" ثم �ضمنت تدوينتها بكلمة "بابا"
بالعربية .وولدت حايك يف املك�سيك �سنة  ،1966لأب مك�سيكي من �أ�صل لبناين والدتها من
�أ�صل �إ�سباين .و�سامي احلايك والد �سلمى رجل �أعمال معروف وهو الرئي�س التنفيذي ل�شركة
نفط م�شهورة وكان عمدة مدينة كوتزكولكو�س .وتنحدر حايك من �أ�سرة مي�سورة احلال،
بد�أت حياتها الفنية بالعمل يف الإعالنات التلفزيونية باملك�سيك ،بعدها انتقلت �إىل لو�س
�أجنلو�س وبعد �أن عملت ب�أدوار �صغرية يف �أفالم خمتلفة بد�أت �سلمى تظهر كممثلة جيدة،
خ�صو�صا بعد دوره��ا يف فيلم ( )Desperadoعام  .1995وتع ّد �سلمى �أول ممثلة
مك�سيكية ت�صبح جنمة من جنوم هوليود بعد دوره��ا يف فيلم (From Dusk Till
 .)Dawnاختريت �سلمى يف ا�ستفتاء جملة بيبول الأمريكية كواحدة من �أجمل خم�سني
�شخ�صية يف العامل عام .1996

وقفة مع...

رجاء كاظم� :أمنيتي ان يعود الوئام بني النا�س

املخرجة التلفزيونية رجاء
كاظم واحدة من ابرز العاملني
يف جمال االخراج التلفزيوين يف
العراق ..من مواليد الديوانية
 ،1960عملت خمرجة مع كبار
الفنانني واملخرجني والك ّتاب ،ومن
�أهمهم الراحل يو�سف العاين يف
امل�سل�سل ال�شهري " نا�س من طرفنا"،
كما قدمت العديد من الأعمال
الدرامية والإذاعية ،التي ال
تزال يف ذاكرة امل�شاهد وامل�ستمع
العراقي..

الطقس

التقينا بها لن�س�ألها:
 )1م���ا ال���ذي ي�شغل���ك ه���ذه
الأيام؟
 احلي���اة بالن�سب���ة يل دراماعل���ي اعمال
وحالي���ا تعر����ض ّ
عدي���دة لكنها لال�س���ف لي�ست
مب�ستوى قناعتي.
 )2ما هو �آخر �أعمالك قدمتيه
لل�شا�شة ال�صغرية؟
 رباعية من ت�أليف الدكتورةعواط���ف نعي���م تتح���دث ع���ن
الواقع احل���ايل الذي ُنعاي�شه
وهو عمل تراثي قدمي عر�ض
على �شا�شة العراقية.
 )3هل �أنت را�ضية ع ّما ق ّدمتِه
خالل م�سريتك؟

 )4ما هو التغيري الذي ت�أملني
�أن يح�صل يف العراق؟
 �أن ي�أت���ي حاك���م بعي���دع���ن الطائفي���ة والعن�صري���ة
واملحا�ص�ص���ة يحك���م بكفاءة
فق���ط ..وان تنتع����ش الدراما
العراقي���ة لأنه���ا الكفيل���ة بنبذ
الطائفية والعن�صرية.
� )5شخ�صية تتمنني لو تلتقني
بها اليوم وملاذا؟
 كل اال�شخا�ص الذين �ألتقيبه���م يف املا�ض���ي واحلا�ض���ر
�أ�شتاق �إليهم دوما.
 )6كتاب تعودين �إليه دوم ًا؟
 نع���م بكل ت�أكي���د �أنا حتدّيتُ �إىل م���ا �أن���ا عليه الي���وم و�أنا  -كتب عن الإمام علي ذلك �أنالكثريين يف �سبي���ل �أن �أ�صل را�ضية مئة باملئة.
فيها الكثري من املعارف

�أعلن ��ت الهيئة العامة للأنواء اجلوية العراقية حال ��ة الطق�س لهذا اليوم
(الثالث ��اء) �أن درج ��ات احلرارة �ستحاف ��ظ على معدالته ��ا املا�ضية ،وان
اجلو �سيكون بني غائم جزئيا وغائم.

 )7ماذا ت�شاهدين الآن؟
 لال�سف م���ا يعر�ض حاليا الي�شجع على امل�شاهدة..
ِ
اخ�ت�رت
 )8ه���ل تتمن�ي�ن ل���و
جما ًال �آخر لتخت�صي به؟
 بالعك����س جم���ايل كافح���تمن �أجله كثري ًا وال �أمتنى � ّأي
جمال �آخر.
 )9هل هناك �أمنية يف حياتكِ
مل حتققيها؟
�أمنيت���ي ان يع���ود الوئ���امب�ي�ن النا����س و�أن تع���ود
العالق���ات الطيب���ة ..وان
ت�أخ���ذ الدرام���ا التلفزيوني���ة
مكانه���ا وا�ستحقاقها الثقايف
والفني.
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