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العملية ا�ستمرت � 10ساعات :بد�أت بال�سكاكني وانتهت بالبنادق

جمزرة اجلمعة 100 :م�سلح نفذوا الهجوم بعد ان�سحاب عنا�صر الأمن
 ال���������ص����دري����ون ي���ق���ي���م���ون م���ل���ي���ون���ي���ة ف���ـ���ي احل����ن����ان����ة ب���ع���د ح�����ادث�����ة ال����ط����ائ����رة امل�������س�ي�رة

 بغداد /المدى
تلق ��ت ق ��وات امني ��ة اوامر
باالن�سح ��اب م ��ن حمي ��ط
�ساح ��ة التحري ��ر قب ��ل  4اي ��ام م ��ن
"جم ��زرة اجلمع ��ة" ،قب ��ل ان تع ��ود
�صباح ام�س قطع ��ات اجلي�ش "بدون
�سالح" اىل هناك لتحمي املتظاهرين
بعد ليلة دامية راح �ضحيتها اكرث من

 80جريح ��ا وقتي�ل�ا  -وفق اح�صائية
حكومية  -بهجوم م�سلحني جمهولني
على متظاهرين و�سط بغداد.
وج ��رى الهجوم االخ�ي�ر بعد �سل�سلة
من الهجم ��ات بـ"ال�سكاك�ي�ن" تعر�ض
لها متظاه ��رون يف �ساح ��ة التحرير،
قب ��ل ان تتح ��ول يف امل�س ��اء اىل
هج ��وم بالر�شا�شات ا�ستمر لنحو 10
�ساعات نفذه م�سلحون مت نقلهم قرب

ال�ساح ��ة ،ببا�صات وعج�ل�ات مدنية.
و�شه ��دت ليلة احل ��ادث عمليات حرق
طال ��ت م ��ر�آب ال�سن ��ك ال ��ذي يتواجد
في ��ه املتظاه ��رون من ��ذ ا�سابي ��ع ،كما
نقلت اخبار عن حدوث حاالت اعتداء
جن�س ��ي عل ��ى م�سعف ��ات يف املف ��ارز
الطبي ��ة يف حمي ��ط �ساح ��ة التحرير،
فيم ��ا ب ��رز دور "القبع ��ات الزرق ��اء"
التابعة لزعيم التيار ال�صدري مقتدى

ال�صدر والذي تعر�ض مقر اقامته فجر
ام�س اىل ق�صف بطائرة م�سرية.
وبح�س ��ب م�ص ��در امن ��ي حت ��دث
ام� ��س لـ(امل ��دى) ،ان معلوم ��ات ع ��ن
"هجوم م�سلح �ض ��د املتظاهرين يف
بغ ��داد كانت قد وردتن ��ا قبل اكرث من
ا�سب ��وع" ،مبين ��ا ان منف ��ذي هج ��وم
اجلمع ��ة ،حم�سوب�ي�ن عل ��ى ف�صي ��ل
م�سلح ،دون حتديد هويته.

وا�ضاف امل�ص ��در ان "�آخر املعلومات
اك ��دت ان الهجوم �سيحدث مع دخول
عنا�صر م ��ن تلك اجلماع ��ات امل�سلحة
على خط التظاهرات لتخريبها".
وكان ��ت (امل ��دى) ق ��د ك�شف ��ت قب ��ل
ا�ستقالة احلكومة ،عن "�سيناريوهات
م�سلح ��ة" لقم ��ع االحتجاج ��ات يف
اجلن ��وب ويف �ساح ��ة التحري ��ر
تزامنت مع انب ��اء "االنقالب املزيف"

يف املنطق ��ة اخل�ض ��راء وال ��ذي اته ��م
بتنفيذه جهاز مكافحة االرهاب.
وهج ��وم اجلمع ��ة ه ��و الي ��وم االول
ال ��ذي ي�سقط فيه قتلى من ��ذ اال�سبوع
املا�ض ��ي ،ح�ي�ن واف ��ق الربمل ��ان على
ا�ستقال ��ة حكوم ��ة عادل عب ��د املهدي،
عندها �ساد هدوء حذر يف بغداد ومدن
اجلنوب قبل ان تعلن ف�صائل م�سلحة
نيتها االنخراط يف التظاهرات.

القانونية الربملانية :حكومة
ت�صريف الأعمال خمولة
ب�إر�سال قانون املوازنة

 بغداد /المدى

قال ��ت اللجنة القانونية ان �إر�سال م�شروع قانون موازنة ٢٠٢٠
م ��ن احلكومة اىل الربملان امر قانوين وفق قانون االدارة املالية
االحتادية رقم  6ل�سنة  2019حتى لو كانت حكومة ت�صريف �أعمال.
واو�ضح ��ت النائب ��ة بهار حممود يف بي ��ان تلقت (املدى) ن�سخ ��ة منه� ،إنه
"بع ��د قب ��ول ا�ستقال ��ة رئي�س الوزراء عادل عبد امله ��دي من قبل الربملان
�أ�صبح ��ت احلكوم ��ة ت�صريف �أعم ��ال و�أ�صبحت هنالك م�شكل ��ة هل ب�إمكان
حكومة ت�صريف الأعمال �إر�سال م�شروع املوازنة؟ ،ووفق النظام الداخلي
ملجل� ��س ال ��وزراء والذي ين� ��ص على انه لي� ��س حلكومة ت�صري ��ف الأعمال
�إر�س ��ال م�شاري ��ع القوان�ي�ن اىل الربمل ��ان ووفق له ��ذا النظام ف ��ان جمل�س
الوزراء ب�صدد البحث عن ثغرة قانونية يتم من خاللها �إر�سال املوازنة".
وا�ضاف ��ت ان ��ه "�صحي ��ح وفق النظ ��ام الداخل ��ي ملجل�س ال ��وزراء ال يحق
حلكوم ��ة ت�صري ��ف الأعمال �إر�س ��ال م�شاريع القوان�ي�ن اىل الربملان ،ولكن
قان ��ون االدارة املالية االحتادية رقم  6ل�سنة  2019يلزم احلكومة ب�إر�سال
املوازن ��ة اىل الربمل ��ان يف منت�ص ��ف ت�شري ��ن الأول كل �سن ��ة �س ��واء كانت
احلكوم ��ة طبيعية او ت�صريف �أعمال .ووفقا ملبد�أ التدرج الت�شريعي يجب
العمل بالقانون املذكور ال بالنظام الداخلي".
وتابع ��ت �أن "قان ��ون املوازن ��ة لي�س م ��ن الأعم ��ال ال�سيادية ول ��ه طبيعته
اخلا�ص ��ة ويختلف ع ��ن م�شاريع القوان�ي�ن االخرى لأنه م ��ن ال�ضروريات
اليومي ��ة ويعترب ت�شري ��ع ال�ضرورة الن ��ه يتعلق بكاف ��ة املواطنني ،وعليه
بامكان جمل�س الوزراء �إر�ساله اىل الربملان".
واك ��دت حممود ان "قانون املوازنة من القوانني املهمة والتي تختلف عن
باقي م�شاريع القوانني االخرى ،والذي لديه اعرتا�ض ب�إمكانه التوجه �إىل
املحكمة االحتادية ويطعن بذلك حتى وحت�سمها املحكمة املذكورة".

�ألق ��ى رئي� ��س حكوم ��ة
�إقليم كرد�ست ��ان م�سرور
ب ��ارزاين� ،أم� ��س ال�سب ��ت ،خطاب� � ًا
�إىل ال�شع ��ب ا�ستعر� ��ض في ��ه �أه ��م
االجنازات التي حتققت خالل �أول
مئة يوم عمل من ت�شكيل احلكومة،
و�أ�ش ��ار �إىل �أن م ��ا مت �إح ��رازه ال
ميثل �س ��وى البداية .وق ��ال رئي�س
احلكوم ��ة �إن تعزي ��ز العالق ��ات
م ��ع احلكوم ��ة االحتادي ��ة كان �أحد
�أولوي ��ات الت�شكيل ��ة احلكومي ��ة
اجلدي ��دة ،م�ؤك ��د ًا �أن زيارت ��ه �إىل
بغداد بعد �إ�شرافه على �أول اجتماع
ملجل�س الوزراء ،مثلت بادرة ح�سن
ني ��ة ع ��ن الرغب ��ة يف التو�ص ��ل �إىل
اتفاق عادل مبوجب الد�ستور.
وتاب ��ع" :تقوي ��ة العالق ��ات م ��ع
بغداد له ��ا �أثر ايجاب ��ي ،لي�س على
احلياة اليومية ملواطني كرد�ستان
فح�س ��ب ،ب ��ل على احلي ��اة اليومية

النفط تنفي ا�سترياد زيوت
ال�سيارات :ندعم املنتج الوطني
 بغداد /المدى
نف ��ت وزارة النف ��ط،
ا�سترياده ��ا زي ��وت
ال�سي ��ارات واملكائ ��ن الثقيلة .وقال
املتح ��دث با�س ��م ال ��وزارة عا�ص ��م
جه ��اد ان "ال ��وزارة حري�ص ��ة على
دعم قط ��اع �إنتاج الزي ��وت وتطمح
اىل تطوي ��ر هذا القط ��اع من خالل
ال�شراك ��ة م ��ع ال�ش ��ركات العاملي ��ة
لتح�س�ي�ن نوعي ��ة وج ��ودة الإنتاج
والت�سويق".
و�أ�ش ��ار �إىل� ،أن "وزارة النف ��ط ال
ت�ست ��ورد �أي ده ��ون �أو زي ��وت من
اخل ��ارج و�أن م ��ن يق ��وم بعملي ��ات
اال�ست�ي�راد ه ��و القط ��اع اخلا� ��ص
�س ��واء م ��ن ال�ش ��ركات �أو الأفراد"،
الفت� � ًا �إىل �أن "من ��ح �إج ��ازات
اال�ست�ي�راد لي� ��س م ��ن اخت�صا� ��ص
وزارة النف ��ط و�إمنا من �صالحيات
وزارة التجارة".
و�أك ��د جه ��اد �أن "ال ��وزارة تدع ��م
وت�شج ��ع املنت ��ج الوطن ��ي و�أن
جميع حمطات الوقود ت�ضم �أماكن
خم�ص�ص ��ة لبي ��ع ه ��ذه املنتج ��ات
وب�أ�سعار جيدة".

للعراقي�ي�ن جميع� � ًا ،و�إن حكوم ��ة
�إقليم كرد�ستان ت�سعى لإبرام اتفاق
�شام ��ل م ��ع احلكوم ��ة االحتادي ��ة
ي�صب يف م�صلحة اجلميع".
وتط ��رق رئي� ��س حكوم ��ة اقلي ��م
كرد�ست ��ان الع ��راق �إىل مل ��ف
املحادث ��ات م ��ع بغ ��داد ،وق ��ال �إنها
�أح ��رزت تقدم� � ًا جي ��د ًا ح ��ول �أربع
ق�ضاي ��ا� ،أولها �إيج ��اد �صيغة عادلة
ملل ��ف ح�صة كرد�ستان م ��ن املوازنة
املالي ��ة ،فيم ��ا متح ��ورت الق�ضي ��ة
الثاني ��ة عل ��ى �صالحي ��ات الإقلي ��م
و�سلطات ��ه الد�ستورية ب�ش�أن النفط
والغ ��از� .أما ع ��ن الق�ضي ��ة الثالثة،
فق ��ال رئي�س ال ��وزراء �إنه ��ا تت�صل
باملناط ��ق املتن ��ازع عليه ��ا و�آلي ��ات
ح�سمه ��ا ا�ستن ��اد ًا �إىل الد�ست ��ور،
خ�ص ��ت الق�ضي ��ة الرابع ��ة
بينم ��ا ّ
ق ��وات البي�شمركة و�ضمان حقوقها
الد�ستوري ��ة لكونه ��ا ج ��زء َا م ��ن
املنظومة الدفاعية للعراق.
 التفا�صيل �ص2

الرافدين يتعهد بـ"�سلف
�سريعة" للموظفني

يف حتية نهر الدم
الذي يجاور دجلة منذ �شهرين

ويف وقت �سابق وجه نائب رئي�س
جمل� ��س ال ��وزراء ل�ش� ��ؤون الطاقة
وزير النفط ثام ��ر عبا�س الغ�ضبان
الت�شكي�ل�ات النفطي ��ة لل ��وزارة
بخف� ��ض مع ��دالت االنت ��اج اىل
امل�ستوي ��ات املح ��ددة �ضم ��ن اتفاق
منظم ��ة ال ��دول امل�ص ��درة للنف ��ط
(اوبك) واملتحالفني معها من خارج
املنظمة.
كما وجه وزير النفط بح�سب بيان
للوزارة "بااللت ��زام الكامل باتفاق
خف� ��ض االنتاج املق ��ررة يف كانون
االول م ��ن الع ��ام  ٢٠١٨املا�ض ��ي،
والذي حتدد مبوجبه انتاج العراق
ب� �ـ  ٤مالي�ي�ن و ٥١٣ال ��ف برمي ��ل
بالي ��وم ب�ضمنها االنت ��اج يف �إقليم
كرد�ستان".
وقال وزير النف ��ط خالل ح�ضوره
االجتم ��اع ال ��وزاري  177ملنظم ��ة
ال ��دول امل�ص ��درة للنف ��ط اوب ��ك يف
العا�صمة النم�ساوية فيينا ان "هذا
االج ��راء ي�أت ��ي التزام� � ًا وحر�ص� � ًا
من الع ��راق على ا�ستق ��رار ال�سوق
النفطية العاملية ومعاجلة للفائ�ض
النفط ��ي في ��ه ،والعمل عل ��ى اعادة
التوازن بني العر�ض والطلب".

عامر ح�سن فيا�ض يكتب:
املد�سو�سية و�أ�شياء لي�ست �أخرى

م�سرور بارزاين ي�ستعر�ض
�إجنازات  100يوم من حكومته

 بغداد /المدى

6

6

ودع ��ا بي ��ان يعتق ��د ان ��ه �ص ��ادر م ��ن
بع�ض الف�صائ ��ل امل�سلحة ،جمهورها
للخ ��روج بتظاهرة "ط ��رد املخربني"
ي ��وم اخلمي� ��س (املا�ض ��ي) لإف�ش ��ال
ماقالت انه "خمط ��ط تفعيل الفو�ضى
يف الع ��راق" ،مطالب ��ا بالإبق ��اء عل ��ى
"�سلمي ��ة التظاه ��ر حت ��ى حتقي ��ق
املطالب احلقة".
 التفا�صيل �ص3

 بغداد /املدى

عودة املتظاهرين �إىل �ساحة اخلالين وج�سر ال�سنك بعد ليلة دامية( ..عد�سة :حممود ر�ؤوف)

�أعل ��ن م�صرف الرافدي ��ن ،ام�س ال�سبت� ،أن �سلف ��ة الـ  25مليون
دين ��ار ملوظف ��ي الدول ��ة املوطنة رواتبه ��م لدى امل�ص ��رف والذين
قدم ��وا عليه ��ا الكرتوني ��ا يكون املن ��ح على �ش ��كل وجبات وبف�ت�رات زمنية
�سريع ��ة  .وق ��ال املكتب االعالمي للم�ص ��رف يف بيان تلق ��ت (املدى) ن�سخة
منه� ،إن "�سلف موظفي الدولة املوطنة رواتبهم لدى امل�صرف ح�صرا والتي
ت�ص ��ل اىل  25ملي ��ون دينار يك ��ون التقدمي عليها بوا�سط ��ة بطاقة املا�سرت
كارد".و�أ�ضاف البيان� ،أن "ال�سلفة تكون باالعتماد على راتب املوظف على
ان يغط ��ي  50باملئ ��ة م ��ن راتبه ال�شه ��ري الق�سط ال�شه ��ري لل�سلفة" ،داعيا
موظفي الدولة �إىل "زيارة فروع امل�صرف ح�صرا والتقدمي على ال�سلف".

اخ��ت��ي��ار ع��ل�اء ع��ب��ا���س يف ق��ائ��م��ة جن����وم دوري �أب���ط���ال �آ���س��ي��ا
 بغداد /حيدر مدلول

اختار االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم
مهاجم الفريق االول لكرة القدم يف
ن ��ادي ال ��زوراء الريا�ضي ع�ل�اء عبا�س �ضمن
قائم ��ة ابرز النجوم ال�شب ��اب الذين برزوا يف
الن�سخ ��ة االخرية من دوري ابطال �آ�سيا لكرة

ترامب :لي�س
لدي هاتف
�شخ�صي منذ
�سنوات!

الق ��دم الت ��ي اختتمت يوم الراب ��ع والع�شرين
من �شهر ت�شرين الثاين املا�ضي .
وق ��ال املن�س ��ق االعالم ��ي لن ��ادي ال ��زوراء
الريا�ض ��ي عب ��د الرحم ��ن ر�شي ��د يف ت�صريح
خ� ��ص ب ��ه امل ��دى :ان اختي ��ار ع�ل�اء عبا� ��س
�ضم ��ن قائم ��ة الالعب�ي�ن ال�شباب الت ��ي �ضمت
�ست ��ة العبني فقط ب ��دوري ابط ��ال �آ�سيا لكرة

الق ��دم  2019ج ��اء بع ��د امل�ستوي ��ات الرائعة
الت ��ي قدمه ��ا مع فري ��ق ال ��زوراء �ضم ��ن دور
املجموع ��ات ملنطق ��ة غ ��رب الق ��ارة وخا�ص ��ة
انه �سج ��ل هدفني له يف مرم ��ى فريق الو�صل
االمارات ��ي يف املباراة التي �شه ��دت انت�صارا
كبريا للنوار� ��س بخما�سية بي�ضاء على ملعب
كربالء ال ��دويل و�ضاعف من غلت ��ه التهديفية

 بغداد /املدى
نف ��ى الرئي� ��س الأمريك ��ي دونال ��د ترامب �صح ��ة تقارير
�إعالمي ��ة ،ذك ��رت �أن ��ه ال ي ��زال ي�ستخ ��دم هاتف ��ا حمموال
�شخ�صي ��ا ،بالرغم مما يحمل ذلك م ��ن خماطر على �سرية ات�صاالته.
وكتب ترامب عرب (تويرت)" :تزعم قناة �سي �إن �إن للأخبار الزائفة
�أنني ال �أزال �أ�ستخدم هاتفا نقاال �شخ�صيا للمكاملات رغم التحذيرات
الأمنية املتكررة .هذه معلومات وتقارير خاطئة متاما".

حي ��ث �سج ��ل اربع ��ة اه ��داف اخ ��رى ليحت ��ل
املرك ��ز اخلام� ��س يف قائم ��ة ه ��دايف البطولة
بر�صيد �ستة �أهداف .
و�أ�ض ��اف ان املهاج ��م عالء عبا� ��س �سجل اول
اهداف ��ه م ��ع منتخبن ��ا الوطن ��ي يف مرم ��ى
املنتخ ��ب اليمن ��ي �ضم ��ن دور املجموع ��ات
ببطولة ك�أ�س �آ�سيا لكرة القدم  2019وا�ستمر

و�أ�ض ��اف" :مل يك ��ن لدي هاتف حمم ��ول �شخ�صي من ��ذ �سنوات .ال
�أ�ستخ ��دم �س ��وى الهوات ��ف الت ��ي اعتمدته ��ا ومنحته ��ا احلكومة"،
مطالب ��ا "�سي �إن �إن" بالرتاجع ع ��ن ادعاءاتها.وكانت "�سي �إن �إن"
ق ��د ذك ��رت يف وق ��ت �سابق نق�ل�ا ع ��ن م�س�ؤولني �سابق�ي�ن وموظفي
ا�ستخب ��ارات� ،أن ترامب ال يزال ي�ستخدم الهاتف النقال ال�شخ�صي
الذي كان لديه حتى قبل توليه من�صب الرئا�سة.و�أ�شارت القناة �إىل
�أن ترام ��ب �أجرى ات�صاالت هاتفية خالل الأ�سابيع القليلة املا�ضية،
متجاهال التحذيرات املتكررة من �أن ذلك قد يجعله عر�ضة للتن�صت

يف ممار�سة هوايته يف طرق مرمى اخل�صوم
حي ��ث احرز ه ��دف الفوز الثم�ي�ن الثاين على
املنتخ ��ب االي ��راين يف موقع ��ة تاريخية جدد
فيه ��ا �أ�س ��ود الرافدي ��ن �صدارته ��م للمجموعة
الثالث ��ة بالت�صفي ��ات الآ�سيوي ��ة امل�شرتك ��ة
امل�ؤهل ��ة ملوندي ��ال  2022بقطر وك�أ� ��س �آ�سيا
لكرة القدم .2023

م ��ن قبل جهات خارجية.من جهة اخرى يوا�صل الدميقراطيون يف
جمل�س الن ��واب الأمريكي اال�ستعداد ملا قد يك ��ون الأ�سبوع الأخري
يف حتقيق م�ساءلة م�ستمر منذ �شهور ويهدد رئا�سة دونالد ترامب.
وم ��ن املقرر �أن يعقد الن ��واب الدميقراطي ��ون يف اللجنة الق�ضائية
مبجل� ��س النواب اجتماعا خلف الأب ��واب املغلقة لفح�ص الأدلة �ضد
الرئي�س اجلمهوري و�صياغة تهم ر�سمية ي�شار لها ببنود امل�ساءلة،
حت ��ى يت�سنى للجنة التو�صية بت�صويت كامل املجل�س على الالئحة
يوم اخلمي�س يف �أقرب تقدير.
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سياسة

الإجراءات
الحكومية تبتز
الموظفين في
م�صدر رزقهم

حتالف الفتح :املقاومة
تواجه منعطف ًا خطري ًا
 بغداد /المدى
ادان تحال ��ف الفت ��ح ،ام� ��س
ال�سب ��ت ،ق ��رار وزارة الخزانة
االمريكية فر� ��ض عقوبات على
مجموع ��ة م ��ن قي ��ادات الح�شد
ال�شعب ��ي ،فيما �أكد ان المقاومة
تم ��ر بمنعطف خطي ��ر وتواجه
�ضغط ��ا هائ�ل�ا للتن ��ازل ع ��ن
الحقوق واالهداف.
وذك ��ر التحالف في بي ��ان تلقت
(الم ��دى) ن�سخ ��ة من ��ه" :ندين
بق ��وة ق ��رار وزارة الخزان ��ة
االمريكي ��ة فر� ��ض م ��ا ي�سم ��ى
(عقوب ��ات) عل ��ى مجموع ��ة من
قيادات الح�شد ال�شعبي ورموز
المقاومة اال�سالمية".
و�أ�ض ��اف �أن "ه ��ذا الق ��رار ال
يغن ��ي وال ي�سمن م ��ن جوع وال
ي�ؤث ��ر ف ��ي م�ش ��روع المقاوم ��ة
وقدرتها في الت�صدي للمخطط
اال�ستكباري الذي بد�أت تت�ضح
معالمه ف ��ي الفو�ضى والخراب
والتدمي ��ر وتقني ��ن االره ��اب
وتمويله".

و�أو�ض ��ح التحال ��ف� ،أن "ه ��ذه
الالئح ��ة ل ��ن ت�ست�أ�صل م�شروع
المقاوم ��ة ورموزها بل ت�ؤ�صله
وتكر�س ��ه وتع ��ززه وه ��و دليل
على تنام ��ي الحال ��ة اال�سالمية
والوطني ��ة الت ��ي ح ��ررت
االر� ��ض واالن�س ��ان م ��ن دن� ��س
داع� ��ش والمنظم ��ات االرهابية
االخرى".
و�أكد �أن "المقاوم ��ة اال�سالمية
تم ��ر بمنعطف نوع ��ي ح�سا�س
وخطي ��ر وتواج ��ه �ضغط� � ًا
هائ�ل ً�ا به ��دف التن ��ازل ع ��ن
الحق ��وق وااله ��داف وحماي ��ة
الحري ��ات االجتماعية من دن�س
المخطط ��ات االجنبي ��ة وان
حماية المقاومة من �شرور هذا
المخط ��ط واجب اليق ��ل قد�سية
ع ��ن حماي ��ة الح ��دود و�سي ��ادة
االوطان".
وكان ��ت وزارة الخزان ��ة
الأمريكي ��ة قد �أعلن ��ت الجمعة،
ع ��ن فر� ��ض عقوب ��ات عل ��ى
�شخ�صيات عراقية بينها زعماء
في الح�شد ال�شعبي.
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�إندبندنت الربيطانية :الأحزاب تبا�شر تكتيك ًا جديد ًا
لفر�ض "التوازن" يف �ساحات االحتجاج

 بغداد /المدى
قال ��ت �صحيف ��ة اندبندن ��ت البريطانية� ،إن
الأح ��زاب الحاكمة ،ب ��د�أت تكتي ��ك ًا جديد ًا،
فيم ��ا يتعل ��ق بالتعاط ��ي م ��ع االحتجاجات
ال�شعبي ��ة ،يق ��وم عل ��ى فك ��رة "الت ��وازن
االجتماعي".
وذك ��رت ال�صحيفة في تقري ��ر ن�شرته ام�س
ال�سبت �إنه "بع ��د ف�شل تجربة التظاهرات
الم�ضادة ،التي نفذته ��ا الأحزاب الحاكمة،
ف ��ي �إجها� ��ض حرك ��ة االحتج ��اج الوا�سعة

�ضد الف�س ��اد و�سوء الإدارة والمحا�ص�صة،
تختب ��ر ال�سلطة نموذج ًا جدي ��د ًا يقوم على
فك ��رة الت ��وازن االجتماع ��ي ف ��ي �ساح ��ات
التظاه ��ر ،عل ��ى اعتب ��ار �أن المحتجي ��ن ال
يمثلون ال�شعب العراقي كله".
و�أ�ضاف ��ت� ،أنه "ف ��ي هذا ال�سي ��اق ،ت�شجع
الأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة الكبي ��رة جمهوره ��ا
المنظ ��م ،عل ��ى الن ��زول �إل ��ى ال�ساح ��ات،
ومحاولة خل ��ق التوازن م ��ع المتظاهرين
الموجودين فيها من ��ذ مطلع ت�شرين الأول
الما�ضي ،من خ�ل�ال رفع �شعارات مختلفة،

ولتمكي ��ن الجمه ��ور الحزبي م ��ن ال�صمود
في ال�ساحات ،تعم ��ل الأحزاب على �إ�شاعة
مفاهي ��م جديدة ،من قبيل �ض ��رورة حماية
المراجع الديني ��ة ال�شيعية ،والحفاظ على
�سلمي ��ة التظاهرات ،لتكري� ��س فكرة ت�شير
�إل ��ى �أن المحتجي ��ن المطالبي ��ن ب�إ�سق ��اط
النظ ��ام لم يكون ��وا �سلميي ��ن� ،أو �أن لديهم
نوايا تتعلق بتفكي ��ك المنظومة المذهبية،
الت ��ي يق ��وم عليه ��ا النف ��وذ ال�شيع ��ي ف ��ي
البالد".
وب�ش� ��أن ا�ستجاب ��ة جمهور ه ��ذه الأحزاب

�إلى تلك الخط ��ة ،تقول ال�صحيفة� ،إنه "بد�أ
الجمه ��ور الحزب ��ي في اال�ستجاب ��ة جزئي ًا
له ��ذه الدع ��وات ،ال �سيم ��ا عندم ��ا ترتب ��ط
بفك ��رة �أن التظاه ��رات الت ��ي انطلق ��ت في
ت�شري ��ن الأول�/أكتوب ��ر ،ته ��دد ا�ستم ��رار
م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة ف ��ي �أداء مهامه ��ا،
وتقترب من �إف�شال العام الدرا�سي الحالي
ب�سب ��ب انخ ��راط قطاع وا�سع م ��ن الطالب
والمدر�سي ��ن ف ��ي الإ�ض ��راب" ،الفت ��ة �إل ��ى
�أن "الق ��ادة ال�سيا�سيي ��ن يراهن ��ون عل ��ى
ا�ستف ��زاز م�شاع ��ر الموظفي ��ن الحكوميين

ب�ش� ��أن م�ص ��در رزقه ��م� ،إذ ت�شي ��ر تقديرات
غير ر�سمية �إل ��ى �أن عددهم يناهز الخم�سة
ماليين موظف".
وت�سعى الأحزاب �إلى ح�صد ما زرعته خالل
الأع ��وام الما�ضي ��ة ،عندما وف ��رت وظائف
حكومي ��ة لجماهيرها ،ل�ضم ��ان نفوذها في
م�ؤ�س�سات الدولة من جهة ،و�ضمان والئهم
لها من جهة �أخرى.
وف ��ي ه ��ذه المرحلة ،تغ ��ذي �إ�شاع ��ات عن
�إم ��كان توق ��ف الروات ��ب الحكومي ��ة �إذا
ا�ستم ��ر المحتج ��ون ف ��ي ال�ضغ ��ط عل ��ى
ال�شرايي ��ن االقت�صادي ��ة للدول ��ة ،ال �سيم ��ا
عمليات �إنتاج النف ��ط وت�صديره� .إذ يمول
البت ��رول نح ��و  95في المئة م ��ن الموازنة
ال�سنوية للبالد.
ويتح ��دث ن�شط ��اء في �ساح ��ة التحرير عن
"جمه ��ور مختل ��ف" ،بد�أ يظه ��ر في موقع
االحتج ��اج خ�ل�ال اليومي ��ن الما�ضيي ��ن،
م ��ا يمك ��ن �أن يمث ��ل مقدم ��ة لنج ��اح خط ��ة
ال�سلط ��ات العراقي ��ة ف ��ي �صناع ��ة التوازن
االجتماع ��ي داخ ��ل �ساح ��ات التظاه ��رات
في بغ ��داد والمحافظ ��ات الأخرى ،بح�سب
التقرير.
ميداني ًا ،تنق ��ل ال�صحيفة ،ع ��ن م�صادرها،
�أن  11متظاه ��ر ًا ،وثالث ��ة م ��ن �أتباع رجل
الدين ال�شيعي مقتدى ال�صدر ،قتلوا خالل
هج ��وم نفذه عنا�صر ف ��ي كتائب حزب الله
�ضد متظاه ��ري ال�سن ��ك والخالني ،تزامن
ذل ��ك م ��ع �إ�ص ��دار �صال ��ح محم ��د العراق ��ي
تعليم ��ات �صارمة باالمتن ��اع عن ا�ستخدام
ال�سالح.
والعراق ��ي معروف ب�أنه مقرب من ال�صدر،
فيما تعتقد �أو�ساط �سيا�سية و�شعبية ،ب�أنه
ال�صدر نف�سه.
وقام م�سلحون مجهول ��ون م�ساء الجمعة،
باط�ل�اق الن ��ار عل ��ى المعت�صمي ��ن ف ��ي
ال�سن ��ك .ور�ص ��دت كامي ��رات هوات ��ف
بع� ��ض المتظاهري ��ن مركب ��ات الم�سلحين
وه ��ي تتج ��ول وتطل ��ق الر�صا� ��ص ق ��رب
ج�سر ال�سن ��ك ،فيما وج ��ه متظاهرون عبر
ب ��ث مبا�شر في مواق ��ع التوا�ص ��ل نداءات
ا�ستغاث ��ة �إل ��ى �س ��كان العا�صم ��ة بغ ��داد
لم�ؤازرتهم.
وح ��ذر متظاه ��رون �آخ ��رون عبر ن ��داءات
�أطلقوه ��ا ف ��ي ف�ض ��اء مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي ،من ارت ��كاب مج ��زرة بحقهم
على ي ��د الم�سلحين ،م�ؤكدي ��ن �أن "القوات
الأمنية لم تتدخل حتى الآن لحمايتهم".

تدمري  11وكر ًا لداع�ش
يف �صالح الدين
 بغداد /المدى
اعلن ��ت خلية الإعالم الأمني ،ام�س ال�سبت ،تدمير  11وكر ًا �ضمن
عملية �إرادة الن�صر في �صالح الدين.
وقال ��ت الخلية في بي ��ان تلقت (المدى) ن�سخة من ��ه� ،إن "القوات
الأمنية �ضمن قي ��ادة عمليات �صالح الدين والقطعات الملحقة بها
ف ��ي عملية �إرادة الن�صر تمكن ��ت بمرحلتها ال�سابعة وخالل تطهير
وتفتي� ��ش المناط ��ق الواقع ��ة غربي حق ��ول عال�س وعل ��ى ال�سفح
الغربي لجبال حمرين ،من تدمير  ١١وكر ًا و� ٣أنفاق".
و�أ�ضاف ��ت �أنه "ت ��م العثور على � ٤أكيا�س تح ��وي  ٥٠كيلو غراما
م ��ن مادة اليوري ��ا ،كما �أ�سفرت هذه العملية ع ��ن تفجير  ٢٣عبوة
نا�سفة".
و�أعلن ��ت قي ��ادة العملي ��ات الم�شترك ��ة ،ام� ��س ال�سب ��ت ،انط�ل�اق
المرحل ��ة ال�سابعة م ��ن عملية "ارادة الن�صر" وم ��ن �أربعة محاور
في محافظات كركوك وديالى و�صالح الدين.

متظاهرون
يخلدون
�ضحايا
اجلمعة
الدامية يف
�ساحات
احتجاج
بغداد..
(عد�سة:
حممود
ر�ؤوف)

�أكد تطلعه لإبرام اتفاق �شامل مع بغداد:
مباحثاتنا م�ستمرة حول  4ق�ضايا
 بغداد /المدى
�ألق ��ى رئي� ��س حكوم ��ة �إقلي ��م كرد�ستان
م�س ��رور بارزان ��ي� ،أم� ��س ال�سب ��ت،
خطاب ًا �إل ��ى ال�شعب ا�ستعر� ��ض فيه �أهم
االنجازات الت ��ي تحققت خالل �أول مئة
ي ��وم عمل من ت�شكي ��ل الحكومة ،و�أ�شار
�إل ��ى �أن م ��ا ت ��م �إح ��رازه ال يمث ��ل �سوى
البداية.
وق ��ال رئي� ��س الحكوم ��ة �إن تعزي ��ز
العالق ��ات م ��ع الحكوم ��ة االتحادية كان
�أح ��د �أولوي ��ات الت�شكيل ��ة الحكومي ��ة
الجدي ��دة ،م�ؤك ��د ًا �أن زيارت ��ه �إلى بغداد
بع ��د �إ�شرافه عل ��ى �أول اجتماع لمجل�س
ال ��وزراء ،مثل ��ت ب ��ادرة ح�س ��ن نية عن
الرغب ��ة ف ��ي التو�ص ��ل �إلى اتف ��اق عادل
بموجب الد�ستور.
وتاب ��ع" :تقوية العالقات م ��ع بغداد لها
�أثر ايجابي ،لي� ��س على الحياة اليومية
لمواطن ��ي كرد�ست ��ان فح�س ��ب ،بل على
الحياة اليومي ��ة للعراقيين جميع ًا ،و�إن
حكوم ��ة �إقلي ��م كرد�ستان ت�سع ��ى لإبرام
اتف ��اق �شام ��ل م ��ع الحكوم ��ة االتحادية
ي�صب في م�صلحة الجميع".
وتطرق رئي�س حكوم ��ة اقليم كرد�ستان
العراق �إلى مل ��ف المحادثات مع بغداد،
وقال �إنها �أحرزت تقدم ًا جيد ًا حول �أربع
ق�ضايا� ،أولها �إيج ��اد �صيغة عادلة لملف
ح�صة كرد�ست ��ان من الموازن ��ة المالية،
فيم ��ا تمح ��ورت الق�ضي ��ة الثاني ��ة عل ��ى
�صالحيات الإقليم و�سلطاته الد�ستورية
ب�ش�أن النفط والغاز.
�أما ع ��ن الق�ضي ��ة الثالث ��ة ،فق ��ال رئي�س
ال ��وزراء �إنها تت�صل بالمناطق المتنازع

عليه ��ا و�آلي ��ات ح�سمه ��ا ا�ستن ��اد ًا �إل ��ى
خ�صت الق�ضية الرابعة
الد�ستور ،بينما ّ
ق ��وات البي�شمرك ��ة و�ضم ��ان حقوقه ��ا
الد�ستوري ��ة لكونها جزء َا من المنظومة
الدفاعية للعراق.
وق ��ال" :م ��ا زلن ��ا نوا�ص ��ل مباحثاتن ��ا
م ��ع الحكوم ��ة االتحادية للب ��ت في هذه
الم�ش ��اكل ،وللم ��رة الأول ��ى ت�ش ��ارك

حكوم ��ة الإقلي ��م ف ��ي �إع ��داد المراح ��ل
الأولى للموازنة ال�سنوية للعراق ،ولقد
قطعن ��ا خطوات جيدة مع وزارة المالية
بهذا ال�صدد".
و�أك ��د رئي�س ال ��وزراء �أن ح�س ��م م�س�ألة
ح�ص ��ة �إقلي ��م كرد�ست ��ان م ��ن الموازن ��ة
االتحادي ��ة �سي�سه ��م ف ��ي انج ��از العديد
م ��ن الم�شاريع الت ��ي �ستخ ��دم مواطني

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

م�سرور بارزاين ي�ستعر�ض �إجنازات  100يوم من حكومته

املدير العام
غادة العاملي

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

كرد�ست ��ان والع ��راق عام ��ة ،مبين� � ًا �أن
ثم ��ة تطورات �أخ ��رى تحقق ��ت في ملف
العالقات مع بغداد.
وم�ض ��ى يق ��ول �إن وزارة الداخلي ��ة
العراقية باتت توفر الت�سهيالت الالزمة
ف ��ي من ��ح ت�أ�شي ��رات الدخ ��ول للأجانب
الراغبي ��ن بزي ��ارة �إقلي ��م كرد�ست ��ان،
الفت� � ًا �إل ��ى �أن ه ��ذه الخطوة م ��ن �ش�أنها

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

�أن ت�ساع ��د الم�ستثمري ��ن الأجان ��ب على
التوجه �إلى كرد�ستان للعمل.
وق ��ال �إن حكومة �إقلي ��م كرد�ستان قدمت
ت�سهيالت لمواطني المحافظات العراقية
القادمين �إلى الإقليم ،ا�شتملت على �إلغاء
الر�سوم المالية الم�ستح�صلة عن �إ�صدار
بطاقة الدخ ��ول ،مو�ضح ًا �أن الإجراءات
الحالي ��ة بات ��ت تقت�ص ��ر عل ��ى التدقي ��ق
الأمني فقط.
ووا�ص ��ل رئي�س ال ��وزراء خطابه قائال:
"نح ��ن نوف ��ر كل الت�سهي�ل�ات الالزم ��ة
للمواطنين الذين ي�أتون من المحافظات
العراقي ��ة لزيارة م ��دن �إقلي ��م كرد�ستان،
وهم يق�ضون �أوقاتهم ب ��كل طم�أنينة في
ظ ��ل اال�ستقرار واال�ستتب ��اب الأمني في
الإقليم".
وقبل ذل ��ك� ،سل ��ط رئي�س حكوم ��ة �إقليم
كرد�ست ��ان ال�ض ��وء على م ��ا تحقق خالل
مئة ي ��وم عم ��ل عل ��ى ال�صعي ��د الداخلي
للإقلي ��م ،وق ��ال" :تولين ��ا مهم ��ة �صعبة،
ولك ��ن بع ��د الت ��وكل عل ��ى الل ��ه وبهم ��ة
المواطني ��ن �سنتخط ��ى ال�صع ��اب ،وق ��د
حققن ��ا مراحل جدي ��ة ومنجزات عديدة،
بيد �أن كل ذلك ال يمثل �سوى البداية".
وق ��ال رئي� ��س ال ��وزراء" :نري ��د حكومة
تخ ��دم المواطني ��ن ال العك� ��س ،ون�سعى
لبناء كرد�ستان قوية وم�ستقرة ومزدهرة،
ونعلم تمام ًا ب�أن مواطنينا ينتظرون م ّنا
المزيد� ،إال �أن �إنج ��از الم�شاريع الكبرى
والمهم ��ة وال�ستراتيجية ال يتم في ثالثة
�أ�شهر بل يحتاج لمزيد من الوقت".
وبع ��د �أن �أع ��رب ع ��ن �أمل ��ه ب� ��أن تك ��ون
الحكوم ��ة عند ح�س ��ن ظ ��ن المواطنين،
وعد رئي�س الوزراء ب�أن تنتهج الحكومة

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

بريوت .احلمرا�.شارع ليون
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مبد�أ ال�شفافية لتكون فعّالة عبر موا�صلة
برنامجه ��ا اله ��ادف للح ��د م ��ن الف�س ��اد
وتقلي ��ل الروتي ��ن الإداري ف ��ي الدوائر
الحكومية كافة.
و�أ�ض ��اف" :م ��ع ب ��دء عم ��ل الحكوم ��ة،
�أوكلن ��ا ل ��وزارة المالي ��ة مهم ��ة ح�ص ��ر
�إيرادات حكومة الإقليم ،لكي نكون على
عل ��م بحج ��م الإنف ��اق والإي ��رادات ،و�أن
يكون الإنف ��اق وفق مقت�ضي ��ات الحاجة
وبتخطيط مدرو� ��س ،وحققنا زيادة في
الإيرادات الداخلي ��ة ون�سعى لرفعها �إلى
 50بالمئة بنهاية هذا العام".
و�أ�ش ��ار رئي�س الحكومة� ،إلى �أنه وخالل
المئة يوم من العم ��ل ،و�ضعت الحكومة
نظام ًا متوازن� � ًا لفر�ض ال�ضرائب يراعي
الم�صلح ��ة العام ��ة ،وي�شم ��ل و�ض ��ع حد
للتهرب ال�ضريبي وغير القانوني لجميع
الأفراد وال�شركات العاملة في الإقليم.
وتط ��رق رئي� ��س ال ��وزراء ف ��ي خطاب ��ه
�إل ��ى ملف الف�س ��اد ،وق ��ال" :و�ضعنا �آلية
لتحجي ��م الف�س ��اد ،و�أن ��ا �شخ�صي� � ًا ج ��اد
وب�ش ��كل كبي ��ر ف ��ي متابع ��ة المو�ضوع،
ول ��ن �أتوان ��ى ع ��ن �أي �شخ� ��ص �أو جه ��ة
تمار� ��س الف�س ��اد" ،و�أردف" :واتخذن ��ا
�إجراءات �صارمة بحق دافعي الر�شاوى
للم�ؤ�س�س ��ات الحكومي ��ة ،وتم ��ت �إحالة
العديد منه ��م �إلى المحاك ��م ،ولقد �شكلنا
لجان� � ًا خا�ص ��ة ف ��ي ال ��وزارات لمتابع ��ة
الف�ساد والممار�سات غير القانونية".
وتن ��اول رئي� ��س الحكوم ��ة برنام ��ج
الإ�ص�ل�اح ،و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أن ال ��وزارات
كاف ��ة قدم ��ت خططه ��ا لل�سن ��وات الأربع
المقبلة ب�ش�أن ذل ��ك ،وقال�" :إن الإ�صالح
من المح ��اور الأ�سا�سية ف ��ي عملنا ،وقد

با�شرنا في تقديم بع�ض الخدمات العامة
باتب ��اع المكنن ��ة الإلكتروني ��ة لبع� ��ض
الدوائر الحكومية".
وتاب ��ع" :نح ��ن ب�ص ��دد �إن�ش ��اء مرك ��ز
معلومات للحكومة على �أن يتم العمل به
في الأ�شهر المقبلة .وعلى �سبيل المثال،
ربطن ��ا بع� ��ض المناف ��ذ الحدودي ��ة م ��ع
بع�ضها عبر �شبكة الإنترنت ،و�سنوا�صل
العمل بهذا ال�ش�أن".
و�أ�ش ��ار رئي�س الوزراء �إل ��ى �أن حكومة
الإقليم تعمل جاهدة على تطوير وتمتين
�أ�س�س البنية التحتية القت�صاد كرد�ستان
وتنوي ��ع م�ص ��ادره وع ��دم االعتماد على
م�ص ��در دخ ��ل واح ��د ،م�ؤك ��د ًا وج ��ود
خط ��ط للنهو� ��ض بالقطاعي ��ن الزراع ��ي
وال�صناعي.
وق ��ال" :هدفن ��ا ه ��و كرد�ست ��ان قوي ��ة
وم�ستق ��رة ومزدهرة ،تك ��ون لها عالقات
متوازن ��ة وطيب ��ة م ��ع دول الج ��وار
والمجتم ��ع الدولي ،ونعتقد �أن مواطني
كرد�ستان ي�ستحقون حكومة �أكثر فاعلية
لتق ��دم مزيد ًا من الخدم ��ات ،ونحن نبذل
كل ما في و�سعنا لتحقيق ذلك".
ووجه رئي�س الحكومة �شكره للمواطنين
الذي ��ن تحملوا �أحلك الأي ��ام التي عا�شها
الإقلي ��م ف ��ي ظ ��ل ظ ��روف اقت�صادي ��ة
قاهرة ،وق ��ال�" :شكر ًا ل�صمودكم و�شكر ًا
لتعاونك ��م ،ون�أم ��ل �أن نك ��ون عند ح�سن
ظنكم".
وفي ختام خطابه ،لف ��ت رئي�س الوزراء
�إل ��ى �أن تقري ��ر ًا مف�ص ًال ب�ش� ��أن انجازات
مئ ��ة ي ��وم عم ��ل للت�شكيل ��ة الحكومي ��ة
التا�سع ��ة� ،سين�شر ف ��ي و�سائ ��ل الإعالم
و�سيكون في متناول الجميع.
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سياسة

جمزرة اجلمعة 100 :م�سلح نفذ الهجوم بعد
ان�سحاب عنا�صر الأمن
تلق��ت ق��وات امنية اوامر باالن�سح��اب من محيط �ساحة التحري��ر قبل  4ايام من "مج��زرة الجمعة" ،قبل ان تع��ود �صباح ام�س
قطع��ات الجي���ش "بدون �سالح" الى هناك لتحمي المتظاهرين بعد ليلة دامي��ة راح �ضحيتها اكثر من  80جريحا وقتيال  -وفق
اح�صائية حكومية  -بهجوم م�سلحين مجهولين على متظاهرين و�سط بغداد.

 بغداد /المدى
وج ��رى الهج ��وم االخي ��ر بع ��د �سل�س ��لة
م ��ن الهجم ��ات بـ"ال�س ��كاكين" تعر� ��ض له ��ا
متظاه ��رون ف ��ي �س ��احة التحري ��ر ،قب ��ل ان
تتحول في الم�س ��اء الى هجوم بالر�شا�شات
ا�س ��تمر لنح ��و � 10س ��اعات نفذه م�س ��لحون
تم نقلهم قرب ال�س ��احة ،ببا�ص ��ات وعجالت
مدنية.
و�ش ��هدت ليلة الحادث عملي ��ات حرق طالت
مر�آب ال�سنك الذي يتواجد فيه المتظاهرون
من ��ذ ا�س ��ابيع ،كم ��ا نقلت اخبار ع ��ن حدوث
ح ��االت اعت ��داء جن�س ��ي على م�س ��عفات في
المفارز الطبية في محيط �س ��احة التحرير،
فيما ب ��رز دور "القبع ��ات الزرق ��اء" التابعة
لزعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر والذي
تعر� ��ض مقر اقامت ��ه فجر ام�س الى ق�ص ��ف
بطائ ��رة م�س ��يرة .وبح�س ��ب م�ص ��در امني
تح ��دث ام� ��س لـ(الم ��دى) ،ان معلومات عن
"هجوم م�س ��لح �ضد المتظاهرين في بغداد
كان ق ��د وردنا قبل اكثر من ا�س ��بوع" ،مبينا
ان منفذي هجوم الجمعة ،مح�س ��وبين على
ف�صيل م�سلح ،دون تحديد هويته.
وا�ضاف الم�صدر ان "�آخر المعلومات اكدت
ان الهج ��وم �س ��يحدث م ��ع دخ ��ول عنا�ص ��ر
م ��ن تل ��ك الجماع ��ات الم�س ��لحة عل ��ى خ ��ط
التظاهرات لتخريبها".
وكان ��ت (الم ��دى) قد ك�ش ��فت قبل ا�س ��تقالة
الحكوم ��ة ،ع ��ن "�س ��يناريوهات م�س ��لحة"
لقم ��ع االحتجاج ��ات ف ��ي الجن ��وب وف ��ي
�س ��احة التحرير تزامنت مع انباء "االنقالب
المزي ��ف" ف ��ي المنطق ��ة الخ�ض ��راء وال ��ذي
اتهم بتنفيذه جهاز مكافحة االرهاب.
وهج ��وم الجمع ��ة ه ��و الي ��وم االول ال ��ذي
ي�س ��قط في ��ه قتلى منذ اال�س ��بوع الما�ض ��ي،
حين واف ��ق البرلمان على ا�س ��تقالة حكومة
عادل عبد المهدي ،عندها �ساد هدوء حذر في
بغ ��داد ومدن الجنوب قبل ان تعلن ف�ص ��ائل
م�سلحة نيتها االنخراط في التظاهرات.
ودع ��ا بي ��ان يعتق ��د ان ��ه �ص ��ادر م ��ن بع�ض
الف�ص ��ائل الم�س ��لحة ،جمه ��وره للخ ��روج
بتظاهرة "ط ��رد المخربين" ي ��وم الخمي�س
(الما�ض ��ي) لإف�ش ��ال ماقال ��ت ان ��ه "مخط ��ط
تفعي ��ل الفو�ض ��ى ف ��ي الع ��راق" ،مطالب ��ا
بالإبقاء على "�س ��لمية التظاهر حتى تحقيق
المطالب الحقة".
وق ��ال البي ��ان ال ��ذي �ص ��در ي ��وم االربع ��اء
الما�ض ��ي ان طل ��ب الذهاب ال ��ى التظاهرات
ج ��اء "امتث ��اال لأم ��ر المرجعي ��ة ب�ض ��رورة

الكن ��دي ،م�ش ��يرة ال ��ى ان اح ��د ال�ض ��حايا
ا�صيب "بر�صا�ص ��ة ت�ستخدم �ضد الدروع".
ون�ش ��رت مقاطع فيديو في مواقع التوا�صل
االجتماعي في ليلة الهجوم ،اظهرت مالب�س
ن�س ��ائية ملطخة بالدماء ،فيما قال ال�شخ�ص
الذي �ص ��ور المقطع بانها "تعود لم�س ��عفات
تم اغت�صابهن قرب �ساحة الخالني".
من ناحيتها �أعلن ��ت قيادة عمليات بغداد �أن
ما ح�ص ��ل في �ش ��ارع الر�ش ��يد الجمعة ،كان
ب�س ��بب �س ��يطرة المتظاهرين على منطقتي
ال�س ��نك والخالن ��ي ،وع ��دم وج ��ود القوات
الأمنية.
بالمقابل �أعلن الناطق با�س ��م الداخلية خالد
المحنا ،م�س ��اء الجمعة� ،أن ح�صيلة �ضحايا
�إط�ل�اق الن ��ار من قب ��ل م�س ��لحين مجهولين
على المتظاهرين و�سط بغداد بلغت  ٤قتلى
و ٨٠جريحا.

متظاهرون يف
�شارع الر�شيد
�أم�س
تع ��اون المتظاهري ��ن لط ��رد المخربي ��ن
واال�ش ��رار" ،فيم ��ا دع ��ا البيان ال ��ى التجمع
قرب �ش ��ارع فل�س ��طين في ال�س ��اعة التا�سعة
�صباحا لالنطالق الى �ساحة التحرير.
وردد متظاه ��رون يوم الخمي�س الما�ض ��ي،
بل ��غ عدده ��م بالمئات ف ��ي �س ��احة التحرير،
�ش ��عارات "ادل ��ل يال�سي�س ��تاني ادل ��ل ولدك
طب ��وا للتحري ��ر" ،و "تاج تاج عل ��ى الرا�س
�س ��يد علي ال�سي�س ��تاني" ،قبل ان ين�سحبوا
بعد وقت ق�صير.
ونقل ��ت محط ��ات ف�ض ��ائية تابعة لف�ص ��ائل
م�س ��لحة احداث يوم الخمي�س ،بعد ا�سابيع
م ��ن مقاطعة مجريات االحتجاج في �س ��احة
التحرير ،عقب بيان لتلك القنوات قبل �شهر،
اعتبر ما يجري هناك "عمال تخريبيا ولي�س
احتجاجيا".
يوم خطبة الجمعة
ف ��ي ي ��وم (الجمع ��ة) وه ��و موع ��د خطب ��ة
المرجعي ��ة في النج ��ف ،اعلنت جهات قريبة
م ��ن الف�ص ��ائل الم�س ��لحة ،عن تجم ��ع جديد

للم�شاركة في �ساحة التحرير.
وح ��دد الموع ��د عق ��ب خطب ��ة المرجعي ��ة،
والتجمع قرب م�ست�ش ��فى الجملة الع�صبية،
�ش ��رق �س ��احة التحرير ،وهو الم ��كان الذي
قت ��ل فيه ع�ش ��رات المتظاهرين ف ��ي الموجة
االول ��ى لالحتجاجات مطلع ت�ش ��رين االول
الما�ضي ،على يد قنا�صين مجهولين.
وت�سربت معلومات خالل نهار الجمعة ،عن
خ ��روج المئات من الم�س ��لحين من المنطقة
الخ�ضراء ،م�س ��تقلين � 7سيارات با�ص نوع
"كو�س ��تر" باتجاه �س ��احة التحرير .وبعد
الظه ��ر ،تعر� ��ض ع ��دد م ��ن المتظاهرين في
ال�س ��احة الى عمليات طعن بـ"ال�س ��كاكين".
وقالت عال محمد ،م�سعفة في �ساحة التحرير
لـ(الم ��دى) ان "نح ��و  20حالة و�ص ��لتنا الى
المفارز الطبية قد تعر�ضوا للطعن".
وكان ��ت جماعة "القبع ��ات الزرق" التابعين
للتي ��ار ال�ص ��دري ،وف ��ق نا�ش ��طين ،لديه ��م
معلوم ��ات بعملي ��ات الطعن ،ون�ش ��روا نحو
 100عن�صر لحماية المحتجين.
وق ��در عدد المتظاهرين التابعين للف�ص ��ائل

الم�س ��لحة نهار الجمعة في �ساحة التحرير،
بـ"� 5آالف" �شخ�ص ،قبل ان تحترق خيمتين
ق ��رب بناية المطعم التركي ،وحدوث حريق
اكب ��ر في ال�س ��اعة الثامن ��ة من م�س ��اء اليوم
نف�س ��ه ،في مر�آب ال�س ��نك و�س ��ماع ا�ص ��وات
الر�صا�ص.
�أوامر االن�سحاب
يق ��ول الم�ص ��در وه ��و �ض ��ابط يعم ��ل ف ��ي
جهاز امني ح�س ��ا�س انه "من ��ذ يوم الثالثاء
الما�ضي تلقينا اوامر باالن�سحاب من �ساحة
التحري ��ر ،دون معرف ��ة ال�س ��بب" .وكان ��ت
عنا�ص ��ر هذا الجهاز متواج ��دة منذ اكثر من
�شهر لر�صد "محركي االحتجاجات".
وا�ضاف الم�ص ��در المتواجد في العا�صمة:
"قب ��ل االم ��ر االخير كن ��ا قد تلقين ��ا اوامر
بتخفي ��ف التواج ��د ف ��ي ال�س ��احة ،ال�س ��باب
النعرفها اي�ض ��ا" ،الفتا الى ان االوامر دعت
الى "عدم المبيت في ال�س ��احة واالن�س ��حاب
بعد غياب ال�شم�س وتقلي�ص اعدادنا من 35
الى  10ا�شخا�ص فقط".

ويق ��وم بع�ض عنا�ص ��ر الجهاز من ��ذ اندالع
الموج ��ة الثاني ��ة لالحتجاج ��ات ف ��ي 25
ت�شرين االول الما�ضي ،بالتواجد الدائم في
ال�س ��احة بمالب� ��س مدنية لمراقب ��ة االحداث
والتقاط �صور للن�شاطين.
من جهته ك�شف المتحدث با�سم القائد العام
للق ��وات الم�س ��لحة عب ��د الكري ��م خل ��ف ،عن
ان ��دالع "نزاع م�س ��لح" داخل مر�آب ال�س ��نك
و�س ��ط بغ ��داد ،الفت� � ًا �إل ��ى ن�ش ��وب حرائق.
وقال خلف ،في خبر نقلت ��ه قناة "العراقية"
الر�س ��مية م�س ��اء الجمعة ان "نزاعا م�سلحا
داخ ��ل م ��ر�آب ال�س ��نك ق ��د اندل ��ع ون�ش ��وب
حرائق ،والنتائج غير معروفة".
هجوم ب�أ�سلحة ثقيلة
ا�ستمرت ا�ص ��وات الر�صا�ص الى الخام�سة
م ��ن فجر ي ��وم ام�س ،فيم ��ا ر�ص ��دت مقاطع
فيديو بثت في م�س ��اء الهجوم على من�صات
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ،دخ ��ول نح ��و 100
م�سلح من �ساحة الخالني قادمين من منطقة
النه�ض ��ة� ،ش ��رق ال�س ��احة ،ب�س ��يارات حمل

ونقل عام.
وبين ��ت مقاطع اخرى ن�ش ��رت بعد �س ��اعات
م ��ن الفيدي ��و االول ،ان�س ��حاب المهاجمي ��ن
وه ��م ي�س ��تقلون � 5س ��يارات ن ��وع "بيكب"
و 2با� ��ص ن ��وع "كو�س ��تر" و"كي ��ا حم ��ل"
واح ��دة .بالمقابل ت�س ��ربت وثائق من احد
االجه ��زة االمنية التابعة ل ��وزارة الداخلية،
تبين ر�صد حركة لم�س ��لحين في  4عجالت،
لم تحدد نوعها ،بالقرب من �ش ��ارع فل�سطين
متجهين الى و�سط العا�صمة.
وق ��ال احد �ش ��هود العي ��ان المتواجدين في
ليلة الهجوم لـ(المدى) ان "التيار الكهربائي
قط ��ع عن �س ��احة الخالني و�ش ��ارع الر�ش ��يد
و�س ��ط رم ��ي كثي ��ف للعي ��ارات الناري ��ة"،
م�ض ��يفا ان ع ��دد القتل ��ى خ�ل�ال ال�س ��اعات
االولى من الهجوم كان "� 12شهيدا".
وقال ��ت الم�س ��عفة ف ��ي �س ��احة التحري ��ر
ع�ل�ا محم ��د وه ��ي �ص ��يدالنية ف ��ي اح ��دى
الم�ست�ش ��فيات ،ان م�ست�ش ��فى ال�ش ��يخ زايد،
و�س ��ط بغداد ،ا�ستقبل في ليلة الهجوم "53
قتيال وجريحا" ،و" 19قتيال" في م�ست�شفى

القبعات الزرق
وت�ض ��اربت االخب ��ار ع ��ن دور "القبع ��ات
الزرق" التابعة ل�س ��رايا ال�س�ل�ام في مجزرة
الجمعة ،بين ا�س ��تخدامها لل�س�ل�اح وطردها
المهاجمين وبين نفي تلك االخبار.
لكن �صورا كانت قد ن�شرت على "في�سبوك"،
بعد وقت ق�صير من الهجوم اظهرت و�صول
عدد من ال�س ��يارات التابعة الفواج ال�س ��رايا
في مناطق اال�شتباك.
وت�س ��ربت معلومات ،في �ص ��باح ام�س ،عن
اتفاق بين "القبعات الزرق" وقيادة عمليات
بغداد ل�ض ��بط االم ��ن في �س ��احتي الخالني
والوثبة.
وف ��ي تطور الحق لالح ��داث ،دعا مقرب من
ال�ص ��در ،الى "مليونية" لمق ��ر اقامة مقتدى
ال�ص ��در ف ��ي الحنان ��ة و�س ��ط النج ��ف ،بعد
ن�ش ��ره اخب ��ار عن ا�س ��تهداف منزل ال�ص ��در
بطائرة م�سيرة.
وقال �ص ��الح العراقي المقرب من ال�ص ��در،
في مواقع التوا�صل االجتماعي ،ان الهجوم
على منزل ال�ص ��در ج ��اء "ردا عل ��ى االوامر
التي �ص ��درت من �سماحته (للقبعات الزرق)
بحماي ��ة الث ��وار ليل ��ة البارح ��ة ف ��ي بغ ��داد
والنجف �سابقا".
وفي وقت مت�أخر من يوم ام�س دعا �ص ��الح
العراقي اتباع التيار ال�ص ��دري الى مغادرة
الحنانة.
بدوره اكد ال�ض ��ابط في الجه ��از االمني ان
" 2من ا�صحاب القبعات الزرقاء قتلوا في
هجوم الجمعة" ،نافيا علمه بدور ا�ص ��حاب
القبعات في �صد الهجوم.

ت�ست�ضيف قادة �أمنيين م�س�ؤولين عن ت�أمين �ساحات االحتجاج

رئا�س��ة البرلم��ان ّ
تح�ض��ر لجل�س��ة ا�س��تثنائية ب�ش���أن "هجم��ات ال�س��نك"

 بغداد /المدى
دع ��ا النائ ��ب االول لرئي�س البرلمان ح�س ��ن
الكعب ��ي� ،إل ��ى عق ��د جل�س ��ة طارئ ��ة ي ��وم غد
االثني ��ن لتحدي ��د منف ��ذي هجم ��ات الجمع ��ة
بح�ضور القيادات الأمنية العليا �سيما قيادة
عمليات بغداد.
وق ��ال الكعب ��ي ،ف ��ي بي ��ان تلق ��ت (الم ��دى)
ن�سخ ��ة من ��ه� ،إن "القي ��ادات االمني ��ة ينبغي
ان تتحم ��ل م�س�ؤولياته ��ا ف ��ي حف ��ظ ام ��ن
التظاه ��رات ال�سلمي ��ة المطالب ��ة بالإ�ص�ل�اح
والتغيي ��ر ومكافح ��ة الف�س ��اد" ،منوه ��ا الى
"وجوب ت�ش ��ديد االج ��راءات االمنية لحفظ
ارواح المحتجي ��ن المعت�ص ��مين ف ��ي بغ ��داد
والمحافظات".
و�أك ��د انه "�س ��تتم محا�س ��بة جمي ��ع الجهات
وال�شخ�ص ��يات الت ��ي يظهر تورطه ��ا في قتل
المتظاهرين في بغداد والمحافظات ،ف�ض�ل�ا
عن اال�س ��تهداف الجوي لمنطقة الحنانة في
النج ��ف" ،داعي ��ا البرلمان �إلى "عقد جل�س ��ة
طارئة يوم االثنين المقبل".
 بغداد  /المدى
الع�صابات.
بدورها دعت لجنة حقوق االن�سان النيابية،
وقال عالوي ،ف ��ي بيان تلقته (المدى)،
البرلمان �إلى عقد جل�سة طارئة ب�ش�أن احداث
حذر زعيم ائتالف الوطنية اياد عالوي ،ان "المج ��ازر الت ��ي ترتك ��ب بح ��ق
الجمع ��ة وم ��ا عرف ��ت فيم ��ا بع ��د بـ"مج ��زرة
ام�س ال�س ��بت ،من ا�ستمرار االنتهاكات المتظاهري ��ن ال�س ��لميين ل ��ن تعف ��ي
ال�سنك".
واالعت ��داءات الت ��ي تنفذه ��ا ع�ص ��ابات الم�س� ��ؤولين االمنيي ��ن ع ��ن الم�س ��اءلة
وقال ��ت اللجن ��ة ،ف ��ي بي ��ان تلق ��ت (المدى)
خارجة ع ��ن القانون بحق المتظاهرين ول ��ن ت�س ��قط بالتق ��ادم" ،الفت� � ًا الى ان
ن�س ��خة من ��ه� ،إن "عل ��ى مجل�س الن ��واب عقد
ال�س ��لميين ،م�ؤك ��دا ان عل ��ى "الحكومة "الحراك ال�سلمي الذي ي�شهده العراق
جل�س ��ة طارئة لبحث المجزرة االخيرة التي
الم�س ��تقيلة" والم�س� ��ؤولين االمنيي ��ن ا�ضحى تهديد ًا حقيقي ًا لمغانم ومكا�سب
وقع ��ت ف ��ي منطق ��ة ال�س ��نك وراح �ض ��حيتها
موقف
�اذ
�
خ
ات
حازم وحا�س � ٍ�م تجاه تلك محلي ��ة م ��ن جه ��ات م�س ��تفيدة وغي ��ر
مجموعة من ال�شباب".
ٍ
و�ش ��ددت عل ��ى "�ض ��رورة ا�ست�ض ��افة القادة
االمنيي ��ن الط�ل�اع ال�ش ��عب العراق ��ي على ما المواطني ��ن العراقيي ��ن تتحم ��ل الحكوم ��ة عل ��ى كاف ��ة االتفاقي ��ات الدولية بخ�ص ��و�ص كم ��ا �أعلن ��ت لجنة االم ��ن والدف ��اع النيابية،
ح�ص ��ل ف ��ي ليل ��ة رهيب ��ة عل ��ى المتظاهرين العراقية تبع ��ات القانون االن�س ��اني الدولي حماي ��ة المدنيي ��ن والمحافظ ��ة على �س�ل�امة عن ا�س ��تدعاء قائدي عمليات و�ش ��رطة بغداد
ال�س ��لميين ام� ��س الجمع ��ة" ،م�ش ��يرة �إل ��ى وت�ض ��ع العراق امام م�س ��اءلة قانونية دولية ال�ش ��عب العراق ��ي م ��ن اي اعت ��داء او قتل او ا�ض ��افة الى قائد الدفاع الجوي وقائد الفرقة
ان "وق ��وع ه ��ذه االنته ��اكات �ض ��د حق ��وق باعتباره ع�ض ��وا في االمم المتحدة وموقعا اغتيال لالرادات التي تحدث �ضدهم".
 11بالجي�ش عراقي في جل�سة ا�ستثنائية.

عالوي :ا�ستمرار
املجازر بحق املتظاهرين
ال يعفي امل�س�ؤولني
الأمنيني من امل�ساءلة

معلومة وكذلك ف�ش ��ل االجه ��زة االمنية
في ايقافها".
وا�شاد عالوي "بان�ضباط المتظاهرين
والتزامهم بال�س ��لمية" ،م�ش ��يرا الى ان
"ثمرة هذا الحراك على مدى �ش ��هرين
�س ��يكون ال�ص ��خرة التي تتك�س ��ر عليها
ا�س�س المحا�ص�ص ��ة والطائفية والدرع
ال ��ذي يق ��ي الع ��راق م ��ن التدخ�ل�ات
الخارجية".
وقال ��ت اللجن ��ة ف ��ي بي ��ان تلق ��ت (الم ��دى)
ن�س ��خة منه� ،إنها "�ستعقد اليوم االحد جل�سة
ا�س ��تثنائية ال�س ��تدعاء كل م ��ن قائ ��د عمليات
بغ ��داد وقائ ��د الدف ��اع الجوي وقائد �ش ��رطة

بغداد وقائد الفرقة  11بالجي�ش عراقي".
و�أ�ض ��افت اللجن ��ة� ،أن اال�س ��تدعاء ج ��اء
"للتحقي ��ق ف ��ي الجرائ ��م التي حدث ��ت ليلة
ام� ��س الأول ف ��ي �س ��احة الخالن ��ي و�ش ��ارع
الر�ش ��يد و�س ��قوط عدد من القتلى والجرحى
ف ��ي �ص ��فوف المتظاهرين وكذل ��ك االحداث
االخيرة في محافظة النجف".
وفي �س ��ياق مت�صل ،طالبت الهيئة ال�سيا�سية
للتيار ال�ص ��دري ،ام�س ال�س ��بت ،بعقد جل�سة
طارئ ��ة لمجل� ��س الن ��واب لمناق�ش ��ة اح ��داث
بغ ��داد والنجف ،فيما �أ�ش ��ارت �إلى �ض ��رورة
ك�ش ��ف الحكومة عن الجهات التي تقف وراء
احداث �ساحة الخالني والحنانة.
وقال رئي�س الهيئة ن�ص ��ار الربيعي في بيان
�ألق ��اه برفقة مجموع ��ة من نواب �س ��ائرون،
�إن ��ه "تزامن ًا ما حدث في �س ��احة الخالني من
قت ��ل وترويع للمتظاهرين ،ق�ص ��فت طائرات
م�س ��يرة منزل ال�سيد ال�ش ��هيد ال�صدر ونجله
مقتدى ال�ص ��در في الحنان ��ة تنفيذا الجندات
م�ش ��بوهة تري ��د بالع ��راق االن ��زالق نح ��و
الهاوية".
و�أ�ض ��اف �أن "الهيئ ��ة ال�سيا�س ��ية للتي ��ار
ال�صدري تطالب جميع الكتل البرلمانية بعقد
جل�س ��ة طارئة للبرلمان لمناق�ش ��ة التداعيات
الخطي ��رة وتدع ��و كل القوى ال�ش ��ريفة التي
تري ��د بالعراقيي ��ن ع ��دم االنج ��رار وراء تلك
المخطط ��ات والعم ��ل عل ��ى و�أد الفتن ��ة التي
تريد ا�ش ��عالها قوى الف�س ��اد ،ونطالب �أي�ضا
الجهات المخت�ص ��ة بالك�ش ��ف عن مالب�س ��ات
حادثت ��ي الخالني والحنان ��ة والجهات التي
تقف وراءها".
و�أك ��د �أنه "ل ��و اجتمع ��ت كل قوى ال�ش ��ر في
العالم فانها لن تنال من ال�صدر" ،م�شدد ًا على
ان "تلك الحوادث لن تثنينا عن الم�ضي قدما
في اال�صالح والدفاع عن العراق المظلوم".

الى ذلك هددت معاونية �سرايا ال�سالم ،ام�س
ال�سبت ،برد "ال يتوقعه �أحد" في حال ثبوت
تورط �أية جه ��ة بحادثة الحنانة في النجف،
م�شيرة الى �أن "التحقيقات جارية".
وقالت المعاونية الجهادية ل�س ��رايا ال�سالم،
ف ��ي بي ��ان تلق ��ت (الم ��دى) ن�س ��خة من ��ه� ،إن
"الق�ص ��ف ال ��ذي ح�ص ��ل لمن ��زل مرجعن ��ا
ال�ش ��هيد محم ��د ال�ص ��در ،وم�س ��كن قائدن ��ا
مقت ��دى ال�ص ��در ،بطائرة م�س ��يرة ل ُه �س ��ابق ٌة
خطي ��رة جد ًا ال ُتن ��ذر بخطر بل ه ��ي الخطر
بعين ��ه و�إن ذلك ي�أتي بعد �أن �ش ��اهد الجميع
وع ��رف حر� ��ص �آل ال�ص ��در عل ��ى وطنه ��م
العراق وحبه ��م لكل العراقيين ب ��كل اديانهم
وطوائفه ��م وقومياته ��م وم ��ا كان ��ت دما�ؤهم
الطاه ��رة التي �أريقت �إال �ش ��اهد ًا ودلي ًال على
افتداء الع ��راق و�أهله ب�أنف�س ��هم من المرجع
الديني العالم ال�شهيد محمد باقر ال�صدر الى
المرجع الديني الكبير ال�شهيد محمد ال�صدر
نف�سيهما و�ص ��و ًال الى مقتدى ال�صدر وحماة
كان نورهم ي�س ��عى بين �أيديه ��م فنورهم هو
حب العراق بلد الأولياء والمع�ص ��ومين كما
هو بلد المحبين".
و�أ�ض ��افت" :وبعد �أن تبين للجميع الت�صاق
ه ��ذا البيت بالع ��راق والتوجيه ��ات الحكيمة
لراع ��ي الإ�ص�ل�اح مقتدى ال�ص ��در وما جرى
من �أحداث �آخرها ما ح�ص ��ل يوم الجمعة من
�دور
افت ��داء �ش ��بابنا المتظاهر ب� ٍ
أنف�س و�ص � ٍ
عارية مجردة من ال�س�ل�اح �س ��قط على �إثرها
عدد من ال�شهداء والم�صابين ثم التفافنا حول
جي�شنا العراقي ودعمه في �صد المتعر�ضين
للمتظاهري ��ن ف� ��إن كل ذلك �أغا�ض الفا�س ��دين
و�س ��راق الع ��راق و�أعدائ ��ه فقد كان ال�ص ��در
عنوان� � ًا ي�ؤرقه ��م وال ي�س ��مح له ��م بتحقي ��ق
خططه ��م الرامية ال ��ى بيع الع ��راق وتقديمه
على طبق من ذهب لكل من هب ودب".
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ثالثة �أيام دامية في تظاهرات ذي قار تطيح بعبد المهدي وال�شمري
والمحافظ ولواء الذيب
 ذي قار  /ح�سين العامل

في الثالثة فجراً تزحف
الهمرات والآليات الع�سكرية
وال�شفالت ولعلعة الر�صا�ص
الحي �صوب ج�سر الزيتون في
النا�صرية  ،لتباغت بذلك
خيام المتظاهرين الذين باتوا
ليلتهم عند ذلك الج�سر بعد ان
�أبرموا اتفاق ًا للتهدئة مع وجهاء
المدينة يت�ضمن ن�صب خيامهم
عند مقتربات الج�سر الذي �شهد
ا�ست�شهاد �أكثر من  44متظاهراً
و  492جريح ًا في مواجهات
دامية توا�صلت على مدى
ثالثة �أيام بين المتظاهرين
وقوات التدخل ال�سريع و�أفواج
الطوارئ التي انطلقت لتنفذ
مهمتها الدموية بناء على
فرمان ع�سكري مت�سرع �أ�صدره
قائد خلية الأزمة في ذي قار
الفريق جميل ال�شمري فجر
يوم الخمي�س ( 28ت�شرين الثاني
.) 2019

لم يك ��ن في ح�ساب ��ات قائد خلي ��ة الأزمة
ال ��ذي �سبق ل ��ه التو ّرط بقم ��ع تظاهرات
الب�ص ��رة قب ��ل �أكث ��ر م ��ن ع ��ام �أن مهمته
بفت ��ح ج�س ��ر الزيتون �ستواج ��ه مقاومة
عنيف ��ة من قبل متظاهري ��ن ب�أيدي فارغة
و�ص ��دور عاري ��ة  ،فكل م ��ا كان يدور في
خل ��ده �أن ر�ش ��ة م ��ن الر�صا� ��ص كفيل ��ة
بتفري ��ق المتظاهري ��ن وال�سيط ��رة على
الج�س ��ر الذي يحم ��ل ا�سما يرم ��ز للأمن
وال�س�ل�ام .غير ان ح�ساب ��ات الحقل التي
ت ��دور في ر�أ� ��س الجنرال كان ��ت تختلف
تمام� � ًا ع ��ن ح�ساب ��ات البي ��در الت ��ي ف ��ي
ر�أ� ��س المتظاهري ��ن  ،فالج�س ��ر في ر�أ�س
الجن ��رال كان مجرد ج�سر لعبور الم�شاة

والمركب ��ات ،فيما كان الج�س ��ر في ر�أ�س
المتظاهري ��ن ج�سر ًا للعب ��ور نحو وطن
معاف ��ى وخ ��ط �ص ��د لحماي ��ة زمال�ؤه ��م
المتظاهرين في مي ��دان الحبوبي ،ومن
هنا كان �إ�صرار المتظاهرين على مقاومة
قوات الجنرال التي كانت تحاول التقدم
�صوب مركز مدينة النا�صرية.
وهكذا ومع بزوغ �شم�س �صباح الخمي�س
اندفعت ح�شود �إ�ضافية من المتظاهرين
والدراجات النارية وال�ستوتات المحملة
بالحج ��ارة والإط ��ارات لتعزي ��ز ق ��وات
المتظاهري ��ن التي �أخ ��ذت ُترغم همرات
الجنرال عل ��ى التقهق ��ر واالن�سحاب الى
ال�صوب الآخ ��ر من نهر الف ��رات ومن ثم

االن�سح ��اب ( قبيل حل ��ول وقت الظهيرة
) ال ��ى مقراته ��ا الع�سكري ��ة ف ��ي �ص ��وب
ال�شامي ��ة والمن�صوري ��ة ومق ��ر قي ��ادة
عملي ��ات الرافدي ��ن ق ��رب قاع ��دة الإم ��ام
عل ��ي الجوي ��ة لتالحقها بعد ذل ��ك ح�شود
المتظاهرين الى عق ��ر دارها ومحا�صرة
مق ��رات الأف ��واج ومقر مديري ��ة ال�شرطة
الذي �أخذت قيادات ��ه ب�أمرة اللواء محمد
القري�ش ��ي ( اب ��و الولي ��د ) قائ ��د ل ��واء
الذيب �سابق ًا ت�ستنج ��د ب�شيوخ الع�شائر
ووجه ��اء المدين ��ة لف ��ك الح�ص ��ار ع ��ن
مديرية ال�شرطة.
ورغ ��م الخ�سائ ��ر الكبي ��رة بي ��ن �صفوف
المتظاهري ��ن ورغ ��م ا�ستخ ��دام القوات

الأمني ��ة للر�صا� ��ص الحي وم ��ن مختلف
�أن ��واع اال�سلح ��ة وا�ص ��ل المتظاه ��رون
ح�صاره ��م لمق ��ر قي ��ادة ال�شرط ��ة طيل ��ة
ثالثة �أيام ولم يح�سم الأمر �إال بعد تدخل
الن�شطاء ووجه ��اء المحافظة و�شيوخها
وح�شود م ��ن الأمه ��ات والن�س ��اء لتهدئة
الأم ��ر � ،إذ ت�ش ��كل حاجز ًا ب�شري� � ًا للف�صل
بين القوات الأمنية والمتظاهرين.
وف ��ي غ�ض ��ون ذل ��ك وبع ��د � 12ساعة من
�أحداث تظاهرات يوم الخمي�س التي راح
�ضحيته ��ا �أكثر من � 23شهي ��د ًا و�أكثر من
 250جريح ًا وفق البيانات الر�سمية قرر
رئي� ��س الوزراء عادل عبد المهدي �سحب
ي ��د الفري ��ق جمي ��ل ال�شمري م ��ن رئا�سة

�صندوق اليوني�سيف لحماية �أطفال العراق لعام :2020
 1.93مليون طفل مايزالون بحاجة لم�ساعدة
 ترجمة حامد �أحمد
في تقرير لها �ص ��در هذا الأ�سبوع حول
البرنام ��ج الإن�سان ��ي لأطف ��ال الع ��راق
للع ��ام  2020قالت منظم ��ة اليوني�سيف
�إنه رغ ��م التح�سن ��ات التي ط ��ر�أت على
الو�ض ��ع الأمني في العراق بعد الق�ضاء
عل ��ى تنظي ��م داع�ش ف�إنه م ��ا يزال هناك
حوالي  4.1مليون �شخ�ص  ،ن�صفهم من
الأطف ��ال  ،بحاجة لم�ساعدات �إن�سانية ،
م�شي ��رة الى �أن هن ��اك احتياجات ملحة
جد ًا لما يقارب من  1.7مليون �شخ�ص.
وقال ��ت المنظم ��ة �إن  4.3ملي ��ون
�شخ� ��ص م ��ن الذي ��ن رجع ��وا لمناطقهم
المح ��ررة يواجه ��ون مخاط ��ر عن ��ف
وث�أر م ��ع افتقارهم لخدم ��ات �أ�سا�سية .
�أم ��ا بالن�سبة ل � 1.5شخ� ��ص من الذين
يعاي�ش ��ون حالة نزوح مزم ��ن ف�إن هذه
المخاطر يج ��ب �أن تقا�س بالمقارنة مع
�صعوب ��ة الحياة في مخيمات ومجاميع
م�ضيف ��ة حيث البن ��ى التحتية وخدمات
المي ��اه وال�ص ��رف ال�صح ��ي والتربي ��ة
وال�صح ��ة تكون عاملة ف ��وق طاقتها �أو
مت�ضررة .
 %39فق ��ط من بي ��وت عوائل له ��م مياه
�ش ��رب �آمن ��ة  ،ورغ ��م ح ��دوث بع� ��ض
التقدم فان انت�شار الأمرا�ض التي يمكن
تالفيها بالتلقيح ما تزال ت�صيب وت�ؤثر
على الأطفال الأكثر ت�ضرر ًا .

وت�شير المنظمة في تقريرها بان العنف
�ضد االطفال ما يزال منت�شر ًا و�أن معدل
�ال م ��ع
اال�ضط ��راب النف�س ��ي لديه ��م ع � ٍ
افتق ��ار العدي ��د منه ��م لأوراق ر�سمي ��ة
تثبت هوياتهم مما يت�سبب من حرمانهم
الح�صول على خدمات �أ�سا�سية ب�ضمنها
حقهم بالتعليم  .وما يقارب من  %10من
الفتيات بعمر مدر�س ��ة ابتدائية تجدهم
منقطعين عن ال ��دوام مقارنة ب  %7من
�أقرانهم من الأوالد .
الأطفال الأكثر فقر ًا معر�ضون الحتمالية
الوفاة قبل بلوغ �سن الخام�سة ب�أكثر من
�ضعفين � .أما الفتيات والن�ساء واالوالد
الذي ��ن عاي�شوا عن ��ف التمييز الجن�سي
ف�إنهم في حاجة ما�س ��ة لخدمات خا�صة
لدعم �شفائهم .
�ستراتيجي ��ة منظم ��ة اليوني�سي ��ف ف ��ي
العراق تعتمد على م ��ا تح�صل عليه من
�أولوي ��ات الم�ساع ��دات الإن�سانية التي
و�ضعته ��ا الحكوم ��ة لبرنامجه ��ا الممتد
م ��ن ع ��ام  2020ال ��ى  2024م ��ع ورقة
عم ��ل التنمي ��ة الم�ستدامة لع ��ام 2030
 ،وت�شم ��ل الت�أكيد على حماي ��ة الأطفال
والن�س ��اء والأح ��داث الأكث ��ر تعر�ض� � ًا
ل�ل�اذى وتعزيزه ��م م ��ع حماي ��ة ذوي
الإعاقات �أي�ض ًا .
�ستعمل اليوني�سي ��ف مع جهات تنموية
وان�سانية فاعل ��ة ب�ضمنها وكاالت الأمم
المتحدة والحكومة ونظرائها و�أطراف

((دائرة الت�سجيل العقاري يف الزهور  /بغداد))

((تنويه))
ورد س��هوا ً في إعالن تبلي��غ مدين مجهول
اإلقام��ة املنش��ور بالع��دد  )4562( /لي��وم
اخلميس  2019/12/5حيث ورد وصف سجل
التأمينات العيني��ة 7 13 /6 :مدينة خطأ .
والصحيح  .وصف سجل التأمينات العينية
 103/6 :مدينة  .. 7لذا اقتضى التنويه.

غير حكومية لدعم عملية التحول لقطاع
التن�سي ��ق وخط ��ط ط ��وارئ التنمي ��ة
الوطني ��ة الجاه ��زة لحماي ��ة االطف ��ال .
اليون�سيف �ست�ستعين ب�سلطتها لتعزيز
ق ��درات الأط ��راف الأخ ��رى و ال�شركاء
المحليين للتو�صل الى حلول لمواجهة
العنف الذي يتعر�ض له الطفل الم�ستند
للتمييز الجن�سي ومنه ا�ستغالله جن�سي ًا
واال�س ��اءة �إليه مع �إ�ش ��راك ال�شباب في
جميع البرامج .
الإطف ��ال الذي ��ن ه ��م دون الخام�س ��ة
م ��ن العم ��ر �سيتلق ��ون تلقيح ��ات مهمة
وخدم ��ات تغذي ��ة بالتركي ��ز عل ��ى
المناط ��ق االوط�أ تغطي ��ة  .اليوني�سيف
�ست�ستمر بدعمه ��ا للجانب التربوي في
المخيم ��ات والمناط ��ق المح ��ررة التي
عاد �إليه ��ا الإطفال مع توفير دعم نف�سي
مه ��م وخدم ��ات حماية خا�ص ��ة للإطفال
المعر�ضي ��ن لمخاط ��ر والم�شرفين على
رعايتهم .
اعتب ��ار ًا م ��ن � 31آب  2019كان ل ��دى
�صن ��دوق اليوني�سي ��ف  73.7ملي ��ون
دوالر  ،وبينم ��ا كان التموي ��ل قوي ًا ف�إن
تحقي ��ق �أه ��داف ف ��ي بع� ��ض القطاعات
 ،ب�ضمنه ��ا القطاع ��ات الم�ستن ��دة عل ��ى
التوي ��ل المال ��ي بد ًال من توزي ��ع المواد
الغذائي ��ة  ،فقد القت �صعوب ��ات �شديدة
ب�سبب قل ��ة التخ�صي�صات  .خالل العام
� 2019ساهم ��ت الم ��وارد المتوف ��رة

ح�سب التوقيتات بدعم التقدم الحا�صل
في برام ��ج حماية الطف ��ل ومنع العنف
الم�ستن ��د عل ��ى الجن� ��س م ��ع برام ��ج
التغذية وال�صحة .
ال�ش ��ركاء المدعومين م ��ن اليوني�سيف
�ساهم ��وا بن�سب ��ة  %63م ��ن خدم ��ات
تو�صي ��ل المي ��اه و  %89م ��ن خدم ��ات
الرعاي ��ة ال�صحي ��ة  ،م ��ن جان ��ب �آخ ��ر
حافظت اليوني�سيف على خدمات رعاية
مهم ��ة للطفل ف ��ي مع�سك ��رات النازحين
بع ��د �أن ان�سح ��ب �ش ��ركاء ب�سب ��ب قل ��ة
التموي ��ل حي ��ث قدم ��وا دعم� � ًا �أكثر من
المتوقع �ضمن الأهداف ال�سنوية .
الأخب ��ار ع ��ن ح ��االت تده ��ور ال�صح ��ة
والتغذي ��ة اثبت ��ت �صعوبته ��ا و�إنه ��ا
ت�شكل تحدي ًا ب�سبب قلة المعلومات من
المناطق عن العائدين من غير المخيمات
واالعتم ��اد عل ��ى �سج�ل�ات قديم ��ة دون
تحديثها من قبل الم�س�ؤولين المحليين
 .م ��ن المتوق ��ع للتق ��دم الحا�ص ��ل �إزاء
الأه ��داف التربوي ��ة �أن ي ��زداد بعد بدء
الع ��ام الدرا�س ��ي  2020 – 2019الذي
ب ��د�أ ف ��ي خري ��ف ع ��ام  . 2019الأعمال
جارية في توفير القرطا�سية والمناهج
الدرا�سي ��ة المق ��ررة والتجهي ��زات
المدر�سية م ��ن مالب�س دافئة ل�شتاء عام
 2019مع اقتراب بدء درجات الحرارة
بالهبوط في خريف عام . 2019
 عن موقع ريليف ويب

جمهورية العراق  /جمل�س الق�ضاء االعلى
رئا�سة حمكمة ا�ستئناف بغداد  /الكرخ االحتادية
حمكمة بداءة املحمودية

العدد / 626 :ب2019 /
التاريخ 2019/11/27 :

�إعـــــــالن

�إىل املدعى عليه  /علي ناجي علوان

أقامت املدعية  /اركان كاطع عبد الدعوى البدائية املرقمة /626ب 2019/طلب
فيها دعوتك للمرافعة واحلكم بإلزامك بتسديد مبلغ قدره ( )2.070.000دينار
ولعدم ثبوت محل حسب شرح القائم بالتبليغ املبلغ (محمد عباس ياسني)
واشعار اجمللس البلدي ملنطقة حي البتول في احملمودية اخملتار شاكر جبارة
عليه قررت احملكمة تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني وعند
عدم حضورك أو من ينوب عنك قانونا ً في موعد املرافعة املوافق 2019/12/10
ستجري املرافعة بحقك غيابا ً وعلنا ً وفق األصول.

القا�ضي الأول
حممد عبداهلل �سهيل

خلية الأزمة وبهذا ي�صبح ال�شمري رابع
قائ ��د ع�سك ��ري تطي ��ح به تظاه ��رات ذي
قار من ��ذ انطالقها ف ��ي الأول من ت�شرين
االول  ، 2019حي ��ث �أُقيل مدير ال�شرطة
الأ�سب ��ق الل ��واء ح�سن الزي ��دي والعميد
محمد عب ��د الوهاب ال�سعي ��دي والفريق
جمي ��ل ال�شمري ،وفيما بع ��د �أقيل اللواء
محمد القري�شي ( �أبو الوليد ).
ول ��م تتوق ��ف تداعي ��ات الأح ��داث ف ��ي
تظاهرات ذي قار عند �سحب يد ال�شمري
ب ��ل تفاعلت �أكثر لت�شم ��ل محافظ ذي قار
ع ��ادل الدخيلي ال ��ذي ق ��دم ا�ستقالته في
وق ��ت مت�أخر من لي ��ل الخمي�س بناء على
طلب زعي ��م تيار الحكمة عم ��ار الحكيم ،

وم ��ن ث ��م �أعلن رئي� ��س مجل� ��س الوزراء
ع ��ادل عبد المه ��دي نيته تقدي ��م ا�ستقالة
م ��ن من�صب ��ه ف ��ي ليل ��ة ي ��وم الجمع ��ة (
 29ت�شري ��ن الثان ��ي  ) 2019وذل ��ك بعد
�أن ارتف ��ع ع ��دد �شه ��داء التظاه ��رات في
المحافظة الى �أكثر من � 40شهيد ًا و�أكثر
من  490جريح ًا ،وبعدها بثالثة �أيام �أي
في ي ��وم االثنين (  2كانون الأول 2019
) تق ��رر �إعفاء قائد �شرط ��ة ذي قار اللواء
محم ��د القري�شي ( ابو الوليد ) قائد لواء
الذي ��ب �سابق� � ًا م ��ن من�صب ��ه وا�ستبدال ��ه
بالعمي ��د ري�سان كا�صد االبراهيمي الذي
تبن ��ى �أ�سلوبا مغاير ًا يمي ��ل الى الليونة
الحت ��واء المتظاهري ��ن ف ��ي محاولة منه

لتجن ��ب العنف ال ��ذي �أط ��اح ب�أقرانه من
الجن ��راالت ال�سابقي ��ن الذي ��ن مازال ��ت
تالحقه ��م �أوام ��ر �إلق ��اء القب� ��ض ب�سب ��ب
تورطهم ب�أعمال القم ��ع وجرائم البط�ش
الت ��ي طال ��ت المتظاهري ��ن � ،إذ بلغ ��ت
الدع ��وى المرفوع ��ة �ضد الفري ��ق جميل
ال�شم ��ري  200دع ��وى ق�ضائي ��ة رفعه ��ا
�أهالي �شهداء التظاهرات والجرحى �أمام
اللجنة التحقيقية الخا�صة بالتحقيق في
قت ��ل المتظاهري ��ن  ،بح�س ��ب م ��ا ذك ��رت
نقابة المحامين في ذي قار التي تطوعت
للدف ��اع عن �ضحايا ومعتقلي التظاهرات
الذين بل ��غ عدده ��م  600متظاهر معتقل
ف ��ي ذي ق ��ار حي ��ث تمكن ��ت النقاب ��ة من
�إطالق �سراح معظمهم بكفالة �ضامنة.
ويبل ��غ �إجمال ��ي �ضحاي ��ا تظاه ��رات ذي
ق ��ار من (  1ت�شرين الأول لغاية  5كانون
االول � ) 97 ( ، ) 2019شهي ��د ًا و�أكث ��ر
م ��ن  1684جريح� � ًا وما يزي ��د على 600
متظاه ��ر معتق ��ل ،بينه ��م �أكث ��ر م ��ن 38
�شهي ��د ًا و  750جريح� � ًا و�أكث ��ر من 250
معتق ًال خالل �شهر ت�شرين الأول .2019
وكانت نقابة المحامين في ذي قار ك�شفت
ي ��وم الثالث ��اء (  3كان ��ون االول 2019
) ع ��ن �إقام ��ة  200دع ��وى ق�ضائي ��ة �ضد
الفريق جمي ��ل ال�شمري المت ��ورط بقمع
تظاهرات النا�صرية  ،وفيما �أ�شارت الى
�أن اللجنة التحقيقية الخا�صة بالتحقيق
في قت ��ل المتظاهرين ف ��ي ذي قار تحقق
حالي� � ًا في تل ��ك الق�ضايا � ،أك ��دت م�صادر
في مكتب حق ��وق الإن�سان الى ا�ست�شهاد
 44متظاه ��ر ًا و 492جريح ًا خالل الأيام
الثالث الدامية.
وكانت العديد م ��ن المحافظات العراقية
وم ��ن بينها محافظ ��ة ذي قار ق ��د �شهدت
انط�ل�اق التظاه ��رات المطلبي ��ة في يوم
الثالث ��اء الأول من ت�شري ��ن الأول 2019
وا�ستم ��رت ل�سبع ��ة �أي ��ام توقف ��ت بعدها
لغر� ��ض �أداء زي ��ارة �أربعيني ��ة الإم ��ام
الح�سي ��ن ( ع )  ،لتع ��اود بعده ��ا في يوم
الجمع ��ة (  25ت�شري ��ن الأول ، ) 2019
وق ��د بل ��غ �إجمال ��ي �ضحاي ��ا التظاهرات
ف ��ي عموم العراق من ��ذ الأول من ت�شرين
الأول وحتى نهاية ت�شرين الثاني 2019
� ) 432 ( ،شهيد ًا و � 19ألف جريح ًا و�أكثر
من � 3آالف معتقل ومختطف ومغيب.
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فل�سفة �سوزا والأخطاء القاتلة تطيحان بالأ�سود دراماتيكي ًا

 امل������ت������ظ������اه������رون امل�����ح�����ت�����ج�����ون ي�����ت�����ع�����اط�����ف�����ون م�������ع حم�����م�����د ق���ا����س���م
 بغداد  /حيدر مدلول

ف�شل منتخبن ��ا الوطني لكرة القدم
يف الو�ص ��ول اىل املباراة النهائية
لبطول ��ة ك�أ� ��س اخللي ��ج العرب ��ي
الرابع ��ة والع�شرين �إث ��ر خ�سارته
�أم ��ام �شقيق ��ه البحرين ��ي بف ��ارق
ال ��ركالت الرتجيحي ��ة ( )5-3بعد
�إنتهاء الوقتني الأ�صلي والإ�ضايف
بنتيج ��ة ( )2-2يف القمّة الكروية
املاراثوني ��ة الت ��ي �ضيّفه ��ا ملع ��ب
عبد الله بن خليف ��ة بنادي الدحيل
الريا�ض ��ي يف العا�صم ��ة القطري ��ة
الدوحة يف افتتاح مناف�سات الدور
ن�صف النهائي التي �شهدت ح�ضور ًا
كبري ًا من قبل اجلماهري الريا�ضية
العراقي ��ة م ��ن اجلالي ��ة املقيمة يف
قطر �أو القادمة من العا�صمة بغداد
وعدد من املحافظات.
و�ساهم ��ت الأخط ��اء القاتل ��ة
املزمن ��ة الت ��ي يعاين منه ��ا اخلط
الدفاع ��ي ملنتخبنا الت ��ي مل يتمكن
ال�سلوفين ��ي �سري�شك ��و كاتانيت�ش
منذ تولي ��ه رئا�سة املالك التدريبي
من ��ذ بداي ��ة �آب  2018يف و�ض ��ع
ّ
حل ج ��ذري يف معاجلتها ب�صورة
�سريعة حي ��ث جنح العبو منتخب
البحرين ال�شقي ��ق يف ا�ستثمارها
عندما جنح كال من املدافع عبدالله
اله ّزاع يف ت�سجي ��ل هدف التعادل
الأول يف الدقيق ��ة الرابع ��ة ع�شرة
م ��ن ال�ش ��وط الأول عندم ��ا ارتقى
ملناول ��ة م ��ن ركل ��ة ركني ��ة حوّ له ��ا
بر�أ�س ��ه اىل �شب ��اك حار�س املرمى
ج�ل�ال ح�سن و�س ��ط تف� � ّرج �سبعة
م ��ن �أ�س ��ود الرافدي ��ن علي ��ه داخل
منطق ��ة اجلزاء  ،وتك� � ّررت احلالة
م ��رة �أخرى يف الدقيقة الثانية من
الوقت ب ��دل ال�ضائع الت ��ي منحها
احلكم الياب ��اين �سياتو يف �إحراز
الأحم ��ر البحريني ه ��دف التعادل
الث ��اين بوا�سط ��ة املهاج ��م حمم ��د
جا�س ��م املره ��ون عندم ��ا �أ�ستقب ��ل
كرة جميلة و�صلت اليه من م�سافة
 70مرتم ��ن زميل ��ه املداف ��ع �أحم ��د
ابوغم ��ار دون رقاب ��ة علي ��ه م ��ن
املدافعني عالء علي مهاوي و�أحمد
�إبراهي ��م وميث ��م جب ��ار لي�سدّده ��ا
بك ��رة جميل ��ة تعان ��ق ال�شب ��اك

العراقي ��ة  ،وت�شه ��د فرح ��ة جميلة
للم ��درب الربتغايل هيلي ��و �سوزا
ومالكه امل�ساعد والعبيه اجلال�سني
عل ��ى دك ��ة االحتي ��اط وجمه ��وره
يف �أن ينته ��ي ال�ش ��وط الأول م ��ن
املوقعة اخلليجية بنتيجة التعادل
الإيجابي (. )2-2
وتك� � ّررت حال ��ة �صي ��ام جنومن ��ا
م ��ن التهدي ��ف للم ��رة الرابعة على
التوايل يف بطولة الدوحة 2019
حي ��ث مل يتمكن �أي من العبينا يف
ك�سر ه ��ذه احلالة �أم ��ام منتخبات
قطر يف االفتت ��اح و�أمام الإمارات
يف اجلولة الثانية و�أمام اليمن يف
اجلولة الثالثة والأخرية من الدور
الأول حل�س ��اب املجموع ��ة الأوىل
حي ��ث كانت الأه ��داف الثمانية لنا
يف ال�ش ��وط الأول فق ��ط فيها وهو
�أم ��ر ح�ّي�ررّ و�أده� ��ش جن ��وم الكرة
العراقية ال�سابقني الذين توافدوا
اىل العا�صمة القطرية الدوحة قبل
يومني م ��ن حلظة االنط�ل�اق لدعم
مل ��ف ت�ضيي ��ف حمافظ ��ة الب�صرة
للن�سخ ��ة اخلام�س ��ة والع�شري ��ن
امل�ؤمّل �إجرا�ؤها �أواخر عام 2021
وهي حالة مل يك ��ن عليها املنتخب
الوطني لكرة الق ��دم منذ امل�شاركة
الأوىل يف الن�سخ ��ة الرابع ��ة
بالعا�صم ��ة القطري ��ة الدوحة عام
 1976وكذل ��ك تط ّرق اليه ��ا النقاد
واملح ّلل�ي�ن واملتابع�ي�ن يف العديد
من الربام ��ج الريا�ضي ��ة التلفازية
بالقن ��وات املحلي ��ة واخلليجي ��ة
احلا�صلة على احلقوق احل�صرية
لبطول ��ة ك�أ� ��س اخللي ��ج العرب ��ي
الرابع ��ة والع�شري ��ن لك ��رة الق ��دم
وعزوا فيه ��ا اىل التكتيك الدفاعي
امل�ستند والذي يحر�ص كاتانيت�ش
اىل ا�ستم ��رار اللع ��ب علي ��ه م ��ن
احلفاظ على النتيجة حتى النهاية
غال  ،وهو ما حتقق
�أم ًال بانت�صار ٍ
له يف مباراتي قطر والإمارات.
جنح الربتغايل هيلي ��و �سوزا يف
فل�سفت ��ه بجاهزي ��ة  23العب ًا وهي
القائم ��ة اال�سا�سية الت ��ي اعتمدها
يف خليجي  24يف مبارياته الأربع
م ��ع منتخب ��ات ُعم ��ان وال�سعودية
والكويت والعراق وكذلك �أ�سلوبه
التكتيك ��ي يف الدف ��اع املحك ��م يف

ت�صوير :عامر ال�ساعدي
منطق ��ة منتخب ��ه واالعتم ��اد عل ��ى
الهجم ��ات املرت ��دة ال�سريع ��ة يف
ظل تواجد �أوراق رابحة له �سواء
كانت داخل امل�ستطيل الأخ�ضر �أو
اجلال�سة عل ��ى دكة االحتياط التي
يراهن عليها يف تغيري ّ
خطته وفق
ما يراه ح�سب املتغيرّ ات التي مي ّر
به ��ا مناف�سي ��ه من �ضع ��ف وا�ضح
يف خطوطه ��م وه ��ذا م ��ا حدث يف
زج
املب ��اراة م ��ع منتخبن ��ا حي ��ث ّ
بالنجم جا�س ��م ال�شيخ يف الدقيقة
 65ب ��د ًال م ��ن حممد عب ��د الوهاب
وجل�أ اىل �إ�ش ��راك علي جعفر مدن
ب ��د ًال م ��ن �سي ��د �ضياء �سي ��د �سعيد
�سجل ركلة
يف الدقيق ��ة  82حي ��ث ّ
الرتجي ��ح الأخ�ي�رة الت ��ي نقل ��ت
منتخبه اىل املباراة النهائية ودفع
ب�صان ��ع االلعاب �سي ��د مهدي باقر
مب ��كان املداف ��ع �أحم ��د بوغمار يف
الدقيقة 90وكذلك عمل على اللعب
بالورقة الرابحة الأخرية من خالل
ادخال ��ه كميل الأ�س ��ود يف ال�شوط
الإ�ض ��ايف الثاين عو�ض� � ًا عن عبد
الوه ��اب املال ��ود م ��ن �أج ��ل تعزيز
ال�سيط ��رة عل ��ى منطق ��ة العمليات
وفر�ض الرقابة عل ��ى العبينا �أم ًال
للو�صول اىل الركالت الرتجيحية
الت ��ي ت ��د ّرب عليها العب ��ي الأحمر
البحرين ��ي ب�ش ��كل جي ��د وخا�صة

بهروز ي�ؤكد مت�سك كاتانيت�ش بعقده
مع احتاد الكرة
 بغداد  /املدى
�أك ��د االي ��راين به ��روز دزهبود وكي ��ل اعمال
ال�سلوفين ��ي �سري�شتك ��و كاتانيت�ش ا�ستمرار
الأخري على رئا�سة املالك التدريبي للمنتخب
الوطني لك ��رة القدم بعد خ ��روج العراق من
بطول ��ة الن�سخ ��ة الرابعة والع�شري ��ن لك�أ�س
اخلليج العربي لكرة القدم �إثر خ�سارته �أمام
�شقيق ��ه البحرين ��ي بف ��ارق ركالت الرتجي ��ح
( )3-5يف املب ��اراة الت ��ي انته ��ى فيها الوقت
الأ�صلي والإ�ضايف بالتعادل االيجابي �ضمن
مناف�س ��ات دور ن�ص ��ف النهائي الت ��ي �ضيفها
ملع ��ب عب ��د الله ب ��ن خليف ��ة بن ��ادي الدحيل
الريا�ضي يف العا�صمة القطرية الدوحة .
و�أ�ضاف يف ت�صريح ن�ش ��ره موقعه الر�سمي
باللغ ��ة االنكليزي ��ة �:إن كاتانيت� ��ش يح�ت�رم
عقده م ��ع احتاد كرة الق ��دم العراقي ويرغب
يف حتقي ��ق هدف ��ه م ��ع الع ��راق وقيادته اىل
بطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم  2022بقطر .
ومن جهت ��ه بات احتاد الك ��رة العُماين قريب ًا
م ��ن �إقال ��ة الهولن ��دي كوم ��ان م ��ن تدري ��ب
منتخب ��ه االول عل ��ى �إثر اخل ��روج املبكر من

مناف�س ��ات البطول ��ة اخلليجية بع ��د احتالله
املرك ��ز الثال ��ث يف ترتيب املجموع ��ة الثانية
بر�صي ��د  4نق ��اط وف�شل ��ه بالدفاع ع ��ن اللقب
ال ��ذي �أح ��رزه املنتخ ��ب ال ُعم ��اين بالن�سخ ��ة
الثالث ��ة والع�شرين من بطول ��ة ك�أ�س اخلليج
العربي لكرة القدم بالكويت عام . 2017
وينتظر ال�شارع الريا�ضي العُماين االجتماع
اال�ستثنائ ��ي ال ��ذي �ستعق ��ده الي ��وم الأح ��د
اللجن ��ة الفني ��ة يف االحت ��اد ال ُعم ��اين لك ��رة
الق ��دم برئا�س ��ة �س ��امل ب ��ن �سعي ��د الوهيب ��ي
رئي� ��س االحتاد من اجل مناق�شة تقرير الوفد
االداري والفن ��ي من جمي ��ع جوانبه وو�ضع
معايري املرحل ��ة املقبلة وحتديد اطار البحث
عن مدرب جديد عن ��د �صدور القرار الر�سمي
الذي �سينه ��ي خدمات الهولن ��دي كومان من
خ�ل�ال التو�صي ��ات الت ��ي �سيت ��م رفعه ��ا اىل
اجتماع جمل� ��س �إدارة االحتاد العُماين لكرة
الق ��دم ي ��وم اخلمي� ��س املقبل يف ظ ��ل وجود
ف�ت�رة زمني ��ة كافي ��ة قب ��ل انط�ل�اق مناف�سات
الت�صفيات اال�سيوية امل�شرتكة ملونديال قطر
 2022وك�أ�س ا�سيا
وكان الهولن ��دي ب�ي�رث ف ��ان مارفي ��ك �أول
ال�ضحاي ��ا م ��ن مدرب ��ي املنتخب ��ات الثماني ��ة
امل�شارك ��ة يف البطول ��ة اخلليجية الذي متت
�أقالت ��ه من االحتاد االماراتي لكرة القدم على
خليف ��ة الأداء املتوا�ضع للأبي� ��ض االماراتي
وخروجه خايل الوفا�ض من دور املجموعات
الذي �أ�صبح �أمتداد ًا للم�ستويات غري املقنعة
التي �أحتل
عل ��ى �ضوئه ��ا املرك ��ز الراب ��ع يف ترتي ��ب
منتخب ��ات املجموع ��ة ال�سابعة �ضم ��ن الدور
الث ��اين للت�صفي ��ات القاري ��ة املزدوجة حيث
فت ��ح الطريق �أمام مروان ب ��ن غليظة لإعالن
ا�ستقالت ��ه م ��ن من�ص ��ب الرئا�سة قب ��ل خم�سة
�أ�شه ��ر م ��ن انته ��اء م ��دة واليت ��ه القانوني ��ة
نتيجة لتوايل ثالثة مدربني �أجانب يف عهده
اخفق ��وا يف حتقي ��ق اجن ��ازات م ��ع منتخب
ب�ل�اده اىل جان ��ب ف�ش ��ل منتخب ��ي النا�شئني
وال�شب ��اب يف الت�أهل اىل بطول ��ة ك�أ�س �آ�سيا
حت ��ت  16عام ًا لكرة الق ��دم  2020بالبحرين
وكذلك اىل بطول ��ة ك�أ�س �آ�سيا حتت  19عام ًا
لكرة القدم  2020ب�أوزبك�ستان .

�أن �س ��وزا اختار اف�ضل خم�سة من
ا�سلحت ��ه لإحراز االه ��داف لبلوغ
اله ��دف املن�شود ال ��ذي كان يتم ّناه
بحك ��م اخل�ب�رة الت ��ي يتمت ��ع به ��ا
العب ��وه مقارنة بالعب ��ي منتخبنا
الوطن ��ي وه ��و الأم ��ل ال ��ذي كان
ين�ش ��ده من ��ه االحت ��اد البحرين ��ي
لك ��رة الق ��دم يف بل ��وغ النهائي ��ات
لأول م ��رة يف تاري ��خ امل�ش ��اركات
بعد ا�ستحداث النظام اجلديد منذ
خليجي  17يف قطر.
خ ��رج �أ�سود الرافدين من بطولة
الدوحة  2019بفوائ ��د �إيجابية
م ��ن خ�ل�ال جتري ��ب ع ��دد م ��ن
الالعب�ي�ن اجل ��دد يف مواجه ��ات
قوي ��ة ت�سهم يف �سرعة جتان�سهم
م ��ع زمالئه ��م م ��ن القدامى حيث

ح�صل ��وا عل ��ى ثن ��اء ال�ش ��ارع
الريا�ض ��ي عليه ��م وتنب�ؤاته ��م
يف �أن يكون ��وا جن ��وم �سي�شه ��د
التاريخ له ��م خالل الفرتة املقبلة
ويقف يف مقدمتهم �صانع الألعاب
املتم ّي ��ز حممد قا�س ��م ماجد الذي
عا�ش ليلة من البكاء امل�ستمر يف
فندق �سان ��ت ريجي�س مقر الوفد
العراقي بعد ف�شله يف الت�سجيل
من ركلة الرتجي ��ح الرابعة وهو
�أم ��ر تعاط ��ف مع ��ه الآالف م ��ن
املتظاهرين يف �ساح ��ة التحرير
بالعا�صم ��ة بغ ��داد و�ساح ��ات
االحتجاج ��ات ال�شعبي ��ة يف
حمافظات بابل وكربالء املقد�سة
والنج ��ف اال�ش ��رف والديوانية
وال�سماوة والنا�صرية والب�صرة

ف� ً
ضال ع ��ن قيام الربتغايل هيليو
�سوزا مدرب املنتخب البحريني
لك ��رة القدم بالدخ ��ول اىل داخل
ملعب عبد الله بن خليفة الدويل
وهو يوا�سي النجم حممد قا�سم
بعد �ضياع ��ه لكرة الرتجيح التي
كانت ال�سب ��ب يف خروج العراق
م ��ن البطول ��ة حي ��ث مت ت ��داول
ال�ص ��ورة الت ��ي جمعتهم ��ا عل ��ى
مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
الت ��ي تفاع ��ل معه ��ا املحل ّل�ي�ن
واجلماه�ي�ر اخلليجي ��ة مثني ��ة
عل ��ى االخ�ل�اق الكب�ي�رة ورقي ��ه
يف التعام ��ل ب�سلوكه الذي ميثل
ال ��روح الريا�ضي ��ة الت ��ي ت�س ��ود
ب�ي�ن اال�شق ��اء الع ��رب ووفودهم
الريا�ضية يف مثل هذه البطوالت
التي ت�ؤكد بعدها عن ال�سيا�سة.
يوا�ص ��ل احت ��اد ك ��رة الق ��دم
اال�ستم ��رار يف �إدام ��ة العالق ��ات
وتوثيقه ��ا م ��ع جن ��وم الك ��رة
العراقي ��ة ال�سابق�ي�ن الذين كانت
لهم �صوالت وجوالت يف الن�سخ
ال�سابقة م ��ن البطولة اخلليجية
حي ��ث مل ي�ض ��م وف ��ده امل�شارك ��ة
يف الن�سخ ��ة ال�سابق ��ة �أي ا�س ��م
ك ��روي المع ما زال ��ت اجلماهري
الريا�ضي ��ة تتذك ��ره يف املقاب ��ل
زج ب�أ�سم ��اء �أث ��ارت اال�ستغراب
لدى ال�شارع الريا�ضي يف العرق
مم ��ا يعك�س اخلوف الذي ما زال
يع ��اين منه من ال�شعبية اجلارفة
له ��م وتاريخه ��م الكب�ي�ر مقارن ��ة
بتاري ��خ جمل� ��س الإدارة احلايل
وج ��ه االحت ��اد
لالحت ��اد حي ��ث ّ
القط ��ري لك ��رة الق ��دم الدع ��وة
الر�سمي ��ة لتواج ��د خم�س ��ة م ��ن
النج ��وم (ح�س�ي�ن �سعي ��د ورع ��د
حم ��ودي وف�ل�اح ح�س ��ن وهادي
�أحم ��د وع�ل�اء �أحم ��د) حل�ض ��ور
الفعالي ��ات  ،فيم ��ا �ض ّم ��ت وزارة
ال�شب ��اب والريا�ض ��ة لع ��دد �آخ ��ر
من النج ��وم �ضمن وفدها الكبري
امل�ش ��ارك يف البطول ��ة حي ��ث
كان ��ت الفر�ص ��ة له ��م لاللتق ��اء
بزمالئه ��م واخوانه ��م من جنوم
الكرة اخلليجي ��ة ال�سابقني الذي
تواج ��دوا يف العا�صمة القطرية
الدوحة.

البحرين يبحث عن اللقب اخلليجي الأول
�أمام ال�سعودية

 بغداد  /املدى
تتج ��ه �أنظ ��ار اجلماه�ي�ر اخلليجي ��ة
الريا�ضية اىل ملعب عبد الله بن خليفة
الدويل بنادي الدحيل الريا�ضي حيث
يحت�ضن قمة كروية ملتهبة يف ال�ساعة
ال�سابع ��ة م�س ��اء اليوم الأح ��د بتوقيت
بغداد جتمع املنتخ ��ب البحريني لكرة
الق ��دم مع �شقيق ��ه املنتخ ��ب ال�سعودي
يف املب ��اراة النهائي ��ة لبطول ��ة ك�أ� ��س
اخللي ��ج العرب ��ي الرابع ��ة والع�شرين
لكرة القدم بالعا�صمة القطرية الدوحة
يف خت ��ام املناف�سات التي انطلقت يوم
ال�ساد�س والع�شرين م ��ن �شهر ت�شرين
الثاين املا�ضي.
وت�أهّ ل املنتخ ��ب البحريني لكرة القدم
اىل نهائ ��ي البطول ��ة اخلليجي ��ة �أث ��ر
ف ��وزه بف ��ارق ركالت الرتجي ��ح عل ��ى
منتخبن ��ا الوطني بنتيج ��ة ( )3-5بعد
�إنته ��اء الوقت�ي�ن الأ�صل ��ي واال�ض ��ايف
بالتعادل ( )2-2يف املباراة التي جرت
بينهم ��ا على ملعب عبد الل ��ه بن خليفة
الدويل بنادي الدحي ��ل الريا�ضي فيما
جن ��ح املنتخ ��ب ال�سعودي لك ��رة القدم

يف الو�ص ��ول كطرف ثاين يف النهائي
بع ��د متكن ��ه من التغل ��ب عل ��ى م�ضيفه
املنتخ ��ب القط ��ري به ��دف نظي ��ف يف
املواجه ��ة املث�ي�رة التي �ضيفه ��ا ملعب
خليفة الدويل.
ويبح ��ث الربتغ ��ايل هيلي ��و �س ��وزا
والعب ��وه ع ��ن ني ��ل �أول لق ��ب خليجي
من العا�صمة القطرية الدوحة لتحقيق
الأح�ل�ام البحريني ��ة من ��ذ ع ��ام 1970
عندم ��ا احت�ضن ��ت العا�صم ��ة املنام ��ة
الن�سخ ��ة االوىل منه ��ا يف ظ ��ل الروح
املعنوي ��ة العالي ��ة الت ��ي يتحل ��ى به ��ا
اجلميع وا�صرارهم الكبري يف �ضرورة
هزمية املنتخ ��ب ال�سعودي لكرة القدم
يف املب ��اراة النهائية برغ ��م ان االخري
�سيكون �صعب املرا�س و�سيقاتل العبيه
حتى النهاية من الظف ��ر باللقب الرابع
لهم يف تاري ��خ م�شاركاته ��م اخلليجية
حتت قي ��ادة الفرن�سي ه�ي�ريف رينارد
الطام ��ح باحل�ص ��ول عل ��ى �أول اجناز
�شخ�ص ��ي مع منتخب عرب ��ي يلعب يف
القارة الآ�سيوي ��ة لي�ضاف اىل اجنازه
م ��ع منتخ ��ب تنزاني ��ا و�ساح ��ل العاج
الذي ��ن ن ��ال معهم ��ا لق ��ب بطول ��ة ك�أ�س

الأمم االفريقية لكرة القدم.
وميتلك املنتخب ال�سعودي لكرة القدم
�أف�ضلي ��ة كبرية عل ��ى �شقيق ��ه املنتخب
البحرين ��ي لك ��رة الق ��دم يف بط ��والت
ك�أ� ��س اخللي ��ج العرب ��ي لك ��رة الق ��دم
من ��ذ انطالقه ��ا ع ��ام  1970بالعا�صمة
البحريني ��ة املنام ��ة حي ��ث حتم ��ل
مب ��اراة م�س ��اء اليوم االح ��د الرقم 19
تاريخ مواجه ��ات ال�شقيق�ي�ن  ،وخالل
املباري ��ات  18فاز الأخ�ض ��ر ال�سعودي
ع�شرة مرات مقابل �أربع مرات للأحمر
البحريني و�أربع تعادالت حيث �سجل
هجوم ال�سعودي ��ة  31هدف ًا لل�سعودية
فيما �أحرز العبو االحمر البحريني 18
هدف ًا .
وانته ��ت �آخ ��ر �أربع مواجه ��ات بينهما
يف بطولة ك�أ�س اخللي ��ج العربي لكرة
الق ��دم بف ��وز ال�سعودي ��ة ث�ل�اث مرات
بنتيج ��ة هدف�ي�ن مقاب ��ل ال �ش ��يء يف
خليجي  18وثالثية نظيفة يف خليجي
 22وهدف�ي�ن مقابل ال �ش ��يء يف الدور
االول من مناف�سات خليجي  24مقابل
انت�ص ��ار واح ��د للبحري ��ن يف خليجي
 17بثالثية بي�ضاء.

ومضات خليجي24
ال ترجتي العزم من امل�أزوم
� إياد ال�صاحلي
تقط ��ع روزنام ��ة ك�أ�س اخللي ��ج العربي 24ورق ��ة اليوم ال�س ��ابع من
مناف�س ��ات كرنفالها املثري الذي �ش ��هد وداع ًا مرير ًا لفار�س ��ي البطولة
ب�ل�ا مُنازع منتخب ��ي "العراق وقط ��ر" بعدما �أق�صي ��ا منها يف ن�صف
النهائي ب�أخطاء �ساذجة من مدربيهما دفعت بهما ليكونا �ضمن مقاعد
من�صة التتويج التي يتط ّل ��ع �أبناء البحرين �أن
املتف ّرج�ي�ن بعيد ًا ع ��ن ّ
ً
ً
ّ
يحفظ ��وا م ��اء الوجه ب�أول لقب ظل ع�صيا عليه ��م منذ  49عاما  ،فيما
يب ��دو �أن العبي ال�سعودية على موعد مع اللق ��ب الرابع يف تاريخهم
بعد بطوالت �أعوام  1994و 2002و.2003
ل ��ن نخو�ض يف تفا�صيل �إن�شائي ��ة كالتي ت�ستهوي البع�ض ممّن يرى
خ�س ��ارة منتخبن ��ا الوطني موقعة ن�ص ��ف النهائي �أم ��ر ًا قدري ًا يُربئ
ِذ ّم ��ة املدرب من ��ه  ،ويروح يُلقي ب�أ�سبابها عل ��ى حائط احلظ يف عدم
تركي ��ز ج�ل�ال ح�سن حلظة ت�سجي ��ل العبي البحري ��ن عبدالله الهزاع
وحممد جا�سم هدفيهم ��ا  ،وارتباك املوهوب حممد قا�سم �أثناء تنفيذ
ركل ��ة الرتجي ��ح الرابع ��ة  ،واحلقيق ��ة �أن �أ�س ��ود الرافدي ��ن كانوا يف
اجلاهزي ��ة التامة للقب�ض على الك�أ�س الرابعة والعودة بها اىل بغداد
نظ ��ر ًا لتو�أمة جهود اخلربة وال�شب ��اب وعزمهم على �إحياء �إجنازات
خليج ��ي 5و 7و 9و�أظه ��روا كل مقوّ مات التناف� ��س امل�شروع لتحقيق
احللم امل�ؤجّ ل  ،لكن هل يُرجتى العزم من امل�أزوم؟
نتحدث هنا عن امل ��درب �سريت�شكو كاتانيت�ش الذي يعاين من �أزمات
يف طريقة تفكريه قبيل املباريات و�أخرى يف كيفية �إخراج تربيراته
لتكون مقبولة ومقنعة  ،ويت�ضح �أنه ال يُراجع ما يقوله يف م�ؤمتراته
ال�صحفي ��ة الثمانية قبل وبع ��د كل مباراة و ُك ِ�ش َف �أنه يَخدع نف�سه وال
ينطلي كالمه على الإعالم واجلمهور اللذين يدركان جيد ًا �أن حركاته
االنفعالي ��ة يف املنطقة الفنية لن ت�صنع تاريخ ًا جديد ًا للكرة العراقية
مهما حاول البع�ض تر�سيخ هذا الوهم يف عقول �أع�ضاء �إدارة احتاد
ك ��رة الق ��دم ليم�سكوا بحبل التوا�صل معه �إىل ح�ي�ن يُلقي بكرتنا اىل
هاوية الت�صفيات املزدوجة!
�إذا كن ��ا قد عذرن ��ا كاتانيت�ش �أن ��ه ا�ستعان بت�شكيل �ض� � ّم �ستة العبني
احتي ��اط ه ��م م�صطف ��ى حمم ��د و�شري ��ف عبدالكاظ ��م وحمم ��د ر�ضا
وحممد قا�سم وح�س ��ن حمود وميثم جبار ليلعبوا �أول م ّرة مع �أحمد
�إبراهي ��م وعلي عدن ��ان و�إبراهيم باي� ��ش وجالل ح�س ��ن ومهند علي
ك�أ�سا�سيني يف مباراة افتت ��اح خليجي 24فذلك �أمر ا�ضطراري �أماله
اخلط�أ ال�شنيع بعدم تن�سيق �إدارة نادي ال�شرطة مع احتاد كرة القدم
يف حتدي ��د موعد مباراة فريق ��ه يف بطولة الأندي ��ة العربية الأبطال
ع�شي ��ة لقاء قطر  ،لكن ال �أحد يع ��ذره عندما يزجّ بالعنا�صر االحتياط
ذاته ��ا بع ��د �سبعة �أيام �أم ��ام اليم ��ن با�ستثناء �شري ��ف عبدالكاظم مع
زج احلار� ��س االحتي ��اط فه ��د طال ��ب اىل ج ��وار عل ��ي فائ ��ز و�صفاء
ه ��ادي وعالء عبا�س وع�ل�اء عبدالزهرة و�ضرغ ��ام �إ�سماعيل بذريعة
ع ��دم ت�أث�ي�ر النتيجة على ت�أه ��ل املنتخب اىل الدور ن�ص ��ف النهائي ،
ه ��ذا القرار غري املدرو�س �أهدر كل اجله ��ود املتع ّلقة يف رفع معدالت
اللياق ��ة البدنية لت�شهد نزو ًال �سريع ًا لدى جمي ��ع الالعبني يف مباراة
تتط ّل ��ب جهود�أً م�ضاعف ��ة متتد �إىل  120دقيقة ل ��ن تعبث باال�ستقرار
الذهني لالعب حني يتوجّ ه لتنفيذ ركالت الرتجيح  ،وح�صل العك�س
بانهي ��ار الالعب�ي�ن الأ�سا�سي�ي�ن واالحتي ��اط يف ال�شوط الث ��اين �أمام
مناف�س لي�س جديد ًا عليهم ودفعنا الثمن بهدفني �أعادا الأمل للبحرين
وح�سموا �أمرهم بهدف معلوم بف�ضل حنكة املدير الفني هيليو �سوزا
الذي ح ّذرنا من عدم الأمان معه يف مقال اخلمي�س املا�ضي و ..حدث
ما كنا توقعناه!
ا�ضاعن ��ا كاتانيت� ��ش يف خيارات ��ه  ،وك�أن ��ه يقول لنا (دع ��وين �أج ّرب
الالعب�ي�ن و�أفا�ض ��ل بينهم فلم ا�ستق ��ر بعد) برغم م ��رور �سنة وثالثة
�أ�شه ��ر وثالث ��ة �أيام عل ��ى ت�س ّلمه مهمت ��ه  ،حتى �أن ع ��دوى التجريب
انتقل ��ت اىل مرك ��ز حرا�س املرم ��ى  ،فاملعلوم �أن تغي�ي�ر احلار�س يتم
يف حال ��ة ا�ضطرارية كون اعتماده ك�أ�سا�س ��ي مينحه املزيد من الثقة
لل ��ذود عن مرم ��اه ويك ّي ��ف نف�سه م ��ع احل ��االت ال�صعبة كل ّم ��ا واجه
مناف�س� � ًا بندي ��ة كبرية  ،لكن �أن يلعب كاتانيت� ��ش يف هذا املركز مثلما
ت�ستهوي ��ه لعبة الرند ت ��ارة يزج باحلار�س جالل ح�س ��ن �أمام قطر ثم
يعتمد حمم ��د حميد مع الإمارات ويلج�أ اىل فهد طالب يف لقاء اليمن
ويعود اىل جالل ح�سن يف اجلولة احلا�سمة مع البحرين! لن يحدث
حت ��ى م ��ع منتخبات بامل�ست ��وى اخلام�س  ،وي�ؤكد م ��ا ذهبنا اليه بعد
�إنته ��اء بطول ��ة �آ�سي ��ا � 2019أن وجود مدرب وطن ��ي حلرا�س املرمى
�ضرورة ملحّ ة كونه �أكرث من يفهم احلالة النف�سية للحار�س وت�أثريها
على التمركز واالنتقال والقطع على خط مرماه  ،ف� ً
ضال عن ت�صحيح
الأخط ��اء الت ��ي ترافق ��ه يف نادي ��ه ب�سبب ع ��دم التد ّرب ال ��كايف لنيل
اجلرع ��ات املطلوبة  ،وكي ��ف ي�ؤمّن كاتانيت�ش خ ��ط تفاهم وان�سجام
ب�ي�ن احلار�س واملدافعني وكالهم ��ا متغيرّ ان يف كل مب ��اراة ؟! ثم �أن
جالل ح�سن لعب ا�سا�سي ًا �أمام البحرين يف نهائي غرب �آ�سيا التا�سعة
ومت اعتماد حممد حميد ملباراتي ت�صفيات املونديال املزدوجة قبل �أن
ي�ستبدل بجالل ح�سن يف مطلع ال�شوط الثاين يف لقاء عمّان  ،وهذه
املب ��اراة الرابعة منح الثقة جلالل  ،ف�أخربون ��ا �أي منتخب تعامل مع
هذا املركز باملزاج  ،ومن هو احلار�س اال�سا�سي ملنتخب العراق؟
من ��ذ بطول ��ة �آ�سي ��ا  2015والبع� ��ض ي�س ��وّ ق �أكذوب ��ة اال�ستقرار يف
عرب ��ات الوهم التي يجيد دفعها بق ��وة م�صطنعة مع املدرب الأجنبي
وهن ��اك من يع ّب ��د الطريق له بكلم ��ات التفا�ؤل الت ��ي ال تغني الأ�سود
ب�ش ��يء  ،فالواقع مرير طاملا �أهملنا الن�صيحة ب�أن هذا املدرب ال ينفع
لبن ��اء �سرتاتيجية قابلة لتطوي ��ر امل�ستوى الفني للأ�سود مثلما يلفت
الربتغ ��ايل �سوزا االنظ ��ار اىل عمله املتقدّم  ،فف ��ي كل مباراة يفاجئ
مناف�س ��ه بلم�س ��ة ول�سع ��ة  ،وتكتيكه ال ي�شب ��ه ما م�ضى م ��ن ا�ستعداد
املنتخ ��ب البحريني يف جميع اجلبهات  ،عالوة على الإعداد النف�سي
وااللت ��زام االن�ضباط ��ي اللذي ��ن �س ّل ��ح بهما العب ��ي الأحم ��ر ودفعهم
لل�صع ��ود �إىل القمة اخلليجية و�ضمان املرك ��ز الثاين يف الأقل للمرة
الرابع ��ة على مدى تاريخه ��م بعد بط ��والت  ،1970و 1982و1992
و 2003طمع ًا بنيل الك�أ�س الأوىل.
عتم ��ة  :قيام الإيراين بهروز مدير �أعمال املدرب كاتانيت�ش بت�صريح
ا�ستباق ��ي تزامن م ��ع مغادرة بعث ��ة املنتخب الوطن ��ي �أر�ض الدوحة
ب�أن "امل ��درب ملتزم ويحرتم عقده وال توجد ني ��ة ملغادرته" من دون
�أن تت�س� � ّرب �أنباء عن عزم االحتاد �إنه ��اء م�شواره  ،ي�ؤكد �أنه مرتعب
وي�شع ��ر بالف�ش ��ل من ع ��دم �أداء مهمّته مب ��ا ير�ضي الالعب�ي�ن �أنف�سهم
واجلماه�ي�ر والإع�ل�ام وقبلهم االحتاد فلج�أ مل ��داراة م�صلحته لك�سب
تعاط ��ف الأخ�ي�ر مع ��ه ولي� ��س ّ
متف�ض�ل ً�ا علينا بالبق ��اء  ،م ��ا يقت�ضي
مطالبة �أع�ضاء جلنة املنتخبات كتابة تقرير فني ب�شفافية عالية يبينّ
املالحظات ال�سلبية التي ال ميكن �أن تغطيها نتيجتي قطر والإمارات
 ،فم ��ا ينتظ ��ر الأ�سود يف املباري ��ات الثالث من الت�صفي ��ات املزدوجة
يح ّتم مواجهة اجلميع باحلقيقة  ،لأننا �س�أمنا ترديد العبارة (خريها
بغريه ��ا) وغريها هذه املرة تعني �أن يغ ��ادر رئي�س و�أع�ضاء االحتاد
منا�صبه ��م وي�ضع ��وا �أيديه ��م بي ��د كاتانيت�ش غري م�أ�س ��وف على مدة
ا�شتغالهم يف اللعبة �إذا ما �ضاع حلم املونديال.

آراء وأفكار

6

العدد ( )4563ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -الأحد ( )8كانون الأول 2019
Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

الإقالة واال�ستقالة و�أثرها في خلو من�صب رئي�س مجل�س الوزراء				

2-1

في �ضوء ن�صو�ص الد�ستور العراقي
�إن حداث ��ة التجرب ��ة الدميقراطي ��ة يف
الع ��راق والظ ��روف الت ��ي كت ��ب به ��ا
الد�ستور� ،ألقت بظاللها كثري ًا على احلياة
العامة ومنها ال�سيا�سية واالقت�صادية يف
العراق ،حيث ظهرت حاالت كان الد�ستور
عاجز ًا عن معاجلتها مما �أدى �إىل اللجوء
للتف�س�ي�ر والت�أوي ��ل وتطوي ��ع الن� ��ص
جتاه مطلب حمدد ،وك�ث�رت االجتهادات
الت ��ي �أدىل به ��ا �أه ��ل االخت�صا� ��ص يف
الفق ��ه الد�ست ��وري ،وكذل ��ك االجته ��ادات
ذات ال�صبغ ��ة ال�سيا�سي ��ة الت ��ي �أدىل بها
ال�سيا�سي ��ون يف ال�ساحة العراقية ومنها
م ��ا مت ح�سم ��ه ع�ب�ر ق ��رارات املحكم ��ة
االحتادية العليا التي كان لها الدور املهم
وامل�ؤثر يف �صياغة �شكل الدولة يف �ضوء
املعطيات الد�ستورية عرب قرارات عديدة،
ويف هذه الأيام تك ��ررت حالة من حاالت
الف ��راغ الد�ستوري ،واملتمثل ��ة با�ستقالة
رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء ،حي ��ث مل ي ��رد
ن� ��ص يف الد�ستور ملعاجلته ��ا �أو معاجلة
�أثارها ،مما دعا الكثري من املخت�صني يف
الفقه الد�ست ��وري �إىل �إعطاء �آراء و�أفكار
متباين ��ة يف كيفي ��ة املعاجل ��ة قيا�س ًا على
متوف ��ر من ن�صو� ��ص د�ستوري ��ة  ،وهذه
الأفكار جميع ًا حمل احرتام وممن املمكن
�أن يعتد بها ح�سب �أهواء طالبها ،لأن فيها
ر�ؤيا م�ستمدة من الن�ص الد�ستوري ،و�أنا
مث ��ل �سائر من كتب ��وا للبحث ع ��ن �سبيل
احل ��ل الد�ست ��وري� ،س�أعر� ��ض املو�ضوع
من جهة حتديد املفاهيم الد�ستورية التي
كان ��ت حمل النقا� ��ش واملتمثل ��ة (بالإقالة
واال�ستقالة  ،وكذلك مفهوم خلو املن�صب)
لأن الكثري يرى �إن من �أثار اال�ستقالة هو

خل ��و املن�ص ��ب وم ��ن ث ��م تطب ��ق �أحكامه
الت ��ي وردت يف الد�ست ��ور  ،لذلك �سيكون
العر�ض على وفق الأتي :
�أو ًال� :إن طبيع ��ة نظ ��ام احلكم يف العراق
ه ��و نياب ��ي مبعن ��ى �أن يت ��وىل جمل� ��س
الن ��واب ت�سمي ��ة رئي� ��س اجلمهوري ��ة
ورئي� ��س ال ��وزراء ع�ب�ر الآلي ��ات الت ��ي
ر�سمه ��ا الد�ستور العراق ��ي لعام 2005
الناف ��ذ ،حي ��ث ورد فيه �ش ��كل النظام يف
العراق ب�أن ��ه برملاين احتادي وعلى وفق
امل ��ادة ( )1م ��ن الد�ستور التي ج ��اء فيها
الآت ��ي (جمهورية العراق دول� � ٌة احتادي ٌة
واحد ٌة م�ستقل� � ٌة ذات �سيادة كاملة ،نظام
احلك ��م فيها جمه ��وريٌ نياب � ٌ�ي (برملاين)
دميقراطي ،وهذا الد�ستور �ضامنٌ لوحدة
ٌ
الع ��راق) ويف املواد التي عاجلت ت�شكيل
امل�ؤ�س�سات الد�ستورية تعود جميعها �إىل
جمل�س الن ��واب بال�صالحية على التعيني
�أو امل�صادق ��ة ،لذل ��ك ف ��ان ت�سمي ��ة رئي�س
جمل� ��س الوزراء يك ��ون عندم ��ا ينال ثقة
جمل� ��س النواب ،لكن ماذا لو ح�صل فراغ
يف من�صب رئي�س جمل�س الوزراء ب�سبب
اال�ستقال ��ة �أو الإقال ��ة ،جن ��د �إن الد�ستور
عال ��ج مو�ض ��وع الإقال ��ة واملق�ص ��ود به ��ا
(�سحب الثقة عن رئي�س جمل�س الوزراء)
على وفق �أح ��كام امل ��ادة (/61ثامن ًا/ج)
الت ��ي ج ��اء فيه ��ا الآت ��ي ( ُتع� � ُد ال ��وزارة
م�ستقيل ًة يف حالة �سحب الثقة من رئي�س
جمل�س الوزراء) ويف هذا الن�ص جند �إن
الد�ست ��ور قد �أعطى و�ص ��ف ل�سحب الثقة
بان نتيجته هو اعتبار الوزارة م�ستقيلة
ومل يذك ��ر ب�أنه ��ا مقال ��ة ،مبعن ��ى �إنها من
حيث النتيجة مبثابة اال�ستقالة.

ثاني� � ًا� :إن انته ��اء عم ��ل رئي� ��س جمل� ��س
ال ��وزراء مبوجب النظ ��ام النيابي يكون
يف حالت�ي�ن� ،إما الإقالة وهي التي ت�سمى
(�سحب الثقة) وعلى وفق ما �أ�شرت �إليه،
و�إم ��ا اال�ستقال ��ة التي مل ي ��رد لها ذكر يف
الد�ست ��ور العراقي الناف ��ذ ،ولبيان الفرق
بينهم ��ا لأن مو�ضوعهما �أ�صب ��ح ح�سا�س ًا
الخت�ل�اف الأثر الذي يرتت ��ب عن و�صف
ت ��رك رئي�س جمل�س الوزراء لعمله ،حيث
نرى وكما يرى �آخرون وجود تباين بني
ا�ستقال ��ة رئي� ��س ال ��وزراء ،وب�ي�ن �إقالته
م ��ن جمل� ��س الن ��واب� ،س ��واء يف الأث ��ر
الد�ست ��وري �أو يف غ�ي�ره ،لذل ��ك البد من
تو�ضي ��ح املفهومني والفرق بينهما وعلى
مقدار حاجة البحث وعلى وفق الآتي :
 .1الإقالة� :إن مفهوم الإقالة  ،هو �إنهاء
عم ��ل رئي�س الوزراء ب� ��إرادة خارجة عن
�إرادت ��ه ورغم� �اُ ع ��ن �إرادت ��ه ال�شخ�صية،
وت�سمى يف بع� ��ض القوانني الد�ستورية
والإداري ��ة (الإعف ��اء) وحت ��ى يف اللغ ��ة
فان عبارة (الإقال ��ة) ت�أتي مبعنى الإبعاد
والإعفاء� ،أم ��ا يف الفق ��ه الإ�سالمي ف�إنها
كانت ت�سم ��ى (اخللع) �أي خلع احلاكم �أو
اخلليفة �أو ال�سلط ��ان رغم ًا عن �إرادته �إنْ
توفرت م�صالح امل�سلمني ،وبذلك نخل�ص
�إىل �أن الإقالة ه ��ي التي ت�ؤدي �إىل �إعفاء
�أو �إنه ��اء عم ��ل رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء
بوظيفت ��ه دون ر�ض ��اه ،ويعتربه ��ا فقهاء
القان ��ون الد�ستوري ب�أنه ��ا عقوبة له من
جراء اال�ستجواب وثبوت تق�صريه على
وف ��ق ما ي ��راه �أع�ض ��اء جمل� ��س النواب،
لذل ��ك جن ��د �أن الد�ست ��ور العراق ��ي مل
يتطرق �إىل م�صطلح �إقالة رئي�س جمل�س

قناطر

في تحية نهر الدم
الذي يجاور دجلة منذ �شهرين

القا�ضي �سالم رو�ضان المو�سوي

ال ��وزراء ب�ش ��كل �صري ��ح � ،إال ان ��ه �أ�ش ��ار
�إليه ��ا �ضمن ًا عند عر�ض ��ه ملو�ضوع �سحب
الثقة التي عرفها الفق ��ه الد�ستوري ب�أنها
الآلية الت ��ي ميكن فيه ��ا للناخبيـن �أو من
يق ��وم مقامه ��م (�أع�ض ��اء الربمل ��ان) �إنهاء
ف�ت�رة �إ�شـغال امل�س� ��ؤول املنتخب ملن�صبه
قب ��ل انتهاء امل ��دة الد�ستورية وعلى وفق
ما ذك ��ره �أوليفيه دوهامي ��ل و ايف ميني
يف كتابهم املو�س ��وم (املعجم الد�ستوري
ـ ترجم ��ة من�ص ��ور القا�ض ��ي ـ من�ش ��ورات
امل�ؤ�س�س ��ة اجلامعية للدرا�س ��ات والن�شر
ـ طبع ��ة بريوت الأوىل ع ��ام  1996ـ �ص
 )93ويف الد�ست ��ور العراق ��ي جن ��د �إن
�إقال ��ة رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء تكون عن
طريق �سحب الثقة عنه عرب الآليات التي
ر�سمتها املادة ( )61من الد�ستور ،والأثر
املرتت ��ب عنها يك ��ون باعتبارها (حكومة
م�ستقيلة) ،واقف عند هذه العبارة عندما
ورد باعتبارها (م�ستقيلة) ولي�س (مقالة)
لأن عل ��م ال�صياغة الت�شريعية اهتم كثري ًا

يف اللغ ��ة التي يكتب بها الن�ص القانوين
�أو الد�ست ��وري و�صيغة الن�ص يق�صد بها
التعبري بالألفاظ عن ال�صور الذهنية وهي
املعاين ،فاللف ��ظ هو القالب الذي يتج�سد
في ��ه املعن ��ى امل ��راد �إي�صال ��ه ،وم ��ن �أه ��م
الو�سائ ��ل الرئي�سة املبا�ش ��رة ال�ستخراج
احلكم من الن�ص هو اال�ستعانة مبنطوق
الن�ص وهيئته الرتكيبية  ،وهو ما ي�سمى
بداللة املنط ��وق ويرى بع�ض الكتاب ب�أن
امل�ش ��رع عندم ��ا ي�ستعم ��ل �ألفاظ� � ًا معينة،
�إمن ��ا ي�ستعملها يف معناها اخلا�ص ال يف
معناه ��ا الدارج هذا ما �أ�شار �إليه الدكتور
حمم ��د �شري ��ف �أحم ��د بكتاب ��ه املو�س ��وم
(نظري ��ة تف�س�ي�ر الن�صو� ��ص املدني ��ة ـ
مطبع ��ة وزارة الأوق ��اف وال�ش� ��ؤون
الديني ��ة ـ طبع ��ة ع ��ام 1980ـ � ��ص)64
لذل ��ك البد من مراع ��اة الت�سمي ��ة الواردة
يف ن� ��ص البن ��د (ج) من الفق ��رة (تا�سع ًا)
من املادة ( )61التي جاء فيها الآتي ( ُتع ُد
ال ��وزارة م�ستقيل ًة يف حال ��ة �سحب الثقة

المد�سو�سية و�أ�شياء لي�ست �أخرى

 د .عامر ح�سن فيا�ض

طالب عبد العزيز

�إذا كان ��ت �أح ��زاب ال�سلط ��ة واجلماع ��ات
امل�سلحة التابعة لها م ��ا زالت تعتقد ب�أن خلط
الأوراق ي�ؤدي اىل نتائج ل�صاحلها فهي غبية
وت ��زداد غب ��ا ًء يوم� � ًا �إثر �آخ ��ر .مل يع ��د الأمر
بالغمو� ��ض ال ��ذي نت�ص ��وره .الكل يعل ��م ب�أن
الق ��وى االمنية العراقي ��ة برمته ��ا بنيت على
�أ�سا�س خاطئ ،بع ��دد كبري من �ضباط الدمج،
الذي ��ن ترقوا بالرت ��ب اىل االعل ��ى ،وبعد زج
الآالف م ��ن العنا�صر غري املن�ضبطة فيها ومن
ثم دخول امللي�شيات واحل�شد ووو .
م ��ا حدث يف �ساحة اخلالين ليلة �أم�س الأول
مينحنا القول بان اجلي� ��ش وال�شرطة �أجهزة
غ�ي�ر ق ��ادرة عل ��ى حماي ��ة مواطنيه ��ا ،وه ��ي
عاجزة بفعل وجود ه�ؤالء عن القيام مبهامها
كقوى �أمنية وطني ��ة .الوطن واملواطن لديها
ال يعن ��ي �إنه ��ا تتحم ��ل م�س�ؤولي ��ة حمايت ��ه،
وهكذا وجدناه خارج امل�شهد متام ًا ،و�إال كيف
ا�ستطاعت عنا�صر الط ��رف الثالث من املرور
ب�أ�سلحته ��ا املتو�سط ��ة اىل اخل�ل�اين ،وان
تقتل وجت ��رح الع�ش ��رات من �أبنائن ��ا وتعود
اىل جحوره ��ا دومن ��ا فعل وطن ��ي م�سلح من
اجلي�ش �أو من ال�شرطة.
كان ��ت حلظ ��ة هج ��وم امل�سلح�ي�ن عل ��ى
املتظاهري ��ن ال�سلمي�ي�ن يف اخل�ل�اين حا�سمة
يف منحن ��ا حرية القول ب�أن العراق وال�شعب
العراق ��ي بحاجة اىل حماية �أممية� ،إذ نحن ال
منل ��ك جي�ش ًا وطني� � ًا باملعن ��ى احلقيقي ،ومبا
مين ��ع �سليم ��اين و�أمثال ��ه من دخ ��ول العراق
واخل ��روج من ��ه ،والعب ��ث ب�أمنه كم ��ا ي�شاء،
مثلم ��ا ال منلك �شرطة حملي ��ة ،واجبها حماية
مواطنيها م ��ن عبث اخلارجني عل ��ى القانون
والعنا�ص ��ر املنفلت ��ة ،و�إنن ��ا عر�ض ��ة يف �أي
وق ��ت لكل �أن ��واع القتل ،ومم ��ا ال يح�صى من
اجلماعات ،ونقولها �صريحة :نحن بال دولة،
�إمنا نعي�ش بفعل خوفنا من بع�ضنا.
هب �شبابنا ب�صدورهم
على وفق هذه احلياة َّ
العارية ،يف حماولة �شجاعة ال�سرتداد وطننا
من �أي ��دي الذيول والعم�ل�اء وزعماء الف�ساد.

بعدم ��ا يئ�سنا من ا�س�ت�رداده .وبب�سالة نادرة
رج ال�شب ��اب الثائ ��ر قناعاتنا بق ��وة ،ومل يعد
َّ
يف يقينه ��م �ش ��يء مما كن ��ا ن�سلم ب ��ه ،وكل ما
كان مفهوم� � ًا ،حم�سوم ًا لدين ��ا مل يعد مفهوما
لديهم ،بعد �أن �ضاعفوا من جملة ال�شكوك يف
�إمكاني ��ة ا�ستم ��رار الو�ضع على م ��ا هو عليه،
وم ��ا كنا نتخوف منه ونخ�ش ��اه ،فقد خلخلوا
كل خور ويقني زائف يف نفو�سنا� ،إذ ال وجود
هن ��اك لت�صور نهائي عن جملة امل�سلمات التي
حتكمن ��ا ،هم يُخ�ضع ��ون كل �ش ��يء للم�ساءلة
واملحاورة ،فكل يقني �ساب ��ق متزعزع لديهم،
ويحملونه على �أنه زائف.
�أوالدن ��ا يقول ��ون لن ��ا بوج ��وب مراجع ��ة كل
م ��ا ه ��و مقد� ��س ،و�شكوكهم ُتثار ح ��ول كل ما
كان مقد�س� � ًا بالفع ��ل ،لقد �أوجدوا لن ��ا تعريف ًا
جديد ًا للمقد�س ،فالقدا�س ��ة عندهم �شيء غري
مكتم ��ل ،وقابل للدح�ض.هم يقول ��ون لنا بان
الوط ��ن وال ��دم وحدهم ��ا املقد�س ��ان ،وكل ما
خال ذلك غري مقد�س ،لذا يتوجب علينا �إن�شاء
تعاريف جديدة لكثري مما كان حاكم ًا متحكم ًا
بحياتنا.
الي ��وم ،وبع ��د نه ��ر ال ��دم ال ��ذي يج ��اور نهر
دجل ��ة من �شهري ��ن� ،أق�ت�رب ما كن ��ا نت�صوره
بعي ��د املن ��ال  ،لق ��د ه� � َّد ال�شباب ج ��دار الوهم
ال ��ذي كان قائم� � ًا ،وكن ��ا نعتق ��د بر�سوخه اىل
�أمد بعيد .ف�ل�ا قناعات را�سخة و�أبدية لديهم.
هناك مراجعات مهمة لكامل تفا�صيل حياتنا،
ب ��ل هم يجربوننا على �إع ��ادة قراءة التاريخ،
و�إع ��ادة النظر بجمل ��ة الثواب ��ت ،التي كانت
قائم ��ة ،وب�ش ��كل �أدق ،ال توجدهال ��ة على �أحد
عنده ��م .هم يقول ��ون لن ��ا :هن ��اك العديد من
الذي ��ن يتوجب علينا �إر�ساله ��م اىل امل�صحات
وجل ��ب �شهادة متام العق ��ل والأهلية.الزعامة
لديهم يج ��ب �أن تخ�ضع ملعاي�ي�ر العقل �أكرثال
مم ��ا تخ�ض ��ع ملعاي�ي�ر احل�ض ��ور االجتماعي
وه ��ذا ما يخ�شاه العم�ل�اء والذيول يف بغداد
واملحافظ ��ات .لك ��ن ،ال�ساع ��ة تق�ت�رب �أيه ��ا
ال�سفلة.

من رئي�س جمل�س الوزراء) وهذا يقودنا
�إىل �أن �أث ��ر �سح ��ب الثقة وه ��و (الإقالة)
ذات الأثر (لال�ستقالة) التي �سريد �شرحها
الحق� � ًا ويرى �أحد الكتاب بان الإقالة تكاد
تكون �سمة الأنظمة امل�ستبدة حيث يقول
(الإقال ��ة ف�ل�ا �أرى له ��ا �إال معن ��ى واح ��دا
تلخ�صه كلمة “اال�ستب ��داد” وتتفرع عنه
مع ��اين الإق�ص ��اء والتهمي� ��ش و احلِ ْجــر
واالحتق ��ار والإهان ��ة والظل ��م ،وي�شع ��ر
امل�ستب ��د –عندن ��ا -بالزه ��و والن�ش ��وة
عندم ��ا “يزف” خ�ب�ر الإقال ��ة اىل بع�ض
�أعوان ��ه  ،وق ��د يك�ب�ر غ ��روره واعتزازه
بقوته ونف ��وذه  ،فيتخ�ي�ر للحدث ،حدث
الإقال ��ة � ،أوق ��ات ت�ضع املُق ��ال يف موقف
الذلي ��ل املهان) بينما يرى (بان اال�ستقالة
يف �أع ��راف ال ��دول الدميقراطي ��ة عنوان
عري�ض يختزل وعي �أمة و�ضمريها فهي
تعني ،احلرية �أوال وقبل كل �شيء  ،حرية
اتخاذ الق ��رار الذي يراه الفاع ��ل منا�سب ًا
 ..وتعن ��ي الإرادة النابع ��ة م ��ن قناع ��ات
مقد�سة وتعن ��ي التعقل املبني على رزانة
وروية وتعن ��ي ال�شجاعة يف اتخاذ قرار
واال�ستع ��داد لتحم ��ل م�س�ؤولياته وتعني
�أي�ض� � ًا الت�سلي ��م واالع�ت�راف بالف�ش ��ل �أو
ع ��دم القدرة على حتم ��ل م�س�ؤولية وهذا
م ��ا ي�سمى يف الع ��رف  :ال�شجاعة الأدبية
(
 .2اال�ستقال ��ة  :تعرف اال�ستقالة ب�أنها
طري ��ق لإنه ��اء �صل ��ة امل�ستقي ��ل بعمل ��ه
الوظيف ��ي ب�صورة �إرادي ��ة ويف معاجم
اللغ ��ة العربية جن ��د �أن معنى اال�ستقالة
ه ��و َ
(ط َل ُب ا ِلإ ْعف ��اءِ مِ نَ المْ َ ْن ِ�ص � ِ�ب َ ،ت ْر ُك ُه
ِ ،ا ْعتِزالُ� � ُه  ،او ال َّتن ��ا ُز ُل َع ْن� �هُ)  ،ويل ��زم

�أن تك ��ون اال�ستقال ��ة خالية م ��ن �أي قيد
�أو �ش ��رط وين�ص ��رف معناه ��ا �إىل �إبداء
الرغب ��ة التحريرية ب�ت�رك العمل ب�شكل
نهائ ��ي ،ويذك ��ر �إن مف ��ردة (اال�ستقالة)
وردت يف الد�ست ��ور العراق ��ي ملرت�ي�ن
فق ��ط الأوىل تتعل ��ق ب�أع�ض ��اء جمل� ��س
الن ��واب عل ��ى وف ��ق م ��ا ج ��اء يف املادة
(/49خام�س� � ًا) الت ��ي ج ��اء فيه ��ا الآتي
�ون
(يق ��وم جمل� ��س الن ��واب ب�س � ِ�ن قان � ٍ
يعال ��ج ح ��االت ا�ستب ��دال �أع�ضائ ��ه عند
اال�ستقالة �أو الإقالة �أو الوفاة) والثانية
تتعل ��ق برئي� ��س اجلمهوري ��ة على وفق
�أح ��كام امل ��ادة (�/75أو ًال) الت ��ي ج ��اء
فيه ��ا الأتي (لرئي� ��س اجلمهورية تقدمي
ا�ستقالت ��ه حتريري� � ًا �إىل رئي�س جمل�س
الن ��واب ،و ُتعد نافذ ًة بع ��د م�ضي �سبعة
�أي ��ام م ��ن تاري ��خ �إيداعها ل ��دى جمل�س
الن ��واب) بينم ��ا مل يتط ��رق الد�ست ��ور
�إىل ا�ستقال ��ة رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء
�أو ال ��وزراء ،وهذا الأم ��ر خلق نوع من
الإرب ��اك الد�ست ��وري عندما ق ��دم رئي�س
جمل� ��س ال ��وزراء ع ��ادل عب ��د امله ��دي
ا�ستقالت ��ه ،وح�ص ��ل اخل�ل�اف يف ع ��دة
نقاط منها (� 1-إىل م ��ن تقدم اال�ستقالة
وهل ي�ش�ت�رط لها القب ��ول  2-ومن هي
اجله ��ة الت ��ي تقبله ��ا  3-وماهي ��ة الأثر
جت ��اه احلكومة) وهذا فت ��ح الباب على
م�صراعيه للت�أويل والتف�سري واالجتهاد
لكل كاتب وح�سب اخت�صا�صه وم�شربه
العلمي والفك ��ري والأيدلوجي �أحيان ًا،
وتعت�ب�ر هذه م ��ن امل�آخذ عل ��ى الد�ستور
حيث و�ضعنا �أمام ف ��راغ د�ستوري بكل
ما للمعنى من كلمة.

تتداخل م�شاريع وتت�صارع �إرادات خ�شنة وناعمة
للتعمية على العنوان احلقيقي لكل مايح�صل يف
عراق اليوم  .وتتوزع تلك امل�شاريع ما بني �أربعة
اولها م�شروع املحارب للمد�سو�سيـــــات (الف�ساد
ـ املحا�ص�ص ��ة ـ الدكتاتورية ـ التدخالت االجنبية
ـ الفو�ض ��ى) �أي م�ش ��روع عنوان ��ه امل�ستقب ��ل
لعراق دميقراطي وقوي مع� � ًا ي�ستقوي بالوطن
واملواط ��ن العراق مت�سلط عل ��ى �شعبه ي�ستقوي
بالدكتاتورية البائ ��دة والعراق دميقراطي ه�ش
ومنخ ��ور باملحا�ص�ص ��ة والف�ساد عل ��ى الطريقة
الت ��ي يتم�س ��ك به ��ا م�ش ��روع الراه ��ن ال�سيا�سي
الذي �صنعته الكتل ال�سيا�سية املتنفذة وذلك هو
امل�ش ��روع الث ��اين الذي يت�أرجح ب�ي�ن اال�ستقواء
باالقليمي عن ��د كتل �سيا�سي ��ة متنفذة وبالدويل

عن ��د كتل �سيا�سية متنفذة اخ ��رى � .أما امل�شروع
الثالث فهو م�شروع احلنني والعودة اىل ما�ضي
ديكتات ��وري بائ ��د تبنته بق�صد ق ��وى وجماميع
�سيا�سي ��ة عراقي ��ة م ��ن ازالم الت ��وق اىل املا�ضي
الت�سلطي الديكتاتوري البائد  ،كما تتبناه بجهل
او ب�ل�ا ق�ص ��د قوى وجمامي ��ع من داخ ��ل امل�شهد
ال�سيا�س ��ي العراقي الراهن حت ��ت غطاء الدعوة
اىل نظام رئا�سي .
ويبق ��ى امل�ش ��روع الراب ��ع ( م�ش ��روع اال�ستثمار
بالفو�ض ��ى) ال ��ذي تتبن ��اه ع ��ن بع ��د ا�سرائي ��ل
وترع ��اه االدارة االمريكي ��ة ومتول ��ه �أط ��راف
اقليمي ��ة خليجية الي ��روق لها ان يك ��ون العراق
م�ستق ��ر و�آم ��ن يف ظل حك ��م دميقراط ��ي وقوي
من�شود .

وب ��كل ب�ساطة ي�شهد ع ��راق اليوم ازم ��ة وم�أزق من ثق ��وب مكوناته اجلهوية القومية والطائفية
� ...أم ��ا الأزمة ف�أن بدايته ��ا جمتمعية اقت�صادية ال�ضيقة .
اجتماعية مطلبية وامتداداتها �سيا�سية وحا�صل �أم ��ا االحتج ��اج ف�ل�ا نخ�ش ��ى من ��ه ب ��ل نخ�ش ��ى
تفاعل تل ��ك البدايات واالمت ��دادات ازمة بنيوية عليه م ��ن املد�سو�سي ��ة ولكن عل ��ى كل من اختار
�شامل ��ة ملنظوم ��ة �سيا�سي ��ة ه�ش ��ة تدي ��ر راه ��ن عن ��وان املد�سو�سي ��ة لالحتج ��اج اال يف ��رح لأن
�سيا�سي حمكوم باملحا�ص�صة والف�ساد .
املد�سو�سي ��ة تتمث ��ل بالف�س ��اد والفا�سدي ��ن كم ��ا
�أم ��ا امل�أزق ف�أنه م�أزق الكتل ال�سيا�سية املتنفذة تتمث ��ل باملحا�ص�ص ��ة واملحا�ص�ص�ي�ن وتتمث ��ل
الت ��ي تتحمل م�س�ؤولية الأوجاع الرتاكمية التي اي�ض ��ا مبن ال يري ��د ح�ص ��ر ال�سالح بي ��د الدولة
ادت اىل غ�ض ��ب ال�شع ��ب ف�أحت ��ج طلب� � ًا الب�س ��ط ومبن يري ��د اال�ستثمار بالال�ستق ��رار والفو�ضى
حقوق ��ه وبالتظاه ��ر واالحتج ��اج وقع ��ت تل ��ك ومبن يريد العودة ويتوق اىل املا�ضي الت�سلطي
الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة املتنف ��ذة يف م�أزق يفي ��د انها الديكتات ��وري البائد  .واخط ��ر املد�سو�سني هم
مل تع ��د قادرة للت�سييد عل ��ى مايجري كما مل تعد غ�ي�ر الدميقراطي�ي�ن الذي ��ن يري ��دون زرع بذرة
ق ��ادرة على التن�صل ع ��ن م�س�ؤولياته ��ا بو�صفها الدميقراطية لت�صبح نبتة �سامة .
املت�سب ��ب لالوج ��اع الرتاكمي ��ة  ...وهكذا فقدت �أم ��ا بدي ��ل امل�ستقب ��ل وا�صحاب ��ه املحتجني فهو
مالذاته ��ا ال�شعبية ومل يعد بيده ��ا �سوى التزام بدي ��ل وا�ض ��ح اليث�ي�ر الغب ��ار وال ي�شتك ��ي عدم
واح ��د الغ�ي�ر اال وه ��و االلت ��زام باال�ستجاب ��ة الر�ؤي ��ة ومطالبات ��ه  ...انتخاب ��ات ح ��رة عادلة ـ
ملطال ��ب املحتج�ي�ن  ،وتل ��ك اال�ستجاب ��ة تتج�سد �إدارة انتخاب ��ات م�ستقلة مهنية نزيهة ـ تعديالت
ب�أتخاذه ��ا ق ��رارات واتباعها �سيا�س ��ات وتبنيها د�ستورية وازن ��ة لد�ستور يحك ��م وا�ضعيه دون
برام ��ج و�سنه ��ا ت�شريع ��ات ت�أكله ��ا وتبتلعه ��ا ان يتحك ��م ب ��ه وا�ضعيه ـ حماكم ��ة لقتلة �ساحات
وتلغيها وتزيحها ع ��ن امل�شهد ال�سيا�سي القادم  .االحتج ��اج ـ توف�ي�ر االر�ضي ��ة املنا�سب ��ة ملكافحة
والبديل عنها وعن م�شاريعها ال�سيا�سية الراهنة ومنع الف�ساد واعادة اموال ال�شعب املنهوبة من
املح�ش ��اة باملحا�ص�صة والف�ساد واملتثوبة بثوب الفا�سدين ـ ح�صر ال�سالح بيد الدولة .
الدميقراطي ��ة اله�ش ��ة  .وه ��و بدي ��ل الميك ��ن ان �أم ��ا ال�ضمانات املطلوبة ف�أنه ��ا تتمثل با�ستمرار
يك ��ون فو�ضوي� � ًا وال مكوناتي� � ًا وال تابع� � ًا او التظاه ��ر ال�سلم ��ي �شرط� � ًا ملتابع ��ة اال�ستجاب ��ة
م�ستقوي ًا ب�أجنبي اقليمي �أو دويل .
للمطال ��ب او ًال ورعاية املرجعية ثاني� � ًا والت�أكيد
�إن ��ه بديل م ��دين لعراق ق ��وي ودميقراط ��ي �إنه وعدم التفريط بهيبة الدولة حلماية املتظاهرين
البدي ��ل الوطن ��ي ال ��ذي ينظ ��ر اىل تنوعات ��ه من من قبل امل�ؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية الوطنية
بواب ��ة الع ��راق الوا�سع ��ة والينظ ��ر اىل العراق العراقية

الكتلة الأكرب

 د� .أثير ناظم الجا�سور
مل يعد مفهوم الكتلة الأكرب م�ؤثر ًا على
م ��زاج املواطن�ي�ن يف الع ��راق بعد �أن
�أ�صبحت مدعاة للمكا�سب واحل�ص�ص
والتحا�ص ���ص ب�ي�ن الأح ��زاب الفائزة
واخلا�س ��رة عل ��ى ال�س ��واء ،بالت ��ايل
يرتب ��ط �ش ��كل ومظه ��ر الدول ��ة به ��ذه
الكتلة وتوجهاتها بعد �أن يتم االتفاق
ب�ي�ن �أطرافها على من يهيمن على هذه
امل�ؤ�س�سة �أو تلك مما تعك�س حجم تلك
الهيمنة احلزبية على مفا�صل الدولة،
وهن ��ا يب ��د�أ احلدي ��ث ع ��ن دور الكتلة
الأك�ب�ر يف ت�ش ��كيل حكوم ��ة واختيار
اال�ش ��خا�ص الذي ��ن يتولون منا�ص ��ب

هذه احلكومة بع ��د التوافق واالتفاق
عل ��ى توزي ��ع امل�ؤ�س�س ��ات ،وم ��ا ه ��ي
�إال �أ�ش ��هر حت ��ى تبد�أ عملي ��ة احلديث
ع ��ن االخفاقات ال�س ��ابقة والرتاكمات
الت ��ي تكبل احلكوم ��ات وتعيق عملها
مم ��ا ت�س ��اهم يف تعطي ��ل امل�ش ��اريع
وتق ��دمي اخلدم ��ات وفق� � ًا للربام ��ج
املطروحة وتبد�أ عملية ن�ش ��ر وتداول
حج ��م الف�س ��اد احلا�ص ��ل يف الدول ��ة،
وبهذه الطريق ��ة قد ُتدار الدولة �ضمن
جمموعة م ��ن الآلي ��ات والأدوات غري
النافع ��ة مما تدف ��ع �إىل �أنه ��ا تتعر�ض
ب�ي�ن احل�ي�ن والآخ ��ر لأزم ��ات تعك�س

ع ��دم قدرته ��ا عل ��ى حله ��ا �أو الوقوف
على مكام ��ن اخلط�أ وهذا نتيجة بدعة
الكتلة الأكرب.
عمل ��ت الكتل ��ة االك�ب�ر طيل ��ة ه ��ذه
ال�سن ��وات عل ��ى و�ضع برام ��ج عقيمة
غ�ي�ر جمدي ��ة وانتج ��ت حكومات غري
فعال ��ة الب ��ل حكوم ��ات عاج ��زة ع ��ن
بعي ��دة ع ��ن براجمه ��ا اخليالي ��ة التي
ت�ضعه ��ا م ��ع كل ت�شكي ��ل حكومي وما
ه ��ي ال فرتة ق�صرية حت ��ى تبد�أ عملية
التخبط والعم ��ل �ضمن معايري بعيدة
ع ��ن املنط ��ق واال�ستق ��رار ،مم ��ا تفقد
الدول ��ة �صورته ��ا و�شرعيته ��ا ب�سبب
ممار�ساته ��ا غ�ي�ر املن�ضبط ��ة داخلي� � ًا
وخارجي� � ًا بع ��د �أن تواج ��ه �سي�ل ً�ا من
الت�س ��ا�ؤالت واملطال ��ب تب�ي�ن م ��دى
عجزه ��ا ع ��ن تلبيته ��ا وه ��ذا يعط ��ي
انطباع ًا وا�ضح� � ًا عن هذه احلكومات
وكيف تعمل وفق مُتبنيات وتوجهات
الكتلة الأك�ب�ر ،لكن لعمل ه ��ذه الكتلة
ح�سناته ��ا بع ��د م ��رور ه ��ذا الوق ��ت
الطويل و�أهمها �إنها وبعد ممار�ساتها
غري املتوازنة بينت جلميع املواطنني
�إنه ��ا ال تعمل للم�صلح ��ة العامة و�إنها
تقدم م�صالح �أحزابه ��ا عليها ،بالتايل
فق ��د انتجت الكتل ��ة الأك�ب�ر كتلة �أكرب

ومنه ��ا يف التوجه ��ات واملواقف كتلة
عاب ��رة للقوميات والطائفي ��ة والدين
كتل ��ة عراقية خارج �إط ��ار املحا�ص�صة
والأحزاب.
الكتل ��ة االك�ب�ر الي ��وم ت�شكل ��ت م ��ن
�أولئك ال�شباب الذي ميل�ؤون �ساحات
االحتج ��اج العراقي ��ة املطالب�ي�ن
بحقوقه ��م وحقوق الأجي ��ال القادمة،
هذه الكتل ��ة �سحب ��ت ال�شرعية من كل
الأح ��زاب احلاكم ��ة وتل ��ك الت ��ي جتد
نف�سه ��ا معار�ضة �ضمن الأطر ال�شكلية
بع ��د �أن عال �ص ��وت املحتجني برف�ض
�سيا�س ��ة الأح ��زاب وممار�ساته ��ا غري
امل�شروعة ،الكتلة الأكرب اليوم نواتها
مئ ��ات ال�شه ��داء والآف اجلرح ��ى
�سقطوا على �أر�ض �ساحات االحتجاج
يف خمتل ��ف املحافظات العراقية ،هي
كتل ��ة ال متتل ��ك �أحزاب� � ًا وال �أجن ��دات
وال حت ��ى خارط ��ة طري ��ق مر�سوم ��ة
�إقليمي� � ًا ودولي ًا فق ��ط هي كتلة ك�سرت
كل احلواجز وبينت للعامل �أجمع �إنها
�أك�ب�ر كتلة ت�شكل ��ت يف تاريخ العراق
ال�سيا�سي واالجتماعي ،فهي متار�س
الي ��وم دوره ��ا باعتباره ��ا م�ص ��در
ال�سلطات وهي من يحدد �شرعية هذه
احلكوم ��ة �أو تل ��ك �إىل جانب امتالكها

للر�ؤى والت�ص ��ورات التي ت�ساهم يف
و�ضع حجر �أ�سا�س لبناء حياة كرمية
وم�ستقب ��ل للأجيال القادم ��ة ،بالتايل
فالفر�ص ��ة �سانح ��ة لأن يك ��ون له�ؤالء
ال�شب ��اب كتل ��ة �أو جتم ��ع ي�ش ��ارك يف
العم ��ل ال�سيا�س ��ي م ��ن خ�ل�ال اختيار
ممثليه ��م يف ال�سلطت�ي�ن الت�شريعي ��ة
والق�ضائية م�ستقلني من ذوي اخلربة
والكف ��اءة ك ًال ح�س ��ب اخت�صا�ص ��ه
وامل�ساهم ��ة يف ت�شريع القوانني التي
ت�ساع ��د على النهو�ض ب�صورة الدولة
�ش ��ك ًال وم�ضمون� � ًا ،كذل ��ك تعم ��ل على
و�ض ��ع جمموعة من االج ��راءات التي
ت�سه ��ل عملي ��ة التح ��ول الدميقراطي
احلقيق ��ي يف الدول ��ة و�ضم ��ن الأط ��ر
القانونية والدميقراطية واالن�سانية،
الي ��وم فر�ص ��ة كب�ي�رة لت�شكي ��ل كتل ��ة
كب�ي�رة تنبثق من �ساح ��ات االحتجاج
تعمل على �أقل تقدي ��ر ككتلة معار�ضة
تعم ��ل عل ��ى ت�صحي ��ح م�س ��ار العم ��ل
ال�سيا�س ��ي يف الع ��راق �أو الدخ ��ول
للعم ��ل ال�سيا�س ��ي وم ��لء ال�ساح ��ة
ال�سيا�سي ��ة العراقي ��ة وقط ��ع الطريق
عل ��ى الفا�سدي ��ن يف حتقي ��ق م�أربه ��م
احلزبي ��ة و�أجنداته ��م االقليمي ��ة
والدولية.
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ثقافة

ّ
ال����ك����ف ع����ن وراث��������ة الأ����س���ب���اب
يا�سين طه حافظ

ما �أريده هو الكف عما نحتج
به من �أ�سباب كانت مقبولة
�أو مر�ضية في االحتجاج
و�أن نرتقي �أو نهتم بجديد
�سواها .فلي�س معقو ً
ال �أن
تتطور وتت�سع المعارف وال
نفارق معارفنا الأولى بل نظل
نعتمدها ت�سويغات او ردوداً.

م ��ن هذه يف الأدب ،ابتعاد ال�شعر وابتعاد
الف ��ن وت�ض ��ا�ؤل ح�ضورهم ��ا يف احلي ��اة
اجلدي ��دة وال �أظ ��ن �أ�ش ��كال الق�صائ ��د وال
ا�ستعاري ��ة لغتها وال ال�صياغات التي ت�سم
ال�شع ��ر �أو الف ��ن بالغمو� ��ض �أو االبتعاد،
م ��ن ث� � َّم خف ��وت ح�ضورهم ��ا يف الواق ��ع
احل ��ي ،يف حياتن ��ا .يف مراح ��ل التط ��ور
العلم ��ي وح�ي�ن ي�ص�ي�ر العلم ه ��و معرفة
الع�ص ��ر الرئي�س ��ة ،ي�ص�ي�ر النا�س معنيني

يف احلقائ ��ق ،واحلقائق امللمو�سة ح�ساب ًا
�أو حتلي�ل ً�ا �أو تكوين ًا .ونح ��ن و�إن كنا ما
ت ��زال للرومان�سي ��ة ت�أثريه ��ا يف املخيل ��ة
واالختي ��ار وم ��ا ت ��زال تالم� ��س �أرواحنا
الذك ��رى و احللم ون�أمل م ��ن احلياة �أكرث
مم ��ا ميكنه ��ا �أن تعطي ،وللظ ��روف علينا
وعل ��ى رغباتنا وم�صائرن ��ا �أحكا ٌم ال تقبل
الرد ،م ��ع ذلك العلم دخل مف ��ردات احلياة
ودخ ��ل ثقافتن ��ا ومنازلن ��ا وفيم ��ا ن� ��أكل
ون�ش ��رب ون ��رى .ولهذا م ��ا ع ��ادت �أرقام
"احلج ��اب" �أو "التميم ��ة" ه ��ي الدواء،
�ص ��ارت و�صف ��ة الطبيب والكيمي ��اء التي
تقدمها ال�صيدليات �صيغ� � ًا وتراكيب ولها
�أ�شكالها و�ألوانها هي الدواء املعتمد.
وله ��ذا نحب ��ذ تفا�س�ي�ر �أخ ��رى و�إجاب ��ات
�أخرى عن غي ��اب املعنى �أو عدم و�ضوحه
وعن اغ�ت�راب الفنون وغرب ��ة الن�صو�ص
و�س ��وى ذلك م ��ن ت�س ��ا�ؤالت .ه ��ي لي�ست
جهالة النا� ��س وان�شغاله ��م ولهوهم .هذه
مق ��والت ميكن �أن جندها �إزاء �أي مهنة �أو
عمل �أو حتى لعبة ما عاد يهتم بها احد.
الأ�سب ��اب احلقيقي ��ة تك�شفه ��ا الي ��وم
الهرمونيطيق ��ا وم ��ا اجنزه ف ��ن الت�أويل.
منهما نع ��رف اليوم �أن الفن "هو �أكرث من
ذوق �أو ظاه ��رة جمالي ��ة .هو عامل يك�شف
لن ��ا ع ��ن حقيق ��ة ن�ش ��ارك فيه ��ا .وال ميكن
�إدراك ه ��ذه احلقيق ��ة مبن� ��أى ع ��ن الواقع
واحلي ��اة الإن�ساني ��ة و�سيط ��رة �أو �شيوع
العل ��وم ومناهجها الطبيعي ��ة و�سيطرتها
عاملي� � ًا على العل ��وم الإن�ساني ��ة ومع �سعة
املي ��ل واحلاج ��ة املتزاي ��دة اىل احلقائ ��ق
العلمي ��ة� .إنن ��ا بحاج ��ة اىل عل ��وم لك�شف
احلقيق ��ة امل�ضم ��رة – خ�ي�رة الف ��ن وم ��ا
يرتتب عليها من خربة �إن�سانية.
الأدب والف ��ن الل ��ذان يزخ ��ران باخل�ب�رة

اكت�س ��ح الم ��د الن ��ازي �ألماني ��ا من ��ذ
الع�شرينيات كرد فع ��ل على هزيمة الطغمة

 لطفية الدليمي

�صنعته ��ا �أجي ��ال قدمي ��ة متتالي ��ة .وهذه
ال تبق ��ي الدالل ��ة عندن ��ا مثلما نح� ��س بها
ونريد .هنا ا�شتباك غ�ي�ر مرئي باجلديد،
بال�شخ�صي وباحلداثات املتتالية.
وله ��ذا نح ��ن بحاج ��ة اىل ف ��ن ا�ست ��دالل
غري ال ��ذي ورثناه .ومن هن ��ا �أي�ض ًا كانت
الهرمونيطق ��ا اكت�شاف� � ًا عظيم� � ًا .كان ��ت
وراءها فتوحات يف الت�أويل ،مما يجعلنا
ن�أتلف و�سلط ��ات العلم التي ال ت�ساوم وال
تخ ��دع وال ت�ضيعها �أل ��وان التعابري .هي
م ��ا ت ��زال �أقل ثبات� � ًا من احلقائ ��ق العلمية
ولكنها ا�ستنتاجية عقلية �أكرث مما م�ضى.
وهن ��ا تف�سر نظرية "غدام�ي�ر" ب�أنها تنبع

م ��ن �شع ��وره العمي ��ق باالغ�ت�راب ال ��ذي
يع ��اين من ��ه الإن�س ��ان الغرب ��ي ويتجل ��ى
بطرائ ��ق خمتلف ��ة حدده ��ا غدام�ي�ر نف�سه
يف  :االغ�ت�راب اجلم ��ايل واالغ�ت�راب
التاريخي.
حقيق ��ة الأمر ه ��و لي�س اغ�ت�راب الإن�سان
الغرب ��ي وحده .ه ��و اغ�ت�راب املثقف يف
الع�ص ��ر .ما دام ذلكما االغرتابني يت�صالن
باغرتاب ال ��ذات و يعك�س االنف�صال الذي
ات�سع بني ال ��ذات واملو�ضوع ،بني الكاتب
ولغة الكتابة وبني الكاتب وقارئه .امل�شكلة
الي ��وم باخت�صار م�شكل ��ة اخلطاب االدبي
والفني واالرتياح املت�سع للخطاب العلمي
حيث املفردة حم ��ددة الداللة واحلقائق ال
تطالها كثري ًا مرونة الت�أويل..
النظريات اجلديدة يف التداولية والت�أويل
مثال ،ت�سعى من خالل الفهم والتف�سري اىل
رد االرتب ��اط بني الإن�س ��ان وعامله اجلديد
واملختل ��ف ع ��ن امل ��وروث .حي ��ث اللغ ��ة
خمت َل � ٌ�ف على نوع ومدى فعلها .فقد يكون
االي�صال اليوم غ�ي�ر م�ؤمتن وهنا ت�ضاف
اىل االغرتابات غرب ��ة الن�ص ،وكل قراءة
ت�سهم من جديد يف �صنعه او ا�ستمالكه !
ولأن العق ��ل ال يك ��ف ع ��ن االجته ��اد ،فق ��د
ب ��د�أت �أو �أدرك ��ت ه ��ذا نزع ��ة ال ترت�ض ��ي
املنه ��ج العلم ��ي طريق� � ًا وحي ��د ًا للحقيقة.
فاحلقيق ��ة  ،يف ر�أيه ��م ،دائم� � ًا قب ��ل �أي
منه ��ج  .وه ��ذا يرتك الب ��اب مفتوح� � ًا �أبد ًا
م ��ن جديد م�ؤك ��د ًة على وجود ع ��امل نحيا
في ��ه من خ�ل�ال خ�ب�رات �سبق ��ت املناهج .
والأكرث �إملام� � ًا باحلقيقة هو احلوار احلر
عم ��ا وراء �إرادتن ��ا وفعلنا مادمن ��ا ن�سكن
هذا العامل وحت ��ت �شروطه .وهنا حت�ضر
اال�ستيمولوجيا �أو املعرفة ،فمن غريها ال
نرى �أي �شيء مما نبحث عنه.

الأغ����ن����ي����ة ����ض���د ال���ن���ازي���ة

موسيقى األحد
ثائر �صالح

الإن�سانية يجتذب ��ان الأفراد مب�ستوياتهم
الثقافي ��ة .ب ��ل �إن اخل�ب�رة املكتظ ��ة تطفح
�أليه ��م وتكون مت�آلفة ب ��ل تعانق خرباتهم
غ�ي�ر املعرب عنه ��ا .ولذل ��ك جت ��د املبا�شرة
قبو ًال لدى م�ستوى ثقايف اعتيادي وجتد
الن�صو� ��ص العميق ��ة قب ��و ًال ب ��ل ت�شوق� � ًا
مل�ستوى ثقايف متقدم.
وثمة م�س�ألة وراءها الكثري من مربكات �أو
م�صدات الفه ��م .تلك هي �أننا ورثنا اللغة،
ورثنا مفردات حمملة بدالالت ونريد هذه
�أن متثلنا .هي لي�س ��ت التعبري �أو العبارة
�أو املف ��ردة الت ��ي اطلقتها حاجتن ��ا الآنية،
نح ��ن نح�ش ��ر احتياجاتن ��ا يف قوال ��ب

قناديل

الع�سكري ��ة الألماني ��ة في الح ��رب العالمية
الأولى وما نجم عنها في م�ؤتمرات ال�سالم
ف ��ي باري�س .والنازية كما نعلم كلمة مركبة
من مخت�صر كلمتي القومية اال�شتراكية في
�إ�شارة الى حزب العمال القومي اال�شتراكي
الألمان ��ي ال ��ذي تر�أ�س ��ه هتلر وه ��و من قاد

�أوروب ��ا والعالم الى ح ��رب عالمية مدمرة.
وكان هتل ��ر والنازي ��ة ملهمي ��ن للبع�ض من
القوميي ��ن العرب ،وت�أثر ب ��ه الذين �أ�س�سوا
ح ��زب البعث ،فه ��و حزب قوم ��ي ا�شتراكي
يت�شاب ��ه في الكثير من الأوج ��ه بعن�صريته
وطبيعت ��ه الدكتاتوري ��ة و�سعي ��ه للهيمن ��ة
عل ��ى االقت�صاد والمجتمع ومركزة الحياة،
ع�ل�اوة عل ��ى الت�شاب ��ه ف ��ي الديماغوجي ��ة
واالنتقائية وال�شعبوية.
بالمقاب ��ل نه� ��ض الي�س ��ار الألمان ��ي مبك ��ر ًا
ليح ��ذر من خط ��ورة هذه الحرك ��ة ،وكانت
المو�سيق ��ى جزء�أ م ��ن ن�ض ��ال ال�شيوعيين
واال�شتراكيي ��ن الديمقراطيي ��ن الألم ��ان
للوق ��وف بوج ��ه النازي ��ة .فق ��د ج ��رى
ا�ستعم ��ال ف ��ن الكاباري ��ه بمحت ��وى جديد
�سيا�س ��ي ب�ش ��كل خا� ��ص باال�ستف ��ادة م ��ن
ت ��راث وال�شان�س ��ون الفرن�س ��ي واقتب� ��س
الكثي ��ر م ��ن عنا�صر فن الج ��از .والكاباريه
هو فن انت�شر في �أوروبا في القرن التا�سع
ع�ش ��ر والع�شري ��ن كان يق ��دم ف ��ي المطاعم
والمقاه ��ي والماله ��ي على م�س ��رح لترفيه

الزبائن الذين لم يكونوا جزء ًا من الطبقات
الثرية المترفة على االطالق ،تناول مختلف
الأغرا�ض من الكوميدية مرور ًا بال�ساخرة
حت ��ى الدرامية ،ب�ضمنه ��ا النقد االجتماعي
وال�سيا�س ��ي .تع ��ود ج ��ذور الكاباري ��ه
الألماني والفن ال�سيا�سي هذا الى ميونيخ
ما قب ��ل الحرب الأول ��ى ،ومنه ��ا انت�شر في
الم ��دن لألمانية الكب ��رى وعلى الخ�صو�ص
ف ��ي المراك ��ز العمالي ��ة ف ��ي الع�شريني ��ات
تزامن ��ا مع �صع ��ود النازي ��ة� .أغل ��ق الحكم
النازي مراكز الكاباريه الألمانية المعروفة
ف ��ي �ألماني ��ا تباع ًا حتى �آخره ��ا في ،1935
لمعاداته ��ا النازي ��ة ولوجود ع ��دد كبير من
الفنانين اليهود فيها.
برز عدد من المو�سيقيين التقدميين في ذلك
الوقت مث ��ل الم�ؤلفين هان�س �آيزلر (1898
–  )1962وكورت فايل ()1950 – 1900
والمغنين �أرن�ست بو�ش ()1980 – 1900
ولو ّت ��ه لينا ( )1981 – 1898الذين التفوا
ح ��ول ال�شاعر والكات ��ب الم�سرحي المبدع
برتول ��ت بري�ش ��ت ()1956 – 1898

وزوجت ��ه الممثلة هيلين ��ه فايغل (– 1900
 )1971و�شكل ��وا فريق� � ًا متكام�ل�ا .ولد من
ه ��ذا التع ��اون العديد من الأعم ��ال الخالدة
مث ��ل "�أوب ��را القرو� ��ش الثالث ��ة" (بري�شت
– فاي ��ل  )1928و"�صعود و�سقوط مدينة
الماهاغون ��ي" (بري�ش ��ت – فاي ��ل .)1930
�أل ��ف بري�ش ��ت ن�صو�ص� � ًا لحنه ��ا �آيزلر مثل
كانتات ��ا "الأم" (ا�ستنادا الى رواية غوركي
ال�شهي ��رة )1935 ،و"الق ��رار" ()1930
ولربما تعتبر اليوم م ��ن الأعمال الدعائية،
لك ��ن ت�أثيرها ف ��ي ذل ��ك الوق ��ت كان كبير ًا.
ُترجم العديد من �أغاني �آيزلر التعبوية �ضد
هتلر الى مختلف اللغ ��ات وكانت تغني في
بلدان كثيرة.
يمك ��ن اعتب ��ار م�س ��رح وفرق ��ة البرلين ��ر
ان�سمبل الذي ت�أ�س�س �سنة  1949في برلين
ال�شرقية على يد برتولت بري�شت وزوجته
هيلين ��ه فايغ ��ل الوري ��ث لف ��ن الكاباري ��ه
ال�سيا�سي الألماني في جوانبه المو�سيقية
ال ��ى جان ��ب اله ��دف الأ�سا� ��س وه ��و تقديم
�أعمال بري�شت الدرامية.

!…The Day After
رمبا كانت واحدة من الإبتالءات الكثرية التي يُب َتلى بها الرازحون
حت ��ت �سطوة �أنظمة �شمولية لف�ت�رات طويلة تكمن يف حالة التوتر
والت�شنج الذهني الذي غالب ًا ما ينتهي �إىل م�آ�س عظيمة  ،ومما يفاقم
ه ��ذه احلالة الع�صيب ��ة الفقر الب�ص ��ري والب�ؤ�س الفك ��ري املالزمان
حلال ��ة الركود التي تطبع املجتمعات املنك ��ودة بهذه النظم البائ�سة
التي ت�سب ��ب لأفرادها �إعاقات ذهنية م�ؤذية  .تتمظهر هذه الإعاقات
يف ظواه ��ر حم ��ددة  ،لعل من �أبرزه ��ا الت�شبث ال�ص ��ارخ بالقناعات
الت ��ي يعتنقه ��ا امل ��رء و يرفعها اىل م�ص ��اف املعب ��ود الآيديولوجي
ويداف ��ع عنها بلغة تكاد تك ��ون �أ�شبه بالبالغات احلربية التي لطاملا
�صدع ��ت ر�ؤو�سنا من قبل ( لغة اخلط ��وط ا ُ
حلمر وتيجان الر�ؤو�س
مثا ًال عراقي ًا ! )  .و ُتفهَم هذه احلالة غالب ًا بكونها �آلية دفاعية ي�سعى
�إليه ��ا الف ��رد امل�سح ��وق لإ�ضفاء معنى  -م ��ن �شكل م ��ا  -على حياته
و�إبعاد �إح�سا�سه الطاغي بالدونية والإن�سحاق يف دوامة �صراعاته
اليومي ��ة امل�ستع�صي ��ة على �أي حل  ،ومن يتاب ��ع �صفحات التوا�صل
الإجتماعي مث ًال ( الفي�سبوك ) �سيجد الكثري من �أمثلة هذه املناكفات
ال�سقيم ��ة التي تقرتب من درجة ال�صفاقة وانعدام اللياقة يف تناول
مي�س مادة
الفك ��رة وعر�ضه ��ا  ،وبخا�ص ��ة �إذا كان املو�ضوع املعن � ّ�ي ُّ
مم ��ا ميكن حتميله ��ا الكثري من الأ�سط ��رة ال�سائدة
ديني ��ة �أو فقهية ّ
لكونه ��ا امليدان املنا�س ��ب لتفريغ �شحن ��ات الغ�ض ��ب الإنفعالية لدى
اجلموع التي ت�ستهويها الأفكار الالمف�ضية �إىل حراك منتج.
قيل الكثري  -مثلما ُكتِب الكثري  -ب�ش�أن هذه اخل�صي�صة الراديكالية
التي تطب ��ع الروح العراقية ؛ فهي روح ثورية يف طبيعتها لأ�سباب
كث�ي�رة ل�سنا هنا يف معر�ض تق ��دمي �أطروحة متخ�ص�صة عنها ؛ لكن
ثوريتها تتو ّغل كثري ًا يف مديات بعيدة جتعلها يف نهاية الأمر مادة
ثورية م�ؤذية لكونها متيل لتدمري كل �شيء من غري تف ّكر �أو �إن�ضاج
للأف ��كار � .صحي � ٌ�ح � ّأن املعان ��اة القا�سي ��ة الت ��ي كابده ��ا العراقي ��ون
حتت وط� ��أة نظم �شمولية جعلت منهم كائن ��ات التعرف الإ�سرتخاء
و�صحيح �أي�ض ��ا � ّأن الروح امل�سرتخية
العقل ��ي �أو ال�سايكولوج ��ي ،
ٌ
الهادئ ��ة لن تنجح يف �إزاحة احل� � ّكام ذوي النزعات الإجرامية التي
الع�ل�اج يجدي معها �سوى البرت الثوري ؛ لكنن ��ا نتحدّث عن ( ماذا
بع ��د �إقتالع ج ��ذور ه�ؤالء املجرم�ي�ن ؟ )  ،نتحدث ع ��ن امل�شهد الذي
نري ��د ر�ؤيته ون�سعى خللقه بعد تنظي ��ف امل�شهد من هذه املخلوقات
الطفيلية القبيحة التي ولغت بدماء العراقيني .
كثرية هي ال�صور اجلميلة  -رغم املرارات الهائلة  -التي جاءت بها
ُكتب الكثري يف قادمات
الث ��ورة العراقية الت�شرينية املبارك ��ة  ،و�سي ُ
الأي ��ام ع ��ن تلك ال�صور بع ��د �أن تختم ��ر وت�صبح مطواع ��ة للتناول
أح�سب � ّأن �سقوط ّ
كل �أ�شكال
الأكادميي واجلماهريي والإبداعي ،و� ُ
( املق ّد� ��س ) اجلمعي  -با�ستثن ��اء الوطنية العراقية  -هي احل�صيلة
الأ�سمى التي ت�ستحق لوحدها ّ
كل الأثمان الباهظة من الدم العراقي
الطه ��ور ؛ �إمنا الب ّد من الق ��ول � ّأن الروح الثوري ��ة الراديكالية التي
تغذيه ��ا �إندفاعة ال�شباب وطهرانيتهم النقية هي الروح ال�سائدة يف
امل�شهد العراقي  ،وقد �أ�ضافت ال�سلطة ال�سيا�سية والع�سكرية الغبية
فوق هذه الروح وزادت يف جرعتها (الراديكالية) ب�سبب الإمعان يف
جرائم القت ��ل  .املعادلة هنا ب�سيطة وا�ضحة  :ك ّلما �أمعنتَ يف القتل
ح�س طهراين ،
ف�إن ��ك تعمل على ت�أجيج الت�شدد الثوري الذي يغذيه ّ
وهنا تكمن املع�ضلة التي �ستظهر حتم ًا يف مراحل الحقة .
باحل�س الطه ��راين مطلوبة للتعامل
الراديكالي ��ة الثوري ��ة املفعمة
ّ
م ��ع املجرمني ؛ لكنّ العقل امل�سرتخ ��ي الهادئ الذي ي�ستمع ويحاور
مطلوب بعد غياب املجرمني  .تلك مهمّة �شاقة بالت�أكيد ؛ لكنها �صفحة
مكمّلة لنجاح الثورة والث�أر ( الهادئ ) لدماء ال�شهداء .
قيل الكثير  -مثلما ُك ِتب الكثير -
ب�ش�أن هذه الخ�صي�صة الراديكالية
التي تطبع الروح العراقية ؛ فهي
روح ثورية في طبيعتها لأ�سباب
كثيرة ل�سنا هنا في معر�ض تقديم
�أطروحة متخ�ص�صة عنها

(ال��ع��ل��ب��ة وال� ُ
�ك��ت��ل��ة) ل�����س��رك��ون بول�ص

�� ِ����ض�����ع�����ة الإن���������������س�������ان وف�������ج�������وة ال����م����ك����ان
د .نادية هناوي

ال ّق�ص ُة الق�صرية ف ��نٌ ال يخ�ض ُع
ِ
ملوا�ضعات البناءِ
التي تقت�ضيه ��ا الكتاب ُة الروائي ��ة .وهذا ما يتيحُ
للقا� ِ��ص �أنْ يج ��دد يف عنا�ص ��ر الق� ��ص ويج ��رب
غريها ،لينتج منها �سردًا له حمموالته اخلا�صة.
و�إذا كان ��ت الرواي ��ة �سليل ��ة امللحم ��ة يف عنايتها
ببط ��ل ل ��ه �سم ��ات النبالة وعلي ��ه تق ��ع م�س�ؤولية
التغي�ي�ر �أو عل ��ى الأق ��ل حماول ��ة التغي�ي�ر ،ف� ��إنَّ
الق�ص ��ة الق�ص�ي�رة لي�س ��تْ كذلك ،كونه ��ا تري ُد من
ال�شخ�صي ��ة �أن تكون عمومي ��ة �أو من �شخ�صيات
القاع ،وقد ذابت فرديتها يف املجموع ،وانحطت
من�سحقة ومقهورة بالعموم.
ويف ه ��ذا االنحطاط �س� � ُّر ت�أزمها الذي ال يراد من
وراء انفراج ��ه �أي تغيري �أو حتول يتعدى حدود
ال ��ذات التي تقوقعتْ حول نف�سها ،لعلها تتخل�ص
من تبعات املجموع الذي تلب�س فيها ،فال ت�ستطيع
منه فكاكا .وقد �صيرّ ها رهينة ال�شعور بالهام�شية
والتبعي ��ة لتنتهي خمتبئة يف دهليز حتتي بعيدا
عن املجتمع.
وع ��ادة ما يك � ُ
�ون للواقعية اجلديدة �أث� � ٌر مه ٌم يف
توج ��ه الق�ص ��ةِ ه ��ذه الوجه ��ة ،وق ��د اتخ ��ذتْ من
الت�شي�ؤ م�س ��ا ًرا فنيًا ،يعك�س ال�ض�آلة والتدين يف
القيمة االن�سانية التي �ضاعتْ تقهق ًرا و�ضعة.
و�أح ��د متثي�ل�ات ال�ضع ��ة يف الق�ص ��ة الق�ص�ي�رة
جعل الإن�سان حم�ش ��ور ًا يف فرديته ومنبوذ ًا يف
انعزاله ،مذع ��ور ًا من كتلة �ست�صه ��ره هي عبارة

عن املجم ��وع الب�شري الذي يريد ابتالعه .فيبدو
الع ��امل خاطئ� � ًا وه ��و ي�ض ��ع ال ��ذات يف متاهة ثم
يطارده ��ا بدوام ��ة تقلق ��ل ا�ستقراراه ��ا ،فال جتد
م�ل�اذ ًا تهرب �إليه ،م ��ا دامت دوامت ��ه جتذبها �إليه
من خمتلف الزوايا.
ولي�س مب�ستط ��اع القا�ص �أنْ يج�سد هذه الثيمة؛
�إال �إذا جع ��ل ق�صت ��ه تنظ ��ر كم ��ا يق ��ول مي�شي ��ل
بوت ��ور� ":إىل املجتم ��ع بكامل ��ه ال م ��ن اخل ��ارج،
ك�أن ��ه جمه ��ور ننظ ��ر �إليه بع�ي�ن �شخ� ��ص منفرد؛
ب ��ل من الداخ ��ل ك�أنه �ش ��يء ينتمي �إلي ��ه �شيء ال
ي�ستطيع الأفراد مهما بلغوا من الغرابة وال�سمو
�أن ينف�صل ��وا عن ��ه متام� � ًا" ( بح ��وث يف الرواية
اجلديدة� ،ص)89
ري الفراغ وال�صمت اللذين
ولي�س وراء ال�ضعة غ ُ
فيهما مزيد من الذوبان للم�سرودات التي �ستبدو
كنقط ��ة يف املجم ��وع ،فت�ضي ��ع �صورتها وت�صري
جم ��رد ظ ��ل م ��ن الظ�ل�ال وق ��د خدعته ��ا احلياة.
وال�شع ��ور بال�ضعة هو ال ��ذي يوقظها من وهمها
ل�ت�رى نف�سها ب�ل�ا �إرادة وال ق ��وة� ،ش�أنها يف ذلك
�ش�أن �أي �شيء م ��ن اال�شياء اجلامدة وامل�ستهلكة،
وق ��د ارته ��ن م�صريه ��ا بالنخب ��ة الت ��ي �ستق ��رر
م�صريها اً
بدل عنها.
�أ ّم ��ا دور ال�س ��ارد ف�سيقت�صر عل ��ى تتبع خطوات
ال�شخ�صية وهي تعي� ��ش متاهة الوجود ،وا�ضع ًا
�أمامنا خارط ��ة املكان ال�س ��ردي الداخلي واملكان
اخلارجي اللذين يت�ضمنان حتما وبدا ما ت�سميها
�س ��وزان هارفر (فجوة وجودي ��ة) هي �سر الت�أزم
بني ال�شخ�صية والعامل املادي.
ولي� ��س م ��ن �سبي ��ل ل ��ردم ه ��ذه الفج ��وة �س ��وى
بالو�ص ��ل واالنقط ��اع اللذي ��ن يجع�ل�ان معمارية
الق�ص ��ة كالدهلي ��ز وعل ��ى الق ��ارئ �أن يدخ ��ل هذا

الدهلي ��ز ،فيك ��ون م ��ع ال�شخ�صي ��ة م ��ن نهو�ضها
ال�صباح ��ي �إىل انته ��اء يومها و�ص ��و ًال �إىل اقفال
م�ؤجل ال نهائية له.
وهذا م ��ا برع القا� ��ص العراقي �سرك ��ون بول�ص
يف جتريبه يف ق�صت ��ه الق�صرية ( العلبة والكتلة
) املن�ش ��ورة يف جمل ��ة الآداب اللبناني ��ة يف
عدده ��ا الأول ع ��ام  1968والتي نعده ��ا منوذج ًا
جتريبي ًا �شيّد به بول�ص مع غريه من الق�صا�صني
العراقي�ي�ن البني ��ان للق�ص ��ة الواقعي ��ة اجلديدة.
هذه الق�ص ��ة التي تراهن على امل ��كان ال�سردي ملا
له من �أهمية جمالية يف بلورة الثيمة الق�ص�صية،
مم ��ا كان جوزيف فرانك قد �أك ��ده و�شدّد عليه يف
�أكرث كتاباته .و�أهم جماليات املراهنة على املكان
ا�ستدع ��اء الق ��ارئ بطريق ��ة منطقي ��ة ليتفاعل مع
ال�شخ�صي ��ة ،التي حمورها امل ��كان لتكون �ضائعة
يف متاهته ،وقد تقوقع ��ت حول ذاتها ،حم�شورة
يف �ض�آلته ��ا ومنف�صل ��ة ع ��ن واقعه ��ا بتهومي ��ات
وتداعي ��ات ال �شعوري ��ة تكتنفه ��ا ،لتو�صله ��ا
باملجم ��وع الذي �ص ��ار كالكتلة الت ��ي تبتلعها بال
�إرادة منها ،فتن�سحق مغلوبة مقهورة مع" الب�شر
املعلب�ي�ن يف ب ��دالت ومقي ��دي الرق ��اب ب�أربط ��ة
�أبدية"
وق ��د راهن بول�ص بالواقعي ��ة اجلديدة على منح
الق�صة �أبع ��ادًا رمزية ،تفيد م ��ن الو�صف املكاين
يف ر�س ��م �ص ��ورة الإن�س ��ان املغلوب عل ��ى �أمره،
وامل�س�ّي�رّ يف يوم ��ه وغ�ي�ر املخ�ي�ر يف حيات ��ه،
املغم ��ور وامله ��دد واملذعور واملر�ص ��ود واملراقب
يف ع�صر �صارت املادة فيه هي كل �شيء .
وتتخ ��ذ خارطة امل ��كان يف ق�ص ��ة( العلبة والكتلة
) �شكل منح ��ى مغلق بهند�سي ��ة �أ�سا�سها املطاردة
بالتناف ��ر حين ��ا والتجاذب حين ��ا �آخر ،ب ��دء ًا من

الغرف ��ة الت ��ي ت�ضي ��ق عل ��ى �أدم ��ون وق ��د �أرعبه
الوط ��واط ب� �ـ" ر�أ�سه ال�ضفدع ��ي اال�صلع وهيكله
الفرائ ��ي ورفي ��ف جناحي ��ه اجللدي�ي�ن" فتداعت
يف ذهن ��ه حكاي ��ة �شعبية فيها الوط ��واط ينح�شر
يف وج ��ه م ��ن ي�صط ��دم ب ��ه في�شوه ��ه ،كم ��ا �أن
ال�ص ��ورة املعلق ��ة ب�إطاره ��ا اخل�شب ��ي وعل ��ب
الفاكه ��ة واملداومة اليومية عليه ��ا ت�شعره مبزيد
م ��ن االلت�صاق واحل�شر ،فينف ��ر �إىل املطعم ليجد
�أخم ��اخ احلي ��وان تط ��ارده ،ويه ��رب اىل دار
ال�سينم ��ا فتذعره �سي ��ول املتفرجني ،لتلقي به يف
ال�ش ��ارع وفج�أة وبال موعد يجرف ��ه ح�شد ب�شري
يتظاهر رافع ًا الراي ��ات ،وهنا يبلغ الت�أزم ذروته
لتك ��ون الق�صة قد بلغت �أق�صى درجة يف الت�شفري
الرمزي"التف ��ت �إىل ي�ساره كان احل�شد قد جتمع

عل ��ى نف�س ��ه فج�أة وغ ��دا كتل ��ة متما�سك ��ة دائرية
ال�ش ��كل تقريب ��ا وببطء ب ��رزت من و�س ��ط الكتلة
رايتان كبريتان من اخلي�ش الأبي�ض"
وبت�صاع ��د االح�سا� ��س بالت�شي� ��ؤ داخلي� � ًا ،يفق ��د
ادمون القدرة على مقاومة االجنذاب نحو دوامة
احل�شد الذي يحركه كيف ي�شاء.
وبا�ستعم ��ال الو�ص ��ف حركة و�سكون� � ًا ،والزمان
ذوبان� � ًا و�س�ي�رورة ،يتح ��وّ ل ادم ��ون م ��ن ف ��رد
مه ��زوم م ��ن التعليب واحل�ش ��ر �إىل نقط ��ة مذابة
يف كتل ��ة كبرية .ويغمره الإح�سا�س ب�أنه خمدوع
م ��ن اجل ��ذور �إىل القم ��ة ،م�ستل ��ب يف املجم ��وع
ال ��ذي �صار كتل ��ة تديره حي ��ث �أرادت ،يف �إ�شارة
اىل ال�ضع ��ة الت ��ي و�صله ��ا الإن�س ��ان يف ع�ص ��ر
التكنولوجيا واال�ستهالك املادي.
ولي�س مثل الق�صة الق�صرية فن قادر على جت�سيد
تبع ��ات ال�ضع ��ة واالنحط ��اط ،بدء ًا م ��ن ال�شعور
بال�ض�آلة وانته ��ا ًء باالنح�شار مغمورا يف القطيع
ال ��ذي لي�س فيه �إال م ��ن هو مثله فقرا و�ضيق حال
وحمرومية ليكون املجموع بكامله �سلعة رخي�صة
يف يد احلاكم الذي ميثله يف الق�صة الربجوازي
ال ��ذي مل يكن يف نظر ادم ��ون حم�شورا يف علبة،
ب ��ل له ذات ��ه وكينونت ��ه التي ب ��دت وك�أنها حمور
يتحرك خ ��ارج �سياق االجن ��ذاب للدوامة م�سيرّ ا
االط ��راف باخلف ��اء .وق ��د رم ��ز القا� ��ص لذلك كله
بامل�ض ��غ" غ�ضبه احلقيق ��ي كان يف �أ�سنانه وبدل
�أن يع�ض ل�سانه �أو �شفتيه اخذت تنغرز بال �شفقة
يف الطماطم املفرومة يف اخل�ضراوات يف اللحم
واخلب ��ز" تدلي�ل�ا عل ��ى �أن الربج ��زة ه ��ي الق ��وة
اخلارجي ��ة الت ��ي ت�سري اجلموع لتج ��رف االفراد
جرفا ،بال طائل منه ��م ملعار�ضتها ،وهكذا يتحرك
ادمون بح�سب حركة الكتلة احلية �صامتا� "،سمع

ادم ��ون بو�ضوح �صوت� � ًا قوي ًا يهيب فج� ��أة  :ايها
الإخ ��وان �أيه ��ا الإخوان" منتقال معه ��ا من �شارع
اىل �ش ��ارع ومن ممر �إىل مم ��ر لينتهي املطاف به
عن ��د حافة النهر بينم ��ا" الكتلة ق�س ��ت وت�صلبت
كانها ع�ضلة واحدة"
وهن ��ا حت�ص ��ل املفارق ��ة الت ��ي بها ع ��رف القا�ص
�سرك ��ون بول� ��ص كي ��ف يعط ��ي لق�صت ��ه قفل ��ة ال
نهائي ��ة ،من خالل حتول ادم ��ون م�ستلب ًا �إىل ظل
بثالث �ص ��ور تتنافر وتتجاذب مع ��ا ،ظل يالحقه
ليتج ��ه به نح ��و اال�سفل ليكون نزي ��ل دهليز ينام
في ��ه اىل االبد بال �صوت وال كي ��ان ،وظل يرك�ض
به خارج احل�شد ليخرجه من الدوامة ،وظل يريد
من ��ه اال�ستم ��رار يف الرك�ض نحو النه ��ر امل�ستمر
يف جريانه.
وبه ��ذا يتج�سد لن ��ا ت�شظي ال ��ذات املغمورة التي
ا�ستخف ��ت بها احلي ��اة فرتكتها �صريع ��ة خيباتها
وقد ناو�أها الوجود وتعاند معها وعيها .وب�سبب
ت�أث ��ر �سركون بول�ص بكتاب غربي�ي�ن بر ّزوا مثل
ه ��ذا النم ��ط م ��ن ال�شخ�صي ��ات ،جن ��د الرمزي ��ة
عنده ق ��د تتحول اىل �سريالي ��ة تعك�س الالمباالة
احلياتية ب�ي�ن ما هو مزيف ومثايل �أو ا�سطوري
طفويل ونا�ضج واقعي.
وق ��د وا�ص ��ل �سرك ��ون انته ��اج مذه ��ب الواقعية
اجلدي ��دة يف �أغل ��ب ق�ص�ص ��ه الق�ص�ي�رة ،ملقي ��ا
ب�شخ�صياته يف عامل �سوريايل لتذوق فيه مرارة
الواق ��ع امل�صط ��رع بق�س ��وة امل ��ادة ،الت ��ي نومت
ان�ساني ��ة الإن�س ��ان مغناطي�سي� � ًا و�أفقدته الوعي
بكينونت ��ه ،لي�صري �سج�ي�ن ا�ستهالكيته و�ضحية
الت�شظي والت�شوي�ش الذي قولبه مكاني ًا وزماني ًا
ك�ش ��يء م ��ن الأ�شياء ال نظ ��ام ل ��ه يف حياته ،غري
م�ستقر على حال �أو م�آل ،نف�سي ًا ووجودي ًا.
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اقــــرأ
مرا�سالت جورج لوكات�ش

م ��ا يزال "ج ��ورج لوكات� ��ش" املف ِّكر والناقد املج ��ري مرجع ًا
لكث�ي�ر من امل�شتغلني ب ��الأدب والنقد الأدب ��ي ،ق َّلما جند ن�ص ًا
نقدي� � ًا ،مهم ��ا كان منه ��ج كاتب ��ه� ،إ َّال ويُز ِّين ��ه ب ��ر� ٍأي جل ��ورج
لوكات� ��ش ليدع ��م �صحَّ ة حتليل ��ه وا�ستنتاجه ،ك�أ َّن ��ه مينح �أو
ير ِّق ��ي نف�س ��ه رتب ��ة علمية .مهم ��ا يكن ،ف� �� َّإن لوكات� ��ش مف ِّكر
�إ�شكايل ،ويف هذا الكتاب الذي �صدر م�ؤخر ًا عن "دار املدى"
�سنع ��رف الكثري من �أ�س ��راره لأ َّننا ّ
�سنطلع عل ��ى مرا�سالته
الت ��ي تك�شف ع ��ن اجلانب الذات ��ي وال�شخ�صي م ��ن حياته،
�سنق ��ر�أ ر�سائل ��ه  -ر�سائل كم ��ا يقول املرتج ��م "نافع معال"
كان جورج لوكات� ��ش �أودعها يف بنك هايدلربغ ب�أملانيا يف
 7ت�شرين الثاين  ،1917واكت�شفها (فريتزريداتز) ف�أعدَّها
و�أ�صدرها يف كتاب.

بيت ( ) ..يقدم التحية ل�ش��اعر االحتجاج مظفر النواب
 بغداد /محمد جا�سم
 عد�سة /محمود ر�ؤوف
الحب والن�ضال الثوري،
ُّ
تو�أمان في �شعر ُم ّ
ظفر
هم الحرية
النواب ،بينما ّ
ّ
والعدالة والجمال ،هو
الأ�سمى واالقوى في
كل ما �سطره من ق�صائد
رائعة ون�ضال �سيا�سي
ومواقف وطنية و�أممية،
وما قا�ساه من �سجون
وحياة زاهدة
وا�ضطهاد
ٍ
وغربة وحرمان ،هذا
ال�شاعر الرائد والفنان
الكبير الذي يندر �أنْ
نجح مبدع كبير واحد
في �أنْ يجمع كل ما
جمعه من مواهب �أ�صيلة
وطاقات متنوعة ..وهو
القائلُ ( ....ك ُّل ال ّأ�ش َياء
�ضيت ِ�سوى ُّ
ُ
الذ ّل ،و�أنْ
َر
َ
َ
َ
ي َ
�ص،
لب َي في قف ٍ
ُو�ض َع ق ِ
ال�سلطانْ ).
في َب ْي ِت ُ
بيت المدى كعادته في
تقديم القامات الثقافية
واالدبية الوطنية ممن
قدم خدمة جليلة
للوطن وال�شعب ،ا�ستذكر
المنا�ضل وال�شاعر الفذ
"مظفر النواب" كما ا�صدر
عدده الخا�ص "عراقيون"
عنه وبعنوان "�شاعر
االحتجاج".

نادية هناوي

هادي الطائي

�ستار النا�صر
�صاحب ليل البنف�سج و�سعود
و�صويحب لهذه االر���ض حياته
التي طالما رويت بالدم والحزن،
النها ب�لاده التي ق��ال عنها (ان��ه
الي�م��وت م��ن القلب واليحيا من
القلب اال فيها) .ال �ن��واب هوية
�شديدة اال�صالة فهو روح ال�شعب
وال �ع �م��ق ال��ع��راق��ي وواج �ه �ت��ه
الثقافية .انه مكانة اليختلف على
علوها احد .وهو ان عا�ش عمره
مغتربا اال ان��ه ال �ت��راب ال��ذي ال
ينتقل واليبلى.

قيمة وطنية قبل �أن
يكون قيمة �شعرية
ق� ��دم ال �ج �ل �� �س��ة ال �ن��اق��د "عالء
المفرجي" فقال -:حالفني الحظ
ان التقي النواب عندما عاد الى
هبط بال�شعر �إلى
بغداد قبل حوالي ت�سع �سنوات
مزاج العامة
وا�ستطعت ان اجري معه حوارا
لقد عا�ش النواب قدراالغتراب
وك��ان معي ال�شاعر كاظم غيالن
وزميلي في المدى الكاتب علي لكنه �صنع ا�سطورة االنغرا�س
ح���س�ي��ن .ال �ن��واب قيمة وطنية الى حد الدفن في رحم االر���ض.
قبل ان يكون قيمة �شعرية ،برغم ان ال� �ع ��راق الآخ� � ��ر ب �� �ص��ورت��ه
ح�ضوره الطاغي ف��ي ال�شعرية الر�صينة ي�أخذ من مالمح النواب
العراقية ،لكن مع اندغام �سيرته الكثير .انه االب االول للحنين،
الن�ضالية من اجل كرامة وحرية وكلما �صدح �صوته كلما كنا اكثر
هذا الوطن .مع ابداعه ال�شعري ايمانا ب�ع��ودة ال��روح والتوقد.
ال ��ذي ك��ر��س��ه نجما ��س��اط�ع��ا في ل �ق��د ��ض��اي�ق�ت��ه ال� �ج ��دران كثيرا
�سماء االبداع العراقي .وا�صبح وعذبت اوت��اره اغ��وار الف�ضاء،
رم��زا من رم��وز الكفاح من اجل ل �ك��ن ال� �ع� �ب ��اءة ال��ن��واب��ي��ة ه��ي
ال �ح��ري��ة وال��دي �م �ق��راط �ي��ة .ن��ذر العباءة الكبرى وعقال الر�أ�س.
قيل عنه ان��ه من منطقة �شعرية

 عقيل مهدي
االكادمي ��ي والفنان امل�سرحي �صدر له
كتاب جديد بعنوان " �شفرات امل�سرح
املركبة" ،والكتاب يتناول مو�ضوعات
متنا�سق ��ة من حي ��ث االهمي ��ة الفكرية
واحلرفي ��ة ،منه ��ا جمالي ��ات االخراج
يف �شف ��رات العر�ض امل�سرحي ،و�آفاق
النق ��د ،وح�ضور الن�سوي ��ة ،وا�ساليب
ما بعد احلداث ��ة ،وكذلك الوقوف عند
جتارب لعرو�ض م�سرحية مبتكرة.
 رفعت مرهون ال�صفار
الباح ��ث الرتاثي ي�ش ��ارك يف الندوة
الت ��ي تقيمه ��ا اللجن ��ة االجتماعية يف
جمعي ��ة مكافحة الت ��درن واملخ�ص�صة
لل�شاعر عبد املح�سن الكاظمي.
 حممد هادي
امللح ��ن واملو�سيقي انته ��ى من تلحني
ان�ش ��ودة وطني ��ة بعن ��وان "ث ��ورة
الغ�ضب" كت ��ب كلماتها ال�شاعر حممد

'طارق ح�سني
ري�سان اخلزعلي
علي الفواز
�ضيقة نخبوية .وهكذا انح�صرت
ال��ري��ادة ف��ي التحديث ال�شعري
ب �ث�لاث��ي (ال �م�لائ �ك��ة وال �� �س �ي��اب
والبياتي) .ول��م يقت�صر تجديد
النواب على الجانب ال�شكلي بل
رافقه تجديد نوعي �آخرمن خالل
ت ��أث��ره بكبار ��ش�ع��راء الق�صيدة
ال�شعبية اوال ،وثانيا ف��ي بناء
ال�صورال�شعرية ،وثالثا الرغبة
ال��واع �ي��ة ف��ي ن���ص��رة ال�ه��ام����ش،
كاظم غيالن مع مقدم اجلل�سة عالء املفرجي م ��ا ج�ع�ل��ه م �ت �ف��ردا ف ��ي ت�شكيل
م �ح �ظ��ورة ....خم�سة عقود من فنيا وثقافيا ،مفيدا من امكانيات �صوره ت�شكيال ا�سلوبيا لن�صرة
الرف�ض والمكا�شفة والق�صائد ال�شعرالعربي االيقاعية ،التي المغلوبين وفي مقدمتهم المر�أة.
المهربة مثل من�شور �سيا�سي .اهملها المتم�سكون بالبحور
النواب في الذاكرة
ال�� �ن� ��واب ه� �ب ��ط ب��ال �� �ش �ع��ر م��ن الم�ستعملة .ف�ل��م ي �ه �ت��دوا ال��ى
علياء االول�م��ب ال��ى حيث م��زاج توظيفها .وبالرغم من ان اكثر
العراقية
العامة .انه التج�سيد االحقيقي مجايليه كانوا معنيين بالثورة وا�شار الناقد علي ح�سن الفواز
ل �م �ق��ول��ة ال �� �ش��اع��ر وال �م �خ��رج على جمود الق�صيدة العمودية ،ال��ى اهمية ال �ن��واب ال �ي��وم النه
ال�سينمائي"بيير بازوليني" باحثين عن التجديد في االوزان جمعنا ونحن نلتقي على حافة
(ال� ��� �ش ��اع ��رال ��ذي ال ي �خ �ي��ف من مهتدين الى التحرر من القافية ،االحتجاجات الت�شرينية لل�شباب
االف�ضل له ان يهجر العالم).
غير انهم ظلوا في حدود االوزان الثائر .والحديث عنه ي�أخذعدة
ال�م���س�ت�ع�م�ل��ة .ل �ك��ن م��ا ت �ف��رد به مديات منها فنية �شعريته ،ومنها
النواب وروح التمرد النواب مدخال ال�شعر العربي في مايتعلق بحياته ون�ضاله وزهده
ال� �ن���اق���دة ال� ��دك � �ت� ��ورة ن ��ادي ��ة حداثة اخرى تقوم على مزاوجة و�سجنه واحتجاجاته التي تمثل
ه�ن��اوي الكعبي ق��ال��ت -:ماكان ال �� �ش �ع��ر ال �� �ش �ع �ب��ي ب��ال�ف���ص�ي��ح ،درام ��ا ل��وح��ده��ا ،ومنها مانعده
ل�شعرالنواب ان يكون حا�ضرا منتجا ق�صيدة ال�شعر ال�شعبي رم��زا لل�ضمير الثقافي الوطني.
ل ��وال م��ا ت�م�ت��ع ب��ه م��ن �شاعرية ال�ح��ر .وق��د اعترفت المنظومة وم ��ن ال���ص�ع��ب ان ت�ج��د �شاعرا
تفرده عن �سائرمجايليه ،وكذلك الر�سمية بالق�صيدتين (التفعيلة يحمل كل ذل��ك ،وتحولت حياته
ال ��ذي ��ن ات � ��وا ب� �ع ��ده .وت�ت�م�ث��ل والنثر) لتم�سكهما بالم�ستعمل الى عالم �آخ��ر .ن�ستعيده مجددا
ميزة روح التمرد بالتفرد على وال�م�ت��داول ،لكنها احجمت عن ف��ي ال �ح��ب وال� �ح ��زن وال �خ��وف
الحا�ضنة الر�سمية البطرياركية االع�ت��راف بال�شعر اال في حدود واالح��ت��ج��اج وال ��زه ��د ورف ����ض

ع�ط��اي��ا ال���س�ل�ط��ات .ا��س�ت��ذك��ارن��ا
ل �ل �ن��واب ه ��و ا��س�ت��ذك��ارل�ل�ح�ظ��ة
ال �ح �ل��م واالح �ت �ج��اج ال� ��ذي ق��ام
ب��ه ط��وال عمره ويج�سده ث��وار
ت�شرين اليوم .فهو وان ينتمي
ال ��ى ال �ب��رج��وازي��ة لكنه ان�ح��از
للفقراء والثائرين انطالقا من
�ضميره الوطني .وهذا ي�ؤكد ان
ال �ث��ورات الوطنية ال ب��د م��ن ان
ت�ستند على �شهود والنواب هو
اح��د ا�ؤل �ئ��ك ب�ضميره الوطني،
وه��و يتع�شق م��ع ث ��ورة �شباب
ت�شرين ال �ي��وم ب��اع�ت�ب��اره رم��زا
لالحتجاج ..وهو �صاحب الفكر
ال�ع�م�ي��ق ،ال ��ذي ي�ح��رراالن���س��ان
من انتمائه الطبقي ،لي�صطف
مع �شعبه وحلمه .وحين ذهب
ال� ��ى االه� � ��وار واخ �ت �ل��ط ب� ��آل
ازي ��رج ح�سم ت�ح��ول��ه باتجاه
المغلوبين.
ي �ت �� �س��اءل��ون ل� �م ��اذا � �ش �ع��ره
بالعامية اق��وى م��ن الف�صحى؟
وه� ��ذا ��ص�ح�ي��ح الن ال�م�ن��ا��ض��ل
وال �ع �ق��ائ��دي داخ �ل��ه اق� ��وى ،ل��ذا
ظل النواب في الذاكرة العراقية
ال�شعبية .وعلينا لي�س ا�ستعادة
ال �ن��واب وح ��ده ب��ل ك��ل القامات
الثقافية العراقية ،لنبني خطابا
جديدا يتوافق مع مايريده �شباب
اليوم.

انت�شر عربيا
بق�صائده الوترية
وق���ال ال���ش��اع��ر ك��اظ��م غ �ي�لان-:
ال �ن��واب ��ش��اع��ر الحقيقة ال�ف��ذ.
�أول �شاعر يكتب
ومن يومه كان محتجا ويحر�ض
على ل�سان امر�أة
الجماهير على االح�ت�ج��اج �ضد وقال ال�شاعر ري�سان الخزعلي-:
ال �ظ �ل��م وال �ف �� �س��اد وال �ح �ك��وم��ات ال� �ن ��واب اول م��ن ك �ت��ب ال�شعر
المتعاقبة .فلي�س غريبا ان نرى ع� �ل ��ى ل� ��� �س ��ان ان � �ث� ��ى؟ واوج � ��د
انتفا�ضة �شباب اليوم يرفعون ملمحا فنيا و�صوتيا في بع�ض
الف �ت��ات ك�ت�ب��ت ف�ي�ه��ا ق���ص��ائ��د او ق�صائد مجموعته للريل وحمد.
مقوالت للنواب .العالقة المبكرة وم�ع�ظ�م�ه��ا ك�ت��ب ب�ل���س��ان ان�ث��ى.
وتعليل ذلك قد يخ�ضع لعلم نف�س
االب� ��داع وان �� �ش �غ��االت ال�لاوع��ي
وحفرياته .ك��ان ي�سكن بيته في
بغداد وتمر به العوائل لزيارة
العتبات المقد�سة .وك��ان ي�سمع
الكثير م��ن االق ��وال وال�ع�ب��ارات
على ل�سان الن�ساء و ت��أث��ر بها.
واراد ان يحقق رجعا بعيدا من
خ�لال ��ص��وت االن�ث��ى ف��ي �شعره
ك� ��رد ن ��وع ��ي .وك � ��ان ي ��ري ��د ان
يعبر ظاهرياعن لوعة الحبيبة
ب�صوته .كما اث��رت عليه زيارته
للب�صرة ولقائه بال�سيدة التي
كتب عنها ق�صيدته الريل .وهي
ا�ضافة نوعية لتحوالت ال�شعر
ال�شعبي في التجديد والتحديث
في العراق.

درة تعلق على زواجها "ال�سري"
من الراحل نور ال�شريف

كرم ��ان وي�ؤديه ��ا املط ��رب عقي ��ل
مو�سى.
 لطفية الدليمي
الروائي ��ة واملرتجم ��ة اج ��ري معه ��ا
ح ��وار بعن ��وان "ينبغ ��ي االعرتاف
بق�صورن ��ا املزم ��ن يف الرتجم ��ات
املواكب ��ة للمتغ�ي�رات الثقافي ��ة
العاملي ��ة" وقد ن�ش ��ر احل ��وار باللغة
االنكليزي ��ة �ضم ��ن الع ��دد اجلديد من
جري ��دة املرتج ��م ال�ص ��ادرة ع ��ن دار
امل�أمون للرتجمة.

انت�ش ��ر على نط ��اق وا�سع عرب مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي� ،أم�س
اجلمع ��ة ،خرب ي�ؤكد � ّأن الفنان ��ة التون�سية درة ،كانت متزوجة �سر ًا
م ��ن الفنان امل�ص ��ري الراحل نور ال�شريف .وزع ��م اخلرب �أ ّنه بعد
رحي ��ل ال�شريف ،قام ��ت �أرملته الفنانة بو�س ��ي بحرمان درة من
امل�ي�راث ،لك ��ن "ابنته م ��ي منحتها ج ��زء ًا من مرياثه ��ا حتى ال
يتع ��ذب والدها" .وادعى اخلرب املتداول ،مع �صورة لدرة يف
�إحدى حف�ل�ات ت�أبني ال�شريف وتبدو عل ��ى مالحمها عالمات
احل ��زن ال�شدي ��دّ � ،أن بو�س ��ي طلبت من درة ع ��دم الإعالن عن
ه ��ذا الزواج .وت�سبب تداول اخل�ب�ر بردود فعل على مواقع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ،خ�صو�ص ًا �أن ��ه يتط� � ّرق �إىل تفا�صيل
�شخ�صي ��ة من حياة فنان راحل .وبينما التزمت �أ�سرة ال�شريف
ال�صمت ،قامت درة ،بن�ش ��ر تكذيب عرب ح�سابها على "في�سبوك"،
فكتبت" :مُروجو ال�شائعات الكاذبة على في�سبوك وكل من ين�شرها
ويعل ��ق عليه ��ا .اتقوا الله وكفاي ��ة ت�شويه للنا� ��س املحرتمة بكالم
مفربك وال ميتّ للحقيقة ب�صلة� ..شيء �سخيف فع ًال".

الطقس

ب��االح�ت�ج��اج
ل��دي��ه ج��اءت م��ن خ�لال ق�صائده
االول � ��ى ب��ال �ع��ام �ي��ة ،ف �ك �ت��ب عن
ان �ت �ف��ا� �ض��ة �آل ازي � ��رج وع��ا���ش
احداثها .لذلك ي�صح ان نقول انه
معلم وثائر كما قال المطلك �شيخ
�آل ازيرج .وكلماته العامية كانت
من �صميم مناطق الجنوب التي
ع��ا���ش فيها واخ�ت�ل��ط م��ع اهلها.
وه��و ل��م ي��در وج�ه��ه للعامية بل
وا�صل الكتابة فيها بنف�س وقت
الكتابة بالف�صحى .وانت�شر عربيا
عندما كتب ق�صائده الوترية.

ال�شاعر الثوري
وق��ال ال�شاعر ط��ارق ح�سين-:
ه� ��و ف��ت��ى االه � � � � ��واراو � �ش��اع��ر
ال �ح �ق �ي �ق��ة ال� �ف ��ذ ك �م��ا ق� �ي ��ل .في
ق��راءت��ي االول� ��ى لق�صيدته عن
البري�شي لم اخ��رج ب�شيء منها
��س��وى االن��ده��ا��ش��ة ،ال�ت��ي ت�شبه
اندها�شة طفل ور�ؤيةع�صفور
ف��ي الف�ضاء ال��وا��س��ع وق��د غاب
ع� �ن ��ه ب �ل �م �ح��ة ب� ��� �ص ��ر .وم� ��رت
ال�سنين ف��اع��ود الكت�شف انني
ام��ام ا��س�ط��ورة �شعرية اليمكن
ان ت �ق��ارن �ه��ا ب�ق���ص�ي��دة اخ ��رى.
وكان �شاعرا ثوريا وابن بغداد،
واالهوارمحطة جهاد م�ؤقتة لم
يمكث ب�ه��ا ط��وي�لا .لكنه ا�س�س
ل�ق��ام��و���س ب��ال�ع��ام�ي��ة ل��م ي�ج��اره
قامو�س �آخ��ر .وقد رافقته اللغة
ال� �ث ��وري ��ة وال��ت��ح��ري�����ض ��ض��د
االنظمة والف�ساد وال��ذل والقمع
في �شعره .من ابيات ق�صيدته عن
ح�شام البري�شي�( -:سالوفتنة عن
فالح مثل كل الفلح /اخته ا�سمها
�سعيدة /من هور الغموكة /بعد
�سنة تعر�س) .الباحث المو�سيقي
�ستار النا�صر امتعنا ب�صوته
عندما ادى ق�صيدة (روح��ي وال
تكلهة �شبيج /عتبهة  /مايخل�ص
ع �ت��ب روح� � ��ي //وح �ل��اوة ليل
محروكة حرك روحي وال مريت
وال ح �ن �ي��ت) وخ� �ت ��م ال�ج�ل���س��ة
ال�ب��اح��ث ه��ادي ال�ط��ائ��ي ف�ق��ال-:
ه��ل ان مظفر ال�ن��واب ه��و ث��ورة
ام الثورة هي مظفر النواب في
م�ح��اول��ة للت�شبيه وال��رب��ط بين
ق�صائد وتحري�ض ال�ن��واب على
الثورة واالحتجاج.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

بروفة دم
يف ال�سنك
نحن ب�صدد �أداء �أرعن و�أخرق
متار�سه "�شلة" الناطقني الذين
مل تهتز �ضمائرهم ملقتل ع�شرات
ال�شباب ،فقرروا �أن يوا�صلوا
خداع �أنف�سهم ب�أن ما جرى هو
معركة بني املتظاهرين ،مثلما غرد
" كبريهم " عبد الكرمي خلف..
ومرة �أخرى نحن ب�صدد �أداء
يفتقر �إىل ال�ضمري والوطنية
ميار�سه عادل عبد املهدي الذي
�صمت على جمزرة ال�سنك
واخلالين ،وك�أن الأمر يجري
يف بالد �أخرى ..تخيل �أن مثل
هذه اجلرمية الب�شعة حت�صل يف
بلد تعداد قواته الأمنية يقارب
املليون ،ينت�شرون يف �شوارع
بغداد التي حولوها �إىل غابة
من ال�سيطرات ،لكنهم وب�أوامر
عليا ّ
غ�ضوا الب�صر عن جماعات
م�سلحة قررت �أن جتري حفلة
دموية مبر�أى وم�سمع من الأجهزة
الأمنية التي �أخربتنا من قبل
�أنها �أحاطت مكان االعت�صامات
بخم�سة حواجز �أمنية.
مرة �أخرى :مل يبادر جمل�س
النواب بعقد جل�سة طارئة لكي
يعرف ما الذي يجري على بعد
كيلو مرتات قليلة عن مقره ،لأنه
بب�ساطة يريد ا�ست�شارة �أويل
الأمر يف الأرجنتني! .
لذلك ال يبدو غريبا �أن تراق دماء
ع�شرات ال�شباب دون �أن تهتز
م�شاعر �أولئك الذين يقولون �إن
ما يجري يف �ساحات الوطن
هو م�ؤامرة �إمربيالية ..بل �إن
البع�ض ال يخفي �سعادته و�شماتته
ملجرد �أن ال�ضحايا من �شباب
االحتجاجات.
دم فى بغداد ،و�آخر ي�سيل فى
كربالء  ،وا�ستهداف لل�شباب يف
النجف وذي قار  ،وفى امل�سار ذاته
تندفع ف�ضائيات احزاب ال�سلطة
لتتحدث عن �شباب االحتجاجات
ب�أحط العبارات عدوانية
وعن�صرية.
�إن نظرة �سريعة على نوعية
الأخبار والت�سريبات التي ن�شرت
يف ف�ضائيات �أحزاب ال�سلطة ويف
مواقعهم الإلكرتونية ومن خالل
جيو�شهم الإلكرتونية تنبئ ب�أن
هناك �سيناريوهات رعب جاهزة
لف�ض االعت�صامات ،فحني تطالع
�أخبارا من نوعية �ضبط قنابل
ورمانات يف �ساحة التحرير،
والت�أكيد على �أن املتظاهرين
يهددون �سالمة الدولة ..والإحلاح
على ت�صوير املعت�صمني ب�أنهم
خارجني على القانون وجمموعة
من املارقني والأعداء للدين ،فيما
يتم تناولهم باعتبارهم العقبة
الوحيدة �أمام ا�ستقرار البالد
وتقدمها ، ،ف�إنك حتما �ستجد
نف�سك يف مواجهة �سيا�سيني
وم�س�ؤولني ال ي�ؤمنون ب� ّأن لهذا
ال�شعب قدرة على االحتجاج،
وغري معنيني بهموم النا�س،
وي�صرون على �أن الدنيا ربيع ،
لوال امل�ؤامرة الأمريكية!.
ُقتل ال�شباب يف ال�سنك واخلالين
بدم بارد وحتم ًا انت�شى القتلة
وتفاخروا وه ّن�أ بع�ضهم البع�ض،
فالأ�صوت التي �أ�ص ّرت على �أن
تكون عالية ووا�ضحة وجريئة،
�أُخر�ست بر�صا�صات يف اجل�سد،
لكنهم ن�سوا �أن ال�شباب باقون
و�سيغيّب جميع القتلة.
� ّإن ما جرى يف ال�سنك هو جرمية
كاملة ،و�ستبقى عار ًا يالحق
مرتكبيها ومَن فوّ �ضهم ،لكنها
�ستبقى يوم ًا م�شهود ًا ي�ؤ ّرخ له
ب�أنه اليوم الذي غاب فيه �ضمري
الرئا�سات الثالث ومعها الق�ضاء ،
فلم تعد مناظر القتل واالختطاف
والتعذيب تثري م�شاعرهم ،مثلما
الكر�سي.
يثريها ملعان
ّ

اكت�شاف و�سيلة ت�ساعد على �إطالة العمر
�أو�ض ��ح علم ��اء �أن الدي ��دان الت ��ي
تعر�ض ��ت �إىل "الإجه ��اد الت�أك�س ��دي"
يف بداي ��ة عمره ��ا ،بات ��ت �أكرث حتمال
لظروف تقدم العمر وم�شكالته وباتت
�أطول عمرا.
ووفق ��ا ملا ن�شرته جمل ��ة ،Nature
"الإجه ��اد الت�أك�سدي" هو عملية تلف
اخلالي ��ا ب�سب ��ب الأك�س ��دة ،وتظه ��ر
ه ��ذه احلالة عند الإف ��راط يف الأعمال
ال�شاقة �أو املجاعة.
والإجه ��اد الت�أك�س ��دي ل ��دى الإن�سان،
يت�سب ��ب ب�ش ��كل �أو ب�آخ ��ر يف �أمرا�ض
خطرية مثل ت�صلب ال�شرايني وارتفاع
�ضغ ��ط ال ��دم والزهامي ��ر وال�سك ��ري
والعقم ومتالزمة الإعياء املزمن.
وتو�صل العلماء يف جامعة مي�شيغان
الأمريكية عق ��ب درا�ستهم لأحد �أنواع

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

الدي ��دان الأ�سطواني ��ة ،انتاجه ��ا يف
بداية عمرها مل�ؤك�سدات جعلتها �أطول
عمرا على عك�س ال�شائع.
وي�ستع�ي�ن العلم ��اء بالدي ��دان
الأ�سطواني ��ة كنم ��وذج لدرا�س ��ة

ال�شيخوخ ��ة ،ك ��ون عمره ��ا ق�ص�ي�ر
للغاي ��ة ،ورغ ��م ه ��ذا تو�ص ��ل العلم ��اء
�إىل �أن طول عمر الديدان التي تعي�ش
يف نف� ��س الظ ��روف البيئي ��ة خمتلف
للغاية.
وقال ��ت الباحث ��ة �أور�س ��وال جاكوب:
"�إذا كان طول العمر يتحدد باجلينات
وظ ��روف الو�س ��ط املحي ��ط ،ملات ��ت
جمي ��ع الدي ��دان التي ول ��دت يف نف�س
الوق ��ت .ولك ��ن ه ��ذا مل يح�ص ��ل ،فقد
عا�شت بع�ض الديدان ثالثة �أيام فقط،
وبع�ضها  20يوما".
وي ��رى العلم ��اء �أن فه ��م ه ��ذه امل�س�ألة
�سي�ساع ��د عل ��ى ابت ��كار ط ��رق ميك ��ن
اال�ستعان ��ة به ��ا يف مراح ��ل العم ��ر
املبك ��رة ،لإطال ��ة العم ��ر يف مرحل ��ة
ال�شيخوخة.
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