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إسرا العا وق طر منسا نة

د ال�شرا العا 
العرا يوم الا ،حي ما ال
مات املدار� وع�شرات الكيات
واملعاهد مة ،عدا عن دوائر
حكومية تة ،وا
لر الرئي�شة  عدد من
املحاات انوبية ،بالتامن
م ا�شا رعة الحتاات
 العاشمة بداد ،الت وش
املحتون يها ا� شرين
ديدين هما الأحرار وال�شهداء.

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

 متابعة املدى
وا�ش
ال ��تخدمت ق ��وات مكافح ��ة ال�ش ��غب
غ�
�از امل�ش ��يل للدم ��وع بكثاف ��ة ،به ��دف
تفري
��ق املتظاهري ��ن عن ج�ش ��ري الأحرار
وال�
و ش ��هداء ،م ��ا اأدى اإىل مقت ��ل متظاه ��ر
اإ�
ش ��ابة الع�شرات يف ال�ش ��تباكات التي
ا�شتمرّت حتى �شباح ام�ض الإثنن.
ً
ووفقا لنا�ش ��طن ،فاإن خارطة احتجاجات
بغداد مت� �دّدت لت�ش ��مل �ش ��احات التحرير
وا
خل ��الين والط ��ريان ،وج�ش ��ور
بااجلمهورية وال�شنك والأحرار وال�شهداء،
ل
إ�ش ��افة اإىل �شارع الر�ش ��يد الذي يربط
بن
هذه ال�شاحات واجل�شور ،موؤكدين اأن
طلبة
ب
ا
أعداد
كبرية
بد
ا
أوا
بالتجمع
�ش ��باح
ام� �
�ض الإثنن يف مناطق الك ��رادة والباب
ال�ش �
�رقي ًالقريب ��ة م ��ن �ش ��احة التحري ��ر،
ا�ش �
�تعدادا للتوج ��ه اإىل ال�ش ��احة يف وقت
لحق.
وبح�ش ��ب م�ش ��ادر حملي ��ة ،ف� �اإنّ جمي ��ع
مدار
� � ��ض وكليات حمافظة ذي ق ��ار اأغلقت
ش�
�باح الإثن ��ن ،بالإ�ش ��افة اإىل اإغ ��الق
غالبية املوؤ�ش�ش ��ات احلكومية الأخرى يف
املحافظة ،والتي كُتب عليها "مغلقة با�ش ��م
ال�ش �
�عب" ،موؤك ��دة ،ا�ش ��تمرار العت�ش ��ام
يف �
ش ��احة احلبوب ��ي مبدينة النا�ش ��رية،
والحتجاجات يف مدينة ال�شطرة.
وبيّنت اأن مدينة الرفاعي
�ش ��مايل ذي قار املتظاهري ��ن وال
�ش ��هدت ت�ش ��عيد ًا خطري ًا ليل الأحد ،حن ال�ش ��باح ،اإذ ق ��وات العراقي ��ة حت ��ى املق ��رات
احلكومي ��ة ،بالتزام ��ن م ��ع قي ��ام ب �
متك �
ا�ش ��تخدمت قوات الأمن
�ن الأم ��ن م ��ن ف� ��ض متظاهرين
�دت وا�ش ��حة يف املحافظة الت ��ي اأغلقت
لتفريق متظاهرين ا الر�ش ً��ا�ض احلي التظاهرات اأكر من مرة ،اإل اأنها �ش ��رعان من املن�شا بقطع الط ��رق املوؤدية اإىل عدد غالب
أغلقوا
ي ��ة مدار�ش ��ها ودوائره ��ا ،حالها حال
آت النفطية هي بئر  ،وحقول
عددا من الطرق م ��ا تتج ��دد يف منا
الرئي�ش ��ة ،واأحرق ��وا اإطارات ال�ش ��يارات وبح�ش ��ب امل�ش � ط ��ق اأخ ��رى بالرفاعي ،الربج�ش ��ية النفطي ��ة ،بالإ�ش ��افة اإىل قطع حمافظ ��ات جنوبي ��ة اأخ ��رى مثل مي�ش ��ان
�ادر ذاتها فاإن
للمطالبة
ووا�شط وبابل وكربالء.
ال�شتباكات طريق املوان املار عرب خور
باإطالق �ش ��راح نا�شطن اعتُقلوا ا
الزبري.
أ�شفرت
عن
ا
ا
إىل
إ�شابة

ذلك،
قال
ع�
ش
�
متظاهرين.
يف
�و
وقت
�شابق.
وعلى
جلنة حقوق الإن�شان
ويف الب�شرة ،انت�ش ��رت القوات العراقية ع ��ن اإط �الرغم من اإعالن ال�شلطات العراقية يف
وا�ش ��تمرت عملي ��ات ال
الربملان العراقي ق�شي عبا�ض اإن جلنته
�الق �ش ��راح جمي ��ع املعتقل ��ن يف
ك� � ّر والف� � ّر ب ��ن بكثافة يف ال�ش �
�وارع والتقاطع ��ات واأمام حمافظة املثن ��ى ،اإل اأن مظاهر الحتجاج تتابع تقارير ت�شري اإىل وجود عنف مفرط
يتم
ا�ش ��تخدامه من قبل الق ��وات العراقية
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جريدة ثقافية
شهرية تصدر عن مﺆسسة
المدى
لالعالم والﺜقافة والفنون

متظاهرو العرا
يوون ر�سالة اإ
اإيران

حوار
16
صفحة

العدد( )111السنة العاشرة
 - 19تشرين الﺜاني 2019-

رئيﺲ
مجلﺲ االدارة رئيﺲ التحرير

 بداد ا�ش الن�شم
ورغم �ش ��ح املعلومات ال
احلراك فيها نتيجة ��واردة من اإيران ب�ش� �اأن اآخر تطورات
قرار
ال�ش ��لطات قطع �شبكة الإنرتنت ،مثلما
فعل ��ت يف وقت �ش ��ابق
العراقي ��ن يتابع ��ون ال�ش ��لطات العراقي ��ة ،اإل اأن املتظاهرين
باهتم ��ام م ��ا ي�ش ��در ع ��ن وكالت الأنباء
والف�ش ��ائيات وبع�ض
بالداخ ��ل الإي ��راين ،ال�شخ�شيات واجلهات التي لديها �شالت
اإىل
املحافظات املحاذية جان ��ب م ��ا يلتقطه البع�ض من �ش ��كان
ل
ي�شل بثها اإىل تلك إيران من اأخبار عرب و�شائل اإعالم اإيرانية
الهتم ��ام املتوا�ش �املحافظات رغم ال�شعوبات املتعلقة باللغة.
�ل
�ش ��احة التحرير و�ش � بالحتجاجات الإيراني ��ة ،دفع متظاهري
�ط
بغداد
ا
إىل
توجيه
ر�
ش
�
�الة
ق�
ش
�
�رية اإىل
نظرائه ��م الإيراني ��ن� ،
ش ��رحوا فيه ��ا مل ��اذا يرتدد ا�ش ��م بالدهم
كث ��ري ًا يف التظاهرات
بثالث لغات (العربية العراقية .وجاء يف الر�ش ��الة التي كتبت
الإي ��راين الك ��رمي ...والفار�ش ��ية والإليزية) اإىل ال�ش ��عب
ت�
ش ��اهدون يف ه ��ذه الأي ��ام النتفا�ش ��ة
العراقي ��ة وت�ش ��تمعون
حكومت ��ه ،وكث ��ري م � لهتافات ال�ش ��باب العراقي املحتج �ش ��د
�ن
واأ�ش ��افت يهمنا اأن ه ��ذه الهتافات ي ��رد فيه ��ا ذكر اإي ��ران.
املودة ،واأن م�ش ��كلتنا تعلموا اأننا ل ن�شمر لل�شعب الإيراين اإل
واملجرم ��ن والقتل ��ة مع النظام الإيراين الذي يدعم الفا�شدين
نتطل ��ع للتخل�ض من يف وطنن ��ا .ختم ��ت الر�ش ��الة بالق ��ول
قوية ورا�ش ��خة مع ا حكامنا الل�ش ��و�ض ،كم ��ا نتطلع لعالقات
أ�ش �
حكم عاد ًل ومتح�ش � �قائنا الإيرانين الذين ي�شتحقون نظام
�راً.
احلكوم ��ات الظامل ��ة اإىل زوال والبقاء
لل�شعوب".

املتظاهرون يلقون القس عل ع�سابة
اول� سرقة الن املري العراق

 متابعة املدى
حاول �
ال�ش � �وا التقرب من البن ��ك املركزي ب�دف
اأك ��دت قي ��ادة عملي ��ات بغ ��داد اأم� ��ض اأنه  الح ��رقة واإحلاق ال�ش ��رر ،بعد منت�شف ليل
�د
اإلق ��اء القب� ��ض ومب�ش ��اعدة املتظاهرين على فيما  م ��ن ت�ش ��رين الث ��اين اجل ��اري"،
اأ�
ع�شابة
ش ��اف البيان اأنه "متت احالت�م اإىل
كانت تخطط ل�ش ��رقة البنك املركزي
العراقي.
التحقيق لينالوا جزاء�م وفق القانون".
ه ��ذا و�
وذكر بيان �ش ��در ع ��ن قيادة عملي ��ات بغداد �ش � ش ��كل متظاه ��رون جل ��ان تفتي�ض يف
اأن ��ه "بتع ��اون واإخبار من قب ��ل املتظا�رين �ش � �احات التظاه ��ر بع ��د التفج ��ريات الت ��ي
�هدتها �ش ��احة التحري ��ر قبل يوم ��ن بغية
متكن ��ت قطع ��ات قي
اعتقال ع�ش ��ابة ��ادة عملي ��ات بغ ��داد من حماي ��ة
اأنف�ش ��هم م ��ن املند�ش ��ن والعابث ��ن
موؤلفة
من ع�ش ��رة اأ�شخا�ض وامل�شاغبن.

مر�سد اريا يال بالكس عن

لزيارة موقع معر�ض
العراق الدولي للكتاب
ادخل على  QRكود
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شمي

النان الكب� شياء العاوي

قال مر�ش ��د
احلريات ال�ش ��حفية ام�ض الثنن ،اإن
م�ش ��لحن
مرا�ش ��ل جمهولن ،اختطفوا �شباح اأم�ض الأحد،
حمافظ � وكالة بغ ��داد اليوم ،حممد ال�ش ��مري ،يف
�ة
املدينة ،الديواني ��ة ،على مقربة من منزله و�ش ��ط
فيم �
انطالق �ا اأكد زمالءه تلقيه ع ��دة تهديدات منذ
الحتجاجات ال�شعبية يف بغداد.
ونق ��ل املرك �
�ز يف بيان تلق ��ت "املدى" ن�ش ��خة منه
ام� ��ض
ال�ش � الثنن ع ��ن "الإعالمي عي�ش ��ى الكعبي ،اأن
�مري غ �
�ش ��باح ا �ادر منزله يف العا�ش ��رة والن�ش ��ف من
اإقفال ،أم�ض الأحد م�شرعا ،تاركا خلفه الباب دون
م ��ن ه �وحاول �ش ��قيقه الت�ش ��ال به قرابة الواحدة
�ر ا
اإىل التق � لأم�ض ،لكن هاتف ��ه كان مغلق ��ا ،ما دعانا
�دم
املحافظ � ببال ر�ش ��مي اإىل اأحد اأق�ش ��ام �ش ��رطة
�ة،
م�ش ��ي لكنه ��م اأخربونا بان الإج ��راءات حتتم

�ش ��اعة ليتح ��ول البال م ��ن مفقود اىل

م�س ال�س املت د السري

خمتطف".
م ��ن جهت ��ه،
واأو�ش ��ح الكعب ��ي ،اأن
ذك ��ر م�ش ��در مطل ��ع ،اأن "الت�ش ��ال
"ات�ش ��الت ع ��دة اأجراه ��ا بال�ش ��مري
الزم ��الء ال�ش ��حفيون يف املحافظ ��ة م ��ع مديري ��ة مكاملة انقط ��ع ،منذ �ش ��باح الحد  ،بع ��د تلقيه
ا�ش ��تخبارات الديواني ��ة وقي ��ادة ال�ش ��رطة ملتابعة �شيارتههاتفية خرج على اإثرها ومن دون اأن ي�شتقل
اخلا�شة على غري عادته".
الق�شية على امل معرفة
مالب�شات احلادث واجلهة واأ�ش ��اف ،ا
التي نفذت جرميتها دون معرفة اأي تفا�ش ��يل حتى من قبل أن "ال�ش ��مري تعر�ض للتهدي ��د قبل اأيام
اللحظة".
لحتم ��لملثمن كانو ي�ش ��تقلون �ش ��يارة نوع امبال
لو
وطال ��ب مر�ش ��د احلري �
ح ��ات تعريفي ��ة ،واأبلغ ��وه بالك ��ف عن
�ات" ،اجله ��ات الأمني ��ة التط ��اول ع
والع�شكرية يف الديوانية يالتحرك العاجل لتاأمن �شحفي ل ��ى املقاوم ��ة ،وب ��دوره اأخربه ��م باأنه
ومهمته نقل الخبار فقط".
اإط ��الق �ش ��راح الزمي ��ل
ال�ش ��مري واحلف ��ا عل ��ى من جهتها
�شالمته".
مبين ��ة حتدثت الق ��وات الأمنية عن اإجراءاتها،
ودع ��ا "الأحزاب والق ��وى ال�شيا�ش ��ية اإىل عدم زج ت�ش � "قيامه ��ا بالتح ��ري ع ��ن الق�ش ��ية ومتابعة
�جيالت
ال�شحفين يف اأتون ال�ش �
كام ��ريات املراقب ��ة يف حمي ��ط من ��زل
�راعات ال�شيا�شية وتفهم ال�ش ��مري
طبيعة العمل ال�ش ��حفي البعيد عن التجاذبات على املو�ش � و�ش ��اعة خروج ��ه لك�ش ��ف مالب�ش ��ات
اختالفها".
�وع" ،ح�ش ��ب م ��ا ذكر م�ش ��در يف ال�ش ��رطة
ل�"نا�ض".

فخري كريم

تحرير

يهر المتاهرون العرايون
اهتماما ا�شتنائيا بما يري
 الار ال�شرية ايران من
ماهرات واعتشامات �شد النا
هنا عى ية يام بر
اأ�شعار الوود.

�ش ��د
� املتظاهري ��ن ،م�ش ��ري ًا يف ت�ش ��ريح
ش�
�حايف اإىل وج ��ود �ش ��وء يف طريق ��ة
ا�ش �
�تخدام قناب ��ل الغ ��از امل�ش ��يل للدموع.
ّ
وبن اأن جلنة حقوق الإن�شان يف الربملان
طلبت من وزارة ال�ش ��حة تو�شيح ًا ب�شاأن
نوع
ًالغازات امل�شتخدمة �شد املتظاهرين،
مبين�
�ا اأن احلكومة والوزارات مل تتعاون
مع الربملان يف هذا ال�شاأن.
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جريدة سياسية يومية
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م�س�ؤول �أمني يف الأنبار يعتقل م�ؤيدي التظاهرات و�شقيقه ي�صفهم بـ"املكب�سلني"

جلان من املتظاهرين تقرتب من ك�شف "معلومات خطرية"
وهوية منفذ تفجري �ساحة التحرير
 بغداد /المدى
تق�ت�رب جل ��ان تابع ��ة
للمحتج�ي�ن يف �ساح ��ة
التحري ��ر من االعالن ع ��ن تفا�صيل
و�صف ��ت بـ"املث�ي�رة" ح ��ول ليل ��ة
اجلمع ��ة املا�ضي ��ة الت ��ي �شه ��دت
تفج�ي�ر عب ��وة و�س ��ط العا�صم ��ة

4

ادت اىل مقت ��ل وج ��رح نح ��و 20
متظاهر ًا.
ومنذ ذلك الي ��وم ت�سلم متظاهرون
ت�أم�ي�ن حمي ��ط �ساح ��ة التحري ��ر
واملواق ��ع الت ��ي ت�شه ��د مظاه ��ر
االحتجاج امل�ستم ��رة بعد اتهامات
للحكومة بعدم �ضبط االمن هناك.
وخالل االي ��ام التي رافقت جولتي

التظاه ��رات الت ��ي انطلق ��ت من ��ذ
االول م ��ن ت�شري ��ن االول املا�ضي،
بح�س ��ب نا�شطني ،ارتفعت حوادث
خط ��ف امل�ؤيدي ��ن لالحتجاج ��ات
باال�ضاف ��ة اىل ح ��دوث عملي ��ات
اغتيال لنا�شطني.
كم ��ا اك ��د نا�شط ��ون يف مناط ��ق
غرب ��ي البالد ،ا�ستم ��رار ال�سلطات

هناك بـ"قمع" اي حماوالت لت�أييد
التظاه ��رات يف م ��دن الو�س ��ط
واجلنوب ،من بينها االعتقاالت.
واك ��د اح ��د النا�شط�ي�ن يف بغ ��داد
لـ(املدى) ام� ��س ،وجود "معلومات
خط�ي�رة �ستك�ش ��ف خالل اي ��ام عن
تفجري �ساح ��ة التحرير" ،مبينا ان
من بني تلك املعلومات هو "االعالن

عن هوية الفاعل".
وكانت و�سائ ��ل اعالم حملية نقلت
ع ��ن م�س� ��ؤول رفي ��ع يف وزارة
الداخلي ��ة ،مل تذك ��ر ا�سم ��ه� ،أن
حادثي التفجري يف �ساحة التحرير
واحلبوب ��ي يف النا�صري ��ة الت ��ي
جرت ب�شكل متزامن "جنائية".
وق ��ال امل�س�ؤول االح ��د املا�ضي� ،إن

التحقيقات احلالية لل�شرطة وجهاز
اال�ستخب ��ارات بتل ��ك الهجمات "مل
تتو�صل �إىل ما ميكن اعتباره دلي ًال
على عمل �إرهابي".
وب�ي�ن امل�س� ��ؤول ان التوقي ��ت
الواح ��د و�أ�سلوب التفجري الواحد
واملكان�ي�ن اللذي ��ن ا�ستهدف ��ا ي�شري
�إىل "�شبهة جنائية".

بدوره �شدد النا�ش ��ط الذي قال انه
اح ��د اع�ض ��اء جلن ��ة التحقي ��ق يف
حادث ��ة �ساح ��ة التحري ��ر ،عل ��ى ان
"الفاعل مت ام�ساكه من قبل بع�ض
املتظاهري ��ن بع ��د تفج�ي�ر العب ��وة
ا�سف ��ل اح ��دى ال�سي ��ارات قب ��ل ان
يتمكن من الهرب".
وكانت �ص ��ور قد ن�ش ��رت يف وقت

ارتفاع زخم
امل�شاركة يف
االحتجاجات
ومتظاهرون
يحا�صرون �شركة
نفط ذي قار
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الفل�سفة
ال�سلوفينية "�أ�سود
املونديال بال َجمال
فني وال ُجمل
تكتيكية"!
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عبا�س
العلي يكتب :دور
امل�ؤ�س�سة الدينية
ملرحلة ما بعد
االحتجاجات
متظاهرون يف �ساحة التحرير( ..عد�سة :حممود ر�ؤوف)

وثائق م�سربة تظهر نفوذ �إيران يف العراق

قائد اال�ستخبارات الع�سكرية يربق لطهران" :نحن حتت ت�صرفكم"
 متابعة المدى
ك�شفت مئات التقارير اال�ستخباراتية
الإيراني ��ة امل�س ّرب ��ة ع ��ن عم ��ق نف ��وذ
طه ��ران يف العراق الذي ي�شه ��د احتجاجات منذ
�أ�سابيع عدة ،بح�سب ما نقلت �صحيفة نيويورك
تاميز وموقع ذي انرت�سبت االثنني.
وقال ��ت ال�صحيف ��ة واملوق ��ع الأمريكي ��ان �إنهم ��ا
حتقق ��ا مم ��ا يق ��ارب � 700صفح ��ة م ��ن تقاري ��ر

كتب ��ت يف عامي  2014و 2015م ��ن قبل وزارة
اال�ستخب ��ارات والأمن الإيراني ��ة ،و�أر�سلت �إىل
"ذي �إنرت�سبت" من قبل �شخ�ص رف�ض الك�شف
عن نف�سه.
يف منت�ص ��ف ال�شه ��ر املا�ض ��ي ،كان التوت ��ر يف
بغ ��داد يت�صاعد ،فيما ت�شت ��د م�شاعر الغ�ضب من
الطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة والف�ساد وتدخ ��ل �إيران يف
�ش� ��ؤون العراق ع�ب�ر �أح ��زاب وميلي�شيات تدين
بالوالء للنظام االيراين.

كاتانيت�ش :مواجهة البحرين
�صعبة جد ًا لكننا جاهزون
 متابعة المدى
�أك ��د �سريت�شك ��و كاتانيت� ��ش،
م ��درب املنتخ ��ب العراق ��ي� ،أن
مباراة البحرين املق ��ررة ،اليوم الثالثاء،
�ضم ��ن مناف�س ��ات اجلول ��ة اخلام�س ��ة من
الت�صفيات املزدوجة امل�ؤهلة لك�أ�س العامل
 2022وك�أ� ��س �آ�سي ��ا � ،2023أ�صع ��ب من
املباراة املا�ضية �أمام ايران.
وق ��ال كاتانيت� ��ش يف امل�ؤمت ��ر ال�صحف ��ي
الذي �أقيم ام�س وتابعته (املدى) "املباراة
�صعبة جد ًا لكننا جاهزون ،لي�س لدينا �أي
�إ�صابات وهذا �شيء جيد لكن �سيغيب علي
عدنان ب�سبب تراكم البطاقات� ،صحيح �أن
غيابه م�ؤثر لكن لدينا البديل اجلاهز".
و�أو�ضح "هدفن ��ا حتقيق الفوز لأن الفوز
�سيع ��زز موقعنا يف �ص ��دارة املجموعة"،
مو�ضح� � ًا �أن "مب ��اراة �إي ��ران ،بات ��ت م ��ن

املا�ض ��ي وعلين ��ا التفك�ي�ر يف مب ��اراة
البحرين فقط لأنها �أهم و�أ�صعب".
و�أ�ش ��ار م ��درب الع ��راق �إىل �أن ��ه يخط ��ط
للمب ��اراة ب�ش ��كل خمتل ��ف واله ��دف فق ��ط
النق ��اط الث�ل�اث وال بدي ��ل عنه ��ا ،م�ضيف ًا
"نع ��رف املنتخب البحرين ��ي جيد ًا ولكل
مب ��اراة و�ض ��ع خمتل ��ف ،ال نع ��رف كي ��ف
�سيلعب ��ون ه ��م يلعب ��ون بتكتي ��ك ونح ��ن
نلع ��ب بتكتي ��ك �آخر".وتاب ��ع "وج ��ود
اجلمه ��ور �سيجع ��ل الفري ��ق املقابل يلعب
حت ��ت �ضغط وهذا ما نحتاج ��ه ،لذا �أطلب
من اجلمهور �أن يكون �صابر ًا و�أن ي�ستمر
بالت�شجيع طوال الـ 90دقيقة" .من جهته،
�أكد ب�شار ر�س ��ن ،العب املنتخب العراقي،
�أن هدفن ��ا حتقيق الف ��وز لأن الفوز مطلب
جماه�ي�ري ،رغ ��م �أن املنتخ ��ب البحريني
جيد ومنظم ومباراتنا �أمامهم �صعبة لكن
�سنحقق الفوز من �أجل �إ�سعاد اجلماهري.

ويف ظ ��ل تل ��ك الأج ��واء امل�شحونة ب�ي�ن ال�شعب
واحلكوم ��ة ،ي�أتي �سليماين متخفي ��ا �إىل بغداد،
بينم ��ا ي�س�ي�ر املتظاه ��رون يف ال�ش ��وارع وه ��م
يهتفون �ضد خامنئي ويحرقون علم �إيران.
كان ه ��دف �سليم ��اين تثبي ��ت حكومة ع ��ادل عبد
امله ��دي ،وو�ضع خطط لقمع االنتفا�ضة ال�شعبية
الت ��ي تهدد نف ��وذ طه ��ران يف الع ��راق .واجتمع
�سليم ��اين مع حلي ��ف يف الربمل ��ان لإقناعه بدعم
بقاء عبد الهدي يف من�صبه.

تثبت الوثائق �أن دور �سليماين يف العراق �أكرب
من ترتيب التحالف ��ات ما بني القوى ال�سيا�سية،
فق ��د ا�ستطاع ��ت طهران بن ��اء �شبك ��ة جوا�سي�س
وعم�ل�اء زرع ��وا يف م�ؤ�س�س ��ات �سيا�سي ��ة
واقت�صادية وحتى دينية مهمة يف العراق.
وك�شف ��ت الوثائ ��ق اال�ستخباراتي ��ة ال�سري ��ة �أن
�سليم ��اين كان له الدور الأ�سا�س يف تعزيز نفوذ
طهران داخل العراق.
 التفا�صيل �ص3
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بعثة �شمال الأطل�سي� :أعمال
العنف التي رافقت االحتجاجات م�أ�ساة مطلقة

�ساب ��ق عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي ،لأداة غريب ��ة ،قي ��ل
بانها ا�ستخدمت يف عملية التفجري
االخرية.
وقال ��ت جلن ��ة حق ��وق الإن�س ��ان
النيابي ��ة �إن تفج�ي�رات �ساح ��ة
التحرير تط ��ور خطري على �سالمة
املتظاهرين.
و�أك ��دت اللجنة يف بيان �سابق� ،أن
التفج�ي�رات الت ��ي �شهدته ��ا �ساحة
التحري ��ر و�س ��ط العا�صم ��ة بغداد
"تثبت وجود الأطراف التي تريد
زعزعة الأمن ون�شر الفو�ضى".
و�أ�ضاف ��ت �أن ه ��ذا الأم ��ر "يخالف
القانون الدويل الإن�ساين ومبادئ
حقوق الإن�س ��ان ،والعهود الدولية
حلقوق الإن�سان".
ودع ��ت اللجن ��ة الق ��وات الأمني ��ة
العراقي ��ة ومن�سق ��ي التظاه ��رات
اىل "التعاون يف مداخل التفتي�ش
�إىل ال�ساح ��ات خوف ��ا من دخول ما
ي�سمى الطرف الثالث يف العمليات
الأمنية".
وطالب ��ت اللجنة الأجه ��زة الأمنية
"بالك�شف عن اجلهات التي نفذت
التفجري الإرهاب ��ي الذي ا�ستهدف
املتظاهرين ال�سلميني".
واك ��د النا�ش ��ط الذي رف� ��ض ك�شف
ا�سم ��ه ،ان جلان ��ا م ��ن املتظاهرين
ب ��د�أت بالفعل منذ اي ��ام بـ"عمليات
التفتي� ��ش" يف املناط ��ق املحيط ��ة
ب�ساحة التحرير.
وحم ��ل البيان الثالث الذي ا�صدره
املحتج ��ون يف بغ ��داد ،احلكوم ��ة
م�س�ؤولية ع ��دم حفاظها على االمن
يف مناط ��ق التظاه ��رات ،فيما لفت
البي ��ان اىل "زي ��ادة العنف بعد كل
خطبة ملرجعية النجف".
 التفا�صيل �ص3

الربملان ي�ستعد لرفع احل�صانة عن
 10نواب ويفتح � 13ألف ملف ف�ساد
 بغداد /المدى
�أ�ص ��درت حمكم ��ة حتقي ��ق الك ��رخ
املخت�ص ��ة بق�ضاي ��ا النزاه ��ة ،ام� ��س
االثن�ي�ن� ،أمر قب�ض مع منع �سفر وحجز �أموال
�أحد �أع�ضاء جمل�س النواب.
وق ��ال جمل� ��س الق�ض ��اء الأعلى يف بي ��ان تلقت
(امل ��دى) ،ن�سخة منه �إن "حمكمة حتقيق الكرخ
املخت�ص ��ة بق�ضايا النزاهة �أ�ص ��درت �أمر قب�ض
بح ��ق النائ ��ب ط�ل�ال الزوبع ��ي م ��ع من ��ع �سفر
وحجز �أمواله املنقولة وغري املنقولة".
وا�ض ��اف �أن "ام ��ر القب�ض �ص ��در ا�ستنادا �إىل
�أحكام املادة  308من قانون العقوبات".
كما �أعلن ��ت هيئة النزاهة� ،صدور �أمر ا�ستقدام
بح ��ق وزي ��ر العل ��وم والتكنولوجي ��ا الأ�سب ��ق

عب ��د الكرمي ال�سامرائي ل�شبه ��ات ف�ساد.وقالت
الهيئ ��ة يف بيان تلق ��ت (املدى) ن�سخ ��ة منه �إن
حمكم ��ة التحقيق املخت�ص ��ة يف النظر بق�ضايا
النزاه ��ة يف حمافظ ��ة �ص�ل�اح الدي ��ن �أ�صدرت
�أمر ا�ستقدام بحق وزير العلوم والتكنولوجيا
الأ�سبق.و�أو�ضح ��ت �أن "دائرة التحقيقات يف
الهيئة� ،أ�شارت يف معر�ض حديثها عن تفا�صيل
ا�ستقدام بحق
الق�ض َّية� ،إىل �إ�صدار املحكمة �أمر
ٍ
وزير العل ��وم والتكنولوجيا الأ�سب ��ق� ،إ�ضافة
�إىل قائممق ��ام ق�ض ��اء �سام ��راء؛ لع ��دم قيامهما
بت�سوي ��ة �سلف ��ة تبل ��غ ()61,000,000,000
مليار دينار ،املخ�ص�ص ��ة كتعوي�ضات لق�ضائي
�سامراء وال�صينية ،امل�شار �إليها بتقرير ديوان
الرقابة املالية االحتادي".
 التفا�صيل �ص2

االحتجاجات ت�صل لـ 107مدن �إيرانية واحلكومة :الأو�ضاع باتت "�أكرث هدوءا"
 بغداد /المدى
امتدت رقع ��ة االحتجاجات
�إىل  107م ��دن يف �إي ��ران،
فيما ا�شارت و�سائل اعالم اىل �سقوط
 61قتيال يف املواجهات بني املحتجني
وقوات الأمن.
واندلع ��ت احتجاج ��ات يف �إي ��ران،
ال�سب ��ت ،يف مناط ��ق ع ��دة م ��دن م ��ن
بينه ��ا العا�صمة طه ��ران ،بعد �ساعات
من الإع�ل�ان عن رفع �أ�سع ��ار البنزين
بن�سب ��ة  50باملئ ��ة لأول  60ل�ت�را من
البنزين يتم �شرا�ؤها كل �شهر ،و300
باملئ ��ة ل ��كل ل�ت�ر �إ�ض ��ايف كل �شه ��ر.

وحتدث ��ت وكالة "مهر" �شبه الر�سمية
يف �إي ��ران ع ��ن اعتقال �أكرث م ��ن �ألف
متظاهر.
ويف املقاب ��ل ،اعت�ب�رت احلكوم ��ة
الإيراني ��ة يف تعلي ��ق له ��ا عل ��ى
االحتجاج ��ات �أن الأو�ضاع يف البالد
باتت "�أكرث هدوءا" ،لكن ال�سلطات ال
"تزال تواجه �أعمال �شغب".
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م احلكومة علي
ربيعي ،يف م�ؤمتر �صحفي يف طهران،
�إن الو�ضع "�أكرث هدوءا" لكن ال تزال
هناك "بع�ض امل�سائل ال�صغرية ،ولن
يكون لدينا غدا �أو بعد غد �أي م�شكالت
ب�ش� ��أن �أعمال ال�شغب" ،وفق "فران�س

بر�س".ويع�ت�رف ت�صري ��ح ربيع ��ي
�ضمني ��ا با�ستمرار االحتجاجات التي
اجتاحت البالد منذ ال�سبت.
ب ��دوره� ،أك ��د البي ��ت الأبي� ��ض �أن
الوالي ��ات املتح ��دة تدع ��م ال�شع ��ب
الإيراين يف تظاهرات ��ه ال�سلمية �ضد
النظام احلاك ��م يف بالده ،م�شريا �إىل
�أن حكوم ��ة اي ��ران ال ت ��زال م�ستم ��رة
يف دعم الإره ��اب وتطوير برناجمها
النووي.
وقال البيت الأبي�ض يف بيان" :ندين
ا�ستخ ��دام الق ��وة القاتل ��ة والقي ��ود
امل�شددة على االت�ص ��االت امل�ستخدمة
�ضد املتظاهرين".
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من �أجل �أن يبقى قلم الكاتب الراحل عدنان
ح�س�ين حا�ض��راً يف امل�شه��د العراق��ي ،تعيد
املدى ن�ش��ر بع�ض "�شنا�شيل��ه" التي �سلط من
خاللها ال�ض��وء على الف�س��اد الإداري واملايل
وداف��ع ع��ن قي��م الدول��ة املدني��ة والعدالة
االجتماعية.

كيف لنا مبلك كمحمد ال�ساد�س؟
بق ��رار واحد �أط ��اح ملك املغرب حممد ال�ساد�س� ،أربع ��ة من الوزراء و�أكرث
م ��ن ع�ش ��رة من كب ��ار امل�س�ؤول�ي�ن يف الدولة عل ��ى خلفيّة تقري ��ر �أفاد بعدم
قيامه ��م بواجباته ��م الت ��ي تفر�ضها عليه ��م منا�صبهم ،وتواكله ��م يف تنفيذ
م�شروع �سرتاتيجي.
التقري ��ر رفع ��ه �إىل العاه ��ل املغرب ��ي املجل�س الأعل ��ى للح�ساب ��ات ( يعادل
دي ��وان الرقابة املالية يف العراق) ،وهو يتع ّلق مب�شروع "احل�سيمة منارة
املتو�س ��ط" االقت�ص ��ادي – الثقايف – الريا�ضي – الرتفيه ��ي ،الذي ُقدّرت
تكاليف ��ه مبليار دوالر ،وبد�أ العمل به يف العام  ، 2015وكان من املفرت�ض
�أن ينتهي يف العام  ،2029بيد �أنه بعد مرور �سنتني الآن مل يتجاوز العمل
في ��ه مرحلة البداية ،فقد تع ّر� ��ض للإهمال والتق�صري وعانى من �آفة الف�ساد
الإداري واملايل.
قرار امللك املغربي احلازم واحلا�سم �شمل م�س�ؤولني يف احلكومة ال�سابقة
�أي�ض� � ًا ،وت�ضمّن توجيه عدم الر�ضا عنهم ومن ��ع تكليفهم ب�أيّ مهام ر�سمية
يف امل�ستقبل.
هن ��ا يف الع ��راق لدين ��ا يف الأقل مئة م�ش ��روع وم�شروع ب�أهم ّي ��ة امل�شروع
املغربي ،بل ب�أهميّة م�ضاعفة .وقد تعطلت هذه امل�شاريع على مدى �سنوات
ع� �دّة ب�سبب الف�س ��اد الإداري وامل ��ايل بالدرجة الأوىل ،وهو م ��ا ّ
�شخ�صته
و�أقامت الدليل عليه هيئة النزاهة و�سواها من امل�ؤ�س�سات املعنية بالرقابة
املالي ��ة والإداري ��ة ،بيد � ّأن امل�شكل ��ة لدين ��ا � ّأن الفا�سدي ��ن ،وبخا�صة الكبار
"رب" يحميه ��م ،هو احل ��زب �أو االئت�ل�اف �أو الكتل ��ة �أو زعيم
منه ��م ،له ��م ّ
احل ��زب �أو الكتلة �أواالئتالف الذي هو �شريك الفا�سد يف ف�ساده وحم ّر�ضه
على الف�ساد.
يف الأ�شه ��ر الأخ�ي�رة �ص ��درت �أح ��كام عن حماك ��م النزاهة عل ��ى حمافظني
ومدراء فا�سدين� ،سرعان ما �أفلت البع�ض منهم ( من ذوي الظهور املحميّة
بج ��دران حزبي ��ة كونكريتيّة) من العقاب املُ�س َتح � ّ�ق ،م�ستفيدين من قانون
العفو العام الذي توافقت عليه و�ش ّرعته �أحزاب الإ�سالم ال�سيا�سي املتن ّفذة
ل�صالح عنا�صرها الفا�سدة والإرهابية .الأنكى من هذا � ّأن البع�ض من ه�ؤالء
الفا�سدي ��ن املحكومني عادوا �إىل منا�صبهم ال�سابق ��ة مع ّززين مك ّرمني ،كما
ل ��و � ّأن �سرقة املال العام وتعطيل وتخريب امل�شاريع ال�سرتاتيجية ال تدخل
يف عداد اجلرائم املخ ّلة بال�شرف ال�شخ�صي والوطني!
ّ
املل ��ك حممد ال�ساد�س ا�ستند �إىل الد�ستور املغربي يف اتخاذ قراره ،ونحن
�أي�ضا لدينا د�ستور يخوّ ل احلكومة ورئي�سها ا ّتخاذ قرارات م�شابهة لقرار
العاه ��ل املغربي ،لكن م ��ا يعوز حكومتنا ورئي�سها ه ��و العزم على �صناعة
الق ��رارات احلازمة واحلا�سم ��ة الكفيلة مبكافحة الف�س ��اد الإداري واملايل،
م ��ع � ّأن الربنام ��ج ال ��ذي عر�ضت ��ه احلكومة ي ��وم ت�شكيلها ت�ض ّم ��ن تعهدات
باملكافح ��ة ،واحلِ � � َزم الإ�صالح ّي ��ة الت ��ي قدّمته ��ا احلكومة والربمل ��ان غداة
ان ��دالع احلركة االحتجاجي ��ة املتوا�صلة حتى اليوم ،ه ��ي الأخرى وعدت
با�ستئ�صال �ش�أفة الف�ساد و�إ�صالح النظام ال�سيا�سي والإداري الذي ّ
تف�شى
الف�س ��اد يف كنف ��ه .والآن ف�إنن ��ا مل ن َر �شيئ� � ًا ومل ن�سمع ب�ش ��يء عن املوعود
واملُت َع َّه ��د به م ��ن الإ�صالح ومكافح ��ة الف�ساد الذي يهدر ع�ش ��رات مليارات
الدوالرات �سنو ّي ًا.
َ
كيف لنا بحاكم كامللك حممد ال�ساد�س..؟!

الربملان ي�ستعد لرفع احل�صانة عن  10نواب
ويفتح � 13ألف ملف ف�ساد

التحقيق ��ات يف الهيئة� ،أ�شارت
يف معر�ض حديثها عن تفا�صيل
الق�ض َّي ��ة� ،إىل �إ�ص ��دار املحكمة
ا�ستقدام بحق وزير العلوم
�أمر
ٍ
والتكنولوجيا الأ�سبق� ،إ�ضافة
�إىل قائممق ��ام ق�ض ��اء �سامراء؛
لع ��دم قيامهم ��ا بت�سوي ��ة �سلفة
تبل ��غ ()61,000,000,000
ملي ��ار دين ��ار ،املخ�ص�ص ��ة
كتعوي�ض ��ات لق�ضائ ��ي �سامراء
وال�صيني ��ة ،امل�ش ��ار �إليه ��ا
بتقري ��ر دي ��وان الرقاب ��ة املالية
االحتادي".
وتابع ��ت �أن "ق ��رار اال�ستق ��دام
يف الق�ض َّي ��ة الت ��ي ح َّقق ��ت فيها
الهيئ ��ة و�إحالته ��ا �إىل الق�ض ��اء

�أ�صدرت محكمة تحقيق
الكرخ المخت�صة بق�ضايا
النزاهة ،ام�س االثنين،
�أمر قب�ض مع منع �سفر
وحجز �أموال �أحد �أع�ضاء
مجل�س النواب.
وقال مجل�س الق�ضاء
الأعلى في بيان تلقت
(المدى) ،ن�سخة منه �إن
"محكمة تحقيق الكرخ
المخت�صة بق�ضايا النزاهة
�أ�صدرت �أمر قب�ض بحق
النائب طالل الزوبعي
مع منع �سفر وحجز
�أمواله المنقولة وغير
المنقولة".

http://www.almadapaper.net

�صدر وفق ًا لأحكام املادة ()331
العراقي".
من قانون العقوبات
ِّ
وتن�ص املادة املذكورة على �أنه
"يعاقب باحلب�س وبالغرامة �أو
ب�إح ��دى هات�ي�ن العقوبت�ي�ن كل
موظ ��ف او مكل ��ف بخدمة عامة
ارتكب عمدا ما يخالف واجبات
وظيفت ��ه او امتن ��ع ع ��ن اداء
عمل من اعماله ��ا بق�صد ال�ضرر
مب�صلحة احد االفراد او بق�صد
منفعة �شخ�ص على ح�ساب �آخر
�أو على ح�ساب الدولة".
ب ��دوره ك�ش ��ف رئي� ��س
كتل ��ة اجلماع ��ة الإ�سالمي ��ة
الكرد�ستاني ��ة ،يف الربمل ��ان
العراق ��ي �سلي ��م حم ��زة ،يف

 بغداد /املدى
وا�ضاف �أن "امر القب�ض �صدر
ا�ستنادا �إىل �أح ��كام املادة 308
من قانون العقوبات".
كم ��ا �أعلن ��ت هيئ ��ة النزاه ��ة،
�صدور �أمر ا�ستقدام بحق وزير
العل ��وم والتكنولوجيا الأ�سبق
عبدالكرمي ال�سامرائي ل�شبهات
ف�ساد.
وقال ��ت الهيئ ��ة يف بي ��ان تلقت
(امل ��دى) ن�سخة من ��ه �إن حمكمة
التحقي ��ق املخت�ص ��ة بالنظ ��ر
بق�ضاي ��ا النزاه ��ة يف حمافظ ��ة
�ص�ل�اح الدي ��ن �أ�ص ��درت �أم ��ر
ا�ستق ��دام بح ��ق وزي ��ر العل ��وم
والتكنولوجيا الأ�سبق.
و�أو�ضح ��ت �أن "دائ ��رة

جل�سة �سابقة
ملجل�س
النواب..
(�أر�شيف)

منظمة دولية� :ضعف احلكومات املتعاقبة �أنتج الو�ضع املرتدي يف العراق
 ترجمة /حامد �أحمد
يف تقري ��ر جدي ��د �صدر ع ��ن منظمة
 OCHAللتن�سي ��ق االن�س ��اين
التابعة ل�ل�امم املتح ��دة يف العراق
جاء فيه ب ��ان الو�ضع يف العراق ما
يزال غري م�ستقر مع وجود خماوف
وا�سع ��ة االنت�ش ��ار متعلقة باجلانب
االن�س ��اين ،م�ش�ي�را اىل ان الو�ضع
ال�سيا�س ��ي واالقت�ص ��ادي احل ��ايل
وم ��ا ي�شه ��ده البل ��د م ��ن تظاهرات
�ضد احلكومة ميكن و�صفه على انه
تط ��ور غ�ي�ر متوقع .وذك ��ر التقرير
ال ��ذي �صدر ال�شهر احلايل ان �سنني
من ال�صراع واحل ��روب عملت على
تهجري مالي�ي�ن النا�س م ��ن بيوتهم
ومزق ��ت الن�سي ��ج االجتماع ��ي
وعطلت الو�صول خلدمات ا�سا�سية
م ��ع تدم�ي�ر حي ��اة عوائ ��ل وزي ��ادة
خماطر احلماية .
وذك ��رت املنظم ��ة الدولي ��ة ان ��ه مع
وج ��ود ادارات حكومي ��ة مركزي ��ة
�ضعيف ��ة متعاقب ��ة وتق ��دم حم ��دود
نح ��و التع ��ايف والتنمي ��ة ف ��ان هذا
الو�ض ��ع امل�ت�ردي قد ا�صب ��ح مزمنا
ومالي�ي�ن النا�س يف مناطق وا�سعة
م ��ن الع ��راق م ��ا يزال ��ون بحاج ��ة
مل�ساعدات ان�سانية .
يف الوقت نف�سه فان العراق م�صنف
ح�سب توقع ��ات  2020بانه بلد ذو
دخ ��ل اعلى م ��ن املتو�س ��ط لكنه من
جان ��ب �آخر وح�سب م�ؤ�شر املخاطر
ال ��دويل غلوب ��ال ر�س ��ك انديك� ��س

 ) )Global Risk Indexق ��د
�صن ��ف البلد عل ��ى انه يعي� ��ش ازمة
ان�سانية عالية اخلطورة .بعد اكرث
م ��ن �سنت�ي�ن م ��ن انته ��اء العمليات
الع�سكري ��ة العراقي ��ة �ض ��د داع�ش،
ف ��ان توت ��رات اجتماعي ��ة واثني ��ة
وطائفي ��ة ما ت ��زال قائم ��ة عند اكرث
م ��ن ط ��رف .وما ي ��زال جان ��ب عدم
اال�ستق ��رار ال�سيا�س ��ي والك ��وارث
الطبيعي ��ة تزي ��د م ��ن االحتياج ��ات
االن�سانية .
وج ��اء يف التقري ��ر ان اف�ض ��ل
و�صف مل�ضم ��ون الو�ضع ال�سيا�سي
واالقت�ص ��ادي
واالجتماع ��ي

احلايل الذي يعي�ش ��ه العراق ميكن
تلخي�ص ��ه بان ��ه و�ضع غ�ي�ر متوقع
وال ميك ��ن التنب� ��ؤ ب ��ه ،حي ��ث ج ��اء
في ��ه ان ��ه يف وق ��ت كتاب ��ة واع ��داد
التقري ��ر يف ت�شري ��ن الثاين 2019
كان ��ت احلكوم ��ة اله ��دف املق�ص ��ود
الحتجاج ��ات ومظاه ��رات �ضخم ��ة
يف بغ ��داد وحمافظ ��ات جنوبي ��ة
اخرى منذ �أوائل �شهر ت�شرين االول
� .2019شك ��وى ومظلمة املحتجني
موجهة �ضد ح ��االت الف�ساد وغياب
وظائ ��ف وخدم ��ات عام ��ة وتدخ ��ل
م ��ن قب ��ل بل ��دان جم ��اورة .وكانت
احل�صيل ��ة اك�ث�ر م ��ن  330قتي�ل�ا

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

ت�صريح �صحف ��ي عن  10نواب
�سي�ص ��وت الربمل ��ان عل ��ى رف ��ع
احل�صانة عنهم.
و�أ�ض ��اف حمزة ،ع ��ن التحالف
الكرد�ستاين� ،أن رئا�سة جمل�س
النواب تلقت طلب ��ا من الق�ضاء
العراق ��ي ،برف ��ع احل�صانة عن
 6ن ��واب متهم�ي�ن بالف�ساد ،و4
متورطني مبخالفات ،وت�شهري.
وب�ّي�نّ النائ ��ب يف حديث ��ه،
�أن الربمل ��ان �سي�ص ��وت عل ��ى
رف ��ع احل�صان ��ة ع ��ن الن ��واب
املتهم�ي�ن بالف�س ��اد ،وبع�ضه ��م
مته ��م مبخالف ��ات وجنب ��ات يف
القان ��ون ،ومنه ��م م ��ن خالف ��وا
الأعراف العامة ،والقوانني.

كما ك�شف حمزة ،عن عدد ملفات
الف�س ��اد عل ��ى طاول ��ة الربمل ��ان
العراقي.
و�أو�ض ��ح حم ��زة �أن �أك�ث�ر م ��ن
� 13أل ��ف مل ��ف ف�س ��اد ،عل ��ى
طاول ��ة جمل� ��س الن ��واب ال ��ذي
�سيق ��وم مبالحق ��ة امل�س�ؤولني،
والن ��واب،
وال�سيا�سي�ي�ن،
املتورطني بها.
و�أ�ض ��اف حم ��زة ،كم ��ا �صوتنا
يف الربمل ��ان قب ��ل �شه ��ر عل ��ى
حزم ��ة الإ�صالح ��ات ،و�أي�ض ��ا
خالل الأي ��ام املا�ضي ��ة� ،صوتنا
على جمموعة من الإ�صالحات،
و�سن�ستم ��ر بالإ�صالحات ،ومن
املحدد رفع احل�صانة عن بع�ض

الن ��واب املتورط�ي�ن بالف�س ��اد،
لتقدميه ��م للعدال ��ة ،و�إذا كانوا
�أبري ��اء يعودون �إىل منا�صبهم،
�أم ��ا �إذ تثب ��ت �أنه ��م جمرم ��ون
ومتلب�س�ي�ن بالف�س ��اد بالت�أكي ��د
�سينالون عقابهم العادل.
و�أكد� ،أي�ضا �ضمن الإ�صالحات
الت ��ي �ص ��وت الربمل ��ان عليه ��ا،
تفعيل هيئ ��ة النزاهة ،ومتابعة
الأم ��ور املتعلق ��ة بالفا�سدي ��ن،
كما �سيعاق ��ب الفا�سدون الذين
مازال بع�ضهم ي�شغلون منا�صب
ت�شريعي ��ة� ،أو تنفيذي ��ة ،وهذه
خط ��وة ايجابية مهم ��ة ،تعطي
ر�سائ ��ل جي ��دة للمتظاهري ��ن،
ولل�شارع العراقي.

م ��ع ج ��رح � 16,000آخري ��ن نتيجة
اطالق نار وغ ��ازات م�سيلة للدموع
من قبل قوات �أمنية .
ويف رده ��ا على ه ��ذه االحتجاجات
عم ��دت احلكوم ��ة اوال عل ��ى فر�ض
حظ ��ر للتج ��وال يف بغ ��داد وبقي ��ة
املحافظ ��ات واوقف ��ت خدم ��ة
االنرتن ��ت يف كل انح ��اء الب�ل�اد ما
ع ��دا اقليم كرد�ستان ،ثم اعلنت فيما
بع ��د ا�صالحات ته ��دف اىل حت�سني
م�ست ��وى املعي�ش ��ة .وحت ��ى اع ��داد
م�س ��ودة ه ��ذا التقري ��ر مل حت ��دث
هن ��اك اي ��ة ا�ستقال ��ة وح�صيلة هذه
االحتجاجات ما تزال غري وا�ضحة.

املدير العام
غادة العاملي

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

م ��ن الناحي ��ة االقت�صادي ��ة ا�ش ��ار
التقري ��ر اىل ان اعتماد العراق على
النف ��ط كم�صدر ا�سا�س ��ي لالقت�صاد
ق ��د خل ��ق ن�سب ��ة بطال ��ة عالي ��ة بني
ابناء البلد .القطاع العام هو املكان
الرئي� ��س للتوظي ��ف ،ام ��ا القط ��اع
اخلا� ��ص فانه غري قادر على ت�شغيل
الآالف م ��ن خريج ��ي اجلامع ��ات
الباحثني عن فر�صة عمل .احل�صول
على وظيفة يف الع ��راق مبنية على
املح�سوبية و�صلة القرابة .وح�سب
تقديرات البن ��ك الدويل فان العراق
يتمي ��ز باق ��ل ن�سب ��ة م�ساهم ��ة م ��ن
القوة العاملة يف العامل وخ�صو�صا
بني الن�س ��اء وال�شب ��اب النازحني،
وي�ش ��كل ال�شب ��اب م ��ن الذي ��ن تق ��ل
اعمارهم ع ��ن  25عام ��ا ن�سبة %60
من تعداد البالد .
وج ��اء يف التقرير ان اك�ث�ر النا�س
ت�ضررا يف الع ��راق وبحاجة ما�سة
مل�ساع ��دات ان�ساني ��ة ه ��م الذي ��ن
ت�أثروا ب�ش ��كل مبا�شر خالل احلرب
الت ��ي �شن ��ت �ض ��د تنظي ��م داع� ��ش
للف�ت�رة ماب�ي�ن  2014اىل ،2017
وخ�صو�ص ��ا النازح�ي�ن والذي ��ن
ت�شت ��ت حياته ��م ودم ��رت بيوته ��م
ومنازله ��م .وان  %50من الذين هم
بحاج ��ة ما�س ��ة وملح ��ة للم�ساع ��دة
يتمرك ��زون يف حمافظت�ي�ن ه ��ي
نين ��وى واالنب ��ار ،وان  1.5مليون
�شخ�ص ما يزال ��ون نازحني داخليا
وان  %70منه ��م باق ��ون عل ��ى ه ��ذا
احلال الكرث من ثالث �سنوات.

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

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

بعثة �شمال الأطل�سي� :أعمال العنف التي
رافقت االحتجاجات م�أ�ساة مطلقة
 بغداد /املدى
اعت�ب�ر قائ ��د بعث ��ة حل ��ف �شم ��ال الأطل�س ��ي يف
الع ��راق اجلرنال داين فورت�ي�ن يف ختام مهمته
الت ��ي ا�ستم ��رت عام� � ًا كام�ل ً�ا� ،أن �أعم ��ال العنف
الت ��ي �شهدتها االحتجاج ��ات املناه�ضة للحكومة
"م�أ�ساة مطلقة".
وقت ��ل �أك�ث�ر م ��ن � 330شخ�ص� � ًا ،غالبيته ��م م ��ن
املتظاهري ��ن ،من ��ذ انطالق موج ��ة االحتجاجات
املطلبية يف الأول من ت�شرين الأول.
وق ��ال اجل�ن�رال الكندي الذي ير�أ� ��س بعثة ت�ضم
م�ست�شاري ��ن ومدرب�ي�ن �إن حل ��ف "االطل�س ��ي
يوا�ص ��ل ح� ��ض احلكوم ��ة العراقية عل ��ى �ضبط
النف� ��س ،خالل �أحداث الأ�سابي ��ع ال�ستة املا�ضية
والتي كانت م�أ�ساة مطلقة".
وتق ��دم البعثة الت ��ي ت�أ�س�ست قبل ع ��ام امل�شورة
والتدري ��ب للق ��وات العراقية ،يف ثالث ��ة معاهد
ع�سكري ��ة ،غ�ي�ر �أن فورت�ي�ن لف ��ت �إىل �أنه ��ا مل
تك ��ن مفو�ض ��ة بتدري ��ب الق ��وات عل ��ى مكافح ��ة
التظاهرات وال�شغب.
وتعر�ض ��ت ق ��وات الأمن العراقي ��ة اىل انتقادات
ح ��ادة خ�ل�ال الأ�سابي ��ع االخ�ي�رة ،ب�سب ��ب
ا�ستخدامه ��ا للر�صا�ص احل ��ي والقنابل امل�سيلة
للدموع بهدف ح�صد املحتجني.
واتهمته ��ا منظم ��ات حكومي ��ة �أي�ض ��ا ب�إط�ل�اق
قناب ��ل الغاز امل�سيل للدم ��وع ب�شكل غري �صحيح
م ��ن م�ساف ��ات قريب ��ة ،م ��ا �أدى �إىل وق ��وع قتلى
وا�صاب ��ات "مروعة" من خ�ل�ال اخرتاق القنابل
للجماجم.
وت�ضم ق ��وات الأم ��ن العراقية ،ق ��وات ع�سكرية
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تقليدية وال�شرط ��ة االحتادية واحل�شد ال�شعبي،
ي�ضم ف�صائل غالبيته ��ا �شيعية مقربة من �إيران،
و�أحلقت م�ؤخرا بالقوات احلكومية الر�سمية.
وي ��رى فورت�ي�ن �أن اجلي� ��ش يعاين "�ضم ��ورا"ً
بع ��د املعارك الدامية الت ��ي انتهت بهزمية تنظيم
داع�ش ،م�شري ًا �إىل �أن اجلهود املبذولة للنهو�ض
به ت�شكل "ق�ضية جيل".
وق ��ال �إن "هذا االمر �سي�ستغرق  20او  30عاما،
ولن نرى تغيري ًا يف عام واحد".
ومت ح ��ل اجلي� ��ش العراقي ال�ساب ��ق ،بعد الغزو
ال ��ذي قادت ��ه الوالي ��ات املتح ��دة ع ��ام ،2003
لالطاحة بنظام �ص ��دام ح�سني .بعد ذلك� ،أم�ضت
الوالي ��ات املتحدة �أكرث من عقد من الزمن لإعادة
بناء اجلي�ش وباقي م�ؤ�س�سات هذا البلد.
وما تزال هناك ق ��وات �أمريكية و�أخرى من دول
�أوروبي ��ة وحل ��ف االطل�سي ،تنت�ش ��ر يف العراق
لتقدمي امل�شورة وتدريب القوات الأمنية.
ونب ��ه فورت�ي�ن �إىل �أن عملي ��ات بعث ��ة االطل�سي
عان ��ت م ��ن "نك�س ��ات" خ�ل�ال الأ�شه ��ر القليل ��ة
املا�ضي ��ة ،بينه ��ا االحتجاج ��ات وت�صاعد التوتر
بني الواليات املتحدة و �إيران.
وي ��رزح الع ��راق حت ��ت نف ��وذ كب�ي�ر حلليفي ��ه
املتعاديني ،طهران ووا�شنطن.
وق ��ال الأم�ي�ن الع ��ا ّم للحلف ين� ��س �ستولتنربغ،
لفران� ��س بر� ��س يف �أيل ��ول املا�ض ��ي� ،إن طهران
"تزعزع ا�ستقرار املنطقة".
و�سيخل ��ف اجلرنال فورتني نهاي ��ة �شهر ت�شرين
الثاين ،اجل�ن�رال جيني كارن ��ان ،التي �ستتوىل
قيادة حواىل � 580شخ�صا بينهم �شركاء من دول
خارج احللف مثل �أ�سرتاليا و ال�سويد وفنلندا.
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سياسة

جلان من املتظاهرين تقرتب من ك�شف "معلومات خطرية"
ومنفذ تفجري �ساحة التحرير
تقت��رب لجان تابعة للمحتجين في �ساح��ة التحرير من االعالن عن تفا�صيل و�صفت بـ"المثيرة" حول ليلة الجمعة الما�ضية
الت��ي �شه��دت تفجير عبوة و�س��ط العا�صمة ادت الى مقتل وجرح نح��و  20متظاهراً .ومنذ ذلك اليوم ت�سل��م متظاهرون ت�أمين
محيط �ساحة التحرير والمواقع التي ت�شهد مظاهر االحتجاج الم�ستمرة بعد اتهامات للحكومة بعدم �ضبط االمن هناك.

 بغداد /المدى
وخ�ل�ال االي ��ام التي رافق ��ت جولتي
التظاه ��رات الت ��ي انطلق ��ت من ��ذ
االول م ��ن ت�ش ��رين االول الما�ض ��ي،
بح�س ��ب نا�ش ��طين ،ارتفعت حوادث
خط ��ف الم�ؤيدي ��ن لالحتجاج ��ات
باال�ضافة الى حدوث عمليات اغتيال
لنا�شطين.
كم ��ا اك ��د نا�ش ��طون ف ��ي مناط ��ق
غرب ��ي الب�ل�اد ،ا�س ��تمرار ال�س ��لطات
هن ��اك بـ"قمع" اي مح ��اوالت لت�أييد
التظاه ��رات ف ��ي م ��دن الو�س ��ط
والجن ��وب ،م ��ن بينه ��ا االعتقاالت.
واك ��د اح ��د النا�ش ��طين ف ��ي بغ ��داد
لـ(الم ��دى) ام�س ،وج ��ود "معلومات
خطي ��رة �ستك�ش ��ف خ�ل�ال اي ��ام ع ��ن
تفجي ��ر �س ��احة التحري ��ر" ،مبينا ان
من بين تلك المعلومات هو "االعالن
عن هوي ��ة الفاعل" .وكانت و�س ��ائل
اعالم محلية نقلت عن م�س�ؤول رفيع
في وزارة الداخلية ،لم تذكر ا�س ��مه،
ب� ��أن حادث ��ي التفجي ��ر ف ��ي �س ��احة
التحري ��ر والحبوبي في النا�ص ��رية
التي جرت ب�شكل متزامن "جنائية".
وقال الم�س� ��ؤول االحد الما�ضي� ،إن
التحقيقات الحالية لل�ش ��رطة وجهاز
اال�س ��تخبارات بتل ��ك الهجم ��ات "لم
تتو�ص ��ل �إلى ما يمك ��ن اعتباره دلي ًال
على عمل �إرهابي" .وبين الم�س�ؤول
ان التوقي ��ت الواح ��د و�أ�س ��لوب
التفجي ��ر الواح ��د والمكانين اللذين
ا�ستهدفا ي�شير �إلى "�شبهة جنائية".
بدوره �ش ��دد النا�ش ��ط ال ��ذي قال انه
اح ��د اع�ض ��اء لجن ��ة التحقي ��ق ف ��ي
حادث ��ة �س ��احة التحري ��ر ،عل ��ى ان
"الفاع ��ل تم ام�س ��اكه من قبل بع�ض
المتظاهري ��ن بع ��د تفجي ��ر العب ��وة
ا�س ��فل اح ��دى ال�س ��يارات قب ��ل ان
يتمكن م ��ن اله ��رب" .وكانت �ص ��ور
ق ��د ن�ش ��رت ف ��ي وق ��ت �س ��ابق عل ��ى
مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي ،لأداة
غريب ��ة ،قي ��ل بانه ��ا ا�س ��تخدمت في
عملي ��ة التفجي ��ر االخي ��رة .وقال ��ت
لجن ��ة حق ��وق الإن�س ��ان النيابي ��ة �إن
تفجي ��رات �س ��احة التحري ��ر تط ��ور
خطير على �سالمة المتظاهرين.

متظاهرون يف
�ساحة ال�سنك
ي�صدون القنابل
الدخانية  ..عد�سة:
حممود ر�ؤوف
و�أك ��دت اللجن ��ة في بيان �س ��ابق� ،أن
التفجي ��رات الت ��ي �ش ��هدتها �س ��احة
التحري ��ر و�س ��ط العا�ص ��مة بغ ��داد
"تثب ��ت وجود الأط ��راف التي تريد
زعزع ��ة الأم ��ن ون�ش ��ر الفو�ض ��ى".
و�أ�ض ��افت �أن ه ��ذا الأم ��ر "يخال ��ف
القان ��ون الدولي الإن�س ��اني ومبادئ
حق ��وق الإن�س ��ان ،والعه ��ود الدولية
لحقوق الإن�سان".
ودع ��ت اللجن ��ة الق ��وات الأمني ��ة
العراقي ��ة ومن�س ��قي التظاه ��رات
الى "التع ��اون في مداخ ��ل التفتي�ش
�إل ��ى ال�س ��احات خوفا م ��ن دخول ما
ي�س ��مى الطرف الثال ��ث في العمليات
الأمني ��ة" .وطالبت اللجن ��ة الأجهزة
الأمني ��ة "بالك�ش ��ف ع ��ن الجه ��ات
التي نفذت التفجي ��ر الإرهابي الذي
ا�ستهدف المتظاهرين ال�سلميين".

واك ��د النا�ش ��ط ال ��ذي رف�ض ك�ش ��ف
ا�س ��مه ،ان لجان ��ا م ��ن المتظاهري ��ن
ب ��د�أت بالفع ��ل من ��ذ اي ��ام بـ"عمليات
التفتي� ��ش" ف ��ي المناط ��ق المحيط ��ة
ب�ساحة التحرير.
وحمل البي ��ان الثالث الذي ا�ص ��دره
المحتج ��ون ف ��ي بغ ��داد ،الحكوم ��ة
م�س� ��ؤولية ع ��دم حفاظه ��ا على االمن
في مناط ��ق التظاه ��رات ،فيم ��ا لفت
البي ��ان ال ��ى "زي ��ادة العن ��ف بعد كل
خطب ��ة لمرجعية النج ��ف" .وطالبت
المرجعي ��ة ف ��ي الجمع ��ة االخي ��رة،
بع ��دم تدخ ��ل �أي ط ��رف خارجي في
االزم ��ة العراقية ،فيم ��ا قالت ان عدم
تحقي ��ق مطال ��ب المتظاهري ��ن حتى
الآن يثي ��ر ال�ش ��ك ف ��ي جدي ��ة القوى
الحاكمة ب�ش�أن تحقيق الإ�صالح.
وكان ��ت الروايات عن تفجير �س ��احة

التحري ��ر ق ��د ت�ض ��اربت ف ��ي كيفي ��ة
حدوث ��ه وع ��دد القتل ��ى ،حي ��ث ق ��ال
متظاه ��رون حينه ��ا ان "�ش ��هيدين
اثني ��ن" قت�ل�ا بالح ��ادث ،فيم ��ا قالت
الحكوم ��ة ان ��ه "�ش ��هيد واح ��د و16
جريحا" .وعر�ض بع�ض النا�ش ��طين
�ص ��ورا في لحظة االنفج ��ار ،اظهرت
اط ��راف مقطوع ��ة ال�ش ��خا�ص
كان ��وا قريبين م ��ن االنفج ��ار .واكد
النا�ش ��طون اي�ض ��ا ان االنفج ��ار كان
ب�س ��بب عبوة و�ض ��عت تح ��ت احدى
العجالت المدنية.
مهاجمة الإعالم
بالمقابل �ش ��هدت ليلة اول من ام�س،
�سقوط ثالث قذائف نوع "كاتيو�شا"
بح�س ��ب م�ص ��ادر امنية ،احداها في
المنطق ��ة الخ�ض ��راء ،فيم ��ا ا�ص ��ابت

الثاني ��ة مبن ��ى ف ��ي الك ��رادة و�س ��ط
بغداد ،ت�س ��تخدمه اح ��دى المحطات
الف�ض ��ائية العربية .وق ��ال تلفزيون
العربي ،ام�س ،ان مكتبه في بغداد قد
تعر�ض لقذيفة �ص ��اروخية� ،أ�س ��فرت
عن �إ�صابة مهند�س البث في المكتب.
و�أكدت م�صادر �أمنية بح�سب القناة،
�أن �ص ��اروخين انطلق ��ا م ��ن �ش ��رق
القناة� ،س ��قط �أحدهما في نهر دجلة،
بينم ��ا �س ��قط الثان ��ي ف ��ي منطق ��ة
الك ��رادة ،قرب مرق ��د �س ��يد �إدري�س.
واو�ض ��حت المحطة ،ان ال�ص ��اروخ
الثان ��ي ا�ص ��اب �ش ��ركة الخدم ��ات
الإعالمي ��ة "ع ��راق الف ��ن" ،وه ��و
المرك ��ز ال ��ذي يبث من ��ه "التلفزيون
العرب ��ي" وف�ض ��ائيات �أخ ��رى ،م ��ا
�أدى �إل ��ى وق ��وع �أ�ض ��رار مادي ��ة في
ال�ش ��ركة .الى ذلك ت�سربت معلومات

ال ��ى (الم ��دى) ل ��م يت�س ��ن لن ��ا الت�أكد
منه ��ا ،ان مجموع ��ة م ��ن المحتجين
التق ��وا م�ؤخرا ممثلي ��ن عن مرجعية
النج ��ف ،والت ��ي قال ��ت بدوره ��ا ان
"اي اعتداء على �صحفي او و�سيلة
اعالمية �س ��تكون بمثابة اعتداء على
المرجعي ��ة" .وكان عدد من و�س ��ائل
االع�ل�ام منه ��ا قناة العربي ��ة ودجلة،
قد تعر�ض ��ت الى هجم ��ات من جهات
مجهول ��ة ترت ��دي مالب�س ع�س ��كرية
اثن ��اء الموج ��ة االول ��ى للتظاهرات.
وقال احمد كاظ ��م ،وهو متظاهر في
�س ��احة التحري ��ر ان هناك "ت�ض ��ييقا
�ض ��د بع� ��ض ال�ص ��حفيين ف ��ي عملية
توثيق ما يجري في االحتجاجات".
وا�ض ��اف كاظ ��م لـ(الم ��دى) ام� ��س،
ان "�س ��يارات �س ��وداء رباعية الدفع
ب ��دون لوح ��ات ،تق ��ف ف ��ي مناط ��ق

قريب ��ة م ��ن �ش ��ارع الر�ش ��يد منع ��ت
بع�ض ال�ص ��حفيين من العمل خا�صة
التي تعمل في حقل التوثيق".
م�سل�سل االختطاف
ال ��ى ذلك اكد نا�ش ��طون عل ��ى مواقع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ،ان محم ��د
ال�ش ��مري ،وه ��و �ص ��حفي ف ��ي
الديواني ��ة ،اختط ��ف ام� ��س من قبل
جهات غير معروفة  .وكان نا�شطون،
اكدوا اول ام�س ،اختطاف النا�ش ��ط
عام ��ر النعيم ��ي ،موالي ��د ،1944
ف ��ي �ش ��ارع ال ��وزراء ف ��ي الجادرية،
الذي �ش ��هد نف�س ��ه قبل ايام اختطاف
م�س� ��ؤول رفيع بوزارة الداخلية من
قبل جهات مجهولة.
وقبل ايام قتل م�س ��لحون مجهولون
النا�شط المدني والداعم للتظاهرات

عدن ��ان ر�س ��تم ف ��ي منطق ��ة الحري ��ة
غربي بغداد .وجاء اغتيال ر�ستم في
�إطار �سل�س ��لة من االغتياالت �شهدتها
الب�ل�اد منذ ان ��دالع االحتجاجات في
الأول من ت�شرين االول الما�ضي.
وقتل م�سلحون مجهولون في ال�سابع
م ��ن �ش ��هر ت�ش ��رين الثان ��ي الجاري
النا�ش ��ط المدن ��ي �أمج ��د الدهامات،
ال ��ذي يعد �أحد �أبرز قادة التظاهرات
ال�شعبية في محافظة مي�سان جنوبي
العراق .وفي بداية ال�شهر الما�ضي،
ُقت ��ل النا�ش ��ط ور�س ��ام الكاريكاتي ��ر
العراقي ح�سين عادل وزوجته �سارة
على يد م�س ��لحين اقتحم ��وا منزلهما
في مدينة الب�ص ��رة جنوبي العراق.
كم ��ا اختط ��ف م�س ��لحون مجهولون
النا�ش ��ط عل ��ي ها�ش ��م والنا�ش ��طة
العراقية �ص ��با المه ��داوي في مدينة
البي ��اع قبل �أن يتم �إطالق �س ��راحهما
قب ��ل �أيام قليلة .بالمقابل اكد نا�ش ��ط
ف ��ي االنب ��ار ،ان اح ��د الم�س� ��ؤولين
االمنيين في ناحية الخالدية� ،شرقي
الرمادي ،اعتقل عددا من اال�شخا�ص
في المدينة ب�س ��بب �ش ��عارات م�ؤيدة
لالحتجاج ��ات .وق ��ال عرف ��ان ال ��ذي
طل ��ب عدم ن�ش ��ر ا�س ��م عائلت ��ه خوفا
م ��ن االعتق ��ال ،ف ��ي ات�ص ��ال م ��ع
(الم ��دى) ام� ��س ،ان "ق ��وات تعم ��ل
تح ��ت امرة الم�س� ��ؤول ذات ��ه اطلقوا
الر�ص ��ا�ص الحي ف ��وق ر�ؤو�س عدد
م ��ن المحتفلين ف ��ي الخالدي ��ة بفوز
الع ��راق على اي ��ران في مب ��اراة كرة
القدم االخيرة" .وا�ستدرك عرفان ان
المحتفلي ��ن "رددوا �ش ��عارات لت�أييد
التظاهرات ما ت�سبب بغ�ضب القوات
االمني ��ة" ،مبينا ان عمليات االعتقال
ما زالت م�ستمرة في الخالدية ومدن
اخرى في االنبار .وقال النا�ش ��ط ان
الم�س�ؤول االمني هو نف�سه الذي قام
قب ��ل عدة ا�ش ��هر بحالقة ر�أ�س �ش ��اب
(م�س ��توى �ص ��فر) ف ��ي المدين ��ة بعد
انتقاده القائممقام.
واك ��د عرف ��ان ان �ش ��قيق الم�س� ��ؤول
كت ��ب على �ص ��فحته في "في�س ��بوك"
�ش ��تائم �ض ��د �ش ��باب الخالدي ��ة
الم�ؤيدين للتظاهرات واتهمهم بانهم
"مخمورين ومكب�سلين".

وثائق تظهر نفوذ �إيران يف العراق ..قائد اال�ستخبارات الع�سكرية يربق لطهران" :نحن حتت ت�صرفكم"
 متابعة  /المدى

ك�شفت مئات التقارير
اال�ستخباراتية الإيرانية
الم�سربة عن عمق نفوذ
ّ
طهران في العراق الذي
ي�شهد احتجاجات منذ
�أ�سابيع عدة ،بح�سب ما
نقلت �صحيفة نيويورك
تايمز وموقع ذي انتر�سبت
االثنين .وقالت ال�صحيفة
والموقع الأميركيان �إنهما
تحققا مما يقارب 700
�صفحة من تقارير كتبت في
عامي  2014و 2015من قبل
وزارة اال�ستخبارات والأمن
الإيرانية ،و�أر�سلت �إلى "ذي
�إنتر�سبت" من قبل �شخ�ص
رف�ض الك�شف عن نف�سه.
ف ��ي منت�صف ال�شه ��ر الما�ض ��ي ،كان التوتر في
بغ ��داد يت�صاع ��د ،فيما ت�شت ��د م�شاع ��ر الغ�ضب
من الطبقة ال�سيا�س ��ية والف�س ��اد وتدخل �إيران
في �ش� ��ؤون الع ��راق عب ��ر �أحزاب وميلي�ش ��يات
تدي ��ن بالوالء للنظ ��ام االيراني .وف ��ي ظل تلك
الأج ��واء الم�ش ��حونة بين ال�ش ��عب والحكومة،
ي�أتي �س ��ليماني متخفيا �إلى بغداد ،بينما ي�سير
المتظاه ��رون في ال�ش ��وارع وهم يهتفون �ض ��د
خامنئي ويحرقون علم �إيران.
هدف �سليماني
كان ه ��دف �س ��ليماني تثبي ��ت حكوم ��ة ع ��ادل
عبد المه ��دي ،وو�ض ��ع خطط لقمع االنتفا�ض ��ة
ال�ش ��عبية التي ته ��دد نفوذ طهران ف ��ي العراق.

واجتم ��ع �س ��ليماني م ��ع حلي ��ف ف ��ي البرلم ��ان
لإقناعه بدعم بقاء عبد الهدي في من�صبه .تثبت
الوثائق �أن دور �س ��ليماني ف ��ي العراق �أكبر من
ترتي ��ب التحالف ��ات ما بي ��ن القوى ال�سيا�س ��ية،
فقد ا�س ��تطاعت طهران بناء �ش ��بكة جوا�س ��ي�س
وعم�ل�اء زرع ��وا ف ��ي م�ؤ�س�س ��ات �سيا�س ��ية
واقت�ص ��ادية وحت ��ى ديني ��ة مهمة ف ��ي العراق.
وك�ش ��فت الوثائق اال�س ��تخباراتية ال�س ��رية �أن
�س ��ليماني كان ل ��ه الدور الأ�سا�س ��ي ف ��ي تعزيز
نفوذ طهران داخل العراق.
وت�ض ��م الوثائق مئ ��ات التقارير والمرا�س�ل�ات
الت ��ي كتب ��ت خ�ل�ال  2015-2014م ��ن قب ��ل
�ض ��باط ف ��ي اال�س ��تخبارات والأم ��ن ف ��ي �إيران
( ،).M.O.I.Sو�آخرون يعملون في الميدان
ف ��ي الع ��راق .وتق ��دم الوثائق لمحة م ��ن داخل
النظام الإيراني عن كيفية فر�ض الهيمنة ب�شكل
تدريج ��ي على العراق بعد عام  ،2003م�ش ��يرة
�إل ��ى �أن �إي ��ران تفوقت على الوالي ��ات المتحدة
ف ��ي ب�س ��ط نفوذها داخ ��ل العراق ،فف ��ي الوقت
الذي كانت تت�ص ��ارع فيه وا�شنطن مع الف�صائل
المختلفة لدعم ا�س ��تقرار العراق ،عملت طهران
عل ��ى تثبيت �أذرعها ونفوذه ��ا لتفر�ض تحديات
جديدة في داخل البالد.
اجتماعات في �أزقة مظلمة
وك�أي عم ��ل جا�سو�س ��ي� ،أظه ��رت الوثائ ��ق �أن
االجتماع ��ات لطالم ��ا كان يت ��م تن�س ��يقها داخل
�أزقة مظلم ��ة �أو مراكز تجارية �أو خالل رحالت
�ص ��يد وحتى خ�ل�ال حف�ل�ات عيد مي�ل�اد .وكان
المخب ��رون يترب�ص ��ون ب�ش ��كل دائ ��م بالجن ��ود
الأميركيي ��ن ،خا�ص ��ة �أولئ ��ك الم�س ��افرين عب ��ر
مط ��ار بغ ��داد .فق ��د كان المخب ��رون يلتقط ��ون
�ص ��ورا له ��م ،ويحاول ��ون تحدي ��د الرح�ل�ات
الجوي ��ة الت ��ي ربما تكون ذات طابع ع�س ��كري.
وك�شفت الوثائق كيف كان المخبرون والعمالء
يتلقون المقابل عن عملهم ل�صالح �إيران� ،سواء
�أكان بهدايا من الف�ستق والعطر والزعفران� ،أو
بتقديم الر�شاوى لم�س� ��ؤولين عراقيين ،وحتى
نفقات م�ص ��اريف ل�ض ��باط ف ��ي اال�س ��تخبارات
العراقي ��ة .وعل ��ى �س ��بيل المث ��ال ،تنق ��ل �إحدى

البرقيات� ،أن عادل عبد المهدي الذي كان يعمل
مع �إيران من منف ��اه عن كثب في حقبة الرئي�س
المخلوع �صدام ح�س ��ين ،كانت له عالقة خا�صة
مع طهران ،خ�صو�ص ��ا عندم ��ا كان وزيرا للنفط
في العراق في ( 2014من دون تو�صيف طبيعة
العالقة الخا�ص ��ة) .وكان �أحد كبار الم�س�ؤولين
الأميركيي ��ن ال�س ��ابقين قد حذر م ��ن �أن العالقة
الخا�ص ��ة مع �إي ��ران تعني الكثير من الأ�ش ��ياء،
ولك ��ن ال تعني �أنه عمي ��ل للحكوم ��ة الإيرانية.
وف ��ي الوق ��ت ذات ��ه ال يمك ��ن لأي �سيا�س ��ي ف ��ي
الع ��راق �أن ي�ص ��بح رئي�س ��ا لل ��وزراء م ��ن دون
مبارك ��ة �إي ��ران ،وله ��ذا كان ينظ ��ر لع ��ادل عب ��د
المهدي عندما تم تر�ش ��يحه ف ��ي  2018على �أنه
مر�شح توافقي لدى �إيران والواليات المتحدة.
فيلق القد�س
وتظهر البرقيات� ،أن الحر�س الثوري وتحديدا
الفرق ��ة (فيل ��ق القد� ��س) الت ��ي يتزعمه ��ا اللواء
�س ��ليماني هي من ت�ش ��رف على و�ضع �سيا�سات
�إيران في العراق ولبنان و�س ��وريا وهي الدول
الت ��ي تع ��د الأكثر ح�سا�س ��ية لطه ��ران ،وتعيين
ال�س ��فراء به ��ذه الدول عادة ال يكون من ال�س ��لك
الدبلوما�س ��ي �إنما من الرتب العليا في الحر�س
الثوري الإيراني.
وت�ش ��ير الوثائق �إلى �أن "زراعة" الم�س� ��ؤولين
العراقيي ��ن الموالين لإي ��ران كانت �أم ��را هاما،
والذي �س ��هل له ��ا �إقام ��ة التحالفات م ��ع العديد
من الق ��ادة الذين كان ��وا ينتمون �إل ��ى جماعات
معار�ضة للرئي�س المخلوع �صدام ح�سين.
ويق ��ول غي� ��س غري�ش ��ي ،محل ��ل �سيا�س ��ي ف ��ي
�ش� ��ؤون الع ��راق �إن �إي ��ران رك ��زت عل ��ى تعيين
م�س� ��ؤولين رفيعي الم�س ��توى في العراق ،لكنه
�أ�ض ��اف "لدينا عدد من الحلف ��اء داخل القيادات
العراقي ��ة الذي ��ن يمك ��ن �أن نث ��ق به ��م و�أعينن ��ا
مغلقة".
تجنيد المخبرين
وتحرك ��ت �إيران ب�ش ��كل �س ��ريع بعد ان�س ��حاب
الق ��وات الأميركي ��ة م ��ن الع ��راق ف ��ي 2011
ال�س ��تقطاب مخبري ��ن �س ��ابقين لوكال ��ة

اال�س ��تخبارات الأميركية للعمل ل�صالح طهران.
وف ��ي برقي ��ة غي ��ر م�ؤرخة ف� ��إن اال�س ��تخبارات
الإيراني ��ة ب ��د�أت عملي ��ة تجني ��د مخب ��ر داخ ��ل
وزارة الخارجية الأميركية ،ولم تظهر الوثيقة
فيما �إذا نجحت �إيران في م�س ��اعيها �آنذاك �أم ال،
فيما ت�ش ��ير �إل ��ى �أنها بد�أت باللقاء مع الم�ص ��در
المحتم ��ل م ��ن دون ذكر ا�س ��مه وعر�ض ��ت عليه
مكاف�آت مالي ��ة وذهبا وهداي ��ا �أخرى ،ووجدت
�أنه �شخ�ص قادر على تقديم ر�ؤى ا�ستخباراتية
ح ��ول خط ��ط الوالي ��ات المتح ��دة ف ��ي العراق
وحتى بالتعامل مع تنظيم داع�ش.
وتذك ��ر الوثائ ��ق م�ؤرخ ��ة ف ��ي ت�ش ��رين الثاني
� 2014أن مخبرا عراقيا كان يعمل ل�صالح وكالة
اال�ستخبارات الأميركية لقبه "دوني برا�سكو"،
�أ�صبح بعد ذلك يعمل مع اال�ستخبارات الإيرانية
وكان لقبه "الم�صدر  "134992في حينها.
و�أخبر "الم�صدر  "134992الإيرانيين عن كل
المعلوم ��ات الت ��ي يعرفها حول اال�س ��تخبارات
الأميركية ف ��ي العراق :مواقع البي ��وت الآمنة،
�أ�س ��ماء الفن ��ادق الت ��ي يقاب ��ل فيه ��ا العم�ل�اء،
تفا�ص ��يل الأ�س ��لحة والتدري ��ب ال ��ذي تلق ��اه،
�أ�س ��ماء العراقيي ��ن الآخري ��ن الذي ��ن يعمل ��ون
معه كجوا�س ��ي�س ،وزاد �أنه كان يتقا�ض ��ى نحو
 3000دوالر �شهريا للفترة التي عمل فيها مع الـ
( )CIAوهي مدة � 18شهرا �إ�ضافة �إلى مكاف�أة
�صرفت له لمرة واحدة � 20ألف دوالر و�سيارة.
وف ��ي برقية �أخرى يقول �ض ��ابط ا�س ��تخبارات
عراقي لنظيره الإيراني �إنه م�س ��تعد للتج�س�س
ل�ص ��الح �إيران خا�ص ��ة فيم ��ا يتعلق بالأن�ش ��طة
الأميركي ��ة ف ��ي الب�ل�اد ،وي�ؤكد له ��م "�إيران هي
بلدي الثاني" ،كما �ص ��رح لهم �إنه جاء بر�س ��الة
من رئي�سه في بغداد اللواء حاتم المك�صو�صي،
قائد اال�ستخبارات الع�سكرية في وزارة الدفاع
العراقية ،وقال "�أخبره ��م �إننا في خدمتك وكل
ما تحتاجه تحت ت�ص ��رفك ،نحن �ش ��يعة ولدينا
عدو م�ش ��ترك" .كما عر�ض ال�ضابط على نظيره
الإيراني و�ض ��ع �أية معلومات ا�س ��تخبارات من
الجي�ش العراقي تحت ت�ص ��رفه� ،إ�ضافة �إلى �أنه
عر�ض �إعطاءه "برنامج اال�س ��تهداف ال�س ��ري"
الذي قدمته الواليات المتحدة للعراقيين ،وقال

له "�إذا كان لديك جهاز حا�سوب محمول �أعطني
�إياه لأتمكن من تنزيل البرنامج عليه".
مهمات جوا�سي�س �إيران
ورغ ��م �أن التحقي ��ق المن�ش ��ور ي�ص ��ف بع� ��ض
الوثائ ��ق بالهزلي ��ة �أو الم�ض ��حكة مث ��ل اقتحام
جوا�س ��ي�س �إيرانيي ��ن لمعه ��د ثقاف ��ي �ألمان ��ي
ف ��ي الع ��راق ع ��ادوا منه خال ��ي الوفا� ��ض لعدم
تمكنه ��م من فتح الخزن ��ة التي كان ��وا يمتلكون
�أرقامه ��ا ال�س ��رية ولكنه ��ا كانت خاطئ ��ة على ما
يب ��دو� ،إال �أن بع� ��ض الوثائ ��ق كان ��ت ف ��ي غاية
الأهمية خا�ص ��ة تلك التي تك�ش ��ف عن �شخ�صية
عم�ل�اء وجوا�س ��ي�س وزارة اال�س ��تخبارات
الإيرانية والذين يمتازون بال�صبر واالحتراف
والمهنية.
ومهمة الجوا�س ��ي�س الأ�سا�س ��ية تت�ض ��من :منع
العراق من االنهيار ،ومنع وجود م�س ��لحين من
الطائفة ال�س ��نية على الح ��دود الإيرانية ،وعدم
�إثارة حرب طائفية تجعل من الطائفة ال�ش ��يعية
�أهدافا للعنف ،ومنع خروج كرد�ستان من تحت
مظل ��ة الع ��راق بم ��ا يهدد �أم ��ن و�س�ل�امة �إيران.
كما �س ��عى الحر� ��س الثوري واللواء �س ��ليماني
من �أجل الق�ض ��اء على تنظي ��م داع�ش ،ولكن مع
مراع ��اة �إبقاء والء العراق كدولة تابعة لإيران،
والت�أكد من بقاء الف�ص ��ائل ال�سيا�س ��ية الموالية
لطهران في ال�سلطة.
المالكي والعبادي والجعفري
وتمكن ��ت �إي ��ران م ��ن ا�س ��تغالل �ص ��عود تنظيم
داع� ��ش م ��ن �أجل تو�س ��يع الفج ��وة بي ��ن �إدارة
الرئي� ��س الأميرك ��ي ب ��اراك �أوبام ��ا والطبق ��ة
ال�سيا�س ��ية في الع ��راق� ،إذ كان الرئي�س �أوباما
ق ��د دف ��ع باتجاه الإطاح ��ة برئي�س ال ��وزراء في
حينه ��ا ن ��ور المالك ��ي وربط ��ه ك�ش ��رط لتجديد
الدعم الع�س ��كري الأميركي .وذهب التقرير �إلى
�أن المالك ��ي الذي عا�ش ف ��ي منفاه في �إيران في
الثمانينيات �أكثر تف�ضيال عند طهران من بديله
حيدر العبادي الذي تلقى تعليمه في بريطانيا،
الأم ��ر ال ��ذي دعا �س ��فير �إي ��ران في تل ��ك الفترة
ح�س ��ن دانييف ��ار �إلى عق ��د اجتماع �س ��ري لكبار

الموظفين في ال�سفارة ،وبالرغم من التحفظات
عل ��ى العب ��ادي �إال �أنه ��م وج ��دوا �أن كثي ��را م ��ن
ال ��وزراء موالين له ب�ش ��كل كبير .وف ��ي �أواخر
� 2014أدرج ��ت برقية �إبراهي ��م الجعفري الذي
كان رئي�س ��ا للوزراء ووزيرا للخارجية على �أنه
يتمتع بـ "عالقة خا�ص ��ة" مع �إيران على �ش ��اكلة
العالق ��ة الت ��ي تجمعه ��م برئي� ��س ال ��وزراء عبد
المهدي.

خا�صة تلك التي تتبع الطائفة ال�شيعية ،وفتحت
طه ��ران العديد م ��ن المكاتب الديني ��ة في المدن
المقد�س ��ة ون�ش ��رت �ص ��ورا لأية الل ��ه الخميني
ف ��ي ال�ش ��وارع ،و�أر�س ��لت العدي ��د م ��ن الطلب ��ة
الإيرانيي ��ن للدرا�س ��ة ف ��ي الع ��راق ،كما �أر�س ��ل
عم ��ال بناء لإن�ش ��اء فنادق وتجديد الأ�ض ��رحة.
وزاد التحقيق �أن �صعود �إيران كالعب قوي في
العراق كانت وا�ش ��نطن �أحد �أ�س ��بابه� ،إذ لم تكن
لديها خطة وا�ض ��حة بعد �إزالة النظام ال�سابق،
وال�س ��نوات الأول ��ى التي تلت �س ��قوط الرئي�س
المخلوع �صدام ح�سين كانت فو�ضوية فال �أمن
�أو م ��اء �أو كهرب ��اء .ويق ��ول التحقي ��ق �إنه ربما
كان م ��ن بين �أكثر ال�سيا�س ��ات الأميركية الأكثر
كارثي ��ة عل ��ى الع ��راق تفكيك القوات الم�س ��لحة
العراقية وحملة التطهير لأي من �أع�ض ��اء حزب
البعث في عهد �ص ��دام ،والتي هم�ش فيها معظم
رج ��ال الطائف ��ة ال�س ��نية ،م ��ا جعلهم فيم ��ا بعد
عاطلين عن العمل و�ساخطين على ما يحدث في
البالد ،ودفع �إلى ا�س ��تهداف الأميركيين و�أبناء
الطائفة ال�شيعية باعتبارهما �سواء.

عملية جرف ال�صخر
م ��ن جهة �أخرى �أظهرت برقيات �أن عملية جرف
ال�ص ��خر (الن�ص ��ر حاليا) التي جرت في 2014
والت ��ي "طه ��رت المنطقة م ��ن �إرهابيي ��ن" �أدت
�إل ��ى تهجير العائالت ال�س ��نية ودم ��رت القوات
الع�س ��كرية المنازل و�س ��يتم تدمي ��ر البقية ،كما
تم اقتالع ب�س ��اتين النخيل لمنع الإرهابيين من
اللج ��وء �إليه ��ا .وذكرت وثائق �أخ ��رى مخاوف
من تبديد المكا�س ��ب الإيرانية ف ��ي داخل البالد
لإن العراقيي ��ن يكرهون الميل�ش ��يات ال�ش ��يعية
و�أ�ص ��بح �س ��ليماني رمزا م�س ��تهدفا ،داعين �إلى
ع ��دم ن�ش ��ر �أية �ص ��ور ل�س ��ليماني على و�س ��ائل
التوا�صل االجتماعي.

ت�أجيج الطائفية
ويب ��دو �أن ت�أجي ��ج الحرب الطائفية ال�س ��نية –
ال�ش ��يعية عاد بالنف ��ع على �إي ��ران ،والتي وجد
فيه ��ا عراقي ��ون �أنه ��ا "حامي ��ة" له ��م م ��ن خطر
ال�سنة وتنظيم داع�ش ناهيك عن ف�شل الواليات
المتحدة بفر�ض الأم ��ن والحماية في البالد ،ما
جعل الفر�صة مواتية للحر�س الثوري الإيراني
لتجنيد وتعبئة الميلي�شيات الموالية لهم.
وتك�ش ��ف وثائق وزارة اال�ستخبارات الإيرانية
الم�س ��ربة �أن طهران ا�ستفادت من الفر�ص التي
منحته ��ا �إياها الوالي ��ات المتحدة ف ��ي العراق،
وعل ��ى �س ��بيل المث ��ال ا�س ��تحوذت �إي ��ران على
�شبكة العمالء والمخبرين الذين كانوا يتبعون
وكالة اال�س ��تخبارات الأميركية والتي ا�ستغنت
عنها وا�شنطن بعد  ،2011ليخبروا الإيرانيين
ب ��كل م ��ا يعرفون ��ه عن عملي ��ات اال�س ��تخبارات
الأميركية في البالد� ،إذ �أن الواليات المتحدة لم
تنتبه �إلى �أنها تخلت عن مخبرين في بلد يعاني
اقت�صاديا وهم يحتاجون �إلى الحماية والمال.

�أجواء العراق
وك�شفت الوثائق �أن وزير النقل العراقي (خالل
 )2014وبتن�س ��يق مع قا�س ��م �س ��ليماني حافظ
عل ��ى �إبقاء الأجواء العراقي ��ة مفتوحة للطيران
الإيران ��ي ،وال ��ذي ربم ��ا ا�س ��تخدم في �إي�ص ��ال
�أ�س ��لحة وذخائر �إلى داخل الأرا�ضي ال�سورية،
من �أجل دعم القوات الموالية لإيران الموجودة
هناك .و�أ�ش ��ارت �إلى �أن وزير النقل حينها وجد
نف�س ��ه في مواجهة مع �ض ��غوط �أميركية لوقف
حركة الطي ��ران الإيراني في الأجواء العراقية،
ولكنه لم ي�ستجب لها على الإطالق.

الوجود الأميركي
وذه ��ب التحقيق �إلى �أن ��ه ربما كان ��ت �إيران قد
خ�س ��رت �أمام الواليات المتحدة في ال�س ��يطرة
على بغداد في مراحل معينة ،ولكنها ا�ستطاعت
ك�س ��ب ت�أيي ��د العدي ��د م ��ن المناط ��ق الجنوبية
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ت�صاعد ّ
حدة املواجهات يف تظاهرات الرفاعي وت�سجيل عدد من الإ�صابات واالعتقاالت ت�شمل ع�شرات املتظاهرين

ارتفاع زخم امل�شاركة يف االحتجاجات ،ومتظاهرون يحا�صرون �شركة نفط ذي قار
 ذي قار  /ح�سني العامل

يف الوقت الذي �شهدت فيه
حمافظة ذي قار و�أق�ضيتها
ارتفاع ًا كبرياً يف زخم
امل�شاركة بالتظاهرات املطلبية
رغم الأجواء املمطرة ،
ت�صاعدت حدة املواجهات بني
القوات الأمنية واملتظاهرين
خالل التظاهرات التي �شهدها
ق�ضاء الرفاعي ليل االحد /
االثنني و�أ�سفرت عن �إ�صابة
الع�شرات من املتظاهرين
وعنا�صر القوات الأمنية ،
ف�ض ً
ال عن اعتقال عدد من
املتظاهرين خالل تفريق
ومالحقة املتظاهرين من قبل
�شرطة مكافحة ال�شغب وفوج
املهمات اخلا�صة  ،يف حني
قام الع�شرات من اخلريجني
مبحا�صرة مقر �شركة نفط ذي
قار واحليلولة دون دخول عدد
من املوظفني اىل مقر ال�شركة.

وقال النا�ش ��ط الإعالمي فا�ض ��ل ن�سيم
للم ��دى �إن " ليل ��ة االح ��د  /االثن�ي�ن
�ش ��هدت تظاهرات وا�س ��عة يف ق�ض ��اء
الرفاع ��ي (  80ك ��م �شم ��ال النا�صرية )
�شارك فيه ��ا املئات من �أه ��ايل الق�ضاء
وذل ��ك لتجدي ��د مطالبه ��م ال�شعبي ��ة
والوطني ��ة واملطالب ��ة بالإف ��راج ع ��ن
النا�شط يف جمال التظاهرات املطلبية
( ح�سني الزعيم ) الذي اعتقل قبل �أكرث
م ��ن �أ�سبوع�ي�ن عل ��ى خلفي ��ة م�شاركته
بالتظاه ��رات " ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن " عدد
م ��ن املتظاهري ��ن وعنا�ص ��ر ال�شرط ��ة
تعر�ضوا اىل الإ�صابة بجروح خمتلفة
نتيج ��ة املواجه ��ات الت ��ي ا�شتدت بني
الق ��وات الأمني ��ة واملتظاهري ��ن عق ��ب
قيام املتظاهرين بقط ��ع �أحد ال�شوارع
الرئي�سة وحرق الإطارات".

منوه� � ًا اىل �أن " الق ��وات االمني ��ة
متمثلة بق ��وات مكافحة ال�شغب وفوج
املهم ��ات اخلا�صة ا�ستخدم ��ت القنابل
امل�سيلة للدم ��وع والر�صا�ص املطاطي
والهراوات  ،فيما ا�ستخدم املتظاهرون
احلجارة خالل املواجهات".
و�أكد ن�سيم اعتقال عدد من املتظاهرين
خ�ل�ال املواجه ��ات ومالحق ��ة الق ��وات
الأمني ��ة له ��م يف ال�ش ��وارع الفرعي ��ة
واملناطق ال�سكنية".
وم ��ن جانبه �أكد م�صدر طبي يف دائرة
�صح ��ة ذي ق ��ار " ت�سجي ��ل � 6إ�صابات
ب�ي�ن املتظاهري ��ن يف ق�ض ��اء الرفاعي
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن �إ�صابات �أخ ��رى مل يك�شف
عن عددها يف �صفوف القوات الأمنية
"  ،مبين� � ًا اىل �أن " �إحدى الإ�صابات
كان ��ت ناجمة عن طلق ناري فيما كانت

الإ�صاب ��ات الأخرى عب ��ارة عن جروح
خمتلف ��ة " .ه ��ذا وق ��د حا�ص ��ر عدد من
املتظاهري ��ن واخلريج�ي�ن املعت�صمني
�شركة نفط ذي قار وحالوا دون دخول
عدد من املوظفني اىل مقر ال�شركة .
وق ��ال م�س� ��ؤول �إعالم �شرك ��ة نفط ذي
قار كرمي اجلنديل للمدى �إن " عدد من
خريجي الهند�سة واالدارة واالقت�صاد
املعت�صم�ي�ن �أم ��ام ال�شرك ��ة من ��ذ ي ��وم
العا�ش ��ر م ��ن ال�شه ��ر احل ��ايل قام ��وا
بالت�صعي ��د م ��ن فعالياته ��م املطلبي ��ة
�صب ��اح ي ��وم االثن�ي�ن وذلك م ��ن خالل
التجمع �أمام ب ��اب ال�شركة واحليلولة
دون دخ ��ول ع ��دد م ��ن املوظف�ي�ن اىل
مقرها " ،الفت� � ًا اىل �أن " �إدارة ال�شركة
تتفاو� ��ض حالي� � ًا م ��ع ممثليه ��م ح ��ول
طلباتهم اخلا�صة بالتعيينات".

منوه� � ًا اىل �أن " الق ��وات الأمني ��ة
تدخل ��ت يف املوق ��ف و�إن �إدارة
ال�شرك ��ة ا�ضطرت اىل �إخ�ل�اء ال�شركة
م ��ن املوظف ��ات فق ��ط يف ح�ي�ن م ��ازال
املوظفني يف مق ��ر ال�شركة" ،م�ؤكد ًا �أن
" ما قام به املعت�صمون مل ي�ؤثر على
االنت ��اج النفطي يف احلق ��ول النفطية
باملحافظة".
اىل ذلك �شهدت �ساحة احلبوبي و�سط
النا�صرية واق�ضية ال�شطرة والغراف
وناحي ��ة البطح ��اء ت�صاع ��د زخ ��م
امل�شارك ��ة اجلماهريية يف التظاهرات
املطلبية رغم االجواء املمطرة.
وق ��ال النا�ش ��ط ن�صري باق ��ر للمدى �إن
" املتظاهري ��ن يف النا�صري ��ة ورغ ��م
االج ��واء املمط ��رة ج ��ددوا فعالياته ��م
املطلبي ��ة واالحتجاجي ��ة يف �ساح ��ة
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قدم املدعي (حامد عبيد مطلك)
دع��وى واملتضمن��ة تبديل لقبه
وجعل��ه (الصبيح��ي) ب��دال ً من
(فراغ) فم��ن لديه حق االعتراض
مراجعة مقر هذه املديرية خالل
خمس��ة عش��ر يوم وبعكس��ه
س��يتم النظ��ر في طلب��ه وفق
اح��كام امل��ادة  22م��ن قان��ون
البطاقة املوحدة رقم  3لس��نة
.2016
ء /اللواء احلقوقي
ن�ش�أت �إبراهيم اخلفاجي
مدير اجلن�سية العام
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احتاد ال�صناعات العراقي

استنادا ً ألحكام املادة ( )23من قانون احتاد الصناعات العراقي املرقم
( )34لس��نة  2002نعلن عن متديد فترة الترش��يح إلعالن عن اجراء
انتخابات تكميلية لسد الشواغر في عضوية مجلس إدارة االحتاد /
املركز العام لالصناف املبينة في ادناه لغاية نهاية الدوام الرس��مي
لي��وم  2019/12/10في مق��ر املركز العام  /بغ��داد وباقي احملافظات
الت��ي فيها غرف صناعية وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني
ف��ي املوعد احملدد يؤجل االنتخاب الى ي��وم  2020/1/4في ذات الزمان
واملكان وعليه تلغى مواعيد االنتخابات التي حتدد بإعالننا الس��ابق
وهي يومي  2019/11/30و.2019/12/7
األصناف الصناعية
 -1الصناعات الغذائية
 -2الصناعات النسيجية
 -3الصناعات االنشائية
 -4الصناعات اخلشبية
 -5الصناعات املعدنية وامليكانيكية
فعل��ى الراغبني بالترش��يح ومم��ن تتوفر فيهم الش��روط القانونية
املطلوب��ة الواردة في املادة ( )20من قانون االحتاد تقدمي طلباتهم الى
اللجنة اخملتصة لتدقيق الطلبات مشفوعة بالوثائق الالزمة.
مع التقدير
املهند�س علي �صبيح علي
رئي�س االحتاد

احلبوب ��ي وال�سيم ��ا �أم ��ام خيم ��ة (
الع ��راق احلر ) الت ��ي ت�ستخدم كمكتبة
للمتظاهري ��ن والت ��ي تعر�ض ��ت ليل ��ة
اجلمع ��ة املن�صرم ��ة للتفج�ي�ر بعب ��وة
نا�سفة " ،منوه� � ًا اىل �أن " املتظاهرين
م ��ن طلبة الكليات والنقابات والأهايل
�أعرب ��وا ع ��ن ا�ستنكاره ��م ال�سته ��داف
التظاه ��رات ال�سلمي ��ة وفعالياته ��ا
الثقافية واملعرفية بالعبوات النا�سفة".
ويف ذات ال�سياق ذكر نا�شط مدين يف
ق�ضاء ال�شطرة �صدور مذكرات اعتقال
جدي ��دة بحق ع ��دد م ��ن امل�شاركني يف
تظاه ��رات ق�ض ��اء ال�شط ��رة (  45ك ��م
�شم ��ال النا�صرية )  ،م�ؤكد ًا وجود عدد
م ��ن املتظاهري ��ن ره ��ن االعتق ��ال رغم
االع�ل�ان احلكوم ��ي عن �إط�ل�اق �سراح
املعتقلني " ،منوه ًا اىل �أن " نافخ بوق

وزارة ال�صناعة واملعادن
ال�شركة العامة للزجاج واحلراريات
الق�سم التجاري
العدد3406 :
التاريخ2019/11/17 :

م ��ن قب ��ل املتظاهري ��ن يف ال�شط ��رة
والنا�صري ��ة م ��ن بينهم النائ ��ب نا�صر
ترك ��ي ( ورئي� ��س اللجن ��ة الأمنية يف
جمل�س حمافظة ذي ق ��ار املنحل جبار
املو�سوي رفعوا �شكاوى ق�ضائية على
عدد من املتظاهرين".
يذك ��ر �أن تفج�ي�ر عبوة نا�سف ��ة حملية
ال�صن ��ع ا�سته ��دف مكتب ��ة املتظاهرين
يف �ساح ��ة احلبوب ��ي بالنا�صرية ليلة
اجلمع ��ة (  15ت�شري ��ن الث ��اين 2019
) ا�سف ��ر ع ��ن �إ�صابة  11جريح� � ًا حالة
احدهم حرجة ( تويف يف اليوم التايل
)  ،وفيما اتهم نا�شطون يف التظاهرات
" الطرف الثالث " بتدبري االنفجار يف
�إ�شارة اىل امللي�شيات واتباع الأحزاب
املتنف ��ذة املتورط ��ة بقم ��ع التظاهرات
 ،توا�صل ��ت التظاه ��رات املطلبي ��ة يف
مرك ��ز مدين ��ة النا�صري ��ة واق�ضي ��ة
ال�شط ��رة والرفاع ��ي و�س ��وق ال�شيوخ
وق�ضاء الغراف ال ��ذي �شهد ا�شتباكات
وحرق �إطارات ف�ض�ل ً�ا عن حرق منزل
ع�ض ��و جمل� ��س بل ��دي الغ ��راف ع ��ادل
ح�س ��ن .وبلغ ع ��دد �ضحاي ��ا تظاهرات
حمافظ ��ة ذي ق ��ار خالل �شه ��ر ت�شرين
الأول  2019فق ��ط �أكرث من � 36شهيد ًا
و  750جريح ًا واكرث من  250معتق ًال.
وكان ��ت نقاب ��ة املحام�ي�ن يف ذي ق ��ار
�أعلنت يوم االثنني (  28ت�شرين الأول
 ) 2019ع ��ن اعتق ��ال  50متظاهر ًا يف
ذي قار جاري العمل على االفراج عنهم
من قبل فريق تطوعي من املحامني.
وكانت م�صادر �صحية يف حمافظة ذي
قار ك�شف ��ت يوم ال�سب ��ت (  26ت�شرين
الأول  ) 2019ع ��ن ارتف ��اع ح�صيل ��ة
تظاهرات ي ��وم اجلمع ��ة املن�صرم اىل
الث ��ورة يف ال�شطرة م ��ن بني املعتقلني � 12شهيد ًا  156جريح ًا ،بينها  4جثث
الذين مل يطلق �سراحهم".
متفحم ��ة عرث عليه ��ا يف �أح ��د املكاتب
حقوق
مكتب
وب ��دوره �أكد م�ص ��در يف
احلزبية ، ،فيما اتهم نا�شطون القوات
الإن�س ��ان يف ذي ق ��ار وج ��ود  14الأمنية بالتخلي عن حماية املتظاهرين
متظاه ��ر ًا ره ��ن االعتق ��ال يف مديرية وتركه ��م يالقون م�صريه ��م على �أيدي
مكافح ��ة الإرهاب رغم حماوالت نقابة املجامي ��ع امل�سلحة الت ��ي �أطلقت عليهم
املحام�ي�ن الإف ��راج عنه ��م " منوه ًا اىل الر�صا�ص احلي وقتلتهم بدم بارد.
�أن " عدد ًا من املتظاهرين املعتقلني مت ه ��ذا و�شمل ��ت فعالي ��ات التظاه ��رات
توجيه لهم تهم تتعلق باملادة � 4أرهاب والع�صي ��ان امل ��دين يف النا�صرية يوم
واملادة  341وم ��ن بينهم ح�سني جبار االثن�ي�ن  18ت�شري ��ن الث ��اين 2019
�سي ��ف ( ح�س�ي�ن الزعي ��م ) النا�شط يف �إغالق مديرية الرتبية ودوائر البلدية
تظاهرات ق�ضاء الرفاعي".
والبلدي ��ات واملج ��اري والإح�ص ��اء
منوه� � ًا اىل �أن " الق�ضاء �أفرج م�ؤخر ًا والتخطي ��ط ورئا�س ��ة جامع ��ة ذي قار
ع ��ن  6معتقلني من �أ�ص ��ل  14متظاهر ًا وكلي ��ة مزاي ��ا اجلامع ��ة فيم ��ا توا�صل
معتق ًال يف تظاه ��رات الغراف"  ،الفتا معظم املدار�س �إ�ضرابها كما مت �إغالق
اىل �أن " عدد ًا من النواب وامل�س�ؤولني �صندوق اال�س ��كان و�شركة �أور العامة
الذي ��ن تعر�ض ��ت منازله ��م لال�ستهداف وحما�صرة مقر �شركة نفط ذي قار.

Ministry of Industry and Minerals
The State Company for Glass & Refractoriness
Commercial Section

الإعـــالن

يس��ر الشركة العامة للزجاج واحلراريات إحدى تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن عن وجود فرص
اس��تثمارية (على اساس املش��اركة باالدارة واالنتاج) وذلك لتأهيل وتش��غيل اخلطوط اإلنتاجية
وفق قانون الش��ركات رقم  22لسنة  1997املادة  / 15ثالثا ً من قانون الشركات املعدل النافذ ومبا
ينسجم مع النظام الداخلي للشركة وعلى ضوء األسس االسترشادية لقانون االستثمار 336
رقم الفر�صة
اال�ستثمارية

ا�سم املعمل

موقع املعمل
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تأهيل وتشغيل مصنع الطابوق احلراري االلوميني

الرمادي

الهدف من االعالن
تهدف الش��ركة من خالل املش��اركة مع الش��ركات الرصينة واملصنعة واملنتجة للمنتجات أعاله
إلى املش��اركة في اإلدارة واإلنتاج وتش��غيل وزيادة الطاقات اإلنتاجية واملس��اهمة في هذه الفرص
القيمة للحاجة املاس��ة إلنتاج هذه املعامل واهميتها لتلبية احتياجات الس��وق العراقية واجلدوى
االقتصادية وملا حتققه من مزايا للمستثمر منها توافر املواد األساسية الداخلة في اإلنتاج وبأسعار
مناس��بة وحتسني جودة املنتج الوطني .وبإمكان الشركات الراغبة مراجعة مقر الكائن في مدينة
الرمادي لشراء امللف االستثماري مببلغ (( )250000مائتان وخمسون ألف دينار) غير قابلة للرد لغرض
االطالع على الش��روط اخلاصة باملشاركة او االستفس��ار واالجابة على اي امور تخص هذه الفرص
االس��تثمارية والش��ركة على اس��تعداد لتقدمي كافة املعلومات التفصيلية والتس��هيالت لزيارة
املعام��ل ونلفت نظر ذوي االختص��اص واملهتمني لتقدمي عروضهم وفق الش��روط الواردة في امللف
االس��تثماري والش��روط التجارية والقانونية املرفقة وتتحمل الش��ركة الفائزة كافة أجور النش��ر
واإلعالن وس��يكون التركيز على اجلان��ب الفني والتطويري والكفاءة املالي��ة على ان تقدم العروض
وتوضع في صندوق العطاءات الكائن في مقر الش��ركة في الرمادي علما ً بأنه سيتم فتح العروض
بعد مضي مدة  30يوم من تاريخ نش��ر االعالن في اجلرائد وباالمكان االستفس��ار من خالل العنوان
االلكتروني glass19612002@yahoo.com
املهند�س يو�سف حممود حممد
املدير العام

رياضة
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الفل�سفة ال�سلوفينية "�أ�سود المونديال بال جَ مال فني وال ُجمل تكتيكية"!

بعبارة أخرى

 ب�س��ام ر�ؤوف  :كاتانيت���ش ال يث��ق بالالع��ب العراق��ي  ..و�س��وزا ك�س��ر حاج��ز اخل��وف!

البحرين ..وماذا بعد ؟!

ّ
املبك��ر
 ك�سبن��ا جول��ة �إي��ران بالروحي��ة العالي��ة  ..ونحت��اج مهن��د وع�لاء للهج��وم
 بغداد� /إياد ال�صاحلي
�أكد ب�سام ر�ؤوف مدير املركز الوطني لرعاية
امل��وه�ب��ة الريا�ضية ب�ك��رة ال�ق��دم يف وزارة
ال���ش�ب��اب وال��ري��ا� �ض��ة �أن م �ب��اراة منتخبنا
الوطني مع نظريه البحريني التي �ستجري
اليوم الثالثاء يف ملعب عمّان الدويل بر�سم
ت�صفيات �آ� �س �ي��ا امل ��زدوج ��ة مل��ون��دي��ال قطر
 2022و�آ�سيا ال�صني  2023ت�ش ّكل قلق ًا بالغ ًا
للمنتخبني �أ�سوة بجميع مراقبي املجموعات
الآ�سيوية الثماين التي قطعت ن�صف م�شوار
املرحلة الثانية وبانت حظوظ امل�ؤهلني بقوّ ة
�إىل ال��دور احلا�سم املقبل ذي املجموعتني
مب�شاركة �أثني ع�شر منتخب ًا.
وقال ر�ؤوف يف حديثه للمدى� :إن منتخبنا
جت��اوز عقبة املنتخب الإي ��راين بنجاح يف
منعطف ال خيار لنا غري انتزاع ثالث نقاط
منه ،ويبقى ح�ساب ًا ثاني ًا معه يف طهران يوم
الثالثاء التا�سع من حزيران  ،2020وميكن
اال�ستعداد له ج�ي��د ًا� ،أ ّم��ا البحرين ال��ذي مل
يخ�سر حتى الآن لديه فوزين وتعادلني و8
نقاط ،ويعترب نف�سه مناف�س ًا �أول على تذكرة
املجموعة نتيجة ا�ستقرار دعائمه وقدّم نف�سه
�أحد املنتخبات املتطورة هذا العام ،ومع ذلك
ح�ضر اىل الأردن وهو متخوّ ف من مواجهة
العراق املت�صدّر بـ  10نقاط (  3فوز وتعادل
واح��د) وي�سعى لتعزيز فر�صته بعد تعادله
و�سيح�سب �أل ��ف ح�ساب
معنا يف ملعبه،
ُ
احرتام ًا لت�أريخ منتخبنا".
و�أ�ضاف ":اعتقد �أن منتخب البحرين �سيغيرّ
من �أ�سلوب لعبه ال��ذي ظهر عليه يف جولة
الذهاب التي كانت خطواته فيها مدرو�سة ومل
يندفع يف ال�شوط الأول ،وا�ستطاع مدربه
الربتغايل هيليو �سوزا �أن يُجاري منتخبنا
بعدما قر�أ �أوراقنا جيد ًا خا�صة �أنه �سيتخلى
ع��ن حتفظه وي��واج��ه العبينا �أم�ل ً�ا بتكرار
ت�سجيله هدف ال�سبق لزعزعة معنوياتهم� ،أما
ال�سلوفيني �سرتي�شكو كاتانيت�ش ،ف�أوراقه
�أ�صبحت مك�شوفة ،و�سيدفع بها دون تغيري
با�ستثناء زج �ضرغام ا�سماعيل بد ًال عن علي
عدنان بداعي احلرمان ،وكذلك جتديد الثقة
باحلار�س جالل ح�سن ،ونحن ُ
ندرك �أن و�ضع
منتخبنا ج�ي��د ًا م��ن ناحية اال�ستعداد التام
و�صالح الأدوات لالطمئنان على م�شواره ما
بعد لقاء البحرين عطف ًا على جاهزية البدالء
وارتفاع احلالة املعنوية للبعثة".
مباراة المدربين

و�أو� �ض��ح �":أن منتخب البحرين �سيلعب
بقوة م�ستمدّة من فوزه على منتخب �إيران
�صاحب الت�صنيف الأول يف القارة� ،إ�ضافة
اىل ما يتمتع به منتخبنا من �سمعة رفيعة،
بيد �أن الأح �م��ر ك�سر ح��اج��ز اخل ��وف �أم��ام
املنتخبني ،حيث ط��وّ ر امل��درب �سوزا ثقافة
الفوز لدى الفريق ونال �أول الألقاب يف غرب
�آ�سيا التا�سعة ،و�سيحاول املنتخب ال�ضيف
ّ
ي�ستغل انفتاح منتخبنا ل�شنّ الهجمات
�أن
ويرت�صد �أخ�ط��اء مدافعينا ،لهذا
املباغتة،
ّ
اتوقع مباراة كبرية بني املدربني و�سيكون
�صاحب القدح املع ّلى من ي�ستثمر البدائل
ب�صورة �صحيحة".

وبينّ  ":فني ًا مل نقدّم ال�شيء الكثري من ا ُ
جلمل
التكتيكية �أمام �إيران ،بل قدّمنا الروح العالية،
ولعبنا كفريق جماعي يحاول �أن يُبعد اخلطر
عنه ،ما �سهّل �سيطرتنا على ال�شوط الثاين،
ل��ذل��ك ي �ج��ب �أن ن �ق��دم ه��وي��ة ج��دي��دة �أم ��ام
البحرين ،م��ع فل�سفة عمل حقيقية ،فحتى
الآن مل نلعب مع اليابان �أو كوريا اجلنوبية
�أو ا�سرتاليا الختبار قوة ت�شكيلتنا و�صواب
نهج كاتانيت�ش ،منتخبنا ميتلك قدرات عالية
مل يُظهرها املدرب حتى الآن".
جمالية الكرة

وك�شف ر�ؤوف":مل �أن��ا��ش��د ي��وم � ًا لإق�صاء
كاتانيت�ش م��ن م�ه� ّم�ت��ه� ،أرى ب �ق��اء امل��درب
الأجنبي ال��ذي ّ
يوظف خربته خلدمة كرتنا
�أجن��ع من العودة لت�سمية امل��درب الوطني،
لكن �صراحة مل ي�شهد منتخبنا اال�ستقرار مع
كاتانيت�ش حتى الآن ،مل ن َر العبني يحتفظون
بالكرة وي�سيرّ ون املباراة مثلما يريدون ،نعم
كانت هناك طاقة بدنية وروح قتالية عالية

مع غياب ك��رة القدم احلقيقية ،م��درب مثل
غ��واردي��وال ميتلك فل�سفة خا�صة مثل نقل
الكرة واالحتفاظ بها واللعب للأمام وال�ضغط
ع�ل��ى ال�ف��ري��ق امل�ن��اف����س  90دق�ي�ق��ة و�أع �ط��اء
م�ساحات مع �إرتداد الكرة �سريع ًا ،تلك �سماته
مع الفرق التي د ّربها ،ف�أين كاتانيت�ش من كل
هذه اال�ساليب املتقدمة؟ نتمنى �أن ي�ستمر يف
مهمته ونت�أهل �إىل مونديال قطر ونهائيات
�آ��س�ي��ا يف ال�صني ب �ج��دارة ولي�س ب�ضربة
حظ ،ما يهمّنا �أن يقول كل ريا�ضي وحملل
والع��ب دويل �سابق بعد �إنتهاء �أي مباراة
للأ�سود �أنهم �أمتعونا و�أظهروا اجلمال الفني
لكرتهم".
وب�ش�أن تباين �أداء الأ� �س��ود ب�ين االن��دف��اع
ال�ق��وي يف م�ب��اراة وال�تراج��ع والك�سل يف
مباريات �أخ ��رى ،ق��ال ":منذ زم��ن الكابنت
را�ضي �شني�شل وبا�سم قا�سم وحتى �أي��ام
زيكو تع ّر�ض منتخبنا الوطني اىل قرارات
ا�ستبدال يف ت�شكيالته �أكرث من م ّرة� ،سنني
طويلة يفتقد اىل منهاج �إع ��داد مل��دة �سنة،
وغالب ًا م��ا يكون الت�أهيل مل��دة �شهرين �أو
ثالثة ،وهذا النق�ص �أربك املدربني والالعبني
ال��ذي��ن مل ي��زل فهمهم ل�لاح�تراف ق��ا��ص��ر ًا،
وللأ�سف خرجوا عن الأدوار املحدّدة لهم يف
امل�ستطيل ،و�أخ��ذوا ي�ص ّرحون للإعالم يف
م�سائل ال تعنيهم وتثري الفنت والفو�ضى،
بخالف جيلنا الذي كان ي�ؤدي واجباته يف
النادي واملنتخب وال عالقة له خارج حدود
هاتني امله ّمتني ،ل��ذا ال ب � ّد م��ن �آل�ي��ة جديدة
للمنتخب ل��ن ي�سمح امل� ��درب كاتانيت�ش
ّ
التدخل يف عمله ،وعلى الإع�لام الريا�ضي

ال�شباب ت�ؤمن طائرة خا�صة لدعم منتخبنا
 بغداد  /املدى
ت��وا� �ص��ل خ �ل �ي��ة ع �م��ل وزارة ال���ش�ب��اب
وال��ري��ا� �ض��ة ج �ه��وده��ا ل��دع��م منتخبنا
الوطني بكرة القدم يف م�سعاه
ل �ت �� �ص��در جم �م��وع �ت��ه �ضمن
ال �ت �� �ص �ف �ي��ات امل���زدوج���ة
ل��ك��ا���س ال � �ع� ��امل وامم
ا�سيا ،توا�صل بنجاح
وت� �ف ��اع ��ل ك �ب�يري��ن
لتع�ضيد مهمة الفوز
م� ��ن خ �ل��ال ا�� �ش ��راك
االعالميني وال�صحفيني والفنانني
وال�لاع �ب�ين ال��دول �ي�ين ال�سابقني
ف �� �ض�لا ع ��ن ج �م��اه�يرن��ا ال �ك��روي��ة
الكبرية كونهم عنا�صر فاعلة يف
�صناعة ال�ف��رح ورف��ع املعنويات،
فبعد حت�شيدها للجهود امل�شرتكة
يف م �ب��ارات�ين �سابقتني ب��ار��س��ال
الوفود االعالمية والريا�ضية لدعم
املنتخب ورفع حالته املعنوية وقال
د  .موفق عبد الوهاب مدير االت�صال
والإع � �ل� ��ام احل� �ك ��وم ��ي يف وزارة
ال�شباب والريا�ضة يف ت�صريح للمدى
�:إن الوزارة �أكملت جميع التح�ضريات
الر�سال �أكرب وفود اىل العا�صمة الأردنية
ع� �م ��ان ،ي �ت �ج��اوز امل ��ائ ��ة ��ش�خ����ص بني
ريا�ضي و�إعالمي وفنان ،بواقع ع�شرة
فنانني وخم�س فنانات مت تر�شيحهم من
نقيب الفنانني الدكتور جبار جودي.

ا�ستبدال الت�شكيالت

و�أ� �ض��اف ان وزي��ر ال�شباب والريا�ضة
الدكتور �أحمد ريا�ض �أوع��ز بتخ�صي�ص
ط��ائ��رة خ��ا� �ص��ة ت �ت��وج��ه اىل ال�ع��ا��ص�م��ة
الأردن �ي��ة يف ي��وم امل�ب��اراة لرت�سم مالمح
ال �ف��وز ب�شكل مبكر ويكتمل م��ا قد
مت ال �� �ش��روع ب��ه م��ن ع�م��ل م�ضني،
و�أث��م��ر ع��ن �أف �� �ض��ل ال�ن�ت��ائ��ج و�سط
�إ�شادات من �أع�ضاء االحتاد العراقي
املركزي لكرة القدم والالعبني
وجن � ��وم ال� �ك ��رة ال���س��اب�ق�ين
ال��ذي��ن ث � ّم �ن��وا ت��وا��ص��ل
ال � � ��وزارة ع �ل��ى �أع �ل��ى
امل�ستويات وقربها من
ج�م�ي��ع وف��ودن��ا ال��ري��ا��ض�ي��ة مبا
ي�ع��زز روح�ه��م املعنوية وثقتهم
بتحقيق الإجن���ازات التي تفخر
بها جماهرينا.
وتابع عبد ال��وه��اب �:إن وزارة
ال�شباب والريا�ضة بتهيئة الظروف
املالئمة لعدد كبري من الإعالميني
ال��ري��ا� �ض �ي�ين م��ن خم�ت�ل��ف ال �ق �ن��وات
ال�ف���ض��ائ�ي��ة وال���ص�ح��ف وال��وك��االت
وامل ��واق ��ع االل �ك�ترون �ي��ة واالحت���اد
العراقي لل�صحافة الريا�ضية ملرافقة
وفد منتخبنا الوطني وتغطية كل
م��ا يتعلق مب �ب��اري��ات��ه ،يف خطوة
م�ؤثرة جت�سد توا�صلها مع اجلميع
وت �ب��ادل امل �ه��ام ل�ضمان م�شاركة
جميع و��س��ائ��ل الإع �ل�ام يف
التغطية املهنية.

�أن يعيد النظر يف �سيا�سة االنتقاد كونها
قد �أ��ض� ّرت باملنتخب واالحت��اد واملنظومة
كلها".
�ضعف المهارات

وعن �أب��رز املالحظات الفنية ال�سلبية التي
�أ��ّ�ش��ره��ا ع��ن الع�ب��ي املنتخب ،ق��ال ":هناك
م� �ه ��ارات �أ� �س��ا� �س �ي��ة ل�لاع��ب م �ث��ل االخ �م��اد
والتمرير والدحرجة بالكرة مل�سافات قريبة
ومتو�سطة وبعيدة وكذلك املناوالت الطويلة
والت�سديد والتمركز ال�صحيح واملطاولة،
لكن �أغلب العبي منتخبنا ُ�ضعفاء يف املهارات
تلك ،ولدينا ثالثة يف الدفاع يجيدون اللعب
بالي�سار وغري متم ّكنني جيد ًا بالقدم اليمنى،
هم يهملون متابعة الكرات اجلانبية ،عيونهم
نحو الكرة ولي�س املناف�س ،والحظنا اعتماد
كاتانيت�ش على العودة للخلف وعدم اللجوء
اىل ال�ضغط ال �ع��ايل ،وه ��ذا م��ا ق��ام ب��ه يف
ال�شوط الأول واع�ط��ى �أف�ضلية للمنتخب
الإي��راين للتو ّغل داخ��ل منطقتنا وت�سجيل
هدف التعادل ،وعندما عاد لل�ضغط العايل
يف ال�شوط الثاين ولعب للأمام مت ّكن من
�أح��راج املنتخب الإي��راين وح�سم النتيجة،
فيما بقي الأخري يلعب الكرات الطويلة بال
قيمة م�ؤثرة".
وذك��ر "�أن امل�شكلة احلقيقية التي ال ميكن
لكاتانيت�ش �إخفا�ؤها� ،أن��ه لي�س لديه الثقة
ال �ع��ال �ي��ة ب��ال�لاع��ب ال �ع��راق��ي ،وي�ن�ت�ظ��ر ما
�سيفعله املنتخب املناف�س ،وعلى �ضوء ذلك
يبد�أ التغيري واتخاذ القرارات التي تنا�سب
منتخبنا يف ال �� �ش��وط ال��ث��اين ،ب�صراحة
نحتاج اىل مدرب لديه الثقة املطلقة بالعبينا
ّ
ويد�شن �أي مباراة بقوة بدافع الت�سجيل

املب ّكر الذي يقتل �أمل املناف�س ،ثم ليحتفظ
بالكرة ما ي�شاء ويتح ّكم بالدقائق التالية مبا
ي�ؤ ّمن منطقته من �أي خطورة".
حلول مهند

ون� ّب��ه ر�ؤوف� ،إىل �أن "اخليار الهجومي
ملنتخبنا يتطلب التغيري واملراجعة ال�سريعة
لإيجاد العبني م�ساندين اىل املهاجم مهند
علي كونه يجتهد مبفرده يف �صناعة الفر�ص
وي�سجل الأهداف من �أخطاء مدافعي الفرق
ّ
املناف�سة وال يجد �صعوبة يف احل�سم عندما
يكون داخل منطقة اجلزاء مثلما فعل �أمام
البحرين و�إي���ران ،لكن ح�ين يبتعد خ��ارج
املنطقة يحتاج اىل حلول فردية ترهقه كثري ًا،
و�أرى بوجود �أكرث من حمطة تو�صيل الكرة
مع زيادة عددية لالعبني بالقرب منه �ست�سهَّل
مه ّمته كهدّاف ب��ارع عربي ًا و�آ�سيوي ًا ،ولو
لعب ع�لاء عبا�س ب�ج��واره مب ّكر ًا خلرجنا
بفوز كبري على �إيران قوامه �أربعة �أهداف.
لذا ال يوجد عذر لكاتانيت�ش يف االحتفاظ
بعالء كورقة �أخ�يرة لأن��ه الع��ب ا�ستثنائي
ي�سجل من فر�صة واحدة و�أثبت جدارته يف
ّ
غري منا�سبة".
و�أختتم ب�سام ر�ؤوف حديثه":كلنا نن�شد
اال�ستقرار للمنتخب الوطني كي يوا�صل
الفوز يف جميع املباريات القادمات �شريطة
التعاون بني اجلميع كاحتاد و�أندية و�إعالم
وجمهور و�إنهاء الأزمات املفتعلة واملُغر�ضة،
فكلما تقدّمنا للأمام يف الت�صفيات املونديالية
ينعك�س ذلك على منظومة اللعبة باعتبارها
م ��ؤث��رة على عموم �شرائح املجتمع ال��ذي
ي�ستمد منها �سعادته و�أمانيه وهو يتط ّلع
اىل غدٍ �أف�ضل".

 علي رياح

ه ��ذا ه ��و التوقيت ال ��ذي ينبغي �أن نحق ��ق فيه �أهداف� � ًا جمتمعة يف رمية
واحدة!
فبع ��د الفوز امل�ستح ��ق على �إيران وال ��ذي فتحَ �أمامن ��ا كل الآفاق املتاحة
للذه ��اب بعي ��د ًا يف ق ّم ��ة املجموع ��ة الثالثة  ..ذل ��ك الفوز ال ��ذي غ ّذى كل
امل�شاع ��ر الوطنية املمتزجة ببهجة الن�صر الكروي � ،ستكون املواجهة مع
البحري ��ن اليوم مف�صلية ولها ما وراءها من ح�سابات و�أهداف �ستتحقق
للمنتخب يف رحلة الت�صفيات ..
وقب ��ل اخلو� ��ض يف كل هذا  ،ال ب َّد م ��ن الت�أكيد عل ��ى �أن الو�ضع املعنوي
للمنتخب باتَ  ،الآن بالذات  ،خارج التو�صيفات ال�سابقة التي ُك ّنا نبحث
فيه ��ا عن عالجات �آنية مل�ش ��اكل مزمنة و�أخرى فنية تتع ّلق بو�ضع املدرب
ال ��ذي يق ��ود املنتخ ��ب  ،و�أكاد �أمل�س بيد اليقني �أن امل ��درب كاتانيت�ش بات
الأك�ث�ر ثق ��ة مبا ي ّدخ ��ر للمنتخ ��ب يف امل�ستقبل بع ��د �أن كان م�صريه على
حم ��ك الرحيل طبق ًا ملح�ص ّلة املواجهة مع �إيران ثم مع البحرين  ..الرجل
الآن لدية م�ساحة من الثقة والعمل والأمل كي يعمل عليها  ،ال �سيما و�أن
الالعب�ي�ن الذين اعتمدهم يف املواجهة الأخ�ي�رة مل يخيّبوا َّ
الظن فيهم ..
ظ � ّ�ن املدرب واجلمهور مع ًا  ..فكان ال ب ّد �أن يرتفع ال�سقف املعنوي  ،و�أن
يرتف ��ع – مبوج ��ب ذلك – �سقف الطم ��وح العراق ��ي يف �أن يج َد املنتخب
�أميل �إىل اال�ستقرار مع بقاء املدرب!
يف منط ��ق الأرق ��ام واملعطي ��ات واحلقائ ��ق  ،يب ��دو جلي� � ًا �أن املنتخ ��ب
البحريني لي�س �أقوى �شكيمة من نظريه الإيراين حتى لو كانت البحرين
ق ��د فازت من قبل يف املنامة  ..وله ��ذا ف�إن الفوز اليوم يف عمّان متاح يف
كث�ي�ر من احل�ساب ��ات  ،و�أنا هنا ال احتدث فقط عن املد النف�سي الإيجابي
ال ��ذي يعي�ش فيه منتخبنا  ،و�إمنا �أ�شدّد كذلك على �إمكانيات حقيقية لدى
العبين ��ا � ..إمكاني ��ات ق ��ادرة على �أن تك� � ّرر فعل الفوز فتوج ��د للمنتخب
العراقي و�ضع ًا غاية يف الروعة يف جممل الت�صفيات ..
لك ��ن مثل هذا االنطباع ينبغي �أن يطرد عن �أذهان مدربنا والعبينا متام ًا
فكرة الفوز امل�ضمون على البحرين ما دمنا قد تفوّ قنا على �إيران  ..الفوز
الي ��وم – مث ��ل كل مباراة حمكوم ��ة بظروفها  -له �شروط ��ه التي تبد�أ من
ح�سن اختي ��ار التوليفة والفورم ��ة وطريقة الأداء وق ��درة الالعبني على
ا�ستيع ��اب ما يطلب� � ُه كاتانيت�ش وحتويل ��ه �إىل فعل حقيق ��ي ملمو�س يف
املي ��دان  ،ال �سيما و�أننا �أ�شـّرنا عدد ًا من املالحظات ال�سلبية خالل مباراة
�إي ��ران وق ��د اعرتف امل ��درب ببع�ضها  ،وه ��ي نقطة بداي ��ة ح�سنة لتفادي
تك ��رار الأخط ��اء وخ�صو�ص ًا يف ال ُعم ��ق الدفاعي وكذل ��ك االعتماد الكلي
عل ��ى مهاجم واحد يف مباريات متفاوتة امل�ست ��وى مع منتخبات متباينة
الإمكانيات!
املنتخ ��ب البحرين ��ي من جهت ِه  ،لي� ��س لديه اليوم ما ي ّدخ ��ره غري البحث
ع ��ن الفوز م ��ن �أجل انتزاع �صدارة املجموعة م ��ن منتخبنا بعدما تراجع
املنتخ ��ب الإي ��راين رمبا م�ؤقت� � ًا �إىل املوقع الثال ��ث � ،أما اخل�س ��ارة �أمام
منتخبن ��ا ف�ست�ض ��ع املنتخب البحريني يف حرج كب�ي�ر �إذا نظرنا حلا�ضر
املجموعة وما تبقى لها من مباريات ..
لدين ��ا الثق ��ة يف �أن منتخبن ��ا �سيفوز اليوم ب� ��إذن الله � ..سيف ��وز وفق ًا ملا
تقت�ضي ��ه املب ��اراة من �أ�سل ��وب وتوليف ��ة ورغب ��ة وكذلك �أ�سلح ��ة متاحة
م�شروعة للفوز  ..وعندها �ستتحقق لنا ثالثة �أهداف على الأقل :
الأول  :رفع ر�صيدنا �إىل ( )13نقطة وهو ما �سي�ضمن لنا قمة املجموعة
حت ��ى نهاية �شه ��ر �آذار املقبل موع ��د مباراتنا اخلام�س ��ة ويف الت�صفيات
عل ��ى �أر�ض هونغ كونغ  ،مبا يعنيه ذلك م ��ن طرد لقلق الت�صفيات والذي
�سي�ستب ّد ب�أفكارنا وعقولنا خالل املدة الفا�صلة حتى ذلك املوعد!
الث ��اين  :منح امل ��درب كاتانيت�ش جرعة معنوية وفني ��ة غاية يف الأهمية
لتطبي ��ق املزي ��د م ��ن �أف ��كاره ب�ش� ��أن م�ستقب ��ل املنتخ ��ب يف الت�صفيات ،
خ�صو�ص� � ًا بع ��د �أن �أح � َ
�اط الرجل بكل م ��ا ميكن �أن يتي�سّ ر ل ��ه من العبني
ميكن توظيفهم يف املنتخب.
الثال ��ث  :فوزن ��ا عل ��ى البحري ��ن بعد الف ��وز الأهم عل ��ى �إي ��ران � ،سيمهّد
الطري ��ق �أم ��ام منتخبنا لزيادة ر�صيده من النق ��اط على الئحة الت�صنيف
الدولي ��ة التي �سي�صدرها الفيفا الحق� � ًا كم� ّؤ�شر على ح�سن ال�سري والأداء
يف الت�صفيات املزدوجة!
في منطق الأرقام والمعطيات
والحقائق  ،يبدو جلي ًا �أن المنتخب
البحريني لي�س �أقوى �شكيمة من
نظيره الإيراني حتى لو كانت
البحرين قد فازت من قبل في
المنامة ..

لق��اء ملته��ب للأولمب��ي م��ع الن�شام��ى ف��ي دب��ي
 بغداد  /حيدر مدلول
يخو�ض املنتخب الأوملبي لكرة القدم لقا ًء ملتهب ًا مع
�شقيق ��ه الأردين يف ال�ساع ��ة ال�ساد�س ��ة م�ساء اليوم
الثالثاء بتوقي ��ت بغداد يف ديربي �شامي على ملعب
�شب ��اب ذياب عوان ��ه مبقر االحت ��اد الإمارات ��ي لكرة
الق ��دم �ضمن اجلولة الرابعة والأخرية من الن�سخة
الثالث ��ة يف بطول ��ة دب ��ي الدولية الودي ��ة مب�شاركة
منتخبات ال�سعودية و�سوريا والأردن و�أوزبك�ستان
والبحرين والإمارات يف �إطار اال�ستعدادات لبطولة
ك�أ� ��س �آ�سيا حتت  23عام ًا التي �ستجري يف تايالند
خالل الفرتة من الثامن ولغاية الثامن والع�شرين من
�شهر كانون الث ��اين املقبل امل�ؤهلة مل�سابقة كرة القدم
ب ��دورة الألع ��اب االوملبية التي حتت�ضنه ��ا العا�صمة
اليابانية طوكيو مطلع �صيف عام . 2020
وين�ش ��د املدرب عبد الغن ��ي �شهد والعبوه اىل �إحلاق
هزمي ��ة ثانية بالن�شام ��ى يف ختام م�ش ��وار االوملبي
يف البطول ��ة التي يت�شاب ��ه �أ�سلوب نظامها مع نظام
دور املجموع ��ات يف بطول ��ة كا� ��س �آ�سي ��ا حتت 23

عام� � ًا حيث يلع ��ب املنتخب مب ��اراة ويرت ��اح يومني
فق ��ط ويلعب يف اليوم التايل وه ��ذا يحتاج اىل رفع

مع ��دل درجة اللياقة البدنية والفنية جلميع الالعبني
لكونه ��م يخو�ضون �أربع مباريات يف غ�ضون ثمانية

فق ��ط اىل جان ��ب التع ّرف عل ��ى نقاط الق ��وة واخللل
وال�ضع ��ف م ��ن �أجل معاجلته ��ا ب�ص ��ورة �سريعة يف
املبارات�ي�ن املقبلت�ي�ن التي تنتظر الع ��راق خالل �شهر
كان ��ون الأول املقبل م ��ع اوزبك�ستان واليابان يومي
الث ��اين والع�شرين والثام ��ن والع�شرين يف مدينتي
دبي االماراتية وفوكوكا اليابانية .
وحر� ��ص امل�ل�اك التدريب ��ي للمنتخب مبعي ��ة املحلل
الفن ��ي عل ��ي النعيم ��ي عل ��ى ر�صي ��د نق ��اط اخلل ��ل
وال�ضع ��ف والقوة و�أب ��رز الأوراق الرابحة واخلطة
التكتيكي ��ة الت ��ي يتبعه ��ا م ��درب املنتخ ��ب الأوملب ��ي
االردين من �أج ��ل و�ضع الأ�سلوب املنا�سب واختيار
الالعبني امل�ؤهلني لرتجم ��ة الأفكار على �أر�ض ملعب
ذي ��اب عوانة من �أج ��ل مقارعة مناف�سيه ��م والتغلب
عليه ��م يف النهاي ��ة رغ ��م �أن اللقاء �سيك ��ون يف غاية
ال�صعوب ��ة خ�ل�ال اجلول ��ة الرابع ��ة واالخ�ي�رة م ��ن
الن�سخ ��ة احلالية من بطول ��ة دبي الدولي ��ة حيث �أن
االنت�ص ��ار يف املب ��اراة وتعر� ��ض املنتخ ��ب الكوري
اجلنوب ��ي اىل اخل�س ��ارة م ��ن املنتخ ��ب االمارات ��ي
�سي�ضع العراق يف مركز الو�صافة .

ن��ي�����ش��ي��و ي�����ض��ب��ط �أم�����ن ال��ق��م��ة ال���ك���روي���ة ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ف���ي الأردن
 بغداد  /املدى
ك ّلف االحتاد الآ�سي ��وي لكرة القدم الياباين
ني�شي ��و �أكيهريو ليك ��ون م�شرف� � ًا �أمني ًا على
القم ��ة اخلليجي ��ة امللتهب ��ة الت ��ي �ستج ��ري
ب�ي�ن منتخبن ��ا الوطني لكرة الق ��دم و�شقيقه
املنتخ ��ب البحريني لكرة الق ��دم يف ال�ساعة

اخلام�س ��ة م�س ��اء اليوم الثالث ��اء على ملعب
عمّان الدويل يف املدينة الريا�ضية بالعا�صمة
الأردني ��ة �ضم ��ن مناف�س ��ات افتت ��اح جول ��ة
الإياب من الدور الث ��اين حل�ساب املجموعة
الثالث ��ة بالت�صفي ��ات الآ�سيوي ��ة امل�شرتك ��ة
امل�ؤهل ��ة لنهائي ��ات ك�أ� ��س العامل لك ��رة القدم
 2022بقطر وك�أ�س �آ�سيا لكرة القدم 2023

بال�ص�ي�ن.ومت خ�ل�ال االجتم ��اع التن�سيق ��ي
الك�شف عن القائمة النهائية لأ�سود الرافدين
والأحم ��ر البحرين ��ي املكونة م ��ن  23العبا
فق ��ط والقم�صان اال�سا�سي ��ة التي �سريتديها
الالعبني وحرا�س املرمى اىل جانب مناق�شة
اجلوان ��ب الأمني ��ة والإداري ��ة والفنية التي
تخ�ص املباراة من ناحية ال�سماح للجماهري

بحم ��ل �أعالم بلديهما فق ��ط قبل الدخول اىل
ملع ��ب ع ّم ��ان الدويل ال ��ذي �سيفت ��ح �أبوابه
قب ��ل � 6ساعات من املوع ��د الر�سمي النطالق
املب ��اراة يف ال�ساع ��ة اخلام�سة م�س ��اء اليوم
الثالث ��اء اىل جان ��ب ن�ش ��ر اك�ث�ر م ��ن 300
عن�ص ��ر امن ��ي يف جمي ��ع �أرج ��اء املدين ��ة
الريا�ضي ��ة وعن ��د البواب ��ات االلكرتوني ��ة

التي �سيدخل عن طريقه ��ا امل�شجعون الذين
يحمل ��ون التذاك ��ر الت ��ي ق ��رر احت ��اد الكرة
العراق ��ي توزيعها ب�شكل جم ��اين ف�ض ًال عن
جميع املدرج ��ات وفق الطاق ��ة اال�ستيعابية
البالغ ��ة  16700م ��ن �أج ��ل ت�أمينه ��ا ب�شكل
كام ��ل لكي ت�ص ��ل املباراة اىل ب� � ّر الأمان يف
النهاية كما حدث �أمام املنتخب الإيراين.
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االنتفا�ضة ال�شعبية والحلقات المفتقدة في بناء "اقت�صاد عراقي حديث"
جزء رئي�س من م�شكالت و�أزمات
العراق ال�صعبة التي يعي�شها �أبنا�ؤه
في المرحلة الراهنة وعلى مختلف
�أطيافهم تلك المرتبطة بم�سارات
حياتهم المعي�شية التي ت�ضمر
معاناة �شديدة مرهقة لحياة طبقات
اجتماعية في مجملها مهم�شة و�ضعيفة
الحال والدخل خا�صة بين ال�شباب
وال�شابات حيث تت�صاعد ن�سب الفقر
والبطالة في البالد لدرجات عليا (بين
*
� )%35 - 25أو ربما ما هو �أكثر ()%40
طبق ًا لإح�صاءات �أخرى .

�إح�صاءات �شملت ب�شكل �أ�سا�س فئات املواطنني
م ��ن ال�شب ��اب وال�شاب ��ات الذين حمل ��وا �شهادات
درا�سي ��ة متنوعة دني ��ا وعلي ��ا (بكلوريو�س وما
فوق) .مفارقة وال�شك حيوية ي�ستوجب التوقف
عنده ��ا ملي� � ًا � ،إذ يف الوق ��ت الذي ميك ��ن بل من
ال�ض ��رورة مب ��كان ل�شب ��اب �س ��وح االنتفا�ض ��ات
"الثورات" العراقية الراهنة �أن يكونوا عن�صر
ق ��وة لبن ��اء ع ��راق حديث متط ��ور يتمت ��ع ب�سمة
و�سمع ��ة التناف�س احلر جند ال�ص ��ورة التقليدية
ال�سائ ��دة لإقت�ص ��اد عراقي ريع ��ي ب�إمتياز تعتمد
مدخوالت ��ه املالي ��ة بن�سب ��ة � % 95أو �أك�ث�ر عل ��ى
دخ ��ل الع ��راق م ��ن ت�صدي ��ر النفط ال ��ذي يجلب
للع ��راق ماب�ي�ن � 6إىل  7ملي ��ارات دوالر �شهري ��ا
(�سنوي ��ا = املجموع الكلي = مايقارب  96مليار
دوالر)  .طبيع ��ي �إن الرق ��م يت�صاع ��د �أو ينح ��در
ن�سبي� � ًا اعتم ��ادا عل ��ى مع ��دالت �أ�سع ��ار النف ��ط
العاملية الت ��ي تت�أثر ب�شكل وا�ض ��ح �إن �إيجاب ًا �أو
�سلب� � ًا مب ��ا يحي ��ط العراق م ��ن ظ ��روف �أمنية –
�سيا�سي ��ة – �إقت�صادية وبيئي ��ة داخلية ودولية .
�إن �إفتق ��اد ر�ؤية �سرتاتيجية وطنية لعراق جديد

تقع م�س�ؤولياتها عل ��ى كل من بيده احلل والعقد
م ��ن �صناع الق ��رار الذين ا�ستم ��ر�ؤوا وا�ستمروا
وا�ستثمروا يف نهج مواق ��ف وال �أقول �سيا�سات
هدفها تلبية م�صالح ثلة من فرقاء العمل ال�سيا�سي
– االقت�صادي على ح�ساب االعتناء بالغالبية من
�شعبن ��ا الذين يعانون من �شظف العي�ش ب�صورة
و�ص ��ل فيها اكرث م ��ن � 22إىل  % 25منهم حلدود
"الفقر املدقع"  ،حيث تعي�ش �شرائح كبرية جد ًا
على  2 – 1دوالر يومي ًا �أو �أقل.
�ص ��ورة �أخ ��رى مكملة م ��ن ف�س ��اد م�ست�شري يف
العدي ��د م ��ن مراف ��ق الدول ��ة �إداري� � ًا – �سيا�سي ًا،
�إقت�صادي� � ًا � -إجتماعي� � ًا وتربوي� � ًا  -تعليمي� � ًا –
تقني ًا .علم� � ًا ب�إن العراق قد �سج ��ل موقعا متدني ًا
( )168من �سج ��ل ملنظمة ال�شفافية العاملية ي�صل
ع ��دد املنتمني له ( )180دولة  ،عل ��ى �أنه من �أكرث
ال ��دول ف�ساد ًا يف الع ��امل للع ��ام  .2018من هنا،
جتيئ الت�صورات الأوىل للحلقات املفتقدة كونها
مرتبطة �إبت ��دا ًء �أ�سا�س ًا ب�ض ��رورة بلورة �صورة
معمق ��ة و�شامل ��ة لع ��راق اليعتمد دخل ��ه الرئي�س
عل ��ى ت�صدير النفط اخل ��ام  ،الغ ��از الطبيعي �أو
بع� ��ض منتجات الوق ��ود االحفوري فق ��ط و�إمنا
ع ��راق يعتمد على تنوع م�ص ��ادر الدخل والطاقة
معا ك ��ي مي�ت�ن من ��وه االقت�ص ��ادي احلقيقي من
خ�ل�ال دور دول ��ة امل�ؤ�س�سات مقلال ب ��ذات الوقت
م ��ن �آالث ��ار البيئي ��ة ال�سلبي ��ة الت ��ي تت�صاعد مع
م ��رور الوقت حيث تتنامى ب�شكل م�ضطرد ن�سب
نفاذية غاز ثاين �أوك�سي ��د الكاربون يف اجلو ما
يعن ��ي مزيد ًا من تل ��وث مايحيط بنا م ��ن الهواء
والرتب ��ة واملياه مع ًا .من منظور �آخر  ،ف�إن توفر
�سرتاتيجي ��ة �شامل ��ة مرنة ميكنه ��ا التكيييف مع
تط ��ورات االقت�صاد وال�سيا�س ��ة واملجتمع يعني
مزي ��د ًا م ��ن االهتم ��ام ب�إحداث تواف ��ق جدي بني
ن ��وع االمكان ��ات والأولوي ��ات املتطلب ��ة ل�س ��وق
العم ��ل من جه ��ة وما تخطط جامع ��ات العراق له
من �سيا�سات من املفرت� ��ض �أن حتدد بدقة كبرية
االع ��داد املتوقع ��ة املتطلب ��ة م ��ن اخلريجيني يف
خمتل ��ف التخ�ص�ص ��ات العلمي ��ة – التقني ��ة –
التعليمي ��ة  -الرتبوية التي تلبي ن�شاطات �سوق

موطن ��ا حقيقيا � ،آمنا ومزدهرا بكل ماتعنيه هذه
الكلم ��ات من معنى حقيقي ك ��ي يواكب متغريات
الع�صر �سريعة االيقاع تقنيا –علميا ومعرفيا.
�إن عراق� � ًا جدي ��د ًا البد لأبنائ ��ه �أن يحققوا �آمالهم
العري�ض ��ة واحلق ��ة من خالل ��ه يت�ضم ��ن توزيعا
ع ��ادال لرثواته التي اهدرها الف�س ��اد بكل �أنواعه
وم�ستويات ��ه ما يقت�ضي جمابهته ب ��كل الو�سائل
القانونية – الق�ضائية  ،ال�سيا�سية واالقت�صادية
– املجتمعية  .دولة تتمتع م�ؤ�س�ساتها الوطنية
وعلى ر�أ�سها امل�ؤ�س�سة االقت�صادية – املالية بكل
د� .أحمد عبد الرزاق �شكارة
امل�صداقية وال�شفافية واملحا�سبة اجلدية الالزمة
لكل م�س�ؤول مل ي�سه ��م ببنائه وتطوره املن�شود.
عراق ي�شعر العراقيون جميعا ب�إن والئهم الأول
والأخ�ي�ر ه ��و ل ��ه ع ��راق موح ��د يتمت ��ع ب�سيادة
انت�شارها منذ  16عاما خلت .
العمل امل�ستقبلي .
وطني ��ة التتج ��ز�أ و�شامل ��ة ل ��كل �أرجائ ��ه دومن ��ا
�إن وج ��ود بطالة مقنعة يف القط ��اع العام ب�إعداد لع ��ل حمافظ ��ة بغ ��داد واملحافظ ��ات اجلنوبي ��ة �أي متميز عل ��ى ا�سا�س الع ��رق ،املذهب  ،الأ�صل
ت�ص ��ل باملاليني قرابة  4ملي ��ون �شخ�ص او �أكرث والو�سطى التي �أندلعت انتفا�ضاتها املتكررة منذ االجتماع ��ي �أو املكانة االقت�صادية – ال�سيا�سية.
يف �إح�ص ��اءات �أخ ��رى حيث ت�ص ��ل �إىل ماهو � 8أك�ث�ر من �شهر ون�صف ت�ؤك ��د �أن م�ساحة املعاناة من هن ��ا  ،يعد االرتقاء بالأم ��ن مبفهومه ال�شامل
�إىل  9مالي�ي�ن �شخ�ص تبني �أن جمم ��ل �أعداد من من الفق ��ر والفاقة واملر� ��ض والبطالة والتدهور وامل�ست ��دام �أمر ًا ا�سا�سي ًا وحيوي� � ًا له حيث �أن له
يت�ص ��دى لل�ش�أن الع ��ام مل ينجح يف ر�سم خارطة البيئ ��ي �أخذت تن ��ذر ب�أو�ض ��اع �إن�سانية غاية يف عالقة مبا�شرة ب�أن ��واع الأمن املتعددة املتنوعة :
جيو� -إقت�صادي ��ة –�سيا�سية – جيو�سرتاتيجية ال�س ��وء والتده ��ور .حمافظة املثن ��ى ت�صل ن�سب االقت�صادي  -الغذائي  -الطاقة  -املياه  -ال�صحي
نح ��و طري ��ق بن ��اء �إقت�صاد وطن ��ي �سلي ��م هدفه الفق ��ر فيه ��ا �إىل م ��ا هو اك�ث�ر م ��ن ( %51الأعلى – البيئي وغريه� .إن تنوع م�صادر الدخل بعيد ًا
عال رفيع ميه ��د لإجناز ب�ي�ن حمافظ ��ات الع ��راق) والب�صرة بح ��دود  40عن الوق ��ود االحفوري ب ��كل ا�شكاله ��ا وانواعها
حتقي ��ق منو اقت�ص ��ادي ٍ
تنمية �إن�سانية م�ستدامة.
 %ومي�س ��ان والنا�صري ��ة ب�ي�ن � 45-إىل  %47 -م�س�ألة �ستعزز من خاللها الدولة العراقية مكانتها
الأمر املرافق ملا ذكر كله ت�أتي �أهمية بناء وتنمية تقريب ��ا ونينوى التي ت�ضم مايقارب  5/1جممل وتفعل دورها اجليو�سيا�سي – اجليواقت�صادي
القطاع اخلا� ��ص �شك ًال وم�ضمون ًا م ��ن �أجل بناء عدد �سكان العراق � .صحيح �أن العينة الع�شوائية تلبية لإحتياجات ال�س ��كان املتنامية� .أخري ًا البد
اقت�ص ��اد عراقي مزده ��ر يلبي �إحتياج ��ات القرن ت�شري �إىل �أن ن�سبة الفقر ت�صل �إىل  10باملائة يف لالنظمة ال�سيا�سي ��ة العربية ومن �ضمنها النظام
ال . 21ال�ش ��يء بال�شيء يذك ��ر �أن ه�ؤالء ال�شباب بغ ��داد ولكنها ن�سبة التبدو دقيقة كونها يجب �أن العراق ��ي م ��ن �أن تع ��ي �أن اقت�ص ��اد امل�ستقبل لن
"االبطال" كما عرفوا  ،انطلقوا يف �إنتفا�ضتهم من تك ��ون قابل ��ة للمراجعة امل�ستم ��رة توخيا للمزيد يظ ��ل معتم ��د ًا ب�ش ��كل كام ��ل على عوائ ��د الوقود
ركيزة ا�سا�سية بعي ��د ًا عن جمرد �إ�صالح �أو�ضاع م ��ن الدق ��ة العلمي ��ة �آخ ��ذ ًا باالعتب ��ار �أن طبيع ��ة الأحفوري بل عل ��ى االقت�صاد الرقمي – املعريف
�آيل ��ة لل�سق ��وط �إىل املطالب ��ة به ��دف �سرتاتيجي االنتفا�ض ��ة ال�شعبية الت�شرينية (االول والثاين) ال ��ذي يواك ��ب خمتل ��ف التط ��ورات واالح ��داث
عرف ��وه بوط ��ن مرحب بهم يرعاه ��م ويحفظ لهم الت ��ي انطلق ��ت من بغ ��داد ت�شمل فئ ��ات حمرومة ب�صورة حتد م ��ن �أي خ�سائر حمتملة بل وتعظم
كرامته ��م الت ��ي طاملا ما �أه ��درت من قب ��ل �صناع لي� ��س فق ��ط لفقره ��ا املدقع ب ��ل لك ��ون �أو�ضاعها م ��ن املكا�س ��ب املادي ��ة واملعنوي ��ة ب�ص ��ورة غري
الق ��رار �أو مايع ��رف ب�آمن ��اء االم ��ة م ��ن �أ�صحاب العام ��ة تزداد �ضعفا بل و�صلت حلالة القاع الذي م�سبوقة ت�أريخيا� .أنتفا�ضة العراق بل قل ثورته
الأيدلوجيات الدينية "الإ�سالم ال�سيا�سي" الذين الب ��د من بعده �أن يتم خرق اجلدار العازل للتقدم العارم ��ة قد و�ضعت ا�سا�س� � ًا �صلب ًا يبنى عليه يف
طاملا تنادوا حلماية م�صالح الفئات املحرومة من االجتماعي –االقت�صادي �إنتقا ًال لأو�ضاع جديدة بناء ع ��راق جديد ق ��وي ال�شكيم ��ة متابع لإحدث
اب�س ��ط االحتياجات االقت�صادي ��ة – االجتماعية متقدمة �إن�سانية تلي ��ق بالعراق وطن ًا حر ًا كرمي ًا التط ��ورات املعرفي ��ة -العلمي ��ة – التعليمي ��ة –
الت ��ي �إزدادت �إت�ساع� � ًا يف حجمه ��ا وجغرافي ��ة وم�ستق ًال  .فر�ص تقدم له�ؤالء املنتف�ضني االحرار التقني ��ة والبيئية وم�ستفيدا م ��ن نواجت النه�ضة

دور الم�ؤ�س�سة الدينية لمرحلة ما بعد االحتجاجات
2-1
قد يبدو هذا الطرح �سابق ًا لأوانه ولم تت�ضح
بعد معالم ال�صورة على الأر�ض ولم تظهر بوادر
ما يعرف بح�صاد الثورة واقع ًا ،ولكنه يبقى في
دائرة التنظير والتنب�ؤ الالزم �ضمن ما يتراءى
للقارئ والمراقب لتطورات ومجريات الأحداث،
ووقعها و�أثرها في م�س�ألة ت�شكيل و�صيرورة
الوعي الذي �صنعته الأنتفا�ضة و�صنعته
الأحداث ،ولكن بالت�أكيد �أن �إرها�صات الواقع
ونتائجه تتبلور �شيئ ًا ف�شيئ ًا لمن ينظر للحدث
لي�س من ناحية ما جرى بل بالأثر العميق
الذي �سيتركه الحدث في ميدان ت�شكيل الوعي
الجديد.

ولك ��ي نق ��ر�أ الأمر جيد ًا وب ��روح نقدية جم ��ردة علينا الذهاب
بعي ��د ًا ع ��ن الأر�ض وواقعه ��ا الآن مبا فيه م ��ن حركة ،ونعود
مع الأ�سب ��اب والعلل لنتق�صى م�س�ألة �أه ��م و�س�ؤال �أكرب ،ملاذا
ح ��دث كل هذا الآن؟ وما هي املح ��ركات احلقيقية له بعيد ًا عن
الإنفع ��االت ونظري ��ة امل�ؤام ��رة التي يت�شدق به ��ا الكثريون؟،
لعلي �أكون متطرف ًا بع�ض ال�شيء يف نظر من ال يريد �أن يفهم
احلقيقية م ��ن جوانبها املختلفة وب�ش ��كل علمي وعملي ،حني
�أق ��ول �أن امل�ؤ�س�سة الدينية ب ��كل فروعها و�ألوانها وتوجهاتها
معنية ب�شكل �أو ب�أخر باالتهام املبا�شر لها �أنها كانت جزء ًا من
�إ�شكالي ��ة هذا الواقع ،وجزء ًا من عملية الدفع ب�أجتاه احلفاظ
عليه ب�أي ثمن خا�صة بعد تراكم اخلط�أ وحتوله �إىل خطيئة ال
تغتفر وال مين الت�سرت عليها.
�صحيح �أي�ض� � ًا �أن امل�ؤ�س�سة الدنية كان ��ت يف خميلتها الأوىل
وبع ��د �إنهي ��ار املنظوم ��ة احلاكم ��ة ال�شمولي ��ة الت ��ي قمع ��ت
وجوده ��ا ووفق ًا مل�صاحله ��ا كانت تتمنى �أن تن�ش ��ئ عامل �أخر
خمال ��ف وخمتلف مل ��ا يف البل ��د من عالق ��ات و�أط ��ر ومفاهيم
عل ��ى �أعتب ��ارات وقي ��م ومعاي�ي�ر مت�سكت بها ط ��ول وجودها
التاريخ ��ي� ،أي �أنها كانت حتلم بعامل مث ��ايل �صاغته عقيدتها
و�أ�س�ست هي ر�ؤيتها على ترجمة لهذه العقيدة على �أن تقدمها
ح ًال مثالي� � ًا �إن�ساني ًا قد مينحها الري ��ادة والقيادة الأجتماعية
طوي�ل�ا �إن مل يك ��ن �أبدي� � ًا ،ولك ��ن وللمع�ضل ��ة التاريخية التي
�أ�س�ست ه ��ذه امل�ؤ�س�سة ومزقتها ب�صراعات كثرية وتناق�ضات
فكري ��ة �شهده ��ا التاري ��خ و�أف�شلتها التجربة ح�ي�ن كان دورها
القيادي تاريخيا مل ينتج �صورة من هذا احللم ،ومل ينجح �أي
م�سع ��ى لها �أن ترتج ��م الدين ك�سلطة اجتماعي ��ة على املجتمع
قادرة على �ضبطه وفق �إيقاع مثايل يحرتم الإن�سان وقد�سيته
يف الوجود.
النوايا احل�سنة مهما كان ��ت ال ميكنها وبدون ترجمة حقيقية
�أن تتح ��ول �إىل ح ��ل ناجز وج ��دي وفاعل ،م ��ا مل تالحظ �أو ًال
�إمكاني ��ة التحول �إىل واقع ،ث ��م �إمكانية �أن يكون هذا التحول
واقع� � ًا قادر ًا على اال�ستمرار والتطور ،وثالث ًا �أن ال يكون هذا
التحول جربي وقهري ال يهتم بالواقع ومتطلباته ،و�أخري ًا �أن
يكون هذا التحول واحلدوث مرن ًا وقادر ًا على التكيف ح�سب
قوان�ي�ن الطبيعة الب�شرية التي تتمي ��ز باحلركية والرغبة يف
ع ��دم اخل�ضوع لقوالب جامدة ،الدي ��ن �أو املفاهيم املت�صلة به
من فكر و�شريعة وطقو�س حمكومة ب�شيء من الثبات الن�سبي
ل�سببني رئي�سني هما.:
• �أو ًال ال ميك ��ن لأح ��د ومهم ��ا �أمتلك من ق ��وة وقد�سية وفهما
للدي ��ن �أن يغ�ي�ر �أ�س�س وكلي ��ات املنهج الديني لأنه ��ا مرتبطة
�أ�سا�س ًا بامل�شرع الفوقي ،وما مل يغري امل�شرع الأعلى �أو ي�سمح

عبا�س العلي

بالتغي�ي�ر نبق ��ى ويبق ��ى الدين جم ��رد جمموعة م ��ن القواعد
امللزمة دون �أي قدرة على التغيري ،و�إال عد ذلك كفر ًا وخروج ًا
عن املبادئ الأ�سا�سية اجلامعة.
• ثاني� � ًا حت ��ى ل ��و قدر على �أن يخرج م ��ن بني طبقة رجال
الدي ��ن من يح ��اول �أن يح ��رك ويتح ��رك به ��ذه الثوابت نحو
مرحل ��ة �أك�ث�ر حت ��رر ًا ،ف�ل�ا ب ��د �أو ًال �أن يخ�ضع بعمل ��ه لنف�س
املنه ��ج و�ضوابط ��ه و�ص ��وره وخا�صة فيما يتعل ��ق بالتف�سري
والت�أويل ،هذا غري �أن عمليات التحرر الن�سبي حتتاج للكثري
من املقدمات والدرا�سات وتراكم جتريبي يحتاج لوقت وزمن
ال يتنا�سب مه حركة املجتمع ورغبته بالتوافق مع زمنه هو.
للنقطت�ي�ن �أعاله جند �أن امل�ؤ�س�سة الدينية مهما كانت ويف �أي
جمتمع تتخلف دوما عن حركة املجتمع والإن�سان مع ًا ،ولذلك
جن ��د �أن خ�سائرها التاريخية تكون يف غالب الأحيان خ�سائر
قا�سية وم�ؤملة بحكم موقعها ونفوذها الأجتماعي ،وكلما كان
التغيري فيها بطيئا وثقي�ل�ا كانت اخل�سارة �أعظم و�أ�شد وهذا
م ��ا �شهدن ��اه مثال �أب ��ان الث ��ورة الفرن�سية عندما �ص ��د الثوار
باملقول ��ة امل�شهورة ("ا�شنقوا �آخر ملك ب�أمعاء �آخر ق�سي�س")،
وهذا ما حدث و�أ�س�س ملرحل ��ة تاريخية �أخرى �شهدت �إنزواء
حقيق ��ي وخراب دور امل�ؤ�س�سة الديني ��ة التقليدية يف فرن�سا،
وال�سبب لي�س فقط يف حتالفها مع ال�سلطة ولكن لعدم قدرتها
على التحرر من مقوالتها وقواعدها امل�ؤ�س�سة �أو ًال.
ل ��ذا حينم ��ا نق ��ر�أ امل�شه ��د العراقي ب ��كل تفا�صيل ��ه وجزئياته
نالح ��ظ �أن ه ��ذا التباط� ��ؤ والتثاقل خال فكرة التخ ��ادم الدائم
ب�ي�ن ال�سلطة وقواها ال�سيا�سي ��ة وامل�ؤ�س�سة الدينية� ،سي�شكل
�أو �شكل حتما م�ؤ�شرا ينمو ويتزايد يوميا على �أن اجلماهري
التي �ساندت و�أمنت به ��ذه امل�ؤ�س�سة تتخلى تدريجيا عن تلك
امل�سان ��دة ،وتفقد تلك احلرارة املعهودة والدفء بالعالقة بني
الطرفني ،للحد الذي و�صل فيه �أن توجه �سهام النقد والأنتقاد
وحت ��ى الرف� ��ض له ��ا م ��ن قبل قط ��اع وا�س ��ع ومت�سل ��ح بف�شل
التجرب ��ة احلل ��م الذي كانت توع ��د به �أتباعه ��ا وتب�شر بع�صر
العدال ��ة واحلرية وامل�س ��اواة التي كانت العن ��وان الأبرز يف
خطابها بعد تغري الواقع عام .2003
م ��ن هنا نف�سر هذا التح ��ول غري امل�سب ��وق واخل�شية الكامنة
م ��ن وراءه يف كل خطاب ��ات املرجعي ��ات الديني ��ة والتخل ��ي
التدريج ��ي ع ��ن العالئق ال�سيا�سي ��ة التي ربط ��ت �أو �أرتبطت
بها م�صرييا وعقائديا ،ال�سني ��ة منها وال�شيعية وحتى بع�ض
املرجعي ��ات املذهبية من ديانات �أخرى ن�شهد تفاوت وتراخي
يف العالقة التقليدية مع �أتباعها وامل�ؤمنني بها ،هذه املقدمات
واملالحظات لي�ست �أفرتا�ضية وال هي من وحي خيال الكاتب،
بق ��در ما ت�ؤ�شر �إىل �أجتاه يف الوعي الفردي واجلماعي الذي
يتبل ��ور مع الأي ��ام ب�أنتظ ��ار �ساعة احل�س ��م النهائي ��ة ،والتي
�ست�شكل بداي ��ة مرحلة فكرية و�سيا�سي ��ة و�أجتماعية خمتلفة
بكل �ش ��يء ،بقوانينه ��ا وروابطها وعالقاته ��ا وحتى بالقوى
املتحكمة فيها.

بكل ماتعنيه من معنى �أوم�ضمون معمق  .عراق
منفت ��ح عل ��ى اال�ستثم ��ارات املحلي ��ة واالجنبية
ي�ص ��ورة مت�ت�ن دوره وم�ساح ��ات االهتم ��ام ب ��ه
وطني� � ًا – اقليمي� � ًا -ودولي� � ًا .عراق يهت ��م كثري ًا
بقطاعات ��ه االقت�صادي ��ة التقليدي ��ة (الزراعي ��ة
– ال�صناعي ��ة واخلدمي ��ة) منه ��ا والقطاع ��ات
االقت�صادي ��ة – التجاري ��ة –االت�صالية احلديثة
الت ��ي ت�سلط ال�ضوء على كيفية اخلروج من عنق
الزجاج �إىل االفاق الرحبة التي توفر لكل عراقي
حقوقه ومكت�سباته الأ�صيل ��ة يف ظل مبد�أ تكاف�ؤ
الفر� ��ص وحرية �إي�صال املعلوم ��ات املنا�سبة من
خ�ل�ال "�شب ��كات االنرتنت املفت ��وح وامل�ستدام "
لكل فرد مهما كان و�ضعه االجتماعي – ال�سيا�سي
– االقت�ص ��ادي ب�سيط ًا �أو حتى رمبا متطور ًا .
من هنا تعد الفجوة االقت�صادية -املالية مازالت
كبرية وحتت ��اج للتج�سري باقرب الفر�ص املمكنة
بني م ��ن ميلك ومن يق ��ع يف �أدنى مرات ��ب ال�سلم
االجتماع ��ي – االقت�صادي  .م ��ن هنا ،نهيب بكل
ال�سلط ��ات العراقي ��ة ب�ضرورة عدم قط ��ع �أنظمة
االت�صاالت احلديثة طاملا ا�ستمر نفعها وتلبيتها
ملتطلب ��ات و�إحتياج ��ات اجلماه�ي�ر املت�سارع ��ة
الت ��ي تعن ��ى بتنمي ��ة �أو�ضاعه ��ا اجليو�سيا�سي ��ة
– االقت�صادية-البيئي ��ة ال�سريع ��ة التغيري التي
من �ضمنه ��ا �إعمال املواجهة اجل ��ادة وامل�س�ؤولة
ملخاطر التغيري املناخي.
�أخ�ي�را لي�س هناك �أدنى مربر لوجود دين عام �أو
خا�ص مبليارات الدوالرات يثقل كاهل موازنات
الع ��راق النفطي ��ة ال�سنوية الت ��ي و�صلت حلدود
"�أنفجاري ��ة" ( ) 88ملي ��ار دوالر للع ��ام 2018
م ��ع عج ��ز �سن ��وي خط�ي�ر و�ص ��ل �إىل  23مليار
دوالر وحال ��ة �إنف ��اق متنامي ��ة و�صل ��ت �إىل 112
مليار دوالر يف بل ��د يحتوي على ثروات ب�شرية
متمكن ��ة وطبيعي ��ة  -مادية "نفطي ��ة" �إىل جانب
ثروات �أخ ��رى الزالت كامنة �أك�ث�ر منها م�ستغلة
�سينتف ��ع به ��ا جماهريي ��ا يف مواجه ��ة حتدي ��ات
جدي ��ة ذات تداعيات �سلبي ��ة و�صعبة جد ًا ولكنها
لي�س ��ت م�ستحيل ��ة التحق ��ق طاملا تواف ��رت �إرادة
التغيري االيجابي.

ُ
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ٌ
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ر�صا�ص..
ٌ
وموت ِ ...
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َّ
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ْ
باعدت الم�سافة بين ال�شعب والطبقة
النف�سية التي
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وعندما ح َّل اخلري ��ف العراقي يف هذا العام
 2019ف�إنه جاء ملتهب ًا حممو ًال على رياح
التظاه ��رات والإحتجاج ��ات ال�شعبي ��ة التي
�إنته ��تْ اىل �إعت�صام ��ات مفتوح ��ة �سوا ٌء يف
بغ ��داد �أو حمافظ ��ات الو�س ��ط واجلن ��وب،
وعندما مت الت�صدي لتلك التظاهرات وحركة
الإحتج ��اج بالقناب ��ل القاتلة امل�سيل ��ة للدماء
وارتفع ��تْ �أع ��داد ال�ضحاي ��ا م ��ن ال�شه ��داء
واجلرح ��ى وامل�صاب�ي�ن واملختنق�ي�ن ف�إنه ��ا
ع َّمق ��تْ من تلك اله ��وة الفا�صلة ب�ي�ن ال�شعب
واحلكوم ��ة  ،وتركتْ جروح� � ًا عميقة ً نازفة ً
لي�س من ال�سهل معاجلتها يف املدى القريب.
فالرياح اخلريفية التي ه َّبتْ على العراق منذ
الأوّ ل م ��ن �شهر ت�شري ��ن الأوّ ل من هذا العام
 ،قد حملتْ معه ��ا مالمح التغيري املن�شود� ،أو
املطل ��وب �إحداثه يف بنية النظ ��ام ال�سيا�سي
املُتك ّل� ��س واملنغلق على نف�س ��ه  ،خا�صة ً و�إن
اجلماهري املُحتجة واملُنتف�ضة بوجه النظام
ال�سيا�س ��ي القائ ��م قد دفعتْ فات ��ورة الدم من
�أج�س ��اد ال�شهداء واجلرح ��ى  ،وباملقابل ف�إن
احلكوم ��ة ق ��د ّلطخ ��تْ �أيديه ��ا بتل ��ك الدم ��اء
الربيئ ��ة وال ميك ��ن ب�أيِّ ح ��ال ٍ م ��ن الأحوال
تربئ ��ة احلكوم ��ة والقائ ��د الع ��ام للق ��وات
امل�سلحة عادل عبد املهدي من م�س�ؤولية �إراقة
الدم ��اء الربيئ ��ة الت ��ي �سال ��تْ يف ال�ساحات
وال�شوارع واجل�سور .
كونكريت ...أ�َمْ حاجز نف�سي ؟

� َّإن و�ض ��ع احلواج ��ز الكونكريتي ��ة واملوانع
وامل�ص� �دَّات عل ��ى اجل�س ��ور الت ��ي تربط بني
اجلماه�ي�ر واحل�ش ��ود املحتج ��ة م ��ن جه ��ة ،
واحلكوم ��ة يف الط ��رف الث ��اين على اجل�سر
من جه ��ة �أخرى ينبغ ��ي �أن ال يك ��ون حاجز ًا
فكري ًا �أو نف�سي� � ًا بالن�سبة للحكومة والنظام
ال�سيا�س ��ي برمت� � ِه يف ع ��دم التوا�ص ��ل م ��ع
مطالب املتظاهري ��ن اجلوهرية والتي باتتْ
معروف ��ة لدى اجلمي ��ع يف مطالبتها ب�إحداث

التغي�ي�رات اال�سا�سي ��ة يف بني ��ة النظ ��ام
ال�سيا�س ��ي الذي َن َخ َر ُه الف�س ��اد بكافة �أنواع ِه
ومظاهره وبجميع �إفرازات ِه ومخُ ّلفات ِه ،ومن
ِ
ثم يتوجّ ��بُ على النظ ��ام ال�سيا�س ��ي املُتم ّثل
باحلكوم ��ة ورئ�آ�ساته ��ا الث�ل�اث البح ��ث عن
احلل ��ول اجلذرية للأزم ��ة القائمة ،وحماولة
ّ
فك �إختناقاته ��ا و�إخراجها من عنق الزجاجة
التي مت ح�شر تلك الأزمة فيها .
�إن ه ��ول الفاجع ��ة املُتم ّث ��ل ب�أع ��داد ال�شهداء
واجلرحى واملُ�صابني  ،وما تركت ُه من جراح
ٍ يف ج�س ��د املجتمع ،وم ��ا �أحدث ْت ُه من �شروخ
ٍ نف�سي ��ة ينبغ ��ي �أن يتبع� � ُه ح � ٌ
�راك �سيا�س � ٌّ�ي
م ��ن الطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة وخا�ص ��ة م ��ن القلة
احلاكمة يوازي تل ��ك الت�ضحيات ويتح�س�س
مواقع الأمل والوجع الذي ترك ْت ُه تلك الطبقة
احلاكمة يف نفو�س مواطنيها .
يت ّوج ��بُ واحلال هذه وقد دخلتْ التظاهرات
�شهره ��ا الثاين مع ما �أحدث ْت� � ُه من تداعيات ،
� ْأن تنظر احلكومة والرئا�سات الثالث ومعها
القوى ال�سيا�سية املُمَثلة داخل الربملان نظرة
ً فل�سفي ��ة ً واقعي ��ة ً ُتق ِّي ُم م ��ن خاللها التجربة
الفا�شل ��ة طوال ال 16عام� � ًا املا�ضية ومن ثم
تنطلق �صوب ر�سم وتقدمي �صورة ملا ينبغي
� ْأن تكون عليه حي ��اة الدولة واملجتمع خارج
ال�شرنق ��ة ال�صغرية التي وج ��دتْ تلك القوى
نف�سها فيها طوال تلك ال�سنني  ،لتنطلق بعدها
وتحُ � � ّد ُد معاي�ي�ر ( احلي ��اة احل ��رة الكرمية)
الت ��ي يت�ش� �د ُّق به ��ا ال�سا�سة وق ��د كتبوها يف
مُدوَّنته ��م الكربى(الد�ستور) ثم �أحاطوا تلك
أ�سوار مُق َدّ�سة ٍ لكي ال مي�سَّ ها
املُدوَّنة بهال ٍة و� ٍ
�أحده ��م ال م ��ن قري ��ب وال من بعي ��د ،كل ذلك
يتوَّجب النظر اليه يف �إطار الدولة العراقية
احل�ضاري ��ة املعا�صرة التي تنتمي للم�ستقبل
ولي�س تل ��ك الدولة العتيقة التي ترتاجع اىل
ال ��وراء �أو الت ��ي ظلتْ ت ��راوح يف مكانها يف
�أح�سن الأحوال طوال ال�سنوات التي �أعقبتْ

ُارتكب ��تْ على مدى �سن ��وات طويلة  ،ومن ثم
حماولة تق ��دمي حلول ومقرتح ��ات للخروج
م ��ن ه ��ذا امل� ��أزق التاريخ ��ي ب�أق� � ِّل اخل�سائر
والت�ضحي ��ات بعي ��د ًا ع ��ن �ضجي ��ج الإع�ل�ام
والر�سائل واخلطب والكلم ��ات التلفزيونية
املتبادلة .
الهروب �إلى الأَمام !..

ر�ضا املحمداوي

*

�سقوط النظام ال�صدامي عام .2003
�إن �ص ��ور الف�س ��اد الكث�ي�رة وم ��ا خ َّلف� � ُه م ��ن
خ ��راب وتعطيل ُمق� �دَّرات الدول ��ة واملجتمع
 ،وم ��ا ترك� � ُه م ��ن �إنك�س ��ار نف�س ��ي كب�ي�ر يف
نفو�س املواطنني العراقيني والذي تمَ َ ّث َل يف
مالم ��ح النكو�ص الع ��ام  ،وال�شعور باخليبة
واخل ��ذالن  ،ال ُب َّد � ْأن يكون حاف ��ز ًا ،ومنطلق ًا
جدي ��د ًا وج ��اد ًا وحقيقي ًا للح ��راك احلكومي
اخلا� ��ص وال�سيا�س ��ي الع ��ام من �أج ��ل ر�سم
ر�ؤي ��ة جديدة النق ��اذ الأر� ��ض والإن�سان يف
العراق.
َح ْم ٌل خارج الرحم !!

لق ��د َخ�س َر العراق الكث�ي�ر  ..وما زال يخ�سر
وتحَ مّل ن ��زف و�آلآم جراحات كثرية ما زال
ج�س ��د املجتمع والدولة ي ِئ ُّن حتتها  ،من هنا
ت�أتي �ضرورة �إنبثاق ر�ؤية �سيا�سية جديدة
خارج ال�سياق �أو الن�سق احلكومي املتداول
الذي �أع ��اد نف�سه م ّرات  ..وم ّرات  ،وما زال
نف�س� � ِه َم َّرة ً ُ�أخرى
يراه ��ن على �إعادة �إنتاج ِ
من خالل جتاهل هذه التظاهرات ومطالبها
اجلوهرية وحماولة ك�سب املزيد من الوقت
ال�ضائع من خالل الهروب اىل �أمام .
� َّإن تفكي ��ك الطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة ال�صلب ��ة
بطبيعته ��ا ال�صخرية القوي ��ة املتما�سكة قد
يكون مطلب ًا �شعبي ًا وارد ًا لك َّن ُه على ال�صعيد
الواقع ��ي لي�س باالم ��ر الهينّ  ،ذل ��ك لأن تلك
الطبق ��ة رغم م ��ا ي�شوبه ��ا من ف�س ��اد وف�شل
�سيا�س ��ي و�أداري وم ��ايل لكنه ��ا باملقابل ما
زال ��تْ تطمع باملزي ��د من املناف ��ع واملكا�سب
واالمتي ��ازات و�أم ��وال اللج ��ان والهيئ ��ات
الأقت�صادي ��ة التابع ��ة لإح ��زاب ال�سلط ��ة ،
كم ��ا �أ َّنه ��ا لي�س ��تْ مُ�ستع ��د ًة للتن ��ازل عنه ��ا
�أو ت ��رك نفوذه ��ا و�سلطته ��ا وقوته ��ا الت ��ي
اكت�سبته ��ا ط ��وال وجوده ��ا و�إنخراطها يف
العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة ومنا�صبه ��ا ووزاراتها
وم�ؤ�س�ساتها ووج ��ود مثل هذه االعتبارات
واملُ�س ِّبب ��ات هو م ��ا يدفع الق ��وى ال�سيا�سية
بالتم�س ��ك بوجوده ��ا داخل �أروق ��ة ال�سلطة
بكرا�سيها احلكومي ��ة ومواقعها ومنا�صبها
الت ��ي �إحتلته ��ا يف خارط ��ة احلكوم ��ة
وم�ؤ�س�ساتها .
رك ��وب موج ��ة ه ��ذه االحتجاج ��ات �أ�صبح
�صعب� � ًا جد ًا على الق ��وى ال�سيا�سية الداخلة
يف العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة ؛ ذل ��ك لأن موج ��ة
التظاه ��رات االحتجاجي ��ة �أ�صبح ��تْ عالية ً
جد ًا ولي�س م ��ن ال�سهل الو�صول اليها  ،ومل
يب � َ�ق �أمام �أح ��زاب ال�سلطة �س ��وى االلتفاف
على ه ��ذه احل ��ركات االحتجاجية من خالل
حماول ��ة ك�س ��ب الوق ��ت بوا�سط ��ة عملي ��ات
الت�سوي ��ف واملماطل ��ة املتزامن ��ة م ��ع القمع
الدم ��وي له ��ا وكذل ��ك املراهن ��ة عل ��ى مرور
الوق ��ت من �أج ��ل تفتيت �صخرة تل ��ك الكتلة
اجلماهريي ��ة املنتف�ض ��ة وتفري ��ق جمعه ��ا
و�إفراغها من قوتها ال�شعبية املتزايدة .

الأف ��ق ال�سيا�سي امل�س ��دود مع �ضياع بو�صلة
امل�ستقبل يف العراق قد تركتْ �آثارها وا�ضحة
ً يف حتري ��ك اجلماهري املحتجة واملنتف�ضة ،
ولي� ��س م ��ن ال�صحي ��ح معاجلته ��ا بر�صا�ص
القنا�ص�ي�ن والر�صا� ��ص احل ��ي والقناب ��ل
القاتل ��ة امل�سيل ��ة للدم ��اء  ،ذل ��ك لأن مثل هذه
املعاجلة الإنفعالية العاجلة بطابعها الدموي
ل ��ن ُت�صل ��حَ ح ��ال الدول ��ة �أو احلكوم ��ة التي
�إنبثق ��تْ نتيجة عملية قي�صري ��ة للحَ مْل الذي
تكو ََّن خارج الرحم !!
م�شاه ��د القت ��ل الت ��ي طال ��تْ املُتظاهري ��ن
وتناقل ْته ��ا مواقع التوا�ص ��ل االجتماعي قبل
� ْأن تتداوله ��ا القن ��وات الف�ضائي ��ة وتعتمدها
املنظم ��ات الدولية التابعة للأمم املتحدة ،مع
�سق ��وط هذه الأع ��داد املُتزايدة م ��ن ال�شهداء
واجلرح ��ى وامل�صاب�ي�ن الذين بات ��وا يُعدّون
ب ��الآلآف يف بغ ��داد واملحافظ ��ات املنتف�ض ��ة
يتوجبُ الوق ��وف عند دمويته ��ا ووح�شيتها
وب�شاعته ��ا م ��ع ع ��دم اال�ستهان ��ة مب�ست ��وى
ُوملتْ بها .
الق�سوة التي ع ِ
كم ��ا � ْأن ه ��ذه امل�شاه ��د الدموي ��ة الت ��ي طالتْ
كلمة اخيرة
املتظاهري ��ن يج ��بُ � ْأن تك ��ون بداي ��ة ً لر�س ��م نح ��ن ال ن�ستطيع � ْأن ُنغيرِّ من التاريخ �شيئ ًا ،
خط ��وط عري�ض ��ة وكب�ي�رة لر�ؤي ��ة �سيا�سية ولكن علينا البدء ب�صناعة امل�ستقبل .
* ناقد و�شاعر وخمرج تلفزيوين
جدي ��دة ملعاجل ��ة االخط ��اء الرتاكمي ��ة الت ��ي

العدد ( )4550ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -الثالثاء( )19ت�شرين الثاين 2019

Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

ثقافة
ّ
ال�������ش���رق
����م����اء
�����س
َ
ُ

ِح���������داد ال���ح���دي���ق���ة ع���ل���ى رب��ي��ع��ه��ا

ق�صي عطية

*

ناجح املعموري

( ه� � ّزي جذع ه ��ذه النخلة اللحظة
 /ت�س ��اقط علي ��ك  /موت ًا �س ��خي ًا )
رواي ��ة م ��رمي � ��ص  )104ح�ضور
النخل ��ة يف الفن العراق ��ي القدمي
جوه ��ري  ،وظه ��رت بالعدي ��د من
االختام اال�سطوانية وبالتحوالت
الثقافي ��ة � ،صارت رم ��ز ًا دا ًال على
الوف ��رة واخل�صوب ��ة واالنبع ��اث
 ،ومترك ��زت كث�ي�ر ًا يف الأ�ساطري
وحتول ��ت اىل عن�ص ��ر
ال�شرقي ��ة
ّ
بنائ ��ي مه ��م يف �أ�سط ��ورة والدة
ي�س ��وع  .وابت ��د�أ االق�ت�ران ب�ي�ن
ال�سيدة العذراء مرمي وبني النخلة
 ،مثلما كان يف البدء جتاور الآلهة
االنثوي ��ة م ��ع النخل ��ة  .و�ص ��ارت
النخل ��ة مهيمنة عالية يف اخل�صب
امل�سيح ��ي ال ��ذي ميث ��ل امت ��داد ًا
طبيعي ًا ومتط ��ور ًا للبنية الذهنية
العراقي ��ة القدمي ��ة  .وكان لل�سيدة

الع ��ذراء  /مرمي ح�ض ��ور مركزي
يف رواية �سنان انطوان " يا مرمي
" متجاورة مع النخلة التي ظلت
ممت ��دة يف الرواية ثقافي� � ًا وديني ًا
وبالإم ��كان �إج ��راء تن ��اوب ب�ي�ن
االثنني  ،النخلة وال�سيدة العذراء
 /م ��رمي  .ودخ ��ل الطف ��ل ي�س ��وع
 /الحق� � ًا ال�سي ��د امل�سي ��ح ليك ��ون
مثلث ًا مهيمن� � ًا  ...هذا يعني �إمكان
ا�ستح�ضار كل الأ�ساطري املرتبطة
بالنخلة وال�سيدة العذراء وي�سوع
 ،ي�ش ��كل الثال ��وث امل�سيحي ب�ؤرة
اخل�صوب ��ة واالنبعاث يف ديانات
ال�شرق الأدنى القدمي .
جن ��ح الروائ ��ي �سن ��ان انط ��وان
يف توظي ��ف الثال ��وث مبه ��ارة
فني ��ة عالية  ،بعم ��ل روائي ق�صري
ودف ��ع الروائ ��ي النخل ��ة للتجاور
م ��ع �شج ��رة الت ��وت ب�أ�سطورته ��ا

البابلي ��ة البليغ ��ة بداللته ��ا عل ��ى
الت�ضحي ��ة  ،وهي غ�ي�ر بعيدة عن
�أ�سط ��ورة الت�ضحي ��ة امل�سيحي ��ة
والقرب ��ان اجلمع ��ي ( ت ��رى ه ��ل
تتح ��اور النخلة مع �شجرة التوت
�أم �إنه ��ا تتع ��اىل عليه ��ا � ��ص )76
النخل ��ة �ساكن ��ة بذاك ��رة يو�س ��ف
ثقافي� � ًا واجتماعي� � ًا  .وجن ��ح
الروائ ��ي بتحقي ��ق الت ��وازن بني
وظيفته ��ا االجتماعي ��ة والثقافي ��ة
 /الديني ��ة  .ومتي ��ز �سنان برباعة
فائق ��ة يف تخلي ��ق �شخ�صي ��ة "
بري�سم " �صاعود النخل الذي ظل
يط ّرب ويلق ��ح النخلتني يف بيتي
لأكرث من ثالثني �سنة  .كان ي�صرخ
غا�ضب ًا لو ر�أها ( بر�سيم كان يدور
يف ال�ش ��وارع  ،وعندما يرى نخلة
�أهمله ��ا �أ�صحابه ��ا كان يظ ��ل يرن
اجلر� ��س حتى يخرج �أحد من �أهل

البي ��ت  ،ليوبخه ��م عل ��ى ق�سوتهم
وغالظ ��ة قلوبهم � .أ�صب ��ح بري�سم
�شب ��ه �أ�ص ��م يف �سنوات ��ه الأخرية
وكان ي�صرخ  " :ما عندي غري الله
والنخ ��ل  .....م ��ا عن ��دي غري الله
والنخل  .....ولعل الله كان يحبه
حق� � ًا لأنه �أخ ��ذه ذات ظهرية وهو
يعان ��ق نخل ��ة يف ب�ست ��ان كان ق ��د
ت�سلقها ليلقحه ��ا ف�سكت قلبه وهو
يف التبلي ��ة  .م ��ات وه ��و يعتن ��ي
بالنخلة التي كان يخاطبها وك�أنها
ب�ش ��ر  .وكان قد �أ�صب ��ح �أ�سطورة
ب�ي�ن �صواعي ��د النخ ��ل  .ه ��ذا م ��ا
�سمعت ��ه م ��ن جا�س ��م ! ال�صاع ��ود
ال ��ذي ب ��د�أ يعتن ��ي بالنخلتني بعد
وفاة بري�سم �ص  )83تبدو وظيفة
بري�سم وجا�سم م�صدر ًا اقت�صادي ًا
،لكنه ��ا يف املعن ��ى الأعم ��ق نوع� � ًا
م ��ن الت�ش ��ارك اخلف ��ي بالطقو�س

رواية اتيكو�س لي�ش ..اللغة مكثفة
وجميلة لكنها عنيفة

الديني ��ة اخلا�ص ��ة بالنخل ��ة ،
املنفتحة على رمزية الآلهة الأنثى
يف الع ��راق وال�سي ��دة الع ��ذراء ،
وهم ��ا ال ينتمي ��ان للم�سيحي ��ة ،
بل هم ��ا متج ��اوران معه� � ًا  ،حتى
اقرتنت النخلة بالكني�سة و�صارت
كائن ًا حي ًا  ،يومئ للعذراء وي�سوع
( اعجبن ��ي �أن النخل ��ة تق ��ف يف
باحة الكني�سة  .رمبا كانت حتمي
مرمي التي يف املغارة  ...كان عبد
البا�سط يجود �س ��ورة مرمي التي
ظه ��رت �آياتها عل ��ى ال�شا�شة بخط
جمي ��ل  ....وعندم ��ا و�ص ��ل اىل (
ف�أج�أه ��ا املخا�ض اىل جذع النخلة
 ،قالت يا ليتني متُ قبل هذا وكنت
ن�سي ًا من�سي ًا  ،فناداها من حتتها �أال
حتزين قد جعل ربك حتتك �سري ًا ،
وه ّزي �إليك بجذع النخلة ت�ساقط
عليك رطب ًا جني ًا �ص . )97

ترجمة  :عدوية الهاليل

عن الطبعة الثانية لروايته
الأولى (بين الذئاب وقطاع
الطرق ) ال�صادرة عن دار
ن�شر بو�شيه كا�سل  ،ا�ستحق
الكاتب اتيكو�س لي�ش
الجائزة الكبرى للأدب
الأميركي لعام .. 2016

وتناف�س ��ت رواي ��ة لي� ��ش املول ��ود يف
نيوي ��ورك ع ��ام  1972م ��ع روايت�ي�ن
امتازت ��ا برباعة كتابتهما هما (العزاءات
ال�صغ�ي�رة ) للكات ��ب اي ��دي جوي� ��س
ال�صادرة عن من�شورات ريفاج  ،ورواية
( ر�س ��وم ليلية ) للكاتبة مويل برينيت�س
ال�ص ��ادرة عن من�ش ��ورات كامل ��ان ليفي ،
�أم ��ا رواية (ب�ي�ن الذئاب وقط ��اع الطرق
) فق ��د يوح ��ي عنوانها بالغراب ��ة  ،لكنها
لي�ست غريب ��ة بقدر ماه ��ي ق�صة مفجعة
من احلب والعن ��ف عن قدامى املحاربني
يف احل ��رب يف الع ��راق وع ��ن م�سلم�ي�ن
�صينيني غري قانونيني يف نيويورك من
الب�ؤ�ساء واملهم�شني ...
ورغ ��م �أن اتيكو� ��س لي� ��ش ه ��و اب ��ن
اال�سط ��ورة غوردون لي�ش ال ��ذي ا�شتهر
بتحري ��ر ق�ص�ص م�ؤلفني كب ��ار من �أمثال
كارف ��ر وريت�شارد فورد وباري هانا � ،إال
�أن انهم ��ا كان ��ا على خ�ل�اف لوقت طويل
مادفع اتيكو�س االبن اىل �أن يتدبر �أمره
دون م�ساعدة من والده ..قبل �أن مي�ضي
�سن ��وات م ��ن عم ��ره يف كتاب ��ة روايت ��ه
 ،مار� ��س ع ��دة مه ��ن �صغ�ي�رة وانخ ��رط
يف البحري ��ة كم ��ا ق ��ام بتدري� ��س اللغ ��ة
االنكليزية يف ال�صني ...
وح�ي�ن �أمت روايت ��ه الأوىل ق ��ام بن�شرها
لدى نا�شر �أمريكي �صغري يف من�شورات
( تاي ��ران بوك� ��س)  ،ويف ع ��ام 2015
 ،خطف ��ت ه ��ذه الرواي ��ة املذهل ��ة جائزة

فولكرن التي تندرج �ضمن جوائز النخبة
االدبي ��ة يف الواليات املتحدة  ،وكان من
بني الذين فازوا بها دون دوليلو  ،فيليب
روث  ،وجون �إبدايك ..
لق ��د قاوم ��ت ه ��ذه الرواي ��ة العدي ��د من
الآراء لتت�ص ��در الروايات وحت�صل على
اجلائ ��زة االوىل اذ اعتربه ��ا البع� ��ض
ريبورتاج� � ًا ادبي ًا نظرا مل ��ا حفلت به من
عم ��ل ميداين لكن ق ��وة الن�ص ومتا�سكه
ت�أ�س ��ر الق ��ارئ قبل جلن ��ة التحكيم ومن
بداية الرواية حتى نهايتها ..
جتري �أحداث الرواية يف �أمريكا الآمنة
مابع ��د اح ��داث احلادي ع�شر م ��ن ايلول
 ،حي ��ث متكن ��ت زويل  ،ال�شاب ��ة الغريبة
امل�شك ��وك بها م ��ن دخول ام�ي�ركا ب�شكل
غري قانوين ..و(زويل ) هي فتاة �صينية
من �أ�صل اويغوري – وهو �شعب م�سلم
و�س ّن ��ي وناطق باللغ ��ة الرتكية ..-وهي
ابنة لرجل ع�سكري ومتتك هيئة ممتازة
و�شخ�صي ��ة قوي ��ة فهي �شجاع ��ة وعاملة
د�ؤوب ��ة ولبق ��ة وح�سن ��ة التدب�ي�ر  ،لكن
لغته ��ا االنكليزية �ضعيف ��ة وحني بحثت
ع ��ن عمل بني ال�صيني�ي�ن املوجودين يف
�أم�ي�ركا  ،مل يفهم ��وا لغته ��ا وعاملوه ��ا
باحتقار ..
هن ��اك �أي�ض� � ًا ال�ش ��اب االمريك ��ي �سك�ن�ر

* �شاعر �سوري

ال�سايب��ورغ� ..شخ�صي��ات رقمي��ة قادمة
د .حممد ح�سني حبيب

الذي م ��ازال يحتفظ بقيافت ��ه الع�سكرية
امل�ضحك ��ة رغ ��م مغادرت ��ه اجلي� ��ش ،
فطريق ��ة حالقته ل�شع ��ره امل�شذب بعناية
وحمله حقيبة اجلي�ش با�ستمرار جعاله
�شخ�ص� � ًا الميك ��ن الوث ��وق ب ��ه �أو يج ��ب
احل ��ذر من ��ه يف �أح�سن الأح ��وال ...كان
�سك�ن�ر قد خرج مدمر ًا م ��ن ثالث جوالت
خا�ضها م ��ع رفيق له يف العراق وارتكبا
فيه ��ا �أعما ًال وح�شي ��ة  ،وكانت �أمريكا قد
�شكرت ��ه على جهوده يف احل ��رب  ،وبعد
�إ�صابته و�إجرائ ��ه عملية جراحية فا�شلة
 ،انتهت مهمته يف العراق وعاد اىل بلده
�أمريكا حام ًال حقيبته على ظهره  ،بر�أ�س
متخم بكل ماهو م�ؤمل ..ففي كل ليلة كان
يتم ��زق �أمل ًا ب�سبب �أحالم احلرب وماكان
يرتكب ��ه م ��ن انته ��اكات  ،وت�ص ��م �أذني ��ه
�صيحات رفاقه امل�شوهني بفعل �إ�صابات
احلرب ..
ح�ي�ن تتقاط ��ع ط ��رق زويل و�سك�ن�ر
ويلتقي ��ان م�صادف ��ة  ،تتحك ��م الغري ��زة
بالكائن�ي�ن املتعب�ي�ن وتتوح ��د عزلتهم ��ا
وميلهم ��ا للجهد البدين والقوة الع�ضلية
وتق ��رب خماوفهم ��ا بينهما �أي�ض� � ًا  ،فهي
تخ�ش ��ى �أن تق ��وم ال�شرط ��ة بتوقيفها ثم
تر�س ��ل اىل ال�سج ��ن وبعده ��ا تع ��اد اىل
ال�صني � ،أم ��ا �سكرن فيخ�ش ��ى �أن ي�صيبه
اجلنون �أو اال�ست�سالم للموت ..
قب ��ل �أن يكتب روايت ��ه  ،ت�سكع اتيكو�س
لي�ش كث�ي�ر ًا يف �إحياء نيويورك املخيفة
يف كوني ��ز وبرونك�س واحل ��ي ال�صيني
 ،وط ��اف بني الباع ��ة والتجار واملهربني
من كل جن�س والعمال من كل اجلن�سيات
..وا�ستخ ��دم كل ذل ��ك يف روايته لتظهر
احل ��وارات ب�ي�ن زويل و�سك�ن�ر م�ؤث ��رة
و�صادم ��ة � ،أم ��ا لغة الرواي ��ة فهي مكثفة
وجميلة لكنها عنيفة يف الوقت ذاته ..لقد
بدا الثنائي وك�أنهما وحيدان يف جزيرة
و�سط املحيط والميكنهما اخلال�ص منها
�..أما الأفق بالن�سبة لهما فقد بدا النهائي ًا
وهما يقفان على حدوده !!!
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منذ تلك اللحظة التي هيمن
فيها الحا�سب االلكتروني
على جميع المجاالت العلمية
والثقافية والفنية ،والخطى
مت�سارعة نحو تن�شيط وتطوير
عالقة (االن�سان) بهذا الحا�سب
العمالق ب�سلطته الكبيرة
وال�ضئيل بحجمه ،بل �أ�صبح
البع�ض ي�صفه بانه بيتنا
الثاني بل �أكثر اهمية من بيتنا
ال�سكني الأول لأننا نحمله – �أي
الحا�سوب (الموبايل) – معنا
اينما نذهب �أو نكون  ،من هنا
تعقدت هذه العالقة وات�سمت
�أحيان ًا بالخطورة والرعب
والقلق � ،إذا لم يكن العقل
االن�ساني قد ت�ش ّبث بنفوذه
على العقل االلكتروني الذي
يحمله بين يديه  ،و�إال �ستكون
النتائج ذات عواقب وخيمة
على الأول وانت�صاراً �ساحق ًا
للثاني .

تتوق ��ف ه ��ذه املقالة عند حمط ��ة واحدة
م ��ن حمطات هذه العالق ��ة التي �أ�صبحت
مبثابة قلق وتوج�س مبعثه من اخلرباء
واملهتمني جتاه توقعاته ��م واكت�شافاتهم
االلكرتوني ��ة الرقمي ��ة الت ��ي اثبتته ��ا
االبت ��كارات احلا�سوبي ��ة لع ��دد كبري من
الرباجمي ��ات والع ��وامل االفرتا�ضي ��ة
وال�شخ�صي ��ات املرقمن ��ة الإذاعي ��ة منه ��ا
والتلفازي ��ة و�ص ��و ًال اىل ال�شخ�صي ��ات

ال�سينمي ��ة الفيلمي ��ة  ،حمقق ��ة لن ��ا ه ��ذه
االبت ��كارات �أبطا ًال درامي�ي�ن جدّد اطلقت
عليهم م�صطلح ًا جدي ��د ًا هو ال�سايبورغ
�أو ( مابع ��د االن�س ��ان )  ،مبعن ��ى �إنه ��ا
�شخ�صي ��ات جت ��اوزت مفه ��وم ( االن�سان
) التقلي ��دي لت�ص ��ل اىل مفهم ��وم جدي ��د
ومعا�ص ��ر ي�ساير هذه التقانة الرقمية بل
وميتزج معها لدرجة التحدي االلكرتوين
بني ما هو مادي و ما هو فوق املادي .
�إذ ًا  ..ال�سايب ��ورغ ه ��و تل ��ك ال�شخ�صي ��ة
الآدمي ��ة املتكون ��ة م ��ن جز�أي ��ن  :الأول
جزء حيوي والآخ ��ر جزء �آيل ،و�إن هذه
ال�شخ�صية لديها قدرات خا�صة  ..ليطرح
البحث ت�سا�ؤله بح�سب الآتي  :هل يوجد
بالفعل ا�شخا�ص بهذه املوا�صفات الآن ..
�أو م�ستقب ًال ؟
كلن ��ا �سايبورغي ��ون � ..شئن ��ا �أم ابينا ..
هكذا ي�ؤك ��د اخلرباء واملهتم�ي�ن  ..وذلك
ب�سب ��ب تعلقن ��ا وتوا�صليتن ��ا بالتقني ��ة
الرقمية معها ومع كل جديد يظهر عربها
ومنه ��ا  ..فاذا مل نك ��ن اليوم  ..فم�ستقب ًال
كلنا م�شروع �سايب ��ورغ بامتياز بح�سب
جتلي ��ات الواق ��ع وا�ستنباطاته العلمية .
بل �إن البع�ض يرى ومنهم م�ؤ�س�س الذكاء
اال�صطناع ��ي (مارفني من�سكي) من معهد
(ما�سا�شو�ست�س للتكنولوجيا) يرى " �أن
ه�ؤالء النا�س املعدلني قد ميثلون املرحلة
التالي ��ة م ��ن مراح ��ل التط ��ور الب�ش ��ري
،وبذلك �سنك ��ون قد حققنا خلود ًا حقيقي ًا
عن طريق ا�ستب ��دال الفوالذ وال�سليكون
باجللد " .
تو�سع ��ت (الرقمي ��ة) لت�شم ��ل جم ��االت
وا�سعة م ��ن العلوم والفن ��ون والثقافات
 ،اىل جانب التعامالت والعالقات العامة
واخلا�ص ��ة التجاري ��ة منه ��ا وال�سيا�سية
واالجتماعي ��ة  ،ب ��ل ن ��كاد جن ��زم �أن هذه
الرقمي ��ة االلكرتوني ��ة ق ��د هيمن ��ت عل ��ى
خمتلف الأمور احلياتية بامتياز  ،لدرجة

�إنن ��ا ال ميكن ت�صور حياة ما  ،بدون هذه
الرقمي ��ة  ،ب ��ل �إن جمتمع ًا م ��ا ،ال يحتاج
اىل التعامل الرقمي اليوم  ،يعد جمتمع ًا
تقليدي� � ًا يقط ��ن يف مراح ��ل مت�أخ ��رة من
الزم ��ن  ،وينبغ ��ي تنبيه ��ه وق ��رع جر�س
الإنذار و�سط �أهله ونا�سه وف�ضائه .
هذه الرقمية ال ميكن �أن تتنف�س �أو تكون
ديناميكية حية � ،إال حتت ف�ضاء (ال�شبكة
العنكبوتي ��ة العاملي ��ة) �أي االنرتن ��ت ،
وكان كث�ي�ر م ��ن املهتم�ي�ن واملحلل�ي�ن قد
تنب� ��أ به ��ذه الث ��ورة الرقمي ��ة من ��ذ زم ��ن
طويل ،ب ��ل عدّها مرحلة مهم ��ة وعمالقة
من مراحل التط ��ور الب�شري وال�صناعي
ومنه ��م ( رمي ��ي ريفي ��ل ) بقول ��ه  " :فاذا
م ��ا �صدقنا العديد م ��ن املحللني ف�سنكون
يومها �شاهدي ��ن وفاعلني لثورة �صناعية
ثالثة مرتبطة بتنمية تكنولوجيا الإعالم
والتوا�ص ��ل ،بع ��د ث ��ورة �صناعي ��ة �أوىل
ارتكزت على تطور االلة البخارية و�سكة
احلدي ��د ،ثم ث ��ورة ثاني ��ة اعتم ��دت على
ا�ستغ�ل�ال الكهرب ��اء والب�ت�رول .وحالي ًا
تدخ ��ل املجتمع ��ات الغربي ��ة يف مرحل ��ة
ثالثة بف�ض ��ل االلكرتونيات واالعالميات
واالنرتنت " (� ، 2018 ، 9ص  ، 17رميي
ريفيل ) .
وع ��ن الث ��ورات الث�ل�اث (الزراعي ��ة
وال�صناعي ��ة والرقمي ��ة ) ي�ؤك ��د امل� ��ؤرخ
الفرن�س ��ي كارون " �إن تل ��ك الث ��ورات
الثالث خمتلف ��ة كثري ًا ب�ص ��ورة مبدئية،
لك ��ن لديه ��ا �سم ��ات م�شرتك ��ة ،فف ��ي كل
م ��رة نالح ��ظ ظه ��ور �شب ��كات مو�سع ��ة
(�سك ��ة حدي ��د ،والكهرب ��اء ،واالنرتنت)
م ��ع ظه ��ور �شخ�صيات مبتك ��رة (جيم�س
وات و�آلت ��ه البخاري ��ة ،توما�س ادي�سون
وامرباطوريت ��ه ال�صناعي ��ة ،بيل غيت�س
م ��ع ميكرو�سوف ��ت) � ، 2018 ، 9( " .ص
 ، 17رمي ��ي ريفيل  ،نف�س ��ه)  .ولقد �أ�شار
انط ��وان بطر� ��س يف كتاب ��ه ( الث ��ورات

العلمي ��ة العظم ��ى يف الق ��رن الع�شري ��ن
) اىل �أن كل الث ��ورات العلمي ��ة مث ��ل :
( ميكاني ��كا الك ��م و النظري ��ة الن�سبي ��ة
و نظري ��ة االنفج ��ار الكب�ي�ر و الث ��ورة
ال�صناعية ) كانت ثورات مرحلة  ،ما عدا
(الثورة املعلوماتية)  ،هي ثورة م�ستقبل
ال مرحل ��ة  ،اىل جانب ث ��ورة االت�صاالت
والذكاء ال�صطناعي .
وم ��ن �أج ��ل خدم ��ة االن�سانية فيم ��ا تقدم
واالن�ساني ��ة اجلدي ��دة  " ...يبدو العديد
م ��ن اخلطاب ��ات الطوباوي ��ة اليوم حول
العوامل االفرتا�ضية اجلديدة التي تظهر
يف االف ��ق او ح ��ول الق ��درات املعرفي ��ة
اجلديدة المكاني ��ة الزيادة يف طول عمر
الإن�س ��ان " (�� � ، 2018 ، 9ص  ، 17رميي
ريفيل  ،نف�سه)  ،وهذا م�ؤ�شر اويل يظهر
لن ��ا يف �أن التحكم االلكرتوين وجتاوزه
لل ��ذكاء الآدم ��ي ق ��ادم ال حمال برغ ��م �أن
املنظ ��ور العربي والثقاف ��ة العربية قد ال
تتفاعل اليوم مع مثل هذه التوقعات لأن
االنرتنت وبح�سب ما يرى نبيل علي انها
 " :متث ��ل بالن�سبة لنا نحن العرب حتدي ًا
ثقافي ًا قا�سي ًا على اجلبهات جميع ًا� ،سواء
فيم ��ا يخ�ص م�ضم ��ون ر�سائلنا الثقافية،
وقيمة تراثنا عاملي ًا� ... ،أ�صبحنا مهددين
يف ظ ��ل ثقاف ��ة االنرتنت بفج ��وة لغوية
تف�صل بني العربية ولغات العامل املتقدم،
تنظ�ي�ر ًا وتعليم ًا وا�ستخدام� � ًا وتوثيق ًا،
مثلما نح ��ن مهددون ب�ضم ��ور �شديد يف
انتاجنا الإعالمي وال�سينمائي و�إبداعنا
الفني  ،ومهددون �أي�ض ًا ب�سلب تراثنا من
فنون �شعبي ��ة و�أغان ومقامات مو�سيقية
و�أزي ��اء وط ��رز معماري ��ة " ( ، 2001 ، 2
�ص  ، 125نبيل علي) .
لكن ه ��ذا التهديد مل يتخذ م�س ��ار ًا �سلبي ًا
بح�سب ما يرى الباحث  ،بل انه كان دافع ًا
ثقافي ًا وموقف� � ًا عربي� � ًا مو�ضوعي ًا هيمن
على العقل العربي بعد جتاوزه لوجهات
نظر اثبتت ف�شلها مثل � ،أن االنرتنت لدى
الع ��رب و�سيلة للدرد�شة ح�سب  ،يف حني
�إن ��ه و�سيلة علمية وثقافي ��ة لدى الغرب ،
بل يف �أ�صل �إن�شائه و�أهدافه بعد اجتياز
اله ��دف الع�سك ��ري كم ��ا ه ��و مع ��روف .
ف ��راح العقل العربي ينح ��ت م�صطلحاته
ومفاهيم ��ه مقتب�س� � ًا مرة ومتاث ��ر ًا مرات
�آخ ��ر ،مبا اثبتت �شبكة االنرتنت علميتها
وثقافته ��ا العاملية  ،فظه ��رت لنا عربي ًا ( :
الثقاف ��ة الرقمي ��ة ) بتن ��وع تخ�ص�صاته ��ا
االدبية والفنية مث ��ل ( الق�صيدة الرقمية
و الرواي ��ة الرقمي ��ة وامل�س ��رح الرقمي و
اللوح ��ة الت�شكيلي ��ة الرقمي ��ة وال�سينم ��ا
الرقمي ��ة واملو�سيقى الرقمي ��ة ) وغريها
م ��ن الفنون والآداب االخ ��رى  ،تلك التي
�أفادت من ه ��ذه الرقمية وا�ستثمرتها يف
تفعيل �آفاق ومديات �إبداعها وجمالياتها
الفكرية وال�شكليّة والفل�سفية.
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اقــــرأ
مذكرات جورج �أورويل

عن دار املدى �صدرت الرتجمة العربية ملذكرات الكاتب
االنكلي ��زي ال�ش ��هري جورج �أورويل الت ��ي حررها بيرت
دافي�س ��ون ..وال ي ��زال �أوروي ��ل دون �س ��ائر الك ّت ��اب
العظم ��اء ،يحظ ��ى بكثري من احلف ��اوة ،لأنه ا�س ��تطاع
قراءة امل�س ��تقبل برباعة ،فنبوءات ��ه انطبقت وما تزال
عل ��ى جمتمع ��ات و�أنظم ��ة متعاقبة .كت ��ب �أورويل يف
النق ��د الأدبي وال�ش ��عر اخلي ��ايل وال�ص ��حافة ،و�أكرث
�ش ��يء ع ��رف به هو عمل ��ه ال�ش ��هري  ،1984وروايته
مزرع ��ة احلي ��وان ،واللت ��ان مت بي ��ع ن�س ��خهما مع� � ًا
�أكرث م ��ن �أي كتاب �آخر لأي من كت ��اب القرن الواحد
والع�ش ��رون ،وق ��د و�ضعت ��ه �صحيف ��ة "التاميز" يف
املرتبة الثانية يف قائمة �أعظم  50كاتبا بريطانيا.

بابل ..ت�ؤبن الراحل الكاتب وال�صحفي املعلم عدنان ح�سني
�أدارت احلف ��ل ال�شاب ��ة روان
�س ��امل التي ب ��د�أت قوله ��ا بقول
ال�شاعر حممود دروي�ش "املوت
اليوج ��ع املوت ��ى ب ��ل ،يوج ��ع
الأحياء".
و�أ�ضاف ��ت ،كان رحيل ال�صحفي
والكاتب عدن ��ان ح�سني موجعا
لأنن ��ا مازلنا بحاج ��ة اليه معلما
وموجها وثائرا.
ان �أجم ��ل ماعلمن ��ا �إي ��اه ،كي ��ف
�أقام فرع بابل للنقابة الوطنية ي�ستطي ��ع امل ��رء ان يحت ��ج عرب
لل�صحفيني بالتن�سيق مع
حروفه ..لقد نالته يد املوت لكن
احتاد ادباء بابل م�ساء ال�سبت
كتابات ��ه وخا�ص ��ة �شنا�شيله يف
للراحل
املن�صرم حفال ت�أبينيا
املدى �ستبقيه حيا بيننا.
عدنان
الكاتب وال�صحفي
و�ألق ��ى ط ��ارق ح�س�ي�ن �شقي ��ق
ح�سني.
الراح ��ل كلم ��ة موج ��زة تط ��رق
�أقيم احلفل على �ساحة احلرية فيه ��ا اىل مواقف ��ه املبدئي ��ة على
و�سط مدينة احللة بني ح�شود �صعي ��دي ال�صحاف ��ة وال�سيا�سة
املتظاهرين بح�ضور رئي�س
ا�ستهلها مبقاطع �شعرية :
مره كتلي..
االحتاد العام للأدباء والكتاب
الباحث ناجح املعموري وجمع الريح لو هبت علينه
�إتبوك كل ا�شعارنه
من االدباء والإعالميني اىل
جانب عائلة الراحل وحمبيه .ومره كتلي ..
الديچ لو بطل يعوعي بدارنه

جمهور تيلور �سويفت
يجرب �شركتها على
�إقفال �أبوابها
ا��ض�ط��رت ��ش��رك��ة الإن �ت��اج ال�ف�ن��ي املنتجة ال�سابقة
لأل� �ب ��وم ��ات ال �ن �ج �م��ة الأم��ري �ك �ي��ة ال�ع��امل�ي��ة
ت��اي�ل��ور �سويفت Big Machine
 Recordsالق �ف��ال �أب��واب �ه��ا بعد
ت�ل�ق�ي�ه��ا ر� �س��ائ��ل ت �ه��دي��د بالقتل
واالع�ت��داء من جانب معجبي
املغنية.
وح � ��دث ذل� ��ك ب���س�ب��ب
�إط�� �ل � ��اق ج��م��اه�ي�ر
تايلور �سويفت حملة
عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي ،لتقدمي الدعم
واملطالبة بحقوق جنمتهم،
وذل��ك بعد ان منعتها ال�شركة من
�أداء �أغنياتها القدمية وا�ستخدامها يف
فيلمها الوثائقي ال �ق��ادم على �شبكة
"نيتفلك�س" ،وفقا للتقرير الذي ن�شر
على موقع""foxnew
وي�أتي ذلك على اثر تعليق �سويفت
التي طالبت م��ن خالله متابعيها
بالتعبري عن دعمهم لها يف النزاع
القائم ب�ش�أن ملكية �أغانيها.

جودت جايل
الكات ��ب واملرتج ��م �ص ��در ل ��ه م�ؤخ ��را
ع ��ن دار امل�أمون كت ��اب بعنوان (حرب
املهرج�ي�ن) وه ��و خمت ��ارات ق�ص�صية
ق�ص�ي�رة ترجمه ��ا خ�ل�ال ال�سنت�ي�ن
املا�ضيت�ي�ن وتنتم ��ي الن�صو� ��ص اىل
بل ��دان عديدة ،وت�ضم جت ��ارب جديدة
للق�ص ��ة الق�ص�ي�رة والق�ص ��ة الق�صرية
ج ��دا ويعد جايل واحدا من املرتجمني
املتميزي ��ن الذي ��ن قدم ��وا العدي ��د م ��ن
الرتجم ��ات كان �آخرها مذكرات �شقيق
ال�شاعر اال�سباين لوركا.
نبيل العطية
الكاتب واملحقق �صدر له كتاب بعنوان
"م ��ن نت ��اج املحقق ��ات العراقي ��ات"
والكت ��اب ي�سل ��ط ال�ض ��وء عل ��ى نت ��اج
املحقق ��ات العراقي ��ات يف جم ��ال اللغة
واالدب وال�شعر والتاريخ.
الفن ��ان الكومي ��دي ي�ساع ��د خلو� ��ض
جترب ��ة جديدة يف العم ��ل التلفزيوين

نظ ��ل نوم ��ه وي�سط ��ي علين ��ه ننزل نغني حلمنه
جارنه
بديره بيها الطبع �إ�ش
.....
بعد ذلك �سلط ال�ضوء على �سرية
مره كتلي ..
الراحل الذاتية واملهنية وقال..
�إحنه حمامه حمامه �إباليه ع�ش يف املرحل ��ة الثاني ��ة م ��ن ق�س ��م
تتعب �إجناحاتنه �إ�شما تنفر�ش ال�صحاف ��ة بكلي ��ة الآداب ا�صدر

بيل غيت�س ي�ستعيد �صدارة قائمة �أغنى رجل يف العامل
ا�ستعاد امللياردير ال�شهري بيل غيت�س مالك �شركة
"مايكرو�سوفت" �صدارة قائمة اغنى رجل يف العامل،
بعد ان كان قد تراجع اىل املركز الثاين ثم الثالث يف
ال�سنوات االخ�يرة ل�صالح امللياردير الأمريكي جيف
بيزو�س مالك �شركة "�أمازون" الذي تراجع عن �صدارة
قائمة �أغنى �أغنياء العامل ،وفق ت�صنيف جديد ملوقع
"بلومربغ" الأمريكي .وبح�سب الت�صنيف اجلديد
فقد تفوق بيل غيت�س مالك �شركة "مايكرو�سوفت"
الأمريكية ،ليت�صدر قائمة اغنى رجل يف العامل،

اثر ارتفاع �أ�سهم �شركته بعد العقد الذي وقعته ال�شركة
مع البنتاغون.ويبلغ قيمة عقد ال�شركة الأمريكية ع�شرة
مليارات دوالر ،ويقت�ضي من �شركة "مايكرو�سوفت"
�إن�شاء بنية حتتية لتخزين بيانات الإدارة الع�سكرية
الأمريكية .وبذلك ترتفع �أ�سهم ال�شركة ،لت�صل اىل 110
مليار دوالر .وتراجع جيف بيزو�س اىل املركز الثاين
برثوة بلغت  109مليارات دوالر ،واحتل بينو �أرنو،
رئي�س جمموعة �شركات "لوي�س فيتون" و "مويت
هين�سي" املرتبة الثالثة بـ 103مليارات دوالر.

�أجنلينا جويل تظهر مع �أحمد زكي
برع عدد قليل من جنوم ال�سينما امل�صرية
يف التمثيل م��ع جن��وم ه��ول�ي��وود ،ومن
�أب��رزه��م املمثل ال��راح��ل عمر ال�شريف،
وم�ؤخر ًا حقق �صاحب الأ�صول امل�صرية
مينا م�سعود �شهرة يف ه��ول�ي��وود من
خالل فيلم "."Aladdin
ويف هذا امل�شروع الفني ،يتخيّل م�صمم
الغرافيك امل�صري حممد جابر �أبرز جنوم
ال�سينما امل�صرية من خمتلف الأجيال مع
نظرائهم من هوليوود يف م�شاهد تبدو
وك�أنها من �أعمال �سينمائية م�شرتكة.
وط� ��رح امل �� �ص��ري ج��اب��ر ال �ع��دي��د من
الت�صاميم التي تدمج جن��وم ال�سينما
امل�صرية م��ع جن��وم ه��ول�ي��وود لت�صبح

تقرير
 حممد جا�سم

*حي ��ث �سيظه ��ر هذه امل ��رة وهو يقدم
برناجم ��ا تلفزيونيا بعن ��وان "النا�س
ت�س� ��أل" ..والربنام ��ج خدم ��ي يتناول
�ش ��كاوى النا�س ..وق ��د اكد حممود ان
جترب ��ة العم ��ل كمق ��دم برام ��ج جتربة
مهم ��ة حي ��ث ي�ستع ��د قريب ��ا لتق ��دمي
برنام ��ج لالطفال بعن ��وان "لنقر�أ" من
انت ��اج منظمة اليون�سي ��ف الهدف منه
الت�شجيع على القراءة عند ال�صغار.

الراح ��ل كتي ��ب (�صحافة ثورة
الع�شرين) باال�شرتاك مع زميله
يف الق�سم عبد الر�سول ح�سني،
وبعد تخرجه مبا�شرة �سافر اىل
الكوي ��ت وعم ��ل هن ��اك حم ��ررا
يف جمل ��ة (�أ�ض ��واء الكوي ��ت)

وبع ��د عودت ��ه اىل الع ��راق
عم ��ل يف جملت ��ي (جملت ��ي) و
(املزم ��ار) قبل ال�ص ��دور العلني
جلري ��دة طري ��ق ال�شع ��ب الت ��ي
التح ��ق بها يف بداي ��ة �صدورها
العلن ��ي والزمه ��ا حت ��ى الع ��دد
الأخري منه ��ا قبل �أن تتوقف عن
ال�صدور اثر انقالب البعث على
حليف ��ه ال�شيوع ��ي يف (اجلبه ��ة
الوطني ��ة) وح ��ل ب ��ه م ��ا ح ��ل
برفاقه ممن جنا منهم من قب�ضة
اجلالد ،حيث الرحلة ال�شاقة يف
خمتلف عوا�ص ��م املهجر ف�ضال،
عن مكوثهم يف جبال كرد�ستان
لفرتات متفاوتة.
وقال ح�سني نهابة م�س�ؤول فرع
النقابة ،لقد خ�سرن ��ا قلما ناطقا
و�صوت ��ا عاليا لطامل ��ا ايقظ فينا
روح الثورة.
وق ��ال �ص�ل�اح ال�سعي ��د رئي� ��س
احت ��اد ادب ��اء باب ��ل ،خ�سارتن ��ا
كبرية يف رحي ��ل عدنان ح�سني
خا�ص ��ة يف ه ��ذا الوق ��ت ال ��ذي
يخو� ��ض في ��ه �شعبن ��ا معرك ��ة

�شر�س ��ة �ض ��د �أ�ساط�ي�ن الف�ساد،
مت�سائال :فمن اي �شنا�شيل نطل
على �أوجاعنا من بعده؟
وق ��ال االعالم ��ي الب ��ارز فا�ضل
الطائ ��ي ،مل الت ��ق يف حيات ��ي
عدن ��ان ح�س�ي�ن ،لكن ��ي عرفت ��ه
جي ��دا م ��ن خ�ل�ال ن�شاط ��ه
ال�صحف ��ي املتمي ��ز و�أكاد اجزم
ب�أن ��ه م ��ن ال�صحفي�ي�ن القالئ ��ل
الذين �صانوا �شرف الكلمة رغم
كل التحدي ��ات الت ��ي يواجهه ��ا
ال�صحفي امللتزم.
ث ��م اختتم احلف ��ل بكلمة لأهايل
مدينة املدحتية (م�سقط الر�أ�س)
القاه ��ا عنه ��م املرب ��ي فا�ض ��ل
ال�شبي ��ب �أح ��د زم�ل�اء الراح ��ل
وجمايلي ��ه ا�ستعر�ض فيها عددا
من املواقف م�ستذكرا اعتقالهما
�سوي ��ة يف موقف خل ��ف ال�سدة
مل�شاركتهما يف مظاهرات الطلبة
�ضد حكومة طاه ��ر يحيى ،فيما
اعتذر الباح ��ث ناجح املعموري
ع ��ن قراءة ورقت ��ه املعدة ب�سبب
ت�صاعد زخم التظاهرات.

م ��ن يت�صف ��ح ال�صحاف ��ة العراقي ��ة
والعربية واالجنبية يقر�أ تعليقات
كث�ي�رة لالدباء واملثقفني العراقيني
يف املهج ��ر .وكله ��م يعلنوه ��ا
�صراح ��ة ت�أييده ��م املطل ��ق للروح
الثوري ��ة الوثاب ��ة الت ��ي يتمتع بها
املتظاه ��رون ،وروح التح ��دي
للنظ ��ام الفا�سد والظ ��امل .بع�ضهم
ق ��ال �شع ��را او كلم ��ات حما�سي ��ة
وت�شجيعي ��ة بح ��ق ث ��وار ت�شري ��ن
االبط ��ال .الدكت ��ور ر�شي ��د خيون
ق ��ال :حت�ض ��رين مقول ��ة ال�شاع ��ر
الكبري احمد ال�صايف النجفي :يف

الطقس

النتيجة النهائية تبدو وك�أنها م�شاهد وخ �ط��رت ف �ك��رة امل �� �ش��روع ال�غ��راف�ي�ك��ي جابر لبع�ض امل�شاهد من الأفالم العربية
م�أخوذة من �أعمال �سينمائية م�شرتكة .بعنوان هوليوود بالعربي عند م�شاهدة والأج�ن�ب�ي��ة ،وي �ق��ول �إن ��ه "�شعر حينها
�أن ه�ن��اك توافقا ول�غ��ة ح��وار ميكن �أن
يت�ضمنها امل�شهدان مع ًا" .م�شهد يجمع
املمثلة امل�صرية مريفت �أم�ين مع املمثل
الأم ��ري� �ك ��ي ن �ي �ك��وال���س ك �ي��ج وامل�م�ث�ل��ة
الأم��ري �ك �ي��ة ب��ري��دج�ي��ت ف��ون��دا .وت�ب��دو
امل���ش��اه��د ال �ت��ي دجم �ه��ا ج��اب��ر للممثلني
امل�صريني مع نظرائهم العامليني طريفة
�إىل ح ٍد كبري ،ويقول جابر ملوقع CNN
بالعربية �إن امل�شروع يعد مبثابة عمل
كوميدي يتخيل كيف �سيبدو �أبرز جنوم
ال�سينما امل���ص��ري��ة وال�ع��امل�ي��ة يف عمل
�سينمائي م�شرتك مب�شاهد عفوية.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

�إرهاب وكباب

كنت �أظن �أن "اجلرنال" عبد
الكرمي خلف الذي يجمع بني
من�صبي الناطق با�سم القائد
العام للقوات امل�سلحة ،ونقيب
الكوميديني العراقيني ،كان
�سيختفي من امل�شهد ،ويجل�س يف
البيت ي�شاهد التلفزيون ويتذكر
�أيام ما كان يدور على الف�ضائيات
ي�شتم احلكومة ويطالب بالع�صيان
املدين ودخول املنطقة اخل�ضراء
و"�سحل" ال�سيا�سيني جميعا..
تلك التغريدات التي كان يكتبها
قبل عام ويحر�ض فيها على
العنف ..لكن الرجل م�صر على
�أن يقدم م�شاهد مبتذلة من عينة
�أن املعت�صمني من الطلبة �سيتم
اعتقالهم مبوجب قانون مكافحة
الإرهاب .
وكنت �أظن �أن رئي�س الوزراء
الذي طاملا تغنى بالدميقراطية
يف افتتاحياته التي كان ين�شرها
يف جريدة العدالة ،ال ميكن له �أن
يوافق على مثل هذا الهراء ،لكنها
الرغبة يف انتاج افالم من عينة
�إرهاب وكباب جتعله يتوهم �أن
مثل م�شاهد عبد الكرمي خلف
الكوميدية ميكن لها �أن تخيف
الطلبة ،وجتعلهم ي�صدقون
خرافة �أن التعليم يف خطر ..و�أن
احلكومة همها الأول والأخري
تطوير مناهج الرتبية والتعليم
 ،يف وقت يعرف فيه كل مواطن
عراقي �أن حكومة عادل عبد املهدي
ال يعنيها التعليم ب�شيء ،بدليل
�أن رئي�س الوزراء مل يتمكن من
اختيار �شخ�صية تربوية تدير
هذا امللف احل�سا�س ..بعد �ستة
ع�شر عاما على التغيري ،جند �أن
القائمني على �أمور البالد ،ينظرون
�إىل الرتبية والتعليم باعتبارهما
كماليات ،زائدة عن احلاجة ،ال
ي�شغلهم التدهور الذي �أ�صاب
هذا القطاع ،بل �أن وزارة الرتبية
عانت ما عانت ب�سبب اختيار
�أ�شخا�ص ال ميتون ب�صلة �إىل
قطاع الرتبية والتعليم ،فتحولت
الوزارة العريقة يف النهاية �إىل
حقل جتارب .
للأ�سف مل يجد رئي�س الوزراء
وببغا�ؤه الظريف عبد الكرمي
خلف �أدنى مربر لت�صنيف الطلبة
املحتجني على �أنهم �إرهابيني ،بل
وجدنا �أن احلكومة وجدت ظالتها
بقوانني ال متت �إىل الدميقراطية
ب�صلة � ،إال الدميقراطية التي
يتم ابتذالها ،كما يحدث الآن،
لال�سف اجلميع اليوم يتحدث عن
الدميقراطية ،حديث ال يختلف
بال�شكل واللون والرائحة عن
خطبة الأربعاء "الإ�صالحية" التي
�أطلقها نوري املالكي! ،و�أرجوك،
تذ ّكر �أن كثري ًا من املقوالت التي
يردّدها الناطق عبد الكرمي خلف
اليومّ ،
ظل ال�سيد ناطق حكومة
دولة القانون قا�سم عطا يردّدها
طيلة �أربع �سنوات عجاف.
اجلميع ال يريد �أن يدرك � ّأن
التغيري والإ�صالح والدميقراطية
لي�س خطابا مكررا يلقيه رئي�س
الوزراء ،وال �أُن�شودة يرددها
جمال الكربويل� ،إنه �شجاعة يف
املقام الأول ،وهو فر�ض ولي�س
بهلوانيات ي�ؤديها عبد الكرمي
خلف ،الإ�صالح ي�أتي من قوانني
وت�شريعات ت�ؤ�س�س لدولة مدنية.
لقد �أ�ضعنا �أكرث من �ستة ع�شر
عاما يف خطابات مقززة عن
الدميقراطية والإ�صالح ،و�سلمنا
قيادة البالد �إىل "الروزخونيّة"
و�أ�صحاب احلظوة ،وكان يف
ا�ستطاعتنا �أن نناف�س دبي
و�سنغافورة ،لكننا قررنا �أن
نعي�ش ف�صوال كوميدية مع �سيادة
الناطق .

�أدباء عراقيون يف املهجر ي�ساندون انتفا�ضة ت�شرين
عمائم الإ�سالم ال�سيا�سي و�أفنديته،
و�أه ��ل امل�شاري ��ع وال�ث�روات م ��ن
العمائم حني قال-:
ق ��د رقدن ��ا �أم�ل ً�ا يف حر�س/ولق ��د
احلر�س/با�س ��م ه ��ذا
منن ��ا ون ��ام
ُ
الدين نال ��وا ثرو ًة/ثم باعوا الدين
مل ��ا كد�سوا/جر� ��س النه�ضة قد دق
فلم /ن�ستيقظ ح�ي�ن دق اجلر�س./
لك ��ن ال�شب ��اب ق ��د ا�ستيق ��ظ مع دق
اجلر� ��س .يف ح�ي�ن دع ��ا ال�شاع ��ر
ال�سماوي-:اجلالي ��ة
يحي ��ى
العراقي ��ة والعربي ��ة يف ا�سرتالي ��ا
لالن�ضم ��ام اىل التظاه ��رات الت ��ي
�ستنطل ��ق يوم  23ت�شري ��ن الثاين
يف جمي ��ع الوالي ��ات اال�سرتالي ��ة

.دعم ��ا الخوته ��م م ��ن متظاه ��ري رمي ��ا باالحذية عل ��ى كل من يطلق الوع ��ي العراق ��ي اجلدي ��د وعل ��ى
الع ��راق .وا�ض ��اف :ل ��و كان االمر الر�صا� ��ص �ض ��د املتظاهري ��ن.الن الت�ضحي ��ة واالن�ضب ��اط .وق ��ال
بي ��دي ال�ص ��درت ام ��را باالع ��دام ال�شب ��اب البط ��ل ق ��دم الدلي ��ل على ال�شاع ��ر الدكت ��ور خزع ��ل املاجدي
من هولندا-:
عال كنْ ،
مكان ٍ
على ٍ
د�ست،
وا�صع ��د وق ْل لبغدا َد �أن ��كِ ت ّق ِ
م ��ن جدي ��د ،ب�سب ��ب ّ
كل ه� ��ؤالء
الفتية،
�دن وتقولني
ق� � ْل �أنكِ ت�أت�ي�ن �إىل امل � ِ
َمنْ مثلي له ّ
كل هذا الأنني؟
�دم كثرية
ق� � ْل ما فيكِ م ��ن
ِ
عروق ال � ِ
تف�صدت على حجركِ .
ّ
والباب انفطرت،
املناراتُ تقوّ �ست
ُ
للمدنَ :
علي ن�سم ًة
ق ��ويل ِ
نفخ الل ��ه ّ
منه فتبخرت

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العامة للأنواء اجلوي ��ة العراقية حال ��ة الطق�س لهذا الي ��وم (الثالثاء) �أن
درج ��ات احل ��رارة تنخف� ��ض قليال ع ��ن معدالته ��ا املا�ضي ��ة ،وان اجلو �سيك ��ون غائما مع
احتمال �سقوط امطار يف بع�ض املناطق.

ُ
الربك الآ�سن� � ُة وت�ضوّ عت الكلماتُ
يف ب�ساتني الرمل
م ��ن يك ��ن مثل ��ي هك ��ذا م�شجوج َة
الر� ِأ�س
طويل
اجلبني �إىل ده � ٍ�ر
ومع�صب ��ة
ّ
ٍ
ِ
مثل هذا؟
�ذاب
�أن ��ا �أ ُّم امل � ِ
�دن النازف ��ةِ �أ ُّم الع � ِ
الأبديّ � .أنا م�سيح ُة املدن،
وقالت القا�ص ��ة بثينة النا�صري-:
يتحدث ��ون ع ��ن تعدي ��ل او �إلغ ��اء
الد�ستور العراق ��ي يف حالة فر�ض
املتظاهري ��ن �سيطرتهم على احلكم
وكن� ��س احلكوم ��ة احلا�ض ��رة،
فالد�ستورا�ص�ل�ا غ�ي�ر موجود لأنه
من �أول �سطر �ألغى نف�سه بنف�سه..
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