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اتظاهر يصتي� صاحة ا..
�ص اعتاالت اتيا اص

نكتة جديدة واجهة التظاهرات

امة  الر�ص
افرصة عل" التت"

 متابعة ادى
بع ��د نح ��و  حم ��اوالت �شق ��ط خاللها
ع�ش ��رات امل�شاب ��ن متك ��ن املتظاهرون
م ��ن ا�شتع ��ادة ال�شيط ��رة عل ��ى �شاح ��ة
اخل ��الين ثالث اأك ��رب �شاح ��ات التظاهر
يف العا�شم ��ة العراقي ��ة بغ ��داد ،يف ل
توا�ش ��ل التظاه ��رات يف م ��دن جنوبي
وو�شط الب ��الد ،وتنفيذ االأم ��ن العراقي
حمالت اعتق ��ال جديدة ،واغتيال نا�شط
بارز.
ويف الوق ��ت ال ��ذي توا�ش ��ل جلن ��ة
مكلف ��ة م ��ن وزارة الداخلي ��ة التحقي ��ق
يف التفج ��ريات الت ��ي طاول ��ت �شاحتي
التحري ��ر واحلبوبي يف بغ ��داد ومدينة
النا�شري ��ة جنوب ��ي العراق ليل ��ة ام�س
االول اجلمع ��ة ،و�ش ��ط موؤ�ش ��رات عل ��ى
ا�شتبعاد االأمن لفر�شية العمل االإرهابي
منهما ،متك ��ن م�شلح ��ون جمهولون من
اغتي ��ال النا�ش ��ط العراق ��ي الب ��ارز يف
التظاه ��رات ،عدن ��ان ر�شت ��م ،يف ح ��ي
احلري ��ة ببغداد ،لريتفع ع ��دد النا�شطن
واملدون ��ن الذي ��ن مت اغتياله ��م منذ بدء
التظاه ��رات اإىل �شبع ��ة ،منهم اثنان يف
الب�شرة واآخر يف كربالء ورابع يف ذي
قار واالآخرين يف بغداد.
يف املقابل ،ع ��اد املتظاهرون جمددا اإىل
�شاح ��ة التحري ��ر وحميطها رغ ��م عملية
التفجري ليل ��ة اأم�س الت ��ي خلفت قتيلن
و جريحا ،م ��ع ا�شتعادتهم ال�شيطرة وتراج ��ع عنا�ش ��ر االأم ��ن ليتجمع ��وا
عل ��ى �شاحة اخل ��الين املحاذي ��ة ل�شاحة باجلان ��ب الث ��اين م ��ن اجل�ش ��ر ،بينم ��ا
التحري ��ر و�ش ��ط بغ ��داد ،بع ��د ك ��ر وفر احت�شد مئات املتظاهرين مقابل احلاجز
بينهم وبن ق ��وات االأمن التي ان�شحبت االأمني على اجل�شر.
اأمامه ��م و�ش ��ط اإط ��الق قناب ��ل الغ ��از من جهت ��ه ،اأك ��د النا�ش ��ط امل ��دين ،فوؤاد
الكثي ��ف .وا�شتعاد املحتج ��ون ال�شاحة عم ��ران ،اأن "اإع ��ادة ال�شيط ��رة عل ��ى
بع ��د يومن فقط من اقتحام قوات جهاز �شاحة اخلالين ه ��ي ر�شالة با�شتمرارنا
مكافح ��ة ال�شغ ��ب لل�شاح ��ة واإحاطته ��ا بالتظاه ��ر رغم التفج ��ريات يف �شاحات
باأ�ش ��وار اإ�شمنتية وتفري ��ق املتظاهرين االعت�ش ��ام" ،مبين ��ا اأن "التفج ��ريات
منه ��ا بوا�شطة قنابل الغ ��از والر�شا�س التي وقع ��ت ب�شاح ��ة التحرير ويف ذي
احلي.
ق ��ار ج ��ددت اإ�شرارن ��ا عل ��ى اال�شتمرار

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

بالتظاه ��رات ،واأن الق ��وات االأمنية بعد
التفج ��ري فتح ��ت ال�شاح ��ة اأم ��ام حرك ��ة
ال�شري يف حت ��د �شار لن ��ا ،االأمر الذي
دفعنا للرد عليه ��ا بالزحف نحو ال�شاحة
وج�شر ال�شنك وا�شتعادتهما".
ويف الب�ش ��رة وعل ��ى وق ��ع التظاهرات
املتج ��ددة الي ��وم ،اأق ��دم متظاه ��رون
غا�شب ��ون عل ��ى اإغالق منف ��ذ ال�شالجمة
احل ��دودي مع اإي ��ران ،احتجاجا على ما
و�شف ��وه بالتدخل االإي ��راين يف البالد،
ومتت عملي ��ة الغلق بع ��د مواجهات مع

اأجهزة االأمن الت ��ي واجهت املتظاهرين
بقناب ��ل الغاز ،كم ��ا تظاهر املئ ��ات اأمام
بوابة حقل جمنون النفطي.
واته ��م قائ ��د �شرط ��ة الب�ش ��رة ،الفري ��ق
الرك ��ن ر�شيد فليح" ،عنا�شر جمهولة مل
ي�شمها باأنها تطلق الر�شا�س على قوات
االأم ��ن واملتظاهرين خلل ��ق فتنة" ،نافيا
التهم ��ة ع ��ن ال�شرط ��ة باأنها تطل ��ق النار
على املتظاهرين.
يف االأثن ��اء ت�شتم ��ر التظاه ��رات يف
بل ��دة الغ ��راف ومدين ��ة النا�شري ��ة يف

حمافظة ذي ق ��ار ،على الرغم من ت�شديد
االإج ��راءات االأمني ��ة فيه ��ا ،ويطال ��ب
املتظاهرون باإقالة احلكومة.
ويف الديوانية والعمارة وال�شماوة بداأ
متظاه ��رون يوزع ��ون من�ش ��ورات على
املحال التجارية وعن ��د اأبواب املدار�س
يدعون الإ�شراب عام يوم غد االأحد.
واأكد نا�شطون ت�شجيل اعتقاالت جديدة
يف الرفاعي واحللة والكحالء والرميثة
بن املتظاهرين نفذتها قوات اأمنية ليلة
اأم�س االأول و�شباح ال�شبت.

اتخ ��ذ جمل�س ال ��وزراء ،الثالثاء ،جملة من الق ��رارات خالل جل�شته
التي عقدها برئا�شة رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي.
وذك ��ر بيان �شدر عن املجل�س ،تلقت "امل ��دى" ن�شخة منه اليوم اإنه
”مت خالل اجلل�شة مناق�شة عدد من م�شاريع القوانن املهمة ،حيث
اأق ��ر املجل�س م�ش ��روع تعديل قانون انتخاب ��ات جمال�س املحافظات
املرق ��م ( )ل�شنة  والفقرة وعد اجراء االنتخابات لتكون
كاالآتي :توؤجل انتخابات جمال�س املحافظات اىل موعد يحدد الحقا،
كما متت املوافقة على م�ش ��روع قانون املفو�شية العليا لالنتخابات
واحالت ��ه اىل جمل� ��س الن ��واب ا�شتن ��ادا اىل اح ��كام املادتن (
البن ��د اوالو  البند ثاني ��ا) من الد�شتور م ��ع االأخذ باملالحظات
التي ثبته ��ا رئي�س هيئة امل�شت�شارين وال�ش ��ادة الوزراء بخ�شو�س
خيارات تكون املفو�شية كلها من الق�شاء".
واأ�ش ��اف اأنه "متت املوافقة على م�ش ��روع قانون انتخابات جمل�س
الن ��واب العراقي واحالته اىل جمل�س النواب مع االأخذ باملالحظات
الت ��ي واف ��ق عليه ��ا جمل� ��س ال ��وزراء وثبته ��ا ال�شي ��د رئي� ��س هيئة
امل�شت�شارين".
واأق ��ر املجل�س – بح�ش ��ب البي ��ان – ا�شتيفاء اجر مقط ��وع مقداره
( )دين ��ار ،فق ��ط مائ ��ة الف دين ��ار للدراج ��ات النارية ذات
العجلت ��ن و( )دينار ،فقط ثالثمائ ��ة الف دينار للدراجات
النارية ذات ثالث عجالت "التك ..تك".
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ع������ب������وات ����س���وت���ي���ة  ال���ت���ح���ري���ر

افصي��ة ل��ن ح�صيل��ة "االعت��االت الصاي��ة"  ��يم��
 متابعة  ادى

اأعلنت مفوسية حقو االن�سان
 العرا ،ام�ش ال�سبت ،ح�سيلة
”االعتقاالت الع�سوائية“ التي
رافقت التظاهرات  العا�سمة
بداد واحافظات االخرى
خالل اليوم ااسي.
وقالت افوسية  بيان تلقت
(ادى) ن�سخة من ام�ش ال�سبت
"ندين ا�ستمرار االعتقاالت
الع�سوائية دون التحر للك
من اعتقل حي وثقت فر
الر�سد اعتقال ( )متظاهرا
 بداد ،اأطلق �سرا )( منهم،
و( )متظاهرا  الب�سرة
ا�سرفت افوسية على اطال
�سرا )( متظاهرين منهم على
خلفية التظاهرات التي جرت
 منطقة اعقل  حمافظة
الب�سرة ،واعتقال ( )متظاهر
 حمافظة ذ قار اطلق �سرا
( )منهم".

واك ��دت "ا�شتمرار اال�شابات بن �شفوف
املتظاهري ��ن والقوات االأمنية حيث وثقت
ف ��رق الر�ش ��د ا�شت�شه ��اد ( )واإ�شاب ��ة
( )م ��ع ا�شتم ��رار اط ��الق الغ ��ازات
امل�شيل ��ة للدم ��وع وخ�شو�ش ��ا يف منطقة
اخل ��الين ليوم ��ي (  -
) غ ��ادر اغلبه ��م امل�شت�شفي ��ات بع ��د تلقيهم
للعالج ،االأم ��ر الذي يوجب على احلكومة
البحث عن اج ��راءات بديلة حتفظ �شالمة
املتظاهرين والقوات االأمنية".
وا�شاف ��ت ان "ا�شتم ��رار ال�شدام ��ات يف
حمافظ ��ة ذي ق ��ار ب ��ن الق ��وات االمني ��ة
واملتظاهري ��ن ادى اىل اإ�شابة ( )منهم
( )متظاه ��را و( )م ��ن القوات االمنية
وقي ��ام عدد من املتظاهري ��ن بحرق م�شكن
قائممق ��ام ق�ش ��اء الغ ��راف وم�شك ��ن اح ��د
اع�ش ��اء جمل�س النواب يف ذي قار وحرق
�شيارة عدد (.")
وطالب ��ت "جمي ��ع االط ��راف للتحل ��ي
بامل�شوؤولي ��ة واحلف ��ا عل ��ى �شالم ��ة
املواطنن واملمتل ��كات العامة واخلا�شة،
وت ��ود ان تبن ان ا�شتخدام و�شائل عنفية
من بع� ��س االأ�شخا�س ي�ش ��يء اىل �شلمية
املظاه ��رات واأن املتظاهري ��ن املطالب ��ن
بحقوقه ��م اال�شالحي ��ة يرف�ش ��ون هك ��ذا
ممار�شات".
وا�ش ��ارت اىل اختطاف عدد من النا�شطن
عل ��ى خلفي ��ة التظاه ��رات حي ��ث وثق ��ت
اط ��الق �ش ��راح النا�شط ��ة �شب ��ا املهداوي

حمافظ ��ة مي�ش ��ان ب�شب ��ب رف� ��س االإدارة
التعليمي ��ة غلقه ��ا ،موؤك ��دة عل ��ى رف� ��س
ال�شلوكي ��ات غ ��ري امل�شوؤولة والت ��ي توؤثر
عل ��ى �شلمي ��ة التظاه ��رات وت�شتوج ��ب
امل�شاءلة القانونية.
وا�ش ��ارت اىل �شق ��وط ال�شه ��داء يف
العا�شم ��ة بغ ��داد ،حي ��ث وثق ��ت ف ��رق
الر�شد ا�شت�شه ��اد ( )من املتظاهرين من
ق�ش ��اء ال�شوي ��رة والعزيزي ��ة على خلفية
ا�شابته ��م يف �شاح ��ة التحري ��ر يف بغداد
ي ��وم  وانفج ��ار عبوت ��ن
�شوتيت ��ن يف �شاح ��ة التحرير والطريان
ي ��وم  ت�شبب ��ت با�شت�شهاد
( )متظاه ��ر وا�شاب ��ة ( )اآخري ��ن،
وبه ��ذا ال�ش ��دد جت ��دد املفو�شي ��ة دعوتها
لوق ��ف اإراقة ال ��دم العراقي واحلفا على
ارواح املتظاهرين.
كما وثقت املفو�شية ا�شتمرار قيام عدد من
املتظاهري ��ن بغلق الط ��رق ودوائر الدولة
واملدار� ��س لل�شغ ��ط باال�شتجابة ملطالبهم
من قبل احلكومة ،وهو ما يتعار�س وحق
التنق ��ل للمواطن ��ن لذا تن�ش ��ح املفو�شية
املتظاهرين باحلفا على �شلمية التظاهر
والنا�ش ��ط عل ��ي ها�ش ��م بع ��د اختطافهم ��ا واملتظاهري ��ن واملواطنن كاف ��ة والبحث ذي ق ��ار واإطالق الن ��ار والقناب ��ل امل�شيلة واأحقية املطالبة بحقوقهم امل�شروعة .
م ��ن قبل جمهول ��ن ،وتعر� ��س مدير معهد والتحري عن اجلهات التي تقوم بعمليات للدم ��وع من قبل الق ��وات االمنية لتفريق ولفت ��ت يف بيانه ��ا اىل "التع ��اون ب ��ن
التطوي ��ر االمني العميد الدكت ��ور ”يا�شر اخلطف والق ��اء القب�س عليه ��م واحالتهم املتظاهري ��ن ،واعالن حظ ��ر التجوال يف الق ��وات االمني ��ة واملتظاهري ��ن يف
عب ��د اجلبار“ الختطاف و�ش ��ط بغداد من للق�شاء لينالوا جزاءهم العادل.
ق�شاء الغراف .
حمافظات (بابل ،النجف االأ�شرف ،املثنى،
قبل جمهولن ،وتطالب املفو�شية القوات ولفت ��ت املفو�شي ��ة يف بيانه ��ا اىل ع ��ودة كما وثقت حرق مدر�شة ثانوية (الزوراء) وا�شط ،الديوانية ،مي�شان) والذي عك�س
االأمنية بتوفري احلماية الالزمة للنا�شطن اال�شتباكات قرب فوج املهمات يف حمافظة للبن ��ات من قب ��ل عدد م ��ن املتظاهرين يف �شلمية التظاه ��رات ودور القوات االمنية

يف حماي ��ة املتظاهري ��ن وتطبي ��ق معايري
اال�شتباك االآمن والتواجد مع املتظاهرين
ب ��دون اأ�شلح ��ة واإن�ش ��اء مف ��ارز م�شرتكة
للتفتي�س".
ووثقت املفو�شية اي�ش� � ًا ان�شحاب املفارز
الطبي ��ة و�شي ��ارات االإ�شع ��اف التابع ��ة
لوزارة ال�شحة من �شاحة اخلالين ب�شبب
كثاف ��ة الغازات امل�شيل ��ة للدموع ،وتطالب
املفو�شي ��ة احلكوم ��ة بت�شهي ��ل ودع ��م
وحماية فرق االإنقاذ وامل�شعفن التطوعية
ون�شر فرق اأ�شعاف اأويل ثابتة.
ولفت ��ت اىل "اأعت�شام عدد من املتظاهرين
اأم ��ام بواب ��ة مين ��اء ام ق�ش ��ر بتاري ��
 بع ��د اعرتا�شه ��م عل ��ى
قرع ��ة التعي ��ن الت ��ي قام ��ت به ��ا �شرك ��ة
املوان العراقية ،وتعمد احراق االطارات
امام بوابة امليناء ومنع دخول ال�شهاريج
للميناء".
كما وثقت املفو�شية "انفجار عبوة نا�شفة
ق ��رب �شاح ��ة احلبوب ��ي يف حمافظ ��ة ذي
ق ��ار بتاري �� ، ادت اىل
اإ�شاب ��ة (� )شخ�ش ��ا اإ�شاب ��ات خط ��رية
يف النا�شري ��ة والق ��اء قنبل ��ة مولوت ��وف
ت�شته ��دف من ��زل مواط ��ن وح ��رق من ��زل
ع�ش ��و املجل� ��س البل ��دي (ع ��ادل ح�ش ��ن
الرماح ��ي) يف ق�ش ��اء الغ ��راف ،مطالب ��ة
الق ��وات االمنية بتوف ��ري احلماية الالزمة
ل�شاحات التظاه ��ر واالماكن القريبة منها
بالتن�شيق مع املتظاهرين.
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عبوة نا�سفة ُتفجر خيمة الثقافة

�أنباء عن خالفات حادة بني الأجهزة الأمنية ب�سبب خطط "قمع االحتجاجات"

ان�سحاب مفاجئ لقطعات الأمن من "اخلالين" وج�سر
ال�سنك واملتظاهرون يك�سبون موقع ًا جديد ًا

 بغداد /المدى

انه ��ارت عل ��ى م ��ا يب ��دو
"االتفاقي ��ات اله�شة" التي
ابرمته ��ا احلكوم ��ة م ��ع اط ��راف من
املحتجني يف بغداد والب�صرة ،والتي
ح�صل ��ت مبقت�ضاه ��ا (ال�سلط ��ة) على
وقت ق�ص�ي�ر اللتقاط االنفا�س بعد ان
متكنت من ابعاد املحتجني عدة امتار
اىل ال ��وراء قبل ان يعودوا ام�س اىل
خطوط ما قبل "الهدنة".
باملقاب ��ل ا�ص ��در املعت�صم ��ون بيان� � ًا
جدي ��دا ادان ��وا فيه ما ج ��رى يف ليلة
اول ام� ��س يف �ساح ��ة التحري ��ر،
كا�شفني عن اجراءات جديدة حلماية
ال�ساح ��ة ،يف وق ��ت ت�صاع ��دت في ��ه
دع ��وات "اال�ض ��راب الع ��ام" ابت ��دا ًء
م ��ن الي ��وم االحد.وعقب ليل ��ة دموية
يف بغ ��داد راح �ضحيتها اكرث من 20
ب�ي�ن قتي ��ل وم�ص ��اب ب�سب ��ب انفجار
عب ��وات يف حميط �ساح ��ة التحرير،
ع ��اد املحتج ��ون اىل �ساح ��ة اخلالين
وج�س ��ر ال�سن ��ك بع ��د ا�سب ��وع م ��ن
خ�س ��ارة املتظاهري ��ن املوق ��ع ل�صالح
الق ��وات االمنية.وح�ص ��ل املحتجون
وف ��ق التطورات االخ�ي�رة على موقع
جديد ي�شرف على املنطقة اخل�ضراء،
بعد ان �صع ��د املتظاهرون على مبنى
"كراج ال�سنك" املطل على نهر دجلة،
واملتك ��ون م ��ن ع ��دة طواب ��ق ،عق ��ب
ان�سحاب مفاج ��ئ للقوات االمنية من
املرائب واملناطق املحيطة به.
وقال م�صدر امني يف بغداد لـ(املدى)
ان "خالف ��ات ب�ي�ن االجه ��زة االمني ��ة
وراء االن�سح ��اب م ��ن حمي ��ط �ساحة
اخلالين وع ��ودة القوات اىل الو�ضع
ال�ساب ��ق م ��ا قب ��ل  9ت�شري ��ن الث ��اين
احلايل".
وكانت الق ��وات االمنية ق ��د �سيطرت

عل ��ى ال�ساح ��ة وج�س ��ري ال�سن ��ك
واالحرار ،عقب اتفاق "�سري" جرى
ب�ي�ن جمموعت�ي�ن م ��ن املتظاهري ��ن،
ادع ��وا متثيله ��م ملحتج ��ي �ساح ��ة
التحرير ،مقابل احل�صول على وعود

بالتعيينات وامتيازات اخرى.
واك ��د امل�ص ��در ال ��ذي طلب ع ��دم ن�شر
ا�سمه حل�سا�سية املعلومات" :كان من
املفرت�ض ان تبق ��ى بع�ض القوات يف
كراج ال�سنك ،لكن اخلالفات تو�سعت

وتركت القوات املواقع".
وا�ض ��اف ان "الفرق ��ة  11التابع ��ة
للجي� ��ش ومكافح ��ة ال�شغ ��ب وال ��رد
ال�سري ��ع التاب ��ع للداخلي ��ة ان�سحبوا
م ��ن ال�ساح ��ة اىل وراء احلاج ��ز يف

منت�ص ��ف ج�سر ال�سن ��ك" ،م�شريا اىل
ان الف ��وج العا�ش ��ر لط ��وارئ بغ ��داد
ا�ستل ��م ب ��دال ع ��ن تل ��ك الق ��وات وهو
متمركز الآن قرب امانة بغداد".
 التفا�صيل �ص2

م�ؤ�س�سة ( ) تتربع مبكتبة
كاملة ملتظاهري �شارع احلبوبي
 ذي قار  /ح�سين العامل
ت�ضامن ��ا م ��ع متظاه ��ري ذي ق ��ار
الذي ��ن تعر�ض ��وا اىل هج ��وم من
قب ��ل بع�ض اجله ��ات امل�سلحة الت ��ي ت�سميها
احلكوم ��ة "الط ��رف الثال ��ث" حي ��ث ا�سف ��ر
تفجري عبوة نا�سفة حملية ال�صنع ا�ستهدف

متظاهرون على ج�سر ال�سنك �أم�س( ..عد�سة :حممود ر�ؤوف)

�شارات �سوداء على قم�صان الالعبني ُمنعت ب�أوامر حكومية
 متابعة المدى
الق ��دم "الفيفا" ،على ارت ��داء ال�شارات
ال�س ��وداء وق ��راءة �س ��ورة الفاحت ��ة
غاب ��ت ال�ش ��ارات ال�س ��وداء م ��ن قب ��ل العب ��ي املنتخ ��ب الوطن ��ي
ع ��ن قم�صان العبي املنتخب قبل مب ��اراة �إي ��ران ،تكرمي ��ا ل�ضحايا
الوطن ��ي العراق ��ي ،اخلمي� ��س ،يف االحتجاجات يف العراق.
انطالق ��ة املواجه ��ة املهمة �أم ��ام �إيران وبع ��د ه ��دف ميم ��ي ،خط ��ف العب ��و
�ضمن ت�صفيات ك�أ�س العامل.
منتخ ��ب الع ��راق الأ�ض ��واء بطريق ��ة
ومل يرت ��د الالعب ��ون �ش ��ارات �س ��وداء احتفاله ��م ،وخ�صو�ص� � ًا جن ��م ن ��ادي
يف تكرمي ل�ضحايا االحتجاجات التي ال�شرطة �صفاء ه ��ادي ،الذي قرر لب�س
ت�شهده ��ا البالد ،على الرغ ��م من ت�أكيد "كمام ��ة" تعاطف ًا م ��ع املتظاهرين يف
االحتاد العراقي لكرة القدم ،احل�صول الع ��راق ،الذي ��ن يعان ��ون م ��ن القنابل
على موافقة االحتاد الدويل "فيفا".
امل�سيل ��ة للدموع ،الت ��ي �أ�صابت و�أدّت
كم ��ا مل يق ��ف العب ��و املنتخ ��ب ،دقيق ��ة �إىل حاالت عديدة من الوفيات.
ال�صمت حداد ًا عل ��ى �أرواح ال�ضحايا ،وك�شف م�ص ��در �صحف ��ي ان احلكومة
والتي �أ�شار �إليها االحتاد �أي�ض ًا.
ابلغ ��ت رئا�س ��ة احت ��اد الك ��رة مبن ��ع
وكان االحت ��اد العراق ��ي لك ��رة الق ��دم ،مظاهر الت�ضامن مع االحتجاجات ،الن
اعل ��ن موافق ��ة االحت ��اد ال ��دويل لكرة ذلك م ��ن وجهة نظرها �سيزيد من حالة

االنت�ص ��ار �أم ��ام املنتخ ��ب الإيراين"،
مبين ًا �أن "عدد ًا كبري ًا من املتظاهرين،
توا�ص ��ل معن ��ا ،خ�ل�ال الأي ��ام القليلة
املا�ضية ،وطلبوا باحلاح �أرقام هواتف
بع�ض العبي املنتخب الوطني للحديث
معه ��م وال�ش ��د م ��ن عزمه ��م واعطائهم
الدافع املعنوي الكب�ي�ر لتحقيق الفوز
على املنتخب االيراين".
و�أ�ض ��اف� ،أن "املتظاهري ��ن توا�صلوا
م ��ع اح ��د املدرب�ي�ن العراقي�ي�ن الكب ��ار
(رف�ض الك�شف ع ��ن ا�سمه) ،وحتدثوا
معه بداي ًة ،وم ��رة �أخرى كان احلديث
مع ��ي ،طلبوا وب�شدة �أرق ��ام الالعبني،
ومل اتردد للحظة ب�إر�سال �أرقام �أربعة
من العبي املنتخب الوطني وهم :علي
عدن ��ان ،مهند علي ،ع�ل�اء عبد الزهرة،
عالء عبا�س".

 بغداد /المدى
لق ��ي النا�شط امل ��دين عدنان ر�ستم،
م�صرع ��ه ي ��وم �أم� ��س ال�سب ��ت،
بر�صا� ��ص م�سلحني جمهول�ي�ن ،يف العا�صمة
بغ ��داد .و�أطل ��ق امل�سلح ��ون النار م ��ن �أ�سلحة
ر�شا�شة على النا�شط عدنان ر�ستم ،يف منطقة
احلرية غربي بغداد ،ما �أدى ملقتله.
وفتح ��ت ال�سلط ��ات املخت�ص ��ة حتقيق� � ًا يف
احلادث.ويعت�ب�ر ر�ست ��م� ،أح ��د النا�شط�ي�ن
البارزين يف االحتجاجات ال�شعبية املناه�ضة
للحكومة ،املتوا�صلة منذ مطلع ت�شرين الأول
املا�ضي.
ويتم ا�ستهداف النا�شطني املناوئني للحكومة
يف ف�ت�رات متباين ��ة ،طال ��ت النا�ش ��ط �أجم ��د
الدهام ��ات ،والنا�ش ��ط ح�سني ع ��ادل وزوجته
�س ��ارة ،حيث قتال على ي ��د م�سلحني جمهولني

اقتحموا �شقتهما و�سط مدينة الب�صرة.
ك �م��ا ت �ع��ر���ض ن��ا� �ش �ط��ون ل�لاخ �ت �ط��اف وف�ق��د
�أثرهم يف خ�ضم االحتجاجات .من جانبها،
ح��ذرت جلنة حقوق الإن���س��ان يف ال�برمل��ان،
م��ن خ �ط��ورة اغ �ت �ي��ال وخ �ط��ف ال�ن��ا��ش�ط�ين،
داعية ال�سلطات �إىل ك�شف مالب�سات مقتل
ر�ستم.وقالت اللجنة� ،إنها "تكرر خماوفها
ب�ش�أن خطف واغتيال النا�شطني واملدونني
واملنظمات املدنية".ودعت الأجهزة الأمنية
�إىل ك�شف مالب�سات اغتيال النا�شط عدنان
ر�ستم ،و�ضرورة املحافظة على حياة املدنيني
وفق القوانني الدولية.يف �سياق �آخر ،طالبت
اللجنة من�سقي التظاهرات بـ"احلفاظ على
املحال التجارية وممتلكات املواطنني
يف �ساحات التظاهر".يف غ�ضون
ذل��ك ب��د�أ النا�شطون واملتظاهرون
ي �ح �� �ش��دون اىل ا�� �ض ��راب ع� ��ام يف

مظاهرات يف �إيران بعد قرار مفاجئ برفع �أ�سعار الوقود
 متابعة المدى
قتل  9ا�شخا�ص و�أ�صيب
�آخ ��رون يف مظاه ��رات
وا�سع ��ة خرج ��ت يف م ��دن �إيرانية
لالحتج ��اج عل ��ى ق ��رار حكوم ��ي
مفاجئ برفع �أ�سعار الوقود.
وارتفع ��ت �أ�سع ��ار الوق ��ود بن�سبة
 50باملئ ��ة ،على الأق ��ل ،وت�صل اىل
 200باملئة يوم اجلمعة .وخف�ضت
ال�سلط ��ات دعمه ��ا الكب�ي�ر لأ�سع ��ار
الوق ��ود يف حماول ��ة للتعام ��ل

م ��ع تبع ��ات العقوب ��ات الأمريكي ��ة
الت ��ي �أث ��رت �سلب ��ا عل ��ى االقت�صاد
الإيراين.
وخرج ��ت مظاه ��رات يف ع ��دد من
املدن م�س ��اء ام� ��س االول اجلمعة،
ث ��م ات�س ��ع نطاقه ��ا ام� ��س ال�سبت.
وبح�سب التقارير ،فقد قتل �شخ�ص
يف مدينة �سريجان بو�سط �إيران.
و�أف ��ادت وكال ��ة �أنب ��اء اجلمهورية
الإ�سالمي ��ة الإيرانية (�إرنا) بوقوع
ا�شتب ��اكات م ��ع ال�شرط ��ة عندم ��ا
هاجم حمتجون م�ستودعا لتخزين

الوقود وحاولوا �إ�شعال النار فيه.
وقال املدع ��ي العام الإيراين حممد
جعف ��ري منتظري �إن ق ��رار تعديل
قيمة البنزين اتخذ ب�شكل قانوين.
وانتق ��د َم ��ن يحاول ��ون "الإخ�ل�ال
بالأمن وا�ستغالل الظروف لإحداث
ا�ضطرابات".
ودع ��ا ال�شع ��ب �إىل ع ��دم �إحل ��اق
ال�ض ��رر بالأماك ��ن العام ��ة ،حمذرا
من �أن ال�سلط ��ات �ستت�صدى بحزم
لهذه املح ��اوالت .و�أكد �أن �إيرادات
رف ��ع �سعر البنزي ��ن �ست�ستخدم يف

خدم ��ة ال�شرائ ��ح املجتمعية الأكرث
فق ��را ،واته ��م التلفزي ��ون الإيراين
الر�سمي الإع�ل�ام الأجنبي بال�سعي
�إىل ت�ضخيم الأح ��داث التي جتري
يف �إيران.
ون�شر ن�شطاء على و�سائل التوا�صل
االجتماع ��ي �ص ��ورا ال�ستخ ��دام
ق ��وات الأمن الغ ��از امل�سيل للدموع
�ض ��د املتظاهري ��ن يف كرمن�ش ��اه.
والر�صا�ص يف مناطق اخرى.
نقل ��ت وكال ��ة (�إرن ��ا) �أن حمتج�ي�ن
خرج ��وا يف مدن �أخرى منها م�شهد

فار�س كمال نظمي:
ثورة ت�شرين
وال�صحة النف�سية
ال�سيا�سية يف العراق
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دعوات الإ�ضراب تت�صاعد وجلان تطالب بك�شف
قتلة نا�شط مدين

�صحفي ريا�ضي يك�شف كوالي�س ات�صاالت بني متظاهرين والالعبني

االحتق ��ان يف ال�ش ��ارع العراق ��ي ،وان
الالعبني بلغ ��وا يف اللحظات االخرية
ان ال �شارات �سوداء يلب�سونها.
فيم ��ا �أكد معت�صم ��و �ساح ��ة التحرير،
ال�سب ��ت� ،أن احتف ��االت املتظاهري ��ن
بف ��وز املنتخ ��ب الوطن ��ي ق ��د اغ�ضبت
ال�سلطة.
فيم ��ا ك�شف ال�صحف ��ي الريا�ضي ،علي
ن ��وري ،كوالي�س ات�صاالت هاتفية بني
متظاهري ��ن و 4العب�ي�ن م ��ن املنتخ ��ب
الوطن ��ي العراق ��ي� ،سبق ��ت املب ��اراة
التاريخية �أمام �إيران �ضمن الت�صفيات
املزدوجة لبطولتي ك�أ�س العامل وك�أ�س
�آ�سيا.
وق ��ال نوري يف ت�صري ��ح عرب ح�سابه
ال�شخ�صي تابعته (امل ��دى) �إن "(جبل
�أح ��د) لع ��ب دور ًا كب�ي�را بتحقي ��ق

مكتب ��ة املتظاهري ��ن يف �ساح ��ة احلبوب ��ي
بالنا�صري ��ة ليلة اجلمعة املا�ضية عن ا�صابة
 11جريح ��ا حال ��ة احده ��م حرج ��ة ،قدم ��ت
م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى لالعالم والثقاف ��ة والفنون
مكتبة كاملة ت�ضم ع�شرات العناوين ل�شباب
االحتجاجات.
وق ��ال النا�شط املدين ن�ص�ي�ر باقر وهو احد
امل�شرف�ي�ن عل ��ى ادارة خيمة (الع ��راق احلر)
التي �ضم ��ت مكتبة للمتظاهري ��ن يف ميدان
احلبوب ��ي و�س ��ط النا�صري ��ة ان "انفج ��ار
عبوة نا�سفة حملية ال�صنع مملوءة بالكرات
احلديدية ال�صغرية (ال�صـﭽـم) انفجرت عند
ال�ساع ��ة الثامن ��ة والربع من ليل ��ة اجلمعة /
ال�سب ��ت و�أدت اىل ا�صاب ��ة � 11شخ�ص ��ا م ��ن
بينهم اربعة ا�شخا�ص كانوا يقر�ؤون الكتب
وي�شارك ��ون ب ��دوري لعبة ال�شط ��رجن الذي
تنظم ��ه اخليمة" ،م�ش�ي�را اىل ان "االنفجار
ت�سب ��ب با�ض ��رار للمكتب ��ة وتل ��ف ع ��دد م ��ن
الكت ��ب وان الق ��وات االمني ��ة ح�ض ��رت اىل
موق ��ع االنفج ��ار للتحقي ��ق وقام ��ت بك�شف
الداللة و�أخذ عينات من املواد املتفجرة".
وق ��د نفى باقر "ان يكون ق ��د تلقى العاملون
يف خيمة العراق احلر �أي تهديد م�سبق حول
الن�شاط ��ات الثقافية التي تق ��وم بها اخليمة
واملتمثل ��ة بالت�شجي ��ع على الق ��راءة واقامة
الن ��دوات الثقافي ��ة والفكري ��ة والقانوني ��ة
والد�ستوري ��ة" ،متهم ��ا اتب ��اع "الط ��رف
الثال ��ث ال ��ذي يتب ��ع امللي�شي ��ات واالح ��زاب
املتنفذة بتدب�ي�ر االنفجار حيث يعمل معظم
اتباع الطرف املذك ��ور خارج �سيطرة �سلطة
احلكوم ��ة وان كانوا ي�شغل ��ون مواقع مهمة
فيها".

وبريجند والأه ��واز وجا�ش�ساران
وعب ��ادان وخورام�شه ��ر وما�شه ��ر
و�شرياز وبندر عبا�س.
فف ��ي مدين ��ة م�شه ��د ،وه ��ي ث ��اين
�أك�ب�ر م ��دن �إي ��ران� ،أغل ��ق ع�شرات
املتظاهري ��ن الغا�ضب�ي�ن الط ��رق
عرب مغ ��ادرة �سياراتهم وتركها يف
ال�شوارع ،بح�سب تقارير �إعالمية.
وتواجه طهران عقوبات �صارمة
ع �ل��ى ���ص��ادرات��ه��ا ال �ن �ف �ط �ي��ة �إث ��ر
ان���س�ح��اب ال��والي��ات امل�ت�ح��دة من
االت �ف��اق ال �ن��ووي ال ��ذي و ّق ��ع عام

 .2015وتعد �أ�سعار الوقود يف
�إي��ران من الأرخ�ص ع� �ل ��ى
م �� �س �ت��وى ال��ع��امل
ب���س�ب��ب ال��دع��م
الكبري م��ن قبل
ال��دول��ة وانخفا�ض
قيمة عملة البالد.
كما �أن �إيران واحدة من
�أكرب ال ��دول املنتجة للنفط
يف الع ��امل؛ �إذ تق ��در قيم ��ة
�صادراته ��ا مبلي ��ارات الدوالرات
كل عام.

العراق .والق��ت الدعوات تفاعال كبريا على
�شبكات التوا�صل االجتماعي التي تواجه
ح�ظ��را ح�ك��وم�ي� ًا.ب��دوره��ا ،ا� �ص��درت وزارة
الرتبية ،ال�سبت ،بيان ًا عن ما مت تداوله ب�ش�أن
اال�ضراب عن الدوام ،وفيما نفت هذه االنباء،
دعت الطلبة واملوظفني التابعني لها مبتابعة
�صفحاتها الر�سمية.وقالت ال��وزارة يف بيان
�إن "وزارة الرتبية تنفي ما تناولته بع�ض
ال�صفحات الوهمية التي دعت اىل اال�ضراب
عن الدوام" .ودعت الوزارة الطلبة واملوظفني
التابعني لها اىل "متابعة ال�صفحات الر�سمية
ل � � � � ��وزي � � � � ��ر
ال� �ت��رب � � �ي� � ��ة
� �س �ه��ا ال�ع�ل��ي
ب��ك و�صفحات
ال � � � � � � � � � � � � ��وزارة
املوثقة".

2

سياسة
�أنباء عن خالفات
حادة بني الأجهزة
الأمنية ب�سبب خطط
"قمع االحتجاجات"

انهارت على ما يبدو
"االتفاقيات اله�شة" التي
ابرمتها الحكومة مع اطراف من
المحتجين في بغداد والب�صرة،
والتي ح�صلت بمقت�ضاها
(ال�سلطة) على وقت ق�صير
اللتقاط االنفا�س بعد ان
تمكنت من ابعاد المحتجين
عدة امتار الى الوراء قبل ان
يعودوا ام�س الى خطوط ما قبل
"الهدنة".

 بغداد /املدى
باملقاب ��ل ا�ص ��در املعت�صم ��ون بيان� � ًا
جدي ��دا ادانوا فيه ما جرى يف ليلة اول
ام� ��س يف �ساحة التحري ��ر ،كا�شفني عن
اج ��راءات جديدة حلماي ��ة ال�ساحة ،يف
وقت ت�صاعدت في ��ه دعوات "اال�ضراب
العام" ابتدا ًء من اليوم االحد.
وعق ��ب ليل ��ة دموي ��ة يف بغ ��داد راح
�ضحيتها اكرث من  20بني قتيل وم�صاب
ب�سبب انفجار عبوات يف حميط �ساحة
التحري ��ر ،ع ��اد املحتج ��ون اىل �ساح ��ة
اخل�ل�اين وج�س ��ر ال�سنك بع ��د ا�سبوع
من خ�سارة املتظاهري ��ن املوقع ل�صالح
القوات االمنية.
وح�ص ��ل املحتج ��ون وف ��ق التط ��ورات
االخ�ي�رة عل ��ى موق ��ع جدي ��د ي�ش ��رف
على املنطق ��ة اخل�ضراء ،بع ��د ان �صعد
املتظاهرون عل ��ى مبنى "كراج ال�سنك"
املطل على نهر دجلة ،واملتكون من عدة
طوابق ،عقب ان�سحاب مفاجئ للقوات
االمني ��ة من املرائ ��ب واملناطق املحيطة
به.
وق ��ال م�صدر امني يف بغ ��داد لـ(املدى)
ان "خالفات بني االجهزة االمنية وراء
االن�سح ��اب من حمي ��ط �ساحة اخلالين
وعودة الق ��وات اىل الو�ضع ال�سابق ما
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ان�سحاب مفاجئ لقطعات الأمن من "اخلالين" وج�سر ال�سنك
واملتظاهرون يك�سبون موقع ًا جديد ًا

قبل  9ت�شرين الثاين احلايل".
وكانت القوات االمنية قد �سيطرت على
ال�ساح ��ة وج�س ��ري ال�سن ��ك واالحرار،
عق ��ب اتف ��اق "�س ��ري" ج ��رى ب�ي�ن
جمموعت�ي�ن م ��ن املتظاهري ��ن ،ادع ��وا
متثيله ��م ملحتج ��ي �ساح ��ة التحري ��ر،
مقابل احل�صول على وعود بالتعيينات
وامتيازات اخرى.
واك ��د امل�ص ��در ال ��ذي طل ��ب ع ��دم ن�شر
ا�سم ��ه حل�سا�سية املعلوم ��ات" :كان من
املفرت� ��ض ان تبق ��ى بع� ��ض القوات يف
ك ��راج ال�سنك ،لكن اخلالف ��ات تو�سعت
وتركت القوات املواقع".
وا�ضاف ان "الفرقة  11التابعة للجي�ش
ومكافحة ال�شغب والرد ال�سريع التابع
للداخلي ��ة ان�سحب ��وا م ��ن ال�ساح ��ة اىل
وراء احلاج ��ز يف منت�ص ��ف ج�س ��ر
ال�سنك" ،م�ش�ي�را اىل ان الفوج العا�شر
لط ��وارئ بغ ��داد ا�ستل ��م ب ��دال ع ��ن تلك
القوات وه ��و متمركز الآن ق ��رب امانة
بغداد.
وكان ��ت (امل ��دى) ق ��د ك�شف ��ت اال�سبوع
املا�ض ��ي ،ع ��ن "ا�ستقالة" اك�ث�ر من 30
عن�ص ��را امني ��ا ب�ي�ن �ضاب ��ط ومنت�سب
م ��ن العمل ب�سبب "رف�ضهم اطالق النار
عل ��ى املتظاهرين" ،فيم ��ا مل ت�صدر عن
القي ��ادات الع�سكري ��ة اي ت�صريح ��ات
ر�سمية بذلك حتى الآن.
وقب ��ل ذل ��ك ،حتدث ��ت م�ص ��ادر امني ��ة
لـ(املدى) ع ��ن وجود حالة م ��ن الرف�ض
"غري املعلن" يف داخل بع�ض االجهزة
االمني ��ة �ضد جه ��ات ع�سكري ��ة ال تلتزم
بتعليمات عدم اطالق الر�صا�ص.
وقال ��ت اجله ��ات الراف�ضة انه ��ا تخ�شى
ت ��ورط اجلمي ��ع بالدم العراق ��ي ب�سبب
"عن ��اد" تل ��ك الق ��وات الت ��ي ت�ستم ��ر
باطالق النار.
العودة �إىل اخلالين
يف �ساع ��ات ال�صب ��اح االوىل م ��ن ي ��وم
ام� ��س ،ب ��ث نا�شطون �ص ��ور ًا ملحتجني
وه ��م يعي ��دون انت�شاره ��م يف �ساح ��ة
اخل�ل�اين وعل ��ى ج�س ��ر ال�سن ��ك ،فيم ��ا
جتم ��ع �آخ ��رون عل ��ى "ك ��راج ال�سن ��ك"
متع ��دد الطواب ��ق ،وهو املوق ��ع الثاين
بع ��د بناي ��ة املطع ��م الرتكي الت ��ي تطل
على املنطقة اخل�ضراء.
باملقابل اكد علي �سعد ،احد املتواجدين

متظاهرون
على ج�سر
ال�سنك..
(عد�سة:
حممود
ر�ؤوف)
يف �ساح ��ة التحري ��ر لـ(امل ��دى) ان
ان�سحاب اجلي�ش ومكافحة ال�شغب من
اخلالين كان ب�سبب "خوف القوات من
غ�ض ��ب املتظاهرين بع ��د انفجار �ساحة
التحري ��ر وحجم التواج ��د يف ال�ساحة
عقب ذلك احلادث".
وكانت عدة عبوات انفجرت يف حميط
ال�ساح ��ة ليل ��ة اجلمع ��ة عل ��ى االح ��د،
احداه ��ا ت�سبب ��ت بانفجار �سي ��ارة بني
التحري ��ر و�ساح ��ة الط�ي�ران ،وادت
اىل مقت ��ل �شخ�ص�ي�ن اثن�ي�ن وع�ش ��رات
اجلرحى ،بح�سب ما قاله متظاهرون.
لك ��ن خلي ��ة االع�ل�ام االمن ��ي املرتبط ��ة
مبكت ��ب رئي� ��س ال ��وزراء ،قال ��ت ان
"مواطنا ا�ست�شهد وا�صيب � ١٦آخرين
بانفج ��ار عبوة �أ�سفل عجلة قرب �ساحة
التحرير ببغداد".
وا�ضاف ��ت اخللي ��ة يف بي ��ان ا�صدرت ��ه
ام� ��س ،ان "الق ��وات الأمني ��ة جت ��ري
حتقيقا ملعرفة مالب�سات احلادث".
وح ��دث االنفج ��ار عق ��ب "مليوني ��ة"
دع ��ا اليه ��ا املتظاه ��رون لل�ضغ ��ط على
احلكومة م ��ن اجل اال�ستقال ��ة واجراء
انتخابات مبكرة.
وكان املتظاه ��رون يف وق ��ت مبك ��ر من
نه ��ار اجلمعة ،ا�سقطوا ع ��ددا من الكتل
الكونكريتية قرب �ساحة اخلالين ،فيما

ترا�شقوا مع القوات االمنية باحلجارة
والت ��ي ردت عليه ��م بالقناب ��ل امل�سيل ��ة
للدموع.
واك ��د معت�صم ��ون يف بي ��ان ثال ��ث

�أ�صدروه يف غ�ضون اقل من ا�سبوعني،
انه بعد كل خطبة ملرجعية النجف تزداد
"عمليات قم ��ع املتظاهرين بالر�صا�ص
احلي والقنابل املختلفة".

وق ��ال البي ��ان ال ��ذي وزع ام� ��س عل ��ى
�صحفي�ي�ن ويف �ساح ��ة التحري ��ر ،ان
ال�سلط ��ة ردت بع ��د اخلطب ��ة االخ�ي�رة
"ب�إط�ل�اق الر�صا�ص احل ��ي يف �ساحة
اخل�ل�اين وقت ��ل �أربع ��ة متظاهري ��ن
و�إ�صاب ��ة الع�ش ��رات ،قب ��ل �أن ت�ض ��رب
�ساح ��ة التحري ��ر وحميطه ��ا بالعبوات
النا�سفة والقنابل ال�صوتية".
وا�ش ��ار البي ��ان اىل �أن الرتاخ ��ي
الأمن ��ي يف حمي ��ط �ساح ��ة التحري ��ر
واملداخ ��ل امل�ؤدي ��ة �إليه ��ا ،ي�ؤك ��د "عدم
رغب ��ة احلكوم ��ة بت�أم�ي�ن التظاه ��رات،
وال ��ذي هو الواج ��ب الأ�سا�سي للقوات
الأمنية ،وم ��ا االنفج ��ارات اليومية �إال
دلي ��ل على ذل ��ك" .وك�ش ��ف املعت�صمون
يف البيان ع ��ن �سعيهم "لت�أمني �ساحات
التظاهر ومداخله ��ا ،راجني من �أحبتنا
املتظاهري ��ن التع ��اون م ��ع اللج ��ان
التنظيمية ،للحفاظ على �سالمتهم".
وا�ض ��اف املعت�صم ��ون �أن "احتفاالتكم
بف ��وز املنتخ ��ب الوطن ��ي ،واحل�ش ��ود
املليوني ��ة الت ��ي غ�ص ��ت به ��ا �ساح ��ة
التحري ��ر وباق ��ي �ساح ��ات التظاه ��ر،
يومي اخلمي� ��س واجلمعة ،قد �أغ�ضبت
ال�سلط ��ة وم ��ن معه ��ا ،فانتقل ��وا م ��ن

مرحل ��ة تخوي ��ف النا� ��س باالنفجارات
ال�صوتي ��ة� ،إىل �سف ��ك الدم ��اء داخ ��ل
�ساحات االعت�صام ال�سلمي".
�أم ق�صر و"جمنون"
ويف اق�ص ��ى اجلن ��وب ،ا�ش ��ارت قيادة
�شرطة الب�ص ��رة ،ام�س ،يف ت�صريحات
�صحفي ��ة اىل تعر� ��ض الق ��وات االمنية
الطالق نار من منازل �سكنية.
وج ��اءت تل ��ك الت�صريح ��ات عق ��ب
ع ��ودة حمتج�ي�ن اىل اغ�ل�اق مين ��اء ام
ق�صر جم ��ددا .وكانت ال�سلط ��ات هناك
ق ��د تو�صل ��ت اىل اتف ��اق م ��ع ع ��دد م ��ن
املتظاهري ��ن قبل ا�سب ��وع لفك احل�صار
مقاب ��ل وعود بالتعيين ��ات على غرار ما
حدث يف بغداد.
وق ��ال احمد العبادي ،الن�شاط الب�صري
لـ(امل ��دى) ان "املحتجني اكت�شفوا زيف
احلكوم ��ة وع ��ادوا جم ��ددا اىل غل ��ق
امليناء".
ويف تط ��ور الح ��ق اعادت الق ��وات يف
الب�ص ��رة التفاو� ��ض مرة اخ ��رى وفتح
طريق "ام ق�صر" ،فيما جتمع حمتجون
�آخ ��رون قرب حقل جمن ��ون يف جنوب
املدنية.

فرن�سا تريد حماكمة عنا�صر داع�ش الأجانب يف
العراق ووا�شنطن ترى املقرتح "ال م�س�ؤول"
 ترجمة :حامد �أحمد
انتقدت وا�شنطن خطة ناق�شتها فرن�سا بان تكون حماكمة
�سجنائها من م�سلحي داع�ش املتواجدين حاليا يف �سوريا
داخل العراق وو�صفتها بانها خطة "ال م�س�ؤولة" .وذكرت
فرن�س ��ا ،الت ��ي ا�ش ��ارت اىل مواطنيها من الذي ��ن التحقوا
بتنظي ��م داع�ش االرهابي عل ��ى انهم اع ��داء الدولة ،بانهم
يجب ان يحاكموا يف املنطقة التي ارتكبوا فيها جرائم .
واختلف ��ت الآراء ي ��وم اخلمي� ��س ب�ي�ن الوالي ��ات املتحدة
وحلفائها االوربيني حول ما ميكن ان يفعلوه مع ع�شرات
من م�سلح�ي�ن اجانب حمتجزين يف �سوريا ،حيث انتقدت
وا�شنط ��ن مقرتح ��ا فرن�سي ��ا و�صفت ��ه بان ��ه غ�ي�ر م�س�ؤول
ملقا�ض ��اة رعاياها م ��ن م�سلح ��ي داع� ��ش يف �سوريا داخل
العراق حماولة ثنيها عن ذلك .
وق ��ال ،ناث ��ان �سيل ��ز ،من�سق دائ ��رة مكافح ��ة االرهاب يف
وزارة اخلارجي ��ة االمريكي ��ة يف ت�صريح له ان "الواليات
املتح ��دة تعتق ��د انه م ��ن غري املنا�س ��ب الطلب م ��ن العراق
بالذات ان يتحمل عبء م�س�ؤولية ا�ضافية تتعلق مب�سلحي
داع�ش االجانب وخ�صو�صا من مواطني اوروبا ".
وا�ض ��اف �سيلز قائال "�سيك ��ون �أمرا ال م�س� ��ؤوال بالن�سبة
لكل دولة تتوقع ان العراق �سيحل تلك امل�شكلة لهم ..نعتقد
بان ��ه يج ��ب ان يكون هن ��اك �شعور ب�ض ��رورة اال�ستعجال
باعادته ��م الوطانهم الآن طاملا ما ي ��زال بامكاننا تويل هذا
االمر ".
من جانب ��ه قال وزي ��ر اخلارجية االمريك ��ي مايك بومبيو
مل�س�ؤول�ي�ن اوروبي�ي�ن �إن الوالي ��ات املتح ��دة �ستعمل على
احالة امل�سلحني االجانب للم�ساءلة واملحا�سبة .
وم�ض ��ى بومبي ��و بقوله "عل ��ى اع�ض ��اء دول التحالف ان
تعي ��د الآالف م ��ن االرهابي�ي�ن االجان ��ب املعتقل�ي�ن وان
تخ�ضعه ��م للمحا�سب ��ة والعدالة ازاء اجلرائ ��م والف�ضائع
التي ارتكبوها ".
الت�صريحات االمريكية قد ينظ ��ر لها ك�ضربة جتاه فرن�سا

التي كثفت من مباحثاتها م ��ع العراق بخ�صو�ص مقا�ضاة
وحماكمة مواطنني اجانب.
دول اوروبي ��ة مثل فرن�س ��ا وبريطانيا متتنع عن ا�ستقبال
م�سلح�ي�ن �شر�سني م ��ن مواطنيه ��ا انتم ��وا اىل داع�ش من
الذين خطط ��وا خالل ال�سنوات االخ�ي�رة �سل�سلة هجمات
وح�شية �ضد مدنيني نفذت على ار�ض اوروبا .
وزي ��ر اخلارجية الفرن�سي جان �أيف لودريان ،الذي �أ�شار
اىل م�سلح ��ي داع�ش االجانب من اجلن�سية الفرن�سية على
انه ��م اعداء الب�ل�اد ،قد ذك ��ر ان حكومته كان ��ت تدفع نحو
"اعتقال دائمي م�ؤكد" للم�سلحني .
وق ��ال لودري ��ان يف ت�صريح ��ات �صحفي ��ة "م ��ن جانبن ��ا
�سن�ستم ��ر بالق ��ول انهم يج ��ب ان يحاكموا بق ��در االمكان
�ضم ��ن املناطق الت ��ي ارتكبوا فيه ��ا اجلرائ ��م .علينا ان ال
نن�س ��ى بان الرج ��ال والن�س ��اء الذين التحق ��وا بداع�ش قد
اتخ ��ذوا هذا القرار مبح�ض ارادتهم للقتال ل�صالح منظمة
ارهابية".وقال وزير اخلارجية لودريان ان فرن�سا "تريد
ان ت�ؤك ��د ان اجلرائ ��م التي ارتكبها ه� ��ؤالء امل�سلحون يف
العراق و�سوريا يجب ان ال تبقى بدون عقاب".
ورغم اخلالفات العالقة جتاه هذا املو�ضوع فان م�س�ؤولني
كبار من اكرث من  30بلد تعهدوا خالل اللقاء الذي عقد يف
وا�شنط ��ن مبقرتح من فرن�سا لتعزي ��ز التعاون فيما بينهم
يف احلرب �ضد داع�ش .حيث اعربت فرن�سا عن بالغ قلقها
ازاء قرار ترامب ال�شهر املا�ضي ب�سحب القوات االمريكية
من �سوريا.
وق ��د مه ��د ذلك لزح ��ف ع�سكري ترك ��ي داخ ��ل �سوريا �ضد
قوات �سوري ��ة كردية حليفة المريكا ت�ش ��رف على حرا�سة
معتقالت وخميمات ت�ضم م�سلحني من داع�ش وعوائلهم .
وقال وزير اخلارجية االمريكي بومبيو "القوات اخلا�صة
االمريكي ��ة �ستبقى لت�ضمن عدم ع ��ودة ثانية لداع�ش .وان
الواليات املتحدة �ست�ستم ��ر بقيادتها للتحالف والعامل يف
هذا اجلهد االمني احليوي ".
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سياسة

احلكومة تتعهد بتعديل وزاري جريء
ومتظاهرون يتوعدون بدخول اخل�ضراء

قناطر

 طالب عبد العزيز

يف �سوق بربية �سفوان

 بغداد/المدى
 ذي قار/ح�سين العامل
عل ��ى االر� ��ض ال يب ��دو ان االج ��راءات
الحكومي ��ة غي ��ر مقنع ��ة بالن�س ��بة
للمتظاهري ��ن الذي ��ن يلزمون ال�ش ��ارع في
بغداد والمحافظات للأ�س ��بوع الرابع على
التوالي.
ق ��ال �س ��عد الحديث ��ي ،المتح ��دث با�س ��م
الحكوم ��ة� ،إن ��ه يج ��ري حالي ��ا العمل على
تعدي�ل�ات وزاري ��ة كبرى تط ��ال الوزارات
الخدمي ��ة واالقت�صادي ��ة ،عل ��ى �أن يك ��ون
ال ��وزراء الج ��دد غي ��ر تابعي ��ن للكت ��ل
ال�سيا�سية.
و�أ�ضاف الحديثي ،لـ(�سبوتنيك) �إن رئي�س
الوزراء ،عادل عب ��د المهدي ،يعمل جاهدا
عل ��ى اختي ��ار ال ��وزراء الج ��دد م ��ن �أج ��ل
التعديل الوزاري ال ��ذي �سيذهب به قريبا
�إل ��ى البرلم ��ان ،حيث تط ��ول الإ�صالحات
ع ��ددا م ��ن ال ��وزارات م ��ن �أج ��ل الت�سريع
بالإ�ص�ل�اح المال ��ي والإداري وتح�سي ��ن
الواق ��ع الخدم ��ي لمعي�ش ��ة المواط ��ن م ��ن
خالل الوزرات المزمع التغيير فيها.
وتاب ��ع الحديث ��ي "�س ��وف يعتم ��د رئي�س
ال ��وزراء معايي ��ر جدي ��دة ف ��ي عملي ��ة
االختي ��ار ،ب� ��أن تت ��م عملي ��ة التر�شيح من
خ ��ارج الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة ف ��ي البرلم ��ان،
و�سوف يق ��دم للبرلمان �أ�سماء �سيختارهم
ه ��و بنف�س ��ه وفق ��ا لقناع ��ة �شخ�صي ��ة منه
بقدراتهم وكفاءاتهم".
و�أ�شار المتحدث الر�سمي �إلى �أن الحكومة
الحالي ��ة بها م ��ن � 5إل ��ى  6حقائ ��ب لم يتم
تر�شيحه ��م م ��ن جان ��ب الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة
واختاره ��م رئي� ��س ال ��وزراء عل ��ى �أ�سا�س
الكف ��اءة ،وبالتالي يرغب رئي�س الحكومة
ف ��ي ا�ستكم ��ال م ��ا ب ��د�أه بعملي ��ة اختي ��ار
الكف ��اءات ليقارب عدد الحقائ ��ب التي يتم
اختياره ��ا للكفاءة �إلى ن�صف عدد الوزراء
تقريبا ،وهذا هو �أهم مطالب الإ�صالح ،مع
و�ضع �آلية جديدة لعملية اختيار القيادات
والمنا�ص ��ب العلي ��ا في الع ��راق واالنتهاء
كليا من نظام الكت ��ل والمحا�ص�صة ،وتلك
الخط ��وة �ستك ��ون هام ��ة لإثب ��ات جدي ��ة
الحكومة في اتجاه اال�ستجابة للإ�صالح.
وي�شه ��د الع ��راق منذ مطل ��ع ت�شرين الأول
الما�ض ��ي احتجاج ��ات وا�سع ��ة للمطالب ��ة
بتح�سي ��ن الأو�ضاع المعي�شي ��ة ومحاربة
الف�س ��اد و�إقال ��ة الحكومة وح ��ل البرلمان،
و�إجراء انتخابات مبكرة.
ف ��ي بغ ��داد نج ��ح المحتج ��ون بالع ��ودة
ال ��ى ج�سر ال�سن ��ك و�سيط ��روا على �ساحة

الخالن ��ي ب�ضمنه ��ا مبن ��ى �ضخ ��م يعتبره
المتظاه ��رون والق ��وات االمني ��ة مكان ��ا
�ستراتيجي ��ا ع�شي ��ة تفجي ��ر ا�سته ��دف م ��ا
يق ��ارب  20متظاه ��را في م ��كان قريب من
�ساحة التحرير.
وق ��ررت قي ��ادة عملي ��ات بغ ��داد �صب ��اح
ال�سبت �سحب وحداته ��ا من المنطقة التي
كانت تف�صل بينها وبين المتظاهرين كتل
�إ�سمنتي ��ة ،م ��ا �سمح للمتظاهري ��ن بالتقدم
واالعت�ص ��ام عن ��د بداي ��ة ج�س ��ر ال�سن ��ك.
وقال متظاه ��ر بفخر �إن "الق ��وات االمنية
ان�سحب ��ت ال ��ى خل ��ف الخ ��ط الثان ��ي م ��ن
الجدران الخر�سانية على ج�سر ال�سنك".
بدوره ��ا ،قالت ام ��ر�أة طاعن ��ة بال�سن �أتت
م ��ن مدين ��ة الب�ص ��رة ف ��ي جنوب ��ي البالد
لالن�ضم ��ام �إل ��ى التظاه ��رات متوجه ��ة
�إل ��ى رئي� ��س ال ��وزراء العراقي ع ��ادل عبد
المهدي "خ�سرت ��وا كل العراق ،لي�س نحن
فح�سب".
وا�ضاف ��ت وه ��ي ت�شي ��ر �إل ��ى المنطق ��ة
الخ�ض ��راء "�إطل ��ع ب ��رة ( )...ال م ��كان ل ��ك
هن ��ا� .إن �ش ��اء الل ��ه �سنك ��ون الليل ��ة ف ��ي
الخ�ضراء".
وت�سلق الع�شرات من المتظاهرين جدران
مر�آب كبي ��ر لل�سيارات يطل على نهر دجلة
�إلى جان ��ب ج�سر ال�سن ��ك ،ورفعوا الفتات
م�ساندة للتظاهرات.

وتح�سب� � ًا لتفجير �آخر ،ب ��د�أ المتظاهرون
ال�سبت بتفتي�ش جميع الداخلين �إلى �ساحة
التحرير .وقال �أبو كرار الآتي من الب�صرة
�أي�ض� � ًا "ي ��وم �أم�س وقع انفج ��ار �إثر خرق
�أمني ،لكن اليوم كثفنا من الحواجز وهذه
الم�شكلة لن تتكرر" .وفي النا�صرية حدث
تفجي ��ر م�شابه فيما ت�ستمر التظاهرات� ،إذ
ا�سف ��ر تفجير عبوة نا�سف ��ة محلية ال�صنع
ا�سته ��دف مكتب ��ة المتظاهرين ف ��ي �ساحة
الحبوب ��ي بالنا�صري ��ة ليل ��ة الجمع ��ة عن

ا�صابة  11جريحا حالة احدهم حرجة.
ب ��دوره ق ��ال م�صدر طبي ف ��ي دائرة �صحة
ذي ق ��ار لـ(لم ��دى) ان "م�ست�شفى الح�سين
التعليمي ا�ستقب ��ل  11جريحا اثر انفجار
عب ��وة نا�سف ��ة في مي ��دان التظاه ��رات في
الحبوبي" ،م�شي ��را الى ان "جميع حاالت
الجرح ��ى م�ستقرة اال حالة واحدة مازالت
حرجة نتيج ��ة التعر�ض ال�صاب ��ة مبا�شرة
بالر�أ�س".
وا�شار الم�ص ��در الى ان "معظم اال�صابات

كان ��ت ناجم ��ة ع ��ن تطاي ��ر ك ��رات حديدية
�صغي ��رة كان ��ت جزءا م ��ن تكوي ��ن العبوة
النا�سفة".
وتوا�صل ��ت التظاه ��رات ف ��ي النا�صري ��ة
واق�ضي ��ة ال�شط ��رة والرفاع ��ي و�س ��وق
ال�شيوخ وق�ضاء الغراف بم�شاركة الآالف
م ��ن االهال ��ي والطلبة والنقاب ��ات المهنية
واالكاديمية.
وق ��د �شه ��د ق�ضاء الغ ��راف ( 30ك ��م �شمال
النا�صرية) ا�شتباكات بين القوات االمنية
والمتظاهري ��ن وحرق اط ��ارات ف�ضال عن
ح ��رق منزل ع�ض ��و مجل�س بل ��دي الغراف
عادل ح�سن الرماحي.
وق ��ال النا�ش ��ط االعالمي يا� ��س الخفاجي
لـ(الم ��دى) ان "اكثر من ال ��ف متظاهر من
ال�شب ��اب تجمع ��وا ف ��ي �ساح ��ة االعت�صام
و�س ��ط الغ ��راف وانطلق ��ت مجموع ��ة
منه ��م بعده ��ا لمحا�ص ��رة بي ��ت ع�ض ��و في
المجل� ��س البلدي ومن ثم حرق ��وه" ،الفتا
ال ��ى ان "الق ��وات االمني ��ة قام ��ت بتفريق
المتظاهري ��ن بالغ ��از الم�سي ��ل للدم ��وع
واله ��راوات عق ��ب ذل ��ك ومالحقته ��م ف ��ي
ال�شوارع الفرعية واعتقال عدد منهم".
ولفت ال ��ى ان "القوات االمنية افرجت في
وقت �سابق من يوم الجمعة عن  48معتقال
م ��ن المتظاهرين كانت ق ��د اعتقلتهم خالل
تظاهرات االيام المن�صرمة".

�أج� � ُد �أن الكتابة يف احلي ��اة والتغني مبفاتنه ��ا ويف املرحلة الراهنة
بال ��ذات� ،ض ��رور ٌة ق�صوى ،ذل ��ك لأنَّ ما يري ��ده اعدا�ؤها ،م ��ن �أحزاب
ال�سلط ��ة هو نفينا منه ��ا� ،أو �إخراجنا من جنته ��ا الواقعية اىل جنتهم
املتخيل ��ة ،ل ��ذا� ،سيكون ال�شع ��ر وتك ��ون املو�سيقى واعالء �ش� ��أن قيم
اجلم ��ال مادتن ��ا �ض ��د ر�صا�صه ��م وقنا�صته ��م وقناب ��ر الدخ ��ان الت ��ي
يحاولون �إرهابنا بها ،فتعالوا نقذف ذلك كله بوجوههم ،فهم راحلون
ال حمالة.
ولأنَّ بادي ��ة �سف ��وان توح ��ي بالكثري ،فقد �أتيتها م ��ن غفلة يف قب�ضة
الطري ��ق� ،أخ ��ذين �صاحب فيه ��ا اىل هناك ،فق ��د كانت ال�سم ��اء باذخة
الي ��وم ،وبقط ��ع بي� ��ض وزرق مل ت�أته ��ا ال�شم� ��س ،فه ��ي ت ��زاور االفق
البعي ��د ،وعلى االر�صفة �ش ��ي ٌء من مطر عتيق .كان ��ت الطريق تف�ضي
اىل ال�سوق �ساعة وتن�سحب اخرى ،ال ،مل يكن ال�شجر ،االث ُل لي�سلمنا
اىل �سكة احلديد املهجورة ،الرمل وحده ا�صطحبنا اىل هناك.
�رب الناقمني على
�سف ��وان مدخ ��ل للب�ص ��رة م ��ن الكوي ��ت ،وه ��ي َم ْه � ُ
ال�سلط ��ات من ��ذ الزم ��ن امللكي ،ولي� ��س يف ع�شبها مرعى لأح ��د ،كل ما
يف ي ��د االفق من خ�ضرة هي لالبل واملاعز ،التي ا�صبحنا يف الوانها،
وم ��ن واجه ��ة الزجاج ر�أينا ي ��د �صاحب املطع ��م تلوّ ح الين ��ا :الفالفل
مقلي ��ة بالزيت ت�شب ��ه ك ��رات ال�سم�سم والبي� ��ض م�سل � ٌ
�وق ،واحل�ساء
برائح ��ة الفلفل الأ�سود .ال اخلبز وال االق ��داح امل�صطفات بعناية على
الرفف ،وال ثالثة الرجال اللذين حتت مظلة ال�صفيح ما يعيب امل�شهد،
�إمن ��ا الطم�أنين ��ة يف الربي ��ة التي ب�سف ��وان مائلة� ،أتذك� � ُر ،الربج�سية
خ�ضراء.
وم ��ن بوابته الت ��ي يدخلها الغب ��ار ،وحتتجب ال�شم� ��س عنها انحنت
ظهورنا قلي ًال ودخلن ��ا .الفتى النحيل ،بقمي�صه ال�ضامر عند اخل�صر،
ق� �دّم امل ��اء لنا �أو ًال ،هك ��ذا مثلما يفع ��ل املُ ْقرونَ الب ��دو ،يف ال�صحارى
البعي ��دة ،عل ��ى احلدود وعل ��ى الطريق اىل جن ��د وجب ��ل الر�شيد ،ثم
�صب الزيت عل ��ى البي�ضّ ،
ور�ش ال�صعرت اخ�ض ��ر وبريا ،ثم جاء
�أن ��ه َّ
بباق ��ة الر�ش ��اد ،مل �أر �شبيهه م ��ن قبل ،كان خ�شنا بع� ��ض ال�شيء ،لعله
ج ��اء ب ��ه مما مل ت�أكله االب ��ل هناك ،كانت يده تدي ��ر االطباق ،عارفة ما
يف بطوننا.
كل م ��ا يف ال�س ��وق (املخيم) ي�سمونه �سوق ًا ،وم ��ا هو بذلك .فاخل�شب
هالك ،واحلديد �صدئ ،وال�صفيح غري املنتظم مادة ال�سقف ،باتت �سوق ًا
يف الربية العري�ضة هذه ،التي تف�صل العبديل واجلهراء عن �سفوان.
�أبواب و�شبابيك ،مكائن عاطلة ال ت�شبه بع�ضها� ،أدوات مطابخ ال تعد،
انابيب ماء من احلدي ��د املغلون والعادي عند هذا ومن البال�ستك عند
ذاك� ،أث ��اث منازل مهجورة ،دوالي ��ب وا�سرة خ�شب وحديد واملنيوم،
ومما ال يح�صى من كل �شيء ،مما لفظته املنازل وامل�ؤ�س�سات والبلدية
يف الكوي ��ت ،ه ��و ما يعر�ض يف ال�سوق البائ�سة ه ��ذه .يقول �أحدهم:
لي� ��س كل ما ال�سوق ي�أتي من الكويت ،لدينا ب�ضاعة من تركيا واملانيا
ومثلها من بريطانيا ،لكننا مل ن�صدقه ،فقد كان جائع ًا مثلنا.
قب ��ل �أن يلقي الغرب رداءه عل ��ى ال�شم�س ،اخذنا �شقيق �صاحبنا اىل
منزل ��ه ،ال يبعد ع ��ن ال�سوق كث�ي�ر ًا� ،أجمل املنازل يف �سف ��وان ما كان
يف مزرع ��ة .اهل �سفوان يحبون االر�ض مزروع ��ة م�ستوية ،منزوعة
احل ��دود .الب�صل والطماط ��م والثوم والبطيخ وكل م ��ا تنبت االر�ض
من البقل والفوم والقثاء هناك �أجمل �أجمل.
وم��ن بوابته الت��ي يدخله��ا الغب��ار ،وحتتجب
ال�شم���س عنه��ا انحنت ظهورنا قلي ً
�لا ودخلنا.
الفتى النحيل ،بقمي�صه ال�ضامر عند اخل�صر،
ق��دّ م املاء لن��ا �أو ً
ال ،هكذا مثلما يفع��ل املُ ْقرونَ
البدو ،يف ال�صحارى البعيدة

إعــــــــالن

وزارة ال�صحة  /ال�شركة العامة لت�سويق الأدوية وامل�ستلزمات الطبية
ي�سرنا دعوتكم لال�شرتاك باملناق�صات �أدناه والتي تت�ضمن جتهيز (املواد املذكورة يف اجلدول �أدناه) والواردة �ضمن ح�سابات املوازنة اجلارية واالطالع على امل�ستم�سكات املطلوبة ميكنكم زيارة موقع �شركتنا على
االنرتنت وعلى املوقع اخلا�ص بال�شركة ( )www.kimadia.iqواملوقع اخلا�ص بالوزارة (. )www.moh.gov.iq
علما �أن ثمن م�ستندات املناق�صة التي مبلغها �أقل من مليون  $هو ( )1.000.000مليون دينار عراقي غري قابل للرد واملناق�صات التي مبلغها �أكثـر من مليون  $هو ( )2.000.000مليونان دينار عراقي غري قابل للرد
ويتحمل من �سرت�سو عليه املناق�صة �أجور الإعالن وعلى �أن يتم تقدمي وثائق الأعمال املماثلة مع العر�ض �أما الت�أمينات الأولية والتي يجب �أن تكون بن�سبة  %1من قيمة العر�ض تقدم على �شكل خطاب �ضمان
نافذ ملدة �سنة كاملة وال يطلق املبلغ من امل�صرف اال بكتاب من ال�شركة ي�ؤيد انتفاء احلاجة �أو �صك م�صدق �أو كفالة م�صرفية �ضامنة �أو �سندات القر�ض التي ت�صدرها امل�صارف احلكومية علما �أن طريقة الدفع
�ستكون (ح�سب �شروط املناق�صة) وطريقة ال�شحن (� )CIPأو ح�سب ال�شروط وان ال�شركة غري ملزمة بقبول �أوط�أ العطاءات وعلى من �سرت�سو عليه املناق�صة �ضرورة تقدمي الت�أمينات القانونية (كفالة ح�سن
الأداء) البالغة  %5من قيمة الإحالة وعلى �شكل خطاب �ضمان �أو كفالة م�صرفية �أو �صك م�صدق �أو م�ستندات القر�ض التي ت�صدرها امل�صارف احلكومية ولغر�ض االطالع ميكنكم زيارة موقع ال�شركة �أو الوزارة
املذكورين �آنف ًا علم ًا �إن امل�ؤمتر اخلا�ص بالإجابة على ا�ستف�سارات امل�شاركني �سيعقد ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا يوم االثنني .2019/ 12 /9
مالحظة  /يف حالة م�صادفة موعد الغلق عطلة ر�سمية يكون اليوم التايل للدوام الر�سمي هو �أخر موعد لتقدمي العطاء ويعترب يوم الغلق ,ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

We would like to invite you to participate in below tenders which contains supplying (the items in the list Below) which stated within computation of current balance ,& for more information
against the requested documents, pls. visit Kimadia website (www.kimadia.iq) & the Ministry of Health website (www.moh.gov.iq).
Pls. note that, the price of a tender documents for offer that it's amount less than (1) million dollars is (1.000.000) One million Iraqi dinar un returnable, while for the offer which its amounts more
than (1) million dollars is (2.000.000) Two million Iraqi dinar un returnable & the bidder who the tender will relegated on him will bear announcement charges & the bidder should attached, with
presented offers, a documents of similar works. Bid Bond which is at ratio (1%) from offer value should be submitted as insurance letter valid for (1) year and not released the a mount from
bank unless by a letter confirm from kimadia stated that there is no need for it any more or certified cheek or Bank Guarantee or loan documents that issued by Government Banks , kindly note,
the payment way will be (as per tender conditions) ,the transportation way (CIP) or as per the conditions & Kimadia not committed to accept the lower tenders ,the bidder whom will the tender
will be relegate on him has to present a legal insurance Performance bond at ratio (5%) from awarded value as like Insurance Letter or Bank Guarantee or Certified Cheek or Loan Document
that issued by Government Banks.
For more information, pls. visit A/M Ministry of Health website & Kimadia website. Pls. note that, the conference specialized to answer the participant's questions will be haled 9 / 12 /2019 at
(10 AM) O'clock.
NOTE: in case the closing date occurred in official Holiday, the closing date will be on the first official working day after the Holiday & the next day will be the date of opening the tender.

No.

No. of Announcement

Closing date

Opening date

Description

Invitation No.

Second Time

16 / 12 / 2019

17 / 11 / 2019

جراحة �صدر
(معمرة �أ�سا�سي)

97 / 2019 / 28 / R
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ق��دم املواط��ن (عم��ر احمد
محم��د) دع��وى قضائي��ة
لتبدي��ل (اس��م) وجعل��ه
(عمار) بدال ً م��ن (عمر) فمن
لديه اعت��راض مراجعة هذه
املديرية خالل ( )15خمس��ة
عش��ر يوما ً من تاريخ النشر
وبعكس��ه سوف تنظر هذه
املديري��ة بطلب��ه اس��تنادا ً
الى اح��كام امل��ادة ( )22من
قان��ون البطاق��ة الوطني��ة
رقم ( )3لسنة  2016املعدل
على ان يكون النش��ر باسم
مدير اجلنس��ية احملترم ...مع
التقدير
اللواء احلقوقي
ن�ش�أت �إبراهيم اخلفاجي
املدير العام وكالة
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تنوية

تنوية نشر معهد التدريب النفطي  /البصرة في جريدة املدى
بالعدد  4546بتاريخ  2019/11/13اعادة اعالن مناقصة رقم
 /1بصرة  2019مش��بة اللحام AUGMENTED REALITY
 WELDINGTRAINING SLMULATORوقد سقط سهوا ً
مبلغ الكلفة التخمينية  676.000.000تس��عمائة وستة
وسبعون مليون دينار عراقي  .خطا والصحيح 676.000.000
ستمائة وستة وسبعون مليون دينار عراقي .
لذا اقتضى التنوية .

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف الب�صرة
م � /إعادة �إعـــالن مناق�صات

تعلن الش��ركة العامة النتاج الطاقة الكهربائية في البصرة احدى تشكيالت وزارة الكهرباء عن إعادة اعالن
املناقصة كما في اجلدول ادناه وذلك حس��ب الش��روط واملواصفات الفنية التي ميكن احلصول عليها من مقر
الشركة العامة  /قسم الشؤون التجارية الكائن في محافظة البصرة  /تقاطع الطويسة.
فعلى اصحاب الشركات واملكاتب االختصاصية املسجلني بصورة رسمية الراغبني باملشاركة تقدمي عطائهم
حسب الوثائق القياسية ويوضع العطاء في ظرف واحد مختوم ومؤشر عليه رقم املناقصة وعنوانها واسم
الش��ركة والعنوان الكامل مع ذكر البريد االلكتروني على ان تكتب محتويات كل األغلفة وان يكون العطاء
مطبوع وليس كتابة يد .ويكون ش��امال ً التأمينات األولية على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان صادر من
مصرف عراقي معتمد مببلغ قدره ( )7.980.000س��بعة ماليني وتس��عمائة وثمانون ألف دينار عراقي على ان
تس��تكمل إلى ( )%5عند اإلحالة وقبل توقيع العقد ،وس��وف يهمل العطاء غير املستوفي للشروط ولن يتم
استالم أي عطاء بعد تاريخ غلق املناقصة املثبت في اجلدول ادناه ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر
االعالن علما ً بأن املديرية غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
وملعرف��ة التفاصي��ل ميكنكم زيارة املوق��ع االلكتروني ل��وزارة الكهرب��اء  www.moelc.gov.iqولالجابة على
االستفسارات مراسلتنا على البريد االلكتروني12_trad.dept.mgr@moelc.gov.iq :
ت

رقم
املناق�صة

1

2019/18

ا�سم
املحطة

تاريخ الغلق

جتهيز عاكس
قدرة وشاحنة محطة
كهرباء
بطاريات
الناصرية
ومواد
احتياطية

2019/11/25

املواد

املبلغ التخميني

املالحظات

 266.000.000مائتان
وستة وستون ماليني
دينار

إعادة إعالن

مبلغ التندر

75.000
خمسة
وسبعون
ألف

ء /املهند�س حممد عبد االمري احللفي
املدير العام
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ثورة ت�شرين وال�صحة النف�سية ال�سيا�سية في العراق:
تعافي المجتمع واعتالل ال�سلطة
يمكن القول بثقة� :إن فئات �أ�سا�سية في المجتمع العراقي ما عاد ب�إمكانها بعد الحراك
الثوري في ت�شرين الأول � 2019أن تعي�ش� -سيكولوجي ًا -بالوعي ال�سابق والم�سلمات
ال�سابقة نف�سها .فبد ً
ال عن "قد�سيات" متهالكة ،بزغت قد�سية الكرامة الفردية
الممتزجة بكبرياء الهوية الجامعة .وبد ً
ال عن "�شرعية" االثنيات ال�سيا�سية القطيعية
برزت �شرعية المواطن الفرد والوطن الم�شترك.
وميكن التوكيد �أي�ض ًا �أن ما يربز اليوم يف
أعرا�ض نف�سية �إيجابية،
احلياة العامة من � ٍ
ب ��ات ي�ؤ�ش ��ر ل�صح ��وة فري ��دة يف ال�صحة
النف�سي ��ة ال�سيا�سي ��ة للمحتج�ي�ن بدرج ��ة
�أ�سا�سي ��ة وللمنتظري ��ن يف بيوتهم بدرجة
�أقل.
فالي ��وم �صرن ��ا ن�شه ��د خروج ًا ع�س�ي�ر ًا من
�شرنق ��ة االكتئ ��اب ال�سيا�س ��ي ،والعج ��ز
املكت�س ��ب ،واملا�سو�شي ��ة االجتماعي ��ة،
والالمب ��االة العدمي ��ة ،والت�سلي ��م القدري،
يف مقاب ��ل تفت ��ح �ش ��اق يف توكي ��د ال ��ذات
وفاعليته ��ا اجلمعي ��ة ،م�صحوب� � ًا برف� ��ض
التهمي� ��ش واال�ستبع ��اد والإهان ��ة ،ورغبة
م�ستميت ��ة ملغ ��ادرة دور ال�ضحي ��ة امل�ستلبة
اىل دور القا�ض ��ي الناط ��ق ال ��ذي ط ��ال
�سكوته ،م ��ع نهو�ض روحي ثوري ملقاومة
اخلواء الوج ��ودي عرب البح ��ث عن معنى
�آخ ��ر للحي ��اة ي�ستع�ي�ن بالي�أ� ��س ليكاف ��ح
الي�أ�س ،وي�ستعني بانغالق امل�ستقبل ليفتح
�أفق ًا يف ظلمة احلا�ضر.
وكله ��ا م�ؤ�ش ��رات عل ��ى �صح ��ة نف�سي ��ة
جمتمعي ��ة منتع�شة ال تتعك ��ز على �إمالءات
تلقيني ��ة منطي ��ة ،ب ��ل ت�ستع�ي�ن بوعيه ��ا
الذاتي احل ��اذق بحاجاتها اجلوهرية دون
تو�سط ��ات �أيديولوجي ��ة .وتتمظه ��ر ه ��ذه
امل�ؤ�ش ��رات ب�أمثل ��ة كث�ي�رة �ص ��ار يع ��جّ بها
الف�ضاء العمومي للبالد.
عبو�س ال�سلطة
املرح االحتجاجي يزدري
َ
ابتعاد ًا عن عن ال�شتائم والتوترات النف�سية
والتعبريات احلزينة� ،أخذ املحتج العراقي
ميي ��ل �إىل ال�سخرية العميقة م ��ن ال�سلطة،
و�إىل الغن ��اء ال�سيا�سي اجلماع ��ي ،والنقد
الفكاهي الالذع ،وك�أنه بذلك يريد الت�سامي
على اجلن ��اة والقتلة ب�أن يع َّد َ
نب�ض احلياة
وبهجته ��ا – و�س ��ط امل ��رارة والأمل -هم ��ا
الأكرث جدارة باالهتمام واملمار�سة.
فما ح ��دث ويحدث يف �ساح ��ات االحتجاج
ه ��و �أن ال�ضحي ��ة تتطه ��ر م ��ن حقده ��ا ب�أن
ت�ستع�ي�ن بالف ��رح و�سيلة مل ��داواة اجلراح
النف�سية ،وبالكربياء �أ�سلوب ًا للتعاظم على
انحط ��اط اجل�ل�اد .وهي يف كل ذل ��ك� ،إمنا
تعيد تقط�ي�ر قيح املا�ضي واحلا�ضر ليغدو
بل�سم� � ًا روحي� � ًا ت�ستق ��وي ب ��ه يف رحلته ��ا
اجلديدة نحو امل�ستقبل.

القوة الناعمة في �ساحة التحرير

ال �أحبّذ اال�ستعان ��ة بالت�صورات اجلندرية
التقليدي ��ة لتف�سري الوج ��ود املكثف للن�ساء
يف �ساح ��ة التحري ��ر ببغ ��داد حتدي ��د ًا.
ّ
فوجودهن هن ��اك لي�س مترد ًا على املجتمع
ً
الذك ��وري �أو حت ��ررا م ��ن القي ��م الأبوي ��ة
�أو �صح ��وة م ��ن القي ��ود االجتماعي ��ة ،ب ��ل
موق ��ف �سيا�س ��ي ملمار�س ��ة ف ��ن احل�ض ��ور
وامل�شارك ��ة والتمهيد للم�ستقب ��ل ،ما دامت
ال�سيا�س ��ة �أ�صبح ��ت تعب�ي�ر ًا جمتمعي ًا عن
موق ��ف وجودي عمي ��ق ومل تعد حكر ًا على
املمار�سات الأيديولوجية واحلزبية.
فالهوي ��ات اجلندري ��ة ترتاج ��ع يف الوعي
العام �أوق ��ات التحوالت الثورية اجلمعية،
لتتق ��دم الهوي ��ات الوطني ��ة �أو الب�شري ��ة
الأكرث ات�ساع ًا .وما ي�ؤك ��د ذلك� ،أن الرجال
يف �ساح ��ة التحري ��ر �أنف�سه ��م خرج ��وا من
التنمي ��ط اجلن ��دري التقلي ��دي و�ص ��اروا
يدركون امل ��ر�أة ويعاملونها هناك بو�صفها
فاع�ل ً�ا �سيا�سي ًا مماث ًال لفعلهم ولي�ست عون ًا
للرجل بدور ثانوي �أدنى.
الفعل االحتجاج ��ي العميق بو�صفه تطهر ًا
مت�سامي ًا من خنوع طال �أمده ،يعي ُد ترتيب
هرمية الهوي ��ات االجتماعية ب� ��أن مينحها
جدلي ��ة جديدة تتيح للمحتجني �أن ينتبهوا
ب�ش ��دة �إىل امل�س ��اواة النوعي ��ة والتق ��ارب
القدرات ��ي وح ��رارة الق�ضاي ��ا امل�شرتك ��ة
فيما بينهم ،م�ؤجل�ي�ن االهتمام بالتفاوتات
النمطية.
فكلم ��ا ا�ستل ��م النا� ��س �إ�ش ��ارات نف�سي ��ة
�صريح ��ة ع ��ن ق ��رب التغي�ي�ر الدراماتيكي
يف حياتهم العامة ،يبد�أون بالت�صرف على
نحو �إيث ��اري وم�ساواتي وتع ��اوين �أ�شد،
ٍ
�أي ي�ستق ��وون بفكرة الت�شاب ��ه والتعا�ضد
فيم ��ا بينه ��م لتمنحه ��م طاق ��ة حت�شيدي ��ة
جماعية �أكرب لإجناز التحوالت املن�شودة.
ومبعن ��ى �أدق ،ف� ��إن االحتج ��اج املتمرت�س
زمني� � ًا يف ال�ساح ��ات العام ��ة -ك�ساح ��ة
التحري ��ر -والباح ��ث ع ��ن ق�ضي ��ة كليانية
جذرية� ،إمنا يعي ��د االعتبار – ولو وقتي ًا-
لعقالني ��ة الذات العابرة للهوي ��ات الفرعية
ومنه ��ا اجلندري ��ة ،وه ��ي عقالني ��ة ُطمرتْ
بفعل ال�صراع ��ات االجتماعية املريرة على

الباحثون عن الوطن

فار�س كمال نظمي

 ي�ش��هد المجتم��ع الي��وم خروج ًا ع�س��يراً من �ش��رنقة االكتئاب ال�سيا�س��ي والما�سو�ش��ية االجتماعي��ة والالمباالة
العدمية ،والت�سليم القدري.
 في �ساحات االحتجاج تتطهر ال�ضحية من حقدها ب�أن ت�ستعين بالفرح �أ�سلوب ًا للتعاظم على انحطاط الجالد.
الع�صاب ال�سيا�سي كالإنكار والتجاهل والتهويل والت�شكيك
 ت�ستنجد ال�سلطة بكل ما في خزينها الما�ضوي من حيل ُ
والإيهام والت�آمر والتذاكي.

م ��دى التاريخ الب�ش ��ري .فامل ��ر�أة العراقية
–من خمتلف الأعمار -يف �ساحة التحرير،
�إمن ��ا ت�ؤك ��د ذاته ��ا الوجودي ��ة الأوىل ال
اجلندرية املكت�سبة.
من رمزية القمع �إلى رمزية الوطن

لقد �أم�س ��ت بانوراما ثورية فريدة تر�سمها
تل ��ك البقع� � ُة امللتهب ��ة الت ��ي ي�شغله ��ا مبنى
"املطع ��م الرتكي" اجلاث ��م على اخلا�صرة
الوا�صل ��ة بني ج�س ��ر اجلمهورية يف بغداد
(حي ��ث تتع�سك ��ر ال�سلط ��ة) وب�ي�ن �ساح ��ة
التحري ��ر (حي ��ث ي�ستعي ��د العراقي ��ون
وطنهم).
ارتب ��ط ه ��ذه املبن ��ى امل�ؤلف م ��ن  14طابق ًا
برمزي ��ات ا�ستبدادي ��ة متالحق ��ة� ،إذ يع ��ود
�إن�شا�ؤه �إىل �أواخ ��ر الثمانينيات يف ذروة
عنفوان احلقبة ال�صدامية ،ثم جرى ق�صفه
بعنف م ��ن الأمريكان عند غزوه ��م العراق
يف �آذار  2003لال�شتب ��اه يف كون ��ه مركز ًا
رئي�س� � ًا لالت�ص ��االت وقتها .كم ��ا ا�ستخدمه
ق ��ادة �إ�سالموي ��ون وع�سكري ��ون فيما بعد
للإ�شراف على قمع انتفا�ضة جمعة الغ�ضب
يف � 25شب ��اط  ،2011والحق� � ًا يف قم ��ع
جمع ��ة غ�ضب �أخ ��رى يف  20متوز ،2018
ث ��م تك ��رر الأم ��ر م ��ع القنا�ص�ي�ن امللثم�ي�ن
قتل ��ة املتظاهرين يف بداي ��ة ت�شرين الأول

.2019
بعد ثالثة �أيام من اندالع ثورة  25ت�شرين
الأول ،ا�ست ��وىل عليه الث ��وار ال�شباب بعد
ج ��والت مريرة من الكر والفر ،و�أخذ مئات
منه ��م يتح�صن ��ون يف كل طوابق ��ه ب�صيغة
كرنفالي ��ة ال مثي ��ل له ��ا من امت ��زاج احل�س
الث ��وري ال�ساخ ��ر من ال�سلط ��ة ،بالت�صميم
امل�ستمي ��ت عل ��ى التمرت� ��س النهائ ��ي هناك
حلني �إجناز مهمة التغيري كاملة� .إنه �إعادة
�إنت ��اج لهوي ��ة املبنى م ��ن كون ��ه م�ستودع ًا
لذكري ��ات احل ��رب والقم ��ع ال�سيا�سي� ،إىل
كون ��ه ُن�صب� � ًا تذكاري� � ًا جليل �شباب ��ي يريد
اال�ستيطان يف امل�ستقب ��ل بحث ًا عن ال�سالم
والكرامة.
لقد �أم�س ��ى هذا املبن ��ى بارتفاع ��ه ال�شاهق
م�سرح ًا للأعالم العراقية التي ت�شرف على
�ساح ��ة التحري ��ر حي ��ث �آالف املعت�صم�ي�ن
منذ �أ�سابيع .ويف الوق ��ت ذاته هو يُ�شرف
م ��ن بعيد على كل �أبني ��ة املنطقة اخل�ضراء
احلكومي ��ة يف جانب الكرخ م ��ن نهر دجلة
حيث رمزانية ال�سلطة الآيلة للغروب .وهو
يف موقع ��ه ال�شاخ�ص املزدوج ه ��ذا ي�ش ّكل
حلظ ��ة معماري ��ة فريدة كم ��ا لو �أن ��ه رافعة
الزم ��ن االجتماع ��ي اله ��ادر ب�ي�ن ع�صرين:
ع�صر انك�سار الوطن وع�صر ا�ستعادته؛ �أو
�إن ��ه – يف حركة الث ��وار داخله -ا�ستنطاق

ل ��كل مع ��اين ن�ص ��ب احلرية الذي م ��ا يزال
"جواد �سليم" ينحت فيه دون كلل.
يف �ض ��وء ا�ستع�ص ��اء ال�سلط ��ة وعجزه ��ا
ع ��ن الإتي ��ان ب�أي خم ��رج حقيق ��ي -ولي�س
تدلي�س ��ي -للأزم ��ة احلالي ��ة ،ويف �ض ��وء
اكتمال حلم التغيري حتى نهايته يف خميال
ال�شب ��اب ،فيب ��دو �أن الأح ��داث �ستتالح ��ق
ب�سرع ��ة لتجعل م ��ن مبنى املطع ��م الرتكي
املوقع ��ة الرئي�سي ��ة الت ��ي �سيع�ب�ر منه ��ا
التاري ��خ ال�سيا�سي الرافدين ��ي �إىل ال�ضفة
الأخرى حيث النهايات والبدايات.
ال�سلطة �إذ تنتج التفاهة ال�سيا�سية

دوم ًا ويف حلظات االنف�صال النف�سي التام
ب�ي�ن حركة املجتمع و�أداء النخب احلاكمة،
كان ميك ��ن احلديث ع ��ن الغب ��اء ال�سيا�سي
والعه ��ر ال�سيا�س ��ي والعُ�ص ��اب ال�سيا�س ��ي
والالواقعي ��ة ال�سيا�سي ��ة وال�سادي ��ة
ال�سيا�سية لل�سلطة ورموزها .وكلها ظواهر
مفهوم ��ة تنت ��ج ع ��ن اال�ستب ��داد والف�س ��اد
والعن ��ف وانغالق املنظوم ��ة احلاكمة على
منافعه ��ا وامتيازاته ��ا امل�سروق ��ة م ��ن املال
العام والرثوة الوطنية.
�أم ��ا الي ��وم ،فيمك ��ن احلدي ��ث ع ��ن مفاهيم
�إ�ضافي ��ة تخ� ��ص االعتالل النف�س ��ي املزمن
لل�سلط ��ة �إذ �أف ��رزت الزعام ��ات ال�سيا�سي ��ة

 المر�أة العراقية في �ساحة التحرير �إنما ت�ؤكد ذاتها الوجودية الأولى ال الجندرية المكت�سبة.
 المطعم التركي هو الموقعة الرئي�سة التي �سيعبر منها التاريخ ال�سيا�سي الرافديني �إلى ال�ضفة الأخرى حيث
النهايات والبدايات.
ّ
ت�شكل اليوم الإطار العام الذي تتحرك �ضمنه مراكز ال�سلطة المتعددة في العراق.
"التفاهة ال�سيا�سية"

العراقية الر�سمية حتديد ًا ،ب�أدائها الفا�شل
يف التعام ��ل م ��ع الأزم ��ة احلالي ��ة ،ثالث ��ة
مفاهي ��م– لي�س ��ت جدي ��دة يف الأدبي ��ات
العاملية -ميكن �إ�ضافتها بثقة �إىل القامو�س
النف�س ��ي -ال�سيا�س ��ي لتاري ��خ ال�سلطة يف
الع ��راق ،مب ��ا ق ��د يح ّف ��ز بع� ��ض الباحثني
ملقارب ��ة ه ��ذه املفاهي ��م نظري� � ًا وميداني� � ًا
وا�ستنط ��اق م�ضامينه ��ا ووظائفه ��ا يف
اجل�سم ال�سيا�سي العراقي ،وهي" :اخلرف
ال�سيا�س ��ي" ،و"الرنج�سي ��ة ال�سيا�سي ��ة"،
و"ال�سم�سرة ال�سيا�سية".
وعند دم ��ج ه ��ذه امل�صطلح ��ات الثالثة يف
�إطار مفاهيمي �أو�س ��ع ،قد ميكن احل�صول
عل ��ى �أمن ��وذج �سيا�س ��ي �أك�ث�ر �شم ��و ًال
وجتري ��د ًا ه ��و "التفاه ��ة ال�سيا�سي ��ة"،
ي�ستحق التمحي�ص والك�شف عن حمركاته
وم�ساراته وعواقبه وم�آالته.
فاخل ��رف ال�سيا�س ��ي ه ��و نزع ��ة احلاك ��م
لت�أوي ��ل الوقائ ��ع يف غري �سياقه ��ا ،و�إنكار
�آثام ��ه وق�سوت ��ه ،مع ب ��رود عاطف ��ي حيال
�آالم النا� ��س ،وجتاه � ٍ�ل جلذري ��ة الأزمات،
وت�سفي ��ه الآراء امل�ض ��ادة ،والتم�سك بوهم
املع�صومي ��ة ،والته ��ومي و�سوا�سي� � ًا يف
عامله الذات ��ي املنقطع ذاكراتي� � ًا عن احلياة
االجتماعي ��ة .وحتى حينم ��ا يقارب الواقع
ال�سيا�س ��ي �أحيان ًا يف حلظات ن ��ادرة ،ف�إنه
�سرعان ما يغ ��ادره مه ��رو ًال �إىل ت�صوراته
النمطية املغلقة.
�أما الرنج�سية ال�سيا�سية فهي نزعة احلاكم
لالنغما� ��س يف ا�ستعرا�ضي ��ة �سيا�سي ��ة
�صريح ��ة �أوق ��ات الأزم ��ات العميق ��ة� ،إذ
يب ��دو منهم ��ك ًا بالظه ��ور الإعالم ��ي العقيم
املمت ��زج بلغ ��ة خطابي ��ة "مثالي ��ة" ،ولغ ��ة
ج�سد متهافت ��ة لإظهار "اهتمام ��ه" الزائف
و"�إخال�ص ��ه" امل�ستمي ��ت ل�شعبه .وهو يف
كل ذل ��ك ،يرى يف الأزمات منا�سبة وفر�صة
�سانح ��ة ليمار� ��س �سعادت ��ه الق�ص ��وى يف
تق ��دمي عر�ض �سيا�سي فا�ش ��ل يظنه عظيم ًا
وتاريخي ًا وال غنى له.
وت�ش�ي�ر ال�سم�س ��رة ال�سيا�سي ��ة �إىل نزع ��ة
احلاك ��م ال�صريح ��ة �إىل ع� � ّد ال�سلطة �شركة
جتارية عمادها الف�س ��اد والتخادم دون �أي
اك�ت�راث بوج ��ود ح ��د �أدنى م ��ن الأخالقية
ال�سيا�سي ��ة .وينت ��ج ع ��ن ذل ��ك� ،سل ��وك

ال��ن��ظ��ام ال��رئ��ا���س��ي ف���ي ب��ل��د ري��ع��ي

 د� .أثير ناظم الجا�سور
من ��ذ الأول من ت�شرين الأول ولغاية اللحظة
وم ��ا زالت االحتجاج ��ات م�ستمرة يف �أغلب
حمافظ ��ات الع ��راق الراف�ض ��ة ل�سيا�س ��ة
الأح ��زاب التي ا�سهمت وب ��كل ما متتلكه من
ق ��وة من جعل الع ��راق حلقة �ضعيفة يف هذا
النظام العاملي املتحول ،و عملت وبجد على
جعل ��ه مت�أخ ��ر ًا يف كل اجلوان ��ب ال�سيا�سية
واالقت�صادي ��ة والثقافي ��ة وحت ��ى الريا�ضية
 ...ال ��خ م ��ن التفا�صي ��ل الت ��ي مت� ��س حياة
املواط ��ن ولقم ��ة عي�ش ��ه ،ك�ث�ر احلدي ��ث عن
ال�سنوات ال�ستة ع�شر العجاف التي تخللتها
جمموعة م ��ن �أعرا�س املوت التي جعلت من
املواط ��ن قربان ًا على مذب ��ح عراقه الذي كان
يحلم �أن يكون معافى بعد �سنوات احلروب
واحل�ص ��ار واالحت�ل�ال ،ذل ��ك املواطن الذي
لطاملا كان يحل ��م بدميقراطية تعطيه ف�سحة
من احلرية لأبداء ر�أي ��ه و�أن يكون جزء من
منظومة التقومي وت�صحيح امل�سار �إن وجد
خط�أ ما �أو ميالن نحو الالعقل ،لكن باملقابل
ارتطم بجدار �صلب تقف خلفه جمموعة من
التوجيه ��ات التي لعبت طيلة هذه ال�سنوات
عل ��ى العاطفة واجله ��ل واملقد� ��س ،وال�سري
نح ��و الفو�ض ��ى الت ��ي انتجته ��ا املقدم ��ات
اخلاطئة الت ��ي ابتدعتها �أم�ي�ركا والأحزاب
القادم ��ة معه ��ا والت ��ي �أ�صبح ��ت فيم ��ا بع ��د
احلاكم ��ة واملتحكم ��ة مب�صائ ��ر املواطن�ي�ن
وحياتهم ،قد ي�س�أل البع�ض ماذا يحدث على
ال�ساح ��ة العراقي ��ة خ�صو�ص� � ًا و�إن املراقب
يجد �شعب ًا غا�ضب تقابله حكومة ومنظومة
ب�أكمله ��ا غري م�ستجيب ��ة ل�صيحاته ومطالبه
ال ب ��ل راح ��ت تعمل عل ��ى ت�سوي ��ف مطالبه،
ويذهب الكثريي ��ن �إىل �أن مَن يف ال�سلطة ال
يعنيهم مَن يت� ��أمل ومَن ميوت ومَن تغت�صب

حقوقه امله ��م �إن املكا�سب واملكت�سبات تبقى
وتزداد ،فمنذ �أن عدت هذه الأحزاب العراق
كعك ��ة مت تقا�سمها فيما بينه ��م ولغاية اليوم
والعراق و�شعبة يتدحرج مع كل �أزمة تظهر
على ال�ساحة وبالنتيجة هو اخلا�سر.
لق ��د بينت احل ��ركات االحتجاجية منذ العام
 2011ولغاي ��ة الي ��وم �أن وع ��ي املواط ��ن
ال�سيا�سي ووعي ��ه بق�ضاياه وحقوقه يرتفع
وف ��ق م�ستوي ��ات متع ��ددة منه ��ا احلاج ��ة
وال�شعور بالظلم واحلقوق امل�سلوبة ،وهذا
ما يدفع �إىل الت�أكيد على �أن هذا الوعي ُخلق
م ��ن تلك الرتاكم ��ات التي افرزته ��ا االحزاب
ال�سيا�سي ��ة بعد ه ��ذه ال�سنوات م ��ن الف�ساد
واالزم ��ات الت ��ي قتل ��ت وهج ��رت الكثريين
م ��ن العراقي�ي�ن ،وهن ��ا بح ��ث املواط ��ن يف
ركام ه ��ذا اخل ��راب فوج ��د حزمة م ��ن االمل
والتف ��ا�ؤل ووج ��د الباحث ��ون ع ��ن الوط ��ن
�أن �أح ��زاب ال�سلط ��ة الت ��ي خلق ��ت الطائفية
واملناطقية اليوم مت حجزهم يف تلك الغرف
املظلمة الت ��ي �شيدوها لل�شعب ،ووجدوا �أن
معنى الوط ��ن �أن تتحرر من كل القيود التي
�أرادت ه ��ذه الأحزاب �أن تكب ��ل بها اجلميع،
�إن �صع ��ود م�ست ��وى ال�سلمي ��ة الت ��ي تعامل
به ��ا املتظاه ��رون يف كل �ساحات االحتجاج
العراقي ��ة �أذهلت اجلميع مم ��ا جعلت العامل
ينظ ��ر بعني ثاقبة �إىل ه� ��ؤالء ال�شباب الذين
يحملون الوطن يف عقولهم وقلوبهم باذلني
�أغل ��ى م ��ا لديه ��م يف �سبي ��ل �أن يك ��ون �سامل ًا
معافى ،كل م ��ا تقدمه الأحزاب من اجراءات
وقوانني وتعديالت حتى و�إن مل تكن حممل
ثقة لك ��ن باملقابل ه ��ي انت�ص ��ار لنه�ضة هذا
اجلي ��ل ال ��ذي ال يع ��رف �س ��وى �أن ��ه عراقي
وعلى العراق �أن يكون عالي ًا.

بهلواين قادر عل ��ى التماهي مبواقف بقية
"اخل�صوم" ال�سيا�سيني وباملطالب امللحة
للنا�س يف � ٍآن مع ًا ،وبذلك ي�سعى للح�صول
عل ��ى ن�سبت ��ه من الرب ��ح ال�سيا�س ��ي من كل
الأط ��راف ،يف مقاب ��ل احلف ��اظ على ر�صيد
ثاب ��ت ل� �ـ "�شركت ��ه" يف �س ��وق ال�سيا�س ��ة
امل�ضطرب.
�إن انطب ��اق واح ��د م ��ن ه ��ذه املفاهيم على
�أي حاك ��م ال يعن ��ي خل ��و �شخ�صيت ��ه م ��ن
ن�سب ��ة معينة من بقي ��ة املفاهيم� ،إذ تتداخل
الأمناط الثالثة يف العادة مع الغلبة لواحد
منها يف �شخ�صية ال�سيا�سي.
�أما اجتماعها جدلي ًا فيو ّلد ما ميكن ت�سميته
بظاه ��رة "التفاهة ال�سيا�سية" ،التي ت�ش ّكل
الي ��وم الإط ��ار الع ��ام الذي تتح ��رك �ضمنه
مراك ��ز ال�سلط ��ة املتع ��ددة يف الع ��راق ،يف
تعامله ��ا الغيب ��ي وال�س ��اذج والإنكاري مع
حركة جمتم ��ع ب�أ�سره ينتق ��ل �سيكولوجي ًا
م ��ن ع�ص ��ر ال ��والءات الإثني ��ة �إىل ع�ص ��ر
الكربياء الوطني.
التفاهة ال�سيا�سية منظومة �سلطوية كاملة
�أطبق ��ت عل ��ى عنق ه ��ذه الب�ل�اد املنتف�ضة.
واخلال�ص من هذه التفاهة بات هو ال�شعار
الأعلى �صوت ًا ،اليوم �أو غد ًا �أو بعد غد.
* * *
يظ ��ل التعايف النف�سي الن�سبي لأي جمتمع
م ��ن ك ��وارث املا�ض ��ي و�أزمات ��ه وعُقده هو
حلق ��ة الرب ��ط الآني ��ة احلا�سم ��ة لالنتق ��ال
ال�صع ��ب وامل�ت�ردد م ��ن ذاك ��رةٍ تاريخي ��ة
ما�ضوي ��ة معتل ��ة ت ��روّ ج ل�سردي ��ات العجز
والعق ��م والف�ش ��ل� ،إىل ذاك ��رةٍ م�ستقبلي ��ة
حا�ضن ��ة لتوقري ال ��ذات الوطني ��ة ولإرادة
الفع ��ل اجلمع ��ي ،ومنتج ��ة ل�سردي ��ات
اجلدوى والبطولة.
ويق ��ف العراقي ��ون اليوم بعنف ��وان نف�سي
عمق حلظة االنتق ��ال ال�شاقة هذه
ن ��ادر يف ِ
مع كل ما يعرتيها م ��ن احتماالت النكو�ص
�أو التط ��ورات ال�سيا�سي ��ة امل�ض ��ادة؛ فيم ��ا
ت�ستنج ��د ال�سلط ��ة ب ��كل م ��ا يف خزينه ��ا
املا�ض ��وي م ��ن حي ��ل العُ�ص ��اب ال�سيا�س ��ي
كالإن ��كار والتجاهل والتهوي ��ل والت�شكيك
والتدلي� ��س والت�آم ��ر والتذاكي يف حماولة
�أخ�ي�رة للح�صول على متديد جديد لعمرها
االفرتا�ضي املنتهي.

ابتداء ف�أن الفقه الد�ستوري يقول :
ً
( �إن ما يميز النظام الرئا�سي هو وجود
رئي�س منتخب ي�ساعده عدد من الوزراء
يعينهم هو ويكونون م�س�ؤولين �أمامه
 ،مع مجل�س منتخب يمار�س كالهما
ال�سلطة وال ي�ستطيع المجل�س �أن يمنع
الرئي�س ووزراءه من ممار�سة ال�سلطة
وذلك عن طريق الت�صويت بعدم
الثقة )  .ونرى �إن هناك جهات عديدة
تطلب النظام الرئا�سي � ،إال �أن اال�سباب
لكل واحدة من تلك الجهات تختلف
عن االخرى ب�سبب اختالف النوايا
والم�صالح  ،نحاول بيانها في الحاالت
المدرجة �أدناه وعلى الوجه االتي :

فامللفت للنظر حالي ًا �أن هناك العديد من الأحزاب ذات
اخلط ��اب ال�سيا�س ��ي الديني املمثل ��ة والفاعلة حالي ًا
يف ت�شكي�ل�ات �سلطات الدولة املختلف ��ة والتي متتد
�أذرعها يف كل مفا�صل الدولة وخارجها  ،تطالب هي
الأخ ��رى بالنظ ��ام الرئا�سي خالف� � ًا للنظام الربملاين
الذي ن� ��ص عليه الد�ستور وال ��ذي مكنهم من احتالل
مواقعهم احلالي ��ة بامتيازاته ��ا ومكا�سبها ومغامنها
 .وه ��ذا لي�س جمرد مطلب �سيا�س ��ي اعتيادي يندرج
حت ��ت �أح ��كام ح�س ��ن النية  ،ب ��ل له �أ�سب ��اب عدة ،
لع ��ل �أهمه ��ا هوالتغطي ��ة والت�سرت عل ��ى عيوبهم من
خ�ل�ال تعلي ��ق ف�شله ��م يف �إدارة الدولة عل ��ى �شماعة
الن�صو�ص الد�ستورية النازعة نحو النظام الربملاين
مدع�ي�ن �أن هذا النظام ه ��و ال�سبب الذي �أو�صل البلد
مل ��ا هو فيه  ،عليه ف�إن البح ��ث عن نظام �سيا�سي �آخر
�أ�صب ��ح ملح ًا لديهم لإدارة الدولة  .ولعل �أقرب نظام
يعتقدون �إنه ميكنهم من الدميومة يف مواقعهم �أو ًال

 هادي عزيز علي
 .ويحقق لهم املزيد من املغامن واملكا�سب هو النظام
الرئا�سي  ،وهكذا كانت الدعوة �إليه .
وق ��د ت�سهل ثقافة جمتمع م ��ا الرغبة يف تبني النظام
الرئا�س ��ي دون غ�ي�ره  .ففي الغالب م ��ن دول �أمريكا
الالتيني ��ة و�ضم ��ن ثقاف ��ة ه ��ذه البل ��دان الت ��ي م ّرت
بن�شاط ��ات الكف ��اح امل�سل ��ح وت�ضحيات ��ه ابت ��دا ًء من
املك�سي ��ك اىل �أق�ص ��ى موق ��ع يف جن ��وب الربازي ��ل
�أف ��رزت �أ�شخا�ص ًا يتمتع ��ون ب�صفات القي ��ادة بكافة
�أ�شكاله ��ا حازت عل ��ى تبجيل واح�ت�رام مواطنيهم .
هذا الو�ضع الذي �أفرز الوالء ل�شخ�ص القائد ور�سخ
القناع ��ة ل�صورت ��ه ل ��دى �شع ��وب املنطق ��ة باعتب ��ار
الرئي� ��س قائ ��د ًا  .لذا جند �أن الغال ��ب من دول �أمريكا
الالتينية متيل نح ��و النظام الرئا�سي الذي ت�ضمنته
د�ساتريه ��ا واملعرب عنه من خ�ل�ال انتخابه الرئي�س
مبا�ش ��رة من قبل الناخب�ي�ن ليكون رئي�س� � ًا للدولة ،
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن انتخاب جمل� ��س نيابي مهمت ��ه الت�شريع
 .م ��ع وج ��وب ف�صل وا�ضح ب�ي�ن �سلط ��ات الرئي�س
و�سلط ��ات واملجل�س التمثيل ��ي  ،و�ضمن �صالحيات
تك ��ون الغلبة للرئي�س من خالل ال�صالحيات العديدة
املمنوح ��ة وعل ��ى ح�ساب املجل� ��س التمثيلي ويكون
الأخري عادة خا�ضع� � ًا لت�أثري وهيمنته  ،وي�سمى هذا
النظ ��ام يف �أدبيات الفقه الد�ستوري بـ ( الرئا�سية ) .
ولكن الهيمنة تلك ال تعني جتريد جمل�س النواب من
�صالحيات ��ه اذ ق ��د يحتفظ ب�صالحيات تك ��ون �أحيان ًا
معوق ��ة �أو مقيدة لعم ��ل الرئي�س  .ه ��ذا كله ال يعني
�إن الرئي� ��س يف ه ��ذه البلدان الذي يت ��م انتخابه من
دون �أن تك ��ون ل ��ه برامج وخط ��ط وفل�سفة يف قيادة
الدول ��ة  ،فال يق ��دم �أي �شخ�ص للرت�ش ��ح للرئا�سة من

دون االف�ص ��اح عن براجمه وخطط ��ه وفل�سفته حلكم
البلد .
املالح ��ظ �أن هن ��اك �أ�ص ��وات ن�سمعه ��ا م ��ن �ساح ��ات
االحتجاج تطالب بالنظام الرئا�سي �أي�ض ًا  ،ولقناعتنا
بنب ��ل الأ�صوات تل ��ك  ،و�إن الغاية املبتغ ��اة منها هو
بن ��اء الدولة املدنية خالية م ��ن الفا�سدين ف�إين �أ�ضع
بع�ض املالحظات حول هذا املو�ضوع :
 – 1الع ��راق دول ��ة ريعية العتم ��اد اقت�صادها �أوالً
و�أخ�ي�ر ًا عل ��ى النف ��ط  ،ل ��ذا ف� ��أن قوان�ي�ن املوازنات
املالي ��ة ال�سنوية الت�شغيل ��ة واال�ستثمارية تغطى من
االي ��رادات النفطي ��ة � ،أي �أن �أم ��وال امليزاني ��ات تلك
مل ت�أت ��ي م ��ن اجلهد املب ��ذول خللق ال�ث�روة  ،لذا ف�إن
ثقافة الريع تتناق�ض مع العمل واجلهد اخلالق لتلك
الرثوة  .وحيث �إن الرثوة جاءت بالطريقة تلك ف�أن
النظام الرئا�سي يخ ��ول رئي�س اجلمهورية االم�ساك
به ��ذا املرف ��ق م ��ن كاف ��ة جوانب ��ه  ،وم ��ن هن ��ا تنم ��و
وتع�شع� ��ش ال�صفق ��ات من خالل البطان ��ة املقربة من
الرئي�س لتخلق فئات ال�سما�سرة والوكالء ووكالئهم
 ،وهنا تربز – ح�سبما مثبت من معطيات يف العديد
من الدول – اال�ستغالل التام للوظيفة العامة .
 – 2الرئي� ��س وحلق ��ة اجلهاز احلكوم ��ي القريبة
منه وحلق ��ة املريدين وال�سما�س ��رة والوكالء ومهما
بل ��غ حجمه ��ا  ،ي�شكل ��ون الأقلي ��ة قيا�س� � ًا اىل �أكرثية
ال�س ��كان ال�صامتني مبا ي�صلهم من املال الريعي  ،هذا
الو�ضع ي�ؤثر على طبيعة العالقة بني امل�صلحة العامة
وامل�صلح ��ة اخلا�ص ��ة � .إذ ت ��دل ال�شواه ��د يف العديد
م ��ن دول العامل على ترجيح امل�صلح ��ة اخلا�صة على
امل�صلحة العامة  .ومن هذه النقطة املف�صلية بالذات

يف ه ��ذا املو�ض ��وع ي�شرع البن ��اء امل�ؤ�س�س ��ي للف�ساد
الذي ي�ستنزف �إيرادات الدولة  ،وهذا ما يف�سر �أي�ض ًا
تهافت الأحزاب ذات اخلطاب الديني الفا�سدة لتبني
هذا املو�ضوع والإ�صرار على املطالبة به .
� – 3إذا كان النظ ��ام الرئا�سي ناجح ًا يف الواليات
املتح ��دة االمريكي ��ة فلأنه ��ا دول ��ة م�ؤ�س�س ��ات بد�أت
مناق�ش ��ات الد�ست ��ور فيه ��ا من ��ذ 1784م ومن ��ذ ذلك
التاري ��خ اىل يومنا هذا فهم يف عملية بناء متوا�صلة
� ،أم ��ا بالن�سبة لنا ف�أن الكثري من م�ؤ�س�ساتنا ال زالت
يف مرحل ��ة ما قب ��ل الدولة وتر�سخ ه ��ذا الو�ضع عن
طريق احل ��كام الذي ��ن امتطوا ال�سلط ��ة منذ 2003
م وحل ��د الآن  ,ل ��ذا ف� ��إن الدع ��وة للنظ ��ام الرئا�س ��ي
ويف ظروفن ��ا ه ��ذه يعن ��ي الدعوة اىل تبن ��ي النظام
الدكتات ��وري  ،لكون النظام الريع ��ي يف مثل حالتنا
يف�ض ��ي اىل الدكتاتوري ��ة  ،ودليلنا عل ��ى ذلك هو �أن
ال ��دول الت ��ي تعي� ��ش يف ظ ��روف مقارب ��ة لظروفن ��ا
والت ��ي حتول ��ت اىل النظ ��ام الرئا�س ��ي حتول ��ت اىل
دول دكتاتوري ��ة ب�أمتياز  ،ومنه ��ا على �سبيل املثال :
غان ��ا التي حتولت اىل النظ ��ام الرئا�سي  1960وال
يغي ��ب عن البال �ص ��ورة رئي�س وزرائه ��ا ( نكروما )
 .او زمباب ��وي الت ��ي حتول ��ت اىل النظ ��ام الرئا�سي
 1987و ( روبرت موغابي ) الذي م�سك بتالبيب
ال�سلط ��ة حتى الو�ص ��ول اىل الطريق ��ة التي طرد بها
 2017والتي متت تغطيتها الوا�سعة بكافة و�سائل
الن�ش ��ر العاملي ��ة  .ومالوي الت ��ي ذهب ��ت اىل النظام
الرئا�س ��ي  1966م ومل تتخل�ص م ��ن دكتاتورها �إال
�سن ��ة  ، 1994واثيوبي ��ا  1995ومل تتخل� ��ص منه
�إال بوفاته .
ورغ ��م �أن تركي ��ا ال ت�شب ��ه الدول االفريقي ��ة تلك ولها
م�ؤ�س�ساته ��ا التي ب ��د�أ العمل به من ��ذ م�ؤ�س�س الدولة
الرتكي ��ة كمال اتات ��ورك � ،إال �أن �أردوغان حولها اىل
نظ ��ام رئا�س ��ي  ،وال يخفى عل ��ى �أح ��د الطريقة التي
تعامل بها �أردوغان مع خ�صومه ال�سيا�سني والو�ضع
ال�سيا�سي ال ��ذي هو عليه الآن بع ��د �أن غادرت تركيا
�إرثها ال�سيا�سي الذي بناه الرجل امل�ؤ�س�س .
هذه بع�ض الوقائع ن�ضعها �أمام �أعني ابنائنا الربرة
وه ��م يف �ساح ��ات االعت�ص ��ام  ،من �أج ��ل �أن ن�شرتك
جميع� � ًا يف التفكري يف النظ ��ام ال�سيا�سي الذي يلبي
طموح ��ات ال�شباب املحتج �أو ًال ويكون وفي ًا لأرواح
ال�شهداء يف �ساحات االحتجاج ثاني ًا .
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باليت المدى

الإحتجاجات العراقية..

� ستار كاوو�ش

حركة �إجتماعية جديدة ّ
تتحدى ال�سلطة الطائفية
العنف املحكوم بقانون .
على هذا الأ�سا�س  ،وبالإ�ستناد �إىل احلقائق التي تقدّم
ذكره ��ا � ،سيكون �أمر ًا بالغ امل�ش ّق ��ة �إذا ُ
ما�ش ِرع يف البدء
ب�أية �إ�صالح ��ات جدية من �ش�أنها �أن مت ّثل تهديد ًا لواحد
�أو �أك�ث�ر م ��ن مراك ��ز الق ��وى ال�سلطوي ��ة  :امليلي�شي ��ات
املدعوم ��ة من �إيران � ،أو احلكوم ��ة الكردية � ،أو جماعة
مقت ��دى ال�صدر  ،و�إذا ماو�ضعن ��ا يف ح�سباننا � ّأن �سلطة
هذه اجلماعات متج� � ّذرة عميق ًا يف املنظومة ال�سيا�سية
الت ��ي يدع ��و املحتج ��ون �إىل مناو�أته ��ا والإطاح ��ة به ��ا
ف�سيكون وا�ضح ًا لنا ب� ّأن هذه اجلماعات لن تكون قادرة
عل ��ى فعل �ش ��يء با�ستثناء القبول ببع� ��ض التغيريات "
التجميلي ��ة " يف النظام مثل �سل�سلة حُ � � َزم الإ�صالحات
الإقت�صادي ��ة التي دعا �إليها رئي�س ال ��وزراء ( عادل عبد
امله ��دي ) يف املق ��ام الأول وقبل كل �ش ��يء �آخر �سواها (
المي�س طبيعة املنظومة ال�سيا�سية احلاكمة ) .
ومبا
ّ

ترجمة وتقدمي  :لطفية الدليمي
تعك� ��س احلرك ��ة ال�شعبي ��ة مواجه ��ة متنامي ��ة بني لغة
"الطوائ ��ف" القدمية وبني لغ ��ة جديدة م�ؤ�سّ �سة على
املواطنة والعدالة الإجتماعية
ُك ِتب  -و�س ُيكتب  -الكثير عن الم�شهديات الدرامية
المتفجرة التي زخرت بها الإنتفا�ضة العراقية الراهنة
ّ
 تلك الإنتفا�ضة التي �أعادت �إحياء قيم المواطنةالعراقية ف�ض ً
ال عن الخ�صال العراقية الح�ضارية الراقية
التي �أ�صابها بع�ض الإندثار ب�سبب العمل الم�شيطن
الخبيث الذي عملت عليه الأحزاب ال�سيا�سية الطائفية
الحاكمة منذ  2003وبخا�صة الأحزاب الإ�سالموية التي
�سعت بطريقة �شديدة المكر والخبث �إلى �إزاحة المواطنة
العراقية وا�ستبدالها بقيم (الرثاثة ال�سيا�سية) الهجينة
التي تتماهى مع �أبجديات الأ�سلمة ال�سيا�سية المعروفة
الم� ّؤ�س�سة على الطائفية المذهبية الم�س ّي�سة والتي يُراد
لها �أن تكون عابرة للقيم الوطنية باتباع مزيج من �أ�ساليب
الق�سر ال�سيا�سي والتمكين المالي وبخا�صة بعد �أن ّ
تمكن
التوجه من الإم�ساك بعنق الدولة العراقية
�أقطاب هذا
ّ
ّ
والتحكم ب�سيا�سة التوظيف وتوجيه الموارد المالية
ال�ضخمة للبلد.
� ّ
أظن ،ونحن في هذا الطور المتقدّ م من الإنتفا�ضة
العراقية التي �أ�ضحت بمثابة القيامة العراقية المنتظرة،
�أنّ قراءة �أكاديمية هادئة لجوانب محدّ دة من الحدث
العراقي باتت �ضرورة م�ستوجبة ،و�أرى �أنّ �إطالع القارئ
العراقي والعربي على ترجمات منتخبة للدكتور (حارث
ح�سن) يمثل م�ساهمة ممتازة في هذا الم�سعى.
ً
زميال
يعمل الدكتور (حارث ح�سن) في الوقت الحا�ضر
�أقدم غير مقيم في مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط
 ، CARNEGIE MIDDLE EAST CENTERوتتركز بحوثه
في ميادين :العراق  ،الطائفية� ،سيا�سات الهوية ،الفاعلون
الدينيون ،وعالقات الدولة /المجتمع .
المقالة �أعاله من�شورة في الدورية ال�صادرة عن مركز
كارنيغي لل�شرق الأو�سط بت�أريخ  4نوفمبر (ت�شرين ثاني)
. 2019

املرتجمة
تتمرك ��ز املوج ��ة الراهن ��ة م ��ن الإحتجاج ��ات العراقية
جغرافي� � ًا يف املناط ��ق ال�شيعي ��ة  ،ومل متت� � ّد �أية �صورة
م�ؤث ��رة لها حت ��ى اليوم �إىل املناط ��ق ال�س ّنية �أو الكردية
؛ غري � ّأن هذه احلقيقة التعني � ّأن هذه الإحتجاجات هي
ثورة �شيعية فح�سب  ،وك ّل حماولة لفر�ض ت�أطري طائفي
عليها �سينته ��ي �إىل الف�شل يف فهم املح ّركات الدافعة لها
 .مل ت�شغ ��ل الرموز ال�شيعية مكانة مركزية بني �شعارات
املحتج�ي�ن  ،كم ��ا � ّأن �شخو� ��ص القادة الديني�ي�ن ال�شيعة
كان ��ت �إما غائبة ع ��ن امل�شه ��د �أو ّ
مت تهمي�شها يف ت�شكيل
ما�ست�ؤول �إليه الإحتجاجات .
�إذا كان ��ت له ��ذه الإحتجاج ��ات ثم ��ة م�أث ��رة فه ��ي �أنها
م ّثل ��ت حت ّدي� � ًا ل�صيغ ��ة احلك ��م الطائفية  -تل ��ك ال�صيغة
التي اختزلت العراقي�ي�ن �إىل هوياتهم الإثنية والدينية
 ،وعم ��ل الفرق ��اء ال�سيا�سيون م ��ن جانبهم عل ��ى تغذية
تل ��ك الهويات ومدّها ب�أ�سباب التمك�ي�ن والقدرة بجعلها
تتمو�ضع عميق ًا يف ُ�ص ْلب �سيا�ساتهم املعلنة .
المطالب الإجتماعية  -االقت�صادية

تغ� � ّذى احل ��راك اجلماه�ي�ري يف بغ ��داد �أول الأم ��ر
بدف � ٍ�ع م ��ن املطال ��ب الإجتماعي ��ة  -الإقت�صادي ��ة ؛ �إذ � ّأن
التظاه ��رات املبك ��رة �ض ّم ��ت ح�ش ��ود ًا م ��ن العاطلني عن
العم ��ل �أو العاملني ب�صيغة عمال ��ة جزئية �أو ناق�صة من
الفتي ��ة اليافعني الذين يقطنون �أط ��راف بغداد ال�شرقية
الت ��ي ي ُ
ُعرف عنها �إكتظاظها بال�س� � ّكان ال�شيعة  .ت�سبّبت
املطاولة التي �أبدتها تلك احلركة اجلماهريية من جهة ،
والعن ��ف الهائل وغري امل�سوّ غ الذي جوبهت به من جهة
�أخ ��رى يف جذب قطاعات �إجتماعي ��ة �أخرى �إليها  -مبن
فيهم الطلبة وجماعات املجتمع املدين  -الذين �إن�ضمّوا
�إىل املوج ��ة الثاني ��ة م ��ن الأحتجاج ��ات الت ��ي �إنطلق ��ت
�أواخ ��ر ال�شه ��ر املا�ض ��ي ( ت�شري ��ن �أول " �أكتوب ��ر " ) .
تنام ��ت احلركة الإحتجاجية بعد �أن �إلتحقت بها جمو ٌع
جدي ��دة م ��ن النا� ��س الذي ��ن كان بينهم الكث�ي�ر من ذوي
اخللفي ��ات املنتمية للطبقة الو�سط ��ى  ،وقد �سعى ه�ؤالء

موسيقى األحد
ثائر �صالح

ق ّلما يجتمع عدد من كبار الفنانين
في عمل فني واحد مثلما هو الحال
مع " هارولد في �إيطاليا" .فقد
اجتمع في العمل "ال�سيمفوني" هذا
م�ؤلفه الفرن�سي الرومانتيكي �أكتور
برليوز ( )1869 – 1803مع ال�شاعر
الرومانتيكي الإنكليزي اللورد
بايرون ( ،)1824 – 1788وكان
ثالثهما عازف الكمان الأ�شهر في
القرن التا�سع ع�شر نيكولو باغانيني
( )1840 – 1782وان�ضم �إليهم
الإيطالي �أنتونيو �ستراديفاري (1644
– � )1737أ�شهر من �صنع الأدوات
الوترية.

متحف التحرير

إح�سا�س جديد بالإنتماء
�
ٌ

جميع ًا خللق مامي ّث ُل نوع ًا من الإجماع الإجتماعي على
رف� ��ض طبقة النخب ��ة ال�سيا�سية احلاكم ��ة وطلب تغيري
رادي ��كايل منهجي �شامل ( يف كامل املنظومة ال�سيا�سية
)  .غ ��دا هذا احل ��راك ال�شعبي هو احلرك ��ة الإحتجاجية
الأعظ ��م يف ت�أري ��خ الع ��راق احلدي ��ث  ،وق ��د �أنت ��ج هذا
احل ��راك رم ��وز ًا جديدة غ�ي�ر طائفية  ،و�شه ��داء جدُد ًا ،
ولغة �إحتجاجية جديدة .
مل تواجه الف�صائل ال�شيعية املهيمنة مثل هذا التحدّي
من ��ذ �أن ج ��اءت �إىل ال�سلط ��ة بع ��د ع ��ام  ، 2003وعل ��ى
خ�ل�اف الإحتجاجات ال�س ّنية التي �إمت� �دّت عام َْي 2012
  2013والت ��ي كان ميك ��ن ب�سهول ��ة فائق ��ة تو�صيفه ��اب�صبغة معار�ضة طائفية  ،ف� ّإن هذه املوجة الإحتجاجية
اجلدي ��دة تنبثق م ��ن قلب املجتمع ال�شيع ��ي الذي تدّعي
هذه الف�صائل �أنها املم ّثلة الأمينة له .
�إ�ستهدفت احلملة احلكومية املناوئة للإحتجاجات التي
�إنطلقت مطل ��ع �أكتوبر املا�ضي املنطق ��ة املحاذية ل�شرق
القناة ( وهي جمموعة م ��ن املحالت القائمة يف الطرف
ال�شرقي الأق�صى من بغداد العا�صمة )  ،ف�ض ًال عن مدينة
ال�ص ��در التي �إنهمر منها طوفان ب�ش ��ري من املحتجّ ني .
ي�شبه الأمر كثري ًا مع ماح�صل من قب ُل مع اجلهاز الأمني
حلكوم ��ة �ص ��دام ح�سني  -ذلك اجلهاز ال ��ذي هيمن عليه
ال�سُ ّن ��ة العرب وال ��ذي وجّ ��ه فعالياته امل�ض ��ادة لل�شغب
يف العا�صم ��ة بغ ��داد يف ثمانيني ��ات وت�سعينيات القرن
املا�ض ��ي  ،وقد ظ ّلت مدينة ال�ص ��در (التي يقطنها خليط
متعاظم م ��ن �س ّك ٍان �أغل ُب ُه ��م من ال�شب ��اب مدقعي الفاقة)
ولعقود عديدة  ،م�صدر ًا للحراك املناوئ للحكومة .
ّ
تحدي " ال�شيعية " ال�سيا�سية

غ ��دت ال�شيعي ��ة  Shiismال�سيا�سي ��ة خ�ل�ال الف�ت�رة
املو�صوفة �أعاله  ،وبخا�صة بعد �إنكفاء احلزب ال�شيوعي
العراقي  ،هي الآيديولوجيا الأ�سا�سية التي عبرّ ت هذه
املناط ��ق من خاللها عن �إحتجاجها على التهمي�ش وا�سع
النط ��اق  ،وقد متثلت هذه ال�شيعية ال�سيا�سية يف حركة
( حم ّم ��د �صادق ال�صدر ) يف ت�سعينيات القرن املا�ضي .
�ص ��ارت هذه املناطق ذاتها يف �أيامنا هذه  ،وملرة �أخرى
 ،معق�ل ً�ا للحراك املناه�ض للحكوم ��ة  ،وراح املحتجّ ون
يتح� �دّون �إ ّدع ��اء الف�صائ ��ل ال�شيعي ��ة " الإ�سالموي ��ة "
احلاكم ��ة ب�أنه ��ا املمثلة احلقيقي ��ة للجماع ��ات ال�سكانية
ال�شيعية .
يعي ��د ه ��ذا احل ��راك ال�شعب ��ي يف واقع احل ��ال ت�شكيل
احل ��دود داخل اجلماعة ال�شيعي ��ة  -تلك احلدود املُع ّرفة
بوا�سطة الهويات الإجتماعية  -الإقت�صادية والطبقية ،
وق ��د كان يف مقدور هذا احلراك �أن يتجاوز التق�سيمات
الطائفية ويطوّ ر �أمناط ًا من �أ�شكال الت�ضامن املجتمعي
العاب ��ر للحدود الطائفية  ،وه ��و �إذ يفعل هذا فقد و�ضع
�صيغ ��ة املحا�ص�ص ��ة الطائفية التي هيمن ��ت على النظام
ال�سيا�س ��ي بعد عام  2003مو�ض ��ع امل�ساءلة ال�صارمة .

و ّلد هذا احلراك ال�شعبي لغة �إحتجاجية جديدة موجّ هة
بال�ضد من الف�صائل املهيمنة و�آيديولوجيتها احلاكمة :
ال�شيعية ال�سيا�سية .
�ساهم ��ت نهاي ��ة التهديد ال ��ذي م ّثلته الدول ��ة الإ�سالمية
منط من
يف تعجي ��ل �إزاح ��ة ال�سيا�س ��ة الطائفي ��ة نح ��و ٍ
ال�سيا�س ��ة ت�ش ّكله التفاوتات الإجتماعي ��ة  -الإقت�صادية
واملطال ��ب املتعاظم ��ة حلوكم� � ٍة* �أف�ض ��ل  ،ونال ��ت هذه
ال�سيا�س ��ة اجلدي ��دة جرعة م ��ن التحفيز بفع ��ل تناق�ص
�أ�سع ��ار النف ��ط ال ��ذي ق ّل ��ل  -و�إىل ح ��د كب�ي�ر  -العوائد
الناجم ��ة عن املداخي ��ل النفطية والتي يع ��وّ ُل عليها يف
تقليل حجم البطالة املتف�شية .
ي ��زداد احلجم ال�سكاين العراقي مبا يقرب من املليون
ن�سم ��ة ك ّل ع ��ام  ،وثم ��ة مايقربُ م ��ن ن�ص ��ف مليون من
ال�س ��كان يدخل ��ون �سوق العم ��ل �سنوي ًا  .يعم ��ل الف�ساد
ّ
املتف�ش ��ي للحكوم ��ة �إىل جان ��ب ال�سلوك امل ��ايل املتغوّ ل
للف�صائ ��ل احلاكمة ( التي حوّ ل ��ت امل�ؤ�س�سات احلكومية
�إىل �إقطاعي ��ات ل�شبك ��ة حما�سيبه ��م ) على كب ��ح توزيع
�أك�ث�ر عدال ��ة للريع النفط ��ي الذي ميثل املدخ ��ول املايل
الأوحد للعراق لكونه ي�ش ّكل  93%من جممل امليزانية
احلكومية .
ّ
تحديات منهجية

الف�ساد يف العراق لي� ��س  -بب�ساطة  -حم�ض مو�ضوعة
تخت� �ّ�ص باجل�ش ��ع الف ��ردي والرتدّي الأخالق ��ي ؛ بل قد
�إ�ستحال جزء ًا متكام ًال يف املنظومة ال�سيا�سية العراقية
؛ ل ��ذا عندم ��ا يحت ��جّ النا�س بال�ض ��د من الف�س ��اد والفقر
وفق ��دان العدال ��ة ف�إ ّنه ��م �إمن ��ا يناه�ض ��ون  -بال�ضرورة
 املنظوم ��ة ذاته ��ا التي عمّقت هذه املع�ض�ل�ات وزادتها�إ�ستفحا ًال يف املجتمع العراقي  .لكن برغم ذلك ف� ّإن هذه
املواجه ��ة احلالية ت�شي ب� �� ّأن �أي تغيري ج� �دّي وحقيقي
�سيك ��ون �أمر ًا تكتنف ��ه م�شقة عظمى  ،و َم� � َر ّد هذه امل�شقة
يع ��ود  -جزئي� � ًا � -إىل � ّأن اجلم ��وع ال�شعبي ��ة ق ��د فقدت
�أميانه ��ا بالوع ��ود احلكومية  ،ويرجع الأم ��ر �أي�ض ًا �إىل
ك ��ون ال�سلط ��ة يف الع ��راق لي�س ��ت ممرك ��زة يف مو�ضع
واح ��د بذاته فح�سب بل تتو ّزع عل ��ى مراكز عدّة ؛ الأمر
الذي يعجز احلكومة ويجعلها غري قادرة على الت�ص ّرف
بطريقة متما�سك ��ة وموجّ هة باجتاه �أهداف حمددة ّ � .إن
هذه احلقيق ��ة هي بع�ض خمرجات ك ّل من �صيغة احلكم
الإثنية  -الطائفية التي و ّزعت ال�سلطة واملوارد بني ث ّلة
من الفاعلني ال�سيا�سيني م ��ن جهة  ،و�ضعف امل�ؤ�س�سات
احلكومي ��ة التي م ّكن ��ت ه� ��ؤالء الفاعل�ي�ن ال�سيا�سيني (
عل ��ى �شاكل ��ة امليلي�شي ��ات واجلماع ��ات الع�سكري ��ة غري
اخلا�ضع ��ة ل�سيطرة الدول ��ة ) من مناكف ��ة �سلطة الدولة
عل ��ى م�ستوي ��ات عدّة م ��ن غ�ي�ر �أي �إك�ت�راث �أو م�ساءلة
قانونية م ��ن جهة �أخرى  ،وبالطبع ف� �� ّإن �أه ّم التحدّيات
الت ��ي تواجهها الدولة يف ه ��ذا امل�شهد هو حتدّي حقيقة
كونه ��ا املحتك ��ر القان ��وين الوحي ��د لو�سائ ��ل �إ�ستخدام

ي� ُ
�درك معظ ��م املحتج�ي�ن � ّأن االوليغاركي ��ة** املهيمن ��ة
متع� �دّدة الطوائ ��ف  ،الت ��ي ت ��و ّزع املغ ��امن ب�ي�ن قادته ��ا
الرئي�سي�ي�ن  ،هي  ،يف احلقيقة  ،الطرف " الآخر " الذي
يناه� ��ض ك ّل املطال ��ب ال�شعبية  ،وقد عمل ه ��ذا الإدراك
عل ��ى تعزيز الهوية غري الطائفية للحركة الإحتجاجية ،
وميكن لهذا الإدراك اجلديد �أن يطوّ ر �أ�شكا ًال م�ستحدثة
م ��ن �أمن ��اط الت�ضامن ب�ي�ن القطاعات ال�شعبي ��ة التي مل
تتلوث ب�أدران الطائفية ال�سائدة .
حت ��ى ل ��و خ�س ��رت ه ��ذه التظاه ��رات الإحتجاجي ��ة
زخمه ��ا يف الأيام القادمة ف� �� ّإن املع�ضالت البنيوية التي
�أنتج ��ت ه ��ذه التظاه ��رات �ستظ ّل باقية الحتي ��د  ،وثمة
كتل ��ة متنامية من النا�س الناقمني الذي ��ن تغذيهم مرارة
الإدراك بالتهمي� ��ش  ،ويف الوق ��ت ذات ��ه ي�ش� � ّد عزائمهم
�إح�سا� ��س جديد بالإنتم ��اء  ،و�سيم�ض ��ي املنتمون لهذه
الكتل ��ة املتنامية يف حت� �دّي الأوليغاركية احلاكمة حتى
ل ��و تط ّلب الأمر  -رمبا  -اللج ��وء �إىل طرق �أكرث تط ّرف ًا
.
لي� ��س ثم ��ة �أمام املنظوم ��ة ال�سيا�سية احلاكم ��ة بعد عام
 2003م ��ن و�سيلة للبقاء �س ��وى و�سيلة وحيدة فح�سب
عل ��ى امل ��دى البعي ��د  ،وه ��ذه الو�سيل ��ة ه ��ي التعدي ��ل
اجلوه ��ري لطبيع ��ة املنظوم ��ة ال�سيا�سي ��ة  ،والقب ��ول
بنهاي ��ة �صيغ ��ة احلك ��م الإثني ��ة  -الطائفي ��ة  ،وتغي�ي�ر
قواع ��د اللعبة احلاكمة  .لي�س مُقدّر ًا لهذه التغيريات �أن
حت�صل من غري تعاظم زخم احلركة الإحتجاجية ؛ �إذ � ّأن
�إح�سا�س� � ًا طاغي ًا باخلطر املتفاقم ه ��و وحده ماميكن �أن
يدف ��ع الأوليغاركية احلاكم ��ة �إىل الر�ضوخ للإقدام على
تنازالت حقيقية .
� ّإن هذه احلركة الإحتجاجية ال�شعبية هي  -بطريقة ما
 مواجهة وتفاو�ض بني لغة " الطوائف " القدمية ولغةجديدة م�ؤ�سّ �سة على املواطنة والعدالة الإجتماعية .
____________
* احلوكم ��ة � : Governanceأح ��د �أكرث املفردات �ش ��يوع ًا
يف �أدبي ��ات التنمي ��ة ال�سيا�س ��ية والإقت�ص ��ادية العاملي ��ة  .تعن ��ي
احلوكمة جمموعة من القواعد والقوانني واملعايري والإجراءات
التي جتري مبوجبها �إدارة امل�ؤ�س�سات  ،والرقابة الفاعلة عليها
 ،ويق ��ع عل ��ى عاتقه ��ا م�س� ��ؤولية تنظي ��م العالق ��ة ب�ي�ن الأطراف
الفاعلة يف امل�ؤ�س�سة وبني �أ�صحاب امل�صالح( .املرتجمة)
** الأوليغاركي ��ة  ( Oligarchyحك ��م الأقلية ) � :ش ��كل من
�أ�ش ��كال احلكم تكون فيه ال�سلطة ال�سيا�سية حم�صورة بيد فئة
�صغرية من املجتمع حتتكر املال �أو الن�سب �أو ال�سلطة الع�سكرية
 .غالب� � ًا ما تكون الأنظمة والدول الأوليغاركية م�س ��يطر ًا عليها
من قبل عائالت نافذة معدودة تورث النفوذ وال�س ��لطة من جيل
لآخر( .املرتجمة)
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كتابة  :حارث ح�سن

الأعم ��ال الفنية الت ��ي تناولت تطلعات ال�شع ��وب ونه�ضتها،
عديدة جد ًا ومتنوعة ،و�شملت كل بقاع العامل تقريب ًا ،فهناك
الأعمال والن�ص ��ب العظيمة التي تغطي مدن رو�سيا وبلدان
االحت ��اد ال�سوفيت ��ي ال�سابق ،والتي ت�ش�ي�ر اىل قوة العمال
وتطلع ��ات الفالح�ي�ن ،حي ��ث عك�س ��ت ال ��روح الرو�سية على
قما�ش ��ات الر�سم و�صه ��رت �آمال النا�س م ��ع برونز التماثيل
ال�شاهق ��ة .ويف جان ��ب اخ ��ر من الع ��امل �إنت�صب ��ت جمموعة
مذهل ��ة من اجلداريات التي نفذه ��ا الفنانني العظماء ريفريا
و�أوروزك ��و و�ألفارو ،ومن خالله ��ا قالوا كلمتهم نحو بلدهم
املك�سيك ،وفيه ��ا ان�سجمت �ألوانهم م ��ع �سحنات �شخو�صهم
ال�سمراء لت�شري اىل نه�ضتهم اجلديدة التي متاهت روحها مع
كل قطع ��ة موزائيك و�ضعوها على اجلدران امللونة ،لت�صبح
جدارياته ��م م ��ن �أعظم الأعم ��ال التي قدمها الف ��ن الت�شكيلي
ع�ب�ر كل تاريخه .كذلك حني نلق ��ي نظرة على تاريخ �أ�سبانيا
ال تفوتن ��ا لوحة غوي ��ا العظيمة (�إعدام الث ��وار) التي تعترب
درة متحف الربادو الآن ،ومن ت�سنح له فر�صة الوقوف �أمام
هذه اللوح ��ة ،يعرف كيف ميكن للف ��ن �أن يغري حياة النا�س
ويعدل م�سار تاريخهم .يف هذه اللوحة ترتفع �أيادي الثوار
ب�إجتاه البن ��ادق التي ت�صوبها احلكوم ��ة نحوهمُ ،ترى هل
ع ��رف غوي ��ا �أن التاري ��خ �سيعيد ه ��ذه احلكاي ��ة الآن و�سط
بغ ��داد حي ��ث يقف �شبابن ��ا يف وجه دخ ��ان القناب ��ل وهم ال
يحملون �شيئ ًا �سوى حمبتهم لبلدهم؟
وم ��ع كل ذل ��ك ال ميكنن ��ا �أن نن�س ��ى بيكا�س ��و وه ��و ي�ص ��ور
ب�شاع ��ة احلرب التي �إلتهم دخانها �س ��كان بلدة جورنيكا يف
�أقليم البا�س ��ك الأ�سباين لت�صبح هذه اللوحة الكبرية حجم ًا
وم�ضمون� � ًا� ،شاهد ًا حي ًا وعالمة من عالمات القرن الع�شرين
الرا�سخ ��ة .االب ��داع هو ال ��ذي يبق ��ى يف النهاي ��ة ،واحلكام
راحل ��ون ،ومهما تع ��ددت الط ��رق وتباينت اال�سب ��اب يبقى
الف ��ن مرتف ًا ،م�شرق ًا مثل �شم�س العراق التي نتطلع لها الآن،
وننتظر بزوغها كاملة رغم غيوم ال�سلطة التي تريد�أ حتجب
�ضوئها عن النا�س.
�ص ��ارت بناية املطعم ال�شاهقة يف بغ ��داد �أكرب رموز الثورة
وه ��ي تقف �شاخم ��ة بجانب دجل ��ة العظيم ،مكتظ ��ة ب�شباب
امل�ستقب ��ل ،ال ��ذي ي�ستق ��رون هن ��اك وك�أنه ��م يف رح ��م الأم
العراقي ��ة الت ��ي �ستدلده ��م لع ��راق جدي ��د ،وهنا متني ��تُ �أن
تتح ��ول ه ��ذه البناية اىل متح ��ف ي�ضم كل مف ��ردات الثورة
ورموزه ��ا والأعمال الفنية الت ��ي ر�سمت لها� ،صور ال�شهداء
االبطال ،وحتى العبوات الفارغة لقنابل الدخان والكمامات
الزرق ،والكثري من الأفالم والوثائقية التي �صورها الأعالم
�أو النا�س العاديني بتلفوناتهم ،بينما يت�صدر بوابة املتحف
بع�ض عربات التكتك التي �أ�صابتها قذائف احلكومة.
ديغ ��ول حول حمطة قط ��ار قدمية و�سط باري� ��س لواحد من
�أعظ ��م متاحف فرن�س ��ا وهو متح ��ف (دي �أور�سي ��ه) وكذلك
�أ�صب ��ح �سج ��ن ماندي�ل�ا يف جزي ��رة روب ��ن م ��زار ًا ملحب ��ي
احلرية ،وكذلك متحف احلرب الوطنية العظمى يف رو�سيا،
الذي �أُقي َم تخليد ًا ملواقف رو�سيا ووقوفها يف وجه النازية.
لذا �سينج ��ح متحفنا القادم بالت�أكي ��د ،و�سيزوره النا�س من
كل م ��كان يف العامل ،و�سيالقي الرتحي ��ب والأ�شاده ،ورمبا
امل�ساهمة يف �إن�شائه وتطويره من متاحف عاملية معرووفة.
هك ��ذا ميكنن ��ا �أن ن�صنع اجلمال حتى م ��ن خملفات الأزمات
واحل ��روب ،ون�ساه ��م يف تنمي ��ة ذائقة النا� ��س وحبهم للفن
�َّبرَ ع ��ن �أيامهم
ال ��ذي �إق�ت�رب م ��ن همومه ��م وتطلعاتهم وع رَّ َ
اجلدي ��دة .يف ه ��ذا املتحف �سيعرف النا� ��س كيف �أن الظالم
مهم ��ا ط ��ال ف�سينبثق ال�ض ��وء من جديد ،و�س�ي�رون كيف �أن
�صباحن ��ا العراقي ق ��د جاء ويف فمه ملعقة م ��ن ذهب بف�ضل
ه�ؤالء ال�شباب.
�أتخي ��ل زائري امل�ستقبل ،وهم مي ��رون حتت ن�صب احلرية،
ويتوقفون عن ��ده قلي ًال ،م�ستعيدين ث ��ورة ت�شرين ،ليكملوا
بعده ��ا خطواته ��م نح ��و (متح ��ف التحري ��ر) ليطلع ��وا على
�أعمال فني ��ة �إبتد�أ معها تاريخ جدي ��د ،ويقفون �أمام �شواهد
التغيري الذي �أرجع هوية البلد وحافظ عليها.
�صارت بناية المطعم ال�شاهقة
في بغداد �أكبر رموز الثورة وهي
تقف �شامخة بجانب دجلة العظيم،
مكتظة ب�شباب الم�ستقبل ،الذي
ي�ستقرون هناك وك�أنهم في رحم
الأم العراقية التي �ستدلدهم لعراق
جديد،

ق�������ص���ة ه������ارول������د ف������ي �إي���ط���ال���ي���ا
ب ��د�أت الق�صة عندما التق ��ى باغانيني م�ؤلف
ال�سيمفوني ��ة الفنطازي ��ة برلي ��وز بعد حفل
مو�سيق ��ي ف ��ي �أواخر �سن ��ة  1833ليخبره
باغانين ��ي ب�أم ��ر �أداة فيوال ن ��ادرة من �صنع
�ستراديف ��اري ح�ص ��ل عليها حديث� � ًا .لكن لم
يكن لديه عم ��ل مو�سيقي منا�سب يقدمها به،
واقت ��رح علي ��ه ت�أليف عم ��ل منف ��رد للفيوال.
�ألهم ��ت برلي ��وز ق�صي ��دة اللورد باي ��رون "
( "Childe Harold's Pilgrimageوق ��د
ترجمت ال ��ى العربية ب�ش ��كل "�أ�سفار �شايلد
هارول ��د") لت�ألي ��ف عم ��ل �سيمفون ��ي راود
خياله فت ��رة طويل ��ة .فالق�صي ��دة تت�ألف من
�أربعة �أجزاء ،تمام ًا مثل حركات ال�سيمفونية
الأرب ��ع ،ب�شكله ��ا المعروف ذل ��ك الوقت بعد
�سن ��وات قليل ��ة من م ��وت بيتهوف ��ن .خطط
برلي ��وز �إعط ��اء الفي ��وال دور ًا منف ��رد ًا ،لكن
لي�س كما هو معتاد في �شكل الكون�شرتو.
بنى برليوز العمل وفق ت�صورات المو�سيقى
البرنامجي ��ة الت ��ي ت�ص ��ور الأح ��داث عل ��ى
�أ�سا� ��س �سيناريو معين ،يعك� ��س �أحا�سي�س
الم�ؤل ��ف وانطباعات ��ه ،فقد �أم�ض ��ى برليوز
فت ��رة ف ��ي �إيطاليا بعد ح�صول ��ه على جائزة
روما المرموقة (وه ��ي منحة تقدم للفنانين

الفرن�سيي ��ن ال�شب ��اب �أ�س�سها المل ��ك لوي�س
الراب ��ع ع�ش ��ر تت�ضم ��ن بعث ��ة درا�سي ��ة �أو
�إبداعية ل�سنتين الى روما).
ل ��م ي ��رق الأم ��ر لباغانيني ف ��ي البداي ��ة لأن
بط ��ل العمل لم يكن �أداة الفي ��وال بل هارولد
وم�شاعره .م ��ع ذلك ُق ّدم العم ��ل �سنة 1834
للم ��رة الأول ��ى بغي ��اب باغانين ��ي والفيوال
الثمين ��ة .ول ��م ي�ستم ��ع �إلي ��ه باغانين ��ي �إال
�سن ��ة  1838ف�أعجب به �أيم ��ا �إعجاب بحيث
ج ��ر برليوز الى الم�س ��رح ليجثو �أمامه على
ركبتي ��ه ويقبل ي ��ده و�سط تهلي ��ل الجمهور
والمو�سيقيين ح�سبما تروي الق�صة.
�صنع �ستراديف ��اري الفي ��وال الثمينة محور
ق�ص ��ة الي ��وم �سن ��ة  ،1731وت�سم ��ى الآن
في ��وال "مندل�س ��ون – باغانين ��ي" وتمتلكها
"م�ؤ�س�سة اليابان المو�سيقية" وقد �أقر�ضتها
للعازف الياباني كازوهيده �أي�سومورا �أحد
�أع�ض ��اء رباعي طوكي ��و الوتري .كانت هذه
الفي ��وال �أحد الأدوات التي عزف عليها �أفراد
عائلة مندل�سون الثرية في الرباعي الوتري
"العائلي" في برلين ،وكانت الأدوات الأربع
كلها من �صنع �ستراديفاري.
ا�شتهر برليوز ب�سيمفونيته الفنطازية التي

تعتبر م ��ن �أبرز الأعم ��ال الم�صنفة �ضمن ما
يعرف بالمو�سيق ��ى البرنامجية .من �أعماله
المهم ��ة لعن ��ة فاو�ست والقدا� ��س الجنائزي
و�سيمفوني ��ة رومي ��و وجولي ��ت .يع ��د م ��ن
�أه ��م المو�سيقيي ��ن الذي ��ن و�ضع ��وا �أ�س� ��س
الت�أليف الأورك�سترالي الحديث وا�ستعمال
�أدواتها المو�سيقية ب�شكل جديد غير معهود
�سابق ًا ،وله لغته المو�سيقية االورك�سترالية
الممي ��زة� .أث ��ر عل ��ى بع� ��ض المو�سيقيي ��ن
الالحقي ��ن ب�شكل كبي ��ر مثل فران� ��س لي�ست
وري�ش ��ارد فاغن ��ر .ال ��ى جانب ذل ��ك يح�سب
بي ��ن �أهم قادة الأورك�سترا في القرن التا�سع
ع�ش ��ر ،بالإ�ضافة الى دوره اله ��ام في مجال
النقد المو�سيقي.

---------------هارول ��د ف ��ي �إيطاليا من تقدي ��م فرقة رادي ��و فرانكفورت
(�إذاع ��ة والية ه�س ��ن) وع ��ازف الفيوال الفرن�س ��ي انتوان
تام�س ��تيت على فيوال �ستراديفاري المعروفة با�سم فيوال
مالر (�صنعت في :)1672
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اقــــرأ
ن�ساء �صغريات

�صور رواية لويزا م� .ألكوت ن�ساء �صغريات ال�صادرة
ُت ّ
حديث ��ا عن دار امل ��دى معاناة عائلة تقط ��ن �إحدى املدن
رب العائل ��ة ال�سيد مار� ��ش الذي يعمل
ال�صغ�ي�رة ،كان ّ
مب�ش� � ًرا ق ��د ت ��رك زوجت ��ه وبنات ��ه الأربع لك ��ي يلتحق
باجلي� ��ش ،حيث جت ��ري جمي ��ع �أحداثها �أثن ��اء تغيبه
الذي دام مل ��دة عام� .أما املقولة الت ��ي ت�ضمنتها الق�صة
فه ��ي �أن تلك الفتي ��ات ال�صغ�ي�رات ال�سن ك ��نّ ب�إر�شاد
والدتهنّ قد ك ّر�سنَ �أنف�سهنّ مل�ساعدة الآخرين وتخلني
عن التطل ��ع �إىل حياة الرفاهية الت ��ي تتطلع �إليها من
ه ��نّ يف �سنهنّ  ،وكنّ رغ ��م ال�صعوبات ُينجزن ما كان
عليه ��نّ القي ��ام به من �أعب ��اء ومن واجب ��ات فر�ضتها
عليهنّ ظروف احلرب.

بيت ( ) ..ي�ستذكر �أحالم احلرية يف ن�صب جواد �سليم
ه��م جواد �سليم ،وهو ي�ض��ع خطوط جداريته على ال��ورق� ،أن يقدّ م العراق
كان ُّ
من جديد ،وقد تبدّ ت يف عيون العراقيني مرافئ الأمل واحلرية ،وانفتحت لهم
� ٌ
بعامل طاملا راودت يف عل��م اجلمال �أحالم الفن��ان والكوكبة املتطلعة
آف��اق تع��د
ٍ
من جمايليه املثقفني ،فنانني وكتابا و�شعراء� ،أطباء و�أكادمييني ومهند�سني ،ومن
عراقي هدّ ه التوق �إىل ما كانت تردده �أغاين احلاملني ،واملتوارين عن الأنظار،
كل
ٍ
املت�س ّلل�ين بح��ذر بني اجلم��وع يع��دون مب�ضاءاتها الت��ي تف�صل بني ع��امل الأ�سر
واال�ستغ�لال ،وف�ض��اء احلري��ة والعدال��ة االجتماعي��ة ورحاب النم��اء الفكري

والإبداع��ي .يومه��ا ،مل يك��ن ج��واد �سليم ،كم��ا جمايليه من املبدع�ين ،يفكرون
قيد ،مل يكن يف خم ّيلته وهو
بغ�ير "ثيمات" احلرية والنهو�ض واالنعتاق من كل ٍ
وتعاهد على امل�ضي
آزر
مكلفة،
اندفاع��ات
ي�سرتج��ع ما تراكم من
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وت�ضحيات وت��� ٍ
خيط من ظلمات العه��ود ال�سحيقة ،ومن ويالتها� ،سوى ترميز
انزياح �آخر
حت��ى
ٍ
ِ
أفق �أكثـ��ر ات�ساع ًا ،وم�ساح��ة م�ضيئة ا�شد
قوة
إىل
�
وحتويله��ا
تاريخه��ا
دفع نح��و � ٍ
ٍ
�سطوع�� ًا ،على حد تعبري الكات��ب فخري كرمي رئي�س م�ؤ�س�س��ة املدى .والهمية
جواد �سليم اقام بيت املدى يف �شارع املتنبي جل�سته اال�سبوعية عنه.

 بغداد /محمد جا�سم
 عد�سة /محمود ر�ؤوف

الزعيم وفكرة الن�صب
ق��دم للجل�سة الباحث رفعة عبد
ال ��رزاق ف �ق��ال -:اخ�ت��رن��ا الفنان
الكبير جواد �سليم هذه المرة النه
ك��ان واح��دا ممن يحلم بالحرية
واالح � �ت � �ج� ��اج وال � ��وق � ��وف م��ع
ال�شعب .وقد �صنع ن�صبا تاريخيا
ف ��ي � �س��اح��ة ال �ت �ح��ري��ر ي��ذك��رن��ا
بالوطن وال�شعب .ن�صب الحرية
ا�صبح رم��زا النتفا�ضة ت�شرين
والتظاهرات التي تحيط به من
كل جانب .فكرة الن�صب تبلورت
لدى مجل�س امانة العا�صمة في
ب �غ��داد ع��ام  1959ع�ن��دم��ا طلب
الزعيم عبد الكريم اقامة ن�صب
� �ض �خ��م .ف�ك�ل��ف ك�ب�ي��ر مهند�سي
االم��ان��ة �آن��ذاك رفعة الجادرجي
وال �م �ع �م��اري ق�ح�ط��ان المدفعي
م��دي��ر ال�ب�ل��دي��ات ،ال�ف�ن��ان الكبير
جواد �سليم القامة هذا الم�شروع
الكبير .و�شارك الجادرجي فيه
بت�صمم ال�ح��ائ��ط او (ال�لاف�ت��ة)
التي احت�ضنت الن�صب .ويذكر
ان (الالفتة) بطول خم�سين مترا
وعدد التماثيل كان  .14وجواد
ل��م ي��ر ن�صبه عند االف�ت�ت��اح النه
توفي قبل تعليقه ،ف�أكمله تلميذه
الفنان محمد غني حكمت .والآن
ا�صبح الن�صب محركا لالنتفا�ضة
واي �ق��ون��ة للتحرير وال�ت���ص��دي
للظلم وال�ف���س��اد .ل��ذل��ك �سيكون
حديثنا اليوم عنه وع��ن جموع
المتظاهرين تحته .واذك ��ر ان
الفنان محمود �صبري اراد ان
ينفذ م�شروعا كبيرا على ظهر
الن�صب م��ن الجهة المطلة على
حديقة االم��ة لكن الم�شروع لم
ينفذ.

نبوءة جواد �سليم
ال�ن��اق��د د .ج��واد ال��زي��دي ق��ال-:
يجب ق��راءة م�شهد التظاهرات
ق� ��راءة تبتعد ع��ن ن �ظ��رة جبرا
و�شاكر �آل �سعيد وع��ادل كامل.
ق��راءة تربط بين االعت�صامات

بكر عبد احلق

طه ر�شيد

جواد الزيدي
وال�ت�ظ��اه��رات التي �شهدها منذ
ع ��ام  2011ول �ح��د الآن .وه��و
ن�صب مفتوح على كثير من الآراء
النقدية والت�أويالت المعا�صرة.
وي� �ق ��ال ان ج� � ��وادا ك� ��ان يفكر
بالن�صب منذ ع ��ام 1947ولي�س
عندما كلف به .كما يدعونا لقراءة
م��وروث��ات ج��واد التاريخية في
الر�سم اي�ضا ،عندما قلب اوراق
ال��وا� �س �ط��ي وا� �س �ت �ف��اد م�ن�ه��ا في
اللون وغيرها .وكذلك الم�سالت
العراقية القديمة .الن�صب يمثل
واحدا من التنا�صات المهمة في
اتجاهين االول تنا�ص ح�ضارات
الآ�� �ش ��وري� �ي ��ن وال �� �س��وم��ري �ي��ن.
والثاني التنا�ص المعا�صر الذي
ي�ع�ت�م��د ع �ل��ى ال �خ��زي��ن ال�ف�ك��ري
ل�ج��واد �سليم وموهبته الفنية.

جبار حميب�س

زهري البياتي

عبد الكرمي خليل مع مقدم اجلل�سة رفعت عبد الرزاق
كما انه ا�ستطاع ان يلتقط �صورا روح جواد ت�سكن ن�صب
الحرية
م��ن الم�ستقبل بثها ف��ي ن�صبه.
م�م��ا ي��دل��ل ع�ل��ى ان ج ��وادا لديه النحات عبد الكريم خليل قال-:
ن�ب��وءة متقدمة ج��دا ف��ي الحرية �صمم ات�ج��اه الن�صب المهند�س
واالح�ت�ج��اج وال�ت�م��رد ،وه��و ما ال �ب��ارع رفعة ال�ج��ادرج��ي .حين
ن� ��راه ف�ع�ل�ي��ا ال��ي��وم ف��ي ��س��اح��ة ط �ل��ب ال��زع �ي��م ن���ص�ب��ا ل �ل �ث��ورة.
ال �ت �ح��ري��ر .ك ��ان ال�م�خ�ي��ال لديه وف ��ي ت ��داول ��ه م��ع ج� ��واد ا� �ش��ار
عن�صرا فعاال للم�ستقبل وك�أنه ال��ى ان��ه �سيحتل خم�سين مترا
يعي�ش بيننا الآن ه��ذا الفنان وه��و ن�صب ل��م يعمل مثله منذ
الآ� �ش��وري �ي��ن .وي�م�ث��ل ال �ث��ورات
الخالد.

هادي الطائي
العراقية في الما�ضي والحا�ضر.
وكان جواد نحاتا ور�ساما لكنه
مري�ض بالقلب ومتعب ،والن�صب
يحتاج لجهد فكري وع�ضلي .لذا
اخذ ي�ستجمع قواه لتنفيذ العمل،
ال��ذي دف��ع ثمنا باهظا م��ن اجله
ورحل قبل ان ي��راه .وج�سد فيه
ت�أثيرات �آ�شور و�سومر والر�ؤية
ال�م�ع��ا��ص��رة .ال��س�ي�م��ا ان ��ه تعلم
الفن وت��أث��ر من نبع فن وفناني
بريطانيا ..وك��ان وطنيا وطيبا
ونبيال ..ن�صب الحرية اخذ روح
ج��واد والآن روح ج��واد �سكنت
فيه .ومع اال�سف لم تتكحل عيناه
ب��ر�ؤي��ة الن�صب .ودورن ��ا اليوم
المحافظةعليه..
زاوج بين علم الجمال
والتاريخ
ام��ا الكاتب "طه ر�شيد" فقال-:

ن�ش�أ �سليم ف��ي عائلة فنية ذات
ثقافة مت�شعبة .وا�ستطاع عبر
درا��س�ت��ه وموهبته ان يقدم فنا
ا�صيال ي�ضاهي الفنون العالمية.
زاوج ف �ي��ه ب �ي��ن ف ��ن ال�ح��ا��ض��ر
وال� �ت ��اري ��خ وا� �س �ت �ل �ه��م ال �ت��راث
وقدمه ب�صيغة معا�صرة" .ن�صب
الحرية" خ�ل��ده الن��ه ��س��رد فيه
اح��داث ت��اري��خ ال�ع��راق وم��ازج
فيه بين ال ِقدَم والحداثة ،بحيث
تخللته رم��وز ونقو�ش بابلية
و�آ�شورية و�سومرية ،م�ستفيدا
م ��ن ال �ف �ك��ر ال �ي �� �س��اري ال ��ذي
ك��ان �سائدا �آن ��ذاك ،والنظريات
ال� �ج ��دي ��دة ف���ي ع �ل��م ال �ج �م��ال،
والفل�سفة المادية الديالكتيكية،
وه� �م ��وم ال �ك��ادح �ي��ن و��ش�غ�ي�ل��ة
اليد والفكر ،ما جعله من�سجما
روحا وفكرا مع ثورة  14تموز
 .1958كما ك��ان فنانا ع�ضويا
بحق كما عبر غرام�شي عن دور
الفنان في المجتمع .ومن قراءة
ب�سيطة للن�صب �سنجد وعيا
وحرفية ومقدرة فذة في تج�سيد
ت �ط �ل �ع��ات ال �� �ش �ع��ب .ك �م��ا الح��ظ
ح�شود الجماهير في االحتفاالت
الوطنية كما التظاهرة المليونية
بعيد العمال عام  .1959ف�ضمن
ن�صبه العامل والفالح والجندي
والموظف ..ت�شكل الن�صب من

تيلور �سويفت ممنوعة من الغناء
 ناظم ال�سماوي
ال�شاع ��ر ال�شعب ��ي الكب�ي�ر ي�ص ��در
ل ��ه قريب ��ا دي ��وان �شع ��ري بعن ��وان
"ياحرمي ��ة" ي�ضم ع ��ددا من ق�صائده
االخرية ا�ضافة اىل ق�صيدته ال�شهرية
ياحرمي ��ة التي ا�شته ��رت كواحدة من
ابرز اغنيات الثمانينيات والتي اداها
الفن ��ان ح�سني نعم ��ة وحلنه ��ا امللحن
م ��ع التظاه ��رات الت ��ي ت�شهده ��ا
الراحل حممد جواد اموري.
م ��دن الع ��راق رف�ض ��ا للمحا�ص�ص ��ة
والطائفية.
 علي ال�ساعدي
القا� ��ص اقام حف ��ل توقي ��ع ملجموعته
الق�ص�صي ��ة اجلدي ��دة "�شبق �صحفي" � سهى �سامل
يف �ساحة التحرير و�سط املحتجني ..املمثل ��ة واالكادميي ��ة مت اختياره ��ا
وقال ال�ساعدي ان جمموعته اجلديدة رئي�س ��ة لق�س ��م امل�س ��رح يف كلي ��ة
ت�ض ��م  88ق�صة ق�ص�ي�رة جدا وثق من الفن ��ون اجلميل ��ة ..ويذك ��ر ان �سامل
خالله ��ا املراح ��ل ال�سيا�سي ��ة الت ��ي مر ح�صل ��ت على �شه ��ادة الدكتوراه قبل
به ��ا العراق خ�ل�ال ال�سن ��وات املا�ضية �سن ��وات يف اطروح ��ة ع ��ن االخراج
وتناول فيها ما ج ��رى من ف�ساد وقتل امل�سرح ��ي ..كم ��ا انها تع ��د واحدة من
واره ��اب ..وا�ضاف ان ��ه قرر ان يوقع اب ��رز ممث�ل�ات امل�س ��رح يف الع ��راق
جمموعته يف �ساحة التحرير ت�ضامنا والت ��ي �شاركت يف العديد من االعمال
امل�سرحية والتلفزيونية.

�أع ��ادت املغني ��ة الأمريكي ��ة ،تايل ��ور
�سويف ��ت� ،أم�س (اخلمي� ��س) ،حتريك
اخل�ل�اف م ��ع �شرك ��ة �إنتاجه ��ا
ال�سابق ��ة ،متهم ��ة مديريه ��ا
مبنعه ��ا م ��ن �إحي ��اء حف ��ل
توزي ��ع جوائ ��ز مو�سيقي ��ة
قائل�ي�ن �إنه ��ا ل ��ن ت�ستطي ��ع
تق ��دمي �أغنياتها عل ��ى �شا�شة
التلفزيون.
وبح�س ��ب وكال ��ة «روي�ت�رز»
للأنب ��اء ،فق ��د نا�ش ��دت املغني ��ة،
البالغ ��ة م ��ن العم ��ر  29عام ��ا85 ،
مليون متابع عل ��ى موقع التوا�صل
االجتماع ��ي «توي�ت�ر» للتعب�ي�ر عن
دعمه ��م له ��ا يف الن ��زاع الراه ��ن
ب�ش� ��أن ملكي ��ة �أغانيه ��ا واتهم ��ت
�سك ��وت بورت�شيت ��ا و�سكوت ��ر

الطقس

براون ،امل�س�ؤو َلني التنفيذ َيني ل�شركة
�إنتاجه ��ا ال�سابق ��ة بفر� ��ض «�سيط ��رة
ا�ستبدادي ��ة» عل ��ى مو�سيقاها .جاءت
ه ��ذه الت�صريح ��ات بعد �أنب ��اء ذكرت
�أنه ��ا �ستت�سلم جائزة (فنان العقد) يف
حفل جوائ ��ز املو�سيقى الأمريكية يف
وقت الحق من الع ��ام احلايل .وقالت
�سويفت �إنها كانت تعتزم تقدمي مزيج
من �أهم �أغانيها خالل احلفل.
و�أ�ضاف ��ت �أن بورت�شيت ��ا وب ��راون
رف�ضا �أي�ضا ا�ستخدام �أغان قدمية لها
�أو بث مقط ��ع من فيل ��م وثائقي تعده
�شبكة «نتفلك�س» عن حياتها.
وقالت "الر�سالة التي تلقيتها وا�ضحة
متام ��ا ،فحواه ��ا الأ�سا�س ��ي :ك ��وين
فت ��اة لطيفة وا�صمت ��ي و�إال �ستجدين
عقابا".

 14قطعة برونزية منف�صلة لكنها
مت�صلة بمعناها ال�ت��اري�خ��ي..
ي �ب��د�أ الم�شهد بالح�صان دالل��ة
على الغليان والتمرد ،وينتهي
المقطع االول ب�سقوط ال�شهيد.
ليتو�سط العمل م�شهدا م��ؤث��را
عن الجندي الذي يك�سر ق�ضبان
ال�سجن في و�سط الن�صب ،لما
ف�ي��ه م��ن ق ��وة وا�� �ص ��رار ونقطة
ت�ح��ول ،تنقل ق�صة الن�صب من
مرحلة اال�ضطراب والغ�ضب الى
مرحلة ال�سالم واالزدهار.

الن�صب �صار ملج�أ
للثوار
وق��ال د .زهير البياتي -:جواد
تحول الى رمز ثقافي كبير لي�س
في العراق ح�سب بل في العالم.
ن�صب الحرية كان ملهما لفناني
الم�سرح كما فعل الفنان د.عقيل
م �ه��دي ف��ي م���س��رح�ي�ت��ه (ج ��واد
�سليم يرتقي برج بابل) ،تناول
فيها م�ع��ان��اة ج ��واد اثناءعمله
بالن�صب .ون�ظ��رت��ه التفا�ؤلية
المتفتحة للم�ستقبل .واك��د ان
الن�صب �سيظل خ��ال��دا ،ويرمز
لتحرر ال�شعب وقواه الوطنية.
وهاهي االي��ام تجمع تظاهرات
ت�شرين اليه من جديد .تماما كما
ا�ستلهم �سعدي يو�سف جدارية
فائق ح�سن في بع�ض ق�صائده.
ه��ذا الن�صب العظيم اراد منه
�سليم ان ي �ك��ون م�ل�ج��أ للثوار
الوطنيين والمنتف�ضين من اجل
الحرية.

ن�صب  14تموز
وقال الم�ؤر�شف هادي الطائي-:
الن�صب ا�سمه ن�صب  14تموز.
وك���ش��ف ع��ن وث�ي�ق��ة ت��دل عليه.
وذك��ر ان الزعيم قال (رح��ل عنا
ج��واد �سليم قبل ن�صبه .وهو
فنان قدير ونثمن عمله الخالد
الن��ه فنان عمل لأمته ووطنه).
واذك��ر قيل للزعيم (ان الن�صب
من الحديد وان االيام �ستمحيه،
ف �� �ض �ح��ك ال ��زع� �ي ��م وق � � ��ال ان
العراقيين يقر�أون الممحي).
تحويل المطعم
التركي �إلى متحف
للثوار
وقال د .بكر عبد الحق� -:سالما
ل�ل�م�ت�ظ��اه��ري��ن ت �ح��ت ال�ن���ص��ب،
ايقونة ج��واد �سليم ال��ذي �صار
م �ك��ان��ا ل �ل �ث��ورة واالن �ت �ف��ا� �ض��ة،
ورم ��زا وروح ��ا ل�ب�غ��داد ال�ي��وم.
� �س��اب �ق��ا ك ��ان ��ت ب� �غ���داد م�ل�ي�ئ��ة
بالتماثيل االجنبية لكن جوادا
وم��ن ب�ع��ده غني حكمت م�ل�أوا
بغداد بن�صب عراقية .ون�صب
الحرية فعال ت�سكنه روح جواد
��س�ل�ي��م وخ ��ال ��دة ف �ي��ه ال� ��ى اب��د
الدهر .وقال د .جبار محيب�س-:
المطعم التركي �صار اي�ضا رمزا
كما ن�صب الحرية ،النه يحت�ضن
ث��وار ت�شرين .واط��ال��ب باقامة
ن�صب �آخ��ر لالنتفا�ضة مجاور
ن�صب الحرية .وتحويل المطعم
التركي الى متحف وطني.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

الطرف الثالث..
"يا للهول"
احلمد لله �أن انتهت �أخريا
م�شاكلنا الأمنية ،وا�ستطاعت
احلكومة وب�شطارتها املعهودة
�أن تعرف من يقف وراء قتل
املتظاهرين واختطاف النا�شطني
ومعهم كبار �ضباط ال�شرطة،
ذلك �أن نباهة احلكومة وناطقها
الأمني ،متكنت من ك�شف اللعبة،
�إنها "الطرف الثالث" ولأن الله
رحيم بعباده من العراقيني،
فقد تلقينا ب�سرور بالغ حديث
وزير الدفاع جناح ال�شمري من
�أن هناك "طرفا ثالثا يقوم بقتل
املتظاهرين" و�شرح لنا الوزير
م�شكورا �أن ال�سالح امل�ستخدم
يف �ضرب املتظاهرين ومعه
قنابل الغاز والقنابل امل�سيلة
للدموع مل يدخل العراق عن
طريق احلكومة ،ومل تنته ق�ضية
القنابل التي �أدخلت عن طريق
"طاقية الإخفاء" ،حتى خرج
علينا رئي�س الوزراء عادل عبد
املهدي يرتدي زي نا�شط مدين
وهو يطالب ب�إطالق �سراح
م�س�ؤول �أمني اختطف يف بغداد،
واملختطف لي�س مواطنا عاديا،
وال نا�شط مدين يهتف �ضد ف�ساد
ال�سلطة و�إمنا لواء يف ال�شرطة .
يف واحدةٍ من ق�ص�ص �صاحبة
نوبل الكندية �ألي�س مونرو،
بعنوان "على من ن�ضحك"،
تهديها �إىل �إحدى جاراتها،
والتي كانت ح�سب قول مونرو
تثق كثري ًا بالأخبار وباخلطب
املنمقة .الق�صة برغم مو�ضوعها
اجلاد �إال �أنها تناق�ش مو�ضوعة
"على من ن�ضحك" .عندما انتهيت
من قراءة الق�صة ت�ساءلت مع
نف�سي ترى على من ي�ضحك
�سا�ستنا هذه الأيام؟
�أما املواطن فال�شيء الوحيد
امل�سموح له ،هو �أن ي�ضحك على
حاله .جنابي �سيرتك ال�ضحك
قليال ويتحدث عن كندا التي
ال �أعرفها �سوى من اخلارطة،
وبع�ض ق�ص�ص ال�سيدة مونرو
التي اختطفت نوبل وبالت�آمر
على عبد الكرمي خلف الذي يريد
�أن يفع�ص جميع املتظاهرين ،وال
يزال ي�صرخ لأن البع�ض يريد
�أن ي�ضعه يف م�صاف واحد مع
ال�صحاف ،فيما احلقيقة تقول �إن
الرجل تفوق حتى على املرحوم
غوبلز �صاحب العبارة ال�شهرية
"�إكذب � ..إكذب  ..حتى ي�صدقك
النا�س".
�أخطر ما جرى للعراق منذ �ست
ع�شرة �سنة ،هو هذا العبث يف
تعريفات
مفهوم الدولة ،فر�أينا
ٍ
خمتلة وفا�سدة للدميقراطية،
فيمكن ملن يتظاهر وهو يرفع
�صور قادة دول اجلوار �أن
ي�صبح وزير ًا ،ولكن ال يحق
ملواطن �أن يتظاهر يف �سبيل
�إ�صالح �أحوال العراق ..مل يكن
كل ما جرى ويجري م�صادفة،
�أو وليد �أخطاء �آنية ،و�إمنا
كل ما جرى يف ظل حكومات
املحا�ص�صة ،كان مدرو�س ًا
ومنهجي ًا ومق�صود ًا .
�سيتهمني البع�ض بالعمالة
للأجنبي ،وب�أنني �أنفذ �أجندة
�أجنبية هدفها ت�شويه �سمعة "
حجاج الربملان" ،لكن يا�سادة
يتغري كل �شيء فى العراق،
ت�سقط مدن وي�شرد املاليني،
وترتفع �أرقام ال�ضحايا ،وينت�صر
ال�شباب يف �ساحات العراق ،لكن
عبد الكرمي خلف يبقى م�صرا
على �أن يناف�س املرحوم يو�سف
وهبي على بطولة فيلمه ال�شهري
"�أمري االنتقام" ..ياللهول!!

بيع �أغلى �ساعة يف العامل مقابل  31مليون دوالر
مت بيع �أغلى �ساعة يف العامل يف مزاد
يف جني ��ف مقاب ��ل  31ملي ��ون دوالر،
وه ��و رق ��م قيا�س ��ي يف ع ��امل �صناعة
ال�ساع ��ات ،بح�س ��ب جمل ��ة "ف ��وغ".
وه ��ي �ساع ��ة ا�ستثنائي ��ة �صممه ��ا
م�صن ��ع  Patek Philippeوعر�ضت
للبي ��ع ي ��وم ال�سب ��ت كج ��زء م ��ن مزاد
دوبيا�سموف�سكي ال�سوي�سري .وهي
ج ��زء م ��ن �سل�سل ��ة م ��ن �سب ��ع �ساعات
قدمته ��ا العالم ��ة التجاري ��ة يف ع ��ام
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لك ��ن ه ��ذه ال�ساع ��ة بال�ضب ��ط فري ��دة
م ��ن نوعه ��ا لأنه ��ا ال�ساع ��ة الوحي ��دة
امل�صنوعة م ��ن الفوالذ املقاوم لل�صد�أ،
ون ��ادر ًا م ��ا ي�ستخ ��دم ه ��ذا املعدن يف

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االحد) �أن درجات احلرارة تنخف�ض قليال عن معدالتها املا�ضية ،وان اجلو
�سيكون غائما مع احتمال �سقوط امطار يف بع�ض املناطق.

�أل ��ف �ساعة م ��ن العم ��ل ،و 20تعقيد ًا،
وعقرب�ي�ن ،واحد من الذه ��ب الوردي
وواحد من خ�ش ��ب الأبنو�س الأ�سود.
ويعني هذا �أن امل�صنع ال يزال يحتفظ
بالرق ��م القيا�س ��ي لأغل ��ى �ساع ��ة� .إذ
بيعت �ساعة  Supercomplicationمن
هيرني غريفز جونيور ،وامل�صنعة يف
عام  ،1920مقاب ��ل حوايل  24مليون
دوالر يف ع ��ام  .2014ه ��ذا و�سيت ��م
الت�ب�رع باملبلغ اجلدي ��د بالكامل لدعم
�أبحاث حماربة مر�ض احلثل الع�ضلي
الدو�شين ��ي ،وه ��و مر� ��ض وراث ��ي
م�صانع �صناعة ال�ساعات ال�سوي�سرية .ي�صي ��ب ع�ض�ل�ات اجل�س ��م بال�ضعف،
وما يجعل هذه ال�ساعة هي الأغلى يف م ��ا ي�ؤدي �إىل الإعاق ��ة احلركية مبكر ًا
الع ��امل ه ��و كونها احتاج ��ت �إىل  100ومن ثم الوفاة يف منت�صف العمر.
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