اطلب كل يوم جريدة االحتجاج

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

جريدة سياسية يومية

ً
ً
برملانيا
توقيعا
الكتل املعار�ضة ت�صعّد موقفها و166
على مكتب رئي�س اجلمهورية لإقالة عبد املهدي
 بغداد /املدى
جمددا ف�شل جمل�س النواب بعقد
جل�س ��ة برملانية كان مق ��رر لها ان
ت�شه ��د الق ��راءة الثانية لقان ��وين انتخابات
جمل� ��س الن ��واب ومفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات،
كم ��ا كان مقرر لها ان ت�شهد ا�ستجواب وزير
ال�صناعة �صالح عبد الله اجلبوري.
ومل ي�ص ��ل ع ��دد الن ��واب عتب ��ة امل�ض ��ي يف
اجلل�س ��ة رغ ��م ت�أجيله ��ا مل ��ا بع ��د ظه ��ر يوم
ام�س.
و�أعل ��ن �أع�ض ��اء حتال ��ف الق ��وى تعلي ��ق
ع�ضويته ��م يف جل�س ��ات الربمل ��ان با�ستثناء
اجلل�س ��ات الت ��ي ت�شه ��د عر� ��ض القوان�ي�ن
املهمة.
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الربملان يف�شل بعقد جل�سة ال�ستجواب وزير وقراءة قانوين االنتخابات واملفو�ضية

وقال ��ت ع�ض ��و التحال ��ف غي ��داء كمب�ش يف
م�ؤمت ��ر �صحف ��ي عقدته يف جمل� ��س النواب
برفق ��ة اع�ض ��اء يف التحال ��ف� :إن "كتل ��ة
حتال ��ف الق ��وى تعل ��ن تعلي ��ق ع�ضويته ��ا
جلل�س ��ات الربمل ��ان با�ستثن ��اء اجلل�س ��ات
الت ��ي ت�شه ��د عر� ��ض القوان�ي�ن املهم ��ة التي
تت�ضم ��ن القوان�ي�ن والق ��رارات اال�صالحية
وع ��دم اعتماد ا�سل ��وب االنتقائية يف تقدمي
القوانني".
واعلنت وزارة ال�صناعة واملعادن ان الوزير
برفقته عدد من املدراء العامني وامل�س�ؤولني
يف مق ��ر ال ��وزارة وال�ش ��ركات التابع ��ة له ��ا
ح�ضروا جل�سة جمل�س النواب املقرر عقدها
ام�س ،لكن ن�صاب الربملان مل يكتمل.
وحت ��اول كل م ��ن كتل ��ة �سائ ��رون وحتالف

لزيارة موقع معر�ض
العراق الدولي للكتاب
ادخل على  QRكود

الن�ص ��ر ا�ستج ��واب رئي� ��س احلكومة عادل يزيد من ا�ستمرار قمع املتظاهرين".
عب ��د امله ��دي ع ��ن قت ��ل املتظاهري ��ن متهيدا و�أك ��د �أن "كتلة �سائ ��رون والكتل املت�ضامنة
القالت ��ه فيما تتم�سك اط ��راف اخرى ابرزها معه ��ا مل يت�ساهل ��وا يف ت�أخ�ي�ر ا�ستج ��واب
حتالف الفتح بعبد املهدي.
رئي� ��س ال ��وزراء ول ��ن نرتاج ��ع ع ��ن ذلك"،
ً
وقال رئي�س كتلة �سائرون �صباح ال�ساعدي مبينا �أن "على رئي�س جمل�س النواب حممد
مب�ؤمت ��ر �صحفي عقده يف جمل� ��س النواب احللبو�س ��ي ان يعل ��م ان ت�أخ�ي�ر ا�ستجواب
مب�شارك ��ة اع�ض ��اء الكتل ��ة وكتل اخ ��رى �إن رئي� ��س الوزراء �سيدعون ��ا اىل �سلك الطرق
"كتل ��ة �سائرون تقدم ��ت بطلب ال�ستجواب االخرى".
رئي� ��س ال ��وزراء ،لك ��ن هيئ ��ة رئا�س ��ة و�أ�شار ال�ساعدي� ،إىل �أن "القوى ال�سيا�سية
جمل� ��س الن ��واب متاط ��ل يف حتدي ��د موعد وبقاءها لي�س اقد�س من الدم العراقي".
لال�ستجواب" ،مبين ًا ان "ا�ستجواب رئي�س وت�ساند كت ��ل اخرى �سائ ��رون والن�صر يف
الوزراء يتناول قتل واعتقال املتظاهرين" .اقالة احلكومة .وك�ش ��ف رئي�س كتلة بيارق
و�أ�ض ��اف ال�ساع ��دي� ،أن "هيئ ��ة رئا�س ��ة اخلري النيابية حمم ��د اخلالدي ،جمع 166
املجل� ��س تتحم ��ل م�س�ؤولية ت�أخ�ي�ر حتديد توقيعا نيابيا القالة حكومة عبد املهدي.
 التفا�صيل �ص2
موع ��د ال�ستج ��واب رئي� ��س ال ��وزراء وهذا

�أكد لبارزاين ورئي�س حكومة الإقليم �أهمية التحالف
بني وا�شنطن و�أربيل

نائب ترامب يتجاهل الرئا�سات الثالث
ويطلب ّ
جتنب العنف
 بغداد  /املدى
جتاه ��ل نائ ��ب الرئي� ��س الأمريك ��ي ماي ��ك بن� ��س،
الرئا�سات الثالث خالل زيارة اجراها لقوات بالده
يف العراق ثم غادر متوجها �صوب اقليم كرد�ستان العراق.
الزي ��ارة ت�أت ��ي يف خ�ضم احتجاجات �ضد الطبق ��ة ال�سيا�سية،
طال ��ت �أي�ض ��ا �إي ��ران �صاحب ��ة النف ��وذ يف الب�ل�اد ،والتزم ��ت
وا�شنطن ال�صمت حيالها ب�شكل كبري.
ويف زيارت ��ه الأوىل للعراق ،تفقد بن�س قوات بالده يف قاعدة
ع�ي�ن الأ�سد يف حمافظة الأنبار ،غرب ��ي البالد ،بح�سب ما �أفاد
م�صدر �أمني.
وك ��رر بن�س� ،أعلى م�س�ؤول �أمريكي عل ��ى هذا امل�ستوى يزور
ب�ل�اد الرافدين منذ زيارة الرئي�س االمريكي دونالد ترامب يف
�أواخ ��ر كانون الأول  ،2018ما ق ��ام به الرئي�س الأمريكي ب�أن
�أدى زيارة ق�صرية دون لقاء �أي م�س�ؤول حملي.
و�أكد م�س� ��ؤوالن عراقيان �أن بن�س توا�ص ��ل هاتفيا مع رئي�س

ال ��وزراء ع ��ادل عب ��د امله ��دي .و�أف ��اد �أحدهما "لن يك ��ون ثمة
اجتم ��اع (ب�ي�ن امل�س�ؤولني) طامل ��ا �أنهما توا�ص�ل�ا هاتفيا ()...
رئي�س الوزراء لن يذهب اىل الأنبار".
وق ��ال املكتب االعالمي لرئي� ��س احلكومة عادل عبد املهدي يف
بي ��ان :قام نائ ��ب الرئي�س االمريك ��ي بزيارة متف ��ق عليها اىل
العراق تفقد خاللها قوات بالده يف قاعدة عني الأ�سد العراقية
يف اط ��ار التحالف الدويل الذي يقوم بدع ��م القوات العراقية
يف حماربة داع�ش.
وا�ض ��اف مكت ��ب رئي� ��س احلكوم ��ة" :ج ��رى ات�ص ��ال هاتف ��ي
ال�سب ��ت بح ��دود ال�ساع ��ة الثانية ع�ش ��رة والن�ص ��ف ظهرا بني
رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء ع ��ادل عبد امله ��دي ونائ ��ب الرئي�س
االمريكي تناول تعزي ��ز العالقات بني البلدين و�آفاق التعاون
امل�ش�ت�رك ،اىل جانب بح ��ث التطورات الت ��ي ي�شهدها العراق
وجه ��ود احلكوم ��ة و�إجراءاتها الإ�صالحي ��ة ا�ستجابة ملطالب
املتظاهرين".
 التفا�صيل �ص2

يخ�صان املتجاوزين
جلنة برملانية تعتزم دمج قانونني ّ
 بغداد /املدى
�أعلن ��ت جلن ��ة اخلدم ��ات واالعم ��ار
الربملانية انها ب�ص ��دد العمل على دمج
م�شروع ��ي قانون معاجل ��ة التج ��اوزات ال�سكنية
وقان ��ون اف ��راز االرا�ض ��ي والب�سات�ي�ن الواقع ��ة
�ضمن الت�صمي ��م اال�سا�س ملدينة بغداد والبلديات
لت�شريعهما.
ومي�س هذان القانونان حياة �سكان الع�شوائيات
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الليوث ين�شدون
العالمة الكاملة
من الكويت في
قمة
ّ
م�سقط

كرنفال لعربات الـ"تك تك" يف نفق التحرير ..عد�سة حممود ر�ؤوف

ّ
يحذرون اجلرحىُ :تعتقلون بعد دخولكم امل�ست�شفيات!
�سائقو مركبات الإ�سعاف

الر�صا�ص الحي يواجه المتظاهرين في �شارع الر�شيد بذريعة "�سرقة البنك المركزي"
 بغداد /املدى
ُ�سج ��ل يف اليوم�ي�ن املا�ضي�ي�ن
مقت ��ل اك�ث�ر م ��ن  5متظاهري ��ن
اثن ��اء املح ��اوالت املتكررة م ��ن املحتجني
للتق ��دم �صوب اجل�س ��ر الراب ��ع يف بغداد،
و�سط نف ��ي ال�سلط ��ات وق ��وع �ضحايا يف
تلك املواجهات.

وتزع ��م احلكومة ان قواته ��ا تتعر�ض اىل اىل مليونية جديدة يف اجلمعة املقبلة.
هجم ��ات م ��ن قب ��ل بع� ��ض املحتج�ي�ن ،كما واكد م�صدر امني يف بغداد لـ(املدى) ام�س،
تزعم ان اع ��داد املتظاهري ��ن يف العا�صمة ان اجله ��ة االمنية التي ترف�ض اوامر وقف
وم ��دن اجلن ��وب اقل مم ��ا يت ��م تداوله يف اطالق النار "مازالت م�ستمرة يف ا�ستهداف
املتظاهرين قرب �شارع الر�شيد".
االعالم.
وا�ستن ��ادا لبيان ��ات احلكومة ف ��ان اجلمعة وكان ��ت (املدى) قد ك�شفت يف وقت �سابق،
االخ�ي�رة �سجلت اقل م ��ن  15الف متظاهر ا�ستن ��ادا ملعلومات من م�س� ��ؤول امني ،ان
يف عموم البالد ،بينما دعا حمتجون ام�س "ت�شكيال امنيا خا�صا" وف�صيالن م�سلحان

الهاي عبد احل�سني تكتب:

ال��������دي��������ن وال������ع�������������ش���ي��رة ...

�إعادة افتتاح منفذ ال�شالجمة
 بغداد /املدى
�أعلنت هيئة املنافذ احلدودية ،يف بيان �إعادة فتح
معرب ال�شالجمة احلدودي مع �إيران �أمام حركة
امل�سافرين يوم ام�س ال�سبت بعد �إغالقه ملدة �أ�سبوع خالل
احتجاجات حا�شدة ي�شهدها البلدان.
ومل تذكر الهيئة �سببا لقرارها .و�أ ُغلق املعرب القريب من مدينة
الب�صرة بجنوبي البالد �أمام امل�سافرين مبوجب طلب من �إيران
يوم ال�سبت املا�ضي ح�سبما ذكر م�صدر �أمني ودبلوما�سي
�إيراين وقتئذ.
ومل ي�ؤثر الإغالق على حركة ال�سلع والتجارة .واندلعت
احتجاجات �شعبية يف �إيران الأ�سبوع املا�ضي بعد رفع �أ�سعار
الوقود بينما جتتاح بغداد وجنوبي العراق احتجاجات تطالب
بتغيري النظام.
وانح�سرت غالبية االحتجاجات يف �إيران لكنها ال تزال
م�ستمرة يف العراق و�إن كان معدل العنف تراجع كثريا خالل
الأيام القليلة املا�ضية.
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ه ��م م ��ن يطلق ��ون الر�صا� ��ص احل ��ي على
املتظاهرين يف بغداد.
وق ��ال امل�ص ��در الذي طلب ع ��دم ن�شر ا�سمه
حل�سا�سي ��ة املعلوم ��ات ،ان "ال�صدام ��ات
حت ��دث اثن ��اء تق ��دم املتظاهري ��ن لقط ��ع
اجل�سر الرابع (ال�شهداء) لتنفيذ خطة عزل
الر�صافة عن الكرخ".
 التفا�صيل �ص3

حممد الربيعي يكتب:

6

امل�شروعية الأخالقية لإ�ضراب الأ�ساتذة واملعلمني

احلكومة الإيرانية تعرتف :نعي�ش �أ�صعب �أيامنا
 متابعة  /املدى
�أق ��ر املتح ��دث با�س ��م
احلكوم ��ة الإيراني ��ة عل ��ي
ربيع ��ي� ،أن الب�ل�اد تعي� ��ش �أ�صع ��ب
�أيامها ،بح�س ��ب ما نقل عنه موقع قناة
"�إيران انرتنا�شيونال – عربي".
و�أ�ض ��اف ربيعي �أن اعتب ��ار العقوبات
"ال �ش ��يء" يع ��د مبثاب ��ة خط� ��أ
�سرتاتيجي ،بح�سب تعبريه.
وكانت مواقع �إيرانية �أفادت ،ال�سبت،
ب� ��أن جمل�س اخلرباء الإيراين و�صف،
يف بي ��ان ل ��ه املحتج�ي�ن بـ"املخرب�ي�ن
واملخ ّلني بالأمن واالنتهازيني" .واتهم
"�أمريكا و�إ�سرائيل ،ومنظمة جماهدي
خلق "ب�إ�شع ��ال االحتجاجات ،كما دعا

لـ"احلزم مع املحتجني وحماكمتهم".
وكان ��ت تقاري ��ر ك�شف ��ت �أن حمل ��ة
اعتق ��االت وا�سعة ب ��د�أت داخل جامعة
"طه ��ران" ،حيث مت اعتق ��ال ع�شرات
الطالب على خلفية االحتجاجات التي
اندلعت منذ اجلمعة املا�ضية .وتزامن
ذلك مع فر�ض وزارة اخلزانة الأمريكية
عقوب ��ات عل ��ى وزي ��ر االت�ص ��االت
الإيراين حممد ج ��واد �أذري ،رد ًا على
وقف النظام الإيراين خدمة الإنرتنت
خالل االحتجاجات .فيما �أعلن �أكرث من
م�س�ؤول �إيراين ،انت�صار "اجلمهورية
الإ�سالمي ��ة" يف احل ��رب العاملي ��ة على
�إي ��ران ،ودحر الأع ��داء ،و�أقر احلر�س
الث ��وري ،ب� ��أن التظاه ��رات �شملت 28
حمافظة و 100مدينة.

وقال املر�شد االعل ��ى علي خامنئي يف
ح�ساب ��ه الإلك�ت�روين وح�س ��ب ما نقل
عنه التلفزيون الر�سمي" :ل�ست خبري ًا
وهن ��اك �آراء خمتلف ��ة ،لكنن ��ي قلت �إنه
�إذا ما اتخ ��ذ قادة الفروع الثالثة قرار ًا
ف�إنن ��ي �أ�ؤي ��ده" ،تعقيب� � ًا عل ��ى الق ��رار
ال�ص ��ادر ،ام� ��س االول اجلمع ��ة ،ع ��ن
املجل� ��س الأعلى للتن�سي ��ق االقت�صادي
امل�ؤل ��ف م ��ن الرئي� ��س ورئي�س جمل�س
ال�شورى ورئي�س ال�سلطة الق�ضائية.
و�أ�ض ��اف خامنئي�" :أعم ��ال التخريب
و�إ�شع ��ال احلرائ ��ق يق ��وم به ��ا مثريو
ال�شغب ولي�س �شعبنا .الثورة امل�ضادة
و�أع ��داء �إي ��ران يدعمون دائم� � ًا �أعمال
التخريب وانتهاك القانون ويوا�صلون
فعل ذلك".

وا�صحاب املنازل التي �شيدت على ارا�ض �صنفها
زراعي ��ة .وي ��رى مراقبون ان ه ��ذا التحرك "فخ"
قد ي�صع ��د من حركة االحتجاج ��ات التي ت�شهدها
الب�ل�اد ل ��و �صم ��م بطريق ��ة ال تنا�س ��ب الفق ��راء،
خ�صو�ص ��ا ان ال�ش ��رارة االوىل لالحتجاج ��ات
انطلقت من مدنيني حتت م�ستوى الفقر "هدمت"
ال�سلطات منازلهم من دون ان توفر بديال.
وقالت اللجن ��ة الربملانية يف بي ��ان تلقت (املدى)
ن�سخ ��ة من ��ه انه ��ا "ناق�ش ��ت يف اجتم ��اع ح�ضره

الوكي ��ل البل ��دي المانة بغداد وم ��دراء عامني يف
وزارت ��ي البلدي ��ات والزراعة ،م�شروع ��ي قانون
معاجل ��ة التج ��اوزات ال�سكني ��ة وقان ��ون اف ��راز
االرا�ض ��ي والب�سات�ي�ن الواقع ��ة �ضم ��ن الت�صميم
اال�سا�س ملدينة بغداد والبلديات".
وا�ضاف البيان "كما بح ��ث االجتماع جهود دمج
امل�شروعني بقان ��ون واحد مع ت�ضمني املالحظات
املقدمة من اجلهات احلكومية للم�ضي ب�إجراءات
ت�شريعه من قبل جمل�س النواب".
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الكتل املعار�ضة ت�ص ّعد موقفها و 166توقيع ًا برملاني ًا على
مكتب رئي�س اجلمهورية لإقالة عبد املهدي

مجددا ف�شل مجل�س النواب
بعقد جل�سة برلمانية كان
مقرر لها ان ت�شهد القراءة
الثانية لقانوني انتخابات
مجل�س النواب ومفو�ضية
االنتخابات ،كما كان مقرر
لها ان ت�شهد ا�ستجواب
وزير ال�صناعة �صالح عبد
اهلل الجبوري.

 بغداد /المدى
ول ��م ي�صل عدد الن ��واب عتبة الم�ضي في
الجل�سة رغ ��م ت�أجيلها لما بع ��د ظهر يوم
ام� ��س .و�أعل ��ن �أع�ض ��اء تحال ��ف الق ��وى
تعلي ��ق ع�ضويتهم في جل�س ��ات البرلمان
با�ستثن ��اء الجل�س ��ات الت ��ي ت�شهد عر�ض
القواني ��ن المهمة .وقالت ع�ضو التحالف
غي ��داء كمب�ش في م�ؤتم ��ر �صحفي عقدته
ف ��ي مجل� ��س الن ��واب برفقة اع�ض ��اء في
التحالف� :إن "كتل ��ة تحالف القوى تعلن
تعلي ��ق ع�ضويته ��ا لجل�س ��ات البرلم ��ان
با�ستثن ��اء الجل�س ��ات الت ��ي ت�شهد عر�ض
القوانين المهم ��ة التي تت�ضمن القوانين
والق ��رارات اال�صالحي ��ة وع ��دم اعتم ��اد
ا�سلوب االنتقائية في تقديم القوانين".
واعلن ��ت وزارة ال�صناع ��ة والمع ��ادن
ان الوزي ��ر برفقت ��ه ع ��دد م ��ن الم ��دراء
العامي ��ن والم�س�ؤولين ف ��ي مقر الوزارة
وال�ش ��ركات التابع ��ة لها ح�ض ��روا جل�سة
مجل� ��س الن ��واب المق ��رر عقده ��ا ام�س،
لكن ن�صاب البرلمان لم يكتمل .وتحاول
كل م ��ن كتلة �سائ ��رون وتحال ��ف الن�صر
ا�ستج ��واب رئي� ��س الحكومة ع ��ادل عبد
المه ��دي ع ��ن قت ��ل المتظاهري ��ن تمهيدا
القالت ��ه فيم ��ا تتم�س ��ك اط ��راف اخ ��رى
ابرزه ��ا تحال ��ف الفت ��ح بعب ��د المه ��دي.

جل�سة �سابقة
ملجل�س
النواب..
ار�شيف
وق ��ال رئي� ��س كتل ��ة �سائ ��رون �صب ��اح
ال�ساع ��دي بم�ؤتم ��ر �صحف ��ي عق ��ده ف ��ي
مجل�س النواب بم�شارك ��ة اع�ضاء الكتلة
وكتل اخ ��رى �إن "كتلة �سائ ��رون تقدمت
بطل ��ب ال�ستجواب رئي�س ال ��وزراء ،لكن
هيئ ��ة رئا�سة مجل�س الن ��واب تماطل في
تحدي ��د موع ��د لال�ستج ��واب" ،مبين ًا ان
"ا�ستجواب رئي�س الوزراء يتناول قتل
واعتقال المتظاهرين".
و�أ�ض ��اف ال�ساع ��دي� ،أن "هيئ ��ة رئا�س ��ة
المجل�س تتحمل م�س�ؤولية ت�أخير تحديد
موعد ال�ستجواب رئي� ��س الوزراء وهذا
يزيد من ا�ستمرار قمع المتظاهرين".
و�أك ��د �أن "كتل ��ة �سائ ��رون والكت ��ل
المت�ضامن ��ة معها لم يت�ساهلوا في ت�أخير
ا�ستجواب رئي�س ال ��وزراء ولن نتراجع
عن ذلك" ،مبين� � ًا �أن "على رئي�س مجل�س
الن ��واب محم ��د الحلبو�س ��ي ان يعل ��م
ان ت�أخي ��ر ا�ستج ��واب رئي� ��س ال ��وزراء

�سيدعونا الى �سلك الطرق االخرى".
و�أ�ش ��ار ال�ساع ��دي� ،إل ��ى �أن "الق ��وى
ال�سيا�سي ��ة وبقاءها لي�س اقد�س من الدم
العراقي" .وت�سان ��د كتل اخرى �سائرون
والن�ص ��ر ف ��ي اقال ��ة الحكوم ��ة .وك�ش ��ف
رئي�س كتلة بي ��ارق الخير النيابية محمد
الخالدي ،جمع  166توقيعا نيابيا القالة
حكومة عبد المهدي.
وق ��ال الخال ��دي ف ��ي م�ؤتمر �صحف ��ي �إن
"رئا�سة مجل�س النواب عليها �أن تتحمل
الم�س�ؤولي ��ة تج ��اه ا�ستج ��واب رئي� ��س
الوزراء ع ��ادل عبد المهدي وو�ضعه على
جدول �أعمال المجل�س".
و�أ�ض ��اف� ،أن "الو�ضع الحالي للبالد بعد
مرور  ٥٠يوما �أ�صعب م ��ن بداية الأزمة
الت ��ي ب ��د�أت ف ��ي ت�شري ��ن الأول وعل ��ى
الن ��واب التحرر من كتلهم ال�سيا�سية بعد
ان ف�شلت في تقدي ��م الحلول المنا�سبة"،
م�شي ��را الى "جم ��ع  166توقيعا او اكثر

لن ��واب لعر�ضها عل ��ى رئي�س الجمهورية
بره ��م �صال ��ح م ��ن اج ��ل ال�ضغ ��ط علي ��ه
و�إر�سال كتاب �إقالة الحكومة".
وتابع� ،أن "الد�ستور و�ضع خارطة طريق
للخ ��روج من االزمة الحالية وهي توافق
الكت ��ل ال�سيا�سية ف ��ي �إقال ��ة الحكومة"،
مو�ضحا �أن "هن ��اك ا�ستجوابا مقدما من
النائب �صباح ال�ساعدي وعدنان الزرفي
وانا م�ستعد لتقدي ��م ا�ستجواب في حالة
االعتذار من �أي جهة".
بالمقابل ق ��ال ع�ضو تحالف البناء محمد
�سالم الغ�ضب ��ان في م�ؤتمر �صحفي عقده
برفق ��ة ن ��واب �آخ ��رون ع ��ن التحالف انه
"ا�ستجابة لمطالب ال�شارع الذي ينتظر
اجراءات لتغيير الواقع ال�سيا�سي وكذلك
خطبة المرجعية الت ��ي اكدت على �سرعة
ت�شريع قانوني االنتخابات والمفو�ضية،
قدمن ��ا طلب ت�أكي ��د على مجل� ��س النواب
لت�ضمين القانونين بالجل�سة المقبلة".

و�أ�ض ��اف الغب ��ان� ،أن التحال ��ف "تبن ��ى
اعتماد �آلي ��ة اعلى اال�صوات بن�سبة 100
بالمئة للتمثيل االنتخابي ،وهو االف�ضل،
وبغية اعادة الثقة مع المواطن ،كما اننا
�سن�ستم ��ر بمتابع ��ة ه ��ذا المو�ضوع بكل
عزم وجدية".
وب�ش� ��أن تعدي ��ل الد�ستور ،ا�ش ��ار الغبان
ال ��ى �أن "لجن ��ة التعدي�ل�ات الد�ستوري ��ة
و�ضعت عند اجتماعاتها �آليات لال�ستماع
من النخب والفقهاء والخبراء ،ف�ضال عن
عم ��ل ا�ستبيان ��ات وا�ستطالع ��ات لل ��ر�أي
لمعرفة اف�ضل المواد التي يرغب ال�شعب
بتغييرها" ،منوها الى وجود "توجهين
وهما ال�سي ��ر باتجاه تعديل كل الد�ستور
م ��ن البداي ��ة للنهاي ��ة والثان ��ي لتحقي ��ق
تغيي ��رات جوهري ��ة ولي�س ��ت مج ��رد
ت�صحيح ��ات لغوي ��ة م ��ن خ�ل�ال تعدي ��ل
بع�ض الجوانب ك�شكل النظام".
وم ��ن �ش� ��أن تعط ��ل جل�س ��ات البرلم ��ان

ت�أخ ��ر الق ��وى ال�سيا�سي ��ة والحكومة في
تنفي ��ذ ا�صالح ��ات تريده ��ا المرجعي ��ة
لتهدئ ��ة ال�ش ��ارع ،وهو توجه ق ��د يو�سع
الفج ��وة بين الق ��وى ال�سيا�سية من جهة
والمرجعي ��ة وال�شع ��ب من جه ��ة اخرى،
بح�سب مراقبين.
ويري ��د المحتجون اقال ��ة الحكومة اوال،
ث ��م تكلي ��ف حكوم ��ة م�ؤقت ��ة ب�صالحيات
وا�سع ��ة تعي ��د ت�صمي ��م قان ��ون انتخابي
ع ��ادل يمنع جميع الق ��وى ال�سيا�سية من
الم�شاركة فيه واختي ��ار ق�ضاة لال�شراف
عل ��ى االنتخاب ��ات ،ث ��م اختي ��ار حكوم ��ة
�أ�صيل ��ة .وكان ��ت بعث ��ة الأم ��م المتح ��دة
لم�ساع ��دة العراق قد قالت ي ��وم الأربعاء
�إن م�شروع ��ات القواني ��ن الت ��ي تج ��ري
مناق�شتها في البرلمان تحتاج تح�سينات
لتلبية مطالب الجماهير.
وقال ��ت الممثل ��ة الخا�ص ��ة للأمي ��ن العام
للأم ��م المتح ��دة ف ��ي الع ��راق جاني ��ن

هيني�س بال�سخارت "�أح ��ث البرلمانيين
عل ��ى العم ��ل بناء عل ��ى مطال ��ب ناخبيهم
الم�شروع ��ة م ��ن �أج ��ل �إج ��راء انتخابات
موثوقة وحرة ونزيهة".
كما انه ن ��ادرا ما يدل ��ي المرجع ال�شيعي
عل ��ي ال�سي�ستاني بر�أيه ف ��ي ال�سيا�سة �إال
ف ��ي �أوقات الأزمات ،وه ��و يحظى بنفوذ
كبي ��ر عل ��ى الر�أي الع ��ام في الع ��راق ذي
الأغلبي ��ة ال�شيعي ��ة .والتقى م ��ع هيني�س
بال�سخ ��ارت و�أي ��د تو�صي ��ات الإ�ص�ل�اح
التي قدمتها الأمم المتحدة.
وق ��ال ممث ��ل ال�سي�ستان ��ي ،الجمع ��ة �إن
م ��ن المه ��م �أن ي�صل ��ح ال�سا�س ��ة قواني ��ن
االنتخاب ��ات بالطريقة الت ��ي و�صفت في
خطبة الأ�سبوع الما�ضي و�أكد مجددا �أن
المحتجين لديهم مطالب م�شروعة ينبغي
�أال ُي ��رد عليه ��ا بالعنف ،و�سب ��ق ان طالب
المرج ��ع ال�سي�ستان ��ي بقان ��ون انتخابي
ع ��ادل .وفي ظ ��ل ا�ستي ��اء المحتجين من
وع ��ود بالإ�ص�ل�اح يرونه ��ا هزيل ��ة ،لج� ��أ
الكثير منهم لأ�ساليب الع�صيان المدني.
وقال ��ت م�ص ��ادر ف ��ي ال�شرط ��ة �إن ق ��وات
الأم ��ن قتلت �أربع ��ة محتجين ف ��ي بغداد
ي ��وم الجمع ��ة وفرق ��ت عن ��وة ن�شط ��اء
ي�س ��دون ميناء �أم ق�ص ��ر الرئي�س القريب
من الب�صرة .كما تكررت حاالت القتل في
بغداد يوم ام�س ال�سبت.
وذكرت م�صادر بال�شرطة �أن قوات الأمن
فتح ��ت الن ��ار و�أطلق ��ت الغ ��از الم�سي ��ل
للدم ��وع عل ��ى محتجي ��ن عن ��د ج�س ��ر
بو�سط بغ ��داد .ولقي �شخ�ص ��ان حتفهما
بع ��د �إ�صاب ��ات بالر�صا�ص وقت ��ل �آخران
نتيج ��ة ت�صوي ��ب قناب ��ل الغ ��از مبا�شرة
عل ��ى ر�أ�سيهما .و�أ�صيب ما ال يقل عن 61
�شخ�صا .ونفى المتحدث الع�سكري با�سم
رئي� ��س ال ��وزراء مقت ��ل �أي متظاهري ��ن
يومي الجمعة وال�سبت.
وف ��ي الجن ��وب� ،أع ��ادت ق ��وات الأم ��ن
العراقي ��ة فت ��ح مين ��اء �أم ق�ص ��ر بعدم ��ا
فرق ��ت بالقوة محتجين كان ��وا يغلقونه.
وذكرت م�ص ��ادر في المين ��اء لـ(رويترز)
�أن العاملين تمكنوا من دخوله لأول مرة
منذ �أن �أغلقه محتجون يوم االثنين ،لكن
العمليات لم ت�ست�أنف على النحو المعتاد
بعد.

التقى بارزاين ورئي�س حكومة الإقليم و�أكد �أهمية التحالف بني وا�شنطن و�أربيل
�أ�سو�شييتدبر�س :مقتل  15متظاهر ًا
نائ��ب ترام��ب يتجاه��ل الرئا�س��ات الث�لاث ويطل��ب جت ّ
العنف
��ب
ن
خالل � 3أيام يف بغداد فقط
 بغداد  /المدى

تجاه ��ل نائ ��ب الرئي� ��س الأميركي
ماي ��ك بن� ��س ،الرئا�س ��ات الث�ل�اث
خالل زي ��ارة اجراها لق ��وات بالده
ف ��ي العراق ثم غادر متوجها �صوب
اقليم كرد�ستان العراق.
الزيارة ت�أتي في خ�ضم احتجاجات
�ضد الطبقة ال�سيا�سية ،طالت �أي�ضا
�إي ��ران �صاحب ��ة النفوذ ف ��ي البالد،
والتزمت وا�شنطن ال�صمت حيالها
ب�ش ��كل كبي ��ر .وفي زيارت ��ه الأولى
للع ��راق ،تفق ��د بن� ��س ق ��وات بالده
ف ��ي قاعدة عين الأ�س ��د في محافظة
الأنب ��ار ،غرب ��ي الب�ل�اد ،بح�سب ما
�أف ��اد م�ص ��در �أمن ��ي .وك ��رر بن�س،
�أعل ��ى م�س� ��ؤول �أميركي عل ��ى هذا
الم�ست ��وى ي ��زور ب�ل�اد الرافدي ��ن
من ��ذ زي ��ارة الرئي� ��س االميرك ��ي
دونال ��د ترام ��ب في �أواخ ��ر كانون
الأول  ،2018م ��ا ق ��ام ب ��ه الرئي�س
الأميرك ��ي ب�أن �أدى زي ��ارة ق�صيرة
دون لق ��اء �أي م�س� ��ؤول محل ��ي.
و�أك ��د م�س�ؤوالن عراقي ��ان �أن بن�س
توا�صل هاتفي ��ا مع رئي�س الوزراء
عادل عب ��د المهدي .و�أف ��اد �أحدهما
"ل ��ن يك ��ون ثم ��ة اجتم ��اع (بي ��ن
الم�س�ؤولين) طالم ��ا �أنهما توا�صال
هاتفي ��ا ( )...رئي� ��س ال ��وزراء ل ��ن
يذهب الى الأنبار".
وق ��ال المكت ��ب االعالم ��ي لرئي� ��س
الحكوم ��ة ع ��ادل عب ��د المه ��دي في
بيان :قام نائ ��ب الرئي�س االمريكي
بزيارة متفق عليها الى العراق تفقد
خاللها قوات ب�ل�اده في قاعدة عين
الأ�س ��د العراقية ف ��ي اطار التحالف

الدول ��ي ال ��ذي يقوم بدع ��م القوات
العراقية في محاربة داع�ش.
وا�ض ��اف مكتب رئي� ��س الحكومة:
"ج ��رى ات�ص ��ال هاتف ��ي ال�سب ��ت
بح ��دود ال�ساع ��ة الثاني ��ة ع�ش ��رة
والن�صف ظهرا بين رئي�س مجل�س
ال ��وزراء عادل عب ��د المهدي ونائب
الرئي� ��س االمريك ��ي تن ��اول تعزيز
العالق ��ات بي ��ن البلدي ��ن و�آف ��اق
التعاون الم�شترك ،الى جانب بحث
التط ��ورات الت ��ي ي�شهده ��ا العراق
وجه ��ود الحكوم ��ة و�إجراءاته ��ا
الإ�صالحي ��ة ا�ستجاب ��ة لمطال ��ب
المتظاهرين".
لكن نائب الرئي� ��س الأميركي مايك
بن� ��س ،ق ��ال انه اعرب ع ��ن قلقه من
نف ��وذ �إي ��ران ف ��ي الع ��راق ،م�شير ًا
�إل ��ى �أن رئي� ��س الوزراء ع ��ادل عبد
المه ��دي �أكد �أنه يعم ��ل على تجنب
العنف مع المتظاهرين.
وقال بن�س في كلمة له خالل زيارته
للع ��راق� ،إن قوات ب�ل�اده باقية في

�سوري ��ا والعراق لتعزي ��ز ال�شراكة
مع الحلفاء.
م ��ن جهت ��ه� ،أك ��د مكت ��ب رئي� ��س
الجمهورية برهم �صالح �أنه لم يكن
مطلعا ب�شكل م�سب ��ق على الزيارة،
و�أنه لي�س مق ��رر ًا عقد اجتماع بين
الطرفي ��ن .وفيم ��ا ل ��م ي�ص ��در �أي
بي ��ان ع ��ن رئي� ��س البرلم ��ان محمد
الحلبو�س ��ي ب�ش� ��أن الزي ��ارة ،ر�أت
كت ��ل �سيا�سي ��ة ان الزي ��ارة "مخلة
بال�سي ��ادة" .ون�ش ��ر بن� ��س عب ��ر
"تويتر" �صورا ل ��ه برفقة زوجته
وجن ��ود �أميركيي ��ن خ�ل�ال الزيارة
الت ��ي ت�أت ��ي قبل �أي ��ام م ��ن احتفال
الأميركيي ��ن بعي ��د ال�شك ��ر .و�أرفق
نائ ��ب الرئي�س الأميرك ��ي تغريدته
بتعلي ��ق "عي ��د �شك ��ر �سعي ��د م ��ن
الع ��راق" .و�سبق لزيارة ترامب �أن
�أثارت جدال لعدم لقائه �أي م�س�ؤول
عراقي.
وت�أتي الزيارة في خ�ضم التظاهرات
التي تعم بغداد والعديد من مناطق

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

جنوبي الب�ل�اد منذ نح ��و �شهرين،
والت ��ي �شه ��دت توجي ��ه العديد من
المتظاهري ��ن انتق ��ادات وا�سع ��ة
لإي ��ران على خلفية نفوذها الوا�سع
ف ��ي ال�سيا�س ��ة العراقي ��ة ،ودعمه ��ا
العديد من الف�صائل الم�سلحة.
وق ��ال م�س� ��ؤول عراقي ب ��ارز طلب
ع ��دم الك�ش ��ف ع ��ن هويت ��ه ف ��ي
ت�صريح ��ات �سابق ��ة لوكالة فران�س
بر� ��س� ،إن "الفج ��وة بي ��ن الع ��راق
و�أميركا لم تكن كبيرة على الإطالق
مثلم ��ا و�صلت الي ��ه الآن ،وال تزال
ت ��زداد حجم ��ا" .كم ��ا ت�أت ��ي زيارة
بن�س بع ��د �أيام من ك�ش ��ف �صحيفة
"نيوي ��ورك تايم ��ز" وموق ��ع "ذي
�إنتر�سب ��ت" الإلكترون ��ي ،االثنين،
عن مئات التقاري ��ر اال�ستخباراتية
الإيرانية الم�س ّربة التي تظهر عمق
نفوذ طهران في العراق.
و�سب ��ق للوالي ��ات المتح ��دة �أن
�أعلنت ،عبر بن� ��س ،فر�ض عقوبات
عل ��ى قياديين ف ��ي ف�صائ ��ل عراقية

املدير العام
غادة العاملي

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

م�سلح ��ة مقربة م ��ن �إي ��ران ،بينهم
ريان الكلداني الأمين العام لكتائب
"بابليون".
وف ��ي وق ��ت مت�أخ ��ر من ي ��وم �أم�س
اعلن ��ت حكوم ��ة اقلي ��م كرد�ست ��ان
الع ��راق ،ام� ��س ال�سب ��ت ،و�ص ��ول
نائب الرئي�س الأمريكي مايك بن�س
الى اربي ��ل ،م�شيرة ال ��ى �أنه التقى
رئي�سي االقليم نيجيرفان بارزاني
والحكومة م�س ��رور بارزاني ،فيما
�أك ��د بن� ��س "�أهمي ��ة التحالف" بين
وا�شنطن و�إقليم كرد�ستان.
وقال ��ت حكوم ��ة االقلي ��م ف ��ي بيان
تلق ��ت (الم ��دى) ن�سخ ��ة من ��ه� ،إن
"رئي�س �إقليم كرد�ستان نيجيرفان
بارزاني ورئي�س الحكومة م�سرور
بارزاني ا�ستقبال ف ��ي اربيل ،نائب
الرئي� ��س الأمريك ��ي ماي ��ك بن� ��س
والوفد المرافق له".
و�أ�ضافت �أنه "جرى خالل االجتماع
الذي ح�ضره نائ ��ب رئي�س حكومة
�إقلي ��م كرد�ست ��ان قوب ��اد طالبان ��ي
وع ��دد م ��ن الم�س�ؤولي ��ن ،ت�سلي ��ط
ال�ض ��وء عل ��ى �آخ ��ر م�ستج ��دات
الو�ض ��ع ف ��ي الع ��راق والمنطقة"،
مو�ضح ��ة �أن "الجانبي ��ن بحث ��ا
�سب ��ل تعزي ��ز العالق ��ات بي ��ن �إقليم
كرد�ستان والوالي ��ات المتحدة بما
ي�سهم في توطيد الأمن واال�ستقرار
ويحق ��ق الم�صلحة العام ��ة للعراق
وعم ��وم المنطق ��ة" .ونق ��ل البيان
عن نائب الرئي�س الأمريكي ت�أكيده
"�أهمي ��ة التحال ��ف بي ��ن وا�شنطن
و�إقلي ��م كرد�ست ��ان" ،م�ؤك ��دا "على
دور الكرد كحلفاء مهمين للواليات
المتحدة في المنطقة".

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

 ترجمة  /المدى
لليوم الثاني على التوالي ا�شتبكت
قوات امنية مع محتجين �ضد الحكومة
في �شارع تاريخي و�سط بغداد قرب
ج�سر حيوي ،ما ت�سبب ذلك وفقا
لم�س�ؤولين امنيين وطبيين الى
مقتل اربعة ا�شخا�ص رافعا ح�صيلة
اال�شتباكات العنيفة الى  14قتيال منذ
يوم الخمي�س.
وف ��ي تط ��ور منف�صل اف ��اد �ضب ��اط �شرط ��ة ب�سقوط
�صاروخ كاتيو�شا قرب المنطقة الخ�ضراء المح�صنة
مق ��ر الحكومة العراقية دون وقوع اية ا�صابة .وكان
�صاروخان قد �سقط ��ا اال�سبوع الما�ضي على �ضفاف
نه ��ر دجل ��ة وملع ��ب ك ��رة وكالهم ��ا ق ��رب المنطق ��ة
الخ�ضراء .
المرج ��ع الدين ��ي االعل ��ى عل ��ي ال�سي�ستان ��ي ،وعلى
ل�سان ممثل المرجعية في خطبة الجمعة كرر دعواته
لالح ��زاب ال�سيا�سي ��ة الج ��راء ا�صالح ��ات بقان ��ون
االنتخاب واال�ستجابة لمطالب المحتجين .
وكح�صيل ��ة كلي ��ة �سق ��ط م ��ا اليق ��ل ع ��ن � 340شهيدا
م ��ن المتظاهري ��ن م ��ع ج ��رح �آالف �آخري ��ن من ��ذ بدء
االحتجاج ��ات ف ��ي الع ��راق ف ��ي  1ت�شري ��ن االول
الما�ض ��ي ،عندما ه ��ب المتظاهرون ل�ش ��وارع بغداد
وعب ��ر المحافظ ��ات الجنوبي ��ة اي�ض ��ا للتعبي ��ر ع ��ن
رف�ضه ��م لف�س ��اد حكوم ��ي م�ست�شر وغي ��اب لخدمات
عامة رغم ثروة العراق النفطية .
اال�شتباكات التي وقعت يوم الجمعة والتي تمركزت
في �شارع الر�شيد التراثي و�سط بغداد هي من اعنف
اال�شتباكات الت ��ي حدثت خالل االيام االخيرة و�سط
احتجاج ��ات �شعبي ��ة وا�سعة ا�ستم ��رت ال�سابيع عدة

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

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

وما تزال قائمة .
يبدو ان االقتتال قد ح�ص ��ل قبل يوم م�ساء الخمي�س
عندم ��ا ح ��اول محتجون ازال ��ة حاجز لق ��وات امنية
عل ��ى ال�ش ��ارع ،الذي ي� ��ؤدي الى ج�س ��ر ال�شهداء عبر
نه ��ر دجلة وال ��ذي كان م�سرحا لمناو�ش ��ات متكررة.
الق ��وات االمنية ردت بوابل من ذخيرة حية وقذائف
م�سيل ��ة للدموع ت�سببت بمقت ��ل  10محتجين وجرح
اكثر من � 100آخرين .
اال�شتب ��اكات العنيف ��ة ا�ست�ؤنف ��ت م ��رة اخ ��رى ي ��وم
الجمع ��ة بعد الظه ��ر .وكانت اطالق ��ات حية وقذائف
م�سيل ��ة للدم ��وع قد اطلق ��ت من قبل ق ��وات امنية من
وراء حاج ��ز كونكريت ��ي ف ��ي �شارع الر�شي ��د .ووفقا
لم�س�ؤولي ��ن امنيي ��ن واطب ��اء ف ��ان ما اليق ��ل عن 65
�شخ�صا قد تعر�ض لجروح خالل اال�شتباكات .
وبوجوه مغطاة بكمام ��ات طبية هرب محتجون من
الم�شه ��د راك�ضي ��ن وهم يحملون معه ��م جثث القتلى
والجرح ��ى الذين انه ��اروا وهم يبتع ��دون هاربين.
عدد �آخ ��ر توفي ج ��راء جراحهم خ�ل�ال الم�ساء .ولم
يت�ض ��ح االم ��ر بعد فيم ��ا اذا توف ��وا اث ��ر ا�ستن�شاقهم
للغ ��از �أو ج ��راء �ضربة مبا�ش ��رة لقذيفة غ ��از م�سيلة
للدم ��وع والت ��ي ت�سبب ��ت بع ��دة حاالت م ��وت �أخرى
خالل اال�سابيع االخيرة .
ويقيم المحتجون على جانب واحد من ثالثة ج�سور
رئي�س ��ة في بغ ��داد ،وه ��و ال�سنك واالح ��رار وج�سر
الجمهورية ،وكلها ت�ؤدي الى المنطقة الخ�ضراء مقر
حكومة العراق .تم ن�شر القوات االمنية على الجانب
الآخ ��ر من الج�سور لمنعهم م ��ن دخول المنطقة التي
ت�ض ��م بناي ��ات �سف ��ارات اجنبي ��ة متع ��ددة ب�ضمنه ��ا
ال�سفارة االميركية .
المجتم ��ع الدولي ب�ضمنه االم ��م المتحدة والواليات
المتح ��دة ،جميعه ��م ا�ستنك ��روا ف ��ي بيان ��ات له ��م
ا�ستخدام القوة �ضد متظاهرين �سلميين .
حرك ��ة االحتج ��اج التي تتمي ��ز بعدم وج ��ود قائد لها
ت�سع ��ى ال ��ى حل النظ ��ام الطائف ��ي واقال ��ة الحكومة
ب�ضمنها رئي�س الوزراء عادل عبد المهدي.
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سياسة

الر�صا�ص احلي يواجه املتظاهرين يف �شارع الر�شيد
بذريعة "�سرقة البنك املركزي"
�سجل في اليومين الما�ضيين مقتل اكثر من  5متظاهرين اثناء المحاوالت المتكررة من المحتجين للتقدم �صوب الج�سر الرابع
ف��ي بغ��داد ،و�سط نفي ال�سلطات وق��وع �ضحايا في تلك المواجه��ات .وتزعم الحكومة ان قواتها تتعر���ض الى هجمات من قبل
بع�ض المحتجين ،كما تزعم ان اعداد المتظاهرين في العا�صمة ومدن الجنوب اقل مما يتم تداوله في االعالم.

 بغداد /المدى
وا�ستنادا لبيان ��ات الحكومة فان الجمعة
االخي ��رة �سجلت اقل من  15الف متظاهر
ف ��ي عم ��وم الب�ل�اد ،بينما دع ��ا محتجون
ام� ��س ال ��ى مليوني ��ة جديدة ف ��ي الجمعة
المقبلة.
واك ��د م�صدر امن ��ي في بغ ��داد لـ(المدى)
ام� ��س ،ان الجه ��ة االمني ��ة الت ��ي ترف�ض
اوام ��ر وق ��ف اط�ل�اق الن ��ار "مازال ��ت
م�ستم ��رة ف ��ي ا�سته ��داف المتظاهري ��ن
قرب �ش ��ارع الر�شي ��د" .وكان ��ت (المدى)
ق ��د ك�شف ��ت ف ��ي وق ��ت �ساب ��ق ،ا�ستن ��ادا
لمعلومات من م�س�ؤول امني ،ان "ت�شكيال
امني ��ا خا�ص ��ا" وف�صي�ل�ان م�سلح ��ان هم
م ��ن يطلق ��ون الر�صا� ��ص الح ��ي عل ��ى
المتظاهري ��ن في بغ ��داد .وق ��ال الم�صدر
ال ��ذي طلب ع ��دم ن�ش ��ر ا�سم ��ه لح�سا�سية
المعلوم ��ات ،ان "ال�صدامات تحدث اثناء
تق ��دم المتظاهرين لقطع الج�س ��ر الرابع
(ال�شهداء) لتنفيذ خطة عزل الر�صافة عن
الك ��رخ" .وي�شير الم�ص ��در الى ان "البنك
المرك ��زي ه ��و العقدة في ه ��ذا الطريق"،
م�ؤكدا ان "االجهزة االمنية ت�شيع اخبارا
ع ��ن نية بع�ض المتظاهرين اقتحام البنك
لتبرير اطالق النار" .وقالت قيادة عمليات
بغداد ،اال�سب ��وع الما�ض ��ي� ،إنها اعتقلت
ع�صاب ��ة حاول ��ت �سرق ��ة البن ��ك المركزي
بم�ساع ��دة عدد م ��ن المتظاهرين .واكدت
القيادة ف ��ي بيان وقت ��ذاك ،ان "الع�صابة
م�ؤلفة من ع�شرة متهمين حاولوا التقرب
من البنك المركزي بهدف ال�سرقة و�إلحاق
ال�ضرر" بعد منت�صف الليل.
مراكز �صحية �أمنية !
في المقاب ��ل اكد ا�سامة ،وه ��و نا�شط في
بغ ��داد ف ��ي ات�ص ��ال ام� ��س م ��ع (الم ��دى)

متظاهرون يف
�ساحة الر�شيد
�أم�س ...عد�سة :
حممود ر�ؤوف
وق ��وع "�شهيدي ��ن ف ��ي م�س ��اء الخمي� ��س
و�س ��ط �ش ��ارع الر�شي ��د و� 4شه ��داء ي ��وم
الجمعة في المكان نف�سه" .واكد النا�شط
تعر� ��ض  4متظاهرين ي ��وم الخمي�س في
محيط ج�سر االحرار الى ا�صابت خطيرة
و� 6آخرين الى ر�ضو�ض ب�سبب هراوات
القوات االمنية.
وكان المتحدث با�سم القائد العام للقوات

الم�سلح ��ة ع ��ادل عب ��د المه ��دي ،ق ��د نفى
وقوع اي �ضحايا في بغداد.
ونق ��ل التلفزيون الر�سمي ع ��ن المتحدث
عبد الكريم خلف قوله ان "عمليات وزارة
ال�صح ��ة لم ت�سجل وجود حاالت وفاة في
�ساحات التظاهرات هذا اليوم".
بالمقاب ��ل ق ��ال ا�سام ��ة المتواج ��د ف ��ي
�ساح ��ة التحري ��ر منذ ا�سابي ��ع ان "بع�ض

�ش ّبان عاطلون يجدون فر�صا للعمل و�سط
الر�صا�ص احلي والدخانيات
 متابعة /المدى
اعت ��اد عبا�س على التح ��رك ب�سرعة بين ال�سي ��ارات عار�ضا
ب�ضاعت ��ه من الورق ال�صحي ومتعر�ض ��ا للزجر والطرد من
قب ��ل ال�سواق والركاب �أحيانا حينما يقوم بتنظيف الزجاج
حتى اندلعت المظاهرات فعثر على م�صدر رزق جديد له.
لم يتج ��اوز عبا�س علي حمزة ربيع ��ه ال�ساد�س ع�شر اال انه
تحم ��ل م�س�ؤولي ��ة اعالة عائلت ��ه المكونة م ��ن خم�سة افراد،
وبعناده لم تحُ ل الظروف االقت�صادية بينه وبين الم�شاركة
ف ��ي االحتجاج ��ات االخيرة التي اجتاح ��ت محافظة ذي قار
جنوبي العراق.
يق ��ول لمرا�س ��ل (نقا� ��ش) �إن ��ه تعر� ��ض لإط�ل�اق ن ��ار اثن ��اء
الم�شارك ��ة فيه ��ا وي�ضي ��ف "ك ��دت ان ا�ص ��اب بطل ��ق ن ��اري
عندم ��ا انهم ��ر علينا وابل م ��ن الر�صا�ص اال انن ��ي ا�ستترت
ب�أحد المنازل التي كان ��ت قريبة من المبنى الحكومي الذي
تظاهرنا قبالته".
المتظاه ��ر ال�صغي ��ر ال يوف ��ر له عمل ��ه في الطرق ��ات الدخل
الكاف ��ي للإيفاء باحتياجات العائلة وهو يقول عن و�ضعهم
االقت�ص ��ادي "ف ��ي �أف�ض ��ل الأح ��وال ال يزيد دخل ��ي اليومي
ع ��ن (� )15ألف دينار يوميا وهو مبل ��غ ال ي�سد رمق عائلتي
خا�ص ��ة و�أن ابي مع ��اق و�أمي مري�ض ��ة و�شقيقتي االثنتين
عاطلتان عن العمل".
الزم عبا� ��س �ساحة االعت�صام في النا�صرية مركز المحافظة
من ��ذ انط�ل�اق االحتجاج ��ات ف ��ي الخام� ��س والع�شرين من
ال�شه ��ر الما�ضي وحتى الآن ،مكت�شف ��ا فر�صة عمل وتعاطفا
اجتماعي ��ا مع ��ه ،وه ��و من�شغل بتردي ��د ال�شع ��ارات وتقديم
الخدم ��ات للمعت�صمي ��ن هن ��اك .وتعر� ��ض الفت ��ى ال ��كادح
ال�ستن�ش ��اق الغ ��ازات الم�سيلة للدموع ودخ ��ل في لعبة الكر
والف ��ر بي ��ن المتظاهرين والأجه ��زة االمني ��ة وتطاير فوق
ر�أ�س ��ه الر�صا� ��ص الح ��ي ،وكلم ��ا توت ��رت االم ��ور ا�ست�أمن
ب�ضاعته القليلة لدى احد المحال القريبة من المكان.
ووف ��رت �ساح ��ة االعت�صام ف ��ي الحبوبي له م�ص ��درا للعمل
ببي ��ع الأعالم العراقي ��ة والأو�شحة التي ت�سم ��ى "الم�شمر"
والقبع ��ات الملونة ،ووجد عبا� ��س زاوية من زوايا ال�ساحة
لعر� ��ض ب�ضاعت ��ه الت ��ي الق ��ت رواج ��ا كبي ��را برغ ��م ظهور
مناف�سين له ،ا�ضافة �إلى ح�صوله على وجبات طعام مجانية
من قبل ا�صحاب ال�سرادق المتواجدين هناك.
ويق ��ول ح ��ول ذلك" :وفر عمل ��ي الجديد ل ��ي �شيئين مهمين
�أولهم ��ا يتمث ��ل ف ��ي وجودي �ضم ��ن االعت�ص ��ام لأني اعرف
ماذا يعني الفقر والعوز والجوع وثانيا توفير عمل اعتا�ش
منه".
وا�سه ��م ات�س ��اع رقع ��ة االحتجاجات ف ��ي حرك ��ة اقت�صادية
متنوع ��ة داخ ��ل اال�سواق المحلي ��ة بتن�شي ��ط جوانب كانت
غائب ��ة للفت ��رات الما�ضي ��ة ول ��م يكن االقب ��ال عليه ��ا �إال في
منا�سبات معينة.
ميث ��م جب ��ار ال ��ذي يقف م ��ع طفلتي ��ه ام ��ام ب�ضاع ��ة عبا�س
ليتزودوا بالأعالم يق ��ول ان �شراء العلم ورفعه امر مفروغ
من ��ه وي�ضيف "الحظ ��ت ظاهرة بي ��ع االع�ل�ام العراقية في

�ساح ��ة االعت�ص ��ام ،كم ��ا �أن االع�ل�ام معرو�ض ��ة بكث ��رة في
المكتب ��ات القريبة� ،إذ ان رفع االعالم ا�صبح ا�شبه بالواجب
الوطني تعبيرا عن انتمائك لهذا البلد ورف�ضك للطائفية".
وال يقت�ص ��ر الأمر على باع ��ة الأع�ل�ام فاالعت�صامات وفرت
فر� ��ص عمل ل�شب ��اب �آخري ��ن من خ�ل�ال التق ��اط ال�صور او
الر�س ��م عل ��ى االذرع والوجه ،ب ��ل تعدى ذلك ال ��ى ا�صحاب
المطابع الكبي ��رة الذين لبوا رغب ��ة المتظاهرين في طباعة
�ص ��ور ال�ضحاي ��ا عل ��ى االلب�س ��ة الت ��ي يرتدونه ��ا او �صورا
�ساخ ��رة م ��ن الواق ��ع الحكوم ��ي او ال�شع ��ارات والمطال ��ب
ال�شعبية.
ويفكر عبا�س في تو�سيع مكان عمله الجديد الذي ال تتجاوز
م�ساحت ��ه المترين بهدف ا�ستغالل ه ��ذه المرحلة التي قد ال
تط ��ول كثيرا ويق ��ول "�أرغ ��ب ببي ��ع الألعاب الناري ��ة التي
تزي ��ن �سم ��اء االعت�صام ��ات ليال وكذل ��ك اقنع ��ة التنكر التي
يرتديه ��ا ال�شباب وه ��م يرق�صون على انغ ��ام المو�سيقى او
ا�ستخدامه ��ا ب�شكل تمثيلي للتعبير ع ��ن الم�ساوئ الخدمية
وال�سيا�سية".
وف ��ي الجانب الآخر م ��ن ال�ساحة وقف رج ��ل �ستيني يكنى
باب ��ي احمد اعتاد �أن ي�شتري ف ��ي كل مرة حزمة من االعالم
ليق ��وم بتوزيعه ��ا مجانا على المتظاهرين ،ف ��ي مبادرة منه
لدعم عبا�س والباعة الآخرين.
يق ��ول ع�ل�اء الطائ ��ي باح ��ث ف ��ي ال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي ان
التظاه ��رات االخيرة الت ��ي اجتاحت المحافظ ��ات العراقية
كان ��ت لها �آثار ومفارق ��ات لم تح�صل �سابق ��ا ،منها اكت�شاف
المواه ��ب والأعم ��ال الفني ��ة والتطوعي ��ة بي ��ن ال�شب ��اب
وال�شاب ��ات ،بل تعداها االمر الى ترميم البنى التحتية التي
عجزت عنها الم�ؤ�س�سات الحكومية في �ساحات االعت�صام.
وي�ضيف ح ��ول المردود االقت�صادي للمظاهرات" :كان اثر
االحتجاج ��ات ايجابيا �إذ انه ��ا حركت العجل ��ة االقت�صادية
للم�شاري ��ع ال�صغي ��رة وراج ��ت �س ��وق ال�سل ��ع اال�ستهالكية
كالأطعمة وغ ��از الطبخ والم�ستلزم ��ات الطباعية كالأوراق
والأعالم العراقية ب�شكل كبير ،وفي المقابل ت�سببت نوعا ما
بك�ساد �سوق االجهزة الكهربائية والمنزلية او العقارات".
الإح�صائيات الحكومية الأخيرة في ذي قار ك�شفت عن اكثر
م ��ن ( )150الف عاطل عن العمل م�سجلين لديها من �ضمنهم
�أ�صح ��اب ال�شهادات العلي ��ا ،فيما �صنف ��ت المحافظة الغنية
بالنف ��ط والأرا�ض ��ي الزراعي ��ة بح�س ��ب وزارة التخطي ��ط
العراقية على انها الرابعة على م�ستوى العراق في م�ستوى
الفقر.
الطفلة يا�سمين ذات الـ (� )10سنوات يعلو خدها و�شم للعلم
العراقي وه ��ي تعتلي كتف �أبيها م�شارك ��ة بالهتافات وتلف
ح ��ول رقبتها و�شاحا مطرزا بالوان العل ��م العراقي ا�شترته
بثالث ��ة �آالف دين ��ار ،بعدم ��ا وف ��رت المبل ��غ م ��ن م�صروفها
اليومي.
عبا� ��س ال ��ذي يحلم بتطوي ��ر عمله يتملك ��ه هاج�س انحالل
عقدة االحتجاجات التي وفرت له مدخوال منا�سبا ،من دون
�أن تتحقق المطاليب ب�إيجاد فر�ص عمل �أو قرو�ض لأمثاله،
فيعود به الحال الى طرقات النا�صرية .

�سيارات اال�سعاف ترف�ض نقل الم�صابين
وتن�صحنا بمعالجتهم ف ��ي ال�شارع خوفا
من اعتقالهم في الم�ست�شفيات".
وتقول م�صادر طبية لـ(المدى) ان "اجهزة
امنية تراقب المتظاهرين الجرحى الذي
يدخلون الى الم�ست�شفيات في بغداد".
واكدت تل ��ك الم�ص ��ادر ،انه ت ��م ا�ستبدال
اغل ��ب ال�ضب ��اط الم�س�ؤولي ��ن ف ��ي تل ��ك

الم�ست�شفي ��ات من ��ذ ان ��دالع التظاهر قبل
نحو �شهرين.
الحكومة ّ
تكذب المتظاهرين
ال ��ى ذل ��ك اك ��د المتح ��دث با�س ��م وزارة
الداخلي ��ة خال ��د المحن ��ا ان "14650
متظاهرا" فقط تواجدوا يوم الجمعة في
 11محافظة.

فرق متكاملة لإ�سناد
المتظاهرين بالغذاء تعتمد
على تبرعات �أ�صحاب المتاجر
 ترجمة  /حامد �أحمد
في ال�صباح الباكر ي�ستعد با�سم الكعبي 41
عاما ،الأب لأربع ��ة اوالد وهو يرتدي الزي
ال�ش ��عبي (الد�شدا�ش ��ة) ال�س ��تقبال زائري ��ن
ف ��ي حديق ��ة منزله في مدينة ال�ص ��در ،ولكن
بحل ��ول وق ��ت بعد الظه ��ر يرت ��دي بنطلون
الجين ��ز ،حامال هاتفه النقال بي ��د مع قائمة
حاجيات ينوي فعلها محفوظة في ذهنه.
هن ��اك �س ��تة توقفات يم ��ر به ��ا الكعبي وهو
في طريق ��ه الى مقر احتجاج ��ات العراقيين
و�سط بغداد في �س ��احة التحرير� ،إنه واحد
من بين ع�ش ��رات من منظم ��ي االحتجاجات
في مدينة ال�ص ��در التي له ��ا تاريخ بمقاومة
الحكوم ��ة  .وق ��ال الكعب ��ي ،ال ��ذي ي�س ��وق
�س ��يارة �أج ��رة ال�س ��ناد احتياج ��ات عائلت ��ه
"لنك ��ون �ص ��ريحين ،نحن �ش ��عب فقير في
مدينة ال�صدر ونحتاج الى كثير من اال�شياء
والخدم ��ات ،نح ��ن بحاج ��ة ال ��ى مدار� ��س
وعيادات طبية ووظائف  ".وا�ضاف الكعبي
قائ�ل�ا "م ��ا يثي ��ر ال�شفق ��ة ه ��و انن ��ا �صدقنا
ال�سيا�سيي ��ن الذي ��ن قال ��وا لنا ف ��ي البداية،
�صوتوا لنا و�سنبذل م ��ا بو�سعنا لخدمتكم،
ولكن تبين لنا فيما بعد �أنهم كاذبون ،وحان
الوقت الآن لنقول لهم كفى".
وعل ��ى م ��دى الخم�س ��ة ا�سابي ��ع الما�ضي ��ة
تجم ��ع اكث ��ر م ��ن  200,000عراق ��ي م ��ن

وق ��ال المحن ��ا ف ��ي بي ��ان بث ��ه التلفزيون
الر�سمي ،الجمعة ،ان "اعداد المتظاهرين
في بغداد بلغت  2700متظاهر".
وبي ��ن المحن ��ا ان  2000منه ��م ف ��ي
�ساح ��ة التحري ��ر ،و 250ف ��ي الخالن ��ي
ومثله ��م ف ��ي ال�سنك ،باال�ضاف ��ة الى 200
�آخري ��ن موزعي ��ن بالت�س ��اوي بين �ساحة
الر�صاف ��ي وحافظ القا�ض ��ي ،فيما قال ان

ع ��دد المتظاهرين ف ��ي الب�صرة هم "125
متظاهرا" فقط.
واعلنت قي ��ادة عمليات بغ ��داد ،الجمعة،
عن تعر� ��ض اح ��د منت�سبيها ال ��ى الحرق
بقنبل ��ة "مولوت ��وف" ،دون ذك ��ر م ��كان
الحادث.
وا�ضافت في بيان ان "محالت المواطنين
التجارية بالقرب من غرفة تجارة بغداد،
و�س ��ط العا�صم ��ة ،تعر�ض ��ت لمح ��اوالت
الحرق" .في غ�ضون ذلك ا�صدر محتجون
ف ��ي �ساح ��ة التحرير بيان ��ا عنوانه (نازل
ا�سح ��ب �شرعيت ��ك) ،وهو البي ��ان الرابع
للمتظاهري ��ن ف ��ي غ�ض ��ون �شه ��ر تقريبا،
ردا عل ��ى اجتماع وجه ��اء بع�ض الع�شائر
برئي� ��س الحكوم ��ة ،واتف ��اق الق ��وى
ال�سيا�سي ��ة االخي ��ر الذي امه ��ل الحكومة
 45يوم ًا لتنفيذ مطالب المحتجين.
وقال البيان ال ��ذي ا�صدرته مجموعة من
المعت�صمي ��ن في بغداد �إنه على الرغم من
�أن �إجماع التظاهرات على "�إقالة حكومة
القنا�صين �أو ًال قبل �أي �إ�صالح وتفاو�ض،
�إال �أن الكتل ال�سيا�سية الفا�سدة ت�صر على
تم�سكه ��ا بالحكومة ،وبذلك ت�صر ال�سلطة
على قتل المتظاهرين وقمعهم وترويعهم
بالخطف واالعتقال والتهديد".
واعتب ��ر المعت�صم ��ون �أن لق ��اء ع ��دد من
ال�شيوخ برئي�س الحكومة "فع ًال قبيح ًا"،
و"ا�ستهان ��ة بت�ضحي ��ات �أبط ��ال ه ��ذهِ
االنتفا�ض ��ة" ،م�شيدين ف ��ي الوقت نف�سه
ب�شي ��وخ �آخرين قالوا انه ��م "يعت�صمون
مع �أبنائهم ويُ�ساندونهم".
ودعا البيان العراقيين في كل المحافظات
لـ"وقف ��ة مليوني ��ة" ت�سح ��ب "ال�شرعي ��ة
الباطلة" من كل �أحزاب ال�سلطة ،في يوم
الجمع ��ة الق ��ادم ،داعي ��ن اي�ضا ال ��ى رفع
االع�ل�ام العراقية في �ساح ��ات االحتجاج
وال�شوارع وفوق المنازل.

حمتجون متوجهون ل�ساحة التحرير :نفد
�صربنا من �إهمال احلكومة

كل انح ��اء الب�ل�اد ف ��ي �أي ي ��وم معي ��ن كان
للتظاه ��ر �ض ��د الحكومة .وا�ستن ��ادا لمكتب
االم ��م المتح ��دة ف ��ي الع ��راق ،ف ��ان القوات
االمني ��ة قتل ��ت � 320شخ�ص ��ا عل ��ى االق ��ل
وجرح ��ت ما يق ��ارب م ��ن � 15,000شخ�ص
�آخ ��ر .المتظاه ��رون غا�ضب ��ون �إزاء حاالت
ف�س ��اد وبطال ��ة وتدخ�ل�ات ايران ف ��ي البلد.
وغالبيته ��م من �شب ��اب مثقفي ��ن نموذجيين
مدنيي ��ن وعلمانيين .ولك ��ن التجمع االكبر
ه ��م من الطبقة الفقيرة العاملة القادمين من
مناط ��ق جنوبي البالد او ا�صولهم من هناك
 .ه� ��ؤالء العراقيون عانوا عل ��ى مدى عقود
من حرمان اقت�صادي وا�ضطهاد خالل حقبة
النظام الدكتاتوري ال�سابق ،ولهم تاريخ من
المقاومة العنيفة .انهم ي�شعرون باال�ستياء
كونهم تحملوا حقبة نظام �صدام ح�سين وما
تبع ذلك من حرب اهلية التي اعقبت ا�سقاط
النظ ��ام في  2003ثم ظه ��ور تنظيم داع�ش،
ول ��م يطر�أ اي تح�سن عل ��ى حياتهم  .غالبية
�س ��كان مدينة ال�ص ��در ينحدرون م ��ن �أنا�س
هاج ��روا من جنوب ��ي الع ��راق ويحتفظون
برواب ��ط قروي ��ة وع�شائري ��ة هن ��اك .ولهذا
ف ��ان هذا الح ��ي يوفر ناف ��ذة للعاطف ��ة التي
تحرك االحتجاجات الحالية وجذور تقاليد
المواجهة لجنوبي العراق .
رغ ��م الحرم ��ان ف ��ان مدين ��ة ال�ص ��در تعتبر
مكانا لطاقة مكثف ��ة انتجت ق�سما من اف�ضل

مو�سيقيي و�شعراء العراق وكذلك ر�سامين
ونحاتين وريا�ضيين .
الكعب ��ي ،المع ��روف بي ��ن اهل ��ه وزمالئ ��ه
الآخري ��ن م ��ن منظمي االحتجاج ��ات بكنية
�أب ��و طيب ��ة ،يعي�ش مع زوجت ��ه واطفاله في
بي ��ت �صغير ف ��ي مدينة ال�صدر ول ��ه حديقة
�صغيرة يعتني به ��ا وي�ستقبل فيها �ضيوفه.
وم ��ع بداية ه ��ذا ال�شهر بد�أ �أب ��و طيبة يومه
بجدي ��ة اكب ��ر عندم ��ا قلل م ��ن تواج ��ده في
الحديقة وذهب ليعد نف�سه لالحتجاجات .
ق ��ال الكعب ��ي وه ��و يو�ض ��ح �سهول ��ة عملية
تح�شي ��د �أنا� ��س م ��ن اهال ��ي مدين ��ة ال�صدر
للتظاه ��ر "طبيع ��ة مدين ��ة ال�ص ��در طبيع ��ة
ع�شائري ��ة ،و�شيم ��ة اه ��ل الع�شي ��رة انه اذا
م ��ا حدث �شيء ل�شخ�ص ف ��ان الجميع يتقدم
للم�ساعدة بطريقتهم الخا�صة ".
ف ��ي طريق ��ه لموق ��ع التظاه ��ر ف ��ي �ساح ��ة
التحري ��ر توقف (ابو طيبة) عند زاوية �أحد
ال�شوارع حيث يدير �صديق له محال تجاريا
هناك وكان ي�شرف على �شبان وهم ي�سخنون
�ستة قدور تح ��وي ح�ساء عد�س تكفي لأكثر
م ��ن  500متظاه ��ر  .وفي الوقف ��ة الثانية له
زار مح ��ل ق�صابة في �س ��وق الخ�ضار حيث
كان يح�ض ��ر �شطائ ��ر� ،ساندوي�ش ��ات لع�شاء
المتظاهري ��ن ،وعند مح ��ل بيع فاكه ��ة �آخر
كانت هناك �شحنة تحوي اكثر من مئة رقية
جاهزة لإر�سالها الى �ساحة التحرير اي�ضا.

من ال�سهولة العثور على و�سيلة نقل ل�ساحة
التظاهر ،فهناك في مدين ��ة ال�صدر �سيارات
االج ��رة القديم ��ة الى جن ��ب العرب ��ات التي
ت�سحبه ��ا الخي ��ول ف�ض�ل�ا ع ��ن �آالف عربات
الت ��وك ت ��وك ذات العج�ل�ات الث�ل�اث الت ��ي
ا�صبح ��ت بمثاب ��ة البا� ��ص غي ��ر الر�سم ��ي
للمتظاهري ��ن باال�ضافة الى خدمة اال�سعاف
الت ��ي تقدمها  .وق ��ال ابو طيب ��ة "�إنها ثورة
الفقراء ،ثورة اليائ�سين المحبطين ".
روح الث ��ورة والمقاومة هي جزء من هوية
اهال ��ي مدينة ال�صدر ،حي ��ث قاوم اجدادهم
ف ��ي الجن ��وب مح ��اوالت البريطانيي ��ن
ال�ستعم ��ار العراق ف ��ي ع ��ام  .1920غالبية
�سكان مدينة ال�صدر ،كما هو الحال مع كثير
م ��ن اهال ��ي جنوبي الع ��راق ،هم م ��ن اتباع
التي ��ار ال�ص ��دري ويتلق ��ون التعليمات الآن
من مقت ��دى ال�صدر ،الذي قاومت عائلته من
فترة طويلة �سلطة بعث �صدام ح�سين .
منظم ��ة ال�ص ��در ،الت ��ي ينتم ��ي اليه ��ا �أب ��و
طيب ��ة ت�ساع ��د ف ��ي تن�سي ��ق االحتجاج ��ات
المنطلق ��ة م ��ن مدين ��ة ال�ص ��در .واع�ضا�ؤها
الذين يتواجدون بكث ��رة في االحتجاجات،
ي�سيطرون على مواقع �ستراتيجية هناك .
وعند احد اوقات الظهي ��رة التقى �أبو طيبة
ب�أف ��راد ق ��ادة ع�شيرت ��ه (البن ��دة) وكانوا ما
يقارب م ��ن  20رجال يرتدون الزي ال�شعبي
الع�شائ ��ري م ��ع اوالده ��م وع ��دد قلي ��ل م ��ن
بناته ��م وهم مرتدون مالب� ��س انيقة وك�أنهم
ف ��ي اول يوم مدر�سة ،وق ��د ا�ستقل جميعهم
با�ص ��ات �صغيرة و�سي ��ارات اجرة و�شاحنة
بيك �آب و�سيارة جيب .
وعندم ��ا تحرك موكبه ��م بدا الم�شه ��د وك�أن
جمي ��ع اهال ��ي مدينة ال�ص ��در ذاهبون معهم
وكانوا يلوحون بالأعالم ويطلقون ا�صوات
منبهات ال�سيارة .وعلى بعد ميل تقريبا من
مركز االحتجاج ف ��ي �ساحة التحرير ظهرت
مجموع ��ة وهي تحم ��ل ادوات عزف �شعبية
من طبل ون ��اي وبد�أوا وهم يتقدمون م�شيا
نحو �ساحة االحتج ��اج بترديد هتاف "�شلع
قل ��ع كلهم حرامي ��ة" .وقالت ،نج�ل�اء لطيف
 42عام ��ا ،التي جلبت معها اطفالها الخم�سة
�إنها جاءت م ��ن مدينة ال�صدر لدعم اخوانها
المتظاهري ��ن  .وا�ضاف ��ت لطي ��ف قائل ��ة
"حقيقة اريد تغييرا ،لقد نفد �صبرنا الآن،
بقين ��ا ننتظ ��ر  16عاما منذ �سق ��وط �صدام،
ولم يتحقق لنا �شيء حتى الآن ".
عن :نيويورك تايمز
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 طالب عبد العزيز

متظاهرون يقطعون طريق حقل الغراف النفطي و�آخرون
يحا�صرون �شركة نفط ذي قار

الزمن العراقي يطرد
الإ�سالم ال�سيا�سي
م ��ا ال تعيه الأح ��زاب الإ�سالمية� ،أو �أنها ال تريد �أن تعي ��ه :هو� ،إنها باتت
خ ��ارج الزمن العراقي ،والأم ��ر ال عالقة له بالدين الإ�سالم ��ي ،بكل ت�أكيد،
فالدي ��ن �ش ��يء والتح ��زب با�سم ��ه �ش ��يء �آخر ،وق ��د ال يدمغ عق ��ول ه�ؤالء
(القادة) م ��ا ر�شح يف التظاهرات من حقائق� ،إال �أن الوقائع يف كل مف�صل
م ��ن مفا�ص ��ل احلياة ت�ش�ي�ر اىل ذلك ،فقد ق�ض ��ي الأمر ،ونح ��ن على �أعتاب
مرحلة جديدة.
امل�ؤ�س�س ��ة الديني ��ة يف النج ��ف تقطع بذل ��ك ،وت�ص ّرح �أو تغم ��ز به ،مثلما
يقط ��ع بذل ��ك اال�ست ��اذ اجلامع ��ي ،والطال ��ب يف املدر�س ��ة ،واملوظ ��ف يف
الدائ ��رة ،والبقال يف ال�سوق ،و�سائ ��ق الأجرة يف ال�شارع وربة البيت يف
املطبخ ،وبقني عراقي �شعبي �آخر� ،ست�صبح كل �أقوال وخطب واجتماعات
وق ��رارات وحماوالت(�إ�صالح) كاذب ًة ،وبالمعن ��ى ،وما الت�صريحات التي
تقل ��ل من �ش� ��أن التظاهرات ،واملراهن ��ة على �صرب ال�شب ��اب يف ال�ساحات،
وتعر�ضه ��م لن ��ار العمالء من القنا�صني وغريه ��م � ..إال احللقة الأخرية يف
م�سل�س ��ل احلكم ،الذي دام �ست ��ة ع�شر عام ًا ،عانى ال�شعب فيها ما مل تعانيه
�شع ��وب الأر�ض ،وفق َد الع � ُ
�راق فيه من ثرواته واقت�ص ��اده ما مل يفقده �أيّ
�شع ��ب ،حت ��ى بات ��ت دميقراطية الع ��راق واحدة م ��ن �أخط ��ر التجارب يف
العامل.
و�إذا �أردن ��ا �أن ن�ستعر� ��ض املت�ضررين من حكم �أحزاب اال�سالم ال�سيا�سي
ف� ��أن الدين �سيك ��ون يف مقدمة املت�ضرري ��ن ،بعد �أن ت�شوّ ه ��ت �صورته يف
الذه ��ن العراقي ،وبع ��د �أن فقد رجل الدين م�صداقيت ��ه ،فقد اهت ّزت ب�سبب
ذل ��ك �أ�سم ��ى القي ��م ،الت ��ي كانت حمط اح�ت�رام وتقدي ��ر عام ��ة النا�س ،من
ال�س ّنة ،وعدل
الذي ��ن مل يقف ��وا عن قرب عل ��ى جوهر الت�شري ��ع ،و�سماح ��ة ُّ
االئم ��ة .وها نحن ن�سمع ال�شتائم والتهم والإهان ��ات تكال اىل رجل الدين
يف ال�ش ��ارع ،ويُ�سخر من وجوده يف �ساح ��ات التظاهرات ،حُ
وترق املقار
احلزبي ��ة ،ومتزق ال�صور ،وتو�صم ب�أق ��ذع الو�صمات .ويف النهاية ،رمبا
نك ��ون بحاجة اىل معج ��زة تعيد للدين جوهره ،واىل رج ��ل الدين هيبته،
وهذا م�ستحيل يف الوقت القريب.
ولتو�ضيح مقولتنا يف (�أنها باتت خارج الزمن العراقي) نقول� :إنها ،ومن
�سيئ واحد ،فمن جانب �أول:
حيث تعلم �أو ال تعلم ،منحتنا نتيجتني بفعل ٍ
�إنها �أرادت �ض ��رب القوى العلمانية والوطنية ع�ب�ر م�شروع ديني ،يعتمد
الت�شري ��ع الق ��ر�آين و�س�ي�رة االئمة يف احلك ��م� ،إال �أنها ،وع�ب�ر �إداء نفعي،
ل�صو�ص ��ي ،و�سيئ للغاية ف�شل ��ت وقدمت �صورة م�شوه ��ة للدين ورجاله،
ويف الوق ��ت ذاته منحت القوى العلمانية والوطني ��ة الفر�صة الذهبية يف
احلك ��م ،وبذل ��ك� ،أ�صبح ��ت املطالبة باحلك ��م الوطني ،خ ��ارج الدين مطلب ًا
جماهريي ًا ،ين�شده ال�شباب يف ال�ساحات مثلما ين�شده ال�شعب باكمله.
احلي ��اة خارج احلرية عرب دميقراطية زائفة ،والإفراط بالعمالة ،و�سرقة
امل ��ال الع ��ام ،والف�شل يف حتقي ��ق �أب�سط اخلدم ��ات ،والرتاجع يف تعاطي
ّ
التح�ض ��ر املدني ��ة ،واعتم ��اد التح ��رمي ال ��كاذب يف حج ��ب متطلبات
قي ��م
ً
النف� ��س الإن�سانية ،يف الفك ��ر والفن ��ون والآداب ،وزجّ الدين –زورا -يف
�أدق مفا�ص ��ل احلياة ،وتخريب التعليم ،و�إهم ��ال ال�صحة وافقار ال�شرائح
الوا�سع ��ة من املجتمع ،وتخري ��ب املدن بوالءات خارجي ��ة بدعوى حماية
املذهب ..والأمثلة كثرية ،ال ح�صر لها ،ذلك كله ما �أفرزته فرتة حكم الـ 16
�سنة املا�ضية ،والتي عجّ لت و�ستعجّ ل �أكرث بنهاية حقبة ال�سوء هذه.

 ذي قار  /ح�سين العامل
في الوقت الذي تتوا�صل فيه التظاهرات
المطلبي ��ة ف ��ي عم ��وم محافظ ��ة ذي ق ��ار
للأ�سبوع الثامن عل ��ى التوالي بم�شاركة
الآالف م ��ن الأهالي والطلب ��ة والنقابات
المهني ��ة � ،أعل ��ن متظاه ��رون محتج ��ون
عل ��ي الحكومة العراقية قطع طريق حقل
الغ ��راف النفط ��ي واقتح ��ام الحق ��ل ف ��ي
�شمالي النا�صرية  ،وفيما يحا�صر المئات
من الخريجين مقر �شركة نفط ذي قار في
�شرقي المحافظ ��ة  ،ح ّذر م�صدر م�س�ؤول
ف ��ي �شركة النف ��ط من ت�أثي ��ر التظاهرات
وقطع الطريق على الحقول النفطية على
االنتاج النفطي.
وق ��ال النا�ش ��ط الإعالم ��ي فا�ض ��ل ن�سيم
للم ��دى �إن " المئ ��ات م ��ن المتظاهري ��ن
ف ��ي ق�ضاء قلعة �سكر قام ��وا يوم الجمعة
بقط ��ع الطريق الم�ؤدي الى حقل الغراف
النفط ��ي (  80ك ��م �شم ��ال النا�صري ��ة )
واقتحم ��وه فيما بعد حت ��ى بلغوا محطة
الع ��زل" ،مبين ��ا �أن " المتظاهري ��ن ل ��م
ين�سحب ��وا �إال بع ��د التفاو� ��ض م ��ع مدير
ال�شرك ��ة التي تدير الحق ��ل النفطي الذي
طلب �إمهاله ب�ضعة �أيام لمعالجة الأمر".
و�أ�شار ن�سيم الى �أن " مطالب المتظاهرين
تمثلت بط ��رد العمالة االجنبي ��ة وتوفير
فر�ص عمل للكف ��اءات والعمالة العراقية
وتوفي ��ر الخدم ��ات للمناط ��ق المحيط ��ة
بالحق ��ول النفطي ��ة" ،م�ؤك ��د ًا توا�ص ��ل
التظاهرات في كل من ق�ضائي قلعة �سكر
والرفاعي المجاورين للحقل النفطي.
وم ��ن جانب ��ه قال م�س� ��ؤول �إع�ل�ام �شركة
نف ��ط ذي ق ��ار كري ��م الجندي ��ل للم ��دى
�إن " المتظاهري ��ن �أم ��ام حق ��ل الغ ��راف
النفط ��ي قطع ��وا طري ��ق الحق ��ل وطريق
الإنتاج وهذا م ��ن �ش�أنه �أن يربك العملية
الت�شغيلي ��ة لإنت ��اج النف ��ط ف ��ي الحقل"،
م�شي ��ر ًا ال ��ى �أن " تع ��ذر و�ص ��ول العمال
والفنيي ��ن ال ��ى مواقع العمل ف ��ي الحقل
نتيج ��ة قطع الطريق م ��ن �ش�أنه �أن ي�ؤدي
الى توقف الوحدات الت�شغيلية الخا�صة
بالنف ��ط الخ ��ام وما يترتب عل ��ى ذلك من
�آثار �سلبية على عملية الإنتاج".
و�أ�ش ��ار الجندي ��ل ال ��ى �أن " ع ��دد اخ ��ر
م ��ن المعت�صمي ��ن الخريجي ��ن ال زال ��وا
يعت�صم ��ون �أمام مق ��ر �شركة نفط ذي قار
مطالبي ��ن بالتعيين ��ات" ،منوه� � ًا الى �أن
" الوزارة خ�ص�صت م�ؤخر ًا  850درجة

ال �أذك��ر �أنني �سمع��ت با�سم �س��ارة طالب،
زوجت��ه� ،أو التقيته��ا� ،أب��داً .لكنن��ي،
وجدته��ا قريب��ة م ّني ،هك��ذا ،رمبا ال�سم
َّ
لك��ن �أحدهم ويف جمل�س
والدها(طال��ب)
املقهى بالبچاري قال بانه يعرفها

وظيفي ��ة ل�شرك ��ة نف ��ط ذي ق ��ار تت ��وزع
بواق ��ع  250درج ��ة ال ��ى حق ��ل الغ ��راف
و  200درج ��ة ال ��ى حق ��ل النا�صري ��ة و
 400درج ��ة الى مقر �شرك ��ة نفط ذي قار
لتعيي ��ن �أ�صح ��اب االر� ��ض الت ��ي اقيمت
عليها ال�شرك ��ة ف� ً
ضال عن تعيين موظفين
�آخرين".
هذا ووا�صل الآالف من الأهالي والطلبة
والنقاب ��ات المهني ��ة تظاهراته ��م في كل
م ��ن مرك ��ز مدين ��ة النا�صري ��ة والرفاعي
وال�شط ��رة وقلع ��ة �سك ��ر والف�ضلي ��ة
والبطح ��اء حي ��ث ق ��ام المتظاه ��رون
ف ��ي ناحي ��ة الف�ضلي ��ة بقط ��ع الطري ��ق
الراب ��ط بين النا�صري ��ة و�سوق ال�شيوخ
بالإط ��ارات المحترقة للي ��وم الثاني على
التوال ��ي وه ��و م ��ا ا�ضط ��ر مدي ��ر ناحية
الف�ضلي ��ة حيدر �سلم ��ان لتقديم ا�ستقالته
من من�صبه.

كم ��ا ق ��ام متظاه ��رو ناحي ��ة البطح ��اء
بقط ��ع الطري ��ق الراب ��ط بي ��ن النا�صرية
وال�سماوة.
ف ��ي حين �شه ��د مرك ��ز مدين ��ة النا�صرية
ليل ��ة الخمي� ��س ح ��رق م�ضي ��ف مديري ��ة
�ش� ��ؤون الع�شائ ��ر احتجاج ًا عل ��ى زيارة
وفد م ��ن �شي ��وخ الع�شائ ��ر للق ��اء رئي�س
ال ��وزراء ع ��ادل عب ��د المه ��دي ،ف ��ي حين
ا�سته ��دف انفج ��ار عب ��وة �صوتي ��ة منزل
النائبة ال�سابقة عن المجل�س الأعلى �أمل
عطية ف ��ي ح ��ي �أور بالنا�صرية من دون
وق ��وع �أ�ضرار ب�شرية  ،فيما حالت جهود
الأهال ��ي والق ��وات الأمني ��ة دون ح ��رق
جامع ��ة العي ��ن الت ��ي يعتق ��د البع�ض من
المتظاهري ��ن �أن ملكيتها تع ��ود لعدد من
ال�شخ�صيات الموالية لحزب الدعوة.
وف ��ي ذات ال�سي ��اق ا�ست�أن ��ف زعي ��م
تظاه ��رات ق�ض ��اء الرفاع ��ي ( ح�سي ��ن
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 -3بإم��كان مقدمي العطاء ش��راء وثائق العطاء بع��د تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد في ورقة بيانات العط��اء وبعد دفع قيمة البيع البالغة
( )150000دينار.
 -4يتم تسليم العطاءات إلى العنوان اآلتي (صندوق العطاءات في مقر املعاونية) في املوعد احملدد وتبدأ من تاريخ النشر لغاية تاريخ الغلق أعاله.
أ -العطاءات املتأخرة س��وف ترفض وس��يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي لعطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في املعاونية – الساعة الثانية
عشر بعد الظهر من تاريخ غلق املناقصة.
ب -الدوام في معاونية السمنت الشمالية يبدأ من الساعة  7.5صباحا ً لغاية  2بعد الظهر.
 -5على مقدمي العطاءات تقدمي ما يلي:
أ -ان يكون املش��ارك حاصل على ش��هادة تسجيل الش��ركة من دائرة تسجيل الش��ركات في وزارة التجارة (هوية تصنيف املقاولني وفق تعليمات
تسجيل وتصنيف املقاولني والشركات املقاولة رقم  13لسنة  )2015نافذة.
ب -تقدمي تأمينات أولية بنسبة ( )%1من أجمالي الكلفة التخمينية بالدينار على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان أو سفتجة صادر من مصرف
معتمد (ال تقل نفاذيته عن  3أشهر من تاريخ غلق املناقصة مع اضافة مدة ( )28يوم إلى مدة النفاذية) ما عدا املصارف التالية (الوركاء لالستثمار،
الش��مال ،دار السالم لالستثمار ،دجلة والفرات للتنمية واالستثمار ،البصرة الدولي لالستثمار ،الرواحل االسالمي لالستثمار والتمويل ،بنك اسيا
التركي ،مصرف البالد االسالمي ،بنك بارسيان ،االقتصاد االستثماري والتمويل  ،مصرف ايالف االسالمي).
ج -تقدمي كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب نافذ للعام احلالي لغرض االشتراك باملناقصات.
مع التقدير
املهند�س علي زيدان خلف

ء /معاون املدير العام  /ال�سمنت ال�شمالية

الزعي ��م ) قي ��ادة تظاه ��رات الق�ض ��اء
المذكور وذلك بعد ب�ضعة �أيام من �إطالق
�سراح ��ه بكفالة من معتقل ��ه ببغداد حيث
اعتق ��ل هناك لأكثر م ��ن ع�ش ��رة �أيام ولم
يفرج عنه �إال بع ��د �أن �صعّد المتظاهرون
ال�ضغط عل ��ى الحكومة والقوات الأمنية
في تظاهرات �شه ��دت ا�شتباكات و�أعمال
عنف واعتقاالت.
وف ��ي ذات ال�سياق �أعلن ��ت �شرطة ذي قار
حظر التج ��وال على الدراجات النارية و
“ال�ستوتات” في المحافظة يومي ًا بدء ًا
م ��ن ال�ساعة ال� �ـ  4ع�صر ًا وذل ��ك للحد من
م�شاركة �أ�صحاب ال�ستوتات والدراجات
ف ��ي التظاه ��رات الليلي ��ة الت ��ي غالب� � ًا ما
ت�شهد �أعمال حرق وعنف.
وبل ��غ �إجمال ��ي �ضحاي ��ا تظاه ��رات ذي
قار م ��ن  1ت�شرين الأول الى  18ت�شرين
الثان ��ي � ) 44 ( ، ) 2019شهي ��د ًا و�أكث ��ر

م ��ن  1250جريح ًا وما يزي ��د على 600
متظاه ��ر معتق ��ل ،بينه ��م �أكث ��ر م ��ن 36
�شهي ��د ًا و  750جريح� � ًا و�أكث ��ر من 250
معتق ًال خالل �شهر ت�شرين الأول .2019
وكانت العديد م ��ن المحافظات العراقية
وم ��ن بينها محافظ ��ة ذي قار ق ��د �شهدت
انط�ل�اق التظاه ��رات المطلبي ��ة في يوم
الثالث ��اء الأول من ت�شري ��ن الأول 2019
وا�ستم ��رت ل�سبع ��ة �أي ��ام توقف ��ت بعدها
لغر� ��ض �أداء زي ��ارة �أربعيني ��ة الإم ��ام
الح�سي ��ن ( ع )  ،لتع ��اود بعده ��ا في يوم
الجمع ��ة (  25ت�شري ��ن الأول ، ) 2019
وقد بل ��غ �إجمالي �ضحايا التظاهرات في
عموم العراق من الأول من ت�شرين الأول
وحتى منت�صف ت�شرين الثاني ( ، 2019
� ) 350شهي ��د ًا و � 16أل ��ف جريح ًا و�أكثر
من � 3آالف معتقل ومختطف ومغيب .
 23ت�شرين الثاني 2019

فقدان هوية تنمية

فقدت الهوية الصادرة م��ن املديرية العامة
للتنمي��ة الصناعي��ة باس��م ش��ركة االرز
للمثلج��ات ومنتوجات االلب��ان احملدودة رقم
االج��ازة ( )4193ف��ي  1975/9/23يرج��ى ممن
يعثر عليها تس��ليمها الى جهة اإلصدار ...
مع التقدير.
املدير املفو�ض
حيدر �إ�سماعيل خليل البحراين

العدد ( )4553ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -االحد ( )24ت�شرين الثاين

رياضة

2019

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

الليوث ين�شدون العالمة الكاملة من الكويت في ق ّمة م�سقط

 ورط�������ة ك����ب��ي�رة حُت�������رج الأ������س�����ود ق���ب���ي���ل م���واج���ه���ة ب���ط���ل �آ����س���ي���ا خ��ل��ي��ج��ي � ًا
 بغداد  /حيدر مدلول

تتجه �أنظار اجلماهري الريا�ضية العراقية
يف ال�ساع ��ة الثالث ��ة ع�ص ��ر الي ��وم الأح ��د
بتوقي ��ت بغ ��داد اىل العا�صم ��ة العُماني ��ة
م�سق ��ط حي ��ث يواج ��ه منتخ ��ب ال�شب ��اب
لك ��رة الق ��دم �شقيق ��ه الكويتي عل ��ى ملعب
ن ��ادي ال�سي ��ب الريا�ضي يف قم ��ة خليجية
ناري ��ة �ضم ��ن مناف�س ��ات اجلول ��ة الثاني ��ة
من الت�صفيات الأولي ��ة حل�ساب املجموعة
الأوىل مبنطقة غرب الق ��ارة لبطولة ك�أ�س
�آ�سيا حتت  19عام ًا  2020يف �أوزبك�ستان
مب�شارك ��ة منتخب ��ات فل�سط�ي�ن وباك�ستان
والع ��راق والكوي ��ت وعُمان البل ��د املنظم
التي انطلقت �أول �أم� ��س اجلمعة وت�ستمر
مبارياتها حتى يوم ال�سبت املقبل امل�صادف
الثالثني من �شهر ت�شرين الثاين اجلاري.
وق ��ال ع�ض ��و امل�ل�اك التدريب ��ي ملنتخ ��ب
ال�شب ��اب لك ��رة الق ��دم م�ؤي ��د ج ��ودي يف
ات�ص ��ال مع املدى م ��ن العا�صم ��ة العُمانية
م�سق ��ط � :إن لي ��وث الرافدي ��ن ين�ش ��دون
العالم ��ة الكامل ��ة يف م�سته � ّ�ل م�شواره ��م
يف الت�صفي ��ات الآ�سيوي ��ة الت ��ي مت نقله ��ا
م ��ن مدينة كرب�ل�اء املقد�س ��ة اىل العا�صمة
العُمانية م�سقط يف ظل املعنويات العالية
الت ��ي يتح ّل ��ى به ��ا اجلمي ��ع و�إ�صراره ��م
الكب�ي�ر عل ��ى �ض ��رورة ني ��ل �أول انت�ص ��ار
له ��م �أم ًال باال�ستم ��رار يف موا�صلة حتقيق
االنت�ص ��ارات خ�ل�ال املباري ��ات الث�ل�اث
املقبلة الت ��ي �سيخو�ضونها امام منتخبات
باك�ست ��ان وفل�سطني وعُمان �أي ��ام الثالثاء
واخلمي�س وال�سبت املقبلة �ضمن اجلوالت
الثالثة والرابعة واخلام�سة من �أجل الظفر
باملركز الأول بالرتتيب الذي �سي�ضمن لهم
التواجد يف النهائيات القارية التي تنظمها
العا�صمة الأوزبكي ��ة ط�شقند خالل الفرتة
من ال�ساد�س ع�شر م ��ن �شهر �أيلول ولغاية
الثالث م ��ن �شهر ت�شري ��ن الأول املقبل اىل
جانب منتخب ��ات قطر و�إي ��ران والبحرين
وال�سعودية وماليزي ��ا و�أ�سرتاليا وكوريا
اجلنوبية واليابان و�إندوني�سيا.
و�أ�ض ��اف � :إن امل�ل�اك التدريب ��ي ملنتخ ��ب
ال�شباب ح�ضر مب ��اراة الكويت وباك�ستان
التي ج ��رت ع�صر �أول �أم� ��س اجلمعة على
ملعب ن ��ادي ال�سيب الريا�ض ��ي بالعا�صمة
العُماني ��ة م�سق ��ط ودوّ نَ يف مفكرت ��ه
ع ��دد ًا من نق ��اط القوة واخلل ��ل وال�ضعف
واخلطة التكتيكية التي ا�ستخدمها املدرب
الكروات ��ي دينك ��و جيليت� ��ش والأوراق
الرابح ��ة التي �ساهم ��ت يف خروجه فائز ًا
بنتيجة هدفني مقاب ��ل هدف واحد يف تلك
املب ��اراة حي ��ث مت و�ضع �أ�سل ��وب تكتيكي
واختيار القائمة اال�سا�سية املكوّ نة من 11
العب� � ًا من بني الالعب�ي�ن  23امل�ؤهلني بدني ًا
وفني� � ًا خلو� ��ض ه ��ذه املوقع ��ة اخلليجي ��ة
اجلدي ��دة م ��ن العي ��ار الثقيل الت ��ي جتمع

منتخب�ي�ن مر�شح�ي�ن ب�ش ��كل �ساخ ��ن اىل
جانب املنتخب ال ُعم ��اين املنظم واملنتخب
الفل�سطين ��ي لكرة القدم على بطاقة الت�أهل
الوحي ��دة حل�س ��اب املجموع ��ة الأوىل اىل
بطولة ك�أ�س �آ�سيا حتت  19عام ًا .2020
و�أكد م�ؤي ��د �أن منتخبه يتط ّلع اىل حتقيق
�إجن ��از جديد يف ه ��ذه الت�صفيات لي�ضاف
اىل لق ��ب بطول ��ة غ ��رب �آ�سي ��ا لك ��رة القدم
حت ��ت  18عام� � ًا يف ن�سخته ��ا الأوىل التي
�أقيم ��ت يف مدين ��ة رام الل ��ه الفل�سطيني ��ة
م ��ن �أجل ت�أكي ��د علو كعب الك ��رة العراقية
ب�ي�ن نظرياته ��ا عل ��ى �صعي ��د اخلارط ��ة
القاري ��ة بالن�سب ��ة له ��ذه الفئ ��ة اىل جان ��ب
�إدخ ��ال الفرحة لدى اجلماه�ي�ر الريا�ضية
العراقي ��ة الت ��ي ت ��رى ب� ��أن العب ��ي �أ�س ��ود
الرافدي ��ن �سيك ��ون له ��م موط ��ئ ق ��دم يف
�صفوف املنتخبني الأوملبي والوطني لكرة
القدم خالل الفرتة املقبلة بحكم النجومية
الت ��ي تنتظره ��م �إث ��ر امل�ستوي ��ات الرفيعة
الت ��ي ي�سع ��ون اىل تقدميه ��ا يف املباريات
الأربع �أمام منتخب ��ات الكويت وباك�ستان
وفل�سطني وعُمان.
اجلدي ��ر بالذكر �أن القائمة النهائية املكوّ نة
م ��ن  23العب ًا الت ��ي اختارها قحطان جثري
مدرب منتخب ال�شب ��اب لكرة القدم تتكون
من الالعب�ي�ن (�أحمد �شاك ��ر وحممد ح�سن
وح�سن حبيب ونهاد حمم ��د وعبد الرزاق
قا�س ��م ومنتظر عب ��د اله ��ادي ومنتظر عبد
احل�سن ومنتظر حممد وليث جنم وح�سني
جا�سم وزي ��د حت�سني و�أحمد ح�سن ور�ضا
فا�ضل وح�سني زياد وك ��رار �سعد وعبا�س
عل ��ي وح�سني عب ��د الل ��ه وزي ��ن العابدين
قحط ��ان وعبد الل ��ه حممد وحمم ��د ح�سن
و�أمري غ ��امن وح�سني خل ��ف وعلي �شوقي

وكرار حممد).
من جهة �أخرى بات منتخبنا الوطني لكرة
الق ��دم يف ورطة كبرية قب ��ل � 48ساعة من
موعد مباراته الأوىل �أمام �شقيقه القطري
التي �ستج ��ري بينهما يف ال�ساعة ال�سابعة
والن�ص ��ف م�س ��اء بع ��د غ ��د الثالث ��اء عل ��ى
ملع ��ب خليفة ال ��دويل بالعا�صم ��ة الدوحة
يف افتتاح مناف�س ��ات بطولة ك�أ�س اخلليج
العرب ��ي الرابع ��ة والع�شرين لك ��رة القدم
حل�س ��اب املجموع ��ة الأوىل بع ��د رف� ��ض
�إدارة ن ��ادي نواذيب ��و املوريت ��اين طل ��ب
�إدارة ال�شرطة الريا�ضي تقدمي موعد
املب ��اراة التي �ستجمع فريقهما يوم ًا
واحد ًا لتقام م�ساء اليوم الأحد بد ًال
من املوعد الر�سمي الذي ي�صادف
غ ��د ًا الأثن�ي�ن وال ��ذي مت حتديده
م ��ن قب ��ل جلن ��ة امل�سابق ��ات
يف االحت ��اد العرب ��ي
لك ��رة الق ��دم ب�ضيافة
ملع ��ب نادي اخلور
الريا�ض ��ي يف
ال�ساعة ال�سابعة
م�ساءً.
و ي�سع ��ى
فر ي ��ق
نو ا ذ يب ��و
املوريتاين
ال ��ذي ي�ض ��م
�صفوف ��ه 1 1
يف
العب ًا يلعبون يف املنتخب
املوريت ��اين لك ��رة القدم
اىل ا�ستغ�ل�ال الأزم ��ة
احلا�صل ��ة داخ ��ل �صفوف
م�ض ّيف ��ه فري ��ق ال�شرط ��ة

بط ��ل ال ��دوري املمت ��از لك ��رة الق ��دم قب ��ل
مواجه ��ة الإياب بينهما �ضم ��ن الدور ثمن
النهائي م ��ن بطولة ك�أ�س حمم ��د ال�ساد�س
للأندي ��ة العربية ب�سبب غي ��اب خم�سة من
العبي ��ه اال�سا�سيني لأ�سب ��اب خمتلفة وهم
(ك ��رار جا�س ��م ووليد �سامل وم ��ازن فيا�ض
وال�سنغ ��ايل �أب ��و بك ��ر دي ��ارا والكنغويل
جوني ��ور مابوك ��و) اىل جان ��ب ح�س ��م
�أم ��ر م�شارك ��ة ثماني ��ة العب�ي�ن متواجدين
حالي� � ًا يف مع�سكره التدريب ��ي املقام حالي ًا
بالعا�صم ��ة القطري ��ة الدوح ��ة  ،وهم
(حمم ��د حمي ��د وعل ��ي فائ ��ز
و�ضرغ ��ام ا�سماعيل و�سعد
ناطق وع�ل�اء علي مهاوي
وعالء عبد الزهرة و�أجمد
عط ��وان و�صفاء ه ��ادي )
يف مب ��اراة تق ��ام قب ��ل 24
�ساع ��ة م ��ن مواجهة
الع ��راق وقط ��ر
يف البطول ��ة
ا خلليجي ��ة
ال �ستثما ر ه ��ا
ل�صاحل ��ه يف
اخل ��روج فائ ��ز ًا
ب�أك�ث�ر م ��ن ه ��دف
واح ��د بع ��د هزميت ��ه
يف جول ��ة الذه ��اب
بنتيجة (�صف ��ر  )-1من
�أجل �ضمان مقعد له يف
الدور رب ��ع النهائي من
البطولة.
و�ألق ��ت �إدارة ن ��ادي
ال�شرط ��ة الريا�ض ��ي
بالالئم ��ة عل ��ى جمل� ��س

�إدارة احتاد كرة القدم الذي ي�شغل رئي�سه
عبد اخلالق م�سعود من�صب النائب الثاين
لرئي�س االحتاد العربي لكرة القدم قبل �أن
يعل ��ن ا�ستقالت ��ه احتجاج ًا على ق ��رار نقل
مباراة الإياب بني فريق ال�شرطة ونواذيبو
املوريتاين اىل خارج العراق بد ًال من ملعب
فران�سو حريري يف حمافظة �أربيل ب�أقليم
كرد�ستان وذل ��ك لعدم بذله جه ��ود ًا حثيثة
و�إقناع جلن ��ة امل�سابقات العربي ��ة و�إدارة
ن ��ادي نواذيب ��و املوريت ��اين عل ��ى تق ��دمي
موع ��د �إقامتها اىل ي ��وم الرابع والع�شرين
من �شه ��ر ت�شرين الثاين اجل ��اري بد ًال من
موعده ��ا املق ��رر ال ��ذي كان ي ��وم اخلام�س
والع�شرين من ال�شهر ذاته بعد معرفته ب�أن
منتخبن ��ا الوطن ��ي لكرة الق ��دم �سيخو�ض
املب ��اراة االفتتاحية لبطول ��ة ك�أ�س اخلليج
العرب ��ي الرابع ��ة والع�شري ��ن لك ��رة القدم
بع ��د غد الثالث ��اء كما هو احل ��ال الذي قام
به جمل� ��س �إدارة االحت ��اد البحريني لكرة
الق ��دم بالتع ��اون م ��ع �إدارة ن ��ادي املحرق
الريا�ض ��ي يف ح�ص ��ول موافق ��ة ر�سمي ��ة
م ��ن نظريه العرب ��ي وجمل� ��س �إدارة نادي
االحت ��اد ال�سكن ��دري امل�ص ��ري يف تق ��دمي
مب ��اراة الإي ��اب ب�ي�ن فريقهم ��ا الكروي�ي�ن
يومني لتجري يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء
الي ��وم الأح ��د على ملع ��ب علي ب ��ن حممد
بالعا�صمة املنامة بد ًال من موعدها ال�سابق
ال ��ذي كان ي�ص ��ادف بعد غ ��د الثالثاء حتى
ي�سم ��ح لالعب ��ي املح ��رق باالن�ضم ��ام اىل
�صف ��وف املنتخ ��ب البحريني وه ��م (�سيد
حمم ��د جعف ��ر و�إ�سماعي ��ل عب ��د اللطي ��ف
وحمم ��د احل ��ردان ووليد اخلي ��ام وتياغو
) حت�ض�ي�ر ًا ملواجه ��ة �شقيق ��ه ال ُعم ��اين
يف ال�ساع ��ة اخلام�س ��ة والن�ص ��ف م�س ��اء
ي ��وم الأربعاء املقب ��ل على ملع ��ب عبد الله
ب ��ن خليف ��ة ال ��دويل يف افتت ��اح مناف�سات
املجموعة الثانية.
ويخ�ش ��ى النق ��اد واملحلل ��ون واملتابعون
ل�ش� ��ؤون الكرة العراقي ��ة �أن يدفع املنتخب
الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم الثم ��ن غالي� � ًا عل ��ى
�إث ��ر ف�ش ��ل االجتم ��اع ال ��ذي عقد ب�ي�ن وفد
م ��ن احتاد ك ��رة القدم مع وف ��د من جمل�س
�إدارة نادي ال�شرط ��ة الريا�ضي بالعا�صمة
القطري ��ة الدوحة يف التو�صل اىل �صيغة
مر�ضي ��ة لكليهم ��ا بخ�صو� ��ص الالعب�ي�ن
الثمانية من ناحية تع ّر�ض �أ�سود الرافدين
اىل هزمي ��ة ثقيلة من قبل م�ضيفه املنتخب
القطري بطل ك�أ�س �آ�سيا لكرة القدم 2019
ت�ضع ��ف �آمال ��ه كثري ًا يف التواج ��د بالدور
ن�صف النهائي م ��ن البطولة اخلليجية يف
ظ ��ل بقاء لقاءين له �أمام منتخبي الإمارات
واليم ��ن م�س ��اء يومي اجلمع ��ة املقبل على
ملع ��ب خليفة املونديايل والثاين من �شهر
كان ��ون الأول الق ��ادم على ملع ��ب عبد الله
بن خليفة ال ��دويل �ضمن اجلولتني الثانية
والثالثة من املجموعة الأوىل.

اجتماع مهم لتنفيذي اخلليجي ..ون�سخة الب�صرة بني �أبرز ملفات امل�ؤمتر العام
 بغداد  /املدى
يعق ��د املكت ��ب التنفي ��ذي لالحت ��اد
اخلليجي لكرة الق ��دم اليوم الأحد
اجتماع ًا مهم ًا يف العا�صمة القطرية
الدوحة ملناق�شة �آخر اال�ستعدادات
واللم�س ��ات النهائي ��ة لبطولة ك�أ�س
اخلليج العربي الرابعة والع�شرين
لك ��رة الق ��دم الت ��ي �ستنطل ��ق بع ��د
غ ��د الثالث ��اء مب�شارك ��ة منتخبات
ال�سعودي ��ة والإم ��ارات والكوي ��ت
وعُمان واليمن والبحرين والعراق
واليمن وقطر.

و�سيرت�أ� ��س االجتم ��اع حم ��د ب ��ن
خليفة رئي�س االحتادين اخلليجي
والقطري لك ��رة الق ��دم وبتواجد
نائب ��ه ال ُعم ��اين جا�س ��م ال�شكيلي
والعراقي طارق �أحمد والكويتي
ن�ص ��ار والبحريني علي
�إبراهي ��م ّ
�أحم ��د البوعين�ي�ن والإمارات ��ي
مروان غليظ ��ة واليماين د.حميد
ال�شيب ��اين حي ��ث �سيك ��ون �أول
اجتم ��اع بح�ض ��ور ممثل ��ي
االحت ��ادات اخلليجي ��ة والع ��راق
واليم ��ن التي ت�ش ��ارك منتخباتها
يف البطول ��ة اخلليجي ��ة الت ��ي

�ستحظى باهتمام كبري على جميع
امل�ستوي ��ات الر�سمي ��ة وال�شعبية
باعتباره ��ا حتتل امل�سابقة الأوىل
على �صعي ��د املنطقة منذ انطالقها
عام  1970بالعا�صمة البحرينية
املنامة.
و�ستت ��م مناق�ش ��ة حت�ض�ي�رات
اللجان العاملة الت ��ي مت ت�شكيلها
من قب ��ل االحتاد اخلليج ��ي لكرة
القدم وه ��ي (امل�سابقات واحلكام
والفنية والإعالمية واال�ستئناف
والأمني ��ة) بالتن�سيق م ��ع اللجنة
املحلي ��ة للبطولة يف ظل بقاء 48

الدحيل القطري يطلق �سراح ميمي !
 بغداد  /املدى
عاود مهاجم منتخبنا الوطني لكرة
القدم مهند علي كاظم املحرتف يف
�صف ��وف فري ��ق الدحي ��ل القط ��ري
تواج ��ده �أم�س ال�سب ��ت اىل جانب
زمالئ ��ه يف الوح ��دة التدريبي ��ة
الثالث ��ة الت ��ي �أقيم ��ت يف ال�ساع ��ة
اخلام�سة م�سا ًء بعد خو�ضه مباراة
م ��ع فريق ��ه �أم ��ام فري ��ق ال�سيلي ��ة
عل ��ى ملعب �أحم ��د بن عل ��ي بنادي
الري ��ان الريا�ض ��ي �ضم ��ن اجلولة
الثالث ��ة حل�ساب املجموع ��ة الثانية
م ��ن بطولة ك�أ�س جن ��وم قطر لكرة
الق ��دم باملو�س ��م احلايل بن ��ا ًء على
رغبة مدرب ��ه الربتغايل روي فاريا
الذي طال ��ب جمل� ��س �إدارة النادي
ب�ض ��رورة تواج ��ده لتعوي� ��ض
النق� ��ص يف ع ��دد م ��ن اخلط ��وط
نتيجة الن�ضمام ع ��دد من الالعبني

القطري�ي�ن اىل منتخ ��ب بالدهم يف
املع�سك ��ر التدريب ��ي املق ��ام حالي� � ًا
بالدوحة حت�ضري ًا للن�سخة الرابعة
والع�شرين من بطولة ك�أ�س اخلليج
العربي لكرة الق ��دم التي �ستنطلق
م�ساء بعد غد الثالثاء .
و�أ�صب ��ح ميمي الالعب رقم  13اىل
جان ��ب ج�ل�ال ح�س ��ن وفه ��د طالب
و�أحم ��د �إبراهي ��م وميث ��م جب ��ار
وم�صطف ��ى حممد ج�ب�ر و�إبراهيم
باي�ش و�شريف عبد الكاظم وحممد
قا�سم وحممد ر�ض ��ا وح�سن حمود
وع�ل�اء عبا� ��س الذي ��ن يتواجدون
يف �صفوف منتخبنا الوطني لكرة
الق ��دم م ��ن ب�ي�ن القائم ��ة النهائي ��ة
املكون ��ة م ��ن  23العب ًا فق ��ط نتيجة
الن�ضم ��ام كال م ��ن حمم ��د حمي ��د
وعل ��ي فائ ��ز وع�ل�اء عل ��ي مهاوي
و�سعد ناط ��ق و�ضرغ ��ام �إ�سماعيل
وعالء عب ��د الزهرة و�أجمد عطوان

و�صفاء ه ��ادي اىل �صف ��وف فريق
ال�شرطة لكرة القدم املتواجد حاليا
بالعا�صم ��ة القطري ��ة الدوحة الذي
تنتظ ��ره مهم ��ة �صعبة ام ��ام �ضيفه
فري ��ق نواذيب ��و املوريت ��اين يف
ال�ساعة ال�سابع ��ة م�ساء غد الأثنني
�ضم ��ن جول ��ة االياب م ��ن دور ثمن
النهائ ��ي م ��ن بطول ��ة ك�أ� ��س حممد
ال�ساد� ��س لالندية العربي ��ة فيما مل
يتمكن احتاد الكرة من ا�ستح�صال
موافق ��ة ر�سمي ��ة م ��ن �أدارة ن ��ادي
الأ�سماعيلي امل�صري و�أدارة نادي
بري بولي�س االيراين ب�ش�أن ال�سماح
لالعب�ي�ن همام ط ��ارق وب�شار ر�سن
باالن�ضم ��ام اىل �صف ��وف �أ�س ��ود
الرافدين يف بطول ��ة ك�أ�س اخلليج
العرب ��ي الرابع ��ة والع�شرين لكرة
الق ��دم نتيج ��ة لعدم االع�ت�راف بها
ب�ص ��ورة ر�سمي ��ة من قب ��ل االحتاد
الدويل لكرة القدم .

�ساع ��ة من موع ��د انطالقه ��ا الذي
�سيت�ضم ��ن �إقام ��ة حف ��ل افتت ��اح
ب�سي ��ط ي�ستمر مل ��دة ن�صف �ساعة
فق ��ط ي�سب ��ق املب ��اراة االفتتاحية
بني منتخبن ��ا الوطني لكرة القدم
م ��ع �شقيق ��ه القط ��ري يف ال�ساعة
ال�سابعة والن�صف م�ساء الثالثاء
على ملعب خليفة الدويل حل�ساب
املجموع ��ة الأوىل  ،تليه ��ا يف
ال�ساع ��ة التا�سع ��ة م�س ��ا ًء مب ��اراة
املنتخب�ي�ن الإمارات ��ي واليمن ��ي
الت ��ي �ستق ��ام عل ��ى ملع ��ب عب ��د
الل ��ه ب ��ن خليف ��ة بن ��ادي الدحي ��ل

القطري.
و�سيج ��ري التط� � ّرق اىل حتدي ��د
ج ��دول �أعم ��ال امل�ؤمت ��ر الع ��ام
لالحت ��اد اخلليج ��ي لك ��رة الق ��دم
ال ��ذي �سيتواج ��د في ��ه ر�ؤ�س ��اء
احت ��ادات الع ��راق واليم ��ن
والإم ��ارات و ُعم ��ان والبحري ��ن
والكويت وال�سعودية وقطر الذي
م ��ن امل�ؤ ّم ��ل �أن يحت�ضن ��ه فن ��دق
ال�شريات ��ون يوم الأربع ��اء املقبل
بع ��د انته ��اء مناف�س ��ات اجلول ��ة
الأوىل م ��ن ال ��دور الأول ب ��دور
املجموعتني ح�سب ما هو معمول

به �سابق ًا يف البطوالت ال�سابقة ،
و�سيت ��م فيه مناق�ش ��ة ملف الدولة
الت ��ي ت�ض ّيف الن�سخ ��ة املقبلة من
بطول ��ة ك�أ� ��س االحت ��اد اخلليجي
لكرة القدم يف �أواخر  2021يف
ظل وجود رغبة كبرية من االحتاد
العراقي لكرة الق ��دم يف �ضيافتها
يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة ح�س ��ب ما
�ص ّرح به عدد م ��ن م�س�ؤوليه على
هام�ش �إج ��راء قرعة خليجي 24
الت ��ي مت �سحبه ��ا يف العا�صم ��ة
القطري ��ة الدوحة منت�ص ��ف �شهر
ت�شرين الثاين احلايل.

مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

ثورة م�سعود وحق ال�شرطة
�أم ��ر غريب �أن تتباد َل بع�ض ال�شخ�صي ��ات امل�س�ؤولة عن احتاد كرة
الق ��دم ونادي ال�شرطة الريا�ضي االتهام ��ات بخ�صو�ص �أزمة موعد
مب ��اراة الإياب مع �ضيفنا نواذيبو املوريتاين للدور  16من بطولة
ك�أ� ��س حممد ال�ساد�س للأندية الأبطال  ،والطرفان يعلمان �أن هناك
قا�سم ًا م�شرتك ًا للأزمة يتمثل يف غياب التن�سيق مع االحتاد العربي
لك ��رة الق ��دم مُذ ق� � ّرر نقل املب ��اراة خ ��ارج العراق  ،وكذل ��ك ت�ص ّرف
رئي� ��س االحتاد عبداخلال ��ق م�سعود ب�إنفع ��ال دون �أن يجد خمرج ًا
�سليم ًا يدفع ال�ضرر عن ال�شرطة واملنتخب.
�أق ��ول �أمر غريب  ،لأن الطرفني �أ�سهم ��ا يف و�ضع املنتخب الوطني
يق�ص �شريط افتت ��اح بطولة اخلليج
مب� ��أزق ال يُح�سد عليه عندم ��ا ّ
العرب ��ي  24م ��ع منتخب قط ��ر بعد ي ��وم واحد فقط من لق ��اء نادي
ال�شرط ��ة و�ضيفه املوريت ��اين و�سط غياب ثمانية م ��ن �أبرز العبيه
النخراطه ��م يف مهمتهم الناديوية  ،ما يعني تو ّفر ثالثة ع�شر العب ًا
فق ��ط برفقة كاتانيت�ش م�ؤهلني بدني ًا ملواجه ��ة العنابي "بطل �آ�سيا
 2019ومت�صدّر املجموعة اخلام�سة للت�صفيات املزدوجة ملونديال
 2022و�آ�سيا  2023بثالثة ع�شر نقطة " على �أر�ضه و�أمام جمهوره
 ،وم ��ن غ�ي�ر امل�ستبعد �أن تتع ّر�ض �سمعة كرتن ��ا اىل ه ّزة مبك ّرة يف
البطولة اخلليجية ب�سبب عدم تكامل عنا�صر الأ�سود.
رئي�س االحتاد عبداخلالق م�سعود مل يكن حكيم ًا يف قرار ا�ستقالته
م ��ن من�ص ��ب النائب الث ��اين لرئي� ��س االحت ��اد العربي لك ��رة القدم
ك ��رد فعل عل ��ى قرار الأخ�ي�ر بنق ��ل مب ��اراة ال�شرط ��ة ان�سجام ًا مع
قرار االحت ��اد الدويل للعبة بنقل مباراتي �إي ��ران والبحرين �ضمن
الت�صفي ��ات الآ�سيوي ��ة املزدوج ��ة خ ��ارج الع ��راق  ،وكان يفرت� ��ض
مب�سعود بد ًال م ��ن �إقامته ثورة خطابية �ضد القرار العربي �أن يجد
احل ��ل املنطق ��ي بهدوء بعيد ًا ع ��ن نظرية امل�ؤام ��رة بوجود خمطط
ي�سته ��دف الك ��رة العراقي ��ة خا�ص ��ة من قب ��ل النائ ��ب الأول لرئي�س
االحت ��اد العربي لك ��رة القدم اجلزائري حمم ��د روراوة مثلما تردّد
�صح ذل ��ك مل�صالح وغايات اقت�ضت
يف كوالي� ��س الأزمة  ،وحتى لو ّ
تع ّن ��ت "العرب ��ي" بالتماه ��ي م ��ع ق ��رار الفيف ��ا  ،كان يتوجّ ب على
م�سع ��ود التح ّرك ال�ستح�صال املوافقة عل ��ى ت�أجيل مباراة ال�شرطة
اىل م ��ا بع ��د انتهاء بطول ��ة اخللي ��ج العربي �أي هن ��اك وقت طويل
بني نهائي البطول ��ة يف  8كانون الأول املقبل وبني �آخر مباراة يف
ال ��دور  16لك�أ�س الأندية االبطال ي ��وم  16ال�شهر نف�سه  ،وحتى لو
تع ّذر ذلك ميكن �إيجاد موعد منا�سب �آخر يتفق عليه طاملا �أن الدور
ُربع النهائي يقام �أواخر كانون الثاين عام.2020
التم�سك
�أم ��ا ن ��ادي ال�شرط ��ة  ،برغ ��م كونه �صاحب ح ��ق يف خي ��ار
ّ
بالعبي ��ه واح�ت�رام ق ��رار امل ��درب ال�صرب ��ي �أليك�سن ��در ايليت� ��ش ،
فاملعلوم ��ات ت�شري اىل تو ّرطه هو الآخر يف م�أزق املنتخب الوطني
خليجي� � ًا  ،فالوثيق ��ة التي منتلكه ��ا ت�ؤكد ذلك بعدم ��ا �أ�شار االحتاد
العرب ��ي لك ��رة القدم يف خط ��اب �أمانت ��ه العامة برق ��م  640يف 19
ن�صه ( بن ��اء على خطاب ن ��ادي ال�شرطة
ت�شري ��ن الث ��اين  2019ما ّ
العراق ��ي رق ��م  13020بتاريخ  17ت�شرين الث ��اين  2019فقد تق ّرر
�إقامة مباراة الإياب لك�أ�س حممد ال�ساد�س للأندية الأبطال دور 16
ب�ي�ن فريقي ال�شرطة العراقي ونواذيبو املوريتاين يوم الأثنني 25
ت�شري ��ن الثاين  2019بدولة قطر  ،ن�أم ��ل التك ّرم بعمل احلجوزات
الالزمة والتق ّي ��د بالئحة البطولة من خالل الوفد وموعد الو�صول
 ،علم ��ا ب� ��أن االحتاد العرب ��ي �سيتكفل كاف ��ة النفق ��ات املرتتبة على
الإقامة واملوا�صالت)!
�إذن  ،تاري ��خ موافقة ال�شرط ��ة يوم  17ت�شرين الث ��اين على �إجراء
املب ��اراة يف  25ال�شه ��ر نف�س ��ه مل ي�أخ ��ذ بنظ ��ر احل�سب ��ان �إلت ��زام
منتخبن ��ا الوطن ��ي مبواعيد قرعة خليجي الدوح ��ة التي جرت قبل
�أن يُج ّه ��ز ال�شرطة خطابه بثالثة �أيام ! هذا من جانب  ،ومن جانب
�آخ ��ر �إن �إدارة ال�شرط ��ة ان�ساقت حت ��ت هاج�س امل�ؤام ��رة (املحلية
واخلارجي ��ة) على �إف�شال مهم ��ة فريقها يف البطول ��ة  ،ولهذا �أبدت
مت�سكها باللعب وفق ًا للموعد املُحرج مع ا�ستحقاق املنتخب.
ّ
ت�ص ��وّ روا حت ��ى نادي نواذيب ��و املوريتاين جن ��ح يف التن�سيق مع
االحت ��اد العربي واحتاد بالده برف�ضه اللعب يف موعد جديد وذلك
الرتب ��اط ثماني ��ة من العبيه م ��ع منتخ ��ب بالدهم خلو� ��ض مباراة
جمهوري ��ة �إفريقي ��ا الو�سط ��ى ي ��وم  19ت�شرين الث ��اين على ملعب
ال�شيخ ولد بيديا �ضمن ت�صفيات املجموعة اخلام�سة لبطولة ك�أ�س
�أمم �أفريقي ��ا  ، 2021وقبله ��م جن ��ح االحت ��اد البحرين ��ي يف ت�أمني
ظ ��روف منا�سبة لنادي املح ��رق قبيل مواجهة االحت ��اد ال�سكندري
امل�صري اليوم الأحد بد ًال من بعد غد الثالثاء � ،إال احتادنا ال يعرف
م�صلح ��ة كرتن ��ا و�أنديتها  ،ومل يزل تخطيطه يعتم ��د ردّات الأفعال
التخ ��اذ القرارات املنفعلة بخالف ما ت�شهده االحتادات العربية من
تو�أمة الأفكار لإعالء �ش�ؤون �ألعابها.
رئي�س االتحاد عبدالخالق م�سعود لم يكن
حكيم ًا في قرار ا�ستقالته من من�صب النائب
الثاني لرئي�س االتحاد العربي لكرة القدم
كرد فعل على قرار الأخير بنقل مباراة
ال�شرطة ان�سجام ًا مع قرار االتحاد الدولي
للعبة بنقل مباراتي �إيران والبحرين �ضمن
الت�صفيات الآ�سيوية المزدوجة خارج
العراق..

حكاية ل�ؤي العاين تزيد من حمنة مدرب الأوملبي
 بغداد  /املدى
يكون متواجد ًا �ضمن القائمة الأولية
الت ��ي مت �إر�سالها اىل اللجنة املنظمة
�ضاع ��ف عدم ح�ص ��ول احت ��اد الكرة
لبطول ��ة ك�أ� ��س �آ�سي ��ا حت ��ت  23عام ًا
عل ��ى املوافق ��ة النهائي ��ة م ��ن نظريه
الت ��ي ت�ضيفه ��ا تايالن ��د مطل ��ع العام
االحت ��اد املغرب ��ي بنق ��ل الأوراق
املقب ��ل و�شارك يف مباراتي البحرين
الر�سمي ��ة ل�صان ��ع �ألع ��اب املنتخ ��ب
وبطولة دبي الدولية الودية .
الأوملب ��ي ل� ��ؤي الع ��اين اىل �سجالته
واعت�ب�رت ق�ضي ��ة الع ��اين �صدم ��ة
التي تخوّ له للدف ��اع عن �سمعة الكرة
جدي ��دة ت�ض ��اف اىل ال�صدم ��ة الت ��ي
العراقي ��ة يف بطول ��ة ك�أ� ��س �آ�سي ��ا
مازال يع ��اين منها من عدم ا�ستجابة
حت ��ت  23عام� � ًا � 2020ضاع ��ف م ��ن
رئي� ��س احت ��اد الك ��رة عب ��د اخلال ��ق
املحنة التي يعي�شه ��ا مدرب املنتخب
م�سع ��ود لطل ��ب �شه ��د ب�ض ��رورة
عب ��د الغن ��ي �شه ��د يف ظ ��ل اكت�شاف ��ه
م�شارك ��ة ع ��دد م ��ن العب ��ي املنتخ ��ب
ب� ��أن �ست ��ة العب�ي�ن فق ��ط م ��ن الذي ��ن
الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم الذي ��ن ت�سمح
زجّ به ��م يف القائم ��ة الت ��ي اعتمده ��ا
�أعماره ��م يف كتيبته كما هو موجود
بالن�سخ ��ة الثالث ��ة م ��ن بطول ��ة دبي
يف منتخب ��ات �أ�سرتالي ��ا والبحري ��ن
الدولي ��ة الودي ��ة التي ج ��رت م�ؤخر ًا
وتايالن ��د املناف�سة ل ��ه يف املجموعة
يف دول ��ة الإمارات العربي ��ة املتحدة
الأوىل بدور الأول يف البطولة.
ُهم ق ��ادرون على ترجم ��ة �أفكاره يف الأوملب ��ي لك ��رة الق ��دم بقي ��ادة عب ��د على ج ��واز ال�سف ��ر وبطاقة االحوال ودخ ��ل وزي ��ر ال�شب ��اب والريا�ض ��ة
امل�ستطيل الأخ�ضر.
الغن ��ي �شه ��د حكاي ��ة ل� ��ؤي الع ��اين املدني ��ة العراقي ��ة م ��ن قب ��ل وزارة د� .أحم ��د ريا� ��ض العبي ��دي على خط
و�أ�ستقبل امل�ل�اك التدريبي للمنتخب كال�صاعق ��ة بعدم ��ا ح�ص ��ل ا ألخ�ي�ر الداخلي ��ة العراقي ��ة �أتاح ��ت ل ��ه �أن الأزمة من خالل االت�صال الذي �أجراه

رئي� ��س احت ��اد الك ��رة عب ��د اخلال ��ق
م�سع ��ود ال ��ذي �أك ��د في ��ه �أن احت ��اده
خاطب نظريه لأك�ث�ر من ثالث مرات
منذ �شهر �أيلول عام  2018يطلب فيه
م�ساعدة االحتاد العراقي يف حتقيق
رغب ��ة الالعب ل� ��ؤي الع ��اين بتمثيل
العراق دولي� � ًا ونقل �أوراقه الر�سمية
كون والده عراقي اجلن�سية ووالدته
مغربي ��ة  ،لك ��ن االحت ��اد املغرب ��ي مل
ي ��رد ر�سمي� � ًا حتى الآن لذل ��ك �سيقوم
الوزير باالت�صال مع نظريه املغربي
م ��ن �أج ��ل امل�ساع ��دة يف ح ��ل ق�ضية
الالع ��ب  ،وكذلك التوا�صل مع وزارة
اخلارجي ��ة العراقي ��ة لنف�س الأمر مع
�إحاط ��ة نظريته ��ا وزارة اخلارجي ��ة
املغربي ��ة علم ًا مل�ساعدتن ��ا فيها  ،واذا
مل ن�ص ��ل اىل نتيج ��ة م ��ع االحت ��اد
املغرب ��ي لكرة الق ��دم �سيت ��م اللجوء
اىل االحتاد ال ��دويل لكرة القدم حلل
امل�شكلة من قبله.

آراء وأفكار

6

العدد ( )4553ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -الأحد ( )24ت�شرين الثاين 2019
Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

ال�����دي�����ن وال����ع���������ش��ي�رة ...

د .الهاي عبد الح�سين

ّ
خط� ��أ متظاه ��رو ت�شري ��ن لع ��ام 2019

مبح� ��ض تظاهراته ��م املج ��ردة ذات
املطال ��ب الوطني ��ة العام ��ة امل�ؤ�س�ستان
التقليديت ��ان الرئي�سيت ��ان يف املجتم ��ع
العراق ��ي ممن �أ�ستعني بهم ��ا لتف�سري ما
ح ��دث ويحدث م ��ن وقائ ��ع اختلط فيها
احل�س ��ن وغري احل�س ��ن عل ��ى ال�سواء:
امل�ؤ�س�س ��ة الديني ��ة والع�ش�ي�رة .فقد هز
ال�شباب من متظاه ��ري ت�شرين يف عدد
من املحافظات العراقي ��ة وعي املجتمع
ب ��كل م�ؤ�س�سات ��ه الديني ��ة والع�شائرية
وال�سيا�سي ��ة واالقت�صادي ��ة م ��ن خ�ل�ال
تظاه ��رات عارم ��ة رفعوا فيه ��ا الأعالم
العراقية وتلفعوا بها مرددين �شعارات
وطنية جتلى �أكرثها �شيوع ًا يف ال�شعار
الذي عرب عن جوهر م ��ا اجتمعوا عليه
وتطلع ��وا �إلي ��ه "نري ��د وط ��ن ."...
يريدون وطن ًا ي�شعرون �أ ّنهم ال�سادة فيه
بن�سائه ورجاله ،ولهم احلق بذلك� .إ ّنهم
يري ��دون وطن� � ًا يخططون في ��ه لأحالم
متحقق ��ة وطموح ��ات ممكن ��ة وقابل ��ة
للتطبي ��ق .وط ��ن ال يت ��م جتاهل ��ه يف
ن�شرات الأخب ��ار �أو ال�سيا�سات الدولية
لأ ّن ��ه يحيا وميار�س احلي ��اة يف م�سرح
العامل بحيوية ون�ش ��اط� .إ ّنهم يبحثون
عن الوطن الغاط�س يف عمليات الف�ساد
والف�ضائ ��ح املالي ��ة والإدارية املك�شوفة
واملر�صودة لينت�شل ��وه ويعيدوا بناءه

عل ��ى �أ�س�س �سليمة يحظ ��ى فيه اجلميع
بالرعاية والأمن والأمان.
باملقابل،ملتفعلامل�ؤ�س�ستانالرئي�سيتان
الدينية والع�شائرية م�ؤخر ًا �إال ما يعزز
االبتعاد عنهما وع ��دم التعويل عليهما.
تتزاوج هاتان امل�ؤ�س�ستان وتت�ضامنان
يف جمتم ��ع مث ��ل املجتم ��ع العراق ��ي.
ه ��ذه حقيقة م�ؤكدة ومعروف ��ة �سبق �أنْ
وجدت م�صداق ًا لها يف ظروف تاريخية
معين ��ة وبخا�صة يف ظ ��ل التفكك وعدم
الإ�ستق ��رار ال�سيا�س ��ي واالجتماع ��ي.
بي ��د �أنّ جدي ��د ًا ط ��ر�أ على ه ��ذه املعادلة
كم ��ا �أظهرت تظاهرات ت�شرين متثل يف
�أ ّنهما انعزلتا و�صارتا متار�سان فعلهما
عل ��ى م�ست ��وى نخبهم ��ا العلوي ��ة فيم ��ا
�أفلتت منهما القواعد ال�شعبية ال�شبابية
الوا�سع ��ة عل ��ى وج ��ه التعي�ي�ن� .شك ��ر ًا
للبطال ��ة والتخل ��ف و�ضي ��اع بو�صل ��ة
امل�ستقب ��ل التي دفعت �أع ��داد ًا كبرية من
ه� ��ؤالء ال�شب ��اب �إىل الث ��ورة والتمرد.
�إ ّنه جيل يعي م ��ا يقوم به ويدرك حجم
ال�ث�روات املحجوب ��ة عن ��ه وق ��د خ ��رج
ليطالب بحقوقه املهدورة لينتزعها رغم
�أنف امل�سوفني واملماطلني.
ال متلك امل�ؤ�س�سة الدينية غري القدرة على
�شح ��ذ العواطف وتق ��دمي التوجيهات.
�إ ّنه ��ا ولأ�سب ��اب مو�ضوعي ��ة معروفة ال
متل ��ك الأدوات الالزمة لإحداث التغيري

كاجلي�ش وال�شرطة والقرار ال�سيا�سي.
وعليه ف�إنّ من احلكمة بالن�سبة �إليها �أال
تن�شغ ��ل مبا يح ��دث وتت�ص ��ور �إمكانية
الت�أث�ي�ر فيه� .إ ّنه ��ا حمكوم ��ة بطبيعتها
الفكري ��ة والتنظيمي ��ة مبرجعيات �إلهية
تق ��دم �أجوب ��ة عام ��ة ومطلق ��ة لي�س من
املمكن بلوغه ��ا واقعي ًا يف الغالب .لذلك
فهي تخاطب جمهور امل�ؤمنني ب�أنْ ينظر
"�إىل من هو �أ�شد بالء ًا منه" ،ليحتمل
ب�ل�اءه .وتب�ش ��ر بنهاي ��ة �سعي ��دة وف ��ق
الآي ��ة "�إنّ مع الع�سر ي�س ��را" ،وتن�صح
بال�صرب عل ��ى الرزية من حي ��ث �أنّ "لله
م ��ا �أعطى ولله م ��ا �أخذ"� .أم ��ا الع�شرية
فه ��ي ال تتعاج ��ز ع ��ن تك ��رار �سلوكه ��ا
القائ ��م على التقرب للحاك ��م وال�سلطان
م ��ن خالل تلبية دعوات ��ه واجللو�س يف
جمل�سه والإ�ستماع �إليه وتلقي مكاف�آته
لق ��اء التعهد بالقي ��ام بتهدئة جماهريها
وال�سيط ��رة عليه ��م .وف ��ات احلاك ��م
وال�سلط ��ان �إدراك �أنّ تظاهرات ت�شرين
لي�س ��ت ع�شائري ��ة �أو ديني ��ة وال حت ��ى
مذهبية م ��ن حيث املطال ��ب والتطلعات
ومقدار التعاط ��ف والدعم الذي حظيت
به والت�شجيع الذي نالته رغم افتقارها
لقيادات �سيا�سي ��ة معروفة وم�شخ�صة.
�إ ّنه ��ا تظاه ��رات مديني ��ة يقوده ��ا طلبة
وموظفون �شب ��اب وخريجون عاطلون
عن العمل وفقراء يعي�شون على هام�ش

املجتمع ب�ب�راءة ونكران ذات من �أمثال
�سواق التك تاك.
ب ��د ًال من العمل على تعظي ��م املوارد من
خالل ت�شغيل امل�صانع واملعامل التي ّ
مت
�إيقافها عن العمل والت ��ي تقدر �أعدادها
ب ��الآالف لتلبي ��ة مطال ��ب املتظاهري ��ن
بالعم ��ل وتوفري اخلدمات �شرع جمل�س
النواب العراقي بتعديل قانون التقاعد
العام .وهذا تعديل يب�شر بزيادة خطرية
يف �أعب ��اء الدول ��ة وتهدي ��د ًا ملحاول ��ة
تعبئ ��ة الأم ��وال الالزمة لتلبي ��ة مطالب
املتظاهري ��ن .خ ��ذ على �سبي ��ل املثال �أنّ
عدد الأ�شخا�ص يف الفئة العمرية (-60
 )64الت ��ي �أ�ستهدفه ��ا التعديل من خالل
خف� ��ض �س ��ن التقاع ��د �إىل (� )60سن ��ة
يقرب من (� )690ألف ن�سمة ح�سب �أدق
ا�سقاط ��ات ال�سكان ال�صادرة عن اجلهاز
املرك ��زي للإح�ص ��اء التاب ��ع ل ��وزارة
التخطيط لعام  .2015ي�شكل ه�ؤالء �أقل
من  %2من حج ��م ال�سكان الكلي البالغ
( )38ملي ��ون ن�سم ��ة فيم ��ا �سج ��ل ع ��دد
الأ�شخا� ��ص يف �سن العمل �أو ما ي�سمى
الن�شيطني اقت�صادي ًا ممن يقعون �ضمن
الفئ ��ة العمري ��ة (� )59-15سنة ما يزيد
بقليل على ( )20مليون ن�سمة .وي�شكل
الأطف ��ال عم ��ر (� )14سن ��ة فم ��ا دون ما
يقرب م ��ن ( )15مليون ن�سمة .معروف
�أنّ ه� ��ؤالء ميثل ��ون �شريح ��ة �سكاني ��ة

مهم ��ة يتوقع له ��ا �أنْ تدخل �سوق العمل
لتطال ��ب في ��ه خ�ل�ال اخلم� ��س �سن ��وات
القادم ��ة� .أ�ض ��ف �إىل ذل ��ك �أنّ التعدي ��ل
القانوين امل�شار �إليه �سي�ساهم بتو�سعة
�شريح ��ة املتقاعدين ممن تقدر �أعدادهم
ب�أربعة ماليني ن�سم ��ة حالي ًا الأمر الذي
ينب ��ئ بزيادة العبء امل ��ايل على الدولة
يف ق ��ادم الأي ��ام عندم ��ا ي�أخ ��ذ القانون
املعدل طريق ��ه �إىل التطبيق والعمل به.
يالح ��ظ يف الوق ��ت نف�سه �أ ّن ��ه ال يوجد
ما مينع ه� ��ؤالء م ��ن املناف�سة يف �سوق
العم ��ل للح�ص ��ول علي ��ه ب�صيغ ��ة عقود
�أو �أجور يومي ��ة اعتماد ًا على مهاراتهم
وخرباتهم يف جم ��ال العمل والوظيفة.
يحدث ه ��ذا يف الوق ��ت ال ��ذي �أ�صدرت
في ��ه منظم ��ة ال�صح ��ة الدولي ��ة ت�صنيف ًا
جدي ��د ًا للأعم ��ار ا�ستن ��د �إىل م�س ��ح
عاملي قامت ب ��ه �أخذ بالإعتب ��ار التطور
النوع ��ي مل�ستوي ��ات ال�صح ��ة للب�ش ��ر
وزي ��ادة توق ��ع احلي ��اة وال ��ذي يع ّرف
يف �سي ��اق ع ��دد ال�سنوات الت ��ي يتوقع
للإن�سان �أنْ يعي�شه ��ا منذ الوالدة .وفق ًا
له ��ذا الت�صني ��ف فقد �أعت�ب�ر الأ�شخا�ص
عم ��ر (� )17سن ��ة فم ��ا دون م ��ن الق�صر
فيم ��ا �أعترب الأ�شخا� ��ص عمر ()65-18
م ��ن ال�شب ��اب .ودخ ��ل الأ�شخا� ��ص عمر
( )79-66يف مرحل ��ة �أوا�س ��ط العم ��ر.
يليهم الأ�شخا�ص عمر ( )100-80ممن

�أعتربوا م ��ن كبار ال�سن� .أم ��ا امل�سنون
فه ��م الأ�شخا� ��ص الذين بلغ ��وا �سقف الـ
( )100عام من العمر.
من جانب �آخر ،ال يب�شر احتمال تو�سعة
القاع ��دة االنتخابي ��ة �إىل (� )150أل ��ف
ن�سمة بد ًال من (� )100ألف ن�سمة لغر�ض
خف�ض حجم جمل�س النواب �إىل ()210
نائ ��ب بد ًال من ( )328نائب بالكثري من
حيث �أ ّن ��ه تزحزح قلي ًال حجمه ال�ضخم
ولي�س غ�ي�ر .يكفي الع ��راق �أنْ ميثل بـ
( )55نائ ��ب فقط �إذا ما و�سعت القاعدة
االنتخابية �إىل (� )350ألف من ال�سكان
امل�ؤهلني للم�شارك ��ة باالنتخابات ممن
يقع ��ون �ضم ��ن الفئ ��ة العمري ��ة ()18
�سن ��ة فم ��ا ف ��وق .وي�ستطي ��ع ال� �ـ ()55
نائ ��ب التوا�ص ��ل م ��ع جماهريهم على
افرتا� ��ض �أ ّنهم �سيفعلون ذلك من خالل
مكاتب للتوا�صل تنت�شر يف املحافظات
واملناطق املعني ��ة �شريطة العمل اجلاد
واملنظ ��م ولي� ��س الكيف ��ي واملزاجي �أو
الذي يقوم على �أ�س�س قرابية �أو دينية
ومذهبية �أو حزبية وما �إىل ذلك.
ال تتط�ي�ر دول الع ��امل م ��ن التظاه ��ر
ملج ��رد �أ ّن ��ه تظاه ��ر ولك ّنه ��ا تتطري من
ف�ش ��ل م�س�ؤوليه ��ا ملعاجل ��ة الأو�ض ��اع
وتلبي ��ة املطال ��ب ال�شعبي ��ة .ينظر �إىل
التظاه ��ر على �أ ّن ��ه �شهادة عل ��ى التلك�ؤ
والف�ساد م ��ن حيث �أنّ عيون مواطنيها
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خمتلف الإجراءات

 د� .أثير ناظم الجا�سور

يرى المراقب للأزمة التي تمر
بها الحكومة العراقية �إنها من
مرت على
�أ�شد الأزمات التي ّ
كل الحكومات العراقية منذ
ت�أ�سي�س الدولة ولغاية اليوم،
ويرى المتتبعون �أنها بالنتيجة
�أزمة �إجراءات لو اتخذت ب�شكل
�صحيح وعلى محمل الجد لكان
الحال اليوم غير الحال ال�سيما
و�إن االجراءات المتبعة كانت وما
زالت ترقيعية �أو متما�شية مع
�أحداث داخلية بات تتفاقم يوم ًا
بعد يوم،

�إن االحتجاجات احلالية والإ�صرار الذي
يبديه املحتجون من خالل تواجدهم يف
�ساح ��ات االحتجاج العراقي ��ة يف �سبيل
نيل حقوقهم امل�سلوبة طيلة ال�ست ع�شرة
�سن ��ة املا�ضية ت�ضع احلكوم ��ة يف م�أزق
كبري ،ف ��كل احل ��ركات االحتجاجية التي
�شهدته ��ا ال�ساحة العراقية بع ��د احتالله
عام  2003والغاية اليوم تعاملت معها
احلكوم ��ة وف ��ق �سياقات بدايته ��ا العمل
عل ��ى عام ��ل الوق ��ت ونهايتها اج ��راءات
ه�شة م ��ا �أن ي�ب�رد احلراك حت ��ى ت�صبح
ح�ب�ر ًا عل ��ى ورق ،وحت ��ى الو�سطاء بني
احلكوم ��ة واملحتج�ي�ن الذي ��ن ه ��م يف
الأ�صل �شركاء يف العملية ال�سيا�سية كان
لهم دور كبري يف �إخماد نار االحتجاجات
ال�سابق ��ة التي يراها الكثريين �إنها كانت
بي ��د راكب ��ي موجاته ��ا الذي ��ن �أ�صبحوا
فيم ��ا بع ��د م ��ن امل�ستفيدي ��ن منه ��ا وم ��ن
انطالقاتها.
�أم ��ا الي ��وم ت�شه ��د ال�ساح ��ة العراقي ��ة
ال�سيا�سي ��ة واالجتماعي ��ة ح ��راك ًا عنيد ًا

ال تخط� ��أ .ولكنّ الأو�ض ��اع يف العراق
ت�س�ي�ر وفق قناعات خمتلفة يعتقد فيها
مفو�ض بالبقاء والتم�سك
امل�س�ؤول �أ ّنه ّ
بال�سلط ��ة رغم �أن ��ف املواطنني .هذا ما
يق ��ر�أه املراقب احلي ��ادي لتطور م�سار
الأح ��داث يف الع ��راق ه ��ذه الأي ��ام .مل
تزح ��زح تظاه ��رات �شبابي ��ة وا�سع ��ة
حتظى بدع ��م وت�ضامن �شعب ��ي وا�سع
�أي�ض� � ًا القابع�ي�ن يف منا�صبه ��م عل ��ى
م�ستوى الرئا�سات الثالثة ومن يرتبط
به ��م م ��ن امل�ست�شاري ��ن واملوظف�ي�ن بل
وزادته ��م ت�ضامن ًا م ��ع بع�ضهم البع�ض
و�ض ��د مواطنيهم .وكان �أق�صى ما فعله
ه�ؤالء العمل الدعوة لعقد االجتماعات
واخل ��روج بح ��زم �إ�صالح ��ات وف ��رت
�أدل ��ة عل ��ى مق ��دار التلك� ��ؤ والف�شل يف
ت�صري ��ف �ش�ؤون املواطن�ي�ن والتعبري
عن تفهم مطالب املتظاهرين وتوظيف
قواه ��م ل�ص ��د ه� ��ؤالء ب�إ�س ��م "حماي ��ة
املتظاهري ��ن"� .سيكون م ��ن احلكمة �أنْ
ي�صار �إىل اتخاذ قرارات جريئة تعرتف
للمتظاهرين بحقوقهم ومطالبهم ممن
ميثل ��ون ر�صي ��د املجتم ��ع ور�أ�سمال ��ه
الب�ش ��ري واالجتماع ��ي بالتنح ��ي ع ��ن
ال�سلطة وتركها مل ��ن يتمكن منها .مهما
يك ��ن احلال ف� ��إنّ املهم ��ة �ستبقى �صعبة
عل ��ى م ��ن �سي�أت ��ي لأنّ الرتك ��ة ثقيل ��ة
ومرهقة.

�شبابي� � ًا عقد الع ��زم على �أن يك ��ون رقم ًا
مهم� � ًا يف معادل ��ة ه ��ذا الوط ��ن ال ��ذي
عان ��ى ومواطني ��ه �شتى �أن ��واع التدمري
والظل ��م ،ح ��راك ًا يح ��اول ب�شت ��ى الطرق
تفكيك املنظوم ��ات التي ا�ستن ��دت عليها
الدولة العراقية لعقود طوال ،منظومات
�أ�سهم ��ت من وجه ��ة نظ ��ر الكثريين على
تر�سيخ �سلط ��ة الفكر الواح ��د واالجتاه
الواح ��د وال�سلط ��ة الواح ��دة الي ��وم
بات ��ت �ضعيف ��ة الت�أث�ي�ر عل ��ى املنظوم ��ة
االجتماعية التي يقودها املواطنني دون
خوف ،وهذا يع ��ود �إىل االجراءات التي
مت اتباعه ��ا يف ال�سابق وذاتها اليوم بعد
�أن تغلغ ��ل �شعور �أن من يف ال�سلطة غري
جادين عل ��ى بناء حياة كرمية ملواطنيهم
ب�سبب الف�س ��اد احلا�صل يف الدولة ،هذا
احل ��راك كان من املمكن �أن يتم ا�ستيعابه
ل ��و مت التعام ��ل م ��ع �شباب ��ه عل ��ى �أنه ��م
مواطنني �أ�صح ��اب حق ميار�سون حقهم
الد�ست ��وري ب�سلمية عالي ��ة همهم الأكرب
�أن يكون ��وا ج ��زء ًا من ه ��ذا الوطن الذي
طحنوا يف حروبه و�صراعاته.
ان االجراءات او اال�صالحات التي تقدمها
احلكومة تقابل ب�شك كبري وعدم ثقة بعد
ان ا�صبحت هوة كبرية بني �صانع القرار
ومواطنيه ��ن ،والتي �سبقته ��ا اجراءات
عن ��ف منق ��ط النظ�ي�ر ا�سه ��م يف �سقوط
املئ ��ات م ��ن ال�شه ��داء واالف اجلرح ��ى
والعدد ال زال يف تزايد ،هذه االجراءات
التي حتاول احلكوم ��ة من خالل ار�ضاء
املواطن�ي�ن بات ��ت مطال ��ب ثانوي ��ة بع ��د
ان ا�صب ��ح املطل ��ب االه ��م واالول ه ��و
ا�ستقال ��ة احلكومة الت ��ي مار�ست العنف
يف خمتلف ال�ساح ��ات العراقية ،بالتايل
فان ال�صراع الي ��وم بني الطبقة احلزبية
احلاكمة واملواطنني وحتدٍ كبري من قبل
املحتج�ي�ن الذين ي ��رون انه ��م ا�صبحوا
هدف� � ًا وب�شكل مبا�شر من قبل االجراءات
املتبع ��ة م ��ن قب ��ل احلكوم ��ة ،باملح�صلة
فان اي اج ��راء حكومي بعيد عن املطلب
اال�سا� ��س �سيزي ��د من ا�ص ��رار املحتجني
عل ��ى بقائه ��م يف ال�ساح ��ات و�سيزي ��د
م ��ن االزم ��ة و�سيزي ��د من �ضع ��ف العمل
احلكومي داخلي ًا وخارجي ًا.

�أثار �أحد الأ�ساتذة في معر�ض تعليقه
على البيان الموجه للتدري�سيين
والطلبة في الجامعات العراقية والذي
�أ�صدره مجموعة من الأكاديميين
العراقيين خارج الوطن مو�ضوع
�أخالقية اال�ضراب والتظاهر طالب ًا
تو�ضيح المو�ضوع .ولذلك احترام ًا
للأ�ستاذ ولر�أيه �أجد من ال�ضروري �إلقاء
بع�ض ال�ضوء على �شرعية الإ�ضرابات
والدور الم�ؤثر لها خ�صو�ص ًا في ظل
حكم غير عادل وبيئة تنعدم فيها
الخدمات وتندر فر�ص العمل وينت�شر
الف�ساد ،فهل يمكن الت�شكيك في
�أخالقيات الإ�ضراب والتظاهر؟

� أ.د .محمد الربيعي
م ��ن الطبيع ��ي �أن يختل ��ف البع� ��ض عل ��ى الطبيعة
الأخالقي ��ة لكل �إ�ض ��راب حتى ول ��و كان يف �شركة
�إنت ��اج ب�ضائع ،لك ��ن وجود الإ�ض ��راب ذاته يعطي
�صوت ًا ملن يتم جتاهل حقوقه ويوفر نقطة انطالق
للم�ساواة وحتقيق العدالة.
لكن ��ه يجدر و�ض ��ع �أي مالحظات ح ��ول �أخالقيات
الإ�ض ��راب يف ال�سي ��اق القان ��وين .الإ�ضراب لي�س
ع�صيان� � ًا مدني� � ًا� ،إن ��ه قان ��وين ،وم�سم ��وح به يف
�إط ��ار الد�ستور .لقد حتقق ه ��ذا الو�ضع يف العامل
الدميقراط ��ي تاريخي� � ًا ب�ش ��ق الأنف� ��س .الإ�ضراب
يوف ��ر �ضمانة �ض ��د اال�ستغالل ،وحماي ��ة للعاملني
(�س ��واء كانوا طالب ًا �أو عما ًال �أو �أطباء �أو معلمني)
يف حال ��ة ح�صول خلل يف ال�سلط ��ة .من الوا�ضح،
هن ��اك العدي ��د م ��ن ال�ش ��روط امل�سبقة الت ��ي يجب
توفره ��ا لي�صب ��ح الإ�ض ��راب م�ب�رر ًا �أخالقي� � ًا .يف
حال ��ة الإ�ضراب �ض ��د احلكومة يف الع ��راق تطرح
ت�س ��ا�ؤالت :هل احلكومة عادلة ومن�صفة �أم فا�سدة
ومتثل جمموعة من ال�س� � ّراق؟ هل احلكومة تبني
البلد وتط ��ور اقت�صاده �أم �أهمل ��ت البلد واملجتمع
واالقت�صاد؟ هل احلكوم ��ة توفر الرفاهية والتقدم
�أم ت�ساهم يف ن�شر اجلهل والتخلف؟
�ش ��يء طبيع ��ي �أن يه ��دف الإ�ض ��راب اىل الإ�ضرار
مب�صال ��ح احلكومة �أو الق ��وى ال�سيا�سية والقوى
املنتفع ��ة احلالي ��ة .احلكوم ��ة �س ّتدع ��ي �أن العم ��ل
(وهن ��ا تعن ��ي ب ��ه التدري� ��س) ال ��ذي نق ��وم به هو
م�صلح ��ة عام ��ة ،و�إذا ان�سحبن ��ا م ��ن عملن ��ا ،ف�إننا
ن� ��ؤذي ال�شع ��ب .يعتم ��د مق ��دار ال�ضرر ال ��ذي يقع

على �أي جمال ونوع م ��ن املنافع العامة  -كال�ضرر
املحتم ��ل م ��ن الأطب ��اء امل�ضرب�ي�ن يك ��ون �أكرب من
ال�ضرر املحتمل ال ��ذي يحدثه الأ�ساتذة امل�ضربني.
الأ�ض ��رار الت ��ي نلحقه ��ا بطالبن ��ا يف الإ�ضراب قد
تك ��ون كبرية (�إذا ما افرت�ضنا �أن الطالب يتعلمون
حق� � ًا يف جامعاتنا) ولكن �أعتق ��د �أن ال�ضرر هنا له
م ��ا يربره ،و�س�أحاول الدفاع ع ��ن ذلك �أدناه ،ولكن
حت ��ى ل ��و كن ��ت ال تتفق معي ح ��ول ه ��ذه الق�ضية،
ف�إنن ��ي �أهدف �إىل توفري طريق ��ة للتفكري بو�ضوح
حول ما قد يربر هذا النوع من ال�ضرر.
�أو ًال ،يجدر التفك�ي�ر �أبعد قلي ًال من طبيعة ال�ضرر،
وما هو الدور الذي يلعبه .الطالب لي�س متفرجني
�أبري ��اء يف كل ه ��ذا� ،إنه ��م امل�ضرب ��ون ونح ��ن
امل�شارك�ي�ن ولي�س العك� ��س .الطالب ه ��م من يقود

الإ�ضراب ،وهم من يقررون ا�ستمرار الإ�ضراب �أو
الع ��ودة اىل مقاعد الدرا�سة .ومع ذلك ،الأذى الذي
يلح ��ق بالطالب يُعد جزء ًا �أ�سا�سي� � ًا من الإ�ضراب،
ويج ��ب �أن نواج ��ه هذا الأم ��ر لأن م ��ا يفرت�ض ان
يحقق ��ه الإ�ض ��راب هو املكاف� ��أة واملنفع ��ة والفائدة
التي تفوق الأذى.
هن ��ا هو ال�سبب .يحدث الإ�ض ��راب عندما ال ينجح
�أي �إجراء �آخر .وهذا بب�ساطة ما يحدث حالي ًا ،فما
ال ��ذي يجب علينا فعل ��ه؟ هل يجب علين ��ا بب�ساطة
قب ��ول الظل ��م؟ �إن التاري ��خ احلدي ��ث يرين ��ا كي ��ف
�أن من ��ع اال�ض ��راب يف عه ��د نظ ��ام �ص ��دام ح�سني
ق ��د �أ�ضع ��ف ق ��درة ال�شع ��ب العراقي عل ��ى احداث
التغي�ي�ر .وهذا ما حرمنا من قوة العمل اجلماعي.
بيت الق�صيد من الوحدة هو �أننا �أقوى مع ًا .يجب

بعبارة �أخرى ،الإ�ضراب هو �شكل من �أ�شكال الإكراه .نريد �أن جنعل من امل�ستحيل �أن
املبر هي �أن الطالب
تقول احلكومة �أو الوزارة "ال" لنا� .إن ال�شروط امل�سبقة للإ�ضراب رَ
والتدري�سيني عر�ضوا الأ�سباب املتعلقة بتحقيق العدالة والق�ضاء على الف�ساد وجملة من
املطالب التي تتعلق باملهنة ،ولكنهم ف�شلوا يف حتقيقها .كما قلت ،ف�إن احلق يف الإ�ضراب
هو حماية �ضد اال�ستغالل.

العمل ب�شكل جماع ��ي ،وبالتايل ال ميكن للحكومة
�أن ّ
حتر� ��ض بع�ضنا على بع�ض ك�أفراد .عالوة على
ذلك ،نح ��ن بالأ�ضراب قد ن�ض ��ر مب�صالح الآخرين
فهن ��ا ميك ��ن �أن ن�ض ��ر مب�صال ��ح �أ�صح ��اب املطاعم
يف اجلامع ��ات على �سبي ��ل املثال ،وق ��د ي�ؤثر على
الط�ل�اب �إال �إذا كانوا هم م ��ن ميار�سون اال�ضراب
لتحقي ��ق ق�ضي ��ة وطنية علي ��ا يعتربونه ��ا �أهم من
وجوده ��م يف ال�صفوف الدرا�سية .يف هذه احلالة
– هذا �أمر ال مفر منه.
بعب ��ارة �أخ ��رى ،الإ�ض ��راب ه ��و �شكل م ��ن �أ�شكال
الإك ��راه .نري ��د �أن جنعل م ��ن امل�ستحي ��ل �أن تقول
احلكومة �أو الوزارة "ال" لنا� .إن ال�شروط امل�سبقة
َبرر ه ��ي �أن الط�ل�اب والتدري�سيني
للإ�ض ��راب امل� رَ
عر�ض ��وا الأ�سب ��اب املتعلق ��ة بتحقي ��ق العدال ��ة
والق�ض ��اء عل ��ى الف�س ��اد وجملة م ��ن املطالب التي
تتعل ��ق باملهن ��ة ،ولكنه ��م ف�شل ��وا يف حتقيقها .كما
قل ��ت ،ف� ��إن احل ��ق يف الإ�ض ��راب ه ��و حماي ��ة �ضد
اال�ستغ�ل�ال .لدين ��ا احل ��ق يف اج ��راء ممار�س ��ات
قانوني ��ة قد ت�ؤث ��ر على م�صالح الغ�ي�ر عند جتاهل
طلباتن ��ا املعقولة .قارن ذلك مع هذا املوقف :تخيل
�أن يغ�ش طالب يف االمتحان .لدينا نظام قائم على
الأ�سب ��اب ملنع الغ�ش (نو�ض ��ح �أنه من اخلط�أ وغري
الع ��دل ان تغ� ��ش) ولدين ��ا �سبب عمل ��ي كاحتياطي
(�إذا غ�شي ��ت ،ف�سنتخ ��ذ بحقك �إج ��راءات عقابية).
الإجراء العقابي كرت�سيب الطالب طبيعي ًا �سيكون
�ضار ًا ب�شكل �أ�سا�سي له و�أي�ضا للجامعة ،ولكن هذا
ه ��و ال�سبب يف �أنه اجراء فع ��ال ،ولهذا هو اجراء
�َب�ر عندما فقط يف�شل كل �إجراء �آخر .اخلال�صة
م رَ
�إنه ب�أ�ضرابنا ك�أ�ساتذة قد نفر�ض �أ�ضرا ًرا على هذا
اجلي ��ل من الطالب ،لكننا ن�أم ��ل �أن تتمكن الأجيال
القادمة من الطالب من اال�ستفادة من نظام جامعي
ح ��ر وم�ستق ��ل وتزدهر في ��ه احلري ��ات االكادميية
ويتم فيه احرتام الأ�ستاذ.
على نطاق �أو�سع ،ف� ��إن الإ�ضراب عادة ما هو �أكرث
م ��ن جمرد كون ��ه يدور ح ��ول الق�ضي ��ة املطروحة.
الإ�ض ��راب لدي ��ه ر�سال ��ة مع�ب�رة .معظ ��م الأ�ساتذة
امل�ؤيدي ��ن للأ�ضراب �أو امل�شارك�ي�ن يف التظاهرات
هن ��ا يطالب ��ون ب�أك�ث�ر من جم ��رد حقوقه ��م املهنية
�أو املعا�ش ��ات التقاعدي ��ة اخلا�ص ��ة به ��م� :إنه ��م
ير�سل ��ون ر�سال ��ة معربة �إىل احلكوم ��ة والوزارة.
بالن�سب ��ة للكثريين منهم ،تتمث ��ل الر�سالة يف �أنهم
يري ��دون وطن� � ًا ال م ��كان في ��ه للفا�سدي ��ن وجامعة
متث ��ل م�صاحلهم وم�صال ��ح الطلبة ومكان� � ًا للتعلم
والتدري� ��س ولي�ست ملكا حل ��زب �أو قوة �سيا�سية.
طالبنا لي�سوا م�ستهلك�ي�ن ،وطريقة الق�سر الفوقي
لي�ست �أف�ضل طريق ��ة لإدارة اجلامعات .اال�ضراب
�أحيان� � ًا يظهر �أننا على ا�ستعداد للقتال والت�ضحية
من �أج ��ل املبادئ ال�سامية الت ��ي نقدرها ونقد�سها.
ب ��ر�أي �أن احل ��ق القان ��وين يف الإ�ض ��راب هو حق
فع ��ال� ،إن ��ه يحمينن ��ا ك�أ�سات ��ذة وطلب ��ة ،وميك ��ن
ا�ستخدام ��ه ،و�أمتن ��ى �أن يتم ا�ستخدام ��ه بطريقة
حكيمة.
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ثقافة

مو�سوليني وهتلر ..عداء وتناق�ض ...وع�شق

قناديل

 لطفية الدليمي

� ُ
أراذل العمالء !

كتاب يروي ق�صة العالقة الغريبة بينهما
عالء املفرجي

�أ�سئلة كثيرة طرحها كري�ستيان
غو�شيل في كتابه الذي ن�شرته
دار «المدى»« :مو�سوليني
وهتلر ...ق�صة ت�شكيل
الحلف الفا�شي» ،الذي يتناول
العالقة التي ن�ش�أت بين هذين
الديكتاتوريين في واحد من
�أكثر االنعطافات التاريخية
خالل القرن الما�ضي .ما
الذي جمع هتلر ومو�سوليني
مع ًا؟ هل كان مجرد متطلبات
�إن�شاء تحالف ع�سكري قوي؟
�أم هو التقارب الآيديولوجي
الفريد من نوعه الذي ن�ش�أ بين
الحركتين «الفا�شية والنازية»
اللتين قاما بت�أ�سي�سهما في
�أعقاب الحرب العالمية الأولى،
وعزمهما الم�شترك على
مراجعة بنود «معاهدة فر�ساي»؟
�أم نيتهما غزو �أرا�ضي بلدان
�أوروبا؟ �أم كان عالقة �صداقة
ت�ستند �إلى الت�شابه في ظروف
ن�ش�أتهما؟

تف�سريات هذه العالقة طغت طوي ًال يف
الثقافة ال�شعبي ��ة الأمريكية ،ولعل فيلم
«الديكتات ��ور العظي ��م» لت�شاريل �شابلن
(�أنت ��ج ع ��ام  )1940خ�ي�ر مث ��ال عل ��ى
ذل ��ك ،فالفيل ��م ي�سخ ��ر م ��ن مو�سوليني
وهتلر وي�صورهما على �أنهما �شخ�صان
تافه ��ان وغي ��وران ومتغطر�س ��ان.
و�إىل جان ��ب ه ��ذا الفيل ��م ،كان ��ت هناك
�أمثل ��ة �أخ ��رى �ص ��ورت ه ��ذه العالق ��ة،

نذك ��ر هن ��ا �أغنيت ��ي مط ��رب الري ��ف
الأمريكي كار�س ��ون روب�سون« :ر�سالة
مو�سوليني �إىل هتلر» و«:رد هتلر على
ر�سالة مو�سولين ��ي» ،اللتني �صدرتا يف
الواليات املتحدة يف عام  1942عندما
بدا �أن دول املحور على و�شك االنت�صار
يف احل ��رب .وتظه ��ر كلم ��ات الأغ ��اين
مو�سولين ��ي على �أن ��ه �شخ�ص و�صويل
و�أبل ��ه ،ومع �أن هذه ال�صورة ت�صب يف
م�صلحة هتلر ،لكنها ما زالت �سائدة �إىل
الآن يف الثقافة والذاكرة ال�شعبية.
يف ه ��ذا الكت ��اب يعمد امل�ؤل ��ف غو�شيل
�إىل تفح� ��ص تل ��ك العالقة الت ��ي �شكلت
العام ��ل احلا�س ��م من ��ذ ذلك احل�ي�ن وما
ت�ل�اه يف تدم�ي�ر النظ ��ام العامل ��ي الذي
�أر�ست ��ه «مب ��ادئ ويل�س ��ون»؛ (الرئي�س
الأمريكي) ،وت�سببت يف اندالع احلرب
العاملية الثانية .ويتناول امل�ؤلف بع�ض
امل�ش ��كالت الأ�سا�سي ��ة الت ��ي تواج ��ه
م ��ن يح ��اول درا�س ��ة وتف�س�ي�ر العالقة
ال�شخ�صي ��ة ب�ي�ن القي ��ادات ال�سيا�سي ��ة
والتمع ��ن يف ال ��دور ال ��ذي يلعب ��ه
الديكتاتور يف توجيه الدبلوما�سية.
�إن ق�صة العالقة بني مو�سوليني وهتلر
ه ��ي يف جزء منها ق�ص ��ة �صداقة  -و�إن
كان ��ت ظاهري ��ة وملفق ��ة  -كان ي�شوبها
التوت ��ر وعدم امل�س ��اواة ،عالقة متيزت
مبزي ��ج م ��ن الإعجاب واحل�س ��د من كال
اجلانب�ي�ن� .إنها �أي�ض� � ًا ق�صة تك�شف عن
ت�أرجحه ��ا ب�ي�ن الأ�سط ��ورة والواق ��ع.
وه ��ذه الق�ص ��ة له ��ا نتائ ��ج م�ؤث ��رة يف
التاري ��خ الأوروب ��ي يف ثالثين ��ات
و�أربعينات القرن الع�شرين.
والدرا�س ��ة ح ��ول عالق ��ة «مو�سولين ��ي
 هتل ��ر» ،و�ضعه ��ا الكت ��اب يف ال�سياقالأو�سع للعالق ��ات الإيطالية  -الأملانية
والثقاف ��ة الدبلوما�سي ��ة ،وح ��دد له ��ا
هدفان رئي�سيان:
�أو ًال :ت�أكي ��ده عل ��ى �أن تاري ��خ التحالف
بني �إيطاليا الفا�شية و�أملانيا النازية كان
�أك�ث�ر تعقي ��د ًا بكثري مما مت ��ت الإ�شارة
�إلي ��ه يف امل�ؤلف ��ات التاريخي ��ة احلديثة
والت ��ي كان ��ت جت ��ادل ب�أن احلل ��ف كان
مدفوع� � ًا �إىل ح ��دٍ ما بفك ��ر �آيديولوجي
م�شرتك وتعاون ناجح .و�شكلت حاالت
الط ��وارئ والتوت ��رات اال�سرتاتيجي ��ة
والقوالب النمطية القومية هذه العالقة
ط ��وال وجوده ��ا ،.لق ��د مي ��ز العالق ��ة
ال�شخ�صي ��ة ب�ي�ن مو�سولين ��ي وهتل ��ر
والعالق ��ة بني �إيطالي ��ا الفا�شية و�أملانيا
النازي ��ة ،مزي ��ج غري ��ب م ��ن التبادلي ��ة
والعداء والتناق�ض والع�شق.
ثاني ًا :كما ي�شري امل�ؤلف ،ف�إنه «ال ميكننا
الب ��دء يف فه ��م م ��ا ه ��ي الفا�شي ��ة ما مل
ندر� ��س العالق ��ة ال�سيا�سي ��ة ب�ي�ن اثنني
من كبار رج ��ال الدول ��ة الفا�شي�ست يف
�سياقه ��ا الأو�س ��ع .فالبح ��ث يف تاري ��خ
العالقة بني مو�سولين ��ي وهتلر ي�ساعد

عل ��ى الك�ش ��ف ع ��ن كتلة
التناق�ض ��ات الداخلي ��ة
التي كانت قائمة داخل
الفا�شية».
الكت ��اب لي� ��س �سرية
لهذي ��ن
ذاتي ��ة
الديكتاتوري ��ن �أو
درا�س ��ة «اجلوان ��ب
املت�شابه ��ة يف
حياتهم ��ا» ،ب ��ل
ه ��و ا�ستك�ش ��اف
للعالق ��ة الت ��ي
جمعتهم ��ا
وال�ش ��كل ال ��ذي
ظه ��رت ب ��ه
و �أ هميته ��ا
ا ل�سيا �سي ��ة
العام ��ة ،م ��ن
خالل تركيز
ا مل�ؤ ل ��ف
عل ��ى �شكل
عالقتهم ��ا،
و �إ ع ��ا د ة
النظر يف
الق ��وة -
املتخيلة

واملتكو ن ��ة
واحلقيقي ��ة  -الت ��ي كان ميتلكه ��ا كل
من مو�سوليني وهتلر وقاما من خاللها
بت�شكي ��ل و�إدارة ال�سيا�س ��ة اخلارجية.
وم ��ع ذلك يق ��ول امل�ؤلف�« :أن ��ا ال �أوافق
على التف�س�ي�ر التقليدي ب� ��أن رغباتهما
هيمن ��ت عل ��ى ال�سيا�س ��ة .فن ��ادر ًا م ��ا
كان هتل ��ر ي�ضط ��ر �إىل توجي ��ه �أوام ��ر
مبا�ش ��رة �إىل �أركان و�أجه ��زة النظ ��ام
ال�سيا�سي الن ��ازي؛ حيث كان م�س�ؤولو
احل ��زب والدول ��ة (يعمل ��ون ب�أوام ��ر
الفوه ��رر) .كان موق ��ف مو�سولين ��ي

بو�صف ��ه ديكتات ��ور ًا �أ�ضعف
بكث�ي�ر م ��ن موق ��ف هتل ��ر ،حي ��ث كان
علي ��ه �أن ي�ض ��ع اعتب ��ار ًا للنظ ��ام امللكي
ال ��ذي كان يهيم ��ن علي ��ه لف�ت�رة طويلة
امللك فيكتور �إميانوي ��ل الثالث ،وكذلك
الفاتي ��كان والبابا (املع�ص ��وم) ،رغم �أن
امل�ؤ�س�ستني دعمتا النظ ��ام الفا�شي�ستي
عل ��ى نط ��اق وا�سع ،خالل ف�ت�رة طويلة
من وجوده».
للوهل ��ة الأوىل ،يب ��دو �أن الزعيم�ي�ن

(�إن���ه���ا ت��ث��ل��ج ي���ا �أب���ي)

موسيقى األحد

كواللة نوري

�س�آتيك �أو ًال بالأخبار املفرِ حة :
�إنها تثلج هنا يا �أبي ن�صف �شهور ال�سنة
تعرف كم كنت �أكره حرارة نفط املدينة الذي مل نر منه �سوى
الدخان
�إنها تثلج يا �أبي...
يدي وقدمي كال�صقيع
ملاذا  -و�أنت ال�ضليع بتف�سري الف�صول  -ال تهبط حرارة ر�أ�سي
وقلبي؟
جرحت �أ�صبعي يوم �أم�س ..كنت �أفكر بالطفلة التي جتمع ما ينفع من املزابل
�أحرقت يدي و�أنا �أطبخ و�أ�سال �أين (�صبا) ؟*
هل غزا قبح خاطفيها العينني اجلميلتني؟
يا �أبي ! هل �سمعت َ -و املالئكة  -هذه الأيام:
�إنهم يحرقون القر�آن -الذي قر�أتَه يل كثري ًا  -يف كربالء ؟
ماذا علق الأنبياء ؟والله الذي احببتَه كثري ًا ؟ كيف كان و�ضع العر�ش ؟�أمل
يهتز؟
لقد كان �صوت الر�صا�ص عالي ًا يف بغداد و �صعد الكثري من جنومنا �إليكم
القتلة كانوا ي�ضعون خرق ًا داكنة على مالحمهم
فهم ال يتحملون وجوههم يف �أحداق ال�ضحايا .
لكننا نعرفها جيد ًا ..مالحمهم دمج بني ال�شر والغدر والعمى .
و�ستعرفون يا �أبي جنومنا ب�سهولة � :شباب عيونهم من متر
و�شعرهم من نهر،
قلوبهم جمرات ،

بينهما كثري
م ��ن �أوج ��ه
ا لت�شا ب ��ه .
فكال هم ��ا
م ��ن �أ�ص ��ول
متو ا �ضع ��ة ،
وق ��دم م ��ن
مناط ��ق نائي ��ة
ن�سبي ًا .وكالهما
يتمت ��ع
كان
با لكا ر يز م ��ا ،
وكالهما �صعد �إىل
ال�سلطة با�ستخدام
مزي ��ج م ��ن العن ��ف
ال�سيا�س ��ي وم ��ا كان
يبدو و�سائل قانونية
لل�سيطرة على ال�سلطة
يف بلديهم ��ا يف من ��اخ
�أ�شب ��ه بح ��رب �أهلي ��ة.
وكان كل منهم ��ا يرك ��ز
با�ستم ��رار عل ��ى �صفاته
الرجولي ��ة ونزعت ��ه
الع�سكرية .وكالهما وعد
بتوحي ��د اجلماه�ي�ر م ��ن
خلف ��ه وحتوي ��ل بل ��ده �إىل
ق ��وة عاملية .و�أي�ض� � ًا حاول
كالهما ،بدرج ��ات متفاوتة،
احلف ��اظ عل ��ى الت ��وازن
ب�ي�ن القم ��ع وخل ��ق �إجم ��اع
جماهريي .كالهما كان قا�سي ًا
وعازم ًا عل ��ى �إقامة ما يرى �أنه
نظ ��ام عامل ��ي جدي ��د م ��ن خالل
احل ��رب والغزو .كالهم ��ا تبنى
�سيا�س ��ات داخلي ��ة وخارجي ��ة
موجهة نحو احلرب ،مع نتائج خمتلفة
جوهري ًا ،بالنظر �إىل الأداء االقت�صادي
املتباين لأمتيهما وثقافاتهما ال�سيا�سية
املتمي ��زة ...ومع ذلك ،ف� ��إن عالقتهما مل
تكن حمفوفة بالتوترات فقط ،بل ببع�ض
التناق�ض ��ات الآيديولوجي ��ة والتناف�س
ال�شخ�ص ��ي ،ولكنه ��ا �أي�ض� � ًا �شكل ��ت من
خالل �سياق ��ات قومية خمتلفة جد ًا كانا
يعم�ل�ان م ��ن خالله ��ا .كان هتل ��ر ميتلك
�آيديولوجي ��ة ر�صين ��ة و�أكرث و�ضوح ًا،
ترتكز على مع ��اداة ال�سامية ،والتو�سع
ح�سب نظري ��ة «املجال احلي ��وي» نحو
�ض ��م �أرا�ضي �أوروب ��ا ال�شرقية ،مقارنة
م ��ع م ��ا كان ل ��دى مو�سولين ��ي .وم ��ن
الوا�ض ��ح �أن مع ��اداة ال�سامي ��ة كان ��ت
ت�شكل ل ��دى هتلر والنازي�ي�ن مو�ضوع ًا
مركزي� � ًا ،وق ��ادت �إىل ارت ��كاب جم ��ازر
الهولوكو�س ��ت ،بينم ��ا يف �إيطالي ��ا،
�أ�صبح ��ت العن�صرية املحلية التي بنيت
عل ��ى ح ��االت الف�ص ��ل العن�ص ��ري التي
مور�س ��ت يف امل�ستعم ��رات الإيطالي ��ة
�أكرث و�ضوح ًا فقط مع تر�سخ العالقات
الفا�شية  -النازية يف منت�صف و�أواخر
الثالثينات.

لي ��زيل غروف ��ز  -ملن مل ي�سم ��ع با�سمه  -هو ج�ن�رال مهند�س �أمريكي
ُ ،ع ��رف عن ��ه م�ساهمته يف العديد من امل�شاري ��ع الأمريكية التي �صارت
معامل مميزة ومنها مبنى وزارة الدفاع ( البنتاغون )  ،ف�ض ًال عن كونه
املدي ��ر الإداري والع�سك ��ري مل�ش ��روع منهات ��ن ال ��ذي ُع ِهد �إلي ��ه ت�صنيع
واختب ��ار القنبل ��ة الذري ��ة الأوىل يف ت�أري ��خ الب�شري ��ة  .ن�شر اجلرنال
غروف ��ز �أوا�س ��ط خم�سينيات الق ��رن املا�ض ��ي مذكراته ب�ش� ��أن م�شروع
منهاتن  ،وثمة يف هذه املذكرات فقرة �شديدة الأهمية يقول فيها غروفز
�أن ��ه كان ي�ستقبل �أكابر العلم ��اء امللتحقني بامل�شروع بكثري من احلفاوة
التي ع ُِرفت عنه وجعلته اجلرنال املنتخب لإدارة هذا امل�شروع باملقارنة
م ��ع اجلرناالت الغ�ل�اظ الآخرين ؛ لكنه بعد �إنته ��اء املرا�سم الإحتفائية
كان يعم ��د �إىل احلدي ��ث املبا�ش ��ر وال�صريح غري املخات ��ل ومن غري �أية
م�سال ��ك �إلتفافية � " :سي ��دي الدكت ��ور ( ّ � ، ) ......إن كل ما�ستقوم به �أو
ت�سمعه م ��ن معلومات يف هذا املكان هو عمل ذو طبيعة �شديدة ال�سرية
وي�ستلزم �أعلى درجات الكتمان لكونه يرتبط بالأمن القومي الأمريكي
 ،ولو ح�صل �أن كنتَ طرف ًا يف ت�سريب �أي من هذه املعلومات لأي طرف
كان  -حت ��ى ل ��و كان حليف� � ًا من حلفائن ��ا  -ف�س�أحر�ص بنف�س ��ي �أن �أراك
م�شوي ًا على الكر�سي الكهربائي ! " .
هك ��ذا هي الدول املحرتم ��ة  ،وهكذا تتعامل هذه ال ��دول مع �أ�سرارها
العليا ب�صرف النظر عن طبيعة نظامها ال�سيا�سي �سواء �أكان دميقراطي ًا
�أم �شمولي ًا  ،لي�س �صحيحا ت�صوّ رنا �أن �شيوع موجات العوملة املتتالية
و�سيادة الأ�سواق احلرة ميكن �أن جتعل الدول تتهاون يف �أمر احلفاظ
على �أ�سرارها القومي ��ة العليا التي متثل بالتايل م�صاحلها الإقت�صادية
واملالية يف نهاية املطاف .
غري � ٌ�ب ه ��و �أمر ه�ؤالء الذي ��ن �أم�سكوا بحكم الع ��راق  -ع�سف ًا وبهتان ًا
 من ��ذ ع ��ام  2003وحتى يومن ��ا هذا  .هم عمالء بال �أدن ��ى �شك ؛ لكنهميختلف ��ون عن العمالء التقليدي�ي�ن من حيث �أنهم جعل ��وا العمالة ثقافة
�سائدة ب�ي�ن �أو�ساطهم وحوّ لوها �إىل نوع من ال�سم�سرة رخي�صة الثمن
�إىل ح ��د �صاروا معه هز�أة للعاملني  .هل ر�أيتم ر�ؤ�ساء وزارات يجعلون
م ��ن الإحتياطي ��ات النقدي ��ة مل�ص ��رف بالده ��م املرك ��زي وديع ��ة جميرّ ة
للآخري ��ن حتت ذرائ ��ع فقهية �شتى  ،ونح ��ن نعلم كم هي ه ��ذه الذرائع
الفقهي ��ة دنيئ ��ة وخ�سي�سة وي�سه ��ل تكييفه ��ا بح�سب الأه ��واء وامليول
املري�ض ��ة ؟ طبع� � ًا ال�شيء من ه ��ذا بغريب على ث ّلة م ��ن املنحرفني الذين
ي ��رون يف امل ��ال العام ( ما ًال جمهول الن�سب ) ميك ��ن �إ�ستباحته من غري
�أي ��ة وخ ��زة يف ال�ضمري ؟ ه ��ل ر�أيتم يف الع ��امل وزراء ي�سم�سرون على
م�صالح بالدهم لقاء ( حقيبة ) دوالرات ؟ مل يكفهم ماانتهبوه من �أموال
الع ��راق فراح ��وا يقاي�ض ��ون م�صاحل ��ه بحفن ��ات �إ�ضافية م ��ن الأوراق
ا ُ
خل�ض ��ر  .الك ّل م�شرتك ��ون يف هذه اللعبة اخل�سي�س ��ة والا�ستثناء لأي
منهم .
ما�أ�ص ��ل ه ��ذه الثقاف ��ة املد ّم ��رة للبل ��دان ؟ الأ�صل واحد دوم� � ًا  :النظر
�إىل العومل ��ة املذهبي ��ة واعتباره ��ا عاب ��رة للوطن وامل�صال ��ح الوطنية .
�إنه ��ا ثقاف ��ة دمّرت العراق وحان وقت ( قطافه ��ا ) هي و�أ�صحابها الذين
مل يتع ّلم ��وا يف حياته ��م �شيئ ًا مفيد ًا �سوى النميم ��ة وال�سرقة وكراهية
بدفع م ��ن مرويات ت�أريخية بالية  ،ولو دققنا يف وجوه ه�ؤالء
الع ��راق ٍ
�سرنى �أي ظلم �شنيع حاق بالعراق والعراقيني �إذ حت ّكمت هذه الوجوه
ال�شائه ��ة ببلد عظيم ي�ستح ��ق �أن يكون يابان ًا يف ال�ش ��رق الأو�سط كما
كتبت يف مقالة �سابقة .
�ص�ب�ر ًا جمي�ل ً�ا ياع ��راق  ،لقد حانت حلظ ��ة اخلال�ص  ،ولي� ��س لأراذل
العم�ل�اء م ��ن م�ص�ي�ر �أف�ضل م ��ن امل�ص�ي�ر الذي �أع� �دّه اجل�ن�رال غروفز
للخونة !
غريب هو �أمر ه�ؤالء الذين �أم�سكوا
ٌ
بحكم العراق  -ع�سف ًا وبهتان ًا  -منذ عام
 2003وحتى يومنا هذا  .هم عمالء بال
�أدنى �شك ؛ لكنهم يختلفون عن العمالء
التقليديين من حيث �أنهم جعلوا العمالة
وحولوها
ثقافة �سائدة بين �أو�ساطهم
ّ
�إلى نوع من ال�سم�سرة رخي�صة الثمن �إلى
حد �صاروا معه هز�أة للعالمين .

ال��م��و���س��ي��ق��ى وال��ث��ورة

ثائر �صالح

حناجرهم مبحوحة و�أ�صواتهم فيها ُحرقة
�ستعرفونهم ب�سهولة من رائحة القنابل على �أج�سادهم
ويعتمرون غاز ًا �سام ًا
لديكم هناك كتاب يذكر فيه كل �شيء – �أمل تقل يل دائم ًا ذلك ؟
حتملوا �صخبهم ورق�صهم يا �أبي
فهم يحبون احلياة وقد يودون العودة �إلينا
تتبعهم قلوب �أمهاتهم كامل�سك
�أح�ضنهم طوي ًال يا �أبي
ال�سماء تثلج
احت�ضني قلي ًال
هذه الليلة يا �أبي
ال �أ�ستطيع النوم
__________
*اق�صد باملدينة هنا مدينتي كركوك املليئة بالنفط واخلراب
**�صبا ال�شابة التي كانت ت�ساهم يف معاجلة اجلرحى يف �ساحة
التحرير ومت خطفها من قبل جهات م�سلحة ثم �أُطلق �سراحها

نادراً ما تناولت في كتاباتي
الأ�سبوعية العالقة بين المو�سيقى
والثورة .ثمة ت�سا�ؤالت عديدة
مثل هل توجد مو�سيقى ثورية؟
كيف ي�صف المو�سيقيون �أحداث
ع�صرهم مثل الثورة في �أعمالهم؟
هل هناك فارق بين مو�سيقى
الدعاية ال�سيا�سية (البروباغاندا)
والفن الحقيقي؟ �أ�سئلة ي�صعب
الجواب عليها ب�شكل مخت�صر.

ترجمت مرة كتابة لهان� ��س �آيزلر عن "مو�سيقى
الطبقة العاملة" ،وعن ن�ضاله مع رفاقه برتولت
بريخت وكورت فايل وباول دي�ساو في مواجهة
النازية المتنامية قبل  .1933وكان �آيزلر ي�ؤمن
بدور الف ��ن والمو�سيقى في دع ��م ن�ضال الطبقة
العاملة وحركتها.
كم ��ا كتب ��ت قبل �أكث ��ر من �أربعي ��ن عام� � ًا تعريف ًا
ب�سيمفوني ��ة �شو�ستاكوفيت� ��ش الحادية ع�شرة،
الت ��ي كتبه ��ا تخلي ��د ًا لذك ��رى ث ��ورة  1905ف ��ي
رو�سيا القي�صرية .وربما يكون قد كتبها بت�أثير

الث ��ورة المجرية في  1956الث ��ورة التي بد�أها
ال�شيوعي ��ون واال�شتراكي ��ون الديمقراطي ��ون
للتخل�ص م ��ن الترك ��ة ال�ستالينية الت ��ي هيمنت
ف ��ي المجر حتى بعد الم�ؤتم ��ر الع�شرين للحزب
ال�شيوعي ال�سوفيتي.
كان ��ت هن ��اك �أح ��داث ثوري ��ة �ش ��ارك فيه ��ا
المو�سيقي ��ون ق ��و ًال (�أق�ص ��د ف ��ي مو�سيقاه ��م)
وفع�ل ً�ا .فق ��د كت ��ب �شوبان �أت ��ود (تمري ��ن) رقم
 12م ��ن مجموعت ��ه العمل رق ��م  10تحت عنوان
التمرين الثوري في ت�صويره النتفا�ضة ت�شرين
ف ��ي وار�شو �سن ��ة  1831 - 1830التي انفجرت
�ض ��د الهيمن ��ة الرو�سي ��ة .فق ��د فق ��دت بولوني ��ا
ا�ستقالله ��ا ووجوده ��ا كدول ��ة بع ��د �أن تقا�سمت
�أرا�ضيها رو�سيا القي�صري ��ة وبرو�سيا والنم�سا

في �سنة .1793
لك ��ن �أ�شهر هذه الثورات هي ث ��ورة  1848التي
قامت ف ��ي العديد م ��ن الدول الأوروبي ��ة ،وكلها
�سعت للتخل�ص من الأنظمة الرجعية اال�ستبدادية
وم ��ن القيود على حرية التعبير وعلى ال�صحافة
وم ��ن الطغ ��م المعادية للتط ��ور .فق ��د ا�ستعادت
الرجعي ��ات مواقعها بعد م�ؤتم ��ر فيينا (1814-
 )1815المنعقد بعد حروب نابليون ،حيث لعب
الم�ست�شار النم�س ��اوي م ّترنيخ الدور الأ�سا�سي
ف ��ي �إعادة ر�سم الخارطة الأوروبية في مواجهة
ري ��اح التغيير الليبرالية .لك ��ن الن�ضال من �أجل
الديمقراطي ��ة والتق ��دم وحري ��ة ال�صحاف ��ة الخ
ا�ستمر من ��ذ الثالثينات وكان ��ت  1848مح�صلة
هذا التراكم.
فقد بد�أت الثورات في �إيطاليا ثم في باري�س في
�شباط  1848واطيح بالمل ��ك لوي�س فيليب وتم
اعالن الجمهورية الثانية� .سرعان ما امتد لهيب
الثورة ف ��ي �آذار ال ��ى �ألمانيا والنم�س ��ا والمجر
وغيره ��ا .ا�شت ��رك ري�ش ��ارد فاغن ��ر �شخ�صي ًا في
ث ��ورة دري�س ��دن الت ��ي اندلع ��ت ف ��ي  ،1849فقد
ت�أث ��ر ب�أف ��كار بيير-جوزيف ب ��رودون ولودفيغ
فويرب ��اخ وعق ��د �صداق ��ة م ��ع الث ��وار ومنه ��م
ميخائي ��ل باكوني ��ن .كتب مقاالت تح ��ث النا�س
على الثورة ثم �أ�سهم ب�شكل محدود في المعارك
عن ��د اندالعه ��ا وكان ي�صن ��ع القناب ��ل اليدوي ��ة
للثوار ،لذلك ا�ضطر للهرب الى �سوي�سر ًا كالجئ
�سيا�س ��ي بعد ف�شلها و�ص ��دور �أمر لإلقاء القب�ض
علي ��ه� .أم ��ا روب ��رت �شومان فق ��د �ألف ع ��دد ًا من
الأغاني الثورية ،حت ��ى قبل الثورة مثل "�أغنية
الحرية" و"�أغنية المعركة" في �سنة  1847عند
تولي ��ه قيادة كور�س غنائي رجالي .وا�ستمر في
ت�أليف ه ��ذه الأغاني الوطنية بع ��د الثورة ف�ألف
"ال ��ى ال�سالح!" و"الأ�سود والأحمر والذهبي"
(�أل ��وان علم الديمقراطيي ��ن) و"اغنية الحرية"،
لكنه لم ي�شترك فعلي ًا في الثورة.

بسام فرج
كاركاتيـــــــــــــــــر
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�صدرت عن دار (املدى) طبعة جديدة من رباعية الكاتب
الراحل الكبري �ش ��مران اليا�س ��ري "ابو كاطع" بعنوان
"الزن ��اد" ويتميز الراحل الكبري بقدرته على توظيف
الأمث ��ال ال�ش ��عبية ع�ب�ر حكاي ��ة عام ��ة ع ��ادة م ��ا حتمل
مدلوال �سيا�سي ًا كبري ًا ،وي�س ��تخدم فيها مفردات عامية
وحك ��م م�أث ��ورة ،وي�ض ��عها مبجمله ��ا يف قال ��ب كتابي
وا�ض ��ح و�ش ��يق ،ق ��ادر على �إث ��ارة القارئ وت�ش ��جيعه
عل ��ى موا�ص ��لة املتابع ��ة ،كتب �ش ��مران اليا�س ��ري يف
�ص ��حف عدة من بينها طريق ال�شعب والت�آخي والفكر
اجلديد ،ويعد الكاتب ال�س ��اخر االكرب يف العراق وقد
كان عم ��وده "ب�ص ��راحة" يع ��د االبرز يف ال�ص ��حافة
العراقية.

لمنا�سبة مرور �أربعين يوما على رحيله

) ..ي�ؤبّن ال�صحفي وال�شخ�صية الوطنية عدنان ح�سني

بيت (

اكان عليك �أن ّ
افتراق تحول فيها الموت من فجيعة
تثقل علينا �أحزا َننا في زمن الفقدان والأ�سى الجماعي .غ َّيب الرحيل المبكر عدنان ح�سين في لحظة
ٍ
�شخ�صية� ،إلى ما ي�شبه موات ال�ضمير وهو يح�صد �أرواح ًا تت�شوف لحياة �إن�سانية جديرة بالب�شر .عدنان ،ك�أني بك قد تق�صدت الغياب في لحظة البلوى،
ّ
ليذكرنا
وم�سارب في كل اتجاه
نتوءات وت�شققات
يوم
َ
ٍ
لكي ال ترى ما نحن فيه من انحدار ،حيث ال معنى للدم عند المف�سدين في الأر�ض� ،إذ ي�شق له كل ٍ
بما بلغناه من ذل القنوط وغياب الر�ؤية .هكذا خاطب اال�ستاذ فخري كريم الفقيد عدنان ح�سين حين رحل عن دنيانا ،وقد قام بيت المدى في المتنبي
بت�أبينه بجل�سته اال�سبوعية ،وهو الذي قدم عطاء كبيرا للمدى ولل�شعب العراقي عبرعموده االثير �شنا�شيل ،الذي كان ي�ست�شرف الم�ستقبل وي�ضع
ا�صبعه على جرح العراقيين ،الى الحد الذي يجعله تاريخا يوثق ما ح�صل في العراق من  2003لحد اليوم كما قال الكاتب علي ح�سين ذات مرة..

�سيا�سي ووطني .يمتلك روحية
وط �ن �ي��ة ع��ال �ي��ة .وك � ��ان ��ص��وت��ا
ق��وي��ا ف��ي تحري�ض النا�س على
رف�ض الظلم والف�ساد .وعموده
��ش�ن��ا��ش�ي��ل ي �� �ش��رح وي��وث��ق لما
جرى في العراق منذ عام .2003
كان ي�ؤ�شر االزم��ة العراقية بكل
مراحلها ويعطي اي�ضاحات لما
�سيحدث اي�ضا.

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

الجل�سة اال�سبوعية لبيت المدى
ا ّب �ن��ت ال�ك��ات��ب ورئ�ي����س تحرير
المدى التنفيذي"عدنان ح�سين"
لمنا�سبة اربعينيته .ادار الجل�سة
ب �ح �� �ض��ور م �ك �ث��ف م ��ن االدب � ��اء
وك� �ت ��اب ال �� �س �ي��ا� �س��ة وا� �ص��دق��اء
الفقيد ،الكاتب طه ر�شيد فقال-:
��ص�ب��اح ال��وط��ن ال�م�ث�ق��ل بغياب
االح�ب��ة� .صباح الوطن المثخن
بجراح المحا�ص�صة والفا�سدين
وال�سراق� .صباح الوطن الجميل
ب�صورة ال�شباب المنتف�ض على
ن �ظ��ام ال �ق �ت �ل��ة�� .ص�ب��اح�ك��م خير
اي�ه��ا االح�ب��ة ا��ص��دق��اء وا�ساتذة
وادعوكم للوقوف دقيقة �صمت
وق ��راءة الفاتحة على �صديقنا
الراحل وعلى �شهداء االنتفا�ضة.
ال��راح��ل ل��م يكن �صحفيا ح�سب
بل كان منا�ضال �شجاعا ت�صدى
للنظام ال�سابق وف�ضح مزاعمه
الى ان غ��ادر العراق مطاردا من
اجهزة القمع .ووا�صل الن�ضال
م��ن ال�م�ن�ف��ى ول��م ي�ك��ل ول��م يمل
وظل يتنقل في عوا�صم الدول من
بيروت الى اليمن الى افغان�ستان
حتى ا�ستقر في لندن .موا�صال
ن�شاطه الفكري واالن�ساني في
ال�صحافة .كما عمل في جريدة
ط ��ري ��ق ال �� �ش �ع��ب وم� �ع ��ه ر� �ض��ا
الظاهري وزهير الجزائري الذي
رافقه في دم�شق ولندن اي�ضا.
�أحد �ألمع ال�صحفيين
ق��ال الكاتب مفيد الجزائري.-:
اب� � ��و ف� � ��رح واح� � � ��د م � ��ن ال��م��ع
ال�صحفيين المعا�صرين (�صاحب
ال�شنا�شيل) ،التي كان ي�ؤرخ فيها
للواقع العراقي الحي .ويخو�ض
ال�����ص��راع م ��ع ال �� �ش �ع��ب وق� ��واه
الوطنية الديمقراطية المدنية
القامة العراق الجديد ،الذي كان
الحلم ايام �صدام ،وبقي حلما بعد
�صدام ،وما االنتفا�ضة الم�ستمرة
منذ اول �شهر ت�شرين اال �آخ��ر
م�سعى القامته بعد  16عاما من

زهري اجلزائري

مفيد اجلزائري

طارق ح�سني
��س�ق��وط ال �ن �ظ��ام ال��دك �ت��ات��وري.
ع � ��دن � ��ان ح� ��� �س� �ي ��ن ال� ��� �ص ��دي ��ق
والرفيق والمنا�ضل ال�شيوعي
وال�شخ�صية الوطنية .وهو ابن
عائلة �شيوعية وا�صل الم�شوار
ع�ل��ى خ�ط��ى وال� ��ده ال���ش�ي��وع��ي.
وال�ت�ح��ق ب��رك��ب ال �ح��زب مبكرا
وبقي �شيوعيا وفيا له ولفكره
وم�ب��ادئ��ه حتى رحيله الم�ؤ�سي
وال �ف��رات��ي ال�ج�م�ي��ل وال �ع��راق��ي
اال�صيل .من مواليد 1949عمل
ف��ي ط��ري��ق ال�شعب ع��ام .1970
غ��ادر العراق ع��ام  1980وذهب
الى لبنان ثم قبر�ص و�سوي�سرا
ث��م دم���ش��ق وال �ك��وي��ت ،وا�ستقر
في لندن وظل يكتب في جريدة
ال�شرق االو�سط وكمدير تحرير،
وعاد الى العراق عاد .2010

�أ�سلوبه تحري�ضي
علي الرفيعي
يا�سر ال�سامل
الكاتب زهير الجزائري ق��ال-:
اول ت �ع��ام �ل��ي م �ع��ه ف ��ي ط��ري��ق
ال�شعب في ال�صفحة االخيرة التي
ك��ان ير�أ�سها ا�ضافة ال��ى �صفحة
الطفولة .كنا ق�سمين االول مع
الجبهة ال��وط�ن�ي��ة وال �ث��ان��ي من
الم�شككين بهذا االت�ج��اه وكنت
وعدنان ب�ضمنه .واتذكر اغلقت
ال�ج��ري��دة ل�م��دة �شهر ك��ام��ل بعد
تدهور العالقة مع البعث ونحن
عقيل مهدي  ..مع مقدم اجلل�سة طه ر�شيد
موجودا ننتظر الي� ��ام .ث��م اختفينا عن
ج�سمه .تمنيت لو كان
ال�شنا�شيل مر�آة الواقع ليرى �شباب االنتفا�ضة التي ب�شر االنظار خوفا من االعتقال وكان
معنا م�ؤيد نعمة ..ثم التقينا في
وا��� �ض� ��اف -:ع �م��ل ف ��ي ال �م��دى بها في عموده �شنا�شيل.
بيت �آخر قبيل مغادرتنا العراق.
كرئي�س تحرير تنفيذي ،وك��ان
ف��ي ال�م��دى التقينا م�ج��ددا .كان
�أكبر محر�ض لرف�ض
احد الم�ؤ�س�سين للنقابة الوطنية
يعتمد في كتابة عموده ال�صحفي
الظلم
لل�صحفيين ثم تر�أ�سها .و�سافرنا
�سوية وتعبنا وواجهنا المخاطر اال� �س �ت��اذ ع�ل��ي ال��رف�ي�ع��ي ق ��ال -:على المفارقة ثم يربطها بالواقع
في كرد�ستان للعبور الى ايران ..ع ��دن ��ان ح �� �س �ي��ن ي �ع �ت �ب��ر رائ� ��دا معتمدا على ا�سلوب تحري�ضي
وهناك تعرفنا على باقر الحكيم م��ن رواد ال�صحافة ال�ع��راق�ي��ة ،اكثر مما هو تحليلي .كان ي�ؤ�شر
وع�ل��ي االدي� ��ب ،ث��م انتقلنا ال��ى و� �ص��اح��ب ق�ل��م ج ��ريء وم��وق��ف ل �ل �ق��ارئ ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ت�ف��ا��ص�ي��ل
دم�شق وواجهنا م�شكلة الفيزا
الننا دخلنا الى اي��ران كتهريب.
وبمرور االيام تطورت �شخ�صيته
االعالمية وال�سيا�سية والوطنية
المرموقة عبر خم�سة عقود من
ال�ع�م��ل ال���ص�ح�ف��ي وال���س�ي��ا��س��ي
وال�ح��زب��ي ،ال�ت��ي امتزجت فيها
م �م��ار� �س��ة م�ه�ن��ة ال �� �ص �ح��اف��ة مع
ال�ن���ش��اط ال���س�ي��ا��س��ي ال��وط�ن��ي،
وبلغت الم�سيرة ذروتها في الـ7
�سنوات ف��ي ال�م��دى .وتج�سدت
ب�ع�م��وده "�شنا�شيل" ،و دوره
الكبير في ت�أ�سي�س وقيادة النقابة
الوطنية لل�صحفيين ..وا�ستقطب
العديد من ال�صحفيين ال�شرفاء
م �ح��اوال ت�صحيح دور النقابة
االم .وواج � ��ه م��ر� �ض��ه ال�ل�ع�ي��ن
ب�شجاعة فائقة وت�صدى له الى
ان تمكن منه وانت�شر في انحاء

� �س �ل �ب �ي��ات ال� �ن� �ظ ��ام ،ي ��ؤ� �ش��ره��ا
ب�شجاعة وب�صدق .وك��ان �صعبا
ان تحول كلمتك اليومية محدودة
الكلمات ،الى تحليل لواقع مرير،
لكنه افلح فيها لحد بعيد .كما
ع�شت معه فترة مر�ضه في لندن
وكنت ازوره يوميا ،والغريب
ان و� �ض �ع��ه ال �� �ص �ح��ي ت��ده��ور
خ�ل�ال اي ��ام ع�ل��ى ن�ح��و غ��ري��ب.
ففقد ن�شاطه وحيويته وبد�أت
ايام النزع االخير تقترب وظل
ل�سبعة �شهور الى ان توفي.
تخطيطه ا�ستباقي
وق ��ال ال��دك �ت��ور عقيل م �ه��دي-:
عدنان مثقف تتوفر فيه الخبرة
والمهارة والتخ�ص�ص .وتعامل
م��ع ف��ري��ق ال�ع�م��ل ال�صحفي في
المدى وجله من (�صناع المعرفة)
الجماهيرية ،بروح الجماعة رغم
االختالف بالم�ؤهالت والثقافة
ومعرفة التقنيات والمعتقدات،
ومناف�سة اال� �ص��دارات االخ��رى
بطريقة تعاملها م��ع ال�ح��داث��ة.
كما ك��ان تخطيطه ا�ستباقيا لما
�سيح�صل ف��ي ال �ع��راق .وو�ضع
وعمق البرامج النقدية المتطورة
ف��ي ال��م��دى ب�ف�ه��م ��س�ت��رات�ي�ج��ي
ع�صري ،وثقافة تنويرية تدرك
ات �ج��اه��ات ال� �ق ��راء واذواق� �ه ��م.
وي�ؤكد على المفاهيم المعرفية،

اله� �م� �ي� �ت� �ه ��ا
الفكرية المحفزة للوقائع المادية
التي تجري في ال�شارع اليومي.
وتوفر على خ�صائ�ص ال�صحفي
الملتزم ،ف�ج��اب العالم العربي
وال �غ��رب��ي وت �ن �ق��ل (اب� ��و ف ��رح)
من بغداد ال��ى دم�شق والكويت
وق �ب��ر���ص وارت� �ي ��ري ��ا ول��ن��دن.
وكنت التقيه في المتنبي البارك
وعيه الوطني ونبله االخالقي،
وح��ر��ص��ه على تر�سيخ التنوع
الفكري ال�خ�لاق .وا�ستطاع ان
ي�ستقطب اقالما عراقية وعربية
واجنبية في درا��س��ات ومقاالت
تن�شر ف��ي ال �م��دى ،وه��ي تمتلك
المو�ضوعية والدقة في التحليل
ما جعل المدى علما ليحفز على
التغيير االجتماعي المن�شود،
ب �ف��اع �ل �ي��ة ال �م �ع��رف��ة ال �ج��دي��دة،
المتكاملة العنا�صر وااله��داف،
لمعالجة م�شكالتنا الوطنية.
عراب النقابة الوطنية
لل�صحفيين
ال��دك �ت��ور ي��ا��س��ر ��ص��ال��ح رئي�س
ال�ن�ق��اب��ة ال��وط�ن�ي��ة لل�صحفيين
ق��ال -:كان معلمنا في كل �شيء.
ك��ان ي�ت��ردد على ط��ري��ق ال�شعب
وي �ح �� �ض��ر اج� �ت� �م ��اع ��ات ه�ي�ئ��ة
ال�ت�ح��ري��ر وي�ع�ط��ي م�لاح�ظ��ات��ه.
وكنت اق��ر�أ مقاالته قبل التعرف
ب��ه ،كنت اع��رف��ه با�سمه ام��ا في
ال �ج��ري��دة في�سمونه اب��و ف��رح،
ف��ده �� �ش��ت ح �ي��ن ع��رف��ت ان اب��ا
ف��رح هو نف�سه عدنان ح�سين!.
ع �م��وده ال�ل�اذع ك��ان م��ؤث��ر جدا
ف��ي االو� �س��اط ال�شعبية ..وك��ان
يحفزنا على الكتابة ب�شجاعة

�سرية مايكل جاك�سون يف طريقها �إىل هوليوود
� إبراهيم حنون
املخرج امل�سرحي ي�ستعد للم�شاركة يف
مهرجان قرطاج امل�سرحي بدورته 21
وال ��ذي �س ��يقام يف تون�س بال�س ��اد�س
من ال�ش ��هر املقبل ..امل�سرحية بعنوان
"امكنة ا�س ��ماعيل" ت�أليف هو�ش ��ناك
وزي ��ري وي� ��ؤدي ادواره ��ا الرئي�س ��ة
الفنانون ،رائد حم�سن ،با�سل �شبيب،
وكاترين ها�شم ،وتدور احداثها حول
�صراع العقل مع املجتمع.
 كرمي العراقي
ال�ش ��اعر والكاتب الغنائي �ش ��ارك يف
مهرج ��ان املو�س ��يقى العربي ��ة ال ��ذي
عق ��د يف العا�ص ��مة امل�ص ��رية القاهرة
اال�سبوع املا�ضي ..والعراقي يعد من
ابرز كت ��اب االغنية العرب حيث تغنى
بق�ص ��ائده العديد من املطربني العرب
ابرزهم ا�صالة و�سمرية �سعيد و�صابر
الرباعي وحممد منري وقد �شكل ثانئيا
فنيا مع املطرب كاطم ال�ساهر.

 حازم �سالم اخلدادي
الفن ��ان الت�ش ��كيلي املقي ��م يف
�س ��توكهومل ،اق ��ام معر�ض ��ا ت�ش ��كيليا
لدعم االحتجاجات يف العراق ..حيث
عر� ��ض من خالل ��ه عددا م ��ن اللوحات
حمل ��ت عناوي ��ن "ن ��ازل �آخ ��ذ حق ��ي"
و"وه ��ج بغداد" و"اجل ��رح العراقي"
وق ��د ح�ض ��ر املعر� ��ض جمه ��ور م ��ن
العراقي�ي�ن والع ��رب املقيم�ي�ن يف
ال�سويد.

ذك ��رت تقاري ��ر �إعالمي ��ة� ،أن ق�ص ��ة حي ��اة
ماي ��كل جاك�س ��ون تتج ��ه �إىل هولي ��وود،
عرب املنتج الذي �س ��اعد يف �ص ��ناعة الفيلم
ال�شهري "امللحمة البوهيمية".
وقال ��ت جم�ل�ات "ديدالي ��ن" و" َفرايت ��ي"
و"هولي ��وود ريبورت ��ر" �إن املنتج غراهام
كين ��غ ح�ص ��ل عل ��ى احلق ��وق ،مب ��ا يف ذلك
احلقوق املو�سيقية ،من "م�ؤ�س�سة ممتلكات
جاك�سون" ،لي�ص ��نع فيلم ًا عن حياة النجم
الذي تلطخ �إرثه مبزاعم انتهاكات جن�س ��ية
بحق �أطفال.
ومن املتوقع �أن ي�س ��لط الفيلم ال�ضوء على
رحلة جاك�س ��ون وجنوميته كطفل ،قبل �أن
يتحول �إىل �أيقونة عاملية انتهت بوفاته عام
 2009عن  50عام ًا ،بجرعة زائدة من عقار
قوي ي�س ��اعد عل ��ى النوم ،قبل �أ�س ��ابيع من
حف ��ل كان يعتزم عربه الع ��ودة �إىل الغناء.

الطقس

وحوك ��م جاك�س ��ون وبُرئ ع ��ام  2005من
اتهامات بالتحر�ش اجلن�س ��ي ب�صبي عمره
 13عام ًا .وعام � ،1994سوّ ى دعوى مدنية
اتهم فيها باالعتداء اجلن�سي على �صبي
�آخر عمره  13عام ًا �أي�ض ًا.
وخ�ض ��عت �س ��معة مايكل جاك�س ��ون
للتدقي ��ق م ��رة �أخ ��رى ه ��ذا الع ��ام،
ب�س ��بب فيل ��م وثائق ��ي ح�ص ��ل عل ��ى
جائ ��زة "�إميي" ،عنوان ��ه "ليفينغ
نيفرالن ��د"  ،وفي ��ه قال رج�ل�ان �إن
جاك�س ��ون اعت ��دى عليهما جن�س ��ي ًا
يف الت�س ��عينيات ،عندم ��ا كان ��ا
�صبيني.
وهاجم ��ت عائل ��ة جاك�س ��ون الفيلم،
وا�س ��تنكرته م�ؤ�س�س ��ة ممتلكات ��ه،
معتربة �إي ��اه "�إعادة �ص ��ياغة ملزاعم فاقدة
للم�صداقية وعفى عليها الزمن".

و�صدق .كما
ج �م �ع �ت �ن��ا اج� �ت� �م ��اع ��ات ك �ث �ي��رة
لت�أ�سي�س النقابة الوطنية عام
 .2013وكان عراب هذه النقابة
ثم �صار رئي�سها .وظل متوا�صال
معها ال��ى ح��د مغادرته ال�ع��راق،
وحتى وه��و مري�ض ك��ان ي�س�أل
ويت�صل .لم يكن �صحفيا او كاتبا
بل هو احد فر�سان المواجهة بين
م�شروعين احدهما لدولة مدنية
ديمقراطية ك��ان يدافع عنها ابا
فرح ،والثاني لدولة الف�ساد التي
تقودها االحزاب الفا�شلة.
وقال �شقيق الفقيد ال�شاعر طارق
ح �� �س �ي��ن -:ك�ل�ن��ا ن �ع��رف ع��دن��ان
ح�سين ككاتب و�صحفي وان�سان.
له مواقف نبيلة ابرزها ان�سانيا،
انه لم يقطع ال�صلة باهله طوال
وج� ��وده ف��ي ال�م�ع��ار��ض��ة وك��ان
ير�سل م�ساعدات المنا وابينا.
وح � �ت� ��ى ف � ��ي م ��ر�� �ض ��ه ي��ر� �س��ل
الم�ساعدات ،وكنت اقول له ل�سنا
محتاجين النك بحاجة له للعالج.
ام��ا مهنيا ك��ان م�س�ؤوال لجريدة
الطفولة بطريق ال�شعب ،وكان
ال ين�شر فيها ق�صائدي لالطفال،
كذلك في المدى لم يقبل ان ان�شر
با�سمي بل با�سم م�ستعارحتى ال
تف�سر االمور بعيدا عن الحقيقة.
واذكر مرتين ن�شرت فيها بالمدى
حين كان م�سافرا! كذلك منعني
م��ن التر�شيح لمجل�س النقابة
الوطنية .واعتر�ض على فوزي
باف�ضل حوار ولم يقبل ت�سليمي
الجائزة بنف�سه كي ال يقولوا ان
اخيه انحاز له وفاز .ثم قر�أ طارق
ق�صيدة م�ؤثرة عن الفقيد.

ما هو الفارق بني ثالثي
"الفخامات" برهم �صالح ،عادل
عبد املهدي ،وحممد احللبو�سي؟
 ..الثالثة يعي�شون واقعا
افرتا�ضيا ،لكن الفارق �أن عادل
عبد املهدي وحده من بني الثالثة
من ميكن �أن نقول وبو�ضوح �إنه
يعي�ش حالة �إنكار.
الثالثة ال يريدون لك �أن ت�س�أل عن
م�صري املخطوفني ،ومن خطفهم،
ومتى �سيُقدم اخلاطفون للعدالة،
ك�أن هذا لي�س من �ش�أنك كمواطن،
�أو على الأقل بحجة �أن هذه �أ�سرار
�أمن قومي ال يعرفها �إال م�ست�شار
الأمن الوطني و�أقاربه ومقربيه
 ،وال يجوز �أن تكون �أخبارها
و�أ�سرارها م�شاعا متداوال يف
و�سائل الإعالم ،ثم يعقب ذلك
بدرو�س عن حماية �أمن البالد.
ال يريدون لك �أن ت�س�أل عن ق�ضية
مقتل  350متظاهرا ،من قتلهم؟
 ،وماذا فعلت الدولة للث�أر لهم،
وملاذا مل تعلن نتائج التحقيقات
رغم �أن الق�ضاء �صدع ر�ؤو�سنا
بال�شفافية وحكم القانون ؟  ،هذه
�أي�ضا �أ�سرار و�أمن وطني.
ب�شماعة الأمن الوطني يريد
ثالثي "الفخامة" منعك من حق
ال�س�ؤال واملعرفة ،وفى الوقت
نف�سك يلومونك على ت�صديق
مواقع التوا�صل االجتماعي
والف�ضائيات ،وي�صل الأمر
بتابعهم عبد الكرمي خلف �أن
ي�س ّفه موت ال�شباب وي�صف قتلهم
باخليال ،دون �أن يخرج عليك �أحد
يف هذه الدولة ليقول لك �أين هو
كالم العقل ؟ .
تخو�ض البلدان حروبا �شر�سة
من اجل التنمية وامل�ستقبل ،
وعندما يقع خط�أ ب�سيط  ،فان
الدولة باكملها تقدم اعتذارها .
يريدونك �أن ال ت�س�أل ..و�أن ال
حتاول �أن تعرف ..و�أن ال ت�صدق
الأخبار والتقارير املطروحة حول
تورط هذا وتواط�ؤ ه�ؤالء ،وال
يريدون تقدمي �إجابات لأ�سئلتك،
ي�صادرون حقك يف معرفة
احلقيقة بدواع احلفاظ على
الأمن ،وب�شماعة " بعبع " لبعث.
يقولون لك �إن اخلروج على
احلكومة والنظام ال�سيا�سي
انقالب على ال�شرعية الد�ستورية
 ..وال يدركون �أن ال�شعوب ال
تنقلب ،بل هي تثور وتنتف�ض،
و�أن تظاهراتها وحتركاتها هي
ال�شرعية وما عداها جمرد زيف.
يتهمونك بال�شغب والتمرد
على النظام ..وين�سون �أن هذا
النظام فقد �شرعيته ال�سيا�سية،
عجز عن �أن يكون نظاما عادال
لكل العراقيني ،خ ّرب الوطن
و�أجج الطائفية ..و�أ�صر على �أن
يجعل من الربملان واحلكومة
م�صنعا للأكاذيب واالنتهازية
والل�صو�صية.
خروج ال�شعب ال ميكن ت�سميته
بانقالب ،لأنه حماولة لتعديل
الأمور ،و�إ�سقاط احلكومة
واالنتخابات املبكرة بقانون
انتخاب جديد مطلب �شرعي،
يتوافق مع �شرعية �أي نظام
دميقراطي �أو د�ستوري ،وفيه حل
�آمن جلميع العراقيني.
هل كل هذا املوت واخلراب ثمن
كاف لأن يبقى �أ�صحاب الفخامات
جال�سني على �أنفا�س النا�س؟،
وهل َو ْقف القتل واملوت اليومي
لي�س هدف ًا ي�ستحق �أن يتجرع
من �أجله عادل عبد املهدي وبرهم
�صالح وحممد احللبو�سي دواء
اال�ستقالة واالعتزال ال�سيا�سي
امل ّر؟.

"العار الفرن�سي" يخرج الآالف �إىل ال�شوارع
يتظاه ��ر حمتج ��ون يف باري� ��س لل�ض ��غط
عل ��ى احلكومة الفرن�س ��ية التخ ��اذ خطوات
�أق ��وى ملن ��ع العنف الأ�س ��ري الدام ��ي ،وهي
م�ش ��كلة و�ص ��فها الرئي�س �إميانويل ماكرون
ب�أنها "عار على فرن�س ��ا" .و�س ��جلت فرن�سا
�أعلى مع ��دالت العنف الأ�س ��ري يف �أوروبا،
ويع ��زى ذل ��ك جزئي ��ا �إىل �س ��وء ا�س ��تجابة
ال�ش ��رطة للبالغات عن �سوء املعاملة ،ح�سب
ما �أ�شارت وكالة "�أ�سو�شيتد بر�س" .ويقول
ن�ش ��طاء �إن  130امر�أة قتلن ب�أيدي �ش ��ركاء
حالي�ي�ن �أو �س ��ابقني ه ��ذا الع ��ام وح ��ده يف
فرن�س ��ا� ،أي نحو حالة واحدة كل يومني �أو
� 3أيام.
وق ��ام �ض ��حايا ون�ش ��طاء العن ��ف الأ�س ��ري
بو�ضع مل�صقات يف جميع �أنحاء فرن�سا بعد

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االح ��د) �أن درج ��ات احلرارة ترتفع قليال عن معدالتها ،وان اجلو �س ��يكون
غائما مع احتمال �سقوط امطار يف بع�ض املناطق.

كل حالة وف ��اة ،للفت االنتباه �إىل امل�ش ��كلة.
ويعت ��زم ه� ��ؤالء تنظيم م�س�ي�رة يف باري�س
ال�سبت ،قبل �أن تك�ش ��ف احلكومة الفرن�سية
ع ��ن �إج ��راءات جدي ��دة ،االثن�ي�ن ،ملعاجل ��ة
امل�ش ��كلة .و�س ��يخرج املتظاهرون باملالب�س
البنف�س ��جية ،التي ي�ستخدمها املدافعون عن
حق ��وق املر�أة ،ب�أعداد كبرية يف م�س�ي�رة من
ق�ص ��ر الأوبريا للق�صر الرئا�سي .كما يتوقع
�أن جت ��ري يف نف�س الوقت 30 ،م�س�ي�رة يف
مدن رئي�سة يف فرن�س ��ا ،مثل ليل ومر�سيليا
وب ��وردو وتول ��وز ورين .وم ��ن املتوقع �أن
ت�ش ��مل التدابري م�صادرة الأ�س ��لحة النارية
م ��ن �أ�ش ��خا�ص ي�ش ��تبه يف ارتكابه ��م �أعمال
عن ��ف من ��زيل ،و�إعط ��اء الأولوي ��ة لتدريب
ال�شرطة.

بغداد C° 16 - C° 24 /الب�صرة C° 18 -C° 26 /
�أربيل C° 14 - C° 20 /النجف C° 16 -C° 24 /
املو�صل C° 17 - C° 12 /الرمادي C° 16 -C° 24 /

