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)2004( ) ل�سنة768( رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد

2019 ) ت�شرين الثاين25(  الثالثاء- ) ال�سنة ال�سابعة ع�شرة4555( العدد

جريدة سياسية يومية

 ال نقف عند م�صلحة حزب:رئي�س الربملان

 منطقة يف العا�صمة من �ضمنها ج�سر اجلادرية خالل �أيام16 �أنباء عن قطع

جمل�س النواب يقر�أ قانوين
االنتخابات واملفو�ضية
."امل�ستقلة لالنتخابات
و�أ�ضاف امل�صدر الذي ف�ضل عدم الك�شف عن
) �أن "املجل�س رفع جل�سته اىل (اليوم،ا�سمه
."الثالثاء ال�ساعة الواحدة بعد الظهر
وعق ��د جمل�س الن ��واب يف وقت �س ��ابق من
 من الف�صل18  جل�سته الـ،يوم ام�س االثنني
الت�ش ��ريعي احل ��ايل برئا�س ��ة نائ ��ب رئي�س
 وانه ��ى املجل�س،املجل� ��س ح�س ��ن الكعب ��ي
خ�ل�ال اجلل�س ��ة مناق�ش ��ة م�ش ��روع قان ��ون
.انتخابات جمل�س النواب اي�ضا
،واك ��د رئي� ��س الربمل ��ان حممد احللبو�س ��ي
 �ض ��رورة العم ��ل العادة الثقة،ام�س االثنني
،بني ال�ش ��ارع العراقي والعملية ال�سيا�س ��ية
فيما ا�شار اىل اهمية امل�ضي بت�شريع قانوين
انتخابات جمل�س النواب واملفو�ضية العليا
.لالنتخابات
وق ��ال احللبو�س ��ي يف ت�ص ��ريح لع ��دد م ��ن
 ان "الو�ضع،)و�س ��ائل االعالم بينها (املدى
الراهن يحتم علينا ان ال نقف عند م�ص ��لحة
 م�شدد ًا،"اي حزب لكوننا امام ق�ض ��ية وطن
"على العمل من اجل اعادة الثقة بني ال�شارع
."العراقي والعملية ال�سيا�سية
واك ��د "اهمي ��ة امل�ض ��ي بت�ش ��ريع قان ��وين
انتخاب ��ات جمل� ��س الن ��واب واملفو�ض ��ية
 م�ش�ي�را اىل ان "هذين،"العليا لالنتخابات
القانونني �سري�س ��مان خارطة طريق مل�ش ��هد
�سيا�سي اكرث وثوقا لل�شعب العراقي واعادة
الثق ��ة ب�ي�ن ال�ش ��عب والعملي ��ة ال�سيا�س ��ية
."بو�ضوح �صريح
وتاب ��ع ان "القان ��ون املط ��روح حالي ��ا
%50 النتخاب ��ات جمل� ��س النواب يت�ض ��من
 قوائم انتخابية%50 قوائم فردية واخ ��رى
م ��ع خ�صو�ص ��ية لبع�ض املحافظات خا�ص ��ة
منه ��ا الت ��ي تعر�ض ��ت الحت�ل�ال داع� ��ش
 الفتا،"االرهاب ��ي وع ��دم ع ��ودة النازح�ي�ن
اىل "انن ��ي ادعم ان يك ��ون االنتخاب فرديا
ل ��كل ابن ��اء ال�ش ��عب العراق ��ي وان تك ��ون
 هي ملر�شحني فرديني ونراعي%100 ن�س ��بة
اخل�صو�صية التي تعالج بع�ض احلاالت يف
."املحافظات
2 التفا�صيل �ص

:"هكر االنقالب" ينقذ جبلي التحرير وال�سنك
�إحباط خطة دموية �ضد املحتجني

 المدى/ بغداد
 ام� ��س،�أنه ��ى جمل� ��س الن ��واب
 تقرير ومناق�شة م�شروع،االثنني
 وقال م�ص ��در.قانون مفو�ض ��ية االنتخابات
برمل ��اين �إن "جمل� ��س الن ��واب انه ��ى تقرير
ومناق�ش ��ة م�ش ��روع قانون املفو�ضية العليا

انب ��اء االنق�ل�اب كان الط ��رف الثال ��ث
(يف ا�ش ��ارة اىل اجله ��ة الت ��ي تقت ��ل
املتظاهري ��ن) يح ��اول ال�س ��يطرة على
."موقعني للمحتجني يف و�سط بغداد
2 التفا�صيل �ص

،يح ��ب ان يطل ��ق علي ��ه متظاه ��رون
ك�ش ��ف م�ص ��در امني مالب�س ��ات اخرى
للمو�ض ��وع دون ان ي�ؤك ��د او ينف ��ي
.عالقة "مكافحة االرهاب" باالمر
وق ��ال امل�ص ��در لـ(امل ��دى) �إنه "و�س ��ط

ا�صوات اطالق ر�صا�ص داخل املنطقة
 ثم انتقلت اال�صوات قريبا،اخل�ض ��راء
 يف وقت،من حميط �س ��احة التحري ��ر
بثت فيه بع�ض ال�صفحات االلكرتونية
فيديو زعم ��ت فيه حدوث ح ��االت قتل

) حممود ر�ؤوف: (عد�سة..متظاهرون يلعبون كرة الطائرة يف نفق �ساحة التحرير

 �ألف برميل يومي ًا وجزء من �إيرادات الكمارك250 االحتادية تريد

ّ
امل�صدر
بغداد و�أربيل تقرتبان من االتفاق ب�ش�أن النفط
وح�صة الإقليم من املوازنة
 حيث اجتمع مع رئي�س،�آماجن رحيم
ال ��وزراء االحتادي ع ��ادل عبد املهدي
،بدوره.ووزير املالي ��ة ف�ؤاد ح�س�ي�ن
ق ��ال النائب الكردي يف اللجنة املالية
:مبجل�س النواب �أحمد حاجي ر�شيد
 �أل ��ف برمي ��ل م ��ن250 "�إىل جان ��ب
 تطال ��ب بغداد باملوارد،النفط يومي ًا
 وال�ض ��ريبة،االحتادي ��ة مثل الكمارك
وعدد املوظف�ي�ن والنفقات العامة يف
 وقد طالبت بالنفقات،�إقليم كرد�ستان
." ملعرفة وارداته،النهائية للإقليم
3 التفا�صيل �ص

.لع�سكريني داخل املنطقة اخل�ضراء
 وبع ��د تبخ ��ر انب ��اء،�ص ��باح ام� ��س
"االنق�ل�اب الك�ت�روين" وع ��ودة
املحتج�ي�ن اىل اال�ض ��رابات وقط ��ع
ال�ش ��وارع يف "ا�س ��بوع االغ�ل�اق" كما

ذل ��ك القانون ويج ��ب �أن تلت ��زم كافة
الأط ��راف مب�ش ��روع قان ��ون موازنة
وتكث ��ف بغ ��داد و�أربي ��ل."2020
2020 احل ��وار لالتفاق حول موازنة
 �ألف برمي ��ل من �إنتاج250 وت�س ��ليم
،النف ��ط اليومي للحكوم ��ة االحتادية
 وكان،والطرف ��ان لديهما �ش ��روطهما
قد توجه وفد حكومة �إقليم كرد�ستان
، لبغ ��داد2019-11-23 ،ال�س ��بت
وت�ألف من كل م ��ن وزير املالية �آوات
 ووزير الإقلي ��م �أوميد،�ش ��يخ جن ��اب
 ورئي� ��س دي ��وان الإقلي ��م،�ص ��باح

م�س ��تمرة يف مفاو�ض ��اتها وعمله ��ا
 كان وفدنا يف،م ��ع حكوم ��ة الع ��راق
بغ ��داد وكان ��ت هناك مفاو�ض ��ات بني
 والي ��وم ذه ��ب وف ��د �إقليم،الطرف�ي�ن
كرد�س ��تان لبغداد م ��رة �أخرى وكانت
 ونتمنى ان تكون،املفاو�ض ��ات جدية
."نتائجها جيدة للطرفني
:وتاب ��ع نائب رئي� ��س حكومة االقليم
"لقد و�ض ��ع م�شروع قانون املوازنة
بع�ض امله ��ام على كاهل حكومة �إقليم
 يف،كرد�س ��تان واحلكومة االحتادية
وقت ن�س ��تطيع كلنا االلت ��زام بفقرات

7
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.."بغداد يف خيايل" ينال الإعجاب
واحلائط الرابع ال�صيني يتناف�س
على جائزة املهرجان

 ر�صا�ص ال�سلطة:فورن بول�سي
يحول �ساحات االحتجاج �إىل
"مناطق "هيجان �شعبي

 رئي�س التحرير التنفيذي للمدى..علي ح�سني
ال�صعبة يف ظل الظروف املعقدة واملتميزة بطبيعتها
�ارات يتطل ��ع
ٍ � التحولي ��ة وم ��ا يرتب ��ط به ��ا م ��ن م�س
،العراقيون لتعرب عن اهدافهم يف بناء دولة املواطنة
املبني ��ة عل ��ى قواع ��د م�ؤ�س�س ��اتية دميقراطية حتقق
العدال ��ة االجتماعي ��ة واحلري ��ات العامة واخلا�ص ��ة
 وتي�س ��ر له، وحت�ت�رم ارادة ال�ش ��عب وتخ�ض ��ع له ��ا
العي� ��ش الك ��رمي وتنفذ مطالبه يف حي ��اة حرة كرمية
 م ��ن ادران الف�س ��اد والنه ��ب، ووط ��ن �س ��ي ٍد معاف ��ى
.. والتبعية والعبث برثواته وم�ستقبل اجياله

 المدى/ بغداد
ق ��ررت ادارة �ص ��حيفة امل ��دى ان يت ��وىل الزميل علي
ح�سني م�س�ؤولية حترير جريدة املدى ب�صفته رئي�س
. التحرير التنفيذي
وج ��اء يف الق ��رار ال ��ذي ا�ص ��دره رئي� ��س التحري ��ر
فخ ��ري ك ��رمي ان م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى لالع�ل�ام والثقافة
والفنون عرفت يف الزميل علي ح�س�ي�ن املوا�ص ��فات
املهني ��ة وال�شخ�ص ��ية التي ت�ؤهله للقي ��ام بهذه املهمة

 المدى/ بغداد
و�صف نائب رئي�س وزراء
�إقلي ��م كرد�س ��تان قوب ��اد
 املفاو�ضات بني وفد، ام�س،طالباين
�إقليم كرد�س ��تان واحلكومة العراقية
: وقال،يف بغداد ب�أنها جدي ��ة وهامة
"نتمنى �أن نتو�ص ��ل لنتائج مر�ضية
وا�ض ��اف طالب ��اين."ل ��كل الأطراف
يف م�ؤمتر �ص ��حفي حول املفاو�ضات
ب�ي�ن �إقلي ��م كرد�س ��تان وبغ ��داد قائال
�إن "جل ��ان حكوم ��ة �إقليم كرد�س ��تان

 المدى/ بغداد

ع�ش ��ية االنق�ل�اب املزع ��وم
داخل املنطقة اخل�ضراء كان
""الط ��رف الثال ��ث" يعد لـ"�س ��يناريو
خمتلف ��ا يف ال�ض ��فة االخ ��رى م ��ن نهر
دجلة الفا�ص ��ل بني املحتجني وبنايات
 لل�س ��يطرة عل ��ى،احلكوم ��ة املح�ص ��نة
وال معلوم ��ات.مواق ��ع املتظاهري ��ن
اكيدة حت ��ى الآن فيما لو كان االنقالب
"املف�ب�رك" الذي اته ��م بتنفيذه جهاز
مكافح ��ة االرهاب ه ��و للتغطية على ما
كان �س ��يحدث قرب �س ��احة التحرير او
"ان اجها�ض خمطط "الطرف املجهول
.ا�ستبدل برواية االنقالب
بعد دقائق من تداول انباء عن قر�صان
الك�ت�روين (هكر) متكن من ال�س ��يطرة
"عل ��ى �ص ��فحتي "مكافح ��ة االره ��اب
املوثقت�ي�ن بال�ش ��ارة الزرق ��اء يف
 ت�سرب مقطع،""في�س ��بوك" و"تويرت
�صوتي من�سوب لرئي�س اجلهاز الفريق
الع�س ��كري طالب �ش ��غاتي يتحدث يف
.الهاتف عن اخرتاق ال�صفحات
 املتهم من بع�ض اجلهات- قال �شغاتي
 ا�ستناد ًا-ال�سيا�س ��ية بقربه من امريكا
 "يج ��ب النف ��ي:للمقط ��ع ال�ص ��وتي
 وكان على ما يبدو."ال�س ��ريع ملا جرى
يف الط ��رف الآخر م ��ن املكاملة الهاتفية
احد امل�س�ؤولني يف اجلهاز الذي اكد له
."تهكري" ال�صفحات
يف ذل ��ك الوق ��ت كان اغل ��ب العراقيني
 حني كتب من�ش ��ور غريب بعد،نائم�ي�ن
�س ��اعة واحدة من منت�ص ��ف ليلة االحد
 على �صفحتي اجلهاز يف،على االثنني
من�ص ��ات التوا�ص ��ل االجتماع ��ي بانه
"يج ��ري االن انقالب ع�س ��كري داخل
املنطق ��ة اخل�ض ��راء واعتق ��ال رئي� ��س
.!"الوزراء عادل عبد املهدي
�آن ��ذاك تنوقل ��ت معلومات ع ��ن وجود

 ق�ص�ص �ضحايا:�إيزيدية ناجية من داع�ش
التنظيم م�ؤملة للغاية
وتتابع "�ساهم االحتفال يف بل�سمة بع�ض
 لكنه زاد من م�س�ؤوليتي،جروحي و�آالم��ي
."مل�ساعدة الناجيات الأخريات
كانت يف الثالثة ع�شرة من العمر فقط عندما
،اجتاح تنظيم داع�ش ق��رى ق�ضاء �سنجار
وق�ت��ل �آالف ال��رج��ال وخ�ط��ف فتية مرغما
،�إياهم على االنخراط بالقتال يف �صفوفه
.واتخذ �آالف الن�ساء والفتيات �سبايا
 ف�صلت ع�ب��ا���س �سريعا عن،ب�ع��د اخل �ط��ف
 وق��ام االره��اب�ي��ون بـ "بيعها" مع،عائلتها
�إيزيديات �أخريات يف "�أ�سواق" خم�ص�صة
 قام خاللها عنا�صر التنظيم بـ،لهذا الغر�ض
."�شراء" الن�ساء ونقلهن اىل منازلهم
3 التفا�صيل �ص

الداكن اللون م�ؤخرا اىل العراق من مدينة
بومباي الهندية حيث ت�سلمت جائزة الأم
ت�يري��زا امل��رم��وق��ة نيابة ع��ن مكتب الإن�ق��اذ
.الإيزيدي الذي تعمل معه
ووف��ر املكتب امل�ساعدة لإع ��ادة دم��ج نحو
خ�م���س��ة �آالف � �ش��اب��ة ات �خ��ذه��ن التنظيم
 وال��ذي،2014 �سبايا �إث��ر هجومه يف ع��ام
�سيطر خالله على مناطق وا�سعة منها يف
�شمال غربي ال�ع��راق حيث موطن الأقلية
.الإيزيدية
وتقول عبا�س التي ارت��دت الزي الإيزيدي
 "عندما روي��ت ق�صتي،التقليدي الأبي�ض
 بد�أ،وق�ص�ص ناجيات �إيزيديات �أخ��ري��ات
."بع�ض احلا�ضرين بالبكاء

 �أ ف ب/ بغداد
اختربت �إميان عبا�س يف �أعوامها
 �أك�ث��ر مم ��ا ك���ان ي�ف�تر���ض18ال� � �ـ
 ال�شابة الإيزيدية:باحلياة �أن متليه عليها
 قبل �أن،كانت "�سبية" ل��دى تنظيم داع�ش
تنجو وتنتقل للدفاع عن حقوق الناجني من
.املعاناة يف �شمايل العراق
ت �ق��ول ع �ب��ا���س ب���ص��وت�ه��ا اخل��اف��ت ل��وك��ال��ة
فران�س ب��ر���س يف م�ن��زل ذوي�ه��ا املتوا�ضع
يف خميم �شاريا للنازحني يف دهوك ب�إقليم
 ال �أعترب نف�سي،كرد�ستان "نظرا ملا مررت به
."مراهقة
ع��ادت الفتاة الطويلة القامة ذات ال�شعر

كاتانيت�ش ينتظر من العبي الوطني مفاج�أة يف لقاء قطر
. ولكن التوجد لديه �أية �أعذار
و�أو�ض ��ح كاتانيت�ش ان بطولة ك�أ�س
اخللي ��ج الرابع ��ة والع�ش ��رين لك ��رة
القدم �ستكون فر�صة منا�سبة لتواجد
العبني جدد يف املنتخب ولكن جميع
الالعب�ي�ن يدركون �أن الفر�ص ��ة التي
منحت له ��م كانوا ي�س ��تحقونها و�أنا
انتتظ ��ر منه ��م ان يفاجئ ��وين ام ��ام
منتخبات قط ��ر واالم ��ارات واليمن
يف تقدمي م�س ��تويات رائع ��ة م�ؤكدا
ان ��ه اليوجد �أي خالف �شخ�ص ��ي مع
�أي الع ��ب واليخاف من االقالة حتى
لو تعر�ض منتخبنا اىل اخل�سارة يف
تل ��ك املباري ��ات الثالث ��ة يف البطولة
.""فقط علي �أن اعمل بكل جدية

 العبا اال�ستعداد للمباراة االفتتاحية التي القدم ومن دواعي ال�سرور �أن �أكون11 �أف�ض ��ل ح ��ال حي ��ث لدين ��ا
وحار�س ��ي مرم ��ى فق ��ط م ��ن �أج ��ل �سنلعبها امام املنتخب القطري لكرة يف هذه البطولة و�سط هذه التنظيم
. الرائع
وتابع انه اليعلم بخ�ص ��و�ص العبي
ال�ش ��رطة الثماني ��ة الذي ��ن خا�ض ��وا
مباراته ��م ام ��ام فري ��ق نواذيب ��و
املوريت ��اين حي ��ث يتوج ��ب علي ��ه
م�ش ��اهدتهم ليق ��رر بع ��د ذلك م�ص�ي�ر
�إ�شراكهم يف مباراة قطر منذ البداية
او و�ض ��عهم عل ��ى دك ��ة االحتي ��اط
م�ش�ي�را اىل ان ��ه �سي�ش ��رح لالعب�ي�ن
خطة اللع ��ب حيث لديه العبون جدد
يف الفريق واللعب �ض ��د �أحد �أف�ضل
املنتخبات الآ�س ��يوية وهو �أمر رائع
وكل �شيء وارد وو�ض ��يعتنا �صعبة

 المدى/ بغداد
ال�س ��لوفيني
�أع ��رب
�سريت�ش ��كو كاتانيت� ��ش
عن �س ��عادته بالتواجد على رئا�س ��ة
املنتخ ��ب الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم يف
الن�س ��خة الرابع ��ة والع�ش ��رين م ��ن
بطول ��ة ك�أ� ��س اخللي ��ج العربي لكرة
الق ��دم الت ��ي �س ��تنطلق م�س ��اء اليوم
الثالث ��اء يف العا�ص ��مة القطري ��ة
الدوح ��ة التي �ست�ش ��ارك فيها ثمانية
منتخبات حتى يوم الثامن من �ش ��هر
. كانون االول املقبل
و�أ�ض ��اف بامل�ؤمت ��ر ال�ص ��حفي الذي
 نحن يف:عق ��ده يف فن ��دق وين ��دام
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سياسة
�أنباء عن قطع 16
منطقة يف العا�صمة
من �ضمنها ج�سر
اجلادرية خالل �أيام
 بغداد /المدى

ع�شية االنقالب
المزعوم داخل
المنطقة الخ�ضراء كان
"الطرف الثالث" يعد
لـ"�سيناريو" مختلفا
في ال�ضفة االخرى من
نهر دجلة الفا�صل بين
المحتجين وبنايات
الحكومة المح�صنة،
لل�سيطرة على مواقع
المتظاهرين.
وال معلومات اكيدة
حتى الآن فيما لو كان
االنقالب "المفبرك"
الذي اتهم بتنفيذه
جهاز مكافحة االرهاب
هو للتغطية على ما
كان �سيحدث قرب
�ساحة التحرير او ان
اجها�ض مخطط "الطرف
المجهول" ا�ستبدل
برواية االنقالب.

بع ��د دقائق من تداول انب ��اء عن قر�صان
الكترون ��ي (هك ��ر) تمك ��ن م ��ن ال�سيطرة
عل ��ى �صفحت ��ي "مكافح ��ة االره ��اب"
الموثقتي ��ن بال�ش ��ارة الزرق ��اء ف ��ي
"في�سب ��وك" و"تويت ��ر" ،ت�س ��رب مقطع
�صوتي من�س ��وب لرئي�س الجهاز الفريق
الع�سك ��ري طال ��ب �شغات ��ي يتح ��دث في
الهاتف عن اختراق ال�صفحات.
قال �شغاتي  -المته ��م من بع�ض الجهات
ال�سيا�سي ��ة بقرب ��ه من امي ��ركا -ا�ستناد ًا
للمقطع ال�صوتي" :يجب النفي ال�سريع
لم ��ا ج ��رى" .وكان عل ��ى م ��ا يب ��دو ف ��ي
الط ��رف الآخ ��ر م ��ن المكالم ��ة الهاتفي ��ة
اح ��د الم�س�ؤولين في الجهاز الذي اكد له
"تهكير" ال�صفحات.
ف ��ي ذل ��ك الوق ��ت كان اغل ��ب العراقيي ��ن
نائمي ��ن ،حين كت ��ب من�ش ��ور غريب بعد
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"هكر االنقالب" ينقذ جبلي الأحرار وال�سنك� :إحباط خطة
دموية �ضد املحتجني

�ساع ��ة واحدة م ��ن منت�صف ليل ��ة االحد
عل ��ى االثني ��ن ،عل ��ى �صفحت ��ي الجه ��از
في من�ص ��ات التوا�ص ��ل االجتماعي بانه
"يج ��ري االن انق�ل�اب ع�سك ��ري داخ ��ل
المنطق ��ة الخ�ض ��راء واعتق ��ال رئي� ��س
الوزراء عادل عبد المهدي!".
�آن ��ذاك تنوقل ��ت معلوم ��ات ع ��ن وج ��ود
ا�صوات اطالق ر�صا� ��ص داخل المنطقة
الخ�ض ��راء ،ث ��م انتقلت اال�ص ��وات قريبا
من محيط �ساحة التحرير ،في وقت بثت
فيه بع�ض ال�صفحات االلكترونية فيديو
زعمت فيه حدوث حاالت قتل لع�سكريين
داخل المنطقة الخ�ضراء.
�صباح ام�س ،وبعد تبخر انباء "االنقالب
الكترون ��ي" وع ��ودة المحتجي ��ن ال ��ى
اال�ضراب ��ات وقط ��ع ال�ش ��وارع ف ��ي
"ا�سب ��وع االغالق" كم ��ا يحب ان يطلق
علي ��ه متظاه ��رون ،ك�شف م�ص ��در امني
مالب�س ��ات اخ ��رى للمو�ض ��وع دون ان

ي�ؤكد او ينفي عالقة "مكافحة االرهاب"
باالمر.
وق ��ال الم�ص ��در لـ(الم ��دى) �إن ��ه "و�سط
انب ��اء االنق�ل�اب كان الط ��رف الثال ��ث
(ف ��ي ا�ش ��ارة ال ��ى الجه ��ة الت ��ي تقت ��ل
المتظاهري ��ن) يح ��اول ال�سيط ��رة عل ��ى
موقعين للمحتجين في و�سط بغداد".
وظهر م�صطلح الطرف الثالث على ل�سان
وزير الدف ��اع نجاح ال�شمري ،حين حمل
ف ��ي ت�صريح ��ات �صحفي ��ة قب ��ل ا�سبوع
تلك الجه ��ة المجهول ��ة م�س�ؤولية �ضرب
المحتجين.
وا�ش ��ار الم�صدر االمن ��ي الذي طلب عدم
ن�ش ��ر ا�سم ��ه لح�سا�سي ��ة المعلومات الى
ان "الط ��رف الثال ��ث" كان قد ح�صل على
موط ��ئ قدم ف ��ي بناي ��ة المطع ��م التركي
ق ��رب ج�س ��ر الجمهوري ��ة بـ"االتفاق مع
بع� ��ض المح�سوبي ��ن عل ��ى المتظاهرين
مقابل وعود وامتيازات".

وا�ض ��اف الم�ص ��در" :كان ��ت الخط ��ة ان
تبق ��ى ه ��ذه المجموع ��ة ف ��ي المطع ��م
وتنتظ ��ر مجموعة اخرى م ��ن المدنيين
(تابعين للطرف الثالث اي�ضا) ت�ساندهم
من خارج البناية لل�سيطرة على المطعم
ب�شكل تام".
واك ��د الم�ص ��در ان الخط ��ة تت�ضم ��ن
ال�سيط ��رة اي�ضا على مبنى مرائب ج�سر
ال�سنك الذي يتواجد في ��ه المتظاهرون،
وابعادهم عن الموقعين.
لك ��ن الم�صدر يق ��ول ان جهة امنية ،دون
ان يذكره ��ا بالتحدي ��د" ،اجه�ض ��ت ذل ��ك
المخط ��ط خوف ��ا من اراق ��ة الدم ��اء بعد
ان و�صلته ��ا معلوم ��ات م ��ن م�صادره ��ا
ف ��ي �ساحة التحري ��ر" ،مبينا ان ا�صوات
اط�ل�اق النار الت ��ي �سمعت ف ��ي المنطقة
الخ�ض ��راء ث ��م قرب �ساح ��ة التحرير هي
"�ضم ��ن عملية محا�صرة الطرف الثالث
ومنعه من تنفيذ خطته".

بينما غادرت� ،صبا المهداوي� ،ساحة
التحري ��ر بع ��د ق�ضاء ي ��وم طويل في
م�ساع ��دة محتجي ��ن عن ��د الخط ��وط
االمامي ��ة ،بد�أ الغ ��از الم�سيل للدموع
ي�أخ ��ذ م�أخ ��ذه .وكونه ��ا تعر�ض ��ت
لالختن ��اق ت ��م ارجاعه ��ا ال ��ى خيم ��ة
ا�صدقائه ��ا .ن�صحوها بان تذهب الى
البي ��ت ،فقد قدمت ما في ��ه الكفاية في
ذلك اليوم ،ولكنها لم تفعل ذلك.
بعد �ساعات قليل ��ة فقط وبينما كانت
تق ��ود �سيارتها ت ��م اختطافها من قبل
ا�شخا� ��ص مجهولي ��ن .عل ��ى م ��دى
ا�سبوعي ��ن ت ��داول نا�شط ��ون �صورة
وجهه ��ا عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل م ��ع
ها�شتاك يقول�" :أين �صبا؟ ".
محمد فا�ضل ،نا�ش ��ط مدني و�صديق
للمهداوي ،يقول ل�صحيفة اندبندنت
"لق ��د ا�صبح ��ت �صب ��ا رم ��زا للمر�أة
ال�شجاعة ولل�شب ��اب الواعي .حاالت
االختط ��اف والتعذي ��ب والقت ��ل التي
تهدف ال ��ى ترويعنا �سوف لن تجدي
ب�ش ��يء ب ��ل �ستعم ��ل عل ��ى م�ضاعف ��ة
تواجدن ��ا هنا ال ��ى ان ننتهي من هذه
الحكومة الفا�شلة والفا�سدة".
وكان ��ت المهداوي ق ��د اطلق �سراحها

ول ��م يذك ��ر الم�ص ��در فيم ��ا ل ��و ت�سبب ��ت
تل ��ك االح ��داث ب�سق ��وط اي �ضحايا بين
المدنيي ��ن او الع�سكريين ،كم ��ا لم ي�ؤكد
او ينفي عالقة "االنقالب المزيف" الذي
جرى بالتزامن مع ذلك الحدث.
الجهاز ينفي
وكان رئي� ��س جه ��از مكافح ��ة االٍره ��اب
طالب �شغاتي ،نف ��ى �صحة �أنباء تحدثت
عن "بدء االنق�ل�اب الع�سكري" واعتقال
م�س�ؤولي ��ن في المنطق ��ة الخ�ضراء التي
ت�ضم المجمع الحكومي.
وق ��ال �شغاتي في ت�صري ��ح لموقع وكالة
الأنباء العراقية (واع) �إن "الأخبار التي
وردت على موقع �إلكتروني ينتحل �صفة
جهاز مكافحة االٍرهاب في الفي�س بوك"
غير �صحيحة.
و�أ�ضاف �أن "جهاز مكافحة االٍرهاب كان
وما زال هو ُ�س ��ور الوطن وحام لل�شعب

وللنظام ال�سيا�سي الديمقراطي والدولة
العراقية وم�ؤ�س�ساتها الوطنية".
وكانت انباء االنق�ل�اب قد احدثت ارباكا
في بغداد خ�صو�صا في التوقيت الحرج
ال ��ذي ا�شي ��ع في ��ه الخب ��ر ،بح�س ��ب م ��ا
اعلن ��ه الجهاز ،وانب ��اء اعتق ��ال عدد من
الم�شرفين على ال�صفحة.
و�سب ��ق �أن ق ��ام رئي� ��س ال ��وزراء ع ��ادل
عب ��د المه ��دي باقال ��ة قائد ق ��وة مكافحة
الإرهاب عبد الوهاب ال�ساعدي في نهاية
�أيل ��ول الما�ض ��ي ،قب ��ل �أيام م ��ن انطالق
موج ��ة االحتجاج ��ات ال�شعبي ��ة ،بطلب
م ��ن �شغاتي ،بح�سب بي ��ان لعبد المهدي
حينها.
وقبل ا�سابي ��ع فقط لمح قي�س الخزعلي،
زعي ��م ع�صائ ��ب اهل الحق وال ��ذي يملك
 15نائب ��ا ف ��ي البرلم ��ان ،بوق ��وف قائ ��د
ع�سكري كبير ،لم ي�سمه بالتحديد ،وراء
م ��ا اعتبره ��ا "م�ؤامرة" �ض ��د النظام في

متظاهرون
ي�ش ّيعون
�شهيد ًا
قرب املطعم
الرتكي..
(عد�سة:
حممود
ر�ؤوف)

ف ��ي وقت �سابق من هذا ال�شهر ،ولكن
تجربتها تركت عالمة را�سخة ال يمكن
محوها ف ��ي ال�ساحة حي ��ث ا�صبحت
رم ��زا لت�صاع ��د تواج ��د المحتج ��ات
م ��ن الن�ساء في �ش ��وارع العراق ،فهن
مهددات ويواجه ��ن مخاطر �شخ�صية
جمة ولكنهن م�صرات على الم�شاركة
في االحتجاجات رغم كل ذلك .
حنين غانم  27عاما ،نا�شطة متظاهرة
تق ��ول "جميعنا هنا مهددات� .صبا لم
تكن م�شهورة� ،سوى انها كانت تحب
العراق وتواجدت هنا ،وهذا يعني ان
اي واحد قد يتعر�ض لالختطاف".
وا�ضافت غانم قائلة "يوجد هنا كثير
من الن�ساء .جميع الن�ساء الالئي اتين
هنا مع �أو قبل �أو بعد اختطاف �صبا،
جميعه ��ن مايزل ��ن هن ��ا .وجميعه ��ن
يعرفن بانهن قد يتعر�ضن لالختطاف
�أو الموت في اي لحظة ".
ر�ؤى خل ��ف  31عاما ،كان ��ت من بين
الن�س ��اء القالئ ��ل المتواج ��دات عن ��د
بداي ��ة انط�ل�اق االحتجاج ��ات ف ��ي
ت�شري ��ن االول الما�ض ��ي عندما اعتاد
قنا�صة اط�ل�اق ر�صا�ص حي مبا�شرة
تجاه المتظاهرين في ال�شوارع.
تقول ر�ؤى "�أردت ان اذهب للتظاهر
لكي يبقى في الذاك ��رة ان الن�ساء كن

هناك ".كانت ت�شارك في احتجاجات
من ��ذ الع ��ام  ،2015وتق ��ول ان
االحتجاج ��ات ال�سابق ��ة ل ��م يكن فيها
تواجد ن�سوي كما هو الحال الآن .
ف ��ي  25ت�شري ��ن االول انت�ش ��رت
�ص ��ورة للنا�شط ��ة ر�ؤى خل ��ف وهي
تتو�ش ��ح بالعلم العراق ��ي حول كتفها
بينم ��ا كان وجهها متجها جانبا وهي
تنظ ��ر نحو م�صدر اط�ل�اق قذيفة غاز
م�سي ��ل للدم ��وع .انت�ش ��رت ال�صورة
�سريعا على مواقع التوا�صل وا�صبح
وجهها ،كما هو الحال مع المهداوي،
معروف ��ا ك�أيقون ��ة م ��ن ايقون ��ات
االحتجاج �ضمن �ساحة التحرير.
ن ��ور في�ص ��ل  22عام ��ا ،متظاه ��رة
اخ ��رى تق ��ول ان الن�س ��اء ا�صبح ��ن
ي�شع ��رن بالق ��وة اكث ��ر عندم ��ا ي�أتين
ال ��ى التظاهرات ،م�ؤك ��دة ان االنوثة
تعني قوة ولها م ��كان في قلب �ساحة
التحري ��ر .وا�ضاف ��ت في�ص ��ل بقولها
"الم ��ر�أة متواج ��دة هن ��ا ،المر�أة مع
جماله ��ا ت�ش ��ارك ف ��ي االحتجاج ��ات
وبامكانها ان تحقق �أ�شياء ".
زميلته ��ا ،رف ��ل عزي ��ز  26عاما ،وهي
نا�شط ��ة و�صحفي ��ة قام ��ت بفكرة من
خالل ن�شر �صورة لها وهي تقف �أمام
م ��ر�آة جانبية لعجلة ت ��وك توك بينما

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

كان ��ت ت�ض ��ع احم ��ر �شف ��اه .ال�صورة
الق ��ت رواج ��ا وا�سع ��ا عب ��ر و�سائ ��ل
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي وظهرت على
�شا�شات التلفاز اي�ضا .
تق ��ول عزي ��ز "�أردت ان ان�ش ��ر ه ��ذه
ال�ص ��ورة لأو�ض ��ح فيه ��ا الم�ساهم ��ة
المهم ��ة للن�ساء ف ��ي التظاهرات ،وان
ال�ص ��ورة ترب ��ط بين احم ��ر ال�شفاه،
الذي يعتبر رمزا للمر�أة حول العالم،
وكذل ��ك عجلة التوك ت ��وك التي تمثل
حركة االحتجاج في العراق ".
وكانت عربة التوك توك المتوا�ضعة
ذات العج�ل�ات الث�ل�اث ق ��د ا�صبح ��ت
رم ��زا �شهي ��را ف ��ي حرك ��ة االحتجاج
لحركته ��ا الر�شيق ��ة ال�سريع ��ة عب ��ر
اكث ��ر المناط ��ق خطورة الج ��ل انقاذ
جرحى.
وتم�ض ��ي عزي ��ز بقوله ��ا "الن�س ��اء
وعج�ل�ات الت ��وك ت ��وك ،ل ��م يتوق ��ع
اح ��د بانهما �سيتواج ��دان هناك بهذه
الق ��وة .الكثي ��ر كان ��وا يعتق ��دون ان
الن�س ��اء العراقي ��ات �ضعيف ��ات ولكن
االحتجاج ��ات اثبت ��ت عك� ��س ذل ��ك.
هن ��اك طبيبات ومتطوع ��ات يواجهن
الر�صا� ��ص الح ��ي وقذائ ��ف الغ ��از
الم�سيل للدموع من دون خوف ".

 عن :اندبندنت

املدير العام
غادة العاملي

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

مطلع ت�شرين االول الما�ضي.
وق ��ال الخزعل ��ي حينها ان عائل ��ة القائد
الع�سك ��ري الم�شترك ف ��ي المخطط الذي
اك ��د بانه اجه� ��ض ،ت�سكن ف ��ي الواليات
المتح ��دة ،فيم ��ا رج ��ح مراقب ��ون ان
الخزعل ��ي كان يق�ص ��د رئي� ��س مكافح ��ة
االرهاب طالب �شغاتي.
وكان بيان �آخر منف�صل لقيادة العمليات
العراقي ��ة الم�شترك ��ة ،ق ��ال ام� ��س� ،إن
ال�صفح ��ة الر�سمي ��ة لجه ��از مكافح ��ة
الإرهاب ت ��م اختراقها من قبل "�أ�صحاب
النفو� ��س ال�ضعيف ��ة" ،و�إن �إج ��راءات
مالحق ��ة الجن ��اة م�ستم ��رة ،م�ضيف ��ا �أن
"م ��ا ُن�شر على هذه ال�صفحة عن وجود
عار من ال�صح ��ة ،وال م�صداقية
ع�صي ��ان ٍ
له �إطالق ًا ،لذا اقت�ضى التنويه".
�إغالق بغداد
م ��ن جهت ��ه نف ��ى ع ��دي فا�ض ��ل ،اح ��د
المتظاهرين في �ساحة التحرير� ،سقوط
قتل ��ى او جرح ��ى ف ��ي ليل ��ة "االنق�ل�اب
الملفق" في ال�ساحة او محيطها.
وق ��ال فا�ض ��ل ف ��ي ات�ص ��ال ام� ��س م ��ع
(الم ��دى)�" :سمعنا اطالق الر�صا�ص من
داخل الخ�ض ��راء ثم بين ج�س ��ر االحرار
و�ساح ��ة الوثب ��ة لك ��ن ل ��م ن�سم ��ع ع ��ن
�ضحايا".
وكان ��ت �ساح ��ة التحرير ق ��د �شهدت نهار
ي ��وم االنق�ل�اب المزعوم ،كثاف ��ة في عدد
المتظاهري ��ن خ�صو�صا بعد و�صول عدد
كبير من طلبة الجامعات والمدار�س الى
"التحرير".
وا�ستم ��رت ف ��ي المقابل ام� ��س ،عمليات
اال�ضراب ف ��ي اغلب المدار� ��س في وقت
اعلن ��ت فيه نقابة المعلمي ��ن عن تظاهرة
موحدة يوم االربعاء القادم.
وق ��ال فا�ض ��ل المتواجد ف ��ي ال�ساحة ان
"متظاهرين اغلقوا اليوم (ام�س) تربية
الر�صاف ��ة الثالث ��ة� ،شرقي القن ��اة ،لدعم
اال�ضرابات".
وكان ��ت مدونون ن�شروا خ�ل�ال اليومين
الما�ضيين دع ��وات لـ"اغالق بغداد" عبر
ت�شكيل �سل�سلة ب�شري ��ة من المتظاهرين
يحمل ��ون العل ��م العراق ��ي ويقطع ��ون
الطرقات ،فيما ت�سربت معلومات عن نية
متظاهري ��ن اغالق  16منطقة وج�سر في
بغ ��داد ،ابرزها ج�س ��ر الجادرية و�سريع
ال�شعلة غربي العا�صمة.
وبح�س ��ب مقاطع فيديو بثه ��ا نا�شطون،
فق ��د توا�ص ��ل اال�ض ��راب وقط ��ع بع� ��ض
الط ��رق والم�ؤ�س�س ��ات الحكومي ��ة ،ف ��ي
كرب�ل�اء ،الديواني ��ة ،باب ��ل ،مي�س ��ان،
المثنى ،ذي قار ،والب�صرة.

الربملان يقر�أ قانوين االنتخابات واملفو�ضية ورئي�س
الربملان :ال نقف عند م�صلحة حزب

�إندبندنت :القنابل امل�سيلة والر�صا�ص احلي مل يثن
الن�ساء عن امل�شاركة يف التظاهرات
 ترجمة /حامد �أحمد
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 بغداد /املدى
�أنه ��ى جمل� ��س الن ��واب ،ام� ��س االثن�ي�ن،
تقرير ومناق�ش ��ة م�شروع قانون مفو�ضية
االنتخاب ��ات .وق ��ال م�ص ��در برمل ��اين �إن
"جمل� ��س الن ��واب انهى تقري ��ر ومناق�شة
م�شروع قانون املفو�ضي ��ة العليا امل�ستقلة
لالنتخابات".
و�أ�ضاف امل�صدر ال ��ذي ف�ضل عدم الك�شف
عن ا�سم ��ه� ،أن "املجل�س رف ��ع جل�سته اىل
(الي ��وم) الثالث ��اء ال�ساع ��ة الواح ��دة بعد
الظهر".
وعق ��د جمل� ��س الن ��واب يف وق ��ت �ساب ��ق
من ي ��وم ام�س االثنني ،جل�ست ��ه الـ  18من
الف�ص ��ل الت�شريعي احل ��ايل برئا�سة نائب
رئي� ��س املجل� ��س ح�س ��ن الكعب ��ي ،وانهى
املجل�س خ�ل�ال اجلل�سة مناق�ش ��ة م�شروع
قانون انتخابات جمل�س النواب اي�ضا.
واكد رئي� ��س الربملان حمم ��د احللبو�سي،
ام� ��س االثن�ي�ن� ،ض ��رورة العم ��ل الع ��ادة
الثق ��ة ب�ي�ن ال�ش ��ارع العراق ��ي والعملي ��ة
ال�سيا�سي ��ة ،فيما ا�ش ��ار اىل اهمية امل�ضي
بت�شريع قانوين انتخابات جمل�س النواب
واملفو�ضية العليا لالنتخابات.
وق ��ال احللبو�س ��ي يف ت�صري ��ح لع ��دد من
و�سائل االعالم بينها (املدى) ،ان "الو�ضع
الراهن يحتم علينا ان ال نقف عند م�صلحة

اي حزب لكوننا امام ق�ضية وطن" ،م�شدد ًا
"عل ��ى العم ��ل من اج ��ل اع ��ادة الثقة بني
ال�شارع العراقي والعملية ال�سيا�سية".
واك ��د "اهمي ��ة امل�ض ��ي بت�شري ��ع قان ��وين
انتخاب ��ات جمل� ��س الن ��واب واملفو�ضي ��ة
العليا لالنتخابات" ،م�شريا اىل ان "هذين
القانونني �سري�سمان خارطة طريق مل�شهد
�سيا�س ��ي اك�ث�ر وثوق ��ا لل�شع ��ب العراق ��ي
واع ��ادة الثق ��ة ب�ي�ن ال�شع ��ب والعملي ��ة
ال�سيا�سية بو�ضوح �صريح".
وتاب ��ع ان "القان ��ون املط ��روح حالي ��ا
النتخاب ��ات جمل�س الن ��واب يت�ضمن %50
قوائم فردية واخرى  %50قوائم انتخابية
مع خ�صو�صية لبع� ��ض املحافظات خا�صة
منه ��ا الت ��ي تعر�ض ��ت الحت�ل�ال داع� ��ش
االرهاب ��ي وعدم ع ��ودة النازح�ي�ن" ،الفتا
اىل "انن ��ي ادع ��م ان يك ��ون االنتخ ��اب
فردي ��ا ل ��كل ابن ��اء ال�شع ��ب العراق ��ي وان
تك ��ون ن�سبة  %100ه ��ي ملر�شحني فرديني
ونراع ��ي اخل�صو�صية الت ��ي تعالج بع�ض
احلاالت يف املحافظات".
وب�ي�ن "انن ��ا حتدثن ��ا م ��ع حتال ��ف القوى
العراقي ��ة لديه ��م بع� ��ض االم ��ور اخلا�صة
بالنازح�ي�ن وه ��و مطل ��ب ل ��كل ال�شع ��ب
العراق ��ي لكن الظرف احلايل الذي مير به
البل ��د ه ��و ق�ضية وم�صلح ��ة وطن ال متثل
ه ��دف مكون او تقف عل ��ى م�صلحة طائفة

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي
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بريوت /القاهرة /قرب�ص

وحزب او �شخ�ص" ،م�شددا على "�ضرورة
تغليب م�صلحة الوطن واملواطنني".
وب�ش�أن املهل ��ة الـ 45يوما ،اكد احللبو�سي
"اننا النحكم انف�سنا بتوقيتات زمنية قد
تك ��ون اقل م ��ن ذلك لك ��ن بع� ��ض القوانني
حتتاج اىل ر�ؤية وا�سعة ال�شباع املناق�شات
واخ ��ذ �آراء املخت�صني ( )...ليكون املوعد
اقرب او اقل من املحدد قليال".
اىل ذل ��ك ،ر�أت كتلة بيارق اخلري النيابية،
ام�س االثن�ي�ن� ،أن اال�ستجوابات و�أوراق
الإ�صالح واملُهل املقدمة للحكومة من �أجل
�إجراء الإ�صالح "م�ضيعة للوقت".
وقال رئي�س الكتلة النائب حممد اخلالدي
�إن "اال�ستجواب ��ات و�أوراق الإ�ص�ل�اح
واملهل املقدمة للحكومة لإجرائها جميعها
خط ��وات ال ت� ��ؤدي اال �إىل م�ضيعة الوقت
فق ��ط" ،معت�ب�ر ًا �أن "احلل و�ض ��ع خارطة
الطريق له الد�ستور ب�شكل وا�ضح".
و�أ�ض ��اف اخلال ��دي� ،أن "الطري ��ق وا�ضح
وه ��و �إقال ��ة احلكوم ��ة �أو ا�ستقالتها ومن
ث ��م �إج ��راء انتخاب ��ات مبك ��رة م ��ن خ�ل�ال
مفو�ضية جديدة وقانون انتخابات جديد
يت ��م ت�شريعهم ��ا وبعده ��ا يح ��ل الربمل ��ان
وجتري االنتخاب ��ات" ،ع ��اد ًا �أن "خارطة
الطريق هذه ه ��ي الأف�ضل والأن�سب وهي
ق ��د حتت ��اج عام� � ًا واح ��د ًا ال�ستكمالها بكل
مراحلها".
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سياسة

بغداد و�أربيل تقرتبان من االتفاق ب�ش�أن النفط امل�صدر
وح�صة الإقليم من املوازنة
و�ص��ف نائ��ب رئي�س وزراء �إقليم كرد�ستان قوباد طالبان��ي ،ام�س ،المفاو�ضات بين وفد �إقليم كرد�ست��ان والحكومة العراقية في بغداد
ب�أنها جدية وهامة ،وقال" :نتمنى �أن نتو�صل لنتائج مر�ضية لكل الأطراف" .وا�ضاف طالباني في م�ؤتمر �صحفي حول المفاو�ضات بين
�إقليم كرد�ستان وبغداد قائال �إن "لجان حكومة �إقليم كرد�ستان م�ستمرة في مفاو�ضاتها وعملها مع حكومة العراق ،كان وفدنا في بغداد
وكانت هناك مفاو�ضات بين الطرفين ،واليوم ذهب وفد �إقليم كرد�ستان لبغداد مرة �أخرى وكانت المفاو�ضات جدية ،ونتمنى ان تكون
نتائجها جيدة للطرفين".

 بغداد /المدى
وتاب ��ع نائ ��ب رئي� ��س حكوم ��ة
االقلي ��م" :لق ��د و�ض ��ع م�ش ��روع
قان ��ون الموازن ��ة بع� ��ض المهام
عل ��ى كاه ��ل حكوم ��ة �إقلي ��م
كرد�ستان والحكومة االتحادية،
في وق ��ت ن�ستطيع كلن ��ا االلتزام
بفق ��رات ذلك القان ��ون ويجب �أن
تلت ��زم كاف ��ة الأط ��راف بم�شروع
قانون موازنة ."2020
وتكث ��ف بغ ��داد و�أربي ��ل الحوار
لالتف ��اق ح ��ول موازن ��ة 2020
وت�سلي ��م � 250أل ��ف برمي ��ل م ��ن
�إنت ��اج النفط اليوم ��ي للحكومة
االتحادي ��ة ،والطرف ��ان لديهم ��ا
�شروطهم ��ا ،وكان ق ��د توجه وفد
حكومة �إقلي ��م كرد�ستان ال�سبت،
 2019-11-23لبغ ��داد ،وت�ألف
م ��ن كل من وزي ��ر المالي ��ة �آوات
�شي ��خ جن ��اب ،ووزي ��ر الإقلي ��م
�أومي ��د �صب ��اح ،ورئي� ��س ديوان
الإقليم �آمانج رحيم ،حيث اجتمع
م ��ع رئي� ��س ال ��وزراء االتح ��ادي
عادل عبد المهدي ووزير المالية
ف�ؤاد ح�سين.
ب ��دوره ،قال النائ ��ب الكردي في
اللجنة المالي ��ة بمجل�س النواب
�أحم ��د حاجي ر�شيد�" :إلى جانب
� 250ألف برميل من النفط يومي ًا،
تطالب بغداد بالموارد االتحادية
مث ��ل الكم ��ارك ،وال�ضريبة وعدد

عبد املهدي
ورئي�س حكومة
االقليم م�سرور
بارزاين
الموظفي ��ن والنفق ��ات العامة في
�إقلي ��م كرد�ست ��ان ،وق ��د طالب ��ت
بالنفق ��ات النهائي ��ة للإقلي ��م،
لمعرفة وارداته".

وتاب ��ع ع�ض ��و اللجن ��ة المالي ��ة
ان "�إقلي ��م كرد�ست ��ان وم ��ن �أجل
التو�ص ��ل التفاق مع بغ ��داد� ،أعد
بع� ��ض الح ��زم ،منه ��ا �أن يتك ��رر

وعود الحكومة لم تقنع المتظاهرين ..والقمع يزيد عدد المحتجين

فورن بول�سي :ر�صا�ص ال�سلطة يحول
بغداد وحمافظات الو�سط واجلنوب �إىل
مناطق "هيجان �شعبي"
 ترجمة  /حامد احمد
في  1ت�شرين االول نزل محتجون
الى �شوارع بغداد �ضد معدالت بطالة
عالية وف�ساد م�ست�شر .وازداد حجم
االحتجاجات خالل اال�سابيع التي
تلت ذلك التاريخ .مئات الآالف من
العراقيين تح�شدوا في العا�صمة
بغداد ومدن اخرى في جنوبي البالد.
وبينما ازدادت فيها التوترات ،ردت
قوات حكومية مع ف�صائل م�سلحة
مت�سببة بمقتل اكثر من � 300شخ�ص
مع جرح ما يقارب من � 15,000آخرين.
بغ ��داد وبقي ��ة محافظات الو�س ��ط والجن ��وب كانت
على مدى ال�شه ��ر الما�ضي في حال ��ة هيجان م�ستمر
تقريب ��ا .ا�ستع ��ادت ق ��وات حكومي ��ة م�ؤخ ��را كثيرا
م ��ن ال�ساح ��ات والج�سور كان ��ت قد احتل ��ت من قبل
متظاهري ��ن ولك ��ن �ساح ��ة التحري ��ر المركزية بقيت
كمالذ النتفا�ض ��ة �شعبية مفعم ��ة بمنظومات را�سخة
وخيم طبية وحتى جريدة ثورية مجانية .
خالل العقد الما�ض ��ي عمل قادة عراقيون على اخماد
ع ��دة احتجاج ��ات �شعبية بتقديم وع ��ود با�صالحات
وتعدي ��ل وزاري .هذا النهج لم يجد نفعا هذه المرة.
عل ��ى الرغم من تعهدات حكومة رئي�س الوزراء عادل
عب ��د المهدي با�ص�ل�اح قواني ��ن االنتخ ��اب ودرا�سة
اقام ��ة انتخاب ��ات مبكرة ،ف ��ان المحتجي ��ن بقوا في
ال�ش ��وارع منادي ��ن ب�ض ��رورة ا�ستقال ��ة الحكوم ��ة
واج ��راء تغييرات هيكلية وا�سع ��ة ،ت�ضمنت احداها
المطالب ��ة بتعدي ��ل الد�ست ��ور ،وو�ضع نهاي ��ة لنظام
المح�سوبية والف�ساد الم�ست�شري .
في غ�ضون �ستة ا�سابيع فقط او اكثر بقليل ،ازدادت
االحتجاج ��ات ال�شعبي ��ة �ضخام ��ة لتتح ��ول الى تحد
�أكب ��ر للنظام ال�سيا�سي العراقي لم ي�شهده منذ الغزو
االميرك ��ي للبلد عام  .2003وفي جوانب عدة ت�شكل
هذه االحتجاجات تهديدا كبيرا لقيادة عراقية يفوق
م ��ا �شكله تنظيم داع�ش من تهديد .حركة احتجاجات
ال�شب ��اب الت ��ي لي� ��س له ��ا م ��ن يقودها ه ��زت الطبقة
الحاكم ��ة واجب ��رت كت�ل�ا �سيا�سي ��ة �شيعي ��ة و�سنية
وكردية على ت�شكيل جبهة موحدة لتقف وراء رئي�س
الوزراء .ت�آل ��ف القوى ال�سيا�سية المت�شظية ودعمها
موح ��دة لقم ��ع االحتجاج ��ات ،ي�ؤ�شر الن ��زالق نحو
نظ ��ام تع�سفي وع ��ودة لظه ��ور "جمهورية الخوف"

ال�شبيهة بتلك التي اق�سمت الواليات المتحدة وقادة
عراقي ��ون ج ��دد على عدم الع ��ودة اليها بع ��د �سقوط
�صدام ح�سين .
حكومات عراقي ��ة �سابقة �شهدت موج ��ة احتجاجات
متعددة في  2009و 2011و 2015و . 2016وكانت
�آخرها عندما اقتحم اتباع رجل الدين مقتدى ال�صدر،
المنطقة الخ�ض ��راء ،ولكنهم رجعوا الى بيوتهم بعد
ان قام ��ت الحكوم ��ة بتعدي ��ل وزاري للكابين ��ة .هذه
الم ��رة الوعود التزويقية باال�صالح لم تجد نفعا ولم
ت� ��ؤد الى انهاء التظاهرات ،ولكنه ��ا دفعت �سيا�سيين
يدعمون عب ��د المهدي لو�ص ��ف المحتجين على انهم
نوع من المخربين .
احتجاج ��ات الوق ��ت الحال ��ي ال تدعو فق ��ط لخدمات
اف�ض ��ل �أو وظائف ،بل انها تعك�س رغبة قوية لتغيير
ج ��ذري .انها ت�سعى ال�سترجاع كرام ��ة النا�س الذين
ي�شع ��رون ب ��ان النظ ��ام ال�سيا�س ��ي الحال ��ي يعاملهم
بتمييز وبوح�شية .
لق ��د و�ص ��ل غ�ضب �شب ��اب الع ��راق الى ح ��د الغليان.
ي ��رى �شباب ب�أن ث ��روة البلد النفطي ��ة الهائلة تذهب
ال ��ى جي ��وب ق ��وى �سيا�سي ��ة وا�صح ��اب م�صال ��ح
تجاري ��ة ،فيما ال يت ��رك �شيء لغر� ��ض ا�ستثماره في
بنى تحتي ��ة او تطوير التعلي ��م �أو خلق فر�ص عمل.
ن�سبة البطالة بي ��ن ال�شباب و�صلت لمعدالت مرعبة.
كثير م ��ن ال�شب ��اب العراقيين ي�شع ��رون وفقا لنظام
الحك ��م الحال ��ي بانه لي�س ��ت لديهم فر� ��ص اقت�صادية
في حي ��ن ت�ستمر النخب الحاكمة وكتله ��ا ال�سيا�سية
باال�ستحواذ على الثروات ويزدادون ثراء .
كونها ل ��م ت�ستط ��ع اخم ��اد االحتجاج ��ات المتزايدة
عب ��ر و�سائل اخ ��رى ،تحول ��ت الحكوم ��ة وحلفا�ؤها
الآخ ��رون ب�ش ��كل �سريع نحو العن ��ف .وقامت قوات
امني ��ة حكومي ��ة ومجامي ��ع م�سلحة باط�ل�اق ذخيرة
حي ��ة مبا�ش ��رة تج ��اه المحتجي ��ن ف�ضال ع ��ن قذائف
م�سيلة للدم ��وع .وحجب ��ت وزارة االت�صاالت خدمة
االنترنت اليقاف ا�شرط ��ة فيديو عن قمع المحتجين
من االنت�شار .
ولكن هذا العنف الموجه من الحكومة لم ينفع �سوى
بزيادة معنويات المحتجين وا�صرارهم على البقاء.
وب ��دال من خوفهم م ��ن ردود فعل الحكوم ��ة تجاههم
ف ��ان رده ��م كان بم�ضاعف ��ة مطالبه ��م متجاوزي ��ن
مطال ��ب توفير فر� ��ص عمل وا�صالح ��ات الى مطالب
بتغيي ��ر �سيا�س ��ي �شام ��ل .وق ��د حظ ��وا با�سن ��اد من
المرج ��ع الديني االعلى عل ��ي ال�سي�ستاني الذي حث
المتظاهرين عل ��ى البقاء في ال�ش ��وارع واال�ستمرار
بالمطالب ��ة بحقوقهم .ولك ��ن الطريق قد يكون �صعبا
امامه ��م .حيث ان �سيا�سيي النظام الحالي ا�ستعانوا
ب�أ�ساليب قمع فظة لالبقاء على تم�سكهم بال�سلطة.

م ��ا ح ��دث ال�سن ��ة الما�ضية وهو
�إر�س ��ال  12.675م ��ن الموازن ��ة
للإقلي ��م بعد قطع م ��ا يعادل 250
�ألف برميل نف ��ط يوميا منها� ،أو

�أن تبيع حكومة الإقليم � 250ألف
برميل نفط يومي� � ًا وت�سلم ثمنها
لبغداد ،وهناك احتمال ثالث هو
�أن ي�سلم الإقليم � 250ألف برميل

ت�سلمت جائزة الأم
تيريزا وتعمل على
توثيق انتهاكات داع�ش
 بغداد /ا ف ب
اختب ��رت �إيمان عبا�س ف ��ي �أعوامها
الـ� 18أكثر مما كان يفتر�ض بالحياة
�أن تملي ��ه عليه ��ا :ال�ش ��ابة الإيزيدية
كانت "�س ��بية" لدى تنظي ��م داع�ش،
قب ��ل �أن تنج ��و وتنتق ��ل للدف ��اع عن
حق ��وق الناجي ��ن م ��ن المعان ��اة في
�شمالي العراق.
تق ��ول عبا� ��س ب�صوته ��ا الخاف ��ت
لوكال ��ة فران� ��س بر� ��س ف ��ي من ��زل
ذويه ��ا المتوا�ضع في مخي ��م �شاريا
للنازحين في دهوك ب�إقليم كرد�ستان
"نظرا لما مررت به ،ال �أعتبر نف�سي
مراهقة".
ع ��ادت الفت ��اة الطويل ��ة القام ��ة ذات
ال�شع ��ر الداك ��ن الل ��ون م�ؤخ ��را الى
العراق م ��ن مدينة بومب ��اي الهندية
حي ��ث ت�سلم ��ت جائ ��زة الأم تيري ��زا
المرموق ��ة نياب ��ة عن مكت ��ب الإنقاذ
الإيزيدي الذي تعمل معه.
ووفر المكتب الم�ساعدة لإعادة دمج
نح ��و خم�س ��ة �آالف �شاب ��ة اتخذه ��ن
التنظي ��م �سباي ��ا �إث ��ر هجوم ��ه ف ��ي
ع ��ام  ،2014وال ��ذي �سيط ��ر خالل ��ه
عل ��ى مناطق وا�سع ��ة منها في �شمال
غ ��رب العراق حي ��ث موط ��ن الأقلية
الإيزيدي ��ة .وتق ��ول عبا� ��س الت ��ي

نف ��ط لبغ ��داد ،مقاب ��ل �أن تر�س ��ل
بغ ��داد ح�ص ��ة �إقلي ��م كرد�ست ��ان
م ��ن الموازن ��ة العام ��ة للع ��راق
ب�شكل كامل� ،ش ��رط �أن تدفع هي

اال�ستحقاق ��ات المالي ��ة ل�شركات
النفط في �إقليم كرد�ستان".
وي�شير الى �أنه "من الم�ستبعد �أن
تر�ضى بغ ��داد باالقتراح الأخير،

خا�صة دفع اال�ستحقاقات المالية
لل�شركات النفطية في كرد�ستان".
ويق ��ول ر�شي ��د �أي�ض� � ًا" :الإقليم
ي�ستطي ��ع دف ��ع ا�ستحقاق ��ات
�ش ��ركات النف ��ط م ��ن عائ ��دات
النفط التي يقوم ببيعها ،بدل �أن
تطالبها بغداد بنف�سها بذلك".
يوم الأحد ،قال وزير النفط ثامر
الغ�ضب ��ان� ،إن �أج ��واء �إيجابي ��ة
�س ��ادت مباحث ��ات م ��ع وف ��د م ��ن
�إقليم كرد�ستان ،تمهي ��د ًا لت�سليم
نفط الإقلي ��م �إلى حكوم ��ة بغداد
بغي ��ة ت�صدي ��ره ،بدء ًا م ��ن مطلع
 .2020و�أو�ض ��ح الغ�ضب ��ان،
ف ��ي ت�صريح ��ات نقلته ��ا وكال ��ة
الأنب ��اء العراقي ��ة الر�سمي ��ة� ،أن
"المباحثات ترك ��زت على ورقة
مبادئ تنظم العالقة النفطية بين
الإقليم والمركز ،لبيعه وتحويل
عائداته �إلى موازنة الدولة".
و�أ�ض ��اف �أن "نقط ��ة ثاني ��ة
تط ��رق له ��ا االجتم ��اع ،تخ� ��ص
الجان ��ب المال ��ي ،ت�شم ��ل �صرف
روات ��ب موظف ��ي الإقليم وح�صة
الأخي ��ر م ��ن الميزاني ��ة المالي ��ة
االتحادية".
و�أ�شار الغ�ضب ��ان� ،إلى �أن "وفد ًا
�آخ ��ر �سي ��زور بغ ��داد ،االثني ��ن،
الختت ��ام الق�ضاي ��ا الرئي�س ��ة".
وب ّي ��ن �أن "�أج ��واء المباحث ��ات
كان ��ت جي ��دة و�إيجابي ��ة مع وفد
الإقليم".

�إيزيدية ناجية من داع�ش :ق�ص�ص �ضحايا
التنظيم م�ؤملة للغاية

ارت ��دت ال ��زي الإيزي ��دي التقلي ��دي
الأبي� ��ض" ،عندم ��ا روي ��ت ق�صت ��ي
وق�ص� ��ص ناجي ��ات �إيزيدي ��ات
�أخري ��ات ،ب ��د�أ بع� ��ض الحا�ضري ��ن
بالبكاء" .وتتاب ��ع "�ساهم االحتفال
في بل�سمة بع� ��ض جروحي و�آالمي،
لكنه زاد م ��ن م�س�ؤوليت ��ي لم�ساعدة
الناجيات الأخريات".
كانت ف ��ي الثالث ��ة ع�شرة م ��ن العمر
فق ��ط عندم ��ا اجت ��اح تنظي ��م داع�ش
ق ��رى ق�ض ��اء �سنج ��ار ،وقت ��ل �آالف
الرج ��ال وخط ��ف فتي ��ة مرغم ��ا
�إياه ��م عل ��ى االنخ ��راط ف ��ي القت ��ال
ف ��ي �صفوف ��ه ،واتخ ��ذ �آالف الن�ساء
والفتيات �سبايا.
بعد الخطف ،ف�صل ��ت عبا�س �سريعا
ع ��ن عائلته ��ا ،وق ��ام االرهابي ��ون بـ
"بيعها" م ��ع �إيزيديات �أخريات في
"�أ�س ��واق" مخ�ص�صة لهذا الغر�ض،
ق ��ام خالله ��ا عنا�ص ��ر التنظي ��م ب� �ـ
"�ش ��راء" الن�س ��اء ونقله ��ن ال ��ى
منازلهم.
وتنقل ��ت "ملكي ��ة" عبا� ��س ث�ل�اث
م ��رات ،لتنتهي برفق ��ة طبيب �سابق
ف ��ي الأربعين من العم ��ر ينتمي الى
التنظيم المتطرف ،وتعهد ب�أن يطلق
�سراحها ف ��ي حال تمكن ��ت من حفظ
� 101صفحة من القر�آن الكريم.

ن�ش� ��أت العقيدة الإيزيدي ��ة قبل �أكثر
م ��ن �ست ��ة �آالف ع ��ام ،وتعتب ��ر دينا
غي ��ر تب�شي ��ري ومغلق ��ا� ،إذ ال يمكن
لأح ��د م ��ن خارجه ��ا �أن يعتنقه ��ا.
والإيزيدي ��ون �أقلي ��ة لي�س ��ت م�سلمة
وال عربي ��ة ،تع ��د �أكث ��ر م ��ن ن�ص ��ف
ملي ��ون �شخ� ��ص ،ويترك ��ز وجودها
خ�صو�صا قرب الحدود ال�سورية في
�شمالي العراق.
ونا�ص ��ب تنظيم داع�ش ه ��ذه الأقلية
العداء ،واعتبر �أفرادها "كفارا".
ول ��م يك ��ن �سه�ل�ا عل ��ى عبا� ��س التي
يتملكه ��ا الخوف حفظ القر�آن باللغة
العربي ��ة و�إتق ��ان تالوت ��ه ،و�إن كان
ذلك مفتاحا لحرية موعودة.
وتقول ال�شاب ��ة الإيزيدية "كل يوم،
كان يطل ��ب من ��ي �أن �أجل� ��س قبالت ��ه
و�أتلو القر�آن .تمكنت من حفظ 101
�صفحة خالل �شهر و�أربعة �أيام".
عل ��ى �إث ��ر ذل ��ك ،نقلها الجه ��ادي الى
مدين ��ة المو�صل التي كان ��ت بمثابة
"عا�صم ��ة الخالف ��ة" الت ��ي �أعلنه ��ا
الزعي ��م الراح ��ل للتنظي ��م �أب ��و بكر
البغدادي ،لإ�صدار وثيقة من �إحدى
"محاكم ��ه" تثب ��ت �أن عبا�س "فتاة
م�سلمة حرة".
انتقل ��ت بعده ��ا عبا� ��س ال ��ى مدينة
تلعفر في �شمالي العراق حيث كانت

عائلتها مرغمة على العمل في رعاية
الخراف ل�صالح التنظيم.
في العام  ،2015تمكن مكتب الإنقاذ
من تخلي� ��ص العائلة م ��ن م�صيرها،
ونقله ��ا ال ��ى مخي ��م �شاري ��ا ال ��ذي
ي�ض ��م حالي ��ا � 17ألف م ��ن النازحين
الإيزيديين.
تم�ض ��ي عبا� ��س �أيامه ��ا حالي ��ا بي ��ن
المدر�س ��ة والعم ��ل م ��ع المكت ��ب،
والم�ساع ��دة في البحث ع ��ن العديد
م ��ن الإيزيدي ��ات اللواتي ل ��م يعرف
م�صيره ��ن بع ��د ،رغ ��م م ��رور نح ��و
عامين عل ��ى �إعالن العراق "الن�صر"
على التنظيم.
وخ�ل�ال المع ��ارك التي �أف�ض ��ت الى
ا�ستع ��ادة مناط ��ق �سيط ��رة التنظيم
في الع ��راق �أواخ ��ر  ،2017وبعدها
ب�أ�شه ��ر ف ��ي �سوري ��ا ،تمك ��ن مئ ��ات
الإيزيديين من الفرار من خاطفيهم.
لك ��ن م�صير الآالف م ��ن الذين فقدوا
ف ��ي  2014وم ��ا بع ��ده ،ال ي ��زال
مجهوال ،وفق مكتب الإنقاذ.
وبح�س ��ب م�س�ؤولي ��ن �إيزيديي ��ن،
يعتق ��د �أن العديد من ه�ؤالء اعتنقوا
الإ�س�ل�ام وباتوا يقيم ��ون حاليا مع
عائ�ل�ات م�سلمة ،ويخ�ش ��ون العودة
ال ��ى مناطقه ��م ل�سببي ��ن� :أحدهم ��ا
"الع ��ار" ال ��ذي ي�شعرون ب ��ه حيال

الإيزيدي ��ن الآخري ��ن ،وثانيهم ��ا
"غ�سل دماغ" �أن�ساهم جذورهم.
وت�ؤك ��د عبا� ��س �أن ج ��زءا م ��ن
م�س�ؤوليتها في مكت ��ب الإنقاذ يقوم
على �إقناع الفتيات والن�ساء بالعودة
الى عائالتهن.
والتق ��ت ع ��ددا م ��ن اللوات ��ي ت ��م
�إنقاذه ��ن لتوثي ��ق ق�ص�صه ��ن ف ��ي
�أر�شي ��ف المكتب ،وه ��ي مهمة تقول
�إنه ��ا ت�شعره ��ا "بال�سع ��ادة والحزن
في الوقت عينه".
وتقول "علي �سماع كل هذه الق�ص�ص
المروع ��ة ،وكل منه ��ا مختلف ��ة ع ��ن
الأخ ��رى .كلها م�ؤلمة جدا ،وبع�ضها
�أكثر �إيالما من ق�صتي".
رغ ��م ذل ��ك ،تفخ ��ر بدوره ��ا "و�أن
�أك ��ون جزءا م ��ن عملية �إنق ��اذ ن�ساء
ناجي ��ات" .وي�شاب ��ه الم�س ��ار ال ��ذي
تخط ��ه عبا�س لنف�سها حاليا ما قامت
به الناجي ��ة من التنظي ��م ناديا مراد
الت ��ي حملت ق�ضي ��ة الإيزيديات الى
العال ��م ،ونال ��ت ف ��ي الع ��ام الما�ضي
جائزة نوبل لل�سالم.
في مخيم �شاريا ،باتت عبا�س وجها
معروف ��ا من ��ذ ت�سلمه ��ا الجائ ��زة في
بومب ��اي .ويتلق ��ى ذووه ��ا ات�ص ��اال
هاتفي ��ا تل ��و الآخ ��ر للتهنئ ��ة على ما
تقوم به.
ويقول والدها عبد الله "في البداية،
كان ��ت كلما تحدثت ع ��ن الفترة التي
خطف ��ت فيه ��ا� ،أدي ��ر ظهري له ��ا لأن
�سم ��اع ذل ��ك وجها لوج ��ه كان م�ؤلما
جدا".
لك ��ن الوال ��د يري ��د الآن ل ��كل ناجية
�إيزيدي ��ة �أن تروي ق�صته ��ا ،لإيمانه
ب�أن ذلك �سي�ساع ��د الفتيات �أنف�سهن،
و�أي�ض ��ا كامل الأقلي ��ة التي اختبرت
عذابا �أليما.
ويو�ض ��ح "الحظ ��ت �أن �إيم ��ان
�أ�صبحت �أكثر �سعادة وقوة مذ بد�أت
تروي ق�صتها علنا".
حالي ��ا ،ب ��د�أت ال�شاب ��ة �أخ ��ذ درو�س
في اللغة االنكليزي ��ة ،كخطوة �أولى
عل ��ى درب �أح�ل�ام طموح ��ة .وتقول
"ف ��ي الم�ستقب ��ل� ،أري ��د �أن �أ�صب ��ح
محامي ��ة لأنال خبرة ف ��ي القانونين
العراقي والدولي لأتمكن من الدفاع
ع ��ن حق ��وق الإيزيدي ��ات الناجيات،
و�أي�ض ��ا ال�ضحايا الآخري ��ن لتنظيم
داع�ش".

اعالنات
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ال�شركـة العامـة للفحـ�ص والت�أهيـل الهند�سـي تنجـز �أعمـال
ت�أهيـل و�صيانـة وت�صليـح حمولـة �سعـة ( )63ام يف اي ل�صالـح
حمطة كهربـاء الدبـ�س الغازيـة فـي حمافظـة كركـوك
تواصل الشركة العامة للفحص والتأهيل
الهندس��ي التابعة لوزارة الصناعة واملعادن
تق��دمي خدماته��ا اخملتلف��ة لصال��ح دوائ��ر
الدولة في مجاالت أنشطتهـا وتخصصها
الهندسي واالستشاري .
وأفـاد مدير عام الشركة السيد عالء الدين
عب��د احلس�ين علي ف��ي تصري��ح للمكتب
االعالم��ي ف��ي ال��وزارة ان قس��م الورش��ة
والصيان��ة الهندس��ية ف��ي الش��ركة اجنز
العق��د اخل��اص بتأهي��ل وصيان��ة وتصليح
محولة س��عة (  ) MVA 63لصالح محطة
كهرباء الدبس الغازية في محافظة كركوك
 ,مؤكدا ً ان هذا العم��ل يعد االول من نوعه
في العراق بأن تقوم شركة حكومية بتأهيل
وتصلي��ح وصيانة محول��ة ( ) 132/33/11
وادخالها اخلدمة بجهود كوادرها الهندسية
والفنية م��ن ذوي اخلبرة والكف��اءة العالية
 ،مش��يرا ً ال��ى ان م��ن اهم اعمال الورش��ة
املذكورة تصنيع الكرفانات واخلزانات بكافة
االحجام والقياس��ات اخلاص��ة بخزن الوقود
واملاء فضال ً عن تصنيع قطع الغيار واالدوات
االحتياطية للخط��وط االنتاجية للمعامل
واملصانع ومحطات الكهرباء .
م��ن جهة اخرى لفت املدير العام الى قيام كوادر قس��م البحث والتطوير في الش��ركة باكمال
اعمال مش��روع تقييم أنبوب نف��ط خام بزركان  /فاو حيث مت وضع اللمس��ات االخيرة من خالل
تثبيت نقاط الفحص على طول اخلط البالغ ( ) 293كم باستخدام أحدث التقنيات في هذا اجملال
 ,منوها ً بأن من مهام ونش��اطات قسم البحث والتطوير التصميم واالشراف على جميع انواع
محط��ات احلماية الكاثودي��ة واخلاصة بخطوط االنابيب واخلزانات والهي��اكل الفوالذية وارصفة
حتميل النفط حلمايتها من التأكل بسبب الرطوبة والتربة.

�شركـة الـزوراء العامـة توا�صـل جتهيـز امل�ست�شفيـات ب�سائـل
االوك�سجيـن النقـي بنقـاوة عاليـة وتبـدي �أ�ستعدادهـا
لتلبيـة حاجـة م�ؤ�س�سـات الدولـة والقطاع اخلـا�ص مـن �أنـواع
الغـازات الطبيـة وال�صناعيـة
تواص��ل ش��ركة ال��زوراء
العامة إحـدى ش��ركات
وزارة الصناع��ة واملع��ادن
جتهي��ز دوائ��ر الدول��ة
بأنتاجهـ��ا م��ن الغازات
الطبية والصناعية .
وأفـ��اد مصدر مخول في
الش��ركة ف��ي تصري��ح
للمكت��ب االعالم��ي في
الوزارة بأن موقع املنصور
التابع للش��ركة يواصل
جتهي��ز املستش��فيات
التابع��ة ل��وزارة الصحة
بس��ائل األوكس��جني
الطب��ي وبنق��اوة عالية
(من  %99,5ال��ى ،)%99,7
مؤك��دا ً
أس��تعداد
املوق��ع لتجهي��ز س��ائل
وأسطوانات األوكسجني
الطب��ي وباق��ي أن��واع
الغ��ازات الصناعي��ة
وبالكمي��ات املطلوب��ة
املواصف��ات
ضم��ن
القياسية اخلاضعة جلهاز التقييس والسيطرة النوعية .
في س��ياق أخـر أش��ـار املصدر الى قيام موقع التحدي التابع للشركة وباجلهود الذاتية لشعبة
التخطيط والدراس��ات  /التدريب دورة تدريبية بعنوان ( أنظمة الكسح الرطب ) للفترة من -17
 2019-11ولغاية  2019-11-30مبش��اركة ( )40منتس��با ً  ،مؤكدا ً جهود الش��ركة وحرصها على
إقامة الدورات العلمية لرفع املستوى العلمي والفني ملنتسبيها .

((م�صرف الرافدين  /االدارة العامة))
الق�سم القانوين
�شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
�إىل  /املدين  /حيدر حامد جبار جا�سم  -عنوانه – باب املعظم 19/39/ 115/
�إىل  /الكفيل � :سعيد ح�سن عبد اهلل العزي  -عنوانه – ال�شعب 28/14/ 302/

�إنــــذار

بالنظر لعدم قيامك بتسديد مبلغ الدين املترتب بذمتك بالتكافل
والتضامن مع الكفيل أعاله وعن (قرض جتاري) املمنوح لك والبالغ
( )7500000دينار (سبعة ماليني وخمسمائة ألف دينار ال غيرها) عدا الفوائد
واملصاريف وامللزمني بدفعه إلى مصرفنا واستنادا ً إلى املادة الثالثة من
قانون حتصيل الديون احلكومية رقم  56لسنة  1977وللصالحية املمنوحة
لنا مبوجب املادة الثانية من القانون أعاله ننذركم بوجوب تسديد مبلغ
الدين املشار إليه اعاله مع الفوائد املترتبة عليه خالل عشرة أيام اعتبارا ً
من اليوم التالي لتبلغكم باإلنذار وبعكسه فسوف تتخذ االجراءات
القانونية الالزمة وفقا ً ألحكام املادة اخلامسة الفقرة ( )1من القانون
املذكور وذلك بوضع إشارة احلجز التنفيذي على اموالكم املنقولة والغير
املنقولة استحصاال ً ملبلغ الدين املترتب بذمتكم وقد أعذر من أنذر ...
مع التقدير
((م�صرف الرافدين  /االدارة العامة))
الق�سم القانوين
�شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
�إىل  /املدين  :زين العابدين ح�سني ح�سن  -عنوانه  :الكاظمية 14/8/419/
�إىل /الكفيل  :كامل كاظم فار�س  -عنوانه  :الكاظمية25/45/421 /

م� /إنــــذار

ال�شركـة العامـة لل�سمنـت العراقيـة توقـع عقديـن مـع
�شركـة بارتنـر تكنيـك الرتكيـة لأ�ستثمـار معملـي �سمنـت
حمـام العليـل القديـم واجلديـد و�سمنـت الفلوجـة االبيـ�ض

بالنظر لعدم قيامك بتسديد مبلغ الدين املترتب بذمتك بالتكافل
والتضامن مع الكفيل أعاله وعن (قرض جتاري) املمنوح لك والبالغ
( )7500000دينار (سبعة ماليني وخمسمائة الف دينار ال غيرها) عدا الفوائد
واملصاريف وامللزمني بدفعه إلى مصرفنا واستنادا ً إلى املادة الثالثة من
قانون حتصيل الديون احلكومية رقم  56لسنة  1977وللصالحية املمنوحة
لنا مبوجب املادة الثانية من القانون أعاله ننذركم بوجوب تسديد مبلغ
الدين املشار إليه اعاله مع الفوائد املترتبة عليه خالل عشرة أيام اعتبارا ً
من اليوم التالي لتبلغكم باإلنذار وبعكسه فسوف تتخذ االجراءات
القانونية الالزمة وفقا ً ألحكام املادة اخلامسة الفقرة ( )1من القانون
املذكور وذلك بوضع إشارة احلجز التنفيذي على اموالكم املنقولة والغير
املنقولة استحصاال ً ملبلغ الدين املترتب بذمتكم وقد أعذر من أنذر ...
مع التقدير

كشفـت الشركة العامة للسمنت العراقية إحـدى شركات وزارة الصناعة واملعادن عن توقيعها عقدين
مع ش��ركة بارتنر تكنيك التركية الستثمار معمل س��منت حمام العليل القدمي واجلديد ومعمل سمنت
الفلوج��ة االبيض بعد مباحثات ودراس��ات بني اجلانبني أس��تمـرت ألكثر من  6أش��هر  .وأش��ـار مدير عام
الش��ركة املهندس حسني محسن اخلفاجي في تصريح للمكتب االعالمي في الوزارة الى ان شركة بارتنر
تكنيك التركية من الش��ركات العريقة والرصينة في مجال صناعة الس��منت ولديها أس��تثمارات بهذه
الصناعة في عدة دول عربية واوربية  ،مبينا ً بـأن شركته تعاقدت مبدئيا ً مع الشركة التركية قبل أحداث
ع��ام  2014ولم تس��تكمل اإلجراءات بس��بب األحداث التي مرت بالبالد في حينه��ا وقد متت إعادة األحالة
على الش��ركة التركية بعد مباحثات ودراسات مستفيضة لضمان حقوق الطرفني  ،مضيفا ً بأن الشركة
عرض��ت عدد م��ن معاملها الـ ( )18كفرصة أس��تثمارية وفق قانون الش��ركات العامة املرقم  22لس��نة
 1997وش��كلت مبوجبه جلنة لدراسة العروض بعد اعالن الفرص األستثمارية لتلك املعامل إلختيار أفضل
العروض وأختيار شركات رصينة فنية متخصصة بصناعة السمنت ميكنها النهوض بواقع هذه املعامل .
وأكـد املدير العام بأن الشركة العامة للسمنت العراقية تعتبر من الشركات الرائدة في مجال االستثمار
وقد حققت جناحات في العديد من معاملها أهمها معمل سمنت كربالء املستثمر من قبل شركة الفارج
الفرنسية التي اوصلت املعمل الى طاقته اإلنتاجية العقدية مع االلتزام بأدق معايير املواصفة واجلودة في
كافة اجملاالت من إدارة وإنتاج وتسويق ونوعية  ،معلنا ً عزم الشركة إلعادة جميع معاملها في املناطق احملررة
وغيرها الى سابق عهدها والوصول بها الى طاقاتها العقدية بأقل الكلف وبأجود املواصفات للمساهمة
في رفد االقتصاد احمللي مبادة السمنت  .يذكر ان معمل سمنت حمام العليل اجلديد ينتج السمنت العادي
ومعمل س��منت حمام العليل القدمي (احلدباء) ينتج السمنت غير النمطي اخلاص بآبار النفط بصنفيه B
و  Gإضافة إلى سمنت حتشية السدود .

�إعــــالن
يسر شركة توزيع املنتجات النفطية إحدى تشكيالت وزارة النفط ان تُعلم الشركات الناقلة املتأهلة
في املناقصتني مبرحلتني ( 2و )2019/3عن حتديد موعد املرحلة الثانية (مرحلة اإلحالة النهائية) وذلك يوم
االحد املوافق  2019/12/1الساعة ( )10العاشرة صباحا ً في ديوان الوزارة فعلى املدراء املفوضني للشركات
املدرجة اسمائها ادناه أو وكالئهم القانونيني احلضور في الزمان واملكان احملددين مستصحبني معهم كافة
مستمسكاتهم التعريفية وسيتحمل الناكل عند رسو املناقصة عليه الفرق بني البدلني وادراجه في القائمة
السوداء وتعد الشركة ناكلة في احلاالت التالية:
 -1االمتناع عن توقيع العقد بعد التبلغ بكتاب اإلحالة وبعد انذاره رسميا ً لتوقيع العقد خالل ( )15يوم من
تاريخ اإلنذار ومن دون عذر مشروع قانوناً.
 -2عند تقدمي بيانات غير حقيقية وبطرق غير مشروعة ومخالفة لشروط املناقصة.
 -3عدم تقدمي خطاب ضمان حسن التنفيذ.
وان الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وفي حال تقدمي اكثر من شركة ناقلة عطائاتها وضمن الكلفة
التخمينية يتم اإلحالة عليها بالتساوي اما إذا قدمت شركة ناقلة واحدة عرضها وبالكلف التخمينية املقرر
فيتم إحالة احملور عليها وبالكميات احملددة في عرضها وتوزع الكميات املتبقية على احملور على الشركات
األخرى الراغبة باحملور وبنفس األجور.
علما ً ان املوعد أعاله خاص بإحالة محاور النقل لوزارة النفط وسيتم حتديد موعد آخر حملاور وزارة الكهرباء.
أسماء الشركات املتأهلة :
 -18احلوض األسود
 -1انوار كربالء
 -19غصون العراق
 -2اخليمة
 -20والية علي
 -3الشعلة
 -21ارض املشكاة
 -4الغدير
 -22زهرة العامر
 -5ربيع بغداد
 -23هورمان
 -6الضايف
 -24العيون
 -7سماء الرافدين
 -25نبع الريان
 -8النشأة
 -26بساط الريح
 -9رحلة الفدك
 -27الزهرة
 -10طريق الهدى
 -28جوهرة املسار
 -11الصادق العاملية
 -29زرع الطيب
 -12النفيس
 -30غصن الكروم
 -13الزبير
 -31سليل الذهب
 -14شذى بغداد
 -32ارض جبل حمرين
 -15ارض الظفر
 -16بريق سلسلة الذهب  -33ميادين االنوار
 -34بريق الثريا
 -17ينبع

 -35دار الضحى
 -36صدى الشمال
 -37بشائر اخلير
 -38سهل نينوى
 -39سما احلياة
 -40دار النور
 -41جبل الزيتون
 -42صفاء السما
 -43كنوز األرض
 -44دار السالم
 -45البالد
 -46برج املعالي
 -47اخلط اجلديد
 -48النشأة
 -49الصقر امللكي
 -50كنوز األرض
 -51ورق النعناع

 -52عرفات
 -53كوادر األمني
 -54صرح التكنوجليا
 -55االوداج
 -56الشمال
 -57عراق اجلوال
 -58ابداع العراق
 -59طريق الوطن
 -60الشرقية والبراق
 -61طيب الرواء
 -62خطوة األمير

ح�سني طالب عبود
الوكيل الأول للمدير العام
رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة
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 ا����س���ت���غ���راب ج���م���اه�ي�ري م����ن ���ص��م��ت االحت�������اد لإه�����م�����ال دع������وة الع���ب�ي�ن ج���دد
 بغداد  /حيدر مدلول

تنتظ ��ر منتخبنا الوطني لك ��رة القدم مهمة
انتحاري ��ة �أم ��ام م�ضيّفه املنتخ ��ب القطري
بط ��ل ك�أ� ��س �آ�سي ��ا لك ��رة الق ��دم  2019يف
الديرب ��ي اخلليجي امللته ��ب الذي �سيجري
بينهم ��ا عل ��ى ملع ��ب خليف ��ة املوندي ��ايل
بالعا�صم ��ة القطري ��ة الدوح ��ة بال�ساع ��ة
ال�سابع ��ة والن�ص ��ف م�س ��اء الي ��وم الثالثاء
بتوقيت بغداد يف افتتاح مناف�سات الن�سخة
الرابعة والع�شرين من بطولة ك�أ�س اخلليج
العربي لكرة القدم التي �ست�ستمر مبارياتها
حت ��ى ي ��وم الثامن م ��ن �شهر كان ��ون الأول
املقب ��ل مب�شارك ��ة منتخب ��ات ال�سعودي ��ة
والكوي ��ت والإم ��ارات واليم ��ن والع ��راق
وعُمان والبحرين وقطر.
وتع ّر�ض املالك التدريبي ملنتخبنا الوطني
بقي ��ادة ال�سلوفين ��ي �سريت�شك ��و كاتانيت�ش
اىل �صدم ��ة يف غ�ض ��ون يوم�ي�ن فق ��ط م ��ن
و�صول ��ه �صب ��اح ي ��وم الأربع ��اء املا�ض ��ي
اىل العا�صم ��ة القطري ��ة الدوح ��ة قادم ًا من
العا�صم ��ة الأردني ��ة ع ّم ��ان للدخ ��ول يف
مع�سك ��ر تدريب ��ي ق�صري حتت�ضن ��ه مالعب
جامعة قطر حيث كانت ال�صدمة الأوىل من
�إدارة ن ��ادي بري�سبو لي�س الإيراين و�إدارة
ن ��ادي الإ�سماعيلي امل�ص ��ري اللتني رف�ضتا
ب�ش ��كل قاطع الطلب الر�سمي الذي و�صلهما
من قبل احت ��اد كرة القدم لال�ستف�سار ب�ش�أن
�إمكانية ال�سماح لالعبني ب�شار ر�سن وهمام
ط ��ارق يف االن�ضم ��ام اىل �صف ��وف �أ�س ��ود
الرافدي ��ن نتيجة عدم االع�ت�راف بالبطولة
اخلليجي ��ة م ��ن قبل االحت ��اد ال ��دويل لكرة
القدم وو�ضعه ��ا �ضمن �أجندته للعام 2019
تليه ��ا ال�صدمة الكب�ي�رة يف ف�شل االجتماع
ال ��ذي عقده وفد م ��ن االحت ��اد برئا�سة علي
الأ�سدي مع وفد من نادي ال�شرطة الريا�ضي
للتو�ص ��ل اىل �صيغة معيّنة ب�ش� ��أن ال�سماح
حتى لالعب�ي�ن فقط من بني الثمانية (حممد
حمي ��د و�ضرغ ��ام �إ�سماعي ��ل و�سع ��د ناطق
وع�ل�اء عل ��ي مه ��اوي وعل ��ي فائ ��ز و�صفاء
ه ��ادي و�أجمد عطوان وع�ل�اء عبد الزهرة)
املتواجدين يف القائمة النهائية املكونة من
 21العب ًا فقط بالعودة اىل �صفوف املنتخب
مت�سكها ال�شديد
حيث �أب ��دت �إدارة الن ��ادي ّ
بخدماتهم بنا ًء عل ��ى رغبة املدرب ال�صربي
�أليك�سن ��در �أيليت� ��ش ببقائه ��م اىل جان ��ب
زمالئهم الآخرين من �أج ��ل تعوي�ض فقدان
خم�سة من �أبرز جن ��وم القيثارة اخل�ضراء
يف لق ��اء فري ��ق نواذيبو املوريت ��اين الذي
�أقيم م�س ��اء �أم�س الأثنني على ملعب اخلور
الريا�ضي �ضمن مناف�سات دور ثمن النهائي
من بطول ��ة ك�أ�س حمم ��د ال�ساد� ��س للأندية

العربية لكرة القدم.
و�أنخ ��رط  13العب ًا يف الوحدات التدريبية
الث�ل�اث االخرية التي خا�ضه ��ا �أيام ال�سبت
واالح ��د واالثن�ي�ن عل ��ى مالع ��ب التدري ��ب
بجامع ��ة قط ��ر وملع ��ب خليفة ال ��دويل يف
حال ��ة فري ��دة مل ي�شهدها منتخبن ��ا الوطني
لكرة الق ��دم منذ م�شاركت ��ه يف بطولة ك�أ�س
اخللي ��ج العرب ��ي الرابع ��ة لك ��رة الق ��دم يف
العا�صم ��ة القطرية الدوح ��ة و�أثارت حرية
وده�ش ��ة وا�ستغ ��راب ال�ش ��ارع الريا�ض ��ي
العراق ��ي الذي مل ي�صدق من وقوف جمل�س
�إدارة احت ��اد الك ��رة �صامت� � ًا ومل يلج� ��أ اىل
حت� � ّرك �سري ��ع لل�ضغ ��ط عل ��ى ال�سلوفين ��ي
�سريت�شكو كاتانيت�ش يف دعوة العبني جُ دد
مم ��ن يلعب ��ون يف �صفوف االندي ��ة املحلية
ّ
الت ��ي ت�ش ��ارك يف دوري الك ��رة املمت ��از من
ب�ي�ن القائمة الأولي ��ة املكونة م ��ن  32العب ًا
الذي ��ن مت اعتمادهم من قبل اللجنة املنظمة
للبطول ��ة وخا�ص ��ة �إنها ت�ض ��م جنوم ًا �سبق
له ��م امل�شارك ��ة للدف ��اع ع ��ن �سمع ��ة الك ��رة
العراقي ��ة يف بطولة ك�أ�س �آ�سيا لكرة القدم
 2019وبطول ��ة ال�صداقة الدولية الودية
والن�سخة التا�سعة من بطولة غرب �آ�سيا
لكرة القدم.
ويخ�ش ��ى املحللون والنق ��اد واملتابعون

ل�ش� ��ؤون الك ��رة
العراقي ��ة �أن
يتل ّق ��ى منتخبن ��ا
هزمي ��ة ثقيلة م ��ن قبل
م�ضيف ��ه املنتخ ��ب
القطري لك ��رة القدم
ال ��ذي �سيحظ ��ى
بدع ��م هائ ��ل م ��ن
قبل ان�ص ��اره التي
�ستق ��ف ورائ ��ه
عل ��ى ملع ��ب خليفة
املوندي ��ايل �أن
يقلل من حظوظ
�ص ��ة
فر
تو ا ج ��د ه
يف دور

الأربع ��ة م ��ن البطولة اخلليجي ��ة وال�سيما
�إن ��ه �سيخو� ��ض مب ��اراة يف غاي ��ة الأهمية
�سيكون وزنها م ��ن العيار الثقيل �أمام
�شقيق ��ه الإمارات ��ي يف ال�ساع ��ة
اخلام�س ��ة والن�ص ��ف م�س ��اء
ي ��وم اجلمع ��ة املقب ��ل �ضمن
اجلول ��ة الثانية م ��ن الدور
الأول حل�س ��اب املجموع ��ة
الثاني ��ة ولق ��اء غ�ي�ر �سهل
م ��ع املنتخ ��ب اليمن ��ي
لك ��رة الق ��دم املتط ��وّ ر
يف ال�ساع ��ة اخلام�س ��ة
والن�ص ��ف م�س ��اء يوم
الأثنني املوافق الثاين
من �شهر كانون الأول
املقب ��ل �ضم ��ن اجلولة
الثالث ��ة والأخ�ي�رة
عل ��ى ملعب عب ��د الله بن
خليف ��ة بن ��ادي الدحي ��ل
الريا�ضي.
من جهته �أنهى اال�سباين
فليك� ��س �سان�شي ��ز م ��ن
و�ض ��ع مل�ساته النهائية على
خطة مباراة العراق االفتتاحية
والت�شكيل ��ة اال�سا�سي ��ة والت ��ي

يع ��وّ ل عليها كث�ي�ر ًا يف الفوز به ��ا من �أجل
التق ��دم خط ��وة نح ��و الت�أه ��ل اىل املرب ��ع
الذهب ��ي للبطول ��ة ع ��ن املجموع ��ة الأوىل
الت ��ي ت�ضم اىل جنبهم ��ا منتخبي الإمارات
واليم ��ن بعد �أن قام بجان ��ب مالكه امل�ساعد
بدرا�س ��ة املنتخب العراق ��ي ب�صورة جيدة
م ��ن خ�ل�ال املبارات�ي�ن املا�ضيت�ي�ن اللت�ي�ن
لعبهم ��ا يف العا�صم ��ة الأردنية ع ّم ��ان �أمام
منتخب ��ي �إي ��ران والبحري ��ن بالت�صفي ��ات
الآ�سيوي ��ة امل�شرتك ��ة لبطولة ك�أ� ��س العامل
لكرة القدم  2022وك�أ� ��س �آ�سيا لكرة القدم
.2023
ويعوّ ل �سان�شيز على اخلربة الكبرية التي
�أكت�سبها العبيه من خالل البطوالت ال�سابقة
التي خا�ضوه ��ا خالل العام اجلاري وتقف
يف مقدمته ��ا الن�سخ ��ة ال�سابع ��ة ع�شرة من
البطول ��ة الآ�سيوية لكرة الق ��دم التي �أحرز
لقبه ��ا لأول مرة وكذلك بطولة ك�أ�س �أمريكا
اجلنوبي ��ة لكرة القدم وجول ��ة الذهاب من
الت�صفي ��ات الآ�سيوية امل�شرتكة حيث �سبق
ل ��ه و�أن حق ��ق ف ��وز ًا غالي� � ًا عل ��ى املنتخ ��ب
العراقي به ��دف نظيف �سجله املدافع ب�سام
الراوي حيث جهّز منتخب ًا عماده الالعبون
الذي ��ن اختاره ��م يف قائمت ��ه النهائية لهذه
البطول ��ة الت ��ي يتط ّل ��ع فيه ��ا اىل ني ��ل لقب
رابع يف الدوحة.
وم ��ن جهتها ق ّررت اللجن ��ة املحلية املنظمة
للبطول ��ة باالتف ��اق م ��ع االحت ��اد اخلليجي
لك ��رة الق ��دم فت ��ح �أب ��واب ملع ��ب خليف ��ة
ال ��دويل لدخ ��ول اجلماه�ي�ر ع�ب�ر بوابت ��ه
االلكرتونية حلج ��ز �إمكانها على املد ّرجات
كال ح�س ��ب رق ��م تذكرته قبل ث�ل�اث �ساعات
من موعد احلف ��ل االفتتاحي الب�سيط الذي
�سيكون يف ال�ساعة ال�ساد�سة والربع م�ساء
الي ��وم الثالث ��اء تالفي ًا حل ��دوث ازدحامات
حي ��ث مت حتدي ��د �أبواب دخ ��ول امل�شجعني
القطريني والعراقي�ي�ن والإعالم الريا�ضي
مبختلف م�سمّياته و�أ�صحاب الدعوات من
ال�شخ�صيات املحلية واخلليجية والعربية
الذي ��ن مت دعوتهم من قبل االحتاد القطري
لكرة القدم.
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن القائم ��ة النهائي ��ة
للمنتخب الوطني لكرة القدم التي �أعتمدها
ال�سلوفين ��ي �سريت�شكو كاتانيت� ��ش تت�ألف
م ��ن الالعب�ي�ن فه ��د طال ��ب وحمم ��د حمي ��د
وجالل ح�سن و�أحمد �إبراهيم و�سعد ناطق
وميث ��م جبار وعل ��ي فائ ��ز م�صطفى حممد
جرب وع�ل�اء علي مه ��اوي و�أجم ��د عطوان
و�إبراهيم باي�ش وعل ��ي عدنان ومهند علي
كاظ ��م وع�ل�اء عب ��د الزه ��رة وع�ل�اء عبا�س
و�صفاء هادي وحمم ��د قا�سم و�شريف عبد
الكاظم وحممد ر�ضا وح�سن حمود.

�صدام ناري بين ريال مدريد و�سان جيرمان في البرنابيو
 بغداد  /املدى
ي�صطدم فريق ريال مدريد اال�سباين
لك ��رة الق ��دم يف ال�ساع ��ة احلادي ��ة
ع�ش ��رة م�ساء اليوم الثالثاء بتوقيت
بغداد بغرميه الفرن�سي باري�س �سان
جريم ��ان يف قم ��ة نارية عل ��ى ملعب
�سانياغو برينابيو بالعا�صمة مدريد
�ضم ��ن اجلول ��ة اخلام�س ��ة م ��ن دور
املجموع ��ة ب ��دوري �أبط ��ال �أوروب ��ا
لكرة القدم باملو�سم . 2020-2019
ويت�صدر فريق باري�س �سان جريمان
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نقط ��ة يف ختام اجلول ��ة الرابعة من
دور  32م ��ن الن�سخ ��ة احلالي ��ة م ��ن
دوري �أبطال �أوروبا لكرة القدم يليه
يف املرك ��ز الثاين فري ��ق ريال مدريد
اال�سب ��اين بر�صي ��د  7نق ��اط وح ��ل
فري ��ق كل ��وب ب ��روج البلجيك ��ي يف
املرك ��ز الثاين بر�صي ��د نقطتني فقط
فيما يقبع فريق غلطة �سراي الرتكي
يف املرك ��ز الرابع والأخري وله نقطة
واحدة فقط .
ويخو� ��ض الفري ��ق امللك ��ي بقي ��ادة

امل ��درب زي ��ن الدي ��ن زي ��دان املباراة
ب�شع ��ار رد االعتب ��ار ل ��ه عل ��ى �إث ��ر
اخل�س ��ارة الثقيل ��ة الت ��ي تلقاه ��ا من
فري ��ق باري� ��س �س ��ان جريم ��ان على
ملع ��ب االم ��راء بباري� ��س بثالثي ��ة
بي�ض ��اء يف افتت ��اح مناف�س ��ات
املجموع ��ة االوىل م ��ن �أج ��ل تعزي ��ز
حظوظ ��ه يف الظف ��ر باملرك ��ز الثاين
يف املجموع ��ة الأوىل الت ��ي �سي�ضع
فيها قادم ��ا يف دور ثمن النهائي اىل
جانب فري ��ق باري�س �س ��ان جريمان
الذي حجز مبكر التذكرة االوىل منذ

اال�صابة تبعد عموري عن بطولة الدوحة
 بغداد  /املدى
قرر الهولندي بريت فان مارفيك مدرب املنتخب االماراتي
لك ��رة الق ��دم ا�ستبع ��اد �صانع الألع ��اب عمر عب ��د الرحمن
(عموري ) ع ��ن قائمته النهائية املكونة من  23العب ًا التي
�ستخو� ��ض مناف�سات بطولة ك�أ�س اخلليج العربي الرابعة
والع�شري ��ن لك ��رة الق ��دم الت ��ي �ستنطل ��ق الي ��وم الثالثاء
بالعا�صمة القطري ��ة الدوحة وت�ستمر مبارياتها حتى يوم
الثامن �شهر كانون الأول املقبل .
وج ��اء ق ��رار عم ��وري ب�سب ��ب الإ�صاب ��ة الت ��ي مل يكتم ��ل
ال�شفاء التام منها حيث تواجد الأخري يف مدينة بر�شلونة

اال�سباني ��ة خالل االيام القليلة املا�ضي ��ة الجراء املزيد من
الفحو�صات الطبية قبل التحاقه باملنتخب االماراتي لكرة
الق ��دم يف مع�سك ��ره التدريب ��ي الذي �أقي ��م يف مدينة دبي
حي ��ث ف�ضل امل�ل�اك التدريبي بقيادة مارفي ��ك عدم الزج به
يف البطولة اخلليجية التي �ستكون مبارياتها تلعب ب�شكل
م�ضغ ��وط وخا�صة بع ��د ان اوقعته القرع ��ة يف املجموعة
االوىل اىل جان ��ب منتخبات الع ��راق واليمن وقطر حيث
م ��ن املنتظ ��ر �أن يعود الالعب عمر عب ��د الرحمن من جديد
اىل مدينة بر�شلونة ال�ستكمال برناجمه العالجي هناك .
و�شه ��دت قائمة الأبي�ض الإماراتي لكرة القدم غياب العب
الو�سط عل ��ي �ساملني واملدافع وليد عبا�س ب�سبب الإ�صابة
حيث �أ�صبح ��ت القائمة النهائية تتك ��ون من علي خ�صيف
وخال ��د عي�س ��ى وحمم ��د ال�شام�س ��ي وع ��ادل احلو�سن ��ي
و�س ��امل را�شد وحممد م ��رزوق وخليف ��ة النوبي ويو�سف
جاب ��ر واحل�س ��ن �صالح وحمدان الكم ��ايل وحممد برغ�ش
و�أحمد برمان وطارق �أحمد وعبد الله رم�ضان وا�سماعيل
احلمادي وبندر االحبابي وخليل احلمادي وماجد �سرور
وحمم ��د العطا� ��س وخلفان مب ��ارك وعلي �صال ��ح وجا�سم
يعقوب و�أحمد خليل وعلي مبخوت .
وم ��ن امل�ؤم ��ل �أن يفتت ��ح املنتخ ��ب الإماراتي لك ��رة القدم
م�شواره يف البطولة اخلليجية مبالقاة �شقيقه اليمني يف
ال�ساع ��ة التا�سعة والن�صف م�ساء الي ��وم الثالثاء بتوقيت
بغ ��داد عل ��ى ملع ��ب عب ��د الله ب ��ن خليف ��ة بن ��ادي الدحيل
الريا�ض ��ي يف خت ��ام م�ش ��وار اجلول ��ة الأوىل للمجموعة
الأوىل .

اجلولة الأخرية .
و�سيكون االنت�ص ��ار اخليار الوحيد
للقائ ��د رامو� ��س وزمالئ ��ه م ��ن اجل
اع ��اد الثق ��ة بهم من قب ��ل جماهريهم
عل ��ى ال�صعيد القاري خ�ل�ال املو�سم
احل ��ايل وت�أكي ��د ب� ��أن ري ��ال مدري ��د
م ��ازال طرف ًا مناف�س ًا بق ��وة على لقب
دوري �أبطال �أوروب ��ا من جديد بعد
�أن تن ��ازل عن ��ه مرغم� � ًا ل�صالح فريق
ليفربول االنكليزي باملو�سم املا�ضي
بع ��د �أن ت�س ّي ��ده مل ��دة ثالث ��ة موا�سم
متتالية .

بعبارة أخرى
 علي رياح

الكرة المفقودة !!
مع �إطاللة الن�س ��خة الرابعة والع�ش ��رين من ك�أ� ��س اخلليج العربي
 ،يُجي ��ب جنمن ��ا الإعالم ��ي والريا�ض ��ي الكبري م�ؤي ��د البدري على
ال�س�ؤال الذي يتك ّرر يف كل مرة  :كيف ان�ضم العراق �إىل ركب هذه
البطولة للمرة الأوىل عام 1976؟!
يق ��ول الب ��دري مقتفي ًا �أث ��ر البداية ( :يف ع ��ام  1974جنح االحتاد
الكويت ��ي لك ��رة القدم يف �إ�ص ��دار ق ��رار يت�ضمّن تغي�ي�ر ًا يف نظام
البطولة  ،والقرار اجلديد يعطي احلق �إىل الدولة املنظمة للبطولة
بدع ��وة من ت�شاء �إليها  ،و�أنه ��ا �أي  -الدولة املنظمة  -لي�ست ملزمة
بدعوة جميع الدول التي �سبق �أن وقعت على نظام البطولة.
وقبل �أيام من بدء البطولة الثالثة  1974و�صلت ر�سالة من االحتاد
الكويت ��ي لكرة الق ��دم تدعو رئي�س االحت ��اد العراقي حل�ضور حفل
االفتت ��اح  .كان رئي� ��س االحتاد �آن ��ذاك الأخ فهد ج ��واد املرية الذي
اعتذر عن تلبية الدعوة مل�شاغله الوظيفية وعندها تقرر يف االحتاد
تكليفي باملهمة.
�ساف ��رت �إىل الكوي ��ت يف �شه ��ر �آذار  ، 1974وكان ��ت الإج ��راءات
اخلا�ص ��ة بالبطولة قد ّ
متت  ،والوف ��ود امل�شاركة قد و�صلت  ،وفور
و�ص ��ويل قابل ��ت رئي� ��س احتاد الك ��رة الكويت ��ي �آن ��ذاك �أحمد عبد
العزي ��ز ال�سع ��دون وا�ستف�س ��رت من ��ه مبا�ش ��رة عن املوق ��ف ب�ش�أن
م�شاركة الع ��راق  ،ف�أ�شار �إىل �أن الأمر �أ�صبح يف يد الدولة املنظمة
للبطول ��ة املقبل ��ة  1976وه ��ي التي له ��ا احلق يف دعوتك ��م �أو عدم
دعوتكم �إليها.
طلب ��تُ من ��ه �أن يقدمن ��ي �إىل رئي�س االحت ��اد القطري لك ��رة القدم ،
فقال  :هناك حفل ا�ستقبال م�سا ًء و�سوف �أع ّرفك به  ،وتبقى م�س�ألة
دعوتكم للبطولة �أو عدم دعوتكم �ش�أن ًا خا�ص ًا بينك وبينه.
ويف امل�س ��اء  ،ويف حف ��ل اال�ستقب ��ال  ،قدّمن ��ي ال�سع ��دون �إىل �أحد
الأ�شخا� ��ص وقال يل هذا ه ��و رئي�س االحتاد القطري لكرة القدم ..
قل ��ت  :يل ال�شرف �أن اتع ّرف عليكم � ،أن ��ا م�ؤيد البدري من االحتاد
العراق ��ي لك ��رة الق ��دم  ..وكم كان ��ت ده�شت ��ي عظيمة عندم ��ا قال :
لي� ��س من املعق ��ول �أن تقدم نف�س ��ك يل يا �أ�ستاذ � ..إنن ��ي �أحمد علي
االن�ص ��اري تلمي ��ذك يف كلي ��ة الرتبي ��ة الريا�ضية يف بغ ��داد لأربع
�سن ��وات  ..كان ��ت ده�شتي �أعظ ��م  ،مل اتوقع �أن ي�صب ��ح ذلك ال�شاب
القطري الذي د ّر�سته يف كلية الرتبية الريا�ضية رئي�س ًا لالحتاد يف
بل ��ده  ..ت�صافحن ��ا وقبّلنا بع�ضنا البع�ض و�أخ ��ذين جانب ًا  ..قلت :
�أحم ��د جئت ��ك ب�أمر هام  ..ق ��ال � :آمر �أ�ستاذ � ..أجب ��ت � :أريد منك �أن
تدع ��و العراق �إىل بطولة اخلليج الرابع ��ة التي �ستنظمها قطر عام
 1976لأنني عرفت �أن �أمر الدعوة مناط بالدولة املنظمة.
ق ��ال  :نع ��م �أ�ست ��اذ � ،إن �أم ��ر الدع ��وة مُناط بن ��ا  ،ولك ��ن �أ�س�ألك هل
تري ��دون حق� � ًا امل�شارك ��ة يف البطول ��ة القادمة ؟ ف� ��إذا كنت ��م كذلك ،
ف�أرج ��و عدم الت�صريح لأية �صحيفة �أو �أي تلفزيون من تلفزيونات
اخلليج واعتربوا انف�سكم مدعوين لبطولة الدوحة.
َ�شدَدتُ على يده و�شكرت ُه وعادتْ بي الذاكرة �إىل ذلك الفتى �ضعيف
البني ��ة والذي كان يدر�س يف كليتنا وق ��د �أ�ضاع �إحدى كرات القدم
يف ملع ��ب الك�شاف ��ة �أثناء در�س م ��ادة كرة الق ��دم  ،وقد جاءين يف
اليوم التايل يطلب دفع ثمنها  ،لأنه كان ال�سبب يف �إ�ضاعتها  ..قلت
ل ��ه � :أحمد �إنن ��ا نعترب الطلبة العرب �أبناءنا  ،و�إذا كنت بحاجة �إىل
�أي �ش ��يء فعليك االت�صال بي � ،أما مو�ض ��وع �ضياع الكرة فاعتربه
من�سي ًا!
ً
عن ��د عودت ��ي �إىل بغ ��داد  ،قدم ��تُ تقري ��را لالحت ��اد العراق ��ي لكرة
الق ��دم بالأم ��ور التي حدث ��ت بيني وب�ي�ن رئي�س االحت ��اد القطري
لك ��رة الق ��دم  ..و�أبقينا الأمر �سر ًا  ..مل نذك ��ره لأحد  ..ووفى �أحمد
عل ��ي الأن�ص ��اري بوعده و�أر�س ��ل لنا الدع ��وة للم�شاركة يف بطولة
اخللي ��ج الرابع ��ة يف الدوح ��ة وكانت امل�شارك ��ة الأوىل لنا يف هذه
البطوالت ..وبرغم م ��رور كل هذا الزمن على بطولة الدوحة ف�إين
م ��ا زلت اعتربها من �أجمل ال ��دورات والبطوالت  ..ال �أدري ملاذا ..
ولك ��ن رمب ��ا لأنها كانت ال ��دورة الأوىل � ..أو رمب ��ا لأنها جاءت من
�شخ� ��ص عزيز و ّفـّى بعه ��ده � ..أو رمبا للحفاوة البالغة التي قوبلنا
به ��ا هناك م ��ن القطريني ومن �أحمد علي الأن�ص ��اري بالذات والتي
�أثارت ح�سد فرق اخلليج الأخرى!
***
من كتابي (م�ؤيد البدري  ..ذكرى وذاكرة) .
ُ
طلبت منه �أن يقدمني �إلى رئي�س
االتحاد القطري لكرة القدم  ،فقال
م�ساء و�سوف
 :هناك حفل ا�ستقبال
ً
أعرفك به  ،وتبقى م�س�ألة دعوتكم
� ّ
للبطولة �أو عدم دعوتكم �ش�أن ًا خا�ص ًا
بينك وبينه.

منتخب ال�شباب يرفع �شعار الفوز في مواجهة باك�ستان بم�سقط
 بغداد  /املدى
يلتق ��ي منتخ ��ب ال�شباب لك ��رة القدم
يف ال�ساع ��ة الثالث ��ة ع�ص ��ر الي ��وم
الثالث ��اء م ��ع نظ�ي�ره الباك�ست ��اين
عل ��ى ملعب ن ��ادي ال�سي ��ب الريا�ضي
بالعا�صم ��ة العماني ��ة م�سق ��ط �ضمن
اجلولة الثالثة من الت�صفيات امل�ؤهلة
للمجموع ��ة االوىل اىل بطول ��ة ك�أ�س
�آ�سيا حتت  19عام ��ا  2020اجلارية
حالي� � ًا مناف�ساتها حتى ي ��وم ال�سبت
املقب ��ل امل�ص ��ادف الثالثني م ��ن �شهر
ت�شري ��ن الث ��اين اجل ��اري مب�شارك ��ة
منتخب ��ات فل�سط�ي�ن والكوي ��ت
والعراق وباك�ستان واليمن .
و�سريف ��ع تالمي ��ذ امل ��درب قحط ��ان
جثري �شعار الفوز فقط الذي �سيكون
اخلي ��ار الوحي ��د له ��م من �أج ��ل بقاء
حظوظه ��م قائم ��ة يف التناف�س بقوة
على خطف بطاقة العبور باملجموعة
الأوىل اىل النهائي ��ات القاري ��ة التي
ت�ضيفه ��ا �أوزبك�ست ��ان خ�ل�ال الفرتة
م ��ن ال�ساد�س ع�ش ��ر من �شه ��ر �أيلول
ولغاي ��ة الثال ��ث م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن
الأول املقبل�ي�ن وال�سيم ��ا �إن ��ه يحت ��ل

املرك ��ز الثال ��ث يف الرتتي ��ب بر�صيد
نقط ��ة واحدة فق ��ط يف ختام اجلولة
الثاني ��ة من الت�صفيات متخلفا بفارق
خم�سة نقاط عن املنتخب الفل�سطيني
املت�ص ��در وثالثة نقاط ع ��ن املنتخب
الكويتي �صاحب مركز الو�صافة يليه
يف املرك ��ز الرابع املنتخ ��ب العماين
امل�ضي ��ف ب ��دون ر�صي ��د م ��ن النقاط
فيم ��ا يقبع املنتخب الباك�ستاين لكرة
الق ��دم يف املرك ��ز اخلام� ��س والأخري

بدون ر�صيد من النقاط .
و�سق ��ط منتخب ال�شب ��اب لكرة القدم
يف ف ��خ التعادل �أمام �شقيقه الكويتي
يف املب ��اراة الت ��ي انته ��ت بينهم ��ا
بنتيج ��ة ( )1-1حي ��ث جن ��ح الأخري
يف احل�صول على نقطة ثمينة عندما
�أ�ستثم ��ر مهاجمه البدي ��ل فهد جلوي
يف الدقيق ��ة  71فر�ص ��ة �أتيح ��ت ل ��ه
داخل منطقة جزاء العراق وجنح يف
�أدراك هدف التع ��ادل ملنتخبه الأزرق

لريفع من غلة نقاط ��ه اىل �أربع حيث
�سيواجه �شقيقه العماين يف ال�ساعة
ال�ساد�س ��ة م�س ��اء الي ��وم الثالث ��اء
عل ��ى ملعب ن ��ادي ال�سي ��ب الريا�ضي
بخت ��ام اجلول ��ة الثالث ��ة يف قم ��ة
خليجي ��ة مبك ��رة يعول عليه ��ا مدربه
الكرواتي دينك ��و ب�صورة كبرية يف
احل�ص ��ول على العالم ��ة الكاملة فيها
م ��ن �أجل خطف ال�ص ��دارة من غرميه
املنتخ ��ب الفل�سطين ��ي الذي ك�شر عن

�أنياب ��ه ب�أنه قادم لني ��ل بطاقة العبور
�إث ��ر انت�ص ��اره الغايل عل ��ى املنتخب
العم ��اين امل�ضي ��ف للت�صفيات بهدف
نظيف .
و�ست�شه ��د اجلول ��ة الرابع ��ة م ��ن
الت�صفي ��ات اقام ��ة لقاءي ��ن بع ��د غ ��د
اخلمي� ��س الأول �سيكون م ��ن العيار
الثقي ��ل يجم ��ع منتخب ال�شب ��اب مع
�شقيقه الفل�سطيني يف ال�ساعة الثالثة
ع�ص ��را بتوقي ��ت بغ ��داد عل ��ى ملعب
ن ��ادي ال�سي ��ب الريا�ض ��ي يعقب ��ه يف
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء اللقاء الثاين
ال ��ذي يق ��ام ب�ي�ن املنتخ ��ب العم ��اين
لك ��رة الق ��دم ونظ�ي�ره الباك�ست ��اين
فيم ��ا �ستج ��ري اجلول ��ة اخلام�س ��ة
والأخ�ي�رة حل�ساب املجموعة الأوىل
يوم ال�سبت املقب ��ل باجراء مباراتني
يف غاي ��ة الأهمي ��ة التي يتح ��دد على
�ضوئها هوي ��ة املنتخ ��ب املت�أهل اىل
النهائيات القارية االوىل يف ال�ساعة
الثالثة ع�صر ًا بني املنتخبني الكويتي
والفل�سطين ��ي والثاني ��ة يواجه فيها
منتخ ��ب ال�شب ��اب لك ��رة الق ��دم يف
ال�ساع ��ة ال�ساد�س ��ة م�س ��ا ًء منتخ ��ب
عمان يف ديربي خليجي �ساخن .
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بيان القوى ال�سيا�سية دليل على �إ�صرارها التم�سك بال�سلطة

البيان الذي �صدر عن اجتماع
القوى ال�سيا�سية الم�شاركة في
ال�سلطة منذ عام  2003وحتى اليوم
جاء مت�أخراً  ،بعد ان تفاقمت
الأو�ضاع االقت�صادية وال�سيا�سية
بدءا من �سقوط النظام ال�سابق
وحتى اليوم  ،هذه القوى هي
الم�س�ؤولة عن تردي الو�ضع
االقت�صادي وال�سيا�سي  ،ال فرق
في ذلك بين ما ا�سموه في بيانهم
(الموالة والمعار�ضة) جميعها
تتحمل الم�س�ؤولية عما و�صل اليه
الو�ضع الحالي عدا التجمعات غير
الم�ؤثرة (مثل الجبهة التركمانية)
.

ال حت ��اول هذه القوى التمل�ص من م�س�ؤوليتها
التاريخي ��ة واالخالقي ��ة والقانوني ��ة عن الذي
ح�ص ��ل يف الع ��راق من نه ��ب ل�ث�روات ال�شعب
وارتف ��اع ن�سب الفقر والبطال ��ة وتف�شي االمية
و�سوء الو�ضع ال�صح ��ي وعدم توفري ال�ضمان
االجتماعي واملعي�شي الكرمي الذي هو من �أهم
احلقوق االقت�صادية .
هذه الق ��وى م�س�ؤولة عن �إهدار املليارات التي
مت �إهدارها و�سرقتها قوت ال�شعب  ،العراقيون
الذي ��ن يعي�شون حتت خط الفقر ت�صل ن�سبتهم
اىل ( )25%كم ��ا يق ��ول التقرير ال ��ذي �صدر
م�ؤخ ��ر ًا عن البنك الدويل وت�ص ��ل هذه الن�سبة
اىل ( )%50يف حمافظ ��ة ال�سم ��اوة و ()%40
يف حمافظ ��ة الديواني ��ة  ،كان ينبغي على هذه
القوى �أن تع�ت�رف ل�شعبها بامل�س�ؤولية عن ذلك
منذ ف�ت�رة طويل ��ة � ،صحيح �إن �أح ��د قادة هذه
الكت ��ل (ال�سي ��د ه ��ادي العام ��ري) اع�ت�رف يف
�إح ��دى االجتماعات قائ ًال ب�أننا �أخط�أنا يف حق
�شعبنا  ،لكنه وهو يرت�أ�س كتلة برملانية تتحكم
يف الق ��رار ال�سيا�س ��ي مل يرتجم ما �أدىل به اىل
واقع يلم�سه املواطن العراقي .
ق ��وى الإ�سالم ال�سيا�سي وكعادتها منذ حتكمها
بالق ��رار ال�سيا�سي يف العراق تدعي انها قريبة
اىل املرجعي ��ة الديني ��ة العلي ��ا وال ��كل يعلم �أن
بع�ضه ��ا ال ي�ؤمن مبرجعي ��ة ال�سيد ال�سي�ستاين
يف النجف اال�ش ��رف  ،ولكنها حتاول �أن توهم
املواط ��ن العراق ��ي بانه ��ا قريب ��ة اىل املرجعية
 ،ولذل ��ك � ّأطرت البي ��ان ال�صادر ع ��ن اجتماعها
بعب ��ارة (واهت ��دا ًء بر�ؤي ��ة املرجعي ��ة الديني ��ة

د.علي كاظم الرفيعي

العليا)
ال ��كل يعلم بان املرجعية ومن ��ذ �سنوات عديدة
اغلق ��ت �أبوابه ��ا �أم ��ام ق ��ادة هذه الق ��وى وهو
م�ؤ�ش ��ر على عدم ر�ضائها ع ��ن �أداء هذه القوى
ق ��ادة و�أحزاب ًا � ،أك�ث�ر من ذلك د�أب ��ت املرجعية
وعلى ل�سان ممثليها خطبة اجلمعة اال�سبوعية
عل ��ى تنبيه امل�س�ؤول�ي�ن اىل معان ��اة املواطنني
ج ��راء �سيا�س ��ة املحا�ص�صة الت ��ي حاولت هذه
القوى �أن تعتمدها و�إعطاء ال�شرعية لها خمالفة
بذلك د�ستور الع ��راق الذي ين�ص على م�ساواة
املواطنني امام القانون وال يقر�أ التمييز بينهم
ب�سب ��ب اجلن� ��س والل ��ون والقومي ��ة والدي ��ن
واملذهب .
ا�ستخدم البيان و�أكرث من مرة عبارة (خطورة
االنزالق اىل الفو�ضى والالدولة) هذه العبارة
هي كلمة حق ولك ��ن ماذا �أراد بها املجتمعون ؟
هل �أن املتظاهرين ال�سلميني يرومون الفو�ضى
وزعزعة �أركان الدولة ؟ .
م ��ا ه ��ي الو�سائ ��ل واالمكاني ��ات الت ��ي لديه ��م
لتحقي ��ق ه ��ذا اله ��دف  ..ه ��ل �أن خروجه ��م

�شيوخ الع�شائر..من الأجنليز �إىل الطائفيني

لكن ه�ؤالء «الأ�شرار» هم �أبنا�ؤنا
ا�ستيقظ عادل عبد المهدي باكراً .لي�س
حاكم العراق.
غريب ًا �أن يجافي النومُ
َ
ثم �إنَّ الن�صف الثاني من ال�سبعينيات
لي�س المو�سم المالئم لنوم طويل هانئ.
يخالجه �شعور ب�أ َّنه �سيئ الحظ .انتظر
موعده مع رئا�سة الوزراء فجاءه في
توقيت �شائك .ترك له �أ�سالفه �إرث ًا
من الم�شكالت يكفي لإطاحة �أكثر من
حكومة .ومع ا�شتداد التجاذب بين
تر�سخت قناعته �أنه
وا�شنطن وطهرانَّ ،
رئي�س وزراء على خط الزالزل .لقد
التقت م�صائب الداخل بم�صائب الخارج
لتعبد الطريق نحو الكارثة.

يعيد ق ��راءة بيان وزارة الدفاع املمدد على
مكتب ��ه .نفت ال ��وزارة �أن تكون ا�ستوردت
قنابل الغاز التي ته�شم ر�ؤو�س املتظاهرين
وتقتله ��م ،و�ألق ��ت امل�س�ؤولي ��ة على «طرف
ثالث» .ما �أ�صعب �أن يق ��ر�أ رئي�س الوزراء
بيان� � ًا من هذا النوع �أ�ص ��دره وزير الدفاع
يف حكومت ��ه .ال ي�ستطي ��ع عب ��د امله ��دي
اال�ستقال ��ة من م�صري ال�شب ��ان الذين قتلوا
به ��ذا النوع م ��ن القنابل امل�سيل ��ة للدموع.
ثم �إنَّ البي ��ان نف�سه يطرح �أ�سئلة حمرجة:
م ��ن ا�ستورد ه ��ذه القناب ��ل القاتل ��ة؟ ومن
ا�ستخدمه ��ا؟ ومن هو هذا «الطرف الثالث»
الذي تخ�شى احلكومة ت�سميته كي ال نقول
اعتقاله؟
حظه �سيئ فع ًال .لو انطلقت االحتجاجات
احلالي ��ة من الأنب ��ار �أو ركام املو�صل لكانَ
�أمك ��نَ �إل�صا ُقها بـ«داع� ��ش» و«التكفرييني».
لكنها ت ��دور يف النجف وكربالء والب�صرة
والديوانية� ،أي يف معاق ��ل �شيعية ،ف�ض ًال
عن بغ ��داد .يطالبه املتظاه ��رون باجتثاث
الف�س ��اد وا�ستع ��ادة الأم ��وال املنهوب ��ة.
يكلفونه مهمة انتحارية.
�أم� � ٌر �آخ ��ر يقلق ��ه� .أح ��رق املتظاهرون يف
امل ��دن ال�شيعي ��ة �ص ��ور ًا لرم ��وز �إيراني ��ة.
ن� �دَّدوا �أي�ض� � ًا بتدف ��ق الب�ضائ ��ع الإيرانية
ملناف�س ��ة الب�ضائع العراقي ��ة .يت�ساءل عبد
امله ��دي بحذر يف مكتبه :ه ��ل ذهبت �إيران
�أبع َد مما يحتمل يف �إدارة ال�ش�أن العراقي؟
وه ��ل �صحيح ما يهم�س ب ��ه البع�ض من �أنَّ
علي ��ه «�أن يختار ب�ي�ن طري ��ق ال�سي�ستاين
أ�صعب �أنْ يختار!
وطريق �سليماين»؟ ما � َ
ه ��ل �شاخ نظام ما بعد �صدام باكر ًا؟ يبحث
ع ��ن �إجاب ��ات .ت�ستوقف ��ه ه ��ذه القطيع ��ة
الكاملة مع ه�ؤالء ال�شبان الذين ال يبخلون
ب�أرواحه ��م ،رغ ��م حتذي ��رات ال�سلط ��ة
وتهديدات «احل�ش ��د» وممار�سات «الطرف
الثال ��ث» .يغم�ض عينيه ،ويقول لنف�سه :ال
ن�ستطيع �إنكار �أ َّنهم �أبنا�ؤنا.
يف ب�ي�روت ،ا�ستيقظ مي�ش ��ال عون باكراً.
ي ��كاد ي�شع ��ر �أن ��ه �سي ��ئ احل ��ظ .انتظ ��ر

الرئا�س ��ة طوي ًال لك َّنها مل تفت ��ح له ذراعيها
�إال مت�أخ ��رة ويف توقيت �شائك .ا�ستلزمت
حتالف ��ات مكلف ��ة وم�صاحل ��ات باهظة .مل
ي�ستط ��ع تروي� ��ض كل ه ��ذه التناق�ض ��ات.
وح�ي�ن التقت م�صائ ��ب الداخ ��ل مب�صائب
التجاذب الأمريكي  -الإيراين ه َّبت رائحة
الكارثة.
مل يتوق ��ع العا�صفة� .سلوك بع�ض املقيمني
حت ��ت جناحيه ين ��ذر بتحويله ��ا �إع�صار ًا.
الرئي� ��س ال ��ذي اعتق ��د دائم� � ًا �أن ��ه املنق ��ذ
يتف� � َّرج الآن عل ��ى االنح ��دار املت�س ��ارع
نح ��و الإفال� ��س .من الظل ��م حتميله وحده
م�س�ؤولي ��ة ه ��ذا االنهي ��ار الوا�س ��ع ،لكن ��ه
الرئي� ��س وال ي�ستطي ��ع التن�صل من حتمل
جزء كب�ي�ر منه ��ا� .سين�سى النا� ��س �أ�سماء
كثريين و�سيحفظ ��ون �أنَّ الكارثة ح َّلت يف
عهده.
ه ��ل انقط ��ع االت�ص ��ال متام ًا ب�ي�ن الرئي�س
الثمانيني والفتي ��ان الذين يحت�شدون يف
ال�ساح ��ات؟ جيل يغرف م ��ن قامو�س �آخر.
ال يعنيهم قوله «يا �شعب لبنان العظيم» .ال
يتو َّقفون عند معارك �سوق الغرب ومدافع
�س ��وق الغ ��رب .ال يري ��دون ق ��راءة ق�ص ��ة
خروج ��ه �إىل املنف ��ى ومالب�س ��ات عودته.
جيل �آخ ��ر مهجو�س بامل�ستقب ��ل وال يعنيه
املا�ضي.
عا�صفة �شابة وعابرة للطوائف .ال ي�صدق
�أحد �أ َّنها من �صناعة فيلتمان �أو بتحري�ض
من جنب�ل�اط �أو جعجع� .إ َّنها عا�صفة الفقر
والبطال ��ة والأف ��ق امل�س ��دود والنقمة على
الف�س ��اد وامل�شارك ��ة في ��ه �أو ال�سكوت عنه.
ال جدوى من نعته ��م بالأ�شرار واملخربني،
فه�ؤالء هم يف النهاية �أبنا�ؤنا.
يف طهران ،ا�ستيقظ ح�سن روحاين باكر ًا.
تق ��ول التقارير �إنَّ الهدوء عاد �إىل �أكرث من
مائ ��ة مدينة �شملتها موج ��ة االحتجاجات.
�أخمدت العا�صف ��ة .والنظام لي� ��س مهدد ًا.
يبت�س ��م .ال يعرف ه� ��ؤالء الفتي ��ان الفارق
الكبري بني النظام الإيراين والأنظمة التي
�سقط ��ت على وقع قرع الطناجر والهتافات

بتظاه ��رات �سلمي ��ة يومي� � ًا يف م ��دن الع ��راق
�أو اعت�صامه ��م يف �ساح ��ة التحري ��ر والأماكن
الأخ ��رى يدي اىل زعزعة الدولة ؟ �أم �أن موقف
الط ��رف الآخر وه ��ي الق ��وات االمني ��ة حينما
ت�ستخدم الر�صا�ص احل ��ي والقنابل ال�صوتية
وقناب ��ل الغ ��از امل�سي ��ل للدم ��وع والت ��ي يت ��م
ا�ستريادها من قبل جهات خارجة على القانون
كم ��ا ادعى ذلك وزي ��ر الدفاع  ،ه ��ذا املوقف من
الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة ي ��راد ب ��ه تخوي ��ف املواطن
وت�شويه حقيقة �سلمي ��ة التظاهرات واال�ساءة
اىل املطال ��ب الوطني ��ة التي غدت �شع ��ار ًا ثابت ًا
لعم ��وم العراقي�ي�ن ولي� ��س للمتظاهري ��ن فقط
 ،ويف نف� ��س اله ��دف ويف الفق ��رة ( )4م ��ن
البي ��ان هناك جتن ��ي وا�ضح وا�س ��اءة متعمدة
اىل االنتفا�ض ��ة ال�شعبي ��ة حينم ��ا ذك ��ر البي ��ان
وب�ص ��دد �ض ��رورة ك�ش ��ف ومعرف ��ة املند�سني ،
�إن التظاه ��رات قد �شوهت و�إنه ��ا انحرفت عن
�سلميتها ب�سببهم .
حت ��ى هذا اليوم ما زال ��ت التظاهرات حمتفظة
بطابعها ال�سلمي  ،اما حماوالت ت�شويها فت�أتي

م ��ن خالل املند�س�ي�ن الذين �إن وج ��دوا فهم قلة
 ،ي�ض ��اف اىل ذل ��ك ت�صريح ��ات بع� ��ض �أجهزة
الإع�ل�ام العراقي ��ة وكذل ��ك ت�صريح ��ات بع�ض
الناطق�ي�ن با�س ��م احلكومة  ،وكمث ��ال على ذلك
م ��ا اعلنه ال�سيد عبد الكرمي خلف الناطق با�سم
القائد الع ��ام للقوات امل�سلحة ب� ��أن املعت�صمني
يف املطع ��م الرتكي قاموا ب�ألق ��اء (� )1000ألف
قذيفة مولوتوف �ضد القوات االمنية .
مل ي� ��أت البي ��ان اىل ذك ��ر �شه ��داء االنتفا�ض ��ة
الذي ��ن ج ��اوز عدده ��م (� )350شهي ��د ًا واكرث
م ��ن (� )15ألف جري ��ح  ،معظ ��م املطالب التي
ورد ذكره ��ا يف البيان ال�ص ��ادر عن االجتماع
ال ��ذي عقد يف مقر ح ��زب احلكمة يوم ال�سبت
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ب ��د�أت وتنوعت وازدادت مع ا�ستهانة �أحزاب
ال�سلط ��ة مبطالب املواطن�ي�ن و�إ�صرارها على
التم�س ��ك بنه ��ج املحا�ص�ص ��ة وتف�ش ��ي الف�ساد
يف ج�سد الدولة  ،ولن�س� ��أل هذه الأحزاب من
ال ��ذي ّ
عطل الت�شريعات التي كانت تطالب بها
الق ��وى الوطني ��ة وهي قانون حري ��ة التعبري
ع ��ن ال ��ر�أي وقان ��ون الك�س ��ب غ�ي�ر امل�شروع
وتقليل الروات ��ب واالمتيازات غ�ي�ر املقبولة
التي تتمت ��ع بها الرئا�سات الث�ل�اث والوزراء
والدرج ��ات اخلا�ص ��ة واحل�ص ��ول عل ��ى �أكرث
من راتب مبوجب قوانني كانت هذه الأحزاب
وراء ت�شريعه ��ا يف جمل� ��س الن ��واب  ،ومم ��ا
يث�ي�ر اال�ستغ ��راب يف بيان الكت ��ل ال�سيا�سية
مطالبته ��ا القائ ��د الع ��ام للق ��وات امل�سلح ��ة
والأجه ��زة الأمنية حتديد اجله ��ات املتورطة

يف اختط ��اف وقت ��ل املتظاهري ��ن وا�ستهداف
و�سائ ��ل الإع�ل�ام �إب ��ان ان ��دالع التظاه ��رات
واالف�ص ��اح عنه ��م لل ��ر�أي الع ��ام وتقدميه ��م
للعدالة  ،هل يعقل �أن يقتنع املواطن العراقي
�أن هذه الكتل ال�سيا�سية املتحكمة يف وزارات
الدول ��ة وخ�صو�ص� � ًا يف الأجه ��زة الأمني ��ة
والأم ��ن الوطن ��ي ال عل ��م لديه ��ا مبجري ��ات
الأم ��ور و�إنها بحاج ��ة اىل دلي ��ل يقنعها مبن
�أطل ��ق الر�صا�ص احلي وقناب ��ل الغاز امل�سيل
للدموع على املتظاهرين  ،ومن هم القنا�صون
الذين اطلقوا ر�صا�صه ��م الغادر على ال�شباب
يف مقتب ��ل اعمارهم � ،إن حماوالت هذه الكتل
�إبع ��اد نف�سها ع ��ن امل�س�ؤولية و�إلغ ��اء التبعية
عل ��ى رئي�س الوزراء ومنحه م ��دة ( )45يوم ًا
لتحقيق ما ورد يف بع�ض فقرات البيان ماهو
�إال دليل على الت�سويف واملماطلة وحماولتها
اال�ستفادة من عامل الوقت .
ال ��ر�أي الع ��ام واملتظاه ��رون بالأخ� ��ص عل ��ى
قناعة ب�أن احلكومة احلالية والكتل ال�سيا�سية
امل�شاركة فيها ه ��ي امل�س�ؤولة عن �إراقة الدماء
الغزيرة والعزيزة على كل مواطن  ،وبالتايل
الميكن ا�ستمراره ��ا بالعمل وهي غري م�ؤهلة
الن تق ��ود الب�ل�اد  ،والبد من اختي ��ار حكومة
جدي ��دة ت�ض ��م عنا�ص ��ر وطني ��ة م�ستقل ��ة ال
متث ��ل الكتل ال�سيا�سية الت ��ي حتكمت بالقرار
ال�سيا�سي طيلة ال�سنوات املن�صرمة .
�إن بيان الكت ��ل ال�سيا�سية ما هو �إال دليل �آخر
عل ��ى اال�ستهان ��ة مبطالب ال�شع ��ب والإ�صرار
على التم�سك بال�سلطة .

د.قا�سم ح�سني �صالح

غ�سان �شربل

يف ال�ساح ��ات .يق ��ول يف نف�س ��ه� :إذا كان
املر�ش ��د مل ي�سم ��ح ب�سق ��وط نظ ��ام ب�ش ��ار
الأ�س ��د يف دم�ش ��ق ،فه ��ل ي�سم ��ح ب�سقوط
النظام يف طهران؟
ثمة �أ�سئلة ال ي�ستطي ��ع طرحها على الر�أي
الع ��ام �أو م�صارح ��ة املر�ش ��د به ��ا .النظ ��ام
لي� ��س مهدد ًا ،لكن ملاذا يحت ��اج بعد �أربعني
عام� � ًا م ��ن قيام ��ه �إىل ه ��ذه الوجب ��ات م ��ن
اجلثث لإ�سكات النا�س كلما فا�ض غ�ضبهم
�شاخت الثورة
وتدفقوا يف ال�شوارع؟ هل
ِ
فع�ل ً�ا؟ ومل ��اذا يغ ��رف ه� ��ؤالء ال�شب ��ان من
قامو� ��س ال ي�شب ��ه قامو�سه ��ا وي ��كاد يكون
نقي�ضه؟ جيل مل تعد ت�ستفزه عبارة «املوت
لأم�ي�ركا» �أو �إعادة ن�ش ��ر �صور الأمريكيني
�أ�سرى يف �سفارة بالدهم يف طهران؟ جيل
ال يب ��دو معني ًا بهذا اال�شتب ��اك الطويل مع
«ال�شيطان الأكرب».
النظام لي�س مهدد ًا لكن غربته عن الأجيال
اجلدي ��دة تتعمق وك�أنه يه ��رب �إىل الأمام.
جيل يتحدَّث ع ��ن الفقر والف�ساد ومعدالت
البطال ��ة وحق ��وق الإن�س ��ان والبيئ ��ة
واحلري ��ات واالنخراط يف ث ��ورات العامل
التكنولوجي ��ة والنواف ��ذ املفتوح ��ة يف
القرية الكونية .جيل ال يعرتف باخلطوط
احلمر التي اقتنع بها الآباء �أو ا�ست�سلموا
له ��ا .جيل يق ��ر�أ يف كت ��ب �أخ ��رى .ي�صدق
ر�سائ ��ل هاتف ��ه الذك ��ي �أك�ث َ
�ر مم ��ا ي�صدق
النا�صح�ي�ن واملهددين .يعرف روحاين �أنَّ
املر�ش ��د حمل على «الأ�ش ��رار» الذين ركبوا
موجة االحتجاج ��ات .لك َّنه يقول يف �سره
�إن ه�ؤالء الأ�شرار هم �أبنا�ؤنا.
جي ��ل جديد هن ��ا وهن ��اك وهنال ��ك� .شبان
و�شابات �شحذت الهواتف الذكية وو�سائل
االت�ص ��ال �أحالمهم وخميالته ��م ومطالبهم
و�شغفه ��م .ال يح ُّب ��ون كتبن ��ا .وال يق ��رون
خماوفن ��ا .وال يحرتمون اخلطوط احلمر
وال يخاف ��ون اال�ستب ��داد وال يتقبل ��ون
العي� ��ش يف دول ��ة فا�س ��دة مت�صدع ��ة .لكن
ه�ؤالء «الأ�شرار» هم �أبنا�ؤنا.
عن ال�شرق الأو�سط

�أثار لقاء عدد من �شيوخ الع�شائر بال�سيد عادل عبد المهدي ا�ستياء كثيرين وا�صفين الموقف ب�أنه ال
ي�صح وطني ًا و�أخالقي ًا ،فرحت �أبحث في تاريخهم عن عالقتهم بالحاكم تحديداً،فوجدت �أنهم كانوا
يقفون مع الأقوى .ففي التقرير الذي �أعدته دائرة اال�ستخبارات البريطانية في العراق عن م�شايخ
والية بغداد �سنة ،1917يذكر مترجمه الدكتور عبد الجليل الطاهر �أن بع�ض �شيوخ الع�شائر كانوا
متعاونين مع الإنكليز،و�أنهم كانوا يح�صلون منهم على الر�شاوى،و�أن الإنكليز ا�ستعملوا �أ�ساليب الإغراء
وتلويث ال�ضمائر وا�ستطاعوا �شراء ذمم بع�ض �شيوخ الع�شائر.
ويذك ��ر (ول�س ��ن) �أن الإنكلي ��ز
ا�ستطاع ��وا �أن ير�ش ��وا �شي ��خ �آل
فتلة( عل ��وان احلاج �سع ��دون) ب�ألف
باوند،وقدم ��وا مبلغ ًا ال يقل عن �ألفي
باوند �إىل �آل �شبل بوا�سطة اخلزاعل
ليمنعوا ت�سليح الع�شائر التابعة لهم
ويبق ��وا هادئني..وح�ص ��ل �آخ ��رون
عل ��ى مبال ��غ �ضخمة،برره ��ا الدكتور
كاظ ��م حبي ��ب يف كتابه (ملح ��ات عن
ع ��راق الق ��رن الع�شري ��ن) بتف�س�ي�ر
�سيكولوج ��ي ب�أنه ��م ال يح�سب ��ون ما
يق ��دم لهم على �أن ��ه ر�شوة ،بل ب�سبب
قوته ��م وا�ضط ��رار الآخري ��ن عل ��ى
تق ��دمي ذلك لهم رغب ��ة يف التزلف لهم
�أو تخل�ص ًا من �شرورهم.ومع �أن هذا
التف�سري ين�سجم وطبيعة ال�شخ�صية
البدوية،ف�إن ��ه تربي ��ر الزدواجي ��ة
املواق ��ف ول�سلوك غري مقبول وطني ًا
و�أخالقي ًا.
وللعل ��م ،ف ��ان االنكلي ��ز ه ��م الذي ��ن
�أدخلوا �شي ��وخ الع�شائ ��ر �إىل ميدان
ال�سيا�س ��ة .ففي التقري ��ر الذي �أعدته
"امل� ��س بيل" ورفعت ��ه �إىل احلكومة
الربيطاني ��ة ع ��ام �،1923أ�شارت فيه
�إىل �أن �أ�صل ��ح طبق ��ة حلك ��م الع ��راق
ه ��م �شي ��وخ الع�شائ ��ر .وله ��ذا �أ�شرك
ر�ؤ�س ��اء الع�شائ ��ر منذ بداي ��ة احلكم
امللكي يف املجال�س النيابية املتعاقبة
بعدد كبري قد يزي ��د على ثلث �أع�ضاء
املجال� ��س املذكورة.وكانوا ي�أمترون
أرا�ض
ب�أم ��ر الإنكليز الذين منحوهم � ٍ
وا�سع ��ة .وكان احلك ��م امللك ��ي ه ��و
الع�ص ��ر الذهبي ل�شي ��وخ الع�شائر�،إذ
�ص ��اروا في ��ه �أ�صح ��اب ث ��راء فاح�ش
وجاه عظيم واعتبار اجتماعي كبري
و�سلط ��ة ي�ستعان بها يف �إدارة البالد
و�ضرب املعار�ض ��ة ال�سيا�سية .وكان
دوره ��م يف الربمل ��ان مث ��ار �سخري ��ة
النا� ��س و�إط�ل�اق الن ��كات عليهم،من
قبي ��ل الت�صويت داخ ��ل الربملان على

ق ��رار برف ��ع الأي ��دي،وكان �أحده ��م
نائم ��ا يف املجل�س ومل ��ا �أيقظوه رفع
ي ��ده وقال"موافج..يعن ��ي مواف ��ق"
دون �أن يعرف ما هي الق�صة!
والنظام ال�سيا�سي يف العراق تعامل
مع �شي ��وخ الع�شائر مبعيار قوة هذه
الع�شائ ��ر يف دع ��م حكوم ��ة ال�سلطة.
فالنظام ال�سابق �شجع على ا�ستيطان
ع�شرية اجلنابيني يف ال�شريط الواقع
جنوب بغداد لتكون حائ ًال بني بغداد
واملدن ال�شيعية يف اجلنوب .ويذكر
الدكتور علي عب ��د الأمري ع ّالوي يف
كتاب ��ه (احت�ل�ال الع ��راق) �أن ر�ؤ�ساء
الأفخ ��اذ الع�شائرية اجلنابية منحوا
�أرا� ٍ��ض زراعية خ�صب ��ة يف اللطيفية
واليو�سفي ��ة واملحمودي ��ة .وي�ش�ي�ر
التقرير اخلا�ص من املعهد الأمريكي
لل�س�ل�ام ،ني�س ��ان � 2005إىل �أن هذه
املنطق ��ة هي التي �ص ��ارت تعرف يف
م ��ا بع ��د بـ"مثل ��ث املوت"،فيما كانت
�سلط ��ة النظ ��ام ال�سابق تنظ ��ر بعني
الريب ��ة �إىل ع�شائ ��ر الدلي ��م لأن عدد ًا
من �ضب ��اط الدليم كانوا قد ا�شرتكوا
يف حماوالت كب�ي�رة للإطاحة بنظام
�صدام�،أخطره ��ا املحاول ��ة الت ��ي قام
به ��ا اللواء الطيار حممد مظلوم عام
.1995
وباملقاب ��ل عم ��د �ص ��دام �إىل ت�شكي ��ل
م ��ا �أطلق عليه (�شي ��وخ �أم املعارك)..
كان كث�ي�رون منه ��م ر�ؤ�س ��اء ع�شائ ��ر
�شيعي ��ة ا�ش�ت�رى ذممهم بدف ��ع هدايا
مالي ��ة وم�سد�س ��ات وامتي ��ازات
�أخرى،لق ��اء قيامه ��م بال�سيطرة على
�أف ��راد ع�شائره ��م و�أن يكونوا عيون ًا
لل�سلط ��ة يف مناطقهم،وا�ستج ��اب
عدد منهم طمع� � ًا بـ(التكرمي) �أو دفع ًا
ل�ش ّر طاغية ال يرحم.ومثل هذا حدث
�أي�ض� � ًا يف النظ ��ام الدميقراط ��ي �،إذ
التقى رئي�س جمل�س الوزراء (نوري
املالك ��ي) بع ��دد م ��ن ال�شي ��وخ ولك ��ن

بق�ص ��د ك�س ��ب �أ�ص ��وات �أتباعه ��م يف
االنتخابات وت�أييدهم ل�شخ�صه.
ولأول م� � ّرة يف تاري ��خ احلكوم ��ات
العراقي ��ة يكون �سوء �إدارة احلكومة
ل�ش� ��ؤون النا� ��س والب�ل�اد �سبب� � ًا يف
بع ��ث ال ��روح الوطني ��ة وخف� ��ض
الع ��داء الطائف ��ي بني �شي ��وخ ع�شائر
يف الطائفت�ي�ن ال�س ّني ��ة وال�شيعي ��ة.
فبع ��د ان ��دالع التظاه ��رات يف
الأنب ��ار يف الأ�سب ��وع الأخ�ي�ر م ��ن
ع ��ام ، 2012وم ��ن ث ��م انتقاله ��ا �إىل
املو�ص ��ل و�سام ��راء وم ��دن عراقي ��ة
�أخرى،وظهور �شي ��وخ ع�شائر �س ّنية
ت�شك ��و ظلم احلكوم ��ة وت�ؤيد مطالب
جماه�ي�ر انتظم ��ت يف تظاه ��رات
عفوي ��ة مل ت�ستج ��ب له ��ا احلكوم ��ة
ب ��ل �سخ ��ر منه ��ا رئي�سها(املالك ��ي)
بو�صفه ��ا (فقاعات)،عُقد يف الب�صرة
بع ��د �أربع ��ة �أ�سابي ��ع م ��ن ان ��دالع
تل ��ك التظاهرات،وحتدي ��دا يف
، 2013/1/19جمل� ��س �ض ��م �شيوخ
ع�شائر من الب�صرة ومي�سان وذي قار
ب�أغلبية �شيعية �،أعلنوا فيه ت�ضامنهم
م ��ع املطال ��ب ال�شرعي ��ة للمتظاهرين
يف املدن ذات الأغلبي ��ة ال�س ّنية.ويف
الي ��وم نف�س ��ه �أق ��ام �شي ��وخ ع�شائ ��ر
جمل�س عزاء يف مدينة النجف ل�شيخ
ع�شائ ��ر اجلبور (حمم ��د طاهر العبد
ربه)الذي اغتيل يف املو�صل وعدّوه
رمز ًا من الرموز الوطنية.
باملقابل،نظمت وزارة الداخلية يف
اليوم نف�سه م�ؤمتر ًا مو�سع ًا لر�ؤ�ساء
ع�شائ ��ر من الطائفتني.وم ��ع �إنه دعا
�إىل ت�شكيل جلنة من ر�ؤ�ساء الع�شائر
لتوحي ��د مطالب املتظاهري ��ن�،إال �أن
اله ��دف الرئي� ��س ل ��ه هو خط ��ب و ّد
�شيوخ ع�شائر ليكونوا مع احلكومة.
وي�ش�ي�ر تقرير لــ(امل ��دى بر�س) �إىل
�أن وزارة الداخلي ��ة وزع ��ت (�أم� ��س
ال�سب ��ت  ،)2013/1/19ا�ستمارات

خا�صة بحيازة وحمل ال�سالح لأكثـر
م ��ن  150من �شي ��وخ الع�شائر بينهم
زعم ��اء قبليون م ��ن الأنبار ،ودعتهم
�إىل التدخ ��ل لوق ��ف التظاه ��رات.
وهذا حال كل احلكومات العراقية..
�إنه ��ا ت�ستميل �إليها �شي ��وخ الع�شائر
ح�ي�ن ت�شع ��ر بخط ��ر يتهددها،و�إنها
جتزل العطاء ملن يتعاون معها،و�إن
عدد ًا من ال�شي ��وخ ي�ستجيبون لذلك
حتى ل ��و كانوا يعلمون �أن احلكومة
على باطل.
والباط ��ل الأك�ب�ر ارتكبت ��ه حكوم ��ة
ال�سي ��د ع ��ادل عب ��د املهدي�،ض ��د
متظاه ��ري انتفا�ضة واحد ت�شرين/
اكتوب ��ر �، 2019إذ زاد ع ��دد �شه ��داء
االنتفا�ض ��ة لغاية يوم لقائه بر�ؤ�ساء
الع�شائ ��ر ه� ��ؤالء يف (20ت�شري ��ن
ثاين/نوفمرب) على ثالثمائة و�أكرث
م ��ن (� )15أل ��ف م�صاب،معظمه ��م
م ��ن ال�شب ��اب والأح ��داث ،ف�ض�ل ً�ا
ع ��ن عملي ��ات اغتي ��ال واختط ��اف
وتعذيب.
ويف ا�ستط�ل�اع لنا ،و�صف كثريون
ه ��ذا املوق ��ف ب�أن ��ه (غ�ي�ر �شري ��ف)
و(كان عليه ��م �أن يرف�ض ��وا مقابل ��ة
قاتل �أبنائهم)..و�سخر منهم كثريون
ب�أهزوجات عراقية:
(عمت عينك وعني الردي الاليذ بيك
لو تيهت دربك دمهم يدليك
احلك راكبك من را�سك لرجليك
والله عكالك م ��ا بيه �صوج..ال�صوج
اجلوه عكالك)
باملقابل،هناك �شيوخ ع�شائر رف�ضوا
دع ��وة رئي� ��س الوزراء،و�آخ ��رون
�شاركوا او ت�صدروا
ً
التظاهرات،و�آخرون بنوا خيما يف
�ساحات التحرير با�سماء ع�شائرهم..
وه�ؤالء ه ��م الذين �ستبق ��ى ر�ؤ�سهم
مرفوعة ..فما بعد ت�شرين  2019لن
يكون كما قبله..بالت�أكيد.
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الآخر في مخيال ال�سرد� ..أ�سطورة بكاء ال�سيد
الم�سيح
ناجح املعموري

ا ّت�سع القدا�س في رواية " يا مريم
" ليحتوي حياة الآخر  ،ولي�س
العن�صر الديني فقط  .ي�أخذه
الروائي نحو حياة �أو�سع وكينونة
عامة وكلية  ،وما ينطوي عليه
القدا�س من داللة دينية خا�صة
 ،يف�ضي باتجاه م�شتركات مع
الديانات كلها في العالم ( كنت
ارى القدا�س احتفا ً
ال بالحياة ،
وبالوالدة والموت والبعث  ،لي�س
للم�سيح وحده  ،بل للجميع .
اتخيل الم�سيح �شجرة مقد�سة ال
تموت مهما اقتلعتها العوا�صف
وجرفتها الطوفانات �شجرة تعود
الى الحياة كل ربيع �ص . )101

ال�س ��يد امل�س ��يح يومئ للجميع الذين تعر�ضوا
لإب ��ادات يف الع ��راق  ،لك ��ن ال�ش ��جرة ممت ��دة
عميق� � ًا بالأر�ض  ،را�ض ��ية بوجوده ��ا يف رحم
الأ ّم الرمزي ��ة  /الأر� ��ض املانح ��ة له ��ا فر�ص ��ة
التجدد واالنبعاث يف الربيع  .ال�سيدة العذراء
ت�أمل ��ت �أكرث من امل�سي ��ح  ،لأنها ر�أت ابنها يعذب
وي�صل ��ب وال �أعظ ��م م ��ن ع ��ذاب الأم  .مبعن ��ى
ا�ستع ��اري كان ��ت هن ��ا متماهي ��ة م ��ع الع ��ذراء
م ��رمي  ،على الرغم م ��ن �أنها مل ت ��ر طفلها ( �أين
الل ��ه كان يق ��وم م ��ن املوت كل ع ��ام  ،لك ��ن �أين
االن�س ��ان  ،ابن ��ي �أنا غرق يف امل ��وت حتى قبل
�أن يول ��د  ،ول ��ن يق ��وم منه �أب ��د ًا  ،ف�صار الرحم
ق�ب�ر ًا واجل�سد مقربة  .مق�ب�رة �أزورها دون �أنْ
احترك �ص . )136
مل تك ��ن النخل ��ة وحدها ـ� �ـ يف امل�سيحية ـ� �ـ دال ًة
على اخل�صوبة وح�ضورها حلظة والدة ال�سيد
امل�سيح  ،ب ��ل �شجرة الزيتون ـ� �ـ كذلك الأ�شجار
كله ��ا ــ لك ��ن �شج ��رة الزيت ��ون �شه ��دت ال�صالة
الأخرية للم�سيح حتت ظاللها  ،وهذا ما واظبت

الـ

�سنان �أنطوان
عليه مها كل جمعة لت�شاركه ب�أحزانه وت�ستذكر
�أ�ساط�ي�ر امل�سيحي ��ة ع ��ن الزيتون بطعم ��ه امل ّر
والذي حت ��ول حلو ًا بعد الليل ��ة التي بكى فيها
ي�سوع وحيد ًا و�سقى �أ�شجار الزيتون ب�آالمه .
يت�سع املعنى الرمزي ملها التي �أ�سقطت جنينها
ب�سبب انفجار �سيارة مفخخة قريب ًا من دارها ،
ويعاود الرمز الأمومي ح�ضوره يف الأ�سطورة
الإ�سالمي ��ة  ،وكان الروائ ��ي �سن ��ان �إنط ��وان
يق�ت�رح م�ش�ت�رك ًا ب�ي�ن الأ�سط ��ورة امل�سيحي ��ة
والإ�سالمي ��ة يف �إ�شارة �ضمني ��ة لل�سيدة هاجر
زوج ��ة يعقوب بع ��د طردها مع طفله ��ا  ،وكيف
واجه ��ت امل�أ�س ��اة ( احمل ر�ضيع ��ي الذي يبكي
م ��ن العط�ش  .ال �شيء حولن ��ا �سوى ال�صحراء
 ...فوقن ��ا غيم ��ة واحدة تدفعه ��ا الريح ويقول
يل �ص ��وت  ،ك�أن ��ه قادم م ��ن ال�سم ��اء  :ارك�ضي
وراءه ��ا لي�ش ��رب ابن ��ك ! ارك�ض ��ي وارك�ض ��ي
الهث ��ة ور�ضيعي يبك ��ي  ...واف�شل يف اللحاق
به ��ا  .تختف ��ي يف االفق ويظ ��ل ر�ضيعي يبكي
� .أهدئ ��ه وا�سقي ��ه بدموع ��ي  ،لكن ��ه ال يكف عن
البكاء  .ا�ستيقظ غارق ��ة يف دموعي ور�ضيعي
لي�س معي �ص . )137
الأ�سط ��ورة حا�ض ��رة يف الرواي ��ة  ،وممت ��دة
بهدوء و�شفافية عالي ��ة  ،وتداخلت مع اليومي
 /امل�أل ��وف  ،بعالقاته االجتماعي ��ة وال�سيا�سية
والديني ��ة  .وكان �صعب� � ًا ف ��رز اليوم ��ي ع ��ن
امليثولوج ��ي لغ�ي�ر الع ��ارف  ،ومل يك ��ن ه ��ذا
ق�صدي ًا بالكام ��ل  ،و�إمنا ب�سبب ذوبان �أ�ساطري
اخل�صوب ��ة العراقي ��ة القدمي ��ة يف الديان ��ة
امل�سيحي ��ة  ،وتغلغ ��ل ثقافته ��ا يف امل�أل ��وف
وم ��روره �سريع ًا  ،وخاطف� � ًا ومل يرتك �أثر ًا دا ًال
عليه  ،ومثال ذلك " الأخت حنة " التي ارت�ضت
�أن ت�ص�ي�ر �أ ّم� � ًا ك�ب�رى  ،وتكرر معتق ��د العذراء
ثاني ��ة يف رواية �سنان �أنطوان ( كنت اجل�أ اىل

اجنيل ��ي ال ��ذي ورثته عن جدت ��ي  ،نانا  ،واىل
كتاب � ّ�ي " كن ��ز العب ��ادة " و " ال�شه ��ر املرميي "
اللذي ��ن وجدتهما يف غرفة حنة  ،عندما نظفتها
ذات مرة من الغبار الذي تراكم فيها  .كنت �أحب
ي�س ��وع وم ��رمي العذراء من ��ذ ال�صغ ��ر  ،لكنني
بع ��د احل ��ادث �شع ��رت ب�أنن ��ي اكت�شف ��ت �أبعاد ًا
�أعم ��ق ل�شخ�صية الع ��ذراء  ،و�أدرك ��ت ما متثله
للموجوع�ي�ن  .ادمن ��ت اال�ستم ��اع اىل تراتي ��ل
فريوز �ص  )133الإلهة ع�شتار االكدية  ،امتداد
لأننا ال�سومرية وه ��ي �أي�ضا نانا املمتدة �ضمن
تخي�ل�ات ال�سرد اىل جدة ك�ب�رى بالإ�ضافة اىل
ح ّنة  ،مثل هذه العنا�صر الثقافية والأ�سطورية
مذوبة كلي ًا يف ال�سرد ومن ال�صعوبة مالحقتها
والإم�ساك بها .
ي ��ا مرمي  ،عنونة الرواية كافية للإف�ضاء  ،نحو
ن�سق الإلهة ال�شابة العذراء  ،التي عرفتها العديد
م ��ن ح�ضارات ال�ش ��رق  .ابت ��داء بالعراق حتى
بالد الإغريق  ،مثل انانا  /ع�شتار  ،ع�شرتوت /
ايزي� ��س � /سيبيل  /افروديت دمييرت  /اثينا /
ارمتي�س  /ديانا  .كل العنا�صر املعنية بالوفرة
واخل�صوب ��ة يف ه ��ذه ال�شبك ��ة ال�صغ�ي�رة م ��ن
االلهة ال�شابة االنثوية � ،صعدت نحو �شخ�صية
ال�سي ��دة الع ��ذراء  /م ��رمي  ،املن ��ادى عليه ��ا ،
ق ��د ا�ستجمع ��ت معه ��ا كل العنا�ص ��ر الثقافي ��ة
والدينية باحل�ض ��ارات ال�شرقية  .لكنها ــ مرمي
 /قد ح ��ازت كلي ًا على نظام دين ��ي كامل خا�ص
بالإلهتني ارمتي�س الإغريقية وديانا الرومانية
 .ل ��ذا ن�ستطيع الذه ��اب �أبعد بالق ��راءة و�أقول
ب� ��أن مها يف رواي ��ة " يا مرمي " ه ��ي املتماهية
م ��ع ال�سيدة الع ��ذراء  ،لوجود م�ش�ت�رك بينهما
يف الفق ��د  .ال�سيدة الع ��ذراء فقدت ابنها ي�سوع
 ،كذل ��ك مها ا�سقطت جنينها " ب�شار " وخ�سرت
متام ًا الب�شارة  .يو�سف �ضمري ال�سرد والراوي

الذي ارت�ضى الذوبان باملا�ضي بو�صفه تاريخ ًا
نظيف� � ًا يف التعاي�ش وقبول  /املختلف والر�ضا
به  ،ظل " �أعزب ًا " وخ�سر فر�صة االقرتان ب�شابة
يكربها بع�شرين �سنة  ،عادت حاملة ماج�ستري
بالهند�س ��ة الزراعي ��ة  ،لك ��ن االخت�ل�اف الديني
�سب ��ب ابتعاد �أحدهما عن الآخر بعد عالقة حب
عنيف ��ة  ،ظل يو�س ��ف را�ضي ًا بكينونت ��ه تتعزز
عزلته ��ا تدريجي� � ًا و�أدرك ذل ��ك عندما ق ��رر بعد
وف ��اة ح ّنة ( ان يدف ��ع جلمعي ��ة الرحمة ر�سوم
القدا� ��س والتابوت والدفن مقدم� � ًا لكي ا�ضمن
مكاين يف ال�سفرة الإخرية ولكي ال اتعب �أحد ًا
�ص . )94
ا�ستط ��اع يو�سف �سرد كل التفا�صيل خالل يوم
واح ��د فق ��ط وا�ستدع ��ى �أزمنة وتاري ��خ قدمية
� ،شاه ��د عل ��ى �أي ��ام الإب ��ادة يف العه ��د امللك ��ي
واخل�ي�ر الحق� � ًا وم ��ن ثم الط ��رد والقت ��ل  ،ومل
ي�ت�رك يو�س ��ف امت ��داد ًا ووريث ًا له ُيع ��رف به ،
�سوى الفوتغرافيا � .صمت الراوي يو�سف بعد
�أن اخرتقت ��ه �أربع ر�صا�ص ��ات  ،منها ما اخرتق
القل ��ب ال�شاهد االمني على كل م ��ا ر�أى � .صمت
يو�سف �ضمري ال�سرد وحازت مها �صفته �ضمن
م�ساحة قليلة جد ًا .
يو�س ��ف  ،ه ��و ذبيح ��ة �إلهيّة مثل ي�س ��وع  ،لكن
جثته مل تظهر بالفيلم املع ��د عن كني�سة النجاة
 ،وه ��ذه مفارق ��ة  ،لأن ��ه يع�ش ��ق الفوتغرافي ��ا
ووحده ��ا املف�ضية لتفا�صيل ��ه و�أغ�صان �شجرة
العائلة املوزع ��ة على �صور غفرية  ،معلقة على
اجلدران وخمزونة بال�صناديق  ،و�أكرث ال�صور
املتمرك ��زة هي �صور يو�سف لأنه جوهر ال�سرد
وب�ؤرت ��ه الت ��ي تت�شع ��ب منها وح ��دات �سردية
عديدة .
تدن ��و بن ��ا كنية يو�س ��ف ملحيط ثق ��ايف وديني
ات�سع له ال�شرق االدنى  ،ابتداء بالعراق القدمي
و�صعود ًا لبالد الإغريق ويومئ يو�سف بداللة
كنيته فقط اىل ن�سق الآلهة ال�شباب الذين قتلوا
وانبعثوا وبع�ضهم مل ينبعث  ،لكن يو�سف يف
رواي ��ة يا م ��رمي متجاور م ��ع ي�س ��وع  .فحتم ًا
�سيع ��اود االنبع ��اث الرم ��زي  .وميث ��ل يو�سف
امتداد ًا لدموزي  /مت ��وز و�أدوني�س  /وايت�س
 /وحور�س  /وديوني�سي�س  .كان ي�سوع خامت
الآلهة ال�شباب القتلى واعتقد ب�أن اختبار �سنان
انط ��وان ا�سم يو�سف لغر�ض جتاور ديني �أو ًال
ومن �أجل ح�ضور ي�ضغط على املتلقي من �أجل
ا�ستح�ضار نظام الإلهة ال�شابة القتيلة .
�شخ�صي ��ة يو�س ��ف ذات جتربة حياتي ��ة عميقة
 ،واجه ��ت ف�ش�ل ً�ا بعالقت ��ه م ��ع امل ��ر�أة ومنهم ��ا
دالل وجن ��اة  ،ول ��ن يجد غري احلل ��م لتعوي�ض
خ�سارات ��ه  .للم ��ر�أة وحرمان ��ه جل�س ��د االنث ��ى
 .وه ��ذا ما تب� �دّى بحلمه وهو ي ��رى مها عارية
و�سط احلمام مع ابنها وهما يقفان حتت املاء ،
ر�آها عارية مك�شوفة متام ًا �أمام عينيه .
�سنان �أنطوان  /يا مرمي  /رواية  /دار اجلمل
 /بغ ��داد  /الطبع ��ة الثالثة واكتفي ��ت بالإ�شارة
لأرقام ال�صفحات.

ثقافة
العراقيون بجامعة مو�سكو في
ال�ستينيات وم�صائرهم ()3

لفيف من الطلبة العراقيني مع زوجة فهد يف مو�سكو
�أ.د� .ضياء نافع
ن�ستم ��ر يف ه ��ذه احللق ��ة باحلدي ��ث ع ��ن طلب ��ة كلية
اجليولوجي ��ا يف جامعة مو�سكو .اال�س ��م الذي �أريد
�أن �أتوق ��ف عنده قليال هو املرحوم غريب رياح  .ك ّنا
ننادي ��ه با�سمه وا�سم ابيه دائما – غريب رياح  ,رمبا
(لغراب ��ة!) هذين اال�سمني مع ًا  ,ورمبا لطرافة غريب
نف�س ��ه ور�شاقت ��ه الروحي ��ة وخ ّف ��ة دم ��ه وابت�سامته
الدائمة وا�ستجابته للتعاون والتعاطف مع اجلميع .
لقد كان من�سجما مع جميع املحيطني به من عراقيني
ورو� ��س  .ذهب ��ت �إلي ��ه م� � ّرة  ,وقل ��ت ل ��ه � ,إن الكليّة
دعتن ��ا – نح ��ن العراقيني – للم�شارك ��ة يف حفلتها ,
ونح ��ن ل�سن ��ا م�ستعديّن  ,فقال يل ر�أ�س ��ا � ,إنه يعرف
�أغني ��ة رو�سيّة يغنيّها ال�شب ��اب الرو�س يف �سفراتهم
ويحبونه ��ا ج ��د ًا  ,و�إنه ميكن لنا – نح ��ن العراقيني
 ان نحفظه ��ا ونغن ّيه ��ا ب�سرع ��ة  ,واذا م ��ا قدمناه ��ا�أمامه ��م يف احلفل ��ة  ,ف�ستك ��ون م�شارك ��ة ناجح ��ة
وطريفة  .وافقنا جميع ًا عل ��ى هذه الفكرة (الغريبية
الرياحي ��ة !) ,و�أم�س ��ك غريب بيده غيت ��ارا ( وهو ال
يعرف بتات ًا العزف عليه) وبد�أ وك�أنه يعزف  ,وبد�أنا
نحن حوله نت ��درب على غناء تل ��ك االغنية الرو�سية
ح�سب الكلمات التي ع ّلمنا �إياها  ,وهي كلمات رقيقة
وب�سيطة تتحدث عن انطباعات النا�س وهم ينظرون
اىل اجلنود الذين مي ّرون �أمامهم و يد ّكون ال�شوارع
باحذيته ��م الع�سكري ��ة  .حفظنا الأغني ��ة – بحما�س
ال�شب ��اب ومرح ��ه  -خ�ل�ال �أقل م ��ن �ساع ��ة  ,واتفقنا
�أن نك ��ون هن ��اك يف الوقت املحدد  .ح�ضرن ��ا طبع ًا ,
و�أخربت م�س�ؤول احلفلة � ,إننا �سنقدّم �أغنية رو�سيّة
 .ف ��رح امل�س� ��ؤول الرو�س ��ي وانده� ��ش م ��ن قرارن ��ا ,
ووافق ر�أ�س ًا على هذه (امل�شاركة العراقية اجلميلة !)
دون �أن ي�س�ألن ��ا عن تل ��ك االغنية  ,وهكذا ظهرنا على
خ�شب ��ة امل�س ��رح و قد ّمن ��ا تلك االغني ��ة وغريب رياح
يتو�سطن ��ا وهو مي�سك بالغيت ��ار وك�أنه يعزف عليه .
ا�ستقبلنا احل�ضور الكب�ي�ر( وهم طلبة رو�س طبع ًا )
بحرارة وحما�س هائل و م ��رح وابت�سامات و�ضحك
وهم ي�ستمعون �إلينا  ,و�صفقوا لنا ت�صفيق ًا حاد ًا جد ًا
�أده�شن ��ا عندما انتهينا من الغن ��اء  ,وما �أن ان�سحبنا
من خ�شبة امل�سرح ونحن �سعداء بهذا النجاح الرائع
 ,ف ��اذا بامل�س� ��ؤول ع ��ن احلفل ��ة يرك� ��ض نحونا وهو
ي�ص ��رخ قائ�ل�ا  ,ماذا عملت ��م  ,وكيف تقدم ��ون �أغنية
ممنوعة يف االحت ��اد ال�سوفيتي عل ��ى خ�شبة م�سرح
بجامعة مو�سك ��و !!  .فوجئنا نحن طبع ًا بردة الفعل
ه ��ذه  ,وقلنا له � ,إنن ��ا ال نعرف �إنها ممنوعة  ,ولكننا
�سمعناها من ال�شباب الرو�س انف�سهم وهم يغنونها.

حاولنا طبع ًا �أن نخفف من ردود فعله  ,ونحن نعتذر
ونتع�ّث�رّ بال ��كالم مع ��ه ونتحدث ع ��ن م�ضم ��ون تلك
الأغني ��ة الب�سيط ج ��د ًا ,وان�سحبنا – بعدئ ��ذ  -ر�أ�س ًا
به ��دوء وب�سرعة من تلك احلفل ��ة  .لقد تبني لنا ( بعد
ف�ت�رة طويل ��ة طبع� � ًا ) � ,إن ه ��ذه االغني ��ة م ��ن ت�أليف
وتلح�ي�ن وغن ��اء ال�شاع ��ر ب ��والت �أكودجاف ��ا  ,وهو
م ��ن اوائل ال�شع ��راء ال�سوفي ��ت الذين ب ��د�أوا بالقاء
ق�صائده ��م مغن ��اة �أمام اجلمهور وه ��م يعزفون على
الغيت ��ار  ,وق ��د تق ّبل ��ه اجلمهور ال�سوفيت ��ي بحما�س
منقط ��ع النظ�ي�ر ,لأن �أ�شعاره كان ��ت ب�سيطة ورقيقة
وذات م�ضام�ي�ن ان�ساني ��ة بحت ��ة  ,وخالي ��ة بتات ًا من
ال�شع ��ارات والكلمات الطنان ��ة والرنانة  ,التي كانت
ت�س ��ود يف تلك الأيام اخل ��وايل  .وال�شاعر �أكودجافا
من �أب جورجي ّ
مت اعدامه زمن �ستالني بتهمة ( عدو
ال�شع ��ب !! ) و�أ ّم ارمني ��ة ّ
مت �سجنه ��ا ونفيه ��ا لنف�س
تلك الأ�سب ��اب ال�سيا�سية الواهي ��ة والرهيبة يف ذلك
الزم ��ن املتجه ��م ( انظر مقالتن ��ا بعن ��وان – ال�شاعر
ب ��والت �أكودجافا ..تعري ��ف وق�صائد)  .كان ال�شباب
ال�سوفيت ��ي يتاب ��ع �أغاني ��ه �س ّر ًا وعن طري ��ق �أ�شرطة
الت�سجي ��ل التي ي�سربوها من يد اىل يد  ,و�إن الدولة
ال�سوفيتي ��ة �آن ��ذاك ق ��د منعت ر�سم ّي� � ًا نتاجات ��ه كلي ًا
من الت ��داول يف و�سائ ��ل الإع�ل�ام ال�سوفيتية ,ولكن
املمن ��وع مرغوب كما يقول املثل  ,ولهذا كان ال�شباب
يغن ��ون تلك الأغ ��اين بحب وحما�س �أثن ��اء �سفراتهم
 ,وكان اجلمي ��ع طبع ��ا يعرفون تلك الأغ ��اين  ,ولكن
ال �أح ��د يج ��ر�ؤ �أن يقدمه ��ا يف احلف�ل�ات الر�سمية �أو
يتحدث عنها عالنية ,ولهذا ال�سبب بالذات ا�ستقبلتنا
القاعة �آنذاك بذلك احلما�س والت�صفيق  ,لأنهم ظنوا
� ,إنن ��ا قررنا ت�أييدهم وتقدمي االغنية من على خ�شبة
امل�س ��رح بغ� ��ض النظر ع ��ن منعها من قب ��ل ال�سلطات
ال�سوفيتية  ,وذل ��ك لكوننا �أجانب  ,و�إن ال�سلطات ال
ت�ستطي ��ع �أن حتا�سبنا مثله ��م � .ضحكنا كثري ًا – بعد
ان�سحابنا من احلفلة بعد هذا العر�ض  -ونحن نقول
لغري ��ب رياح �إن ��ك ّ
ورطتن ��ا  ,رغم اننا جميع ��ا ك ّنا ال
نعرف طبعا تلك التف�صي�ل�ات عن الرقابة ال�سوفيتية
ومفاهيمها وتعليماتها ال�صارمة و�أجهزتها ,و احلمد
لله  ,ان امل�س�ألة انتهت �آنذاك ب�سالم .
ع ��اد غري ��ب ري ��اح اىل الع ��راق بع ��د التخ� � ّرج  ,ومل
يح ��اول الت�شبث بالبق ��اء للح�صول عل ��ى الدكتوراه
كم ��ا فعل بع�ض اخلريجني �آنذاك  ,و�سمعت �إنه �شغل
من�صب� � ًا حمرتم ��ا يف �إح ��دى املحافظ ��ات  ,و�سمعت
�أي�ض ��ا بوفات ��ه مع الأ�س ��ف  ,وال �أع ��رف �سبب رحيله
املبكر.
الرحم ��ة وال�سكين ��ة لروح ��ك ي ��ا �صديقن ��ا وزميلن ��ا
الرائع غريب رياح .

في مهرجان القاهرة ال�سينمائي 41

الفيلم العراقي بغداد في خيالي ينال الإعجاب ..والحائط الرابع ال�صيني يتناف�س على جائزة المهرجان
القاهرة :عالء املفرجي

ا�ستقبل الجمهور والنقاد الفيلم
العراقي (بغداد في خيالي) بعا�صفة
ً
طويال �أثناء
من الت�صفيق ا�ستمرت
عر�ض الفيلم �ضمن م�سابقة �آفاق
ال�سينما في مهرجان القاهرة 41
وقال المخرج �سمير جمال الدين في
م�ؤتمر �صحفي بعد عر�ض الفيلم� :إن
الفيلم تطرق للمحرمات في المجتمع
العراقي مثل حرية المر�أة وق�ضايا
المثليين الجن�سيين لذلك كان عليه
اال�ستعانة بالخيال .و�أ�ضاف" :البالد
الغربية قد تكون مملة ولكن ممكن
�أي �إن�سان يفعل ما يريد وهذا ما
تفتقده بالدنا العربية والعراق و�أنا
�ضمن الالجئين و�أعاني من هذا".
وتابع :وقال �سمير "فكرة الفيلم
جاءتني من � 10سنين ،وكنت �أعمل
ً
م�ضيفا
على فيلم وثائقي وقتها"،
"من ال�صعب �أقول لماذا اخترت �شكالً
روائي ًا للفكرة� ،أكيد الحديث عن
حرية االديان وحرية المر�أة من
الأمور المحرم تناولها ويكون منا�سب ًا
لها ال�شكل الروائي".

و�أ�شار �أن ��ه عر�ض الفيلم بعد االنتهاء منه على
�أ�سرت ��ه وكان تعليقهم �أنه جي ��د لكن ا�ستوقفهم
م�شهد املثليني "م�ش حبينه فقلت لهم ب�سبب رد
فعلكم هذا �أود تقدميه".
وتاب ��ع �سمري "�شخ�صيتي فيه ��ا من كل حد يف
الفيل ��م ن�ساء ورج ��ال" ،م�ؤكد ًا �أن ��ه يحمل على
عاتقه م�س�ؤولية قول ما ي�ستطيع قوله.
�سم�ي�ر جمال الدي ��ن ترك الع ��راق وعمره �ست
�سن ��وات ويعي� ��ش يف �سوي�س ��را ،وع ��ن �سبب
ا�ستغراق ��ه وقت طوي ��ل بني كل فيل ��م والآخر،
ق ��ال "دائم� � ًا امل�شكلة الفلو�س ،و�أن ��ا عاي�ش يف
�سوي�س ��را لكن الفن فيها مث ��ل اي حمل نحتاج
وقت طوي ��ل ل�صناع ��ة الفيل ��م ،والعم ��ل نف�سه
�صع ��ب يف كتابت ��ه وب ��ه الكثري م ��ن الطبقات،
ا�ستغرقت يف كتابته من  3لأربع �سنوات ،ويف

نف� ��س الوقت كن ��ت �أعمل الأودي�س ��ة العراقية،
كم ��ا �أنن ��ي منت ��ج ل ��دي �شرك ��ة يف �سوي�س ��را
وعمل ��ت �أربع �أفالم ملخرج�ي�ن ا�صدقائي فكنت
م�شغول".
وق ��ال هيثم عبدال ��رازق �إن الطبق ��ة املتو�سطة
هُ م�ش ��ت يف الع ��راق بعدما كان ��ت تدير احلياة
من قبل ،م�شري ًا �إىل �أن �أغلبية العراقيني الذين
هاجروا اختاروا اجنلرتا ،ولهذا تتواجد فيها
حاليا �أكرب جالية عراقية.
�أم ��ا الفن ��ان ال�ش ��اب و�سي ��م عبا� ��س ،فق ��ال "ملا
ا�ستلم ��ت الن�ص وجدت فيه كتري من املوا�ضيع
املهمة اللي م�ش كل واحد يقدر يواجهها خا�صة
يف اجنل�ت�را ،جمتم ��ع كت�ي�ر خمل ��وط وفي ��ه
جن�سيات خمتلفة".
وتاب ��ع "�شعرت بتح ��دي ،لأنني ط ��ول الوقت

جوايا �صراع بني املكان اللي عاي�ش فيه بلندن
و�أ�صويل و�أ�ص ��ول عيلتي ،والفيلم كان فر�صة
للتوا�صل مع هذه الأ�صول".
والفيلم يحكي عن كاتب فا�شل ،زوجة خمتبئة،
متخ�ص� ��ص يف تكنولوجي ��ا املعلوم ��ات يخفي
ميول ��ه اجلن�سي ��ة ،وغريه ��م م ��ن ال�شخ�صيات
التي جتتم ��ع يف مقهى �أبو نوا�س العراقي يف
لن ��دن .ب�إيع ��از من �شي ��خ متطرف يق ��وم قريب
الكات ��ب بالهج ��وم عل ��ى املقه ��ى فيقل ��ب حي ��اة
رواده.
و�ضم ��ن عرو� ��ض املهرج ��ان  ،عر� ��ض للفيل ��م
الأمريك ��ي "الفن ��ار" �إخ ��راج روب ��رت �إيجرز،
ال ��ذي ي�شارك بالق�سم الر�سمي خارج امل�سابقة،
وذلك بامل�سرح الكبري يف دار الأوبرا امل�صرية،
ويعد الفيلم م ��ن �أكرث الأفالم التي نالت ا�شاده

نقدية يف مهرج ��ان كان كما انه مر�شح جلائزة
االو�سكار.
ت ��دور �أح ��داث الفيل ��م ح ��ول تتب ��ع "روب ��رت
�إيج ��رز" يف فيلمه اجلديد املل ��يء بالهلو�سات
حار�س ��ا فن ��ار بينم ��ا ينح ��دران تدريجي� � ًا �إىل
اجلن ��ون �أثن ��اء ت�أدي ��ة عملهم ��ا يف جزيرة نيو
�إجنالن ��د املعزول ��ة يف �أواخ ��ر الق ��رن التا�سع
ع�شر.
كم ��ا عر� ��ض فيل ��م الفيل ��م ال�صين ��ي "احلائ ��ط
الراب ��ع"� ،إخ ��راج ج ��اجن ت�شوجن ،ج ��اجن بو،
وذلك بامل�سرح الكبري يف دار الأوبرا امل�صرية.
وت ��دور �أح ��داث الفيل ��م ح ��ول "ليو ل ��و" التي
تعي�ش يف عزل ��ة عن الب�شر ،تقبع داخل منزلها
الب ��ارد وحا�ضره ��ا الكئي ��ب� ،إىل �أن يفاجئه ��ا
�صديقه ��ا الوحي ��د "ما ها" مب�شاع ��ره جتاهها،

كما يخربها مبفاجئة �أخرى جتعلهما يخو�ضا
�سوي ًا رحل ��ة �شعورية ع�ب�ر املا�ضي واحلا�ضر
وامل�ستقبل.
ق ��ال �أحمد �شوقي  ،القائ ��م ب�أعمال املدير الفني
ل� �ـ مهرجان القاه ��رة ال�سينمائ ��ي� ،إن املهرجان
حق ��ق ن�سب ��ة �إقب ��ال كب�ي�رة يف الث�ل�اث �أي ��ام
الأوىل من ��ه ،وذل ��ك من خالل زي ��ادة كبرية يف
ن�سبة مبيعات تذاكر املهرجان ،حيث بلغت يف
الث�ل�اث �أيام الأوىل � ١٥ألف� � ًا وثالثمائة تذكرة،
و�أنه م ��ن املتوقع �أن ت�ص ��ل يف نهاية الأ�سبوع
مع ختام الفعاليات بواقع ما يقرب من خم�سني
�أل ��ف تذكرة وهو م ��ا يعد �إجناز ًا كب�ي�ر ًا يفوق
ن�سب ��ة الإقبال وبيع التذاك ��ر يف العام املا�ضي
والتي و�صلت ن�سبتها الإجمالية ما بني � ٣٠إىل
� ٣٥ألف تذكرة.
و�أ�ض ��اف �شوقي يف رده على ت�س ��ا�ؤل "بوابة
الأه ��رام" نح ��و تقييم ��ه الأيام الثالث ��ة الأوىل
يف املهرجان و�سري العم ��ل يف دورة املهرجان
قائ�ل�ا� :أه ��م �إجناز لنا يف تاري ��خ املهرجان �أنه
للم ��رة الأوىل مل حت ��دث �أية م�ش ��اكل تقنية من
�أي ن ��وع؛ �سواء على م�ست ��وى م�شاكل الن�سخ
يف عر�ضه ��ا �أو �أزم ��ة ال�صوت با�ستثن ��اء فيلم
واح ��د وه ��و "بال ��ون" حت ��ى نك ��ون �صرح ��اء
توقف ملدة ع�شر دقائق مع بداية عر�ضه ب�سبب
�سخونة املكنة وقمنا ب�إيقافها ثم �إعادة ت�شغيلها
جمدد ًا.
وافتتحت ال ��دورة الـ 41من مهرج ��ان القاهرة
ال�سينمائ ��ي الدويل ،الأربع ��اء املا�ضي ،بحفل
كب�ي�ر فى دار الأوبرا امل�صرية ،ح�ضره عدد من
جن ��وم الفن ،وي�شارك فى املهرج ��ان هذا العام
 150فيلم� � ًا م ��ا ب�ي�ن روائي طوي ��ل وت�سجيلي
وق�صري ،منها �أكرث من  30فيلم ًا ينفرد املهرجان
بعرو�ضها العاملية والدولية الأوىل ،كما ح�صل
املهرجان �أي�ض ًا على عدد من الأفالم
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اقــــرأ
ظالل على النافذة

�ص ��درت حديثا ع ��ن دار املدى الطبع ��ة اجلديدة من
رواي ��ة "ظالل عل ��ى الناف ��ذة" للكات ��ب الكبري غائب
طعم ��ة فرم ��ان ،ويف الرواي ��ة يح ��اول ان ير�ص ��د
حت ��والت بغ ��داد بع ��د ع ��ام � .1963ص ��درت ه ��ذه
الرواي ��ة �أول مرة ع ��ام  1979ومل تعد متوفرة يف
املكتبات منذ عقود ،لكن دار "املدى" �أعادت م�ؤخر ًا
طبعها من جديد.
العم ��ل �إىل جان ��ب رواي ��ات فرمان الأخ ��رى ،يعد
تتبع� � ًا لتاري ��خ الع ��راق االجتماعي وال�سيا�س ��ي،
خالل العقود املا�ضية.

جريدة االحتجاج في ساحات االحتجاج

تايلور �سويفت تفوز بجائزة
"فنانة العقد"

درا�سة تك�شف �سببا قد ي�ؤثر بال�سلب على �صحة الأزواج
ك�شفت درا�س ��ة حديثة �أجراها باحثون من جامعة
"ب ��اث" الربيطاني ��ة� ،أن ال�ض ��غوط تتزاي ��د على
الأزواج عندما تك�س ��ب زوجاته ��م �أكرث من  40يف
املائة من دخل الأ�س ��رة .ووفقا ملا ن�ش ��رته �صحيفة
"�إندبندنت" الربيطانية ،ي�شعر الأزواج بال�ضغط
عندم ��ا يعتم ��دون ب�ش ��كل كبري عل ��ى زوجاتهم يف
الإنفاق على املنزل.

ح�ص ��لت جنمة البوب تايلور �س ��ويفت ،على  6جوائز يف حفل توزيع
جوائ ��ز املو�س ��يقى الأمريكي ��ة �أم� ��س الأحد ،م ��ن بينها جائزت ��ا "فنانة
الع ��ام" و"فنان ��ة العق ��د" ،لي�ص ��بح ع ��دد جوائزه ��ا الكلي ��ة  29جائزة،
حمطمة الرقم القيا�س ��ي للفنان ال�ش ��هري مايكل جاك�سون ،الذي حاز
 24جائزة .و�أُعلن ح�ص ��ول �س ��ويفت على لقب "فنانة العقد" قبل
م ��دة� ،إال �أنها ت�س ��لمت جائزة "فنانة الع ��ام" يف حفل ليلة الأحد،
و�أكدت للجمهور يف م�س ��رح "مايكرو�سوفت" بلو�س �أجنلو�س،
� ّأن الع ��ام الذي م ّر حمل لها "البع�ض م ��ن �أكرث الأوقات الرائعة"،
بالإ�ض ��افة �إىل البع�ض من "�أ�ص ��عب الأ�ش ��ياء" التي �صادفتها يف
حياته ��ا ،وقال ��ت يف خطاب ت�س� �لُّمها اجلائزة" :كل م ��ا يهمني هو
ذكريات ��ي معك ��م ،م ��ع املعجبني ،ط ��وال ال�س ��نني املا�ض ��ية" ،وفق ًا
ملوق ��ع "ذا غاردي ��ان" .وعُر�ض فيديو ي�س�ت�رجع حياة �س ��ويفت
املهنية قبل ت�س� �لُّمها اجلائزة ،وت�ض� �مّن جمموعة متنوعة لأكرث
�أغانيه ��ا جناح ًا ،من بينها �أغنية "ذا مان" ،التي تناق�ش �إمكانية
كونه ��ا �أكرث جناح ًا فيما لو كانت ذكر ًا .وغ ّنت ب�س�ت�رة بي�ض ��اء
عليها عناوين �ألبوماتها ال�س ��ابقة ،برفقة بيانو يحمل �أي�ض� � ًا هذه
ف�س ��ره البع�ض ب�أنه �إ�ش ��ارة �إىل عدائها مع �س ��كوت
العناوين ،ما ّ
براون ،الذي ا�ش�ت�رى حقوق ملكية �ألبوماتها ال�سابقة ،واتهمته
بحرمانها غناء بع�ض �أغانيها.

 لطيف العاين
امل�ص ��ور الفوتوغ ��رايف الكب�ي�ر اق ��ام
معر�ض ��ا العمال ��ه الفوتوغرافي ��ة يف
قاع ��ة "ازابي�ل�ا" يف دب ��ي ..ويع ��د
الع ��اين واحدا من ا�ش ��هر امل�ص ��ورين
الفوتوغرافي�ي�ن يف الع ��راق حي ��ث
ا�س ��تطاع بكامريت ��ه ان يوث ��ق حي ��اة
العراقي�ي�ن وان يق ��دم لوحات فنية عن
احلياة يف بغداد.

�سلمى حايك تن�شر �صورة طفل كفرناحوم

بعدم ��ا لف ��ت �أنظار العامل ،ب ��دوره يف فيلم
"كفرناح ��وم" م ��ن �إخ ��راج نادي ��ن لبك ��ي،
ا�س ��تطاع الطف ��ل زي ��ن الرفاع ��ي الالج ��ئ
ال�س ��وري يف خميم ��ات لبن ��ان ،حج ��ز

تقرير
 حممد جا�سم

الغن ��اء مث ��ل يا�س ��ر خ�ض ��ر و�س ��عدون
جاب ��ر وريا� ��ض احم ��د وح�س�ي�ن نعمة
و�سيتا هاكوبيان.

 جعفر اخلفاف
امللحن واملو�س ��يقي انته ��ى من تلحني
اغنية وطنية بعن ��وان "لبيك ياعراق"
كلم ��ات ال�ش ��اعر طاهر �س ��لمان ..وهي � صباح فنجان
ق�صيدة بالف�صحى ج�س ��د فيها ال�شاعر املخرج التلفزيوين يوا�ص ��ل ت�ص ��وير
املع ��روف طاه ��ر �س ��لمان قيم ��ة ح ��ب فيلم ��ه الوثائق ��ي "�ص ��وت الت ��ك ت ��ك"
الوط ��ن ..االغني ��ة اداه ��ا اخلف ��اف ال ��ذي ي�س ��لط ال�ض ��وء من خالل ��ه على
ب�ص ��وته ..حي ��ث له جترب ��ة كبرية يف الفعاليات والن�شاطات االن�سانية التي
هذا املجال ،ويع ��د اخلفاف واحدا من رافقت احتجاجات ت�شرين ودور هذه
اب ��رز امللحن�ي�ن العراقي�ي�ن حي ��ث قدم العرب ��ة ال�ص ��غرية التك ت ��ك يف تقدمي
الكث�ي�ر من االغنيات با�ص ��وات جنوم امل�ساعدة وامل�ساندة للمتظاهرين.

و�أو�ضحت الدرا�س ��ة ،التي �أجريت خالل  15عاما
عل ��ى � 6آالف زوج وزوج ��ة� ،إىل �أن ��ه كلما قل دخل
الزوجة عن  40يف املائة انخف�ضت ال�ضغوط على
الأزواج والعك�س �ص ��حيح .و�أ�شارت الدرا�سة �إىل
�أن الرج ��ال الذين تزوجوا عن عمد ب�س ��يدة معيلة
مل ي�ش ��عروا ب�أي �ضغوط .ن�س ��بة الزوجات الالئي
يك�س�ب�ن �أكرث م ��ن �أزواجهن يف ع ��ام  1980كانت

 13يف املائ ��ة ،ولك ��ن يف  2017و�ص ��لت الن�س ��بة
�إىل الثل ��ث .و�أو�ض ��حت اخلب�ي�رة االقت�ص ��ادية
بكلي ��ة الإدارة بجامع ��ة ب ��اث ،جوان ��ا �س�ي�ردا� ،أن
نتائج الدرا�س ��ة ت�شري �إىل �أن التفاوت يف الدخول
ميكن �أن ي�ش ��كل خطرا على �ص ��حة الرجال ،حيث
�أن ال�ض ��غوط ميكن �أن ت�ؤدي لإ�ص ��ابتهم ب�أمرا�ض
ج�سدية وكذلك �أزمات عاطفية واجتماعية.

تع ��د االغاين الوطنية واالحتجاجية
يف اوق ��ات التظاهرات،عام�ل�ا مهم ��ا
يف خل ��ق احلما�س ل ��دى اجلماهري،
وحتفيزها على موا�ص ��لة االحتجاج
والت�صديلل�سلطاتب�شتىاال�ساليب.
الن الغن ��اء الوطن ��ي قادرعلى تثوير
النف�س ودفع اجلماهري لاللتحام يف
ق�ضايا الوطن امل�صريية ،وزرع الثقة
يف قلوب امل�ؤمنني من ابناءال�ش ��عب،
ودفعهم لاللتفاف ح ��ول املتظاهرين
وم�س ��اندتهم ومده ��م ب ��كل ا�ش ��كال
الع ��ون والدع ��م .وق ��د الحظنا خالل
تظاهرات ت�ش ��رين البطلة كيف ابلى
املطرب ��ون ب�ل�اء ح�س ��نا ب�أغانيه ��م
احلما�س ��ية والتثويرية ،التي عمقت

الطقس

مكان ��ة ممي ��زة ل ��ه يف هولي ��وود ،لينتق ��ل من
حي ��اة اللج ��وء �إىل ع ��امل النجومي ��ة .ويف
التفا�ص ��يل ،ن�ش ��رت النجمة العاملية من �أ�صل
لبن ��اين �س ��لمى حايك �ص ��ورة جتمعه ��ا بزين
�إىل جان ��ب طفل �آخر كا�ش ��فة عرب
التعلي ��ق �أن الطف ��ل ال ��ذي لف ��ت
الأنظار �إليه �سيدخل عامل مارفل
م ��ن خ�ل�ال م�ش ��اركته يف فيل ��م
"( "The Eternalsالأبدي ��ون)
ال ��ذي يع ��ود �إىل �سل�س ��لة �أف�ل�ام
ع ��امل مارف ��ل اخليالي ��ة ،لي�ص ��بح
زين �أوّ ل �س ��وري يلعب دور بطل
خ ��ارق يف ال�سل�س ��لة املعروف ��ة.

م ��ن جانبها� ،أعربت املخرج ��ة نادين لبكي عن
�سعادتها بخرب ان�ض ��مام الطفل ال�سوري زين
الرفاعي� ،إىل عامل التمثيل يف هوليوود قائلة
"قلب ��ي يكاد ينك�س ��ر م ��ن ال�س ��عادة" .وبذلك
يكون الطفل زين �أوّ ل �س ��وري يلعب دور بطل
خارق يف عامل مارفل .وكانت لبكي قد حتدثت
عن ممثلي كفرناح ��وم غري املحرتفني ،وقالت
"فخورة مبا قدّموه ،فهم كانت لديهم �صعوبة
حت ��ى يف �إثب ��ات وجوده ��م ،لأن معظمه ��م
يعان ��ون م ��ن ظ ��روف معي�ش ��ية قاه ��رة ،لذلك
ف�إن "كفرناحوم" والأو�س ��كار فر�صة لت�سليط
ال�ضوء على �أو�ضاعهم ال�صعبة ورفع ال�صوت
�ضد تهمي�شهم".

العمود
الثامن
 علي ح�سني

ُقـمْ ل�صفاء ال�سراي
ورفاقه
يف فرن�سا ،بلد العجائب والغرائب،
ظهرت خالل العام املا�ضي حركة
احتجاج �أطلقت على نف�سها ا�سم
"ال�سرتات ال�صفراء" ،قام بها يف
بادئ الأمر عدد كبري من �سواق
�سيارات الأجرة للتنديد بارتفاع
�أ�سعار الوقود،
وقد ان�ضم اليها فيما بعد العمال
والطلبة وكل الذين وجدوا يف
قوانني الدولة وقراراتها حتيزا
للأغنياء ،وكتب املتظاهرون
من�شورات على �صفحات الفي�سبوك
ويف ال�صحف منحوا من خاللها
درجة �صفر ملعظم وزراء فرن�سا،
فيما طالبوا الرئي�س الفرن�سي
�إميانويل ماكرون ب�أن يقدم
ا�ستقالته.
وكنت وانا اتابع حركة ال�سرتات
ال�صفراء �أ�س�أل نف�سي �أين نحن
مما يجري يف بلدان العامل؟..
وهل �سيظل هذا ال�شعب �صامتا؟،
ي�ستمع خلطب �صبيان ال�سيا�سة
وينتظر ظهرية كل جمعة ماذا
�سيقولون له  ..ويعتقد �أن اخلال�ص
يف وظيفة �شرطي يدفع من �أجلها
�آالف الدوالرات� ..أين هم �شبابنا
وطلبتنا؟� ،أين دورهم" ،ملاذا مل
ي�ساهموا يف �إ�شعال الغ�ضب �ضد
الف�ساد واملحا�ص�صة الطائفية
واخلراب الذي ّ
ع�ش َ�ش يف امل�ؤ�س�سات
الرتبوية؟  ،ومل �أكن ادري �أن ب�شائر
ت�شرين املباركة �ستهل علينا ليثبت
�شباب العراق �أنهم الأقدر على �صنع
م�ستقبل البالد ،وليعيدوا اكت�شاف
روحية هذا ال�شعب ونقاء �سريرته.
ولعل قيمة هذه االحتجاجات �أنها
�أثبتت �أننا �شعب مل يُف�سد برغم
�سيا�سات الإف�ساد واالنتهازية
وخطب الطائفية اللعينة ومنهاج
املحا�ص�صة الذي مور�س عليه طوال
 16عاما .هذا ال�شعب مل يف�سد ومل
يقبل �أن يكون طائفيا رغم �أنهم
لقنوه تعليما فا�سدا ،و�أ�صروا على
�أن يف�سدوا قيمه الثقافية ..وحاولوا
�أن يطعموه غذاء طائفيا فا�سدا،
منتهي ال�صالحية..
و�أنت ت�شاهد �صور �ساحة التحرير
واحلبوبي واحتجاجات الب�صرة
والديوانية والنجف ومي�سان
وال�سماوة وبابل وذي قار تده�شك
هذه اال�ستعادة ال�سريعة لأجمل
ما يف ال�شخ�صية العراقية و�أعني
به حا�ستها الوطنية ،يف حلظة
ت�صور فيها زعاطيط ال�سيا�سة �أنهم
قتلوا جوهر هذا ال�شعب ووجدانه،
و�أحرقوا م�ساحات الوطنية فيه.
فى قلب عتمة وثائق ال�شرف
وخطابات منت�صف الليل ،و�أالعيب
االنتهازيني ل�شيطنة االحتجاجات..
وو�سط غبار من امل�ؤمترات التي ال
ت�صلح لال�ستخدام الب�شري ،ويف
ظل خمطط �شديد االنحطاط للق�ضاء
على املتظاهرين ،ي�أتي �شباب
عراقيون نا�صعو ال�ضمري ،يتحدثون
فت�صدقهم النا�س ،فتنبعث االنتفا�ضة
من �سكونها على نحو �أو�سع و�أجمل
و�أكرث �إ�صرارا على انتزاع احلق،
ومالم�سة امل�ستحيل ،واال�صرار على
حتقيق احللم  ،بالكن�س ال�شامل لكل
انتهازيي ال�سلطة.
�إنها االنتفا�ضة املقد�سة التي اختطف
�شعلتها �شباب بعمر الزهور كان
ال�شهيد �صفاء ال�سراي قد �أ�صبح
�أيقونتها ،هذه ال�شعلة املقد�سة
التي تلقفتها اجلماهري فتدفقت ا
يف �ساحات الوطن بعد �أن ت�صور
حيتان اخلراب �أنهم ا�ستطاعوا �أن
يحا�صروا روح االحتجاج والرف�ض
يف نفو�س العراقيني ،ليقدم لنا
�صفاء ورفاقه الدر�س البليغ بالدفاع
عن احلق والتم�سك به واال�ست�شهاد
من �أجله.

�أغاين االحتجاجات يف �ساحة التحرير
من الفعل االحتجاج ��ي لدى النا�س.
من تلك االغاين التي �س ��معنا ترددها
على �ش ��فاه املتظاهري ��ن والنا�س يف
بيوتهم وعرب الف�ض ��ائيات العراقية،
اغنية الفنان ح�س ��ام الر�س ��ام"فرحنا
هواي".
كذل ��ك غن ��ى الر�س ��ام اغني ��ة اخ ��رى
بعن ��وان اب ��و التكت ��ك ي�ش�ي�ر فيه ��ا
اىل ال ��دور البط ��ويل ال�ص ��حاب
ه ��ذه العرب ��ة الب�س ��يطة يف نق ��ل
اجلرحى والتموينيات اللوج�س ��تية
للمتظاهرين .تقول كلماتها-:
ابو التكتك وكف وكفة بطولة
ه ��ي يالله ه ��ي يالل ��ه ..احن ��ة رجال
الوطن
ال ما اخاف من املوت �آين
تلكاين حمزم �أين

�أبو التكتك وكف وكفة بطولة
كذلك �أغنية"بن� ��ص املوت"التي كتب
كلماته ��ا ال�ش ��اعر م�ص ��طفى العبيدي
و�أداها باقتدار عال املطرب "يو�سف
�سمارة" وتقول كلماتها-:

يا ميه ميه ويلي ميه يا ميه ميه
وليدي �صاير �إ�سعاف بن�ص املوت
اكبال النار بيهة يفوت ميخاف
اله موقف م�شرف بني نا�سي
فدوة تروحله اهل الكرا�سي

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العامة للأنواء اجلوي ��ة العراقية حال ��ة الطق�س لهذا الي ��وم (الثالثاء) �أن
درج ��ات احلرارة �ستحافظ عل ��ى معدالتها ،وان اجلو �سيكون غائم ��ا مع احتمال �سقوط
امطار يف بع�ض املناطق.

عراقي وغرية حمد تاج را�سي
ان االغني ��ة الوطني ��ة احلقيقي ��ة هي
الت ��ي تله ��ب احلما� ��س واالك ��ف بني
اجلماهريعربت�ضمينهاالكالمامل�ؤثر،
واملعنى الذي يحتاج ��ه املتظاهر يف
ت�ص ��ديه للظلم والف�س ��اد ،ا�ضافة اىل
العن�ص ��ر الوطني يف الكالم واللحن
ال ��ذي يدف ��ع املط ��رب بالت ��ايل اىل
احلما�س ال�ش ��ديد ليتنا�س ��ب مع قوة
ال�ش ��ارع االحتجاج ��ي ومنحه جرعة
ا�ض ��افية يف احلما� ��س واالندف ��اع
وحب الوطن .كما غنت الفنانة �سيتا
هاكوبي ��ان اغنية من كلم ��ات د.مالك
املطلبي ومن احلانها ق�ص ��يدة احلب
يجري وتقول كلماتها-:
ال�شم�س فيه كل يوم ت�شرق
والنهر فيه كل يوم ي�سيل

والرياح فيه جتري
والدموع فيه �شوارع واحلب يجري
احلب فيه بكل بيت
ها انا افتح �صوتي
ال�شم�س والنهر وال�شارع والريح
ا�صبحوا زوجي ..واحلب يجري...
ياوطني
وغنى الثنائي حممد ال�س ��امل واحمد
ال�س ��لطان اغنية ع ��راق الهيبة تقول
كلماتها:
ياعراق وهذا ابنك هيبة
وم ��ن الله حمرو� ��س ..وم ��ن العايل
حمرو�س
والعراق ��ي اطباع ��ة للم ��وت ماينطي
كاعه
ويالوي املوت وما ين�صي را�سه
وهذا العراقي هيبة ورفعة را�س
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