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رغم دعوات الاء الحتجاجات الطبية ..خم الحتجاجات م�ستمر

متظاهرو �شاحة الترير يهاجمون اأحا ي�شعون ا حرف
التظاهرات ع� شلميتها ور دو انطقة اشرا

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

 يكتبها متظاهر
جعل النتفا�سة ال�سعبية بدءاً من انطقة
التظاهرات الحتجاجية من اقالة ري�س الوراء
وحكومته هدف ًا مركزي ًا لها .ا ولّد انطباع ًا
باأن التيري وما يتبعه ويتم معه من ا�س
رهن بتحقيقه .وكفيل بااحة الطبقة ااكمة
عن �سلطة القرار وتعطيل امكانياتها  اعادة
انتاج منظومتها املكيفة ،وعرقلة عملية التيري
املن�سود.

 متابعة الحتجاج
وا�سل طالب اجلامعات واملدار�س ،اأم�س
الثن ��ني ،التظاهر �سد الطبق ��ة ال�سيا�سية
احلاكم ��ة م�سددين على مطالبهم ب�سرورة
رحيل ال�سلطة وحماربة والف�ساد.
ونظم ط ��الب جامعات عراقي ��ة تظاهرات
احتجاجي ��ة ،لتت�سع دائ ��رة الحتجاج بني
الطلب ��ة .واحت�س ��د الآلف م ��ن املحتج ��ني
يف جامع ��ات عراقية عدة امتدت من بغداد
و�سو ًل اإىل املحافظات اجلنوبية.
ويف مقطع فيديو لالحتجاج ملتظاهرين
من جامع ��ة القاد�سية اأك ��دوا عدم تبعيتهم
لالح ��زاب واأنه ��م �سيقاطع ��ون ال ��دوام
الر�سم ��ي تعبريا ع ��ن دعمه ��م وم�ساندتهم
للمتظاهرين.
وتظاه ��ر مئ ��ات الطلب ��ة يف مدار� ��س
العا�سم ��ة بغ ��داد والب�س ��رة للمطالب ��ة
باحلي ��اة الكرمي ��ة ورددوا هتاف ��ات تدعو
ل�"اإ�سقاط النظام".
اإىل ذل ��ك اأغلق متظاه ��رون مديرية تربية
ق�ساء اأبي اخل�سيب يف حمافظة الب�سرة
وو�سع ��وا علي ��ه �سع ��ار "اأغل ��ق با�س ��م
ال�سعب".
م ��ن جهة اخ ��رى اأ�سدر معت�سم ��و �ساحة
التحري ��ر ،ام� ��س الثن ��ني ،بيان� � ًا ب�س� �اأن
تطورات الأح ��داث الراهن ��ة ،بعد جمزرة
ال�سن ��ك واخلالين ،فيما طالبوا متظاهري
املحافظ ��ات الأخ ��رى ،بع ��دم التوج ��ه اإىل
بغ ��داد ،والإبقاء على �ساح ��ات تظاهرهم،
وذل ��ك بع ��د اأنب ��اء تداوله ��ا نا�سط ��ون،
ع ��ن رغب ��ة متظاه ��ري بع� ��س املحافظات
بالتوجه اإىل العا�سمة.
وذك ��ر بيان �س ��در عن املعت�سم ��ني ،تلقت
(الحتج ��اج) ن�سخ ��ة من ��ه اإن “دم ��اء
ال�سهداء الطاهرة الت ��ي �سالت يف جمزرة
�ساح ��ة اخل ��الين وال�سن ��ك ببغ ��داد الع ��ز
واملج ��د ،وقبله ��ا يف النا�سري ��ة الأبي ��ة
والنج ��ف الأ�س ��رف وكرب ��الء احل�س ��ني،

ل� النوا ..حاوية الطقة
ال�شيا�شية الا�شد واأدا اتا
هيمنتها

وبقي ��ة حمافظاتن ��ا ال�ساب ��رة الثائ ��رة،
تُلزمن ��ا بالوفاء لها ،وامل�س ��ي على دربها،
والتعاهد على تبني املطال ��ب التي اأُريقت
م ��ن اأجلها .وقلناها �سابق� � ًا ونقولها اليوم
لعودة للحياة الطبيعية ال بعودة الوطن
الذي اأراده ال�سهداء".
وا�س ��اف" ،لق ��د اأجن ��ز ال�سع ��ب العراقي
بدم ��اء اأبنائه الزكي ��ة اأوىل خطواته نحو
حتقي ��ق اأهداف ث ��ورة ت�سري ��ن العظيمة،
واأجرب �سف ��اح الع�سر على ال�ستقالة ،بعد
مئ ��ات ال�سه ��داء واآلف امل�ساب ��ني ومثلهم
م ��ن املعتقل ��ني واملفقودي ��ن ،وا�ستكم ��ا ًل
مل�سرية احلرية اخلالدة الت ��ي بداأها اأبناء

لنذ العن شد اتظاهري..
الديواية تطل ماراون
"ارية" بن�شت اأو

ال�سعب العراقي ،فاإننا نعيد تذكري الطبقة
ال�سيا�سي ��ة احلاكم ��ة الفا�س ��دة ،ب� �اأن اأي
�سخ�سي ��ة تقدمها الطبق ��ة الفا�سدة لتويل
رئا�سة الوزراء ول تنطبق عليها ال�سروط
واملوا�سف ��ات الت ��ي كتبه ��ا اأبن ��اء العراق
الغيارى يف �سفر ال�ساحات الثائرة والتي
باتت معروفة للقا�سي والداين وال�سغري
والكب ��ري وامل�س� �وؤول واملواط ��ن �ستك ��ون
مرفو�س ��ة م ��ن قب ��ل املنتف�س ��ني ،ب ��ل واإن
اإ�سرارك ��م عل ��ى ج� ��س نب�س ال�س ��ارع من
خ ��الل الدف ��ع ب�سخ�سيات مرتبط ��ة ب�سكل
اأو باآخ ��ر باأحزابك ��م ونظامك ��م الدم ��وي،
اأ�سب ��ح لعب ��ة مك�سوفة حت ��ى لأ�سغر �سبل

من اأ�سبال هذهِ الثورة".
وتابع" ،بعد اأن ف�سلت كل اأ�ساليب العنف
والإج ��رام بح ��ق ال�سعب الثائ ��ر يف اإنهاء
ثورت ��ه ،ب ��ات وا�سح� � ًا اأن طغ ��اة الع ��راق
ينته ��زون الفر� ��س ويحيك ��ون املوؤامرات
لتربير قمع النتفا�سة والإجهاز عليها من
خالل الدفع باجتاه ح ��رف م�سار ال�سلمية
اإىل العنف والت�س ��ادم ،وجتنب ًا لإعطائهم
الفر�س ��ة والذريع ��ة للقت ��ل والإج ��رام،
فاإنن ��ا ندع ��و �سبابن ��ا يف املحافظ ��ات كافة
اإىل توخ ��ي احل ��ذر والنتب ��اه للدع ��وات
امل�سبوه ��ة وال�سائع ��ات ،والبق ��اء يف
�ساح ��ات التظاه ��ر اخلا�س ��ة به ��م كل يف

حمافظت ��ه ،وع ��دم الجن ��رار اىل خمطط
العنف ،وخ�سو�سا ما يُروج له من دخول
للمنطق ��ة الغ ��رباء (اخل�س ��راء) ي ��وم غد،
فه ��ذه �ساحات بغ ��داد وثواره ��ا تفتح لكم
قلوبها وحتت�سنكم بكل ما اأوتيت من كرم
وحمبة وتاآخ و�سالم".
وح ��ذر البي ��ان“ ،الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة
وميلي�سياته ��ا م ��ن اأ�سالي ��ب التحاي ��ل
واخلداع ال�سيا�سي واللتفاف على مطالب
واأهداف الثورة ،وكلما اأوقدمت نار ًا للغدر
والقم ��ع اأطفاأه ��ا الل ��ه بعزمي ��ة ون�س ��ال
وت�سحيات وحكم ��ة اأبطال امليدان ،وكلما
اختطفتم منا ثائر ًا برز لكم ثوار”.

ل� رو�شا الطوا ا�شيية ي العرا يلي احتات
باأعياد ايد

ق ��رر جمل�س روؤ�ساء الطوائ ��ف امل�سيحية يف ان ��ه "و�سط كل م ��ا يجري يف بلدن ��ا احلبيب مظاه ��ر الحتف ��الت باأعي ��اد املي ��الد املجي ��د
العراق ،ام�س الثنني ،الغاء كافة الحتفالت العراق من اأح ��داث التي راح �سحيتها الكثري وراأ� ��س ال�سن ��ة امليالدي ��ة والقت�س ��ار عل ��ى
باأعياد راأ�س ال�سنة امليالدية ،احرتام ًا "لدماء م ��ن ابن ��اء الوط ��ن لج ��ل غ ��د اف�س ��ل جلميع اخلدمة الكن�سية فقط احرتام ًا لدماء ال�سهداء
ال�سه ��داء واجلرح ��ى م ��ن املتظاهري ��ن وم ��ن العراقيني".
واجلرح ��ى م ��ن املتظاهري ��ن وم ��ن الق ��وات
القوات الأمنية".
واأ�س ��اف البي ��ان "ق ��رر جمل� ��س روؤ�س ��اء المني ��ة وت�سامن ًا مع اح ��زان واأوجاع والم
وقال ��ت الأمانة العامة للمجل� ��س يف بيان لها الطوائ ��ف امل�سيحية يف الع ��راق الغاء جميع العوائل املنكوبة".

تعلي الحتفال باليوم العاملي قو الن�سان

اوشية تعل اداد عل اأروا�" شهدا "العرا

انطل ��ق ع�سر ام�س الثنني ،ماراثون احلرية الذي نظمه �سباب من
متظاه ��ري الديواني ��ة .وقال اح ��د منظمي الفعالي ��ة اإن "املاراثون
انطل ��ق يف مركز املدينة م ��رورا ب�سوارع رئي�سة لي�س ��ل اإىل �ساحة
ال�ساع ��ة والتي يجتمع فيها املتظاه ��رون واملعت�سمون منذ ت�سرين
الول املا�س ��ي" .واأ�ساف ،اأن "منظمي املاراثون اعلنوا انه مبثابة
دعوة ل�ستمرار التظاهر وا�سفاء ال�سبغة ال�سلمية عليها واحتجاج
ب�سورة ح�سارية على ما يتعر�س له املحتجون من عمليات ت�سفية
وخطف وحماولت ا�ستهداف وترويع املتظاهرين وتقليل عزميتهم
بهذا اجلانب".

قررت مفو�سية حقوق الإن�سان يف العراق،ام�س
الثنني ،تعليق الحتفال باليوم العاملي ،حلقوق
الن�س ��ان ،وال ��ذي يوافق  ١٠من كان ��ون الأول،
وذلك ح ��داد ًا على اأرواح �سحاي ��ا الحتجاجات
ال�سعبية.
وقال ��ت املفو�سي ��ة يف بيان تلق ��ت (الحتجاج)
ن�سخ ��ة من ��ه اإن ��ه "بالنظ ��ر للظ ��روف احلرج ��ة
الت ��ي مير به ��ا �سعبن ��ا العراقي خ ��الل ال�سهرين
املن�سرم ��ني وا�ستم ��رار التظاه ��رات ال�سعبي ��ة
ال�سلمي ��ة والتي ت�سهدها العا�سم ��ة بغداد وعدد
من املحافظات وما رافقها من تطورات واحداث
موؤ�سف ��ة ت�سبب ��ت با�ست�سه ��اد واإ�ساب ��ة عدد من
املتظاهري ��ن ال�سلمي ��ني والق ��وات المني ��ة وما
تبعتها من انتهاكات ج�سيمة للحقوق واحلريات املفو�سي ��ة العلي ��ا حلق ��وق الن�س ��ان يف العراق كانون الأول) وتو�سيح �سعار املفو�سية باللون
الد�ستورية".
وبالجم ��اع تعليق كافة مظاهر الحتفال باليوم ال�سود حداد ًا على اأرواح �سهداء التظاهرات يف
واأ�س ��اف ،اأن ��ه "ق ��رر جمل� ��س املفو�س ��ني يف العاملي حلقوق الن�س ��ان والذي يوافق ( ١٠من العراق".

وم ��ع اأن اجب ��ار احلكوم ��ة برئي�سه ��ا وكابينته عل ��ى ال�ستقالة
ُيع ��د انت�س ��ار ًا لالنتفا�س ��ة وخط ��وة هامة عل ��ى طريق حتقيق
اهدافه ��ا يف التغيري وال�س ��الح والتطور ،فقد فات املنتف�سني،
اأو ب ��دا ذلك م ��ن فو�سى تداخل ال�سع ��ارات ،اأن النظام الطائفي
املتف�س ��خ املطل ��وب اإزاحت ��ه يعتم ��د بال�سا� ��س يف انت ��اج اأذرع
هيمنت ��ه على ال�سلط ��ة الت�سريعية التي "ت�س ��وت" على ت�سمية
رئي�س اجلمهورية ،وعلى رئي�س ال�سلطة التنفيذية وحكومته،
وعلى رئي� ��س ال�سلطة الق�سائية ومفا�سله ��ا الرئي�سة .وهي اذ
"ت�سوت" ول تنتخب ،فامنا تعك�س حقيقة اأن الختيار والقرار
يف التكلي ��ف يبق ��ى ح�سر ًا بيد الكتل ال�سيا�سي ��ة وارادة الكتلة
الربملانية الك ��رب !.ويف اإطار هذه الدائ ��رة املغلقة ،ي�ستع�سي
اختي ��ار رئي�س جديد ملجل�س الوزراء بال�سروط واملعايري التي
حددته ��ا واك ��دت عليها النتفا�س ��ة ،دون توافق وقب ��ول الكتلة
الربملاني ��ة الكرب ،وفق ما ن�س عليه الد�ستور وف�سرته املحكمة
�"ي�سوت"عليه
الحتادي ��ة العليا .وه ��ي اإذ تخت ��اره ،حتول ��ه ل� ّ
الربملان اخلا�سع كلي ًا لنفوذ الطبقة ال�سيا�سية املتنفذة و�سيطرة
اأحزابها واأذرعها امل�سلحة ،وبدون توافقها تتعذر املوافقة على
اي ق ��رارٍ او قان ��ون اأو ت�سري ��ع .لك ��ن الد�ست ��ور مين ��ح رئي�س
اجلمهوري ��ة يف احل ��الت ال�ستثنائي ��ة وعن ��د ا�ستقال ��ة رئي�س
جمل�س الوزراء حق اختيار مر�سح بديل ،دون اخل�سوع لرادة
الكتل ال�سيا�سية والكتلة الربملانية الكرب ،وطرح مر�سحه على
جمل� ��س الن ��واب للت�سويت علي ��ه .وبامكانه الت�س ��اور مع قادة
الكت ��ل حول اي ا�سم مط ��روح ،لكنه ملزم عل ��ى ال�ستماع لراأي
ال�س ��ارع ال�سيا�سي املتمث ��ل اليوم ب�ساح ��ات احلرية والتحرير
وموا�سفات ومعاي ��ري يف املر�سح
�روط
ٍ
وم ��ا يوؤكد عليه من �س � ٍ
املقب ��ول لرئا�سة احلكوم ��ة .وي�ستطيع رئي� ��س جمل�س النواب
اأن يدف ��ع مبا له م ��ن موقعٍ ونفو ٍذ نحو التفاعل مع طلب املاليني
م ��ن املنتف�س ��ني ال�سلمي ��ني والداعمني له ��م وما يوؤك ��دون عليه
م ��ن معايري و�س ��روط للتعجيل بانتخاب رئي� ��س وزراء جديد،
ورف�سه ��م القاط ��ع ملا تق ��رره القيادات ال�سالمي ��ة املهيمنة على
�سلط ��ة القرار وفق� � ًا للتحا�س�س الطائفي .لك ��ن ما يجري حتى
الآن ،ه ��و انفراد الكتل ال�سيا�سي ��ة ،او بالأحرى بع�س قياداتها
املحكوم ��ة باإمالءات متعار�سة ومتقاطعة م ��ع الرادة الوطنية
العراقي ��ة ،يف موا�سل ��ة اغت�س ��اب قرار ت�سمي ��ة رئي�س جمل�س
ال ��وزراء دون ان تعطي اأذانًا �ساغي ��ة لأ�سوت املتظاهرين وما
يري ��دون .ويف مثل هذه الظ ��روف الدامية امله ��ددة باملزيد من
الأخطار يظل رئي� ��س اجلمهورية نائي ًا بنف�سه عن ا�ستخدام ما
مينح ��ه الد�ستور من �سالحية ،كما فعل حت ��ى الآن .مكتفي ًا مع
زميل ��ه رئي�س جمل�س الن ��واب بدور املتف ��رج ال�سلبي تخونهما
ج ��راأة الق ��دام على ق ��رارٍ يقطع الطري ��ق على حم ��اولت قادة
املرحل ��ة املنتهي ��ة ال�سالحية لفر� ��س بدائل مرفو�س ��ة كلي ًا من
قب ��ل العراقيني ،يف ظرف ا�ستثنائي ع�سي ��ب ت�سفك فيه الدماء
الطاه ��رة ،ويتعر�س فيه الوط ��ن ملخاطر النزلق اىل مزيد من
العنف وا�ستهداف املتظاهرين ال�سلميني ،وما قد ينجم عنه من
احتمالت الن ��زلق اىل منحدر القتتال واملواجهات بال�سالح.
خا�سة وان امليلي�سي ��ات والع�سابات املنظمة مدججة بال�سالح
منفلت ��ة بعل ��م وتغطي ��ة جه ��ات حكومي ��ة نافذة .وم ��ا جرى يف
�ساح ��ة التحرير ث ��م يف اخلالين وال�سنك �ساه ��د مروع على ما
ميك ��ن ان ت� �وؤول الي ��ه المور اذا م ��ا ظل املتنف ��ذون يف الطبقة
احلاكم ��ة عل ��ى غيهم وع ��دم امتثاله ��م لرادة ال�سع ��ب املنتف�س
امل�سمم على التغيري والإطاحة ب�سلطتهم الطائفية املحا�س�سية
الفا�سدة .اأن هذا امل�سهد ال�سيا�سي امل�سطرب واملتوعد ،يتطلب
البح ��ث عن خمارج من ال�ستع�ساءات الت ��ي تفر�سها القيادات
املتنف ��ذة العاج ��زة عن ا�ستيع ��اب طبيعة النعطاف ��ة التاريخية
الت ��ي فر�ستها اله ّب ��ة ال�سعبي ��ة العا�سفة امل�سرّة عل ��ى التغيري
اجل ��ذري البنيوي يف هيكل العملي ��ة ال�سيا�سية املتهرئة والتي
تف�سخ ��ت عرب �ستة ع�س ��ر عام ًا من الف�س ��اد والتخريب والنهب.
ه ��ل اأن الوان للبح ��ث يف ح ��ل حاوية الطبق ��ة ال�سيا�سية التي
توا�س ��ل دور الوكيل اخلانع املعرب ع ��ن م�سالح وارادة الطبقة
ال�سيا�سية؟ .
وهل ميكن اللجوء اىل هذا اخليار قبل فر�س رئي�سني جديدين
مبوا�سف ��ات ومعايري �ساحات الحتجاج ،ومتكينهما من ادارة
املرحلة النتقالية وما ت�ستلزمه من �سروط؟ .

اطلب مع اجلريدة

عمر ال�سعدون  ..حكاية بطولة اأدم قلوبنا
ليلة ترهيب الناسط وحملة ا�ستهداف من�سقي التظاهرات ..
اأم عمار تدعم الحتجاجات بطريقتها الخا�سة
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االحتاد الأوروبي ّ
يكذب
رئي�س الوزراء :من
التقيتهم لي�سوا �سفراءنا

م�صادر :الفيا�ض ال ي�سيطر على �إعالم الهيئة

"هكر احل�شد" يظهر بعد ليلة ال�سنك الدموية
وحتذيرات من �سيناريو م�شابه اليوم
 بغداد /المدى
عاد ال�ص ��راع داخ ��ل م�ؤ�س�سة
احل�شد ال�شعب ��ي اىل الواجهة
مرة اخ ��رى ،لكن رجوعه هذه املرة جاء
يف توقي ��ت ح�سا�س للغاية حيث تواجه
ف�صائل تابعة للح�شد اتهامات بامل�شاركة
يف "ليل ��ة ال�سنك" الدموي ��ة التي ارتفع
ع ��دد �ضحاياه ��ا اىل اكرث م ��ن  100بني
قتيل وجريح ،وحتذي ��رات من هجمات
جدي ��دة م�شابهة قد حت ��دث م�ساء اليوم
الثالث ��اء م ��ع دع ��وات اقتح ��ام املنطق ��ة
اخل�ضراء.
واذكى "هكر الكرتوين" يف وقت مت�أخر
من م�ساء االثنني ال�صراع داخل الهيئة،
بع ��د ان اتهم يف بيان ن�ش ��ره على موقع
الهيئ ��ة  -بح�س ��ب بيان الح ��ق للح�شد-
�سراي ��ا ال�س�ل�ام التابع ��ة لزعي ��م التي ��ار
ال�ص ��دري مقت ��دى ال�ص ��در بـ"خط ��ف"
متظاهري ��ن يف �ساح ��ة التحري ��ر ليل ��ة

حادث اخلالين ما دعا اىل تدخل احل�شد
الط�ل�اق �سراحهم.وقب ��ل نف ��ي احل�ش ��د
م�س�ؤوليت ��ه ع ��ن "بي ��ان الهك ��ر" ،كان
رئي� ��س الهيئة فالح الفيا� ��ض ،قد ا�صدر
بيان ��ا مازال موج ��ودا يف موقع الهيئة،
طال ��ب فيه جمي ��ع ف�صائ ��ل احل�شد بعدم
امل�شارك ��ة ب ��اي مهم ��ات داخ ��ل مناط ��ق
التظاهر.
وفه ��م من البيان حينها ،بانه كان ا�شارة
اىل �سرايا ال�س�ل�ام بالرتاجع عن الدور
الذي تلعب ��ه يف حماي ��ة املتظاهرين يف
�ساح ��ة التحري ��ر ع ��ن طريق م ��ا يعرف
بـ"ا�صح ��اب القبع ��ات ال ��زرق" ،قبل ان
يتدخل "الهكر" ليفر�ض ت�صور ًا �آخر.
و�سرب ��ت من�ص ��ات التوا�ص ��ل يف ليل ��ة
"ظهور الهكر" فيديو قيل انه �صدر من
قيادة عمليات بغداد ،قبل ان ينت�شر خرب
اقال ��ة قي�س املحمداوي قائ ��د العمليات،
ُيظه ��ر قي ��ام جن ��ود يرت ��دون مالب� ��س
اجلي�ش يقومون بتحرير متظاهرين يف

م ��كان غري معروف بع ��د اختطافهم على
يد جماعة م�سلحة .وقال احد املختطفني
يف الفيدي ��و ،وه ��و مع�ص ��وب العين�ي�ن
ومقيدة ذراعيه اىل ظهره ،الحد اجلنود
املحررين ،بانه "تعر�ض لتعذيب فظيع"،

وتو�س ��ل به لفك قيده ،فيم ��ا رد اجلندي
بانه ��م ج ��اءوا ليحرروه ��م م ��ن "كتائب
ح ��زب الل ��ه الت ��ي اعتقلتهم"!.وغ�ص ��ت
مواقع التوا�صل االجتماعي بعد هجوم
ال�سن ��ك الدامي ليلة اجلمعة على ال�سبت

 بغداد /المدى
�أح ��رج �سف�ي�ر االحت ��اد
الأوروب ��ي يف الع ��راق،
مارت ��ن ه ��وث ،ام� ��س االثن�ي�ن ،املكتب
الإعالم ��ي لرئي�س احلكوم ��ة امل�ستقيلة
ع ��ادل عبد امله ��دي ،على خلفي ��ة ن�شره

املا�ضية ،مبقاطع فيديو اظهرت الطريق
الذي دخلت منه اجلماعات املهاجمة اىل
اخلالين ،والذي كان بالقرب من مواقع
"حزب الله" يف �شرقي بغداد.
 التفا�صيل �ص2

� 256أمر قب�ض وا�ستقدام بينهم
 9وزراء و 24نائب ًا وحمافظ ًا
 بغداد /المدى
�أعلن ��ت هيئ ��ة النزاه ��ة ،ام� ��س
االثن�ي�ن� ،ص ��دور �أوام ��ر قب� ��ض
وا�ستقدام عل ��ى  9وزراء ،و 12نائبا ،و12
حمافظا ،خالل �شهر ت�شرين الثاين املا�ضي.
وقالت دائ ��رة حتقيقات هيئ ��ة النزاهة ،يف
بي ��ان تلقته (املدى)� ،إن ��ه مت "�صدور �أوامر
با�ستق ��دام  9وزراء وم ��ن بدرجتهم ،بينهم
وزي ��ران حاليان وخم�س ��ة �سابقون� ،إ�ضافة
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�إىل وزيري ��ن �أ�سبقني" ،مبين ��ة �أن "الأوامر
�شملت كذلك  12ع�ضوا يف جمل�س النواب،
من �ضمنهم � 10أع�ضاء يف الدورة احلالية،
ف�ض�ل�ا ع ��ن وكي ��ل وزي ��ر ح ��ايل و 3وكالء
�سابق�ي�ن و� 2أ�سبق�ي�ن" .و�أ�ش ��ار البيان �إىل
"�ص ��دور �أوام ��ر قب� ��ض وا�ستق ��دام بح ��ق
حمافظ حايل و 11حمافظ ��ا �سابقا ،و118
ع�ضو جمل�س حمافظ ��ة حاليا ،و 26ع�ضوا
�سابقا و 11ع�ضوا �أ�سبق".
 التفا�صيل �ص3

املتظاهرون يرف�ضون دعوات اقتحام اخل�ضراء وي�ؤكدون ال�سلمية( ..عد�سة :حممود ر�ؤوف)

انتهاء عملية �إرادة الن�صر
ال�سابعة بتطهري  3257كم مربع

7

د .مهند الرباك يكتب :ال�صراع
الرئي�س بني املحا�ص�صة و املواطنة

الكتل تتكفل بـ"بديل" ير�ضي املتظاهرين

 بغداد /المدى
�أك ��د رئي� ��س اجلمهوري ��ة برهم
�صال ��ح ،ام� ��س االثن�ي�ن ،عل ��ى
االلت ��زام بالتوقيت ��ات الد�ستورية الختيار
رئي� ��س جمل� ��س وزراء حلكوم ��ة م�ؤقت ��ة
مر�ضي عنه من ال�شعب.
وقال ��ت الرئا�س ��ة يف بي ��ان تلق ��ت (املدى)
ن�سخ ��ة منه� ،إن "رئي� ��س اجلمهورية برهم
�صال ��ح ا�ستقب ��ل يف ق�صر ال�س�ل�ام ببغداد،

عدد ًا من ر�ؤ�ساء الكتل النيابية يف جمل�س
الن ��واب ،وتدار� ��س الأو�ض ��اع ال�سيا�سي ��ة
والأمنية يف البالد".
و�أكد �صال ��ح بح�سب البي ��ان" ،على �أهمية
االلت ��زام بالتوقيت ��ات الد�ستوري ��ة حل�سم
تر�شي ��ح رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء حلكومة
م�ؤقتة و�ضرورة اختيار �شخ�صية وطنية،
كف ��وء ومر�ضي عن ��ه من ال�شع ��ب العراقي
وق ��ادر على �إجن ��از ا�ستحقاق ��ات الإ�صالح
املطلوب ��ة ،ويكل ��ف بالتهيئ ��ة لإج ��راء

انتخاب ��ات نزيه ��ة وف ��ق قان ��ون انتخاب ��ي
ي�ضم ��ن متثي�ل ً�ا ع ��اد ًال لل�شع ��ب و�إرادت ��ه
احلرة".
و�ش ��دد عل ��ى" ،رف� ��ض العن ��ف ،وجمابه ��ة
اخلارج�ي�ن عن القانون الذي ��ن ي�ستهدفون
االحتجاج ��ات ال�سلمي ��ة والأم ��ن الع ��ام"،
م�ؤك ��دا على "ت�أم�ي�ن احلق ��وق الد�ستورية
يف التظاه ��ر ال�سلمي والتعب�ي�ر عن الر�أي
وحماي ��ة املتظاهري ��ن ال�سلمي�ي�ن والأم ��ن
العام".

احتاد الكرة :الدوري املمتاز متوقف
حتى �إ�شعار �آخر

 بغداد /المدى

�أكد جمل�س ادارة احتاد كرة القدم ا�ستمرار
توق ��ف دوري الك ��رة املمت ��از للمو�س ��م
احل ��ايل الذي مت ت�أجي ��ل مناف�سات ��ه اىل �إ�شعار �آخر
اعتبارا من اجلول ��ة الرابعة من مرحلة الذهاب يوم
ال�ساد�س والع�شرين من �شهر ت�شرين االول املا�ضي
بعد التظاه ��رات واالحتجاجات ال�شعبية التي عمت
العا�صمة بغداد وعدد من حمافظات الفرات االو�سط
واملنطقة اجلنوبية .
وذك ��ر مدي ��ر الدائ ��رة االعالمي ��ة الحتاد ك ��رة القدم
حمم ��د خلف لـ(امل ��دى) :ان احتاد ك ��رة القدم ينتظر
االو�ضاع االمنية الراهنة التي مير بها العراق حيث
ان الوق ��ت احلايل الي�سمح مطلقا بع ��ودة مناف�سات

دوري الك ��رة املمت ��از للدوران من جدي ��د بعد انتهاء
بطول ��ة ك�أ� ��س اخلليج العرب ��ي الرابع ��ة والع�شرين
لك ��رة القدم التي �شارك فيه ��ا منتخبنا الوطني لكرة
القدم بالعا�صمة القطرية الدوحة .
و�أ�ض ��اف ان ع ��ودة احلياة الطبيعي ��ة اىل العا�صمة
بغ ��داد واملحافظ ��ات الو�سطى واجلنوبي ��ة وانتهاء
التظاه ��رات �ستعطي الفر�صة الحتاد الكرة بااليعاز
اىل جلنة امل�سابقات املركزية ملناق�شة الطريقة املثلى
ال�سئن ��اف املو�سم الكروي احل ��ايل بعد الت�شاور مع
ممثل ��ي الفرق الع�شرين امل�شارك ��ة من اجل التو�صل
اىل �صيغ ��ة مقبول ��ة ال�ستمرار دوري الك ��رة املمتاز
للو�ص ��ول اىل ب ��ر االم ��ان بنهايت ��ه لتحقي ��ق الغاية
املرج ��وة من ��ه يف ا�ستف ��ادة املنتخب ��ات الوطني ��ة
العراقية منه ب�شكل كامل.

الرتبية :با�شرنا اال�ستعدادات
المتحانات ن�صف ال�سنة
 بغداد /المدى

وزراء
�سائرون :القوى ال�شيعية بالإجماع تتن�صل عن ت�سمية رئي�س
ٍ
واك ��د رئي� ��س اجلمهوري ��ة عل ��ى" ،متابعة
الأجه ��زة الأمني ��ة حلماي ��ة النا�شط�ي�ن من
عملي ��ات االختط ��اف والرتهي ��ب والت ��ي
تقوم بها ع�صاب ��ات �إجرامية ،والعمل على
دع ��م الدول ��ة وم�ؤ�س�ساته ��ا لفر� ��ض �سيادة
القانون".
وقب ��ل االجتم ��اع اك ��د النائب ع ��ن حتالف
الفتح فا�ضل جاب ��ر ،االثنني ،وجود بوادر
�إيجابي ��ة ب�ش�أن تو�ص ��ل الكت ��ل ال�سيا�سية
اىل ت�سمية بديل لرئي�س الوزراء امل�ستقيل

معلوم ��ات خاطئة عن لق ��اء عبد املهدي
ب�سفراء ثالثة من الدول الأوروبية.
وغ ��رد املكت ��ب الإعالم ��ي لعب ��د املهدي
يف بي ��ان قائ�ل ً�ا� ،إن "رئي� ��س ال ��وزراء
ا�ستقبل �سفراء دول االحتاد االوروبي
يف بغ ��داد ،وج ��رى بح ��ث عالق ��ات
التع ��اون ب�ي�ن اجلانب�ي�ن والتظاهرات
التي ي�شهدها العراق و�أهمية حمايتها
واحلفاظ على �سلميتها ،و�أبدى �سفراء
االحت ��اد االوروبي رغبته ��م امل�ستمرة
بدع ��م الع ��راق باعتب ��اره الدول ��ة
الدميقراطية التي متثل امنوذجا مهما
يف ال�شرق االو�سط".
و�أعاد �سف�ي�ر االحت ��اد الأوروبي ن�شر
تغري ��دة مكت ��ب عب ��د امله ��دي ،وعل ��ق:
ا�ستقب ��ل رئي�س ال ��وزراء عب ��د املهدي
ثالثة �سف ��راء �أوروبيني ولي�س �سفراء
دول االحت ��اد االوروب ��ي .كان �آخ ��ر
اجتماع مع �سف ��راء االحتاد الأوروبي
يف  13ت�شرين الثاين املا�ضي.
و�أثار تعليق هوت ،موجة من ال�سخرية
واالنتق ��ادات لرئي� ��س احلكوم ��ة عب ��د
امله ��دي ومكتب ��ه الإعالم ��ي ،حيث قال
�أح ��د املتفاعل�ي�ن� :إنه ��م كاذب ��ون بع ��د
قلي ��ل �سيقول ��ون �إن موقعن ��ا تعر� ��ض
لالخرتاق .يف �إ�شارة �إىل بيان احل�شد
ال�شعب ��ي املثري للج ��دل وحادث ��ة بيان
االنق�ل�اب ال ��ذي ن�ش ��ر ع�ب�ر احل�س ��اب
الر�سمي جلهاز مكافحة الإرهاب.
فيم ��ا ق ��ال �آخ ��ر" :عليك �أن تعت ��اد على
نف ��اق هذه احلكومة .م ��ن املحتمل �أنك
وافقت عل ��ى �شيء واح ��د ،واحلكومة
تخربن ��ا ب�ش ��يء خمتل ��ف متام ��ا (فهم
عمالء لإيران)".
متفاع ��ل ثال ��ث ق ��ال خماطب� � ًا ال�سفري:
"�شكر ًا لأنك �أخربته (عبد املهدي) فهو
دائما يف و�ضع النوم .تخيل �أن رئي�س
وزراء مث ��ل ه ��ذا يتخ ��ذ الق ��رارات يف
بالدنا!".
 التفا�صيل �ص3

ع ��ادل عبد امله ��دي .وقال جاب ��ر �إن "الكتل
ال�سيا�سي ��ة تعمل جاهدة الختيار �شخ�صية
جدي ��دة كبدي ��ل لرئي�س ال ��وزراء امل�ستقيل
ع ��ادل عبد امله ��دي وان امل�ؤ�شرات املتوفرة
لدينا ف ��ان الكتل �ست�سم ��ي ال�شخ�صية قبل
نهاي ��ة امل ��دة الد�ستوري ��ة املق ��ررة بخم�سة
ع�شر يوما ،مبينا ان "ال�شخ�صية اجلديدة
�ستك ��ون وف ��ق معاي�ي�ر مهني ��ة وتواف ��ق
�شروط مطالب املتظاهرين".
 التفا�صيل �ص3

نف ��ت وزارة الرتبي ��ة ،ام�س االثن�ي�ن ،الأنباء التي حتدثت ع ��ن �إ�صدارها
ق ��رار ًا بت�أجي ��ل الع ��ام الدرا�سي ،م�ؤك ��دة �إنه ��اء اال�ستع ��دادات اخلا�صة
ب�إج ��راء امتحان ��ات ن�ص ��ف ال�سنة .وقال املكت ��ب الإعالمي لل ��وزارة يف بيان تلقت
(املدى) ن�سخة منه� ،إن "هيئة الر�أي التي ترت�أ�سها وزيرة الرتبية �سها خليل العلي
بك مل ُتناق�ش مو�ضوع ت�أجيل العام الدرا�سي لهذا العام" ،م�ؤكدة "ا�ستمرار الدوام
الر�سمي يف املحافظات كافة".
و�أ�ض ��اف املكت ��ب� ،أن ال ��وزارة "�أنه ��ت ا�ستعداداته ��ا اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻠﻮﺟ�ﺴﺘﻴﺔ اﺨﻟﺎ�ﺻﺔ
لإج ��راء امتحانات ن�صف ال�سنة ،اذ منحت ال ��وزارة املدار�س واملديريات �ﺻﻼﺣﻴﺔ
ﺤﺗﺪﻳﺪ اﺠﻟﺪول اﻻﻣﺘﺤﺎﻲﻧ� ،أم ��ا فيم ��ا يخ� ��ص روات ��ب الهيئات التعليمي ��ة العاملة
يف املديري ��ات العام ��ة للرتبي ��ة يف جمي ��ع املحافظات ف� ��أن م�س�ؤولي ��ة �صرفها تقع
عل ��ى املحافظات".ودعا املكتب ،الطلب ��ة �إىل "احلذر من مروج ��ي الإ�شاعات و�أخذ
الق ��رارات ال�صائب ��ة من املواقع املوثق ��ة الر�سمية لوزارة الرتبي ��ة حفاظ ًا على عمل
امل�ؤ�س�سة الرتبوية يف البالد".

الداخلية :قطعنا �شوط ًا كبرياً يف �إعادة النازحني

التخطيط تطلق التعداد العام يف  3حمافظات
 بغداد /المدى
اعلنت وزارة التخطيط،
ام� ��س االثن�ي�ن ،اط�ل�اق
التجرب ��ة امليداني ��ة للتع ��داد العام
لل�سكان يف ثالث حمافظات.
وق ��ال املتح ��دث الر�سم ��ي با�س ��م
وزارة التخطي ��ط عب ��د الزه ��رة
الهنداوي يف بي ��ان تلقته (املدى)
�إن "ال ��وزارة اطلق ��ت التجرب ��ة
امليداني ��ة للتع ��داد الع ��ام لل�سكان
وامل�ساك ��ن الت ��ي تنفذه ��ا مالكات
اجله ��از املرك ��زي لالح�ص ��اء يف

مناطق خمتارة مبحافظات بغداد
والب�صرة واربيل".
وا�ض ��اف الهن ��داوي ان "التجربة
ت�أت ��ي ا�ستع ��دادا لتنفي ��ذ التع ��داد
نهاية العام املقبل ."٢٠٢٠
و�سبق ان ك�ش ��ف وزير التخطيط
ن ��وري �صب ��اح الدليم ��ي �أن تنفيذ
التع ��داد الع ��ام لل�س ��كان ه ��و حتد
وا�ضح لظ ��روف الع ��راق احلالية
وهي ر�سال ��ة وا�ضحة بان العراق
دولة �آمنة وم�ستقرة.
ب ��دوره ا�ستعر� ��ض رئي�س اجلهاز
املرك ��زي للإح�ص ��اء �ضي ��اء عواد

كاظ ��م �أب ��رز التع ��دادات العام ��ة
الت ��ي نفذها اجلهاز خالل الفرتات
املا�ضي ��ة والت ��ي كان �أجنحه ��ا
وا�شمله ��ا ع ��ام  1977وعل ��ى
م�ست ��وى املنطق ��ة العربي ��ة وفق ��ا
لتو�صي ��ات الأمم املتحدة ،م�شريا
اىل ان هن ��اك حم ��اوالت بع ��د عام
 2003لتنفي ��ذ التع ��داد ولكنه ��ا مل
تنجح.
واك ��د كاظ ��م ان التع ��داد �سيوف ��ر
م�ؤ�شرات دميوغرافية واجتماعية
واقت�صادي ��ة وه ��ي لي�س ��ت عملية
ع ��د ال�س ��كان فق ��ط مبين ��ا الأدوار

املتوقعة من الوزارات وكل ح�سب
طبيعة عملها.
يف �سي ��اق مت�ص ��ل ،ا�ستقبل وزير
الداخلية يا�س�ي�ن طاهر اليا�سري،
ام� ��س االثن�ي�ن ،نائ ��ب ممث ��ل
مفو�ضي ��ة الأمم املتح ��دة ال�سامية
ل�ش� ��ؤون الالجئ�ي�ن يف الع ��راق
فيليبا كاندل ��ر والوفد املرافق لها.
واع ��رب اليا�سري ع ��ن ا�ستعداده
لتقدمي الدعم والتع ��اون امل�شرتك
م ��ن �أج ��ل ع ��ودة النازح�ي�ن �إىل
مناط ��ق �سكناه ��م ،وتط ��رق خالل
اللق ��اء �إىل الآلي ��ات املتبع ��ة يف

عملي ��ات �إع ��ادة العوائ ��ل النازحة
يف الع ��راق ،الف ًت ��ا �إىل �أن وزارة
الداخلي ��ة قطع ��ت �شوط ��ا كب�ي�را
يف �إع ��ادة �أغل ��ب النازح�ي�ن �إىل
مناطقهم.
و�أك ��د الوزير تع ��اون الوزارة يف
جمال �إكمال تدقي ��ق امللف الأمني
للنازحني و�إيجاد احللول املالئمة
للمواطن�ي�ن الذي ��ن ال ميلك ��ون
اوراق ��ا ثبوتية ،كا�شفا عن ا�صدار
�أوامر بافتتاح عدد من املكاتب يف
مدين ��ة املو�ص ��ل لإ�ص ��دار البطاقة
الوطنية وجوازات ال�سفر.
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سياسة
م�صادر:
ال �سلطة
للفيا�ض على
اعالم الهيئة
 بغداد /المدى

عاد ال�صراع داخل
م�ؤ�س�سة الح�شد ال�شعبي
الى الواجهة مرة
اخرى ،لكن رجوعه
هذه المرة جاء في
توقيت ح�سا�س للغاية
حيث تواجه ف�صائل
تابعة للح�شد اتهامات
بالم�شاركة في "ليلة
ال�سنك" الدموية التي
ارتفع عدد �ضحاياها الى
اكثر من  100بين قتيل
وجريح ،وتحذيرات
من هجمات جديدة
م�شابهة قد تحدث
م�ساء اليوم الثالثاء مع
دعوات اقتحام المنطقة
الخ�ضراء.

ليحرروه ��م من "كتائب ح ��زب الله التي
اعتقلته ��م"! .وغ�ص ��ت مواق ��ع التوا�صل
االجتماع ��ي بعد هج ��وم ال�سن ��ك الدامي
ليل ��ة الجمع ��ة عل ��ى ال�سب ��ت الما�ضي ��ة،
بمقاط ��ع فيدي ��و اظه ��رت الطري ��ق الذي
دخل ��ت من ��ه الجماع ��ات المهاجم ��ة ال ��ى
الخالني ،وال ��ذي كان بالقرب من مواقع
"حزب الله" في �شرقي بغداد.
كم ��ا كان ��ت وثائق م�سربة م ��ن ت�شكيالت
تابع ��ة ل ��وزارة الداخلي ��ة ،قال ��ت بانه ��ا
ر�ص ��دت في نف� ��س تلك الليل ��ة ،خروج 4
عج�ل�ات ت�ض ��م م�سلحين م ��ن جامع بقية
الله في �ش ��ارع فل�سطي ��ن ،وهو معروف

كذبت هيئة المنافذ الحدودية ،ام�س االثنين،
تقاري ��ر تفي ��د بو�ص ��ول � 500آلي ��ة ع�سكري ��ة
�أمريكي ��ة �إلى قاع ��دة عين الأ�سد ف ��ي الأنبار،
قادمة من الأردن.
وق ��ال مدي ��ر العالق ��ات بالهيئ ��ة ع�ل�اء الدين
القي�س ��ي في بيان تابعته (الم ��دى) �إن الأنباء
الت ��ي �أ�ش ��ارت �إلى دخول ق ��وات �أمريكية �إلى
العراق عبر المنافذ الغربية طريبيل ،الوليد،
القائم عارية عن ال�صحة.
و�أ�ض ��اف �أن "جمي ��ع المنافذ تعم ��ل ب�صورة
طبيعي ��ة" ،داعيا "بع�ض القن ��وات الف�ضائية
والإعالمي ��ة �إل ��ى توخ ��ي دق ��ة المعلوم ��ة في
الن�ش ��ر عب ��ر المواق ��ع لتجنب ت�ضلي ��ل الر�أي
العام".
وكان ��ت و�سائ ��ل �إع�ل�ام ن�شرت تقاري ��ر تفيد
بو�ص ��ول � 500آلي ��ة ع�سكري ��ة �أمريكي ��ة �إلى
قاع ��دة عي ��ن الأ�س ��د ف ��ي الأنب ��ار ،قادم ��ة من
الأردن.
وكان بي ��ان ع�سك ��ري عراقي ذك ��ر �أن خم�سة
�صواري ��خ �سقط ��ت قبل �أيام عل ��ى قاعدة عين
الأ�سد الجوية ،مقر تواجد القوات الأمريكية

بان ��ه تاب ��ع لـ"ح ��زب الل ��ه" .واك ��دت
الوثائق ،التي لم يت�سن لـ(المدى) الت�أكد
من �صحتها ،ان ال�سي ��ارات كانت متجهة
الى التحرير.
ليلة الهكر
بقي ��ت تلك الت�سريب ��ات مثار جدل ،حتى
ليل ��ة االثنين الما�ضي ��ة ،حين ن�شر موقع
الح�ش ��د االلكترون ��ي ،بيان ��ا غريب ��ا ،قال
بان ��ه يتعل ��ق ب�ش� ��أن احداث ج ��رت في 6
كان ��ون االول الما�ض ��ي بي ��ن �ساحت ��ي
الخالن ��ي وال�سن ��ك ،قب ��ل ان يت ��م حذف ��ه
بعد ذل ��ك بدقائق واعالن الهيئة "قر�صنة

الموق ��ع" .وق ��ال البي ��ان ان مجامي ��ع
م ��ن المتظاهري ��ن ق ��رب م ��ر�آب ال�سن ��ك
الذي ��ن خرج ��وا تلبية لـ"دع ��وة مرجعية
ال�سي�ستان ��ي" ا�ستنج ��دوا بالح�ش ��د من
"مجامي ��ع ملثم ��ة" ت�سيط ��ر عل ��ى تل ��ك
المواقع.
وكانت ف�صائ ��ل م�سلحة واحزاب مقربة
للح�شد دعت الجمعة الما�ضية ،ان�صارها
ال ��ى التجم ��ع ق ��رب �ساح ��ة التحري ��ر
للم�شارك ��ة بالتظاه ��رات عم�ل� ًا بدع ��وة
النجف.
وا�ضاف البي ��ان" :كانت هذه المجاميع
الملثم ��ة تخطط ال�ستف ��زاز المتظاهرين

ومنعه ��م م ��ن التواجد في بناي ��ة المر�آب
وق ��د تعر� ��ض ع ��دد م ��ن ال�سلميي ��ن ال ��ى
االعت ��داء بال�سكاكي ��ن ( )...وقناب ��ل
المولوتوف" ،م�شيرا الى انه "تم خطف
 23متظاهرا �سلميا" في تلك االحداث.
وق ��ال الح�ش ��د ف ��ي البي ��ان المزي ��ف �إنه
بعد تدخله النق ��اذ المخطوفين "تعر�ض
الطالق نار كثيف" ،وا�شتبك بعد ذلك مع
"القبعات الزرق و�سرايا ال�سالم" الذين
قال بانهم م�سلح ��ون ويحملون �سكاكين
قرب المطعم التركي.
وانته ��ت تل ��ك الليل ��ة بح�س ��ب البي ��ان
المزع ��وم ،بعق ��د اجتم ��اع بي ��ن "قيادات

عمليات بغداد:
متواجدون قرب �ساحات
التظاهر و�سنتدخل عند
حدوث اخلطر

في محافظة الأنبار غربي العراق.
و�أك ��د رئي� ��س اللجن ��ة الأمني ��ة ف ��ي مجل� ��س
محافظة الأنب ��ار ،نعيم الكع ��ود ،في ت�صريح
�أن ال�صواري ��خ الخم�س ��ة الت ��ي �سقط ��ت على
قاع ��دة "عي ��ن الأ�س ��د" الجوي ��ة ،ف ��ي ناحي ��ة
البغ ��دادي ،غرب ��ي الأنب ��ار ،لم ت�سف ��ر عن �أية
خ�سائر ب�شرية� ،أو مادية.
و�أ�ض ��اف الكع ��ود �أن ال�صواري ��خ �أطلقت من
�سي ��ارة كان ��ت مركون ��ة عل ��ى جان ��ب طري ��ق
قب ��ل نقطة "ماج ��د" الأمنية التابع ��ة للجي�ش
العراق ��ي ،قرب ناحية البغ ��دادي حيث موقع
قاعدة "عين الأ�سد" الجوية.
وتعتب ��ر قاعدة عين الأ�س ��د (قاعدة القاد�سية
�سابقا) ثاني �أكبر القواعد الجوية في العراق
بعد قاعدة بلد الجوية.
وكان �أكث ��ر م ��ن  300ع�سك ��ري �أمريك ��ي ق ��د
و�صل ��وا ع ��ام � 2014إلى تلك القاع ��دة و�أُعلن
حينه ��ا ب� ��أن دوره ��م الأ�سا�س ��ي ه ��و تدري ��ب
القوات العراقية على محاربة "داع�ش" الذي
احتل المو�صل ثاني مدن العراق في حزيران
من نف� ��س العام ،حي ��ث تبعد القاع ��دة ب�ضعة
كيلومت ��رات عن ناحية البغ ��دادي التي كانت
ي�سيطر عليها "داع�ش" في �أوائل .2015

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

 بغداد /المدى
�أك ��دت قيادة العمليات الم�شتركة ،ام�س االثنين� ،أن
قوات قيادة عمليات بغداد دخلت خيام المعت�صمين
ب�ساح ��ة الخالن ��ي و�س ��ط العا�صم ��ة بالتن�سيق مع
المتظاهري ��ن خالل الأح ��داث الأمني ��ة الأخيرة في
محي ��ط ال�سنك ،فيما بينت �أن قي ��ادة عمليات بغداد
متواج ��دة بالقرب من �ساح ��ات التظاهر و�ستتدخل

ف ��ي ح ��ال وق ��وع �إي ح ��دث امن ��ي يعر� ��ض حي ��اة
المتظاهرين للخطر.
وق ��ال المتح ��دث با�س ��م القي ��ادة الل ��واء تح�سي ��ن
الخفاج ��ي �إن "ق ��وات قي ��ادة عمليات بغ ��داد دخلت
خي ��ام المعت�صمي ��ن الجمع ��ة الما�ضي ��ة ف ��ي �ساحة
الخالني ومحيط ال�سنك و�سط العا�صمة بالتن�سيق
مع الجه ��ات الأمنية الأخ ��رى لحماية المتظاهرين
وفر�ض القانون" ،الفتا �إلى �أن "عمل قيادة عمليات

الح�ش ��د وال�سراي ��ا واالم ��ن الوطن ��ي
وعمليات بغداد لتن�سحب ال�سرايا والقوة
التي جاءت لتحرير المختطفين".
وكان ��ت ت�صريح ��ات �سبق ��ت البي ��ان
المفب ��رك ب�ساع ��ات قليل ��ة ،لقي ��ادات في
الح�ش ��د و�شخ�صيات مقرب ��ة من الح�شد،
ق ��د المحت بتدخل قوة "لم تك�شف عنها"
لتحرير مختطفين في الن�سك ،وهو كالم
قريب من "بيان الهكر".
�إن�شقاق الح�شد
لك ��ن قي ��ادي �ساب ��ق ف ��ي الح�ش ��د ق ��ال
لـ(الم ��دى) ان البي ��ان "كان �صحيحا وتم
نفي ��ه ب�ضغ ��ط م ��ن فال ��ح الفيا� ��ض الذي
اعتر� ��ض عل ��ى طريق ��ة كتابت ��ه ووق ��ت
ن�شره".
وا�ض ��اف القيادي الذي طل ��ب عدم ن�شر
ا�سم ��ه لح�سا�سي ��ة المو�ض ��وع" :اع�ل�ام
الح�ش ��د م�سيطر عليه م ��ن قبل ابو مهدي
المهند� ��س وال �سلط ��ة للفيا� ��ض علي ��ه"،
مبين ��ا انه بعد ال�ضغط على الهيئة اللغاء
البي ��ان ،ت ��م التروي ��ج لـ"ق�ضي ��ة تهكي ��ر
الموقع".
ودخ ��ل "الهك ��ر المجه ��ول" بق ��وة ف ��ي
الآون ��ة االخي ��رة على خ ��ط التظاهرات،
خ�صو�ص ��ا في االنق�ل�اب المزعوم ال�شهر
الما�ضي ،وال ��ذي تزامن مع خطة دموية
كانت تعد لتفريق المتظاهرين اي�ضا من
ال�سنك و�ساحة التحرير.
كم ��ا ان لرئي� ��س الهيئ ��ة ونائب ��ه ،تاريخ
�سابق في ت�ض ��ارب الت�صريحات والنفي
المتبادل ،خ�صو�صا في ق�ضية ا�ستهداف
مقرات الح�شد ال�شعبي بطائرات م�سيرة،
ف ��ي ال�صي ��ف الما�ضي ،والت ��ي اتهم فيها
المهند� ��س امري ��كا وا�سرائي ��ل بالهجوم
وهو مانفاه الفيا�ض.
تحذيرات من تظاهرات
الثالثاء
وف ��ي تط ��ور جدي ��د لي� ��س بعي ��دا ع ��ن
االحتجاج ��ات ،ك�ش ��ف م�ص ��در امن ��ي
لـ(المدى) ع ��ن ورود معلومات باحتمال
وقوع "اعمال عن ��ف" مع نية متظاهرين
م ��ن المحافظ ��ات المج ��يء ال ��ى �ساح ��ة
التحرير نهار اليوم الثالثاء.
وي ��روج منذ ايام عل ��ى مواقع التوا�صل
االجتماع ��ي ،ال ��ى تظاه ��رة حا�شدة يوم
 10كانون االول (اليوم الثالثاء) تنطلق
من كربالء باتجاه �ساحة التحرير.
ويق ��ول الم�ص ��در الذي طلب ع ��دم ن�شر
ا�سم ��ه ان المعلوم ��ات ترج ��ح "قي ��ام
بع� ��ض المند�سين بمحاول ��ة عبور ج�سر
الجمهورية وخلق حال ��ة من الفو�ضى"،
مبينا ان ��ه قد يتم "اقتح ��ام م�سلحين في
ذل ��ك الوق ��ت المطع ��م الترك ��ي وبنايات
اخرى بمحيط �ساحة التحرير واالعتداء
على المحتجين ال�سلميين".

متظاهرون
بعد �ساعات
جمزرة
ال�سنك

املنافذ تنفي دخول قوة �أمريكية
كبرية �إىل العراق
 بغداد /المدى
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"هكر احل�شد" يظهر بعد ليلة ال�سنك الدموية وحتذيرات
من �سيناريو م�شابه اليوم

و�سرب ��ت من�ص ��ات التوا�ص ��ل ف ��ي ليل ��ة
"ظه ��ور الهكر" فيديو قيل انه �صدر من
قيادة عمليات بغداد ،قبل ان ينت�شر خبر
اقال ��ة قي�س المحمداوي قائ ��د العمليات،
يظه ��ر قي ��ام جن ��ود يرت ��دون مالب� ��س
الجي�ش يقومون بتحرير متظاهرين في
م ��كان غير معروف بعد اخطافهم على يد
جماعة م�سلحة.
وقال احد المختطفين في الفيديو ،وهو
مع�ص ��وب العيني ��ن ومقي ��دة ذراعيه الى
ظه ��ره ،الح ��د الجن ��ود المحرري ��ن ،بانه
"تعر� ��ض لتعذي ��ب فظي ��ع" ،وتو�سل به
بفك قي ��ده ،فيما رد الجندي بانهم جاءوا

واذكى "هكر الكتروني" في وقت مت�أخر
من م�س ��اء االثنين ال�صراع داخل الهيئة،
بع ��د ان اته ��م في بيان ن�ش ��ره على موقع
الهيئ ��ة  -بح�س ��ب بي ��ان الح ��ق للح�شد-
�سراي ��ا ال�س�ل�ام التابع ��ة لزعي ��م التي ��ار
ال�ص ��دري مقت ��دى ال�ص ��در بـ"خط ��ف"
متظاهري ��ن ف ��ي �ساح ��ة التحري ��ر ليل ��ة
ح ��ادث الخالني ما دعا الى تدخل الح�شد
الطالق �سراحهم.
وقب ��ل نفي الح�شد م�س�ؤوليته عن "بيان
الهكر" ،كان رئي�س الهيئة فالح الفيا�ض،
قد ا�ص ��در بيانا مازال موجودا في موقع
الهيئة ،طالب فيه جمي ��ع ف�صائل الح�شد
بعدم الم�شاركة باي مهمات داخل مناطق
التظاهر.
وفه ��م من البيان حينها ،بانه كان ا�شارة
الى �سراي ��ا ال�سالم بالتراج ��ع عن الدور
ال ��ذي تلعبه في حماي ��ة المتظاهرين في
�ساح ��ة التحري ��ر ع ��ن طري ��ق م ��ا يعرف
بـ"ا�صح ��اب القبع ��ات ال ��زرق" ،قب ��ل ان
يتدخل "الهكر" ليفر�ض ت�صور ًا �آخر.
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بغ ��داد الحف ��اظ عل ��ى �أروح المتظاهري ��ن وحماية
التظاهرات من �أي �أعمال �إجرامية".
و�أ�ض ��اف �أن "التن�سي ��ق مع المتظاهري ��ن وت�شكيل
غرفة م�شترك ��ة بينهم وبين الق ��وات الأمنية ت�سهل
عملي ��ة حماي ��ة المتظاهري ��ن" ،مبين ��ا �أن "ق ��وات
قيادة عمليات بغ ��داد متواجدة بالقرب من �ساحات
التظاه ��ر و�ستتدخ ��ل ف ��ي وق ��وع �إي ح ��دث امن ��ي
يعر�ض حياة المتظاهرين للخطر".

�شرطة كركوك :القب�ض على �إرهابيين و�ضبط �صواريخ في الحويجة

انتهاء عملية �إرادة الن�صر ال�سابعة بتطهري  3257كم مربع
 بغداد /المدى
�أعلن ��ت خلي ��ة االع�ل�ام االمن ��ي ،ام� ��س
االثني ��ن ،تدمي ��ر  18نفق� � ًا و 20وك ��ر ًا
للإرهابيي ��ن ،ف�ض�ل�ا ع ��ن العث ��ور على
 164عب ��وة نا�سف ��ة و 76قنب ��رة هاون
خالل المرحلة ال�سابعة من عملية ارادة
الن�ص ��ر .وقال ��ت الخلية ف ��ي بيان تلقت
(الم ��دى) ن�سخة من ��ه" ،كما عه ��د �أبناء
ال�شع ��ب العراقي الكريم هم ��ة وعزيمة
قواتنا الم�سلحة ،ها هم الإبطال ينهون
اليوم المرحلة ال�سابعة من عملية �إرادة
الن�ص ��ر والت ��ي انطلق ��ت ي ��وم ال�ساب ��ع
م ��ن كان ��ون الأول الج ��اري وبتوجي ��ه
م ��ن القائ ��د الع ��ام للق ��وات الم�سلح ��ة،
و�إ�ش ��راف قي ��ادة العملي ��ات الم�شتركة،
وفق� � ًا لمعلوم ��ات ا�ستخباري ��ة دقيق ��ة
وب�إ�سن ��اد م ��ن طي ��ران الق ��وة الجوي ��ة
وطي ��ران الجي� ��ش وطي ��ران التحال ��ف
الدولي".
و�أ�ضاف ��ت" :ا�شتركت في هذه المرحلة
قطع ��ات قي ��ادة عملي ��ات �ص�ل�اح الدين
والقطع ��ات الم�شترك ��ة وف ��وج �س ��وات

املدير العام
غادة العاملي

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

مديري ��ة �شرطة �ص�ل�اح الدي ��ن والفوج
التكتيكي مديري ��ة �شرطة �صالح الدين،
والل ��واء  88ح�شد �شعب ��ي ،واللواء 21
ح�ش ��د �شعبي" .و�أو�ضح ��ت� ،أن "نتائج
المرحل ��ة ال�سابع ��ة م ��ن عملي ��ة �إرادة
الن�صر كانت تدمير  18نفق ًا ،و 20وكر ًا
للإرهابيين ،و 4موا�ضع للر�صد ،ف�ضال،
ع ��ن الق ��اء القب� ��ض عل ��ى  21مطلوب ��ا،
وتفجير  54عبوة نا�سفة ،والعثور على
 164عب ��وة نا�سف ��ة و 4اكيا�س تحتوي
مادة اليوري ��ا و 76قنبرة هاون ،ف�ضال
ع ��ن العث ��ور عل ��ى حزامي ��ن نا�سفين"،
الفت ��ة ال ��ى �أن "قواتنا الأمني ��ة �ستبقى
بجمي ��ع �صنوفها عين الع ��راق من اجل
�سالمة الوطن وتجفيف منابع الإرهاب
والق�ض ��اء علي ��ه وتطهي ��ر الأر� ��ض من
مخلفاته ب�شكل تام".
واك ��دت ان "الم�ساح ��ة الكلي ��ة التي تم
تفتي�شه ��ا ف ��ي المرحلة ال�سابع ��ة بلغت
()3257كم مربع".
بدوره ��ا ،اعلن ��ت قي ��ادة ال�شرط ��ة
االتحادي ��ة ،ام� ��س االثني ��ن ،ع ��ن �إلقاء
القب� ��ض عل ��ى �إرهابيي ��ن و�ضب ��ط

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

�صواريخ في ق�ض ��اء الحويجة جنوبي
كرك ��وك .وذك ��رت القي ��ادة ف ��ي بيان ان
"قطعات الفرقة الثالثة �شرطة اتحادية
وت�شكيالته ��ا با�ش ��راف قائ ��د الفرق ��ة
و�آم ��ري الت�شكيالت والوحدات با�شرت
بواج ��ب تفتي� ��ش وتطهي ��ر المناط ��ق
والقرى في ق�ضاء الحويجة من مخلفات
داع�ش الإرهابي �ضمن ال�صفحة الثانية

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

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

م ��ن (عملي ��ات �إرادة الن�ص ��ر ال�سابعة)
والتي انطلقت يوم �أم�س".
و�أ�ضاف ��ت �أن "الواج ��ب �أ�سف ��ر ع ��ن
تفتي� ��ش وتطهي ��ر ( )52قري ��ة وتفكي ��ك
و�إت�ل�اف ( )111عب ��وة نا�سف ��ة مختلفة
الأ�ش ��كال والأحجام ،ف�ض�ل ً�ا عن العثور
عل ��ى ثالث ��ة �صواري ��خ كاتيو�ش ��ا،
والعث ��ور عل ��ى �أربعة �صواري ��خ قاذفة

RBG7بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى العث ��ور على
�أربع ��ة مقذوف ��ات طائ ��رة م�سي ��رة".
و�أو�ضح ��ت القي ��ادة� ،أن ��ه "ت ��م العثور
عل ��ى ثمانية م�ساط ��ر تفجي ��ر ،وتدمير
وردم نف ��ق وخن ��دق �شق ��ي ،ف�ض�ل ً�ا عن
�إلق ��اء القب�ض على ( )15من المطلوبين
وفق م ��واد مختلفة ،بالإ�ضافة �إلى �إلقاء
القب�ض على ثالثة ارهابيين".
الى ذل ��ك اعلنت مديري ��ة اال�ستخبارات
الع�سكري ��ة ،اعتق ��ال اح ��د االرهابيي ��ن
اي�س ��ر المو�ص ��ل .وقال ��ت المديري ��ة
ف ��ي بيان تلق ��ت (الم ��دى) ن�سخ ��ة منه،
�إن "مف ��ارز �شعب ��ة اال�ستخب ��ارات
الع�سكرية في الفرقة  14وبالتعاون مع
ا�ستخب ��ارات ل ��واء الم�ش ��اة  50تمكنت
م ��ن القاء القب�ض عل ��ى �أحد االرهابيين
في منطقة ال�شرقاط اي�سر المو�صل".
و�أ�ضاف ��ت �أن المعتق ��ل "ه ��و اح ��د
العنا�ص ��ر الت ��ي قدم ��ت معلوم ��ات ع ��ن
قطعاتن ��ا الأمني ��ة والمتعاوني ��ن معه ��ا
لداع� ��ش االرهابي قب ��ل التحرير ،ومن
المطلوبي ��ن للق�ض ��اء بموج ��ب مذك ��رة
قب�ض وفق �أحكام المادة � 4إرهاب".
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سياسة

االحتاد الأوروبي ّ
يكذب رئي�س الوزراء :من ا�ستقبلتهم
لي�سوا �سفراءنا

 بغداد /المدى

�أحرج �سفير االتحاد الأوروبي
في العراق ،مارتن هوث ،ام�س
االثنين ،المكتب الإعالمي
لرئي�س الحكومة الم�ستقيلة
عادل عبد المهدي ،على
خلفية ن�شره معلومات خاطئة
عن لقاء عبد المهدي ب�سفراء
ثالثة من الدول الأوروبية.
وغرد المكتب الإعالمي
لعبد المهدي في بيان قائالً،
�إن "رئي�س الوزراء ا�ستقبل
�سفراء دول االتحاد االوروبي
في بغداد ،وجرى بحث
عالقات التعاون بين الجانبين
والتظاهرات التي ي�شهدها
العراق و�أهمية حمايتها
والحفاظ على �سلميتها ،و�أبدى
�سفراء االتحاد االوروبي
رغبتهم الم�ستمرة بدعم
العراق باعتباره الدولة
الديمقراطية التي تمثل
انموذجا مهما في ال�شرق
االو�سط".

و�أع ��اد �س ��فير االتح ��اد الأوروبي ن�ش ��ر
تغري ��دة مكت ��ب عب ��د المه ��دي ،وعل ��ق:
ا�س ��تقبل رئي� ��س ال ��وزراء عب ��د المهدي
ثالثة �س ��فراء �أوروبيين ولي�س �س ��فراء
دول االتح ��اد االوروب ��ي .كان �آخ ��ر
اجتم ��اع مع �س ��فراء االتح ��اد الأوروبي
في  13ت�شرين الثاني الما�ضي.
و�أثار تعليق هوت ،موجة من ال�سخرية
واالنتق ��ادات لرئي� ��س الحكوم ��ة عب ��د
المه ��دي ومكتب ��ه الإعالم ��ي ،حي ��ث قال
�أح ��د المتفاعلين� :إنهم كاذبون بعد قليل
�سيقولون �إن موقعنا تعر�ض لالختراق.
ف ��ي �إ�ش ��ارة �إلى بي ��ان الح�ش ��د ال�شعبي
المثي ��ر للج ��دل وحادثة بي ��ان االنقالب
الذي ن�شر عبر الح�ساب الر�سمي لجهاز

عادل عبد املهدي
مع �سفراء
اوروبيني
مكافحة الإرهاب.
فيم ��ا ق ��ال �آخ ��ر" :علي ��ك �أن تعت ��اد على
نفاق ه ��ذه الحكومة .م ��ن المحتمل �أنك
وافق ��ت عل ��ى �ش ��يء واح ��د ،والحكومة
تخبرنا ب�شيء مختلف تماما (فهم عمالء
لإيران)".
متفاع ��ل ثال ��ث ق ��ال مخاطب� � ًا ال�سفي ��ر:
"�شكر ًا لأنك �أخبرته (عبد المهدي) فهو
دائما في و�ض ��ع النوم .تخيل �أن رئي�س
وزراء مث ��ل ه ��ذا يتخ ��ذ الق ��رارات ف ��ي
بالدنا!".
وكان بي ��ان مكت ��ب عب ��د المه ��دي ق ��د
�أك ��د ان "�سف ��راء االتح ��اد االوروب ��ي
�أب ��دوا رغبتهم الم�ستم ��رة بدعم العراق
باعتباره الدولة الديمقراطية التي تمثل

انموذج ��ا مهم ��ا ف ��ي ال�ش ��رق االو�س ��ط،
وان االتح ��اد االوروب ��ي يع ��د الع ��راق
�شري ��كا ويحر�ص عل ��ى �سمعته وتعزيز
نظامه وتجربت ��ه الديمقراطية" ،م�شيرا
الى انهم "ا�شادوا ب ��دور رئي�س مجل�س
ال ��وزراء بتحقيق تطور مهم في عالقات
الع ��راق الخارجي ��ة ،وبالأخ�ص مع دول
االتحاد االوروبي".
و�أع ��رب ال�سف ��راء ع ��ن قلقه ��م بح�س ��ب
بي ��ان رئي� ��س الحكوم ��ة الم�ستقيل ��ة
"م ��ن ا�سته ��داف المتظاهري ��ن من قبل
المخربين واهمية منع وقوع اي اعتداء
عليهم وعلى القوات الأمنية".
و�أك ��د رئي� ��س مجل�س ال ��وزراء "اعتزاز
الع ��راق بعالق ��ات ال�شراك ��ة والتع ��اون

"� 256أمر قب�ض وا�ستقدام بينهم
 9وزراء و 24نائب ًا وحمافظ ًا
 بغداد  /املدى

�أعلنت هيئة النزاهة ،ام�س
االثنني� ،صدور �أوامر قب�ض
وا�ستقدام على  9وزراء ،و 12نائبا،
و 12حمافظا ،خالل �شهر ت�شرين
الثاين املا�ضي.
وقالت دائرة حتقيقات هيئة
النزاهة ،يف بيان تلقته (املدى)،
�إنه مت "�صدور �أوامر با�ستقدام
 9وزراء ومن بدرجتهم ،بينهم
وزيران حاليان وخم�سة �سابقون،
�إ�ضافة �إىل وزيرين �أ�سبقني"،
مبينة �أن "الأوامر �شملت كذلك
 12ع�ضوا يف جمل�س النواب ،من
�ضمنهم � 10أع�ضاء يف الدورة
احلالية ،ف�ضال عن وكيل وزير
حايل و 3وكالء �سابقني و2
�أ�سبقني".
و�أ�ش ��ار البيان �إىل "�ص ��دور �أوامر قب�ض وا�ستقدام بحق
حمافظ ح ��ايل و 11حمافظا �سابقا ،و 118ع�ضو جمل�س
حمافظة حاليا ،و 26ع�ض ��وا �سابقا و 11ع�ضوا �أ�سبق"،
الفت ��ة �إىل "�شمول  32مديرا عاما بتلك الأوامر ،منهم 19
مدي ��را عاما حاليا يف وزارات النفط والكهرباء والرتبية
وال�صح ��ة وال�صناعة وديوان الوقف ال�سني ،و 11مديرا
�سابق ��ا يف جمل� ��س ال ��وزراء و�أمان ��ة بغ ��داد ووزارات
التعلي ��م الع ��ايل وال�صحة والبلدي ��ات والأ�شغ ��ال العامة
والنقل وال�صناعة� ،إ�ضافة �إىل مديرين عامني �أ�سبقني يف
وزارتي ال�صحة والنقل".
و�أك ��دت دائ ��رة التحقيق ��ات� ،أن "جمموع �أوام ��ر القب�ض
واال�ستقدام ال�صادرة بحق املتهمني بلغت � 256أمرا ،منها

� 221أم ��ر ا�ستقدام و� 35أمر قب�ض" ،مبينة �أنه مت "تنفيذ
� 51أم ��را ،فيما �أحيل  68متهما �إىل حمكمة حتقيق �أخرى
وحمكمة املو�ضوع �أو �إىل جهات حتقيقية �أخرى".
ويوا�ص ��ل املتظاه ��رون يف بغ ��داد وحمافظ ��ات ،و�س ��ط
وجنوب ��ي الع ��راق ،م ��ع ان�ضم ��ام معت�صم�ي�ن يف امل ��دن
ال�شمالي ��ة والغربي ��ة ،احتجاجاته ��م لل�شه ��ر الثال ��ث على
الت ��وايل ،حت ��ت املطر وموج ��ة الربد التي حل ��ت م�ؤخر ًا
ورغم ا�ستقالة رئي�س احلكومة عادل عبد املهدي ،مطالبني
بح ��ل الربمل ��ان وحماكم ��ة املتورط�ي�ن بقت ��ل املتظاهرين
و�إجراء انتخابات مبكرة.
احت�شد املتظاهرون من جديد االثنني يف �ساحة التحرير
يف بغداد وجنوبي العراق رغم وقوع ع�شرات القتلى يف
"مذبح ��ة ال�سن ��ك" اجلمعة والتي مثلت نقطة حتول يف
م�س ��ار حركة االحتجاج العفوية التي قتل فيها املئات منذ
الأول من ت�شرين الأول املا�ضي .و�شددت القوات الأمنية
�إجراءاتها لتجنب ما وقع اجلمعة.
ومنذ �أكرث من �شهرين يطال ��ب العراقيون بتغيري الطبقة
ال�سيا�سي ��ة التي حتتكر ال�سلطة منذ  16عاما ،ويتهمونها
بالف�س ��اد واملح�سوبي ��ة والتبعي ��ة لإي ��ران .ووا�ص ��ل
املحتج ��ون يف بغ ��داد االحت�ش ��اد يف �ساح ��ة التحري ��ر
الرمزي ��ة ،املعق ��ل الرئي� ��س للمظاه ��رات ،فيم ��ا انت�ش ��ر
�آخ ��رون عن ��د ج�س ��ري ال�سن ��ك والأح ��رار القريب�ي�ن .من
جانبه ��ا ،فر�ضت ق ��وات الأمن �إجراءات م�ش ��ددة و�أغلقت
ثالث ��ة ج�سور رئي�سة عن ��د مواقع التظاه ��ر ،ملنع و�صول
املتظاهري ��ن �إىل املنطقة اخل�ضراء حي ��ث مقار احلكومة
وجمل�س النواب وال�سفارات الأجنبية.
وليل ��ة اجلمعة تعر�ض حمتجون �إىل هجوم من م�سلحني
جمهول�ي�ن �أ�سفر ع ��ن مقتل � 24شخ�صا عل ��ى الأقل ،بينهم
�أربع ��ة م ��ن الق ��وات الأمني ��ة ،و�إ�صاب ��ة �أك�ث�ر م ��ن 120
بجروح ،بح�سب ما �أكدت م�صادر طبية.
واعلن ��ت هيئ ��ة النزاهة االربع ��اء �صدور عدد م ��ن �أوامر
القب� ��ض ومن ��ع ال�سفر بحق املته ��م رئي�س جمل� ��س �إدارة
مطار النجف الدويل ال�سابق.
وذك ��رت الهيئ ��ة �أن "دائرة التحقيق ��ات يف الهيئة �أ�شارت
�إىل �أن حمكم ��ة التحقي ��ق املخت�ص ��ة بق�ضاي ��ا النزاهة يف
حمافظة النجف �أ�صدرت �أربعة �أوامر قب�ض بحق رئي�س
جمل�س �إدارة مطار النجف الأ�شرف الدويل ال�سابق".
و�أ�ضافت" :ذلك جاء ا�ستنادا �إىل �أحكام املادة ( )340من
قانون العقوبات� ،إ�ضافة �إىل �أمر قب�ض وفق �أحكام املادة
( )341من قانون العقوبات ،وقرار مبنع �سفر املتهم".

مع االتحاد االوروب ��ي ،والتزام العراق
بمب ��ادئ حق ��وق االن�س ��ان الت ��ي منه ��ا
حماي ��ة ح ��ق التظاه ��ر ال�سلم ��ي وح ��ق
الحياة والعمل والدرا�سة" ،الفتا الى ان
"الحكومة ك�شفت في تقريرها الأخطاء
الت ��ي ح�صل ��ت ف ��ي بداي ��ة التظاه ��رات
واال�ستخ ��دام المفرط للق ��وة وتم اتخاذ
اج ��راءات تحقيقي ��ة كم ��ا ان االجراءات
الق�ضائية م�ستمرة في هذا الجانب".
وتاب ��ع ان "الحكوم ��ة اتخ ��ذت ق ��رارا
�صارما بح�صر ال�سالح بيد الدولة ،ولكن
ماي�ؤ�سف له وق ��وع عمليات تخريب قام
بها مخربون بين المتظاهرين ال�سلميين
وح ��رق لم�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة ومراك ��ز
ال�شرطة والمراقد الدينية والقن�صليات

�سائرون :القوى ال�شيعية
بالإجماع تتن�صل عن
ت�سمية البديل

وبيوت المواطني ��ن" ،مو�ضحا ان "من
واجب الق ��وات الأمنية حماي ��ة الجميع
وحف ��ظ الأم ��ن واال�ستق ��رار ف ��ي جميع
انحاء البالد".
و�أ�ش ��ار البيان الذي ا�ص ��دره فريق عبد
المه ��دي ال ��ى ان الع ��راق "كان ل ��ه دور
كبير ف ��ي محاربة االرهاب ويدفع �شعبه
ثم ��ن الحرب عل ��ى داع�ش ف ��ي او�ضاعه
االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة والأمني ��ة"،
مجددا "دعوة مجل� ��س النواب والقوى
ال�سيا�سي ��ة لت�شكيل الحكوم ��ة الجديدة
بكامل ال�صالحيات ورغبته ب�أن ال تطول
مدة حكومة ت�سيير الأمور اليومية".
وفي وق ��ت مت�أخر من يوم �أم�س� ،أعلنت
وزارة الخارجي ��ة ا�ستدعاء �سفراء �أربع

دول اوروبي ��ة ،عل ��ى "خلفي ��ة التدخ ��ل
بال�ش�أن العراقي".
وذك ��ر المتح ��دث با�سم ال ��وزارة احمد
ال�صحاف في بيان ان الوزارة "ا�ستدعت
برون ��و اوبير �سفي ��ر فرن�س ��ا ،و�ستيفن
هيكي ال�سفير البريطاني ،ويوخن مولر
ألماني مُجتمِ عين ،كما
القائم بالأعمال ال ّ
ا�ستدع ��ت ال�سفير الكن ��ديّ  ،والتقى بهم
ال�سفير عبد الكريم ها�شم الوكيل الأقدم
لل ��وزارة عل ��ى خلف ّي ��ة البي ��ان المُ�شت َرك
الذي �أ�صدرته هذه ال�سفارات".
وا�ضاف البي ��ان �أن الوكيل �أكد على� ،أنّ
"العراق ُيقِيم عالقاته الدبلوما�سيّة مع
دول العال ��م عل ��ى مبد�أ تفعي ��ل الم�صالح
ُواجه ��ة المخاط ��ر
المُ�شت َرك ��ة ،وم َ

المُ�شت َرك ��ة؛ وعل ��ى ه ��ذا المب ��د�أ �أ�ش ��اد
�أمت ��ن العالق ��ات م ��ع العدي ��د م ��ن دول
ُّ
التدخل في ُ�ش�ؤُونها
العالم مُراعِ ي ًا ع ��دم
فظ �سيادتها".
وح ِ
الداخليّةِ ،
و�أعرب عن "رف�ض الخارجيّة لما ا�شتمل
علي ��ه ه ��ذا البيان م ��ن م�ضامي ��ن" ،عا ّد ًا
�أ ّن ��ه "يُمثل ّ
تدخ�ل� ًا مرفو�ض ًا ف ��ي ال�ش�أن
الداخل � ِّ�ي للع ��راق ،ومُخالف ��ة وا�ضح ��ة
للم ��ادّة �أوّ ًال م ��ن اتفاق ّي ��ة فيين ��ا لتنظيم
العالقات بين الدول".
و�ش ��دد عل ��ى ان " َمه َّم ��ة ال�سف ��راء ل ��دى
بغداد ه ��ي تعزيز العالق ��ات ،وتمتينها،
وبن ��اء قاعدة م�صال ��ح مُ�شت َركة من دون
ُّ
التدخل ف ��ي ُ�ش�ؤُونه الداخل ّي ��ة" ،م�ؤكد ًا
�أ ّن ��ه "�إذا كان ث ّم ��ة حاجة لإ�ص ��دار بيان
ب�ش� ��أن يخ� �ّ�ص العراق ينبغ ��ي التن�سيق
م ��ع وزارة الخارج ّي ��ة ،وه ��و معم ��ول
به من ِق َب ��ل البعثات الأخ ��رى المعتمدة
لدينا" .وبي ��ن �أن "الحكومة �شرعت في
�إجراء تحقيق ��ات �ش ّفافة في ما حدث من
�أعمال عن ��ف ،وقامت باتخ ��اذ �إجراءات
الجن ��اة ،وتقديمهم
ُحا�سب ��ة ُ
قانون ّي ��ة لم َ
�إلى العدالة".
وه ��ذا لي�س الح ��رج االول الذي يقع فيه
عبد المهدي خ�ل�ال موجة االحتجاجات
التي اندلعت منذ مطلع ت�شرين االول.
فف ��ي  9ت�شري ��ن االول الما�ض ��ي اعل ��ن
مكت ��ب عب ��د المهدي ف ��ي بي ��ان �أن وزير
خارجي ��ة امي ��ركا ماي ��ك بومبي ��و هاتف
عب ��د المه ��دي "وعبر عن ثقت ��ه بالقوات
العراقية و�أك ��د دعم الوالي ��ات المتحدة
للعراق ولجهود الحكومة لتعزيز الأمن
واال�ستقرار".
بعده ��ا ب�ساع ��ات اعلن ��ت الدبلوما�سي ��ة
الأميركي ��ة �أن وزي ��ر الخارجي ��ة ماي ��ك
بومبي ��و دع ��ا الحكوم ��ة العراقي ��ة �إل ��ى
التحل ��ي بـ"�أق�ص ��ى درج ��ة م ��ن �ضب ��ط
النف� ��س" .و�أ�ض ��اف �أن "الذي ��ن انتهكوا
الحقوق الإن�سانية يجب �أن يحا�سبوا".
وقالت وا�شنط ��ن �إن بومبيو �أدلى بهذه
الت�صريح ��ات ف ��ي ات�ص ��ال هاتفي جرى
م ��ع رئي�س ال ��وزراء عادل عب ��د المهدي
ال ��ذي كان قد �أعلن �أن ��ه تحادث مع وزير
الخارجية الأميركي.
و�أو�ضح ��ت �أن بومبي ��و "�أع ��رب ع ��ن
�أ�سف ��ه للخ�سائر في الأرواح خالل الأيّام
وح� � َّ�ض الحكوم ��ة
القليل ��ة الما�ضي ��ةَ ،
العراقيّة عل ��ى ممار�س ��ة �أق�صى درجات
�ضبط النف�س".

اجتماع رئا�سة اجلمهورية والكتل :رئي�س
الوزراء اجلديد ير�ضي ال�شعب

 بغداد  /املدى
�أكد رئي�س اجلمهورية
برهم �صالح ،ام�س االثنني،
على االلتزام بالتوقيتات
الد�ستورية الختيار رئي�س
جمل�س وزراء حلكومة م�ؤقتة
مر�ضي عنه من ال�شعب.
وقالت الرئا�سة يف بيان
تلقت (املدى) ن�سخة منه،
�إن "رئي�س اجلمهورية برهم
�صالح ا�ستقبل يف ق�صر ال�سالم
ببغداد ،عدداً من ر�ؤ�ساء
الكتل النيابية يف جمل�س
النواب ،وتدار�س الأو�ضاع
ال�سيا�سية والأمنية يف
البالد".

و�أك ��د �صال ��ح بح�س ��ب البي ��ان" ،عل ��ى �أهمية
االلت ��زام بالتوقيت ��ات الد�ستوري ��ة حل�س ��م
تر�شي ��ح رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء حلكوم ��ة
م�ؤقت ��ة و�ض ��رورة اختيار �شخ�صي ��ة وطنية،
كفوء ومر�ضي عنه من ال�شعب العراقي وقادر
على �إجن ��از ا�ستحقاقات الإ�ص�ل�اح املطلوبة،
ويكلف بالتهيئة لإجراء انتخابات نزيهة وفق
قان ��ون انتخابي ي�ضمن متثي�ل ً�ا عاد ًال لل�شعب
و�إرادته احلرة".
و�ش ��دد عل ��ى" ،رف� ��ض العن ��ف ،وجمابه ��ة
اخلارج�ي�ن ع ��ن القان ��ون الذي ��ن ي�ستهدف ��ون
االحتجاج ��ات ال�سلمي ��ة والأم ��ن الع ��ام"،
م�ؤك ��دا عل ��ى "ت�أمني احلق ��وق الد�ستورية يف
التظاهر ال�سلمي والتعبري عن الر�أي وحماية
املتظاهرين ال�سلميني والأمن العام".
واك ��د رئي� ��س اجلمهوري ��ة عل ��ى" ،متابع ��ة

الأجه ��زة الأمني ��ة حلماي ��ة النا�شط�ي�ن م ��ن
عملي ��ات االختط ��اف والرتهي ��ب والتي تقوم
به ��ا ع�صاب ��ات �إجرامي ��ة ،والعم ��ل عل ��ى دعم
الدولة وم�ؤ�س�ساتها لفر�ض �سيادة القانون".
وقبل االجتماع اك ��د النائب عن حتالف الفتح
فا�ض ��ل جابر ،االثنني ،وجود ب ��وادر �إيجابية
ب�ش� ��أن تو�ص ��ل الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة اىل ت�سمية
بدي ��ل لرئي� ��س ال ��وزراء امل�ستقيل ع ��ادل عبد
املهدي.
وقال جابر �إن "الكتل ال�سيا�سية تعمل جاهدة
الختي ��ار �شخ�صي ��ة جدي ��دة كبدي ��ل لرئي� ��س
ال ��وزراء امل�ستقي ��ل ع ��ادل عب ��د امله ��دي وان
امل�ؤ�شرات املتوفرة لدينا ف ��ان الكتل �ست�سمي
ال�شخ�صية قبل نهاية املدة الد�ستورية املقررة
بخم�س ��ة ع�ش ��ر يوم ��ا ،مبين ��ا ان "ال�شخ�صية
اجلدي ��دة �ستكون وفق معايري مهنية وتوافق

�شروط مطالب املتظاهرين".
و�أ�ضاف ان "احلكومة املقبلة �ستكون حكومة
انتقالي ��ة و�سيت ��م حتديدها لف�ت�رة ال تتجاوز
ال�سن ��ة م ��ع وزارة م�صغ ��رة ال تزي ��د ع ��ن 15
وزيرا".
و�أ�ش ��ار اىل ان "الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة تعي متاما
الو�ض ��ع ال�سيا�س ��ي والأمن ��ي ال ��ذي مت ��ر ب ��ه
البالد وانها �سوف لن تدع الي تدخل خارجي
ي�ستغل �أي فراغ د�ستوري" ،مرجحا "الإعالن
ع ��ن ال�شخ�صي ��ة البديل ��ة لع ��ادل عب ��د املهدي
يف الأي ��ام القليل ��ة الأخ�ي�رة م ��ن موع ��د املدة
الد�ستورية".
باملقاب ��ل ،اك ��د النائ ��ب ع ��ن حتال ��ف �سائرون
ريا� ��ض امل�سع ��ودي ،رف� ��ض الكت ��ل ال�شيعي ��ة
باالجم ��اع طرح ا�س ��م مر�شح رئا�س ��ة الوزراء
يف وقت تنتظ ��ر الكتل ال�سنية والكردية طرح

املر�شح لتفر�ض عليه �شروطها.
وق ��ال امل�سعودي ان "هن ��اك تخوفا كبري لدى
الكت ��ل ال�سيا�سية من الت�صدي للمرحلة املقبلة
وتبني مر�شح رئا�سة الوزراء".
و�أ�ض ��اف ان "الكت ��ل ال�شيعي ��ة ب�أجمعه ��ا
تن� ��أى بنف�سه ��ا ع ��ن تق ��دمي مر�ش ��ح احلكومة
املقبلة" ،م�ش�ي�را اىل ان "الكتل تنتظر رئي�س
اجلمهورية يقدم مر�شحه".
و�أو�ض ��ح ان "رئي� ��س اجلمهوري ��ة متخ ��وف
من تقدمي �أي مر�ش ��ح يرف�ض من قبل الربملان
ويعم ��ل عل ��ى تق ��دمي مر�ش ��ح ي�ضم ��ن موافقة
الكتل عليه باالجماع".
وتاب ��ع ان "الكت ��ل ال�سنية والكردي ��ة بانتظار
بروز مر�شح رئا�س ��ة احلكومة املقبلة لتفر�ض
علي ��ه �شروطه ��ا واملكا�سب التي ت�سع ��ى اليها
مقابل الت�صويت على كابينته الوزارية".
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 71بالمئة منهم ب�أعمار تتراوح ما بين  29 – 16عام ًا

حقوق الإن�سان� 88 :شهيد ًا من �ضحايا تظاهرات النا�صرية ا�ست�شهدوا بالر�صا�ص الحي
 ذي قار  /ح�سين العامل

ك�شف مكتب مفو�ضية
حقوق الإن�سان في ذي قار
يوم االثنين (  9كانون الأول
 ) 2019عن درا�سة تحليلية
لقاعدة بيانات �شهداء
تظاهرات محافظة ذي قار
للمدة المح�صورة بين الأول
من ت�شرين الأول والثالث
من كانون الأول ، 2019
وفيما بين �أن عدد ال�شهداء
في المدة المذكورة بلغ 94
�شهيداً من بينهم � 88شهيداً
ق�ضوا بالر�صا�ص الحي و�أن
 71بالمئة منهم هم ب�أعمار
تتراوح ما بين  29 – 16عام ًا،
�أ�شار الى �أن  75بالمئة من
ال�شهداء هم من �شريحتي
الك�سبة والطالب.

وق ��ال مدي ��ر مكت ��ب مفو�ضي ��ة حق ��وق
الإن�س ��ان ف ��ي ذي ق ��ار داخ ��ل عب ��د
الح�سي ��ن الم�شرف ��اوي للم ��دى �إن "
مكتب المفو�ضية �أع ��د قاعدة بيانات عن
�ضحايا تظاهرات محافظة ذي قار للمدة
المح�صورة بين الأول من ت�شرين الأول
والثال ��ث م ��ن كان ��ون الأول  2019و�إن
البيان ��ات الم�ستق ��اة م ��ن ق�س ��م الطباب ��ة
العدلي ��ة �شمل ��ت � 94شهي ��د ًا ا�ست�شه ��دوا

في المدة المذكورة " ،مبين ًا �أن " تحليل
البيانات من قبل فريق متخ�ص�ص ك�شف
عن ا�ست�شهاد  89مدني ًا و � 5أ�شخا�ص من
القوات الأمنية من بينهم  65كا�سب ًا و10
طلبة و  3موظفين و�شهيدان من عنا�صر
الح�شد ال�شعب ��ي و�شهيدان من المالكات
ال�صحي ��ة ( معاون طب ��ي ) و�شهيد واحد
ع�سكري و � 3شهداء من عنا�صر ال�شرطة

و � 8شهداء مجهولي المهنة".
و�أ�ش ��ار الم�شرف ��اوي ال ��ى �أن "  91م ��ن
ال�شه ��داء معلوم ��ي الهوي ��ة و�إن ثالث ��ة
�آخري ��ن مجهول ��ي الهوي ��ة " ،الفت� � ًا ال ��ى
�أن  88م ��ن ال�شه ��داء ا�ست�شه ��دوا نتيجة
اال�صابة بطلق ناري و�شهيد واحد نتيجة
الإ�صاب ��ة بكدم ��ات وتم ��زق و�شهيد �آخر
نتيج ��ة انفج ��ار ج�سم مت�ش � ٍ�ظ فيما تمت

�إحال ��ة � 3شه ��داء ال ��ى بغ ��داد لت�شخي�ص
�سب ��ب الوفاة في حين م ��ا زال ت�شخي�ص
�أ�سب ��اب وفاة �أحد ال�شه ��داء متوقف على
نتائج الفح�ص المختبري".
وع ��ن �أعم ��ار ال�شه ��داء قال مدي ��ر مكتب
مفو�ضية حقوق الإن�س ��ان في ذي قار �إن
"  51من ال�شهداء هم من مواليد الأعوام
المح�ص ��ورة بي ��ن  1999 – 1990و

� 20شهيد ًا م ��ن مواليد الأعوام – 2000
 2003و � 9شه ��داء من موالي ��د الأعوام
 1979 – 1970و � 8شه ��داء م ��ن مواليد
االع ��وام المح�ص ��ورة بي ��ن – 1980
 1989و�شهي ��د واحد من مواليد الأعوام
 1969 – 1960وخم�سة �شهداء مجهولي
المواليد" ،مبين ��ا �أن " � 72شهيد ًا هم من
�سكنة مركز مدينة النا�صرية و � 7شهداء

وجدت لبع�ضهم فر�ص عمل وتحدثت مع �آخرين:

�سيدة تقنع �أكثر من  4000عراقي بعدم الهجرة
� سعد ناظم

ال�سيفي
تحركت �سند�س لطيف َ
بين محافظات بغداد واالنبار
وكركوك ومي�سان وذي قار
والب�صرة متحملة ثقل �سنوات
عمرها الخم�سين وتعب ال�سفر
ُ
و�شح الدعم المادي ،للوقوف مع
ال�شباب الذين رغبوا بالهجرة
وثنيهم عن تلك الفكرة بتوفير
بدائل منا�سبة.
واليوم ت�شاطر ال�سيفي
عائلة نذير يون�س جل�سة
�إعداد الطعام وهي تلف �أكلة
"الدولمة" م�ستذكرة الجهود
التي بذلتها من �أجل ثنيهم عن
مغادرة العراق .

يون� ��س الرجل ال�ستيني م ��ن طائفة ال�صابئة
المندائيي ��ن كان ي�سك ��ن العا�صم ��ة بغ ��داد
ويعمل ف ��ي �صياغة الذهب لكن ��ه تعر�ض الى
حادث �سطو نجا منه ب�أعجوبة� ،إذ دخل عليه
�أح ��د الأ�شخا�ص الم�سلحي ��ن م�ستهدف ًا �سرقة
المجوه ��رات المعرو�ض ��ة .ا�ستط ��اع يون�س
�أن ينج ��و بحياته وا�ضطر لت ��رك مهنته التي
تعر�ض ��ه للمخاط ��ر و�صم ��م عل ��ى الهجرة مع
عائلته المكونة من �ستة �أفراد .
يق ��ول يون� ��س ح ��ول تل ��ك الأي ��ام " �أكم ��ل
�أبنائ ��ي درا�سته ��م الجامعية لكنه ��م بقوا بال
عم ��ل با�ستثن ��اء ابنتي ال�صيدالني ��ة وعندما
�أكملن ��ا متطلب ��ات الهجرة ال ��ى احدى الدول
الأوروبي ��ة ،عر�ضت علين ��ا النا�شطة �سند�س
ال�سيف ��ي بدي�ل ً�ا ب ��دا لن ��ا معقو ًال وه ��و مكان
لل�سكن في محافظة الب�صرة مع �إيجاد فر�صة
ل ��ي بالعمل محا�سب ًا في �إح ��دى ال�شركات مع
راتب مجزي ،ووافقنا على مقترحها وانتقلنا
�إلى الب�صرة"
وي�ضيف حول تلك الخطوة التي غيرت م�سار
حيات ��ه " بالرغم من مواجهة م�صاعب الحياة
وتغيّر مكان ال�سكن� ،إال �أني �أ�شعر باطمئنان
لق ��راري بعدم الهجرة وه ��ذا لم يكن ليح�صل
ل ��وال جهود �سند� ��س ال�سيفي الت ��ي قدمت لنا
خدمة �إن�سانية كبيرة لن نن�ساها �أبد ًا " .
وبرغ ��م ما يح ��ف حياة الن�س ��اء من م�صاعب
ال�سيف ��ي وهي متزوجة
وم�ضايق ��ات تمكنت َ
و�أم لأربع ��ة �أبناء وحا�صلة عل ��ى دبلوم فني

"لقد عملت في الكثير من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإن�سان
وفي مجال ال�صحافة والإعالم واكت�سبت القدرة على فهم الأمور
والإقناع ب�صورة �سليمة .بينما لفتت نظري الأعداد المتزايدة من �شبابنا
من طالبي الهجرة ،وهم يفكرون �إنهم �سيجدون في البلدان الأوروبية
وامريكا وغيرها م�ستقبال �أف�ضل بعد �أن �ضاقت بهم �سبل العي�ش وعدم
توفر الحياة الآمنة في وطنهم"

و�أ�س�س ��ت منظم ��ة " تي ��ار الم ��ر�أة الم�ستقل"
تق ��ول ح ��ول ن�شاطها ف ��ي من ��ع ال�شباب من
الهج ��رة الى �أوروبا "ا�ستطع ��ت ل�سنوات �أن
�أقن ��ع �أكثر م ��ن �أربعة �آالف �ش ��اب عراقي في
العدول عن فك ��رة الهجرة ،وبع�ضهم حجزوا
تذاك ��ر ال�سفر �أو اتفقوا مع مهربين للو�صول
الى �أر�ض الأحالم المرتقبة لكنني تمكنت من
تغيير ر�أيهم".
وح ��ول م�ساعيه ��ا تل ��ك تق ��ول "لق ��د عمل ��ت
ف ��ي الكثير م ��ن منظم ��ات المجتم ��ع المدني
وحق ��وق الإن�س ��ان وف ��ي مج ��ال ال�صحاف ��ة
والإع�ل�ام واكت�سبت القدرة عل ��ى فهم الأمور
والإقن ��اع ب�صورة �سليمة .بينما لفتت نظري
الأع ��داد المتزاي ��دة م ��ن �شبابن ��ا م ��ن طالبي
الهج ��رة ،وه ��م يفك ��رون �إنهم �سيج ��دون في
البلدان الأوروبية وامريكا وغيرها م�ستقبال
�أف�ض ��ل بعد �أن �ضاقت بهم �سبل العي�ش وعدم
توفر الحياة الآمنة في وطنهم"
وت�ضي ��ف ح ��ول مغري ��ات الهج ��رة " قل ��وب

ال�شب ��اب تغل ��ي بالحما�س ولديه ��م طموحات
كبي ��رة يحلم ��ون بتحقيقه ��ا خا�ص ��ة �أنه ��م
ي�سمع ��ون وي�شاه ��دون �أمثل ��ة ناجح ��ة ممن
هاجروا وحققوا لأنف�سهم موقع ًا جيد ًا خارج
الع ��راق �س ��واء ب�إكمال درا�ساته ��م الجامعية
�أو ف ��ي العمل ،لكنه ��م في المقاب ��ل يتغافلون
عن اع ��داد كبي ��رة �أخ ��رى �أخفقت ف ��ي بلدان
المهجر"
ال�سيف ��ي التوفي ��ق بي ��ن عمله ��ا
ا�ستطاع ��ت َ
وواجباته ��ا العائلي ��ة �إذ كر�س ��ت �أغلب وقتها
للعائ�ل�ات وال�شب ��اب الذي ��ن �أ�ص� � ّروا عل ��ى
الهج ��رة ،وكان ��ت تالح ��ظ �أن البع� ��ض م ��ن
العائ�ل�ات �ساف ��رت لظ ��روف قاه ��رة مث ��ل
ت�أثي ��ر الأو�ض ��اع الأمنية ف ��ي مناطقهم وعدم
اال�ستقرار ،بينما ف�ضل البع�ض الآخر البقاء
وعثروا على حل لم�شاكلهم الحياتية ليكونوا
عنا�صر فاعلة في مجتمعاتهم
�أحم ��د الكلم�شي في ال�سبع ��ة والع�شرين من
عم ��ره انهى درا�ست ��ه بتفوق وبع ��د التخرج

�أكم ��ل كل متطلبات الهجرة عله يجد ب�صي�ص
�أمل في مواجهة البطالة التي عا�شها ومخاطر
الن ��زاع الطائفي الذي اجت ��اح العراق ،فر�سم
ف ��ي مخيلت ��ه الحي ��اة الجدي ��دة و�أن يترج ��م
�أفكاره الى عمل ،لكن ظهور �سند�س ال�سيفي
في طريقه غير كل �شيء .
ويق ��ول ببع� ��ض الخج ��ل" توا�صل ��ت مع ��ي
النا�شط ��ة ال�سيفي وهي تحاول اقناعي بعدم
الذه ��اب بينم ��ا كن ��ت م�ص ��ر ًا عل ��ى الهجرة،
�إال �أنه ��ا كانت ل ��ي معلمة ومر�ش ��دة ،وبف�ضل
م�شورته ��ا ا�ستطع ��ت �أن �أتدبر ل ��ي عم ًال في
مجز.
�أحدى �شركات النفط وبراتب ٍ
الكلم�ش ��ي ال ��ذي تخ ��رج م ��ن معه ��د النف ��ط
يوا�ص ��ل طموح ��ه ب�إكم ��ال درا�ست ��ه في كلية
الهند�سة وهو حالي ًا في المرحلة الثالثة ق�سم
الميكاني ��ك .يقول حول ما حققه " �سعيد جد ًا
في الوقت الحالي لعدم هجرتي الى �أوروبا.
ربم ��ا ما كنت �س�أح�صل عل ��ى فر�صة م�شابهة.
لقد كانت ال�سيدة �سند�س خير نا�صحة ".
تون ��ي روني �ساركي�سي ��ان يت�ألم حينما يذكر
هج ��رة الكثيري ��ن م ��ن �أحبائ ��ه و�أقارب ��ه من
طائف ��ة الأرمن في ال�سن ��وات التي خلت حتى
ل ��م يب ��ق �إال القليل ��ون منه ��م ،ف�أنقط ��ع بذل ��ك
�ص ��وت �أجرا�س قدا� ��س الكنائ�س في مدينته
الب�صرة التي ولد وترعرع فيها.
ال�شاب ال ��ذي لم يتجاوز الثامن ��ة والع�شرين
يقول عما حدث " بعد ازدياد هجرة العائالت
الم�سيحي ��ة ب�ص ��ورة كبي ��رة نتيج ��ة تدهور
الأو�ض ��اع الأمنية ،ق ��ررت االن�ضم ��ام لقافلة
المهاجري ��ن وكن ��ت عل ��ى عل ��م �أن الطري ��ق
�صع ��ب ج ��د ًا ،لكن ال�سي ��دة �سند� ��س ال�سيفي
كان لها ر�أي �آخر وال �أن�سى موقفها وتقديمها
الم�ساع ��دة المعنوي ��ة ل ��ي وحج ��ج االقن ��اع
المنطقية ،ك ��ون حياة المهج ��ر لي�ست �سهلة
كما يت�صورها البع� ��ض والعراق بحاجة الى
ابنائه ".
ين�ش ��ط تون ��ي حالي� � ًا ف ��ي مج ��ال التنمي ��ة
وحق ��وق الإن�س ��ان ،ويعم ��ل عل ��ى تطوي ��ر
مجتمع ��ه المحيط به بع ��د �أن واجه م�صاعب
وظ ��روف كادت �أن تدفعه لحافة الي�أ�س ،لكنه
ق ��رر �أن يتحم ��ل الم�س�ؤولي ��ة كمواطن فاعل
ويعمل على بناء مجتمع متعاون .
ال�سيفي م ��ن عراقيل
وبرغ ��م كل م ��ا تواج ��ه َ
وم�شاق ونظ ��رة المجتمع ال�ضيق ��ة ف�أن بقاء
تون ��ي ويون� ��س والكلم�ش ��ي و�آخري ��ن ممن
منحته ��م فر�ص ��ة جدي ��دة للإيم ��ان بواقعه ��م
و�ض ��رورة تغييره نحو الأح�س ��ن ي�ؤكد على
�أنه ��ا ت�سير في االتج ��اه ال�صحيح .وبف�ضلها
تمكنت بع�ض العائالت المهاجرة من العودة
�إل ��ى الع ��راق ،وتحت�ض ��ن الب�ص ��رة بع�ضه ��ا
مر�سل ��ة �إ�ش ��ارة ايجابي ��ة للآخري ��ن الذي ��ن
انهكتهم الغربة .

م ��ن ق�ض ��اء �س ��وق ال�شي ��وخ و � 5شهداء
م ��ن ق�ضاء ال�شطرة و�شهي ��دان من ق�ضاء
الإ�ص�ل�اح و�شهيدان م ��ن ناحية الف�ضلية
و� 3شه ��داء متفرق ��ة بواق ��ع �شهيد واحد
ف ��ي كل م ��ن ق�ض ��اء الغ ��راف وناحيت ��ي
الن�صر و�سديناوية  ،فيما هناك � 3شهداء
مجهولي ال�سكن".
ويبل ��غ �إجمال ��ي �ضحاي ��ا تظاه ��رات ذي

ق ��ار من (  1ت�شرين الأول لغاية  5كانون
الأول � ) 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
وكان ��ت �أعمال العن ��ف والقم ��ع الدموي
التي �شهدته ��ا تظاهرات محافظة ذي قار
ق ��د �أطاح ��ت ب�أرب ��ع قي ��ادات �أمنية خالل
�شهري ��ن � ،إذ �أًقيل مدي ��ر ال�شرطة الأ�سبق
الل ��واء ح�س ��ن الزي ��دي والعمي ��د محمد
عب ��د الوهاب ال�سعيدي  ،فيما قرر رئي�س
ال ��وزراء الم�ستقي ��ل ع ��ادل عب ��د المهدي
�سحب ي ��د الفري ��ق جميل ال�شم ��ري ،في
حين �أعفي مدير �شرط ��ة ذي قار ال�سابق
الل ��واء محم ��د القري�ش ��ي ( �أب ��و الوليد )
من من�صبه ليخلفه العميد ري�سان كا�صد
الإبراهيمي.
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 حقوق الإن�س ��ان ا�ست�شهاد 44
متظاه ��ر ًا و 492جريح� � ًا خ�ل�ال الأي ��ام
الثالثة 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
في عم ��وم العراق م ��ن الأول من ت�شرين
الأول وحتى نهاية ت�شرين الثاني 2019
� ) 432 ( ،شهيد ًا و � 19ألف جريح و�أكثر
من � 3آالف معتقل ومختطف ومغيب.

معهد دولي :عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي في
العراق يلقي بظالله على اقت�صاد البلد
 ترجمة حامد �أحمد
ذك ��ر تقرير جدي ��د لمعه ��د التمويل
الدولي ف ��ي وا�شنطن ب ��ان انت�شار
الف�س ��اد ف ��ي الع ��راق م ��ع وج ��ود
�إطارعم ��ل تنظيم ��ي �ضعيف وبيئة
ا�ستثمارية فقي ��رة كل ذلك �أدى الى
تده ��ور اقت�ص ��اد البل ��د ومن ��ع نمو
القطاع الخا�ص فيه .
وا�ستن ��اد ًا ال ��ى التقريرالدول ��ي
�اف
ف� ��إن طري ��ق الع ��راق نح ��و تع � ٍ
اقت�ص ��ادي ق ��د تعرقل �أكث ��ر ب�سبب
عدم اال�ستق ��رار ال�سيا�سي الذي ما
ي ��زال يهز البلد من ��ذ �شهرين م�ضت
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن �ضع ��ف كف ��اءة وق ��درة
م�ؤ�س�ساته الحكومية .
وقال معهد التموي ��ل الدولي الذي
يتخذ من وا�شنطن مقر ًا له �إن حالة
اال�ضطراب وعدم اال�ستقرار  ،التي
ت�سبب ��ت بمقت ��ل ما يزي ��د على 400
متظاهر وا�ستقال ��ة رئي�س الوزراء
ع ��ادل عب ��د المه ��دي  ،ق ��د انطلق ��ت
�شرارته ��ا عن غ�ضب �شعبي مكبوت
�ضد ف�ساد م�ست�ش � ٍ�ر وافتقار لفر�ص
عمل وغياب خدم ��ات عامة مع عدم
قدرة مواطنين عاديين من ال�شعور
�أو لم�س �أي فائ ��دة من ثروة النفط
الهائل ��ة للبل ��د  ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن تدخ ��ل
�إي ��ران ف ��ي ال�ش� ��ؤون ال�سيا�سي ��ة
العراقية .
وذك ��ر التقري ��ر ال ��ذي �ش ��ارك ف ��ي
�إعداده مدير مكتب ال�شرق الأو�سط
و�شمال ��ي �أفريقي ��ا للمعه ��د المالي ،
غاربي�س ايراديان " عدم اال�ستقرار
ال�سيا�س ��ي الج ��اري م ��ع ا�ستم ��رار
اال�ضطراب قد ي� ��ؤدي الى انكما�ش
في النات ��ج المحل ��ي االجمالي غير
النفطي خالل الف�صل الرابع من هذا
الع ��ام  ...و�إن الو�ض ��ع االقت�صادي
اله� ��ش �أ�ص�ل ً�ا قد يزداد تده ��ور ًا �إذا
ما ا�ستمر عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي
على ما هو عليه واالحتجاجات الى
العام  2020القادم ".
وا�ستن ��ادا ال ��ى تقدي ��رات البن ��ك
الدول ��ي ف�إن الأ�ض ��رار التي خلفتها
الحرب عل ��ى العراق تق ��در بحدود
 46ملي ��ار دوالر  ،ف ��ي حي ��ن �إعادة
�إعم ��ار البالد على المدى المتو�سط
ق ��د تتطلب  23ملي ��ار دوالر  ،ف�ض ًال
عن  65ملي ��ار دوالر �أخ ��رى لخطة
خم�سية الحقة في الأفق  ،وجميعها

تكلف  88مليار دوالر .
وق ��ال التقرير المالي الدولي " عدم
ا�ستق ��رار �سيا�س ��ي محل ��ي م�ستمر
م ��ع انتخاب ��ات محتمل ��ة ب ��دون
�شخ�صيات فائزة وا�ضحة قد ت�ؤدي
ال ��ى تعطي�ل�ات خطيرة ف ��ي جهود
�إع ��ادة الإعمار ويف�س ��ح هذا الفراغ
المج ��ال لإع ��ادة ظه ��ور المجامي ��ع
الم�سلح ��ة الإرهابي ��ة م ��ن جدي ��د .
ثاني ًا �أي تدهور �آخر للو�ضع المالي
قد ي�ؤدي الى تراجع ائتمان القطاع
الخا� ��ص وزي ��ادة الدي ��ون العام ��ة
لم�ستويات ال يمكن تحملها ".
عدم اال�ستق ��رار المحلي يعني عدم
تحق ��ق تدفق ��ات خارجي ��ة متوقعة
مخ�ص�ص ��ة لإع ��ادة الإعم ��ار  ،و�إن
هب ��وط ا�سع ��ار النفط ق ��د ا�ضعفت
الو�ض ��ع الخارج ��ي للع ��راق مم ��ا
�أ�ض ��اف �ضغطا عل ��ى االحتياطيات
الر�سمية .
وذكر تقري ��ر معهد التمويل الدولي
�إن ��ه بينم ��ا م ��ا ت ��زال االحتياطيات
الر�سمي ��ة عن ��د مع ��دل  63.6مليار
دوالر اعتب ��ار ًا م ��ن �أيل ��ول ، 2019
ف� ��إن اقت�صاد الع ��راق تهيم ��ن عليه
 160م�ؤ�س�س ��ة حكومي ��ة غير فعالة
ت�شغل �إعداد �ضخمة من الموظفين
خ ��ارج القط ��اع النفط ��ي  .انت�ش ��ار
الف�س ��اد م ��ع �إط ��ار عم ��ل تنظيم ��ي
�ضعيف وبيئة ا�ستثم ��ار اقت�صادي
رديئ ��ة ت� ��ؤدي ال ��ى عرقل ��ة تنمي ��ة
القطاع الخا�ص وغياب خلق فر�ص
عمل مع زيادة الديون الخارجية .

تزاي ��د المجم ��وع الكل ��ي للأج ��ور
ي�ضاع ��ف من تفاق ��م الو�ضع المالي
للع ��راق  .من المتوقع �أن يزداد ذلك
بن�سب ��ة  %18خالل ال�سن ��ة القادمة
و�سيرتف ��ع مع ��دل االنف ��اق الكل ��ي
بن�سب ��ة  %52او  %17م ��ن النات ��ج
المحل ��ي الإجمال ��ي  .وبينما ت�شكل
م ��وارد النف ��ط  %90م ��ن ميزاني ��ة
الحكوم ��ة  ،ف� ��إن انخفا� ��ض �أ�سعار
النفط مع نظام �ضرائبي �ضعيف قد
يحول الميزاني ��ة المالية للبالد من
فائ� ��ض �صغي ��ر خالل الع ��ام 2018
ال ��ى عج ��ز بن�سب ��ة  %4م ��ن الناتج
المحلي االجمالي لهذا العام .
م ��ن المتوق ��ع �أن ت�ستم ��ر الحكومة
بتموي ��ل احتياجاته ��ا المالي ��ة م ��ن
قرو� ��ض محلية ق�صيرة الأجل ذات
فوائ ��د عالي ��ة ولك ��ن هذا م ��ن �ش�أنه
ان ي�ضع ��ف ائتمان القطاع الخا�ص
ال ��ذي ي�ش ��كل حالي� � ًا ن�سب ��ة  %9من
الناتج المحلي االجمالي .
و�أ�ض ��اف التقري ��ر الدول ��ي ب� ��أن
الع ��راق م ��ا ي ��زال بلد ريع ��ي �أغلب
واردات ��ه تذهب كروات ��ب لموظفي
القط ��اع العام و�إن ع ��دم اال�ستقرار
في ��ه ت�سب ��ب بتعرقل تنمي ��ة نظامه
الم�صرف ��ي ال ��ذي م ��ا ي ��زال دون
الم�ستوى المطلوب ب�سبب االفتقار
الى مب ��د�أ التناف�س وهيمنة البنوك
الحكومي ��ة عل ��ى الو�ض ��ع والت ��ي
تتميز باالفتقار الى ال�سيولة و�سوء
الإدارة المالية .
عن معهد التمويل الدولي
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الإمارات و�أوزبك�ستان تح�ضران الأولمبي للنهائيات الآ�سيوية
 م�����ه�����ن�����د ج�������ع�������از خ��������������ارج �أج����������ن����������دة ������ش�����ه�����د ف���������ي ت�����اي��ل��ان�����د
 بغداد  /حيدر مدلول
اتف ��ق احت ��اد ك ��رة الق ��دم م ��ع نظ�ي�ره
الإمارات ��ي والأوزبك ��ي عل ��ى �إقام ��ة
مبارات�ي�ن وديتني دوليتني ب�ي�ن منتخبنا
الأوملب ��ي لك ��رة الق ��دم م ��ع املنتخب�ي�ن
االوملب�ي�ن الإمارات ��ي والأوزبك ��ي يف
مدينة عجمان �ضم ��ن مع�سكره التدريبي
الذي �أنطلق من ��ذ يوم �أم�س الأثنني الذي
ي�ستمر لغاي ��ة يوم ال�ساد� ��س والع�شرين
م ��ن �شهر كانون الأول اجل ��اري يف �إطار
حت�ضريات ��ه النهائية خلو� ��ض مناف�سات
بطول ��ة ك�أ�س �آ�سي ��ا حتت  23عام� � ًا لكرة
الق ��دم الت ��ي �ستج ��ري يف تايالن ��د خالل
الف�ت�رة م ��ن الثام ��ن ولغاي ��ة ال�ساد� ��س
والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر كان ��ون الث ��اين
املقب ��ل امل�ؤهل ��ة اىل م�سابق ��ة ك ��رة القدم
بدورة الألع ��اب االوملبي ��ة ال�صيفية التي
حتت�ضنها العا�صمة اليابانية طوكيو يف
�صيف عام . 2020
وق ��ال م ��درب حرا� ��س مرم ��ى املنتخ ��ب
االوملب ��ي لك ��رة الق ��دم د .عب ��د الك ��رمي
ناع ��م يف حدي ��ث خ�ص ب ��ه (امل ��دى )� :إن
مبارات ��ي الإم ��ارات و�أوزبك�ستان اللتني
�ستقامان يوم ��ي ال�سابع ع�شر واخلام�س
والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر كان ��ون الأول
اجل ��اري تعت�ب�ران يف غاي ��ة الأهمي ��ة
للمنتخب االوملبي لكرة القدم حيث يعول
عليه ��ا املدير الفني عبد الغني �شهد كثري ًا
لكونهم ��ا �ستعطي ��ان الر�ؤي ��ة الكاملة يف
اختي ��ار القائمة النهائي ��ة املكونة من 23
العب ًا الت ��ي �ستلعب يف النهائيات القارية
م ��ن بني القائم ��ة االولية املكون ��ة من 50
العب� � ًا التي مت اعتماده ��ا ب�صورة ر�سمية
من قبل اللجن ��ة املنظمة اىل جانب قوائم
املنتخبات اخلم�سة ع�شر الأخرى ( كوريا
اجلنوبي ��ة وال�صني وفيتن ��ام والإمارات
والأردن وكوريا ال�شمالية وقطر واليابان
وال�سعودي ��ة و�سوري ��ا و�أوزبك�ست ��ان
وتايالن ��د والبحري ��ن و�أ�سرتاليا و�إيران
)ف�ض�ل ً�ا عل ��ى التع ��رف على نق ��اط القوة
واخلل ��ل وال�ضعف التي قد تظهر يف عدد
م ��ن اخلطوط من �أجل معاجلتها ب�صورة
�سريعة خ�ل�ال الفرتة املقبل ��ة حتى ال يتم
تكرارها يف مناف�سات الدور الأول ف�ض ًال
عل ��ى اال�ستف ��ادة الق�صوى م ��ن االحتكاك
باملنتخبني الإمارات ��ي والأوزبكي الذين
يت�شابه�ي�ن يف �أ�سلوب لعبهما مع �أ�سلوب

لعب املنتخب�ي�ن اال�س�ت�رايل والبحريني
حيث �سنواجهما �ضمن اجلولتني الأوىل
والثانية حل�س ��اب املجموعة الأوىل التي
ت�ضم اىل جانبهما منتخب تايالند املنظم
للبطولة .
و�أ�ض ��اف �إن وفد املنتخ ��ب االوملبي لكرة
الق ��دم ال ��ذي يرت�أ�سه يحي ��ى زغري ع�ضو
احتاد ك ��رة القدم �سيغ ��ادر اىل العا�صمة
التايالندية بانك ��وك بعد انتهاء مع�سكره
يف مدين ��ة عجم ��ان الإماراتي ��ة لإقام ��ة
مع�سك ��ر تدريبي هن ��اك �سيك ��ون الأخري
ح�سب الربنام ��ج الفني ال ��ذي مت و�ضعه
م ��ن قبل املالك التدريب ��ي للمنتخب حيث
�سنج ��ري هناك ات�ص ��االت حثيثة مع عدد
من وف ��ود املنتخبات االوملبية لكرة القدم
من املجموعات الثالث الأخرى التي تقيم
هناك مع�سكرات تدريبية �أمال يف التو�صل
معه ��ا يف خو� ��ض مبارات�ي�ن جتريبيتني
عل ��ى الأقل هناك من �أجل و�ضع اللم�سات
الأخرية على القائمة الرئي�سة املكونة من
 11العب ًا التي �ستخو�ض مباريات الدور
الأول م ��ن الن�سخ ��ة احلالي ��ة م ��ن بطولة
ك�أ� ��س �آ�سي ��ا حت ��ت  23عام� � ًا لك ��رة القدم
 2020اىل جانب رفع معدل درجة اللياقة
البدني ��ة والفنية جلمي ��ع الالعبني ف�ض ًال
عل ��ى التع ��ود عل ��ى الأج ��واء هن ��اك التي
تت�س ��م بارتف ��اع الرطوب ��ة يف مث ��ل هذه

الفرتة من الزمن رغم �سقوط الأمطار يف
تايالند .
و�أ�شارناع ��م اىل �أن الالعب�ي�ن (ع�ل�اء
عبا� ��س وميث ��م جب ��ار و�صف ��اء ه ��ادي
وحمم ��د عل ��ي عب ��ود وم�صطف ��ى حمم ��د
جرب ) �ضم ��ن القائمة النهائي ��ة للمنتخب
االوملب ��ي لك ��رة الق ��دم وننتظ ��ر رد ادارة
ن ��ادي الدحيل القط ��ري بخ�صو� ��ص �أمر
املهاج ��م مهن ��د عل ��ي كاظ ��م ال ��ذي �أع ��رب
عن رغبت ��ه اجلاحم ��ة يف التواجد �ضمن
كتيبة املدرب عبد الغني �شهد مو�ضح ًا �أن
الالعب مهند جعاز �سيكون خارج �أجندة
املالك التدريب ��ي يف البطولة لعدم متكنا

دوري اليد ي�ست�أنف مناف�ساته
في ال�سليمانية

من �إدراجه �ضمن قائم ��ة اخلم�سني ا�سم ًا
نتيجة لعدم اكتم ��ال �أوراقه الر�سمية من
قب ��ل اجله ��ات احلكومية يف ح�ي�ن مازال
احتاد كرة القدم بانتظار و�صول الإ�شعار
الر�سمي من االحت ��اد املغربي لكرة القدم
الذي �سيت ��م مبوجبه نق ��ل �سجله كالعب
اىل �سج�ل�ات احت ��اد الك ��رة لك ��ي ي�سمح
ل ��ه ب�ص ��ورة ر�سمي ��ة متثي ��ل املنتخب ��ات
الوطنية العراقية خالل الفرتة املقبلة .
و�أو�ض ��ح �إن ه� ��ؤالء الالعب�ي�ن امل�شارلهم
�أعاله �سيكونون م ��ن �أبرز اال�سلحة التي
�سيح�شدها املدير الفن ��ي عبد الغني �شهد
خلو�ض مناف�سات ال ��دور الأول وخا�صة

يف املباراة االفتتاحية التي �ستجري �أمام
املنتخ ��ب اال�سرتايل يف ال�ساعة الواحدة
والربع ظهر ي ��وم الثامن من �شهر كانون
الثاين املقبل على ملعب تاما�سات مبدينة
براثو مثاين التايالندية يف قمة �آ�سيوية
ملتهب ��ة حيث ن�سع ��ى اىل ح�ص ��د نقاطها
الثالث برغ ��م �صعوبتها لك ��ون الكنغارو
�صع ��ب املرا�س ي�ضم يف �صفوفه �أكرث من
�أربع ��ة العبني من �صفوف املنتخب االول
ويت ��وىل اال�ش ��راف على تدريب ��ه غراهام
�أرنولد و�أ�ستطعنا �أن منلك عنه معلومات
جي ��دة نظر ًا لك ��ون كان حتت ر�صد املالك
التدريب ��ي للمنتخ ��ب واملحل ��ل الفن ��ي

عل ��ي النعيم ��ي الذين ح�ض ��روا مباراتيه
�أمام منتخ ��ب اكادميية ا�سباي ��ر القطري
واملنتخب االوملبي الإيراين يف مع�سكره
التدريب ��ي خ�ل�ال �شه ��ر ت�شري ��ن الأول
املا�ضي بالعا�صمة القطرية الدوحة .
وتاب ��ع م ��درب حرا� ��س مرم ��ى املنتخ ��ب
الأوملبي لك ��رة القدم حديث ��ه �:إن املباراة
الثاني ��ة �ستك ��ون يف ال�ساع ��ة الواح ��دة
والرب ��ع ظه ��ر ي ��وم احل ��ادي ع�ش ��ر �أمام
املنتخ ��ب البحريني ال�شقي ��ق الذي ي�ضم
�أك�ث�ر م ��ن �سبع ��ة العب�ي�ن م ��ن املنتخ ��ب
الأول ال ��ذي توج بط ًال للن�سخ ��ة الرابعة
والع�شري ��ن م ��ن بطول ��ة ك�أ� ��س اخللي ��ج
العربي لك ��رة الق ��دم التي �أختتم ��ت �أول
�أم� ��س االحد بقطر و�سيت ��وىل الربتغايل
هيلي ��و �س ��وزا رئا�س ��ة مالك ��ه التدريب ��ي
مبواجه ��ة خليجي ��ة ناري ��ة نطم ��ح فيه ��ا
اىل ني ��ل فوز غ ��ال منه ��ا لكي ن�ض ��ع قدم
لن ��ا �ضمن دور ربع النهائ ��ي من البطولة
قب ��ل �أن نختت ��م م�شوارنا �أم ��ام املنتخب
التايالن ��دي يف ال�ساعة الرابع ��ة والربع
ع�ص ��ر يوم الراب ��ع ع�شر م ��ن ال�شهر ذاته
عل ��ى ملع ��ب راج ��ا مانغ ��اال بالعا�صم ��ة
بانك ��وك يف مهمة ن�سعى فيها اىل حتقيق
نتيجة �إيجابية من �أجل ت�صدر املجموعة
الأوىل التي على �ضوئها �سنلعب مع ثاين
املجموع ��ة الثاني ��ة التي ت�ض ��م منتخبات
قطر واليابان وال�سعودية و�سوريا .
وخت ��م ناع ��م � :إن امل�ل�اك التدريب ��ي
للمنتخ ��ب االوملب ��ي بقي ��ادة عب ��د الغني
�شهد والالعبني عازمون رغم ال�صعوبات
الت ��ي واجهته ��م يف مرحلة الإع ��داد على
املناف�سة بق ��وة خ�ل�ال الأدوار النهائيات
الآ�سيوي ��ة وخا�ص ��ة يف دور املجموعات
من �أجل حجز �إحدى تذاكر الت�أهل الثالث
املخ�ص�ص ��ة للقارة اىل م�سابقة كرة القدم
ب ��دورة الألع ��اب االوملبي ��ة ال�صيفي ��ة يف
العا�صمة اليابانية طوكيو من �أجل تكرار
الإجن ��از الذي حتق ��ق يف بطولة الدوحة
ع ��ام  2016ال ��ذي حجز الع ��راق مكان ًا له
اىل جان ��ب منتخب ��ي كوري ��ا اجلنوبي ��ة
والياب ��ان يف م�سابق ��ة كرة الق ��دم بدورة
الألع ��اب االوملبي ��ة املا�ضي ��ة الت ��ي جرت
يف مدين ��ة ري ودي جان�ي�رو الربازيلية
�صيف العام ذاته .
وكان املنتخ ��ب االوملب ��ي لك ��رة الق ��دم قد
�أ�ستط ��اع الت�أهل اىل بطول ��ة ك�أ�س �آ�سيا
حت ��ت  23عام� � ًا لك ��رة الق ��دم  2020بعد

ت�ص ��دره ترتي ��ب فرق املجموع ��ة الثالثة
بر�صيد  7نقاط خالل الت�صفيات الأولية
الت ��ي ج ��رت خ�ل�ال امل ��دة م ��ن الع�شرين
ولغاية الراب ��ع والع�شرين من �شهر �آذار
املا�ضي بالعا�صمة الإيرانية طهران .
ويف تطور الحق ت�سلم احتاد كرة القدم
�أ�شع ��ار ًا ر�سمي� � ًا م ��ن جلن ��ة احل ��كام يف
االحت ��اد الآ�سي ��وي لكرة الق ��دم ب�أعتماد
احلكمني الدوليني العراقيني علي �صباح
ومهند قا�سم �ضم ��ن الطواقم التحكيمية
القارية التي �ستدير مناف�سات النهائيات
الآ�سيوي ��ة للمنتخب ��ات القاري ��ة الت ��ي
�ستق ��ام بالعا�صم ��ة التايالندي ��ة بانكوك
خ�ل�ال املدة من الثام ��ن ولغاية ال�ساد�س
والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر كان ��ون الث ��اين
. 2020
وق ��ال الأم�ي�ن امل ��ايل للجنة احل ��كام يف
احتاد ك ��رة القدم ل� ��ؤي �صبح ��ي للمدى
� :إن ��ه مت �أ�شع ��ار احلكم�ي�ن عل ��ي �صباح
ومهن ��د قا�س ��م بالواج ��ب الآ�سي ��وي
اجلدي ��د له ��م �أم�س االثنني وال ��ذي ي�أتي
ا�ستكم ��ا ًال للمهم ��ات التي عه ��دت �إليهما
خ�ل�ال العام اجل ��اري �س ��واء كانت على
�صعي ��د بطول ��ة ك�أ� ��س �آ�سيا لك ��رة القدم
 2019و�أدوار دوري �أبط ��ال �آ�سي ��ا لكرة
الق ��دم للمو�س ��م  2019-2018وكذل ��ك
بطول ��ة ك�أ� ��س االحت ��اد الآ�سي ��وي لكرة
القدم  2019واجل ��والت ال�ستة املا�ضية
من مناف�س ��ات الدور الث ��اين للت�صفيات
الآ�سيوي ��ة امل�شرتك ��ة امل�ؤهل ��ة ملونديال
قطر  2022والن�سخة الثامنة ع�شرة من
بطول ��ة ك�أ�س الأمم الآ�سيوية لكرة القدم
بال�ص�ي�ن وكذل ��ك بطول ��ة ك�أ� ��س اخلليج
العربي الرابعة والع�شرين لكرة القدم .
و�أ�ض ��اف �إن ال�صف ��ارة العراقي ��ة حتتل
مكان ��ة متمي ��زة عل ��ى �صعي ��د اخلارط ��ة
الآ�سيوي ��ة بعد النجاح ��ات التي حققتها
خ�ل�ال الأعوام الأخرية والتي نطمح لها
بالتواج ��د يف بطولة ك�أ� ��س العامل لكرة
الق ��دم املقبل ��ة الت ��ي ت�ضيفه ��ا العا�صمة
القطري ��ة الدوح ��ة يف �أواخر عام 2022
وه ��و ح ��ق طبيع ��ي له ��ا لكونه ��ا متتلك
جمموع ��ة متمي ��زة من احل ��كام يقف يف
مقدمته ��م علي �صباح ومهند قا�سم الذين
يعتربون من �أبرز حكام النخبة يف القارة
ال�صفراء منذ عدة �سنوات ب�شهادة جلنة
احل ��كام التابع ��ة اىل االحت ��اد اال�سيوي
لكرة القدم ومقيميها .

االحد المقبل موعد ت�سلم العراق كرا�سة �شروط تنظيم خليجي25
 بغداد /املدى
�سيك ��ون يوم الأحد املقب ��ل موعد ت�سلم
احت ��اد ك ��رة الق ��دم كرا�س ��ة �ش ��روط
ومعايري ت�ضييف حمافظة الب�صرة من
الأمانة العامة لالحت ��اد اخلليجي لكرة
الق ��دم للن�سخ ��ة اخلام�س ��ة والع�شرين
م ��ن بطولة ك�أ�س اخللي ��ج العربي لكرة
الق ��دم املق ��رر اجرا�ؤه ��ا خ�ل�ال الفرتة
م ��ن �أواخ ��ر كان ��ون الأول ع ��ام 2021

وبداية كان ��ون الثاين  2022مب�شاركة
منتخبات البحري ��ن وال�سعودية وقطر
وعم ��ان والكوي ��ت واليم ��ن والإمارات
والعراق .
ويتوج ��ب عل ��ى احت ��اد ك ��رة الق ��دم
بالتعاون مع وزارة ال�شباب والريا�ضة
واجله ��ات احلكومي ��ة العلي ��ا وحمافظ
الب�ص ��رة �أن تعمل ب�ش ��كل مبا�شرة على
و�ضع املعايري وال�شروط املوجودة يف
الكرا�س ��ة من �أجل �إكم ��ال ملف التنظيم
للبطول ��ة اخلليجي ��ة املقبل ��ة يف موعد

اليتجاوز �شهرين حت ��ى يتن�سى للجان
التفت�شي ��ة التي �سيت ��م ت�شكيلها من قبل
االحت ��اد اخلليجي لك ��رة الق ��دم للقيام
بالعدي ��د م ��ن الزي ��ارات اىل حمافظ ��ة
الب�صرة قبل رف ��ع تقريرها النهائي اىل
امل�ؤمت ��ر الع ��ام لالحت ��ادات اخلليجي ��ة
والع ��راق واليمن من �أجل �إعالن قراره
الر�سم ��ي ب�ش� ��أن ق ��درة الب�ص ��رة عل ��ى
احت�ض ��ن خليجي  25قب ��ل انتهاء �شهر
ت�شرين الثاين  2020من عدمه .
وكان رئي� ��س احتاد ك ��رة القدم برئا�سة

عبد اخلالق م�سعود ح�صل على موافقة
مبدئي ��ة جماعي ��ة م ��ن امل�ؤمت ��ر الع ��ام
الحتادات اخلليجي ��ة واليمن والعراق
ال ��ذي عقد يف فن ��دق �شرياتون الدوحة
ي ��وم الثام ��ن والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر
ت�شرين الثاين املا�ضي برئا�سة القطري
حمد بن خليفة ب�ش�أن �إقامة بطولة ك�أ�س
اخللي ��ج العربي اخلام�س ��ة والع�شرين
لك ��رة الق ��دم يف حمافظ ��ة الب�صرة بعد
انته ��اء مناف�س ��ات اجلول ��ة الأوىل م ��ن
دور املجموعات خلليجي .24

�سوزا يدخل تاريخ ك�أ�س اخلليج العربي من الدوحة
 بغداد /املدى

 بغداد  /املدى
حدّد احتاد كرة اليد اليوم الثالثاء موعد ًا ال�ستئناف
مناف�سات دوري اليد املمتاز للمو�سم 2020-2019
التي مت �أرجا�ؤها نتيجة للتظاهرات ال�شعبية
التي حدثت يف العا�صمة بغداد وحمافظات بابل
وكربالء املقد�سة والنجف الأ�شرف والديوانية
وال�سماوة والكوت والعمارة والب�صرة منذ يوم
اخلام�س والع�شرين من �شهر ت�شرين الأول املا�ضي
.
وقال املن�سق الإعالمي الحتاد كرة اليد ح�سام
عبد الر�ضا يف ت�صريح للمدى  :ان احتاد كرة
اليد قرر �إن ت�ضيف حمافظة ال�سليمانية يف �إقليم
كرد�ستان مناف�سات مرحلة الذهاب من دوري
كرة اليد مب�شاركة  12فريق ًا من العا�صمة بغداد
واملحافظات الذين مت اعتماد م�شاركتهم ب�صورة
ر�سمية يف املو�سم اليد احلايل .
وبني �أن خم�سة مباريات �ستجري اليوم الثالثاء
�ضمن اجلولة الأوىل من مرحلة الذهاب حيث
�سيلعب فريق اجلي�ش و�صيف بطل الن�سخة
ال�سابقة من دوري اليد املمتاز مع فريق اخلليج
العربي من حمافظة الب�صرة فيما �سيلعب فريق
كربالء مع الدغارة من الديوانية و�سيواجه
فريق دياىل جاره فريق الكوت ويلتقي فريق

بلدية الب�صرة مع الفتوة املو�صلي ويحل فريق
امل�سيب من حمافظة بابل �ضيف ًا ثقي ًال على فريق
ال�سليمانية .
وتابع �إن مباراة واحدة �أقيمت �ضمن اجلولة
ذاتها على قاعة املركز التخ�ص�صي بلعبة كرة اليد
التابعة اىل وزارة ال�شباب والريا�ضة بني فريق
ال�شرطة حامل اللقب و�ضيفه فريق الطلبة انتهت
مل�صلحة الأول بنتيجة ( )19-20هدف ًا م�شري ًا اىل
املناف�سات �ستتوقف بعد انتهاء جولة الذهاب من
�أجل اتاحة الفر�صة الكافية �أمام العبي الأندية
لاللتحاق ب�صفوف املنتخب الوطني لكرة اليد
الذي ي�ستعد للم�شاركة يف الن�سخة التا�سعة ع�شرة
من البطولة الآ�سيوية لكرة اليد التي �ستجري
يف قاعة �سعد العبد الله اعتبار ًا من يوم ال�ساد�س
ع�شر من �شهر كانون الثاين املقبيل وال�سيما بعد
�أن اوقعته القرعة يف املجموعة الرابعة اىل جانب
منتخبات هونغ كونغ واالمارات والكويت .
و�أو�ضح ح�سام �أن مناف�سات مرحلة الإياب من
دوري اليد املمتاز �سيتم حتديد موعد ومكان
�إقامتها من قبل احتاد كرة اليد بعد انتهاء م�شوار
املنتخب الوطني لكرة اليد يف النهائيات الآ�سيوية
التي نطمح فيها اىل حتقيق نتائج �إيجابية حتت
قيادة املدرب ظافر �صاحب .

دخل الربتغايل هيليو �سوزا تاريخ
ك�أ�س اخلليج العربي لكرة القدم من
�أو�س ��ع �أبواب ��ه بعد �أن ق ��اد منتخب
البحري ��ن للق ��ب الأول ببط ��والت
كا� ��س اخللي ��ج الت ��ي انطلق ��ت م ��ن
العا�صم ��ة املنامة قب ��ل  49عاما �إثر
ف ��وزه الثمني عل ��ى �شقيقه املنتخب
ال�سعودي لكرة القدم بهدف نظيف
يف املباراة النهائية التي جرت على
ملع ��ب عبد الل ��ه بن خليف ��ة الدويل
بن ��ادي الدحي ��ل الريا�ض ��ي يف
العا�صمة القطرية الدوحة يف ختام
خليجي  24التي انطلقت مناف�ساتها
يوم ال�ساد� ��س والع�شرين من �شهر
ت�شري ��ن الثاين املا�ض ��ي وا�ستمرت
لغاي ��ة الثامن من �شهر كانون االول
اجلاري .
و�أ�صبح بذلك هيلي ��و �سوزا املدرب
الربتغايل الأول ال ��ذي يحفر �أ�سمه
يف تاريخ ال�سجل ال�شريف للبطولة
بع ��د �شي ��خ املدرب�ي�ن الراح ��ل عمو
بابا الذي حق ��ق اللقب لثالث م ّرات
مع املنتخ ��ب الوطن ��ي العراقي يف
خليج ��ي  5يف بغ ��داد ع ��ام 1979
وخليج ��ي  7بالعا�صم ��ة العماني ��ة
م�سقط ع ��ام  1984وخليجي  9يف
العا�صم ��ة ال�سعودي ��ة الريا�ض عام

. 1988
وحق ��ق ال�صرب ��ي ليوبي�س ��ا اللقب
مرت�ي�ن م ��ع املنتخ ��ب الكويت ��ي
لك ��رة الق ��دم عام ��ي  1972و1974
والت�شيك ��ي مي�ل�ان مات�ش ��اال
�أي�ض� � ًا مرت�ي�ن م ��ع االزرق عام ��ي
 1996و 1998وكم ��ا ن ��ال كال م ��ن

الربازيليني ماريو غازالو و�شريول
وايفرير�ستو وامل�صري طه الدوخي
والكويتي �صالح زكريا وال�سعودي
حمم ��د اخلرا�شي ومواطن ��ه نا�صر
اجلوهر والهولنديان بيرت فاندرليم
والراحل بي ��م فريبي ��ك والبو�سني
جم ��ال الدي ��ن مو�سوفيت� ��ش

والفرن�سي ��ان برون ��و ميت�س ��و
وكل ��ود ل ��وروا وال�صرب ��ي غوران
توفيغدزيت� ��ش والإمارات ��ي مهدي
عل ��ي واجلزائ ��ري جم ��ال بلما�ضي
اللقب مرة واحدة لكل منهم
وكان الهولن ��دي ب�ي�رت ف ��ان
مارفي ��ك �أوىل ال�ضحايا من مدربي

املنتخب ��ات الثماني ��ة امل�شارك ��ة يف
البطول ��ة اخلليجي ��ة ال ��ذي مت ��ت
�إقالت ��ه م ��ن قبل االحت ��اد االماراتي
لك ��رة الق ��دم عل ��ى خليف ��ة الأداء
املتوا�ض ��ع لالبي� ��ض االمارات ��ي
وخروج ��ه خايل الوفا� ��ض من دور
املجموع ��ات ال ��ذي �أ�صب ��ح امتداد ًا
للم�ستوي ��ات غ�ي�ر املقنع ��ة الت ��ي
احتلها عل ��ى �ضوئها املرك ��ز الرابع
يف ترتي ��ب منتخب ��ات املجموع ��ة
ال�سابعة يف خت ��ام اجلوالت ال�ست
من الت�صفي ��ات الآ�سيوية امل�شرتكة
امل�ؤهل ��ة لبطولة ك�أ� ��س العامل لكرة
الق ��دم  2022وبطول ��ة ك�أ� ��س �آ�سيا
لكرة الق ��دم  2023بال�صني وفتحت
الطري ��ق �أم ��ام م ��روان ب ��ن غليظة
و�سبع ��ة �أع�ض ��اء من جمل� ��س �إدارة
االحت ��اد االمارات ��ي لك ��رة الق ��دم
بتقدمي ا�ستقالتهم من منا�صبهم قبل
انته ��اء ف�ت�رة واليتهم املح ��ددة يف
�شهر ني�س ��ان  2020نتيجة للنتائج
املخيب ��ة لل�ش ��ارع الريا�ضي من قبل
املنتخبات الوطنية االماراتية التي
اخفقت يف الو�صول اىل النهائيات
الآ�سيوي ��ة با�ستثن ��اء املنتخ ��ب
االوملب ��ي لك ��رة الق ��دم ال ��ذي متكن
من الو�صول اىل بطولة كا�س �آ�سيا
حت ��ت  23عام� � ًا الت ��ي �ستجري يف
تايالند بداية العام املقبل .
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النظام ال�سيا�سي هذا و ّ
الد للأزمات
والتي �أو�صلتنا لما نحن فيه ،
وعندما تن�شر الأزمة ونقدم
الت�ضحيات ويتخلف البلد ت�شكل
اللجان التحقيقية لهذا الغر�ض
حتى �صار هاج�س ًا عند العراق �أن
ت�شكيل تلك اللجان يعني االمتناع
عن طرح الحلول والأمثلة على
هذا الو�ضع كثيرة نذكر منها على
�سبيل المثال  :جريمة �سبايكر
ودخول داع�ش وقتل المحجين
من خالل مراهنة ال�سلطة على
عامل الوقت لن�سيانها  ،وا�ستمر
هذا الو�ضع المدمر الى يومنا هذا
مع ا�ستمرار نزيف الوطن والمعاناة
الم�ستمرة للمواطنين .

جمزرة اخلالين واحلكومة – التي ال ت�ستحق
�ش ��رف ت�صري ��ف الأعم ��ال حت ��ى – فم ��ن �أمام
مفارزها م ��رت ال�سي ��ارات ب�أفرادها املدججني
بال�س�ل�اح مبا فيه املتو�س ��ط من دون اعرتا�ض
 ،وم ��ن قواطعها احلكومي ��ة الكهربائية �أطفئ
النور ع ��ن ال�ساحة لكي يتمك ��ن القتلة من قتل
و�إ�صاب ��ة �أكرب عدد م ��ن ال�شب ��اب �أو ًال ولإخفاء
هويته ��م ثاني� � ًا  ،وح�سبم ��ا يع ��رف �أن الق ��وى
الأمنية املكلفة بحماية املحتجني كانوا من دون
�أ�سلح ��ة �أي �أن ه ��ذه القوى ال حول لها وال قوة
ولن ت�ستطيع ردع امل�سلح القادم للقتل  ،خا�صة
و�إن بع�ض الأفراد من القوات الأمنية قد قتلوا
فع ًال  .ثم يغادر القتلة ال�ساحة با�سرتخاء ومن
دون �أن ي ��رف له ��م جفن لينك�ش ��ف الو�ضع عن
جم ��زرة رهيبة لع ��دد القتلى واجلرحى  ،وهنا
ينه�ض وزير الداخلي ��ة معلنا عن ت�شكيل جلنة
حتقيقية ملعرفة �أ�سباب احلادث والقائمني به .
وال نعرف كم من الوقت الذي يكفي لهذه اللجنة
من �أداء عملها واخلروج بالنتائج املطلوبة .
هذه املجزرة وقبلها جمزة النا�صرية ثم النجف
و�سواها م ��ن االعتداءات الأخ ��رى يف مناطق
الو�س ��ط واجلن ��وب ه ��زت ال�ضم�ي�ر العامل ��ي
بعن ��ف فكانت ال�شجب واالحتج ��اج على هكذا
�سلوك يف ا�شد لغة كاالحتاد الأوروبي والأمم
املتحدة وانكل�ت�را وفرن�سا والواليات املتحدة
االمريكي ��ة وال�سف�ي�ر الكندي ومنظم ��ة العفو

هادي عزيز علي

الدولي ��ة والبيان امل�ش�ت�رك ل�سفارات بريطانيا
وفرن�س ��ا و�أملاني ��ا  ،و�سواه ��ا م ��ن البيان ��ات
ون ��داءات ال�شج ��ب العديدة الت ��ي انطلقت يف
العديد من ارجاء العامل .
ولقد �شكل هذا املنحى الدويل �صوت ًا معار�ضاً
ل ��كل ما يتعر�ض له االحتجاج ال�سلمي من قوة
مفرط ��ة ال ل�ش ��يء �إال النه ��م �أرادوا الإم�س ��اك
بالوطن وانتزاعه من �شل ��ة الفا�سدين والقتلة
 .فقد تو�صلت تلك الأطراف الدولية اىل قناعة
تامة ب�أن ال�سلطات العراقية عاجزة عن حماية
مواطنيها متام ًا ال بل �إنها تعد مي�سرة حلمالت
القتل والأذى بحق املحتجني  .وخالفت �أحكام
الد�ستور الذي طاملا تبجحت به فقد كانت �أداة
قم ��ع لل�شعب العراق ��ي خالف ًا حلك ��م املادة \ 9
�أو ًال منه و�سمح ��ت للملي�شيات امل�سلحة خالفا
للفق ��رة ( ب) منها  .وانتهكت حق احلياة الذي
كفلت ��ه املادة  15منه  .وانتهكت حرمة امل�ساكن
باختط ��اف �ساكنيها من ال�شب ��اب خالف ًا للمادة
 \ 17ثاني� � ًا من ��ه وعل ��ى مر�آى وم�سم ��ع العامل

ال�صراع الرئي�س بني املحا�ص�صة و املواطنة

�أجمع .
كل ه ��ذه الأفعال امل�شينة واملمار�سات القا�سية
جتع ��ل املجتمع الدويل مطال ��ب مبوقف حازم
مل ��ا تقوم ب ��ه ال�سلط ��ات من عنف مف ��رط جتاه
ال�شب ��اب الثائر ولزوم ايق ��اف املذبحة با�سرع
وق ��ت ممك ��ن والق�صا� ��ص العادل م ��ن اجلناة
 ،لأن تل ��ك املمار�س ��ات ا�صبح ��ت ال تن�سج ��م
ومقا�ص ��د االمم املتح ��دة النازعة نح ��و ال�سلم
واالم ��ن ال ��واردة احكامه ��ا يف امل ��ادة الثاني ��ة
\ رابع� � ًا م ��ن ميث ��اق الأمم املتح ��دة  .و�إن من
ي ��رى �أن التدخل الإن�س ��اين مثار جدل قانوين
لأن الراف�ض�ي�ن ل ��ه يتم�سك ��ون ب�سي ��ادة الدول
وال يج ��وز التدخ ��ل يف ال�ش� ��ؤون الداخلي ��ة
لل ��دول ف� ��أن �سي ��ادة ال ��دول ه ��ذه مبفهومه ��ا
التقلي ��دي ال ��ذي يتم�س ��ك ب ��ه من يقب� ��ض على
ال�سلطة فاته �أن مبد�أ ال�سيادة يف زمن العوملة
يختل ��ف عم ��ا كان عليه يوم كت ��ب ميثاق الأمم
املتحدة  ، - 1945 -فدونهم املواثيق والعهود
واالتفاقيات الدولي ��ة الالحقة ل�صدور امليثاق

 ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن الف�ض ��اء االفرتا�ضي ال ��ذي ق�ضم
العديد م ��ن املفاهيم العتيق ��ة املتعلقة مبفهوم
ال�سي ��ادة  ،و�أزاح ��ت العديد م ��ن احلدود حتى
�أ�صبح العامل قرية كما يقال.
ال�سلط ��ة م�ساهم ��ة يف الفعل املن�س ��وب للقتلة
وال�سلط ��ة الت�شريعي ��ة مرتبك ��ة م ��ن جان ��ب
عاج ��زة ع ��ن فع ��ل �أي �شيء م ��ن جان ��ب �آخر ،
فلجانه ��ا الأمني ��ة واخلدمية املوزع ��ة ب�إحكام
حت ��ت �أجن ��دات الق ��ادة ال�سيا�س�ي�ن ي�شوبه ��ا
ع ��دم االن�سج ��ام والتطاح ��ن مم ��ا يجعلها غري
قادرة على عل ��ى اتخاذ الق ��رارات املطلوبة �أو
�إيجاد احلل ��ول للم�شكالت القائمة  .فاملنظومة
ال�سيا�سية امل�شكلة من الأحزاب ال�سيا�سية تدافع
عن مكا�سبها ولو بطريق غري مبا�شر وتتم�سك
بال�سلطة وب�أ�صرار تام  ،مع االنت�شار الوا�سع
للعديد من امللي�شيات امل�سلحة املن�ضوية حتت
م�سمي ��ات خمتلف ��ة  .وام ��ام ه ��ذا الو�ضع فان
ت�ضحيات ال�شب ��اب يومية وال منا�ص واحلالة
ه ��ذه ومن اجل توفري احلماية لهم من البط�ش
ال بد م ��ن قوة دولي ��ة تابعة ل�ل�امم املتحدة ان
تاخذ على عاتقها حماية املحتجني بعد القناعة
التام ��ة بانعدام الرجاء م ��ن احلكومة والنظام
ال�سيا�س ��ي ب�ش ��كل عام يف توف�ي�ر احلماية لهم
 .اوغي ��اب او انع ��دام احلل ��ول الوطني ��ة التي
ميكن �أن ت�أخذ على عاتقها الو�صول بالبلد اىل
بر الأمان .

�إن وجود احلماية الدولية للمحتجني ال يعني
فر� ��ض الو�صاية على الع ��راق وال يجعل البلد
حتت حك ��م االنت ��داب وال ميك ��ن و�صف ��ه بانه
احت�ل�ال  .بل ه ��و التدويل  ،املق�ص ��ود به قيام
الأمم املتح ��دة ب�إر�س ��ال جنوده ��ا اىل الع ��راق
للوق ��وف بوج ��ه املمار�س ��ات القا�سي ��ة الت ��ي
تق ��وم به ��ا احلكوم ��ة �أو ت�سمح للغ�ي�ر بالقيام
بها �ض ��د املواطنني ب�شعاراته ��م ال�سلمية ومن
خ�ل�ال حري ��ة التعب�ي�ر املكفولة له ��م مبوجب
الأحكام الد�ستورية وال�شرعة الدولية حلقوق
الإن�س ��ان التي كان الع ��راق ومل يزل طرف ًا فيها
ومبثوث ��ة يف العديد من ت�شريعات ��ه النافذة .
ومعلوم هكذا قوات تتبع للأمم املتحدة تر�سل
اىل بل ��دان �أخ ��رى �ضم ��ن وظائ ��ف حم ��ددة ال
يجوز جت ��اوزه  .فعلى �سبيل املث ��ال �إن قوات
الأمم املتح ��دة املوج ��ودة يف جنوب ��ي لبن ��ان
جاءت بوظيف ��ة حمددة وه ��ي مراقبة احلدود
اجلنوبي ��ة يف لبنان مع العدو ال�صهيوين ومل
يطل ��ق على هذه الق ��وات بانها ق ��وات احتالل
مطلقا الختالف التو�صيفني .
ل ��ذا فان وق ��ف حم ��ام ال ��دم ال ��ذي يتعر�ض له
�شبابن ��ا وانف�ل�ات امللي�شي ��ات امل�سلح ��ة يجعل
ال�ض ��رورة ملح ��ة لدعوة جن ��ود االمم املتحدة
لوق ��ف ذل ��ك  .و�إال ف ��ان نزي ��ف ال ��دم م�ستم ��ر
�ضمن الأو�ضاع احلالية وال نهاية له يف الأيام
املنظورة القادمة .

ت����ظ����اه����رات ت�����ش��ري��ن
تحليل �سيكوبولتك لما حدث و�سيحدث ()2-2
ً
و�شخ�صت ما
تحليال ل�سيكولوجية الجماهير في االنتفا�ضات
تناولت الحلقة الأولى
ّ
انفردت به انتفا�ضة الفاتح من ت�شرين/اكتوبر 2019وانتهت بتنظير �سيكولوجي جديد
ي�ضيف وي�صحح ما قدمه غو�ستاف لوبون في كتابه (�سيكولوجية الجماهير).
في هذه الحلقة ن�ستعر�ض ونحلل �آراء �أكاديميين ومثقفين و�إعالميين و�سيا�سيين
وم�شاركين في تظاهرات ت�شرين في ا�ستطالع ت�ضمن ثالثة ا�سئلة:

د .مهند الرباك

فيما �أعادت انتفا�ضة ت�شرين/اكتوبر ب�أيام معدودات و بقوة ،الروح العراقية
القائمة على الوحدة ال�صلدة للتنوع العراقي ،بعد �أن ك�سرت حاجز الخوف
و ال�صمت الذي ا�ستمر �ستة ع�شر عام ًا ،التنوع القومي و الديني و المذهبي و
الثقافي المتفاعل الذي ّ
�شكل الأ�سا�س في قدرة ال�شعب العراقي على التغيير.

داعية اىل ا�ستالم الكفوئني النزيهني ،احلري�صني على م�صالح البالد،
ا�ستالمهم للمهام احلكومية ممن تزخر بهم البالد ،و على �أ�سا�س
املواطنة و الإنتماء للهوية العراقية ،بغ�ض النظر عن االنتماء االثني
و الديني و املذهبي و الطائفي و �سواء كانوا رجا ً
ن�ساء  . .داعية
ال �أو
ً
اىل �إلغاء نظام املحا�ص�صة الالد�ستوري ،الذي �صار و ك�أنه هو النظام
احلاكم.

يف وق ��ت ي�ش�ي�ر في ��ه العديد من املتابع�ي�ن و الوجوه
االجتماعي ��ة ،اىل �أن املحا�ص�ص ��ة ا ُّت ِخ� � َذت �إث ��ر �سقوط
ُرف ال �أكرث ،مبعنى م�شاركة كل �أطياف
الدكتاتورية كع ٍ
ال�شع ��ب العراقي يف احلكم للوقوف �أمام نزعة احتكار
ال�سلط ��ة الدكتاتوري ��ة املنهارة ،و كبدي ��ل لنزوعها اىل
االعتماد على (طائفة �سن ّي ��ة) واحدة حمّلها حينها ا�سم
(الطائفة املن�صورة).
و ي�شري �آخرون اىل �أن اتخاذ ذلك العُرف ،جاء للوقوف
�أم ��ام نزعات االحت ��كار و الهيمن ��ة عل ��ى كل احلكم �إثر
�سق ��وط الدكتاتوري ��ة ،الهيمنة من قب ��ل (�أحزاب التيار
الإ�سالمي ال�شيعي املعار�ض ل�صدام) باطرافه ،م�ستندة
اىل حتري� ��ض و دع ��م دوائ ��ر حاكمة يف اجل ��ارة �إيران
له ��ا� ،ضاربة عر� ��ض احلائط �إرادة التي ��ارات املعار�ضة
الأخ ��رى من كل �أنواع الطيف العراقي التي ن�شطت يف
معار�ض ��ة �صدام ،و قدّمت ت�ضحي ��ات فلكية على طريق
ا�سقاط الدكتاتورية.
و ب�أن ��واع اخل ��دع و و�سائ ��ل العن ��ف و ال�صدام ��ات
الطائفي ��ة الت ��ي هدف القائم ��ون عليها �أم ��ا للعودة اىل
نظ ��ام الدكتاتورية ،و �إما اىل احتكار ال�سلطة اجلديدة
له ��م وحده ��م بتوظيف (مظلومي ��ة ال�شيع ��ة) و (البيت
ال�شيع ��ي) لذلك ،ف�س ��ارت �أحزابه ��م اىل �إفراغ حمتوى
م�شارك ��ة اجلمي ��ع ،بالدخ ��ول خل�س ��ة و بالتهدي ��دات و
مبواجهة االحتجاج ��ات ال�شعبية بالر�صا�ص و ب�أنواع
العن ��ف املفرط ،و �سيطروا عل ��ى خمتلف مرافق احلكم
بع ��د تطويع كت ��ل املحا�ص�صة له ��م ،با�شراكه ��ا معهم و
غ� ��ض نظره ��م ع ��ن �أن ��واع الف�س ��اد الإداري احلكومي
و �أن ��واع ال�سرق ��ات و كوم�شن ��ات العق ��ود احلكومي ��ة
الفلكية.
حت ��ى �صارت املحا�ص�صة و بعبورها للكتل
الطائفي ��ة ،بالت�ش ��ارك بالف�س ��اد و ال�سرق ��ات و ب�شت ��ى
الط ��رق ،و ك�أنها ه ��ي الكتلة الأكرب يف الربملان القائم و
يف اللج ��ان و الهيئ ��ات امل�ستقلة و يف الدول ��ة ،و ك�أنها
القاع ��دة الوحي ��دة للحك ��م ،و �ص ��ار ر�ؤ�س ��اء الكت ��ل و
االحزاب احلاكمة بقيادة حزب الدعوة و باال�ستناد اىل
عن ��ف �أن ��واع ميلي�شيات احل�شد احلكوم ��ي  /الإيراين

الطائفية و العائلية الع�شائرية املتخذة من ا�سم احل�شد
ال�شعبي غطاءً ،حتى كوّ نت ما دُعي بـ (الدولة العميقة)
الت ��ي حتكم و تق ��رر �سر ًا ،الت ��ي جعلت م ��ن م�ؤ�س�سات
احلك ��م و االنتخاب ��ات و ك�أنها واجه ��ة كرتونية للحكم
الفعلي ،وفق ت�صريحات برملانيني و م�س�ؤولني �سابقني،
و وفق ماتتناقله وكاالت انباء دولية م�ستقلة.
ف ��ادّت اىل �إفراغ م�ؤ�س�سات احلكم من جوهر وجودها،
و اىل ع ��دم قيامها باعماله ��ا لتحقيق ما انتظره ال�شعب
منه ��ا (لع ��دة ا�سب ��اب عل ��ى ر�أ�سه ��ا الف�س ��اد و �سب ��اق
الر�شاوي) ،حتى �ضاعت �أن ��واع اخلدمات اليومية من
الكهرب ��اء و املاء ال�صالح لل�ش ��رب ،و اىل احلق بالعمل
و ال�صح ��ة ،و حقوق �أجي ��ال عديدة بالعي�ش الكرمي يف
وق ��ت ت�صاعد في ��ه الفقر اىل درج ��ات مل تع�شها من قبل
الب�ل�اد الت ��ي تعترب من �أغن ��ى بلدان الع ��امل  . .و �ضاع
الوطن !!
و فيما �أدّت انتفا�ضة ت�شرين البطولية اىل ك�شف الكثري
م ��ن م�ساوئ نظام املحا�ص�صة القائم و اىل الت�أكيد على
وج ��ود من يت�صدى له ،حتدّث و يتحدّث منتف�ضون يف
و�سائل الإعالم الداخلي ��ة و العاملية على �ضرورة �إلغاء
نظ ��ام املحا�ص�صة القائم الذي �ش� � ّكل و ي�ش ّكل الإ�سا�س
الق ��وي للف�س ��اد و الطائفي ��ة املقيت ��ة  . .و يدع ��ون اىل
االلتزام الد�ستوري بال�سري على طريق التبادل ال�سلمي
لل�سلط ��ة ،ال ��ذي ي�ؤكد عليه الد�ست ��ور يف عدة ابواب و
فقرات.
يف وق ��ت ادىّ فيه نظ ��ام املحا�ص�صة املقيت ،البعيد عن
التمثي ��ل احلقيق ��ي لل�شعب م�صدر ال�سلط ��ات� ،أدىّ اىل
خ�سارة النظام احلاكم لثق ��ة ال�شعب باالنتخابات وفق
قوانينها التي اع ُتمدت و الذي يعني خ�سارته لل�شرعية
الد�ستورية ،بل و �أن اعتماده على العنف املفرط ملطالب
املتظاهرين و مواجهته لهم ب�أنواع العنف و االختطاف
و التعذي ��ب و اخلدع ،راح �ضحيته اكرث من � 500شهيد
و  20ال ��ف جريح و معوّ ق وف ��ق �إح�صاءات اليرقى لها
�ش ��ك ،يف �أك�ث�ر قلي ًال من �شه ��ر واحد حت ��ى الآن ،نظام
الميك ��ن �أن يك ��ون يف الواق ��ع ا ّال نظام� � ًا دكتاتوري ًا قد
يفوق دكتاتورية �صدام البائدة.

 .1م ��ا الأ�سب ��اب التي دعت اىل قي ��ام انتفا�ضة
ت�ش ��رين /اكتوب ��ر  2019بع ��د � 16س ��نة م ��ن
ا�ستفراد �أحزاب الإ�س�ل�ام ال�سيا�سي بال�سلطة
والرثوة؟
 .2ما اجلوانب االيجابية فيها؟ وما �س ��لبياتها
؟
 .3ه ��ل ت ��رى �أنه ��ا �س ��تحقق �أهدافه ��ا؟ و�إن مل
حتققها ما الذي �سيح�صل؟
ت�صنيف الأ�سباب
تتعدد �أ�سباب حدوث الثورات واالنتفا�ضات
ع�ب�ر التاريخ،م�ض ��اف لها عام ��ل �سيكولوجي
ي� ��ؤدي اىل الت�صعيد،ه ��و التفاع ��ل
االيجابي(التوليدي) بني هذه الأ�سباب،وهذا
ما ح�ص ��ل يف انتفا�ض ��ة ت�شري ��ن..ويف �أدناه
ت�صني ��ف له ��ا مرت ��ب بح�س ��ب تكراراته ��ا يف
�إجاب ��ات ع ّين ��ة الدرا�س ��ة ( 537ف ��رد ًا) وعل ��ى
النحو الآتي:
 .1اقت�صاد وخدمات

 تف�شي البطالة و�سوء اخلدمات ال�سيما البنىالتحتية يف العا�صمة ومراكز املحافظات
 �إهمال امل�صانع واالعتماد على اال�سترياد �سرقة املال وحتويله اىل اخلارج اال�ستي�ل�اء عل ��ى عق ��ارات الدول ��ة وامتالكم�س�ؤول�ي�ن ق�ص ��ور ًا ومناط ��ق مغلق ��ة بعد �أن
كانوا ال ميلكون مئة مرت مربع
 رواتب خيالية وامتيازات للطبقة ال�سيا�سيةوترك ال�شعب يت�ضور جوع ًا.
 .2ف�ساد مالي و�إداري

 انت�ش ��ار الف�س ��اد يف جمي ��ع م�ؤ�س�س ��اتالدولة،و�إطالع ال�شعب عل ��ى بع�ضها كالعقود
الوهمية
 الأح ��زاب له ��ا الوظائ ��ف والروات ��ب حت ��ىبدون عمل
 ّت�ضخ ��م ث ��روات امل�س�ؤولني ولع ��ب ابنائهم
باملاليني بعد �أن كانوا مت�سولني
.3اجتماعية ونف�سية

 ت�ضاع ��ف ح ��االت االنتح ��ار ب�ي�ن ال�شب ��ابوتزايد حاالت الطالق والتفكك الأ�سري
 �شع ��ور العراق ��ي بالذل ال ��ذي ا�ستفز الوعياجلمعي ب�أعماق الذاك ��رة العراقية ب�أنه عزيز
و�أنفة
 �أف ��ق م�س ��دود و�إحب ��اط �أغلبي ��ة م�سحوق ��ةومطحونة و�سرقة �أحالم ال�شباب
 ال�شع ��ور باالغ�ت�راب والإح�سا� ��س بع ��دماالنتماء للوطن.
� .4سوء �إدارة

 جتاه ��ل احلكوم ��ة العت�صام ��ات حمل ��ةال�شهادات العليا ور�ش املاء احلار عليهم
 امتن ��اع احلكوم ��ات املتعاقب ��ة ع ��ن تق ��دميبرام ��ج ل�صال ��ح ال�شع ��ب واالن�شغ ��ال بتقا�سم
خريات البالد الوفرية بني ال�سلطات الثالث
 ع ��دم القي ��ام مبعاجلات �آني ��ة وو�ضع خططعلمية لت�أمني م�ستقبل واعد لل�شباب.
 .5تربية وتعليم

 ك�ث�رة املدار� ��س واجلامع ��ات االهلية التي�أثقلت كاهل الأهايل

 تده ��ور التعلي ��م يف املدار� ��س االبتدائي ��ةوالثانوي ��ة واملعاه ��د واجلامعات،وت ��ويل
املنا�ص ��ب الإداري ��ة فيه ��ا �أ�شخا� ��ص ينتم ��ون
لأح ��زاب ال�سلط ��ة وال ميتلك ��ون اخل�ب�رة
والكفاءة.
 .6فكر ووعي

 زيادة وعي ال�شباب الذي جعلهم ينفرون منالطائفية واالنفجارات والدم
 هيمن ��ة �أحزاب �إ�سالمي ��ة متخ ّلفة ال تن�سجمر�ؤاها مع تطلعات �شباب بعقليات منفتحة.
 .7عدالة وق�ضاء

 انته ��اك �سي ��ادة القانون وع ��دم تطبيقه علىاملتنفذين بال�سلطة ال�سيما الفا�سدين
 ف�س ��اد بع� ��ض الق�ض ��اة املح�سوب�ي�ن عل ��ى�أح ��زاب ال�سلطة،وخوف �آخرين بفعل تع ّر�ض
ع ��دد منه ��م اىل االعت ��داء والقت ��ل والتهدي ��د
بالت�صفية.
 .8تدخل خارجي

 ت�شجيع بع�ض الدول الإقليمية للمتظاهرينوتزويدهم باملال وال�سالح لأهداف �سيا�سية.
 زي ��ارة ال�سيد عادل عب ��د املهدي لل�صني التياغا�ض ��ت امريكا،وفت ��ح املع�ب�ر ب�ي�ن الع ��راق
و�سوري ��ا م ��ا يوح ��ي باله�ل�ال ال�شيع ��ي تبعا
لأمريكا وا�سرائيل
يف �ض ��وء ذل ��ك ،ت�ؤك ��د نتائج اال�ستط�ل�اع �أن
�أ�سباب انتفا�ضة ت�شرين �شملت جماالت حياة
العراقيني كافة ب�أ�سو�أ حاالتها،و�إنها ا�ستمرت
ل�ست ع�شرة �سن ��ة يف حال تنطبق عليه مقولة
(الظل ��م �إذا دام..د ّم ��ر)..و�إن حكومات ما بعد
التغي�ي�ر( )2003الت ��ي كانت جميعه ��ا بهوية
�شيعية هي الأف�شل والأف�سد يف تاريخ العراق
ال�سيا�سي�..إليك ��م بالن�ص و�صف امل�ستجيبني
لقي ��ادات �أح ��زاب الأ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي الت ��ي
ا�ستلمت ال�سلطة:
(قتلة�،أنانيون،لي� ��س لديه ��م انتم ��اء للوط ��ن
وال ح ��ب لل�شع ��ب،ال ميتلك ��ون الكرام ��ة..
ج�ب�ن خن ��وع تبعي ��ة م ّذلة�،سلط ��ة تعتق ��د �أن
الوطن مل ��ك �ص ��رف لهم،تعبث تقت ��ل وتغ�ض
الب�صر عمن يقتل ويعت ��دي بق�سوة حتى على
الفتيات،يقتلون جياع� � ًا يطالبون بحياة حرة
يف وطنه ��م امل�ستباح،حكوم ��ة خائن ��ة للوطن
وال�شعب،فقدانهم الثقة بانف�سهم،يعتقدون �أن
ال�شعب راح ي�سحلهم�،سلط ��ة تعترب نف�سها �أن
لها احلق بقتل من يعار�ضها).
م�ؤ�شرات �سيكولوجية:

تتح ��دد �أه ��م الأ�سب ��اب ال�سيكولوجي ��ة الت ��ي
�أو�صلت احلال اىل انتفا�ضة ت�شرين بالآتي:
• �إن الأ�شخا� ��ص الذي ��ن ا�ستلم ��وا ال�سلط ��ة
بع ��د ( )2003اعت�ب�روا �أنف�سهم �أنه ��م �ضحايا
النظ ��ام الدكتات ��وري،و�إن له ��م الأحقي ��ة يف
اال�ستف ��راد بال�سلط ��ة وال�ث�روة معتربي ��ن
مالي�ي�ن العراقي�ي�ن يف الداخ ��ل �إم ��ا موال�ي�ن
لنظ ��ام الطاغي ��ة �أو خانع�ي�ن ال م�شروعية لهم
بحق ��وق املواطنة،فعا�ش ��وا برفاهي ��ة عل ��ى
ح�س ��اب �سبعة مالي�ي�ن �أو�صلوه ��م حتت خط
الفقر،واذلوهم..م ��ع �أن عائ ��دات النفط بلغت

د.قا�سم ح�سني �صالح

تريليون دوالر(الف مليار دوالر)! تكفي لبناء
دولة خرجت من حرب كارثية.
• جن ��م ع ��ن ه ��ذه التفاع�ل�ات ال�سيكولوجية
(ت�ضخ ��م �أن ��ا) و(غطر�س ��ة) �أ�سهم ��ت يف
حتوي ��ل احلاك ��م ال�سيا�س ��ي اىل م�ستب ��د..
ومنه ��ا تو ّل ��دت ل ��دى ح� � ّكام ال�سلط ��ة وق ��ادة
�أح ��زاب الإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي قناع ��ة ب�أنه ��م
ا�ستعب ��دوا النا� ��س روحي ًا،و�إنه ��م يف
حواره ��م الداخل ��ي يقول ��ون لهم:تتظاهرون
�ضدنا،ترفو�ضننا،ت�شتموننا،تتهمونن ��ا ب�أننا
نتح ��دث بالع ��دل ونحكمك ��م بالظلم،ونتباهى
بالأمان ��ة ومنار� ��س اخليانة..فانك ��م �ستبقون
تنتخبونن ��ا لأنن ��ا �سادتك ��م وقدرك ��م املحتوم
وال �إرادة لك ��م حتى ل ��و �سقناكم اىل جهنم،وال
متلك ��ون م ��ن و�سائ ��ل اله ��رب �س ��وى انك ��م
تغادرون حزبنا هذا اىل حزبنا الآخر!.
• �إن تقا�س ��م م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة بني �أحزاب
الإ�سالم ال�سيا�س ��ي ور�ؤ�ساء الكتل والف�صائل
امل�سلحة،وحتويله ��م الع ��راق اىل بل ��د ط ��ارد
للإب ��داع والكفاءات،جنم عن ��ه �شعور املاليني
باحلرمان من حقهم امل�شروع بالوطن،فو�صلوا
بعد تظاه ��رات ا�ستمرت من �شباط  2011اىل
�آب  2018اىل االنفج ��ار بحتمية �سيكولوجية
– اجتماعية ناجم ��ة عن رفاهية خيالية لق ّلة
وفقر قا�س ملاليني،وفجوة فكرية وهوة عميقة
ب�ي�ن ح� � ّكام بعق ��ل �سيا�س ��ي م�أزوم..منغلق..
م�سكون باملا�ضي،وعقل �شبابي منفتح متطلع
اىل امل�ستقب ��ل ،و�إنهما به ��ذا احلال..جبالن ال
يلتقيان!
ايجابيات انتفا�ضة ت�شرين و�سلبياتها:

تتحدد �أهم ايجابياتها بالآتي:
• �إحي ��اء ال�شعور باالنتماء للعراق ب�شعارها
(�أري ��د وطن)،و�إع ��ادة الهوي ��ة الوطني ��ة التي
تراجع ��ت ب�سبب الطائفي ��ة واملحا�ص�صة التي
�أ�شاعت هويات فرعية قاتلة.
• �إحي ��اء ال�شع ��ور عند املواطن ب� ��أن الوطن
للجميع ب�شعارها (نازل �آخذ حقي)
• ك�س ��ر حاج ��ز اخل ��وف م ��ن ال�سلطة،و�إنها
قال ��ت للحكوم ��ة والأحزاب(ق ��ف هنالك �شعب
عراق ��ي ولي�س الع ��راق لكم وحدك ��م) و�إ�شاعة
روح التح ��دي �ض ��د حكوم ��ة و�صف ��ت رئي�سها
ب�أنه قاتل.
• ف�ض ��ح عمال ��ة وخيان ��ة و�ضع ��ف وج�ب�ن
امل�س�ؤولني الرئي�سني يف الدولة العراقية
• ف�ض ��ح تدخ ��ل دول اجل ��وار بال�ش� ��أن
العراقي.
• �إحي ��اء قي ��م �أخالقي ��ة �أ�صيل ��ة ا�ستهدفته ��ا
حكوم ��ات التغي�ي�ر بتحويلها الف�س ��اد من فعل
كان يعد خزي ًا اىل �شطارة.
• �شع ��ور جيل الكبار م ��ن العراقيني بالفخر
�أن لديه ��م جي ��ل �شب ��اب ميث ��ل( رفع ��ة را� ��س)

بتعبريهم،و�إنه ��م بامكانه ��م بناء ع ��راق يوفر
الكرامة لأهله ويعيد اعتباره عربي ًا ودولي ًا.
وتتحدد �أبرز �سلبياتها بالآتي:
• ا�ست�شه ��اد مئ ��ات ال�شب ��اب وجرح �أكرث من
ع�شرين �ألفا.
• ت�أخ ��ر االقت�صاد والدرا�سة�،سرقة ممتلكات
عام ��ة وخا�صة،تخري ��ب مب ��اين حكومي ��ة
و�أهلية ،وتلوث بيئي.
• عدم وجود قيادة موحدة لها.
• �إ�شاع ��ة الفو�ض ��ى وانق�سام ��ات بني النا�س
بني م�ؤيد وراف�ض لها.
• �إث ��ارة الع ��داء ب�ي�ن املتظاهري ��ن و�أف ��راد
الق ��وى الأمني ��ة م ��ع �أن ب�ي�ن �أكرثه ��م �صالت
قربى و�صداقات.

ما الذي �سيحدث:

انق�س ��م امل�ستجيب ��ون ب�ي�ن م ��ن ر�أى �أن
التظاه ��رات �ستحق ��ق �أهدافه ��ا يف ا�ستع ��ادة
وطن،وب�ي�ن م ��ن توق ��ع �أن الفو�ض ��ى �ستع ��م
الع ��راق و�ستح�ص ��ل تدخ�ل�ات خارجية ت�ؤدي
بالنتيج ��ة �إم ��ا اىل التق�سي ��م �أو و�ضع العراق
حتت الف�صل ال�سابع.
ون ��رى �أن العام ��ل ال�سيكولوج ��ي ل ��ه ال ��دور
الرئي�س يف ح�سم املوق ��ف بني قوتني�:أحزاب
الإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي ال�شيع ��ي واملتظاهرين..
الأوىل متتل ��ك ال�س�ل�اح والق ��وى الأمني ��ة
وف�صائل م�سلح ��ة يدفعها انك�ساره ��ا النف�سي
و�سق ��وط اعتباره ��ا الأخالق ��ي اىل التم�س ��ك
بال�سلطة وممار�س ��ة �أ�ساليب التودد الظاهري
والوعود بتحقي ��ق �إ�صالحات وب ��ث مند�سني
ب�ي�ن املتظاهري ��ن للقي ��ام باعم ��ال تخري ��ب
واختط ��اف ن�شطاء،وقت ��ل متعم ��د يف جمازر
�آخرها،بع ��د النا�صري ��ة والنجف،قيام ملثمني
م�س ��اء اخلمي� ��س ( )2019/12/6ي�ستقل ��ون
�سي ��ارات دف ��ع رباع ��ي بقت ��ل  29متظاهر ًا يف
حمل ��ة ال�سن ��ك واخلالين..م ��ا يعن ��ي �أن هذه
الأح ��زاب �ست�ستمي ��ت م ��ن �أج ��ل البق ��اء يف
ال�سلطة.
�أما املتظاهرون فانهم ميتازون بالأ�صرار على
موا�صل ��ة امل�ش ��وار يف ت�صعي ��د �سيكولوج ��ي
مب�شارك ��ة الع�شائ ��ر يف تظاهراتهم،وت�أيي ��د
املرجعية والأمم املتحدة ومواطني املحافظات
الغربية..م ��ا يعن ��ي �أن فر�ص ��ة الو�ساطة التي
كن ��ا اقرتحناه ��ا حلق ��ن دم ��اء العراقي�ي�ن ق ��د
فات ��ت،و�أن امل�ستقب ��ل�،إذا ا�ستثنين ��ا التدخ ��ل
ال ��دويل و�إيران�،سي�شه ��د موقف� � ًا حا�سم� � ًا �إما
جم ��زرة رهيبة ترتكبها من بيده ��ا ال�سالح�،أو
ا�ضط ��رار الربمل ��ان اىل ح� � ّل نف�س ��ه ودعوت ��ه
لإج ��راء انتخابات جدي ��د با�ش ��راف دويل�،أو
�إع�ل�ان املتظاهري ��ن ت�شكي ��ل حكوم ��ة جديدة
والتوج ��ه بتخطي ��ط مدرو� ��س جماهريي� � ًا
وحملي ًا ودولي ًا..نحو اخل�ضراء!.
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ثقافة

���س��اغ��ان ���س��ي��رة ���ض��اج��ة ب��ال��م��ت��ع والإب�����داع
ناجح املعموري

يث�ي�ر عن ��وان �س�ي�رة فران�س ��واز �ساغان "
م ��ع �أطي ��ب ذكرياتي " التعام ��ل مع جتربة
�إبداعي ��ة وثقافي ��ة واجتماعي ��ة وا�سع ��ة ،
ذات ان�شغاالت متنوع ��ة  ،ت�ضيء االنغمار
الذات ��ي مب ��زاوالت يومي ��ة  ،ه ��ي بالن�سبة
ل�ساغ ��ان ممار�س ��ات ال ميك ��ن الك ��ف عنه ��ا
وكناق ��د �أ�شرنا لها يف مق ��ال �سابق  .ومثل
ه ��ذه التجربة جوهري ��ة وتتمتع بح�ضور
مه ��م يف تاري ��خ الأدب والثقافة والعالقات
املجتمعي ��ة الباري�سي ��ة الت ��ي ك�شف ��ت عنها
مذك ��رات و�س�ي�ر بو�صفه ��ا ملمح� � ًا مكم�ل ً�ا
لل�صف ��ة املركزية الت ��ي يتمتع بها ال�شخ�ص
وكلن ��ا نتذك ��ر ما ل ��ه عالقة بثنائي ��ة �سارتر
ودوف ��وار  /وكامو  /و�ساغ ��ان  /وا�سماء
كث�ي�رة �ص ��درت ع ��ن دار امل ��دى  " .م ��ع
�أطيب ذكريات ��ي " تنطوي على موقف دال
عل ��ى نوع م ��ن عالق ��ة حميمة ب�ي�ن �ساغان
والق ��ارئ الذي جعل ��ت منه حا�ض ��ر ًا بقوة
ومتمتع� � ًا مبرتبة جعلت من ��ه �صوت ًا قادر ًا
عل ��ى الت�ش ��ارك م ��ع مث ��ل ه ��ذه التجرب ��ة .
و�سريته ��ا هذه مثل ر�سال ��ة ذاتية وخا�صة
ج ��د ًا ار�سلته ��ا اىل �صديق  ،الب ��د عليها �أن
تخت ��م بــ " م ��ع �أطيب ذكريات ��ي " متنا�صة
مع التقليد ال ��ذي نعرفه يف كتابة الر�سائل
ولأنه ��ا حتب احلب  ،حتب االعجاب  ،على
خ�ل�اف الرج ��ال � ....أدبي ��ات قليالت ادلني
باع�ت�راف اكرب من �أنف�سه ��ن  .اولئك الذين
جعلن ��ا نقابله ��م  ،ه ��م اولئك الذي ��ن ت�أثرت
بهم ت�أث ��ر ًا �شديد ًا مبوهبته ��م  ،مب�أثرتهم ،
متا�ساته ��م  :موهبة  ،م�أث ��رة  ،م�أ�ساة  ،هي
متحدة يف غالب الأحيان " �ص.7
حياته ��ا �صاخب ��ة باليوم ��ي الباري�س ��ي ،
ومزدحم ��ة برغب ��ات تب ��دت ذات هوو� ��س
وا�ض ��ح  ،لكنه ��ا تك�ش ��ف ع ��ن ول ��ع مبا هو

حا�صل م ��ن مثريات معربة لقبول ما جرى
و�سي�ستمر " فمن هذه احلكايات الب�سيطة
واحلية ي�ستخل�ص هذا الدر�س � :إن �ساغان
حتر� ��ص على احلفاظ عل ��ى ال�ضحك  :ملاذا
اخلوف من كلمات كب�ي�رة  ،كلمات ب�سيطة
 :طبيع ��ي  ،ا�ستقامة  ،م�أثرة  ،واعجاب ؟ و
" م ��ع �أطيب ذكرياتي " تذكرنا فران�سواز
�ساغان مبا عرفت ��ه  ،مبا تعرفه من الأطيب
اىل نف�سه ��ا  .ال�صب ��اح الباك ��ر حي ��ث ،
وه ��ي خارجة م ��ن كازينو دوفي ��ل ا�شرتت
بامل ��ال ال ��ذي ربحت ��ه يف القم ��ار  ،بيته ��ا
يف النورمان ��دي � ،أو  ....لقاءه ��ا االخ�ي�ر
يف امل�س ��رح م ��ع تبن ��ي ويليامز ال ��ذي كان
�سيمونت بائ�س ًا بعده بفرتة وجيزة " .
اطلعن ��ا عل ��ى مذك ��رات �ساغ ��ان " �س ��ارا
برنارت �ضح ��ك ال ينك�سر " والتي ترجمها
ــ �أي�ض ًا عبا� ��س املفرجي ومتتعت مذكراتها
ك�شوف� � ًا ع ��ن ثنائي ��ة العالق ��ة ال�صداقي ��ة
العميق ��ة ب�ي�ن �س ��ارا برن ��ارت �ضح ��ك ال
يك�س ��ر  ،با�ض ��اءات جوهري ��ة ع ��ن بدايات
�سارا برن ��ارت وعالقتهما بامل�سرح وكيفية
متيزه ��ا وحتوله ��ا اىل طاق ��ة فني ��ة كبرية
ج ��د ًا  .وت�ضمن ��ت املرا�س�ل�ات املتبادل ��ة

بينهما عن منط احلياة اخلا�صة والأهواء
والغراب ��ات والعالقات مع الآخر والهو�س
باملتع وات�س ��اع العالقات الفنية والأدبية .
متيزت املذكرات ب�سمات عرفت بها �ساغان
يف ال�س ��رد ال ��ذي جع ��ل منه ��ا ا�سم ��ا مهم ًا
يف احلي ��اة الفرن�سي ��ة  ،و�إ�ض ��اءات امللمح
ال�شع ��ري والتدفق مبرون ��ة وا�ضحة لكني
ل ��ن ان�سى ما قالت ��ه �ساغ ��ان يف ر�سالة اىل
�س ��ارا برن ��ارت عندم ��ا ذكرت كلم ��ة مدوية
و�صاخبة � :إنني متفقة معك متام ًا  .احلرب
�شيء قذر .
ف ��وز �ساغ ��ان يف لي ��ايل القم ��ار منا�سب ��ة
�سعي ��دة ج ��د ًا  ،لأن مثل ه ��ذه الأحداث هي
التي حتتف ��ظ بها الذاكرة " ن ��رى الوجوه
ذاته ��ا كل م�س ��اء  ،كل ليل ��ة  ،خ�ل�ال ثالث ��ة
�شه ��ور  ،ث ��م �أحيان� � ًا لأع ��وام متوا�صل ��ة ،
ث ��م �أحيان ًا خ�ل�ال ثالثة �أع ��وام  .ال نتحدث
م ��ع بع� ��ض  ،ال لنق ��ول " مرحب� � ًا " نتب ��ادل
ابت�سامات مع تعاب�ي�ر ا�ستح�سان �أو �أ�سف
 ،تبع ًا مل�س ��ار الآخر  ،ن�شارك حظه �أو �سوء
حظه  ،نتوحد بروابط �صلبة حميمية �أكرث
من عالق ��ات متبادل ��ة �ص  /35م ��ع �أطيب
ذكرياتي //

او�ضحت �سريتها الذاتية اخلا�صة بامل�سرح
موقفها لفن املواجهة مع اجلمهور املفتونة
 ،لأن ��ه اثارها كث�ي�ر ًا بالت�صفيق املثري جد ًا
له ��ا  ،وعا�شت ا�سعد حلظاته ��ا وهي تتابع
م ��ا يتبدّى م ��ن تعب�ي�رات �آنية مع�ب�رة عن
موق ��ف حلظي  ،لكنه ينط ��وي على ر�سائل
�صريحة ل�ساغان ح ��ول عملها  //اكت�شفت
يف ذل ��ك الع ��ام فتن ��ة النج ��اح امل�سرح ��ي ــ
الت�صفيق يف حلظ ��ات معنية  ،ال�صمت يف
�أخ ��رى ــ فتنة جمهور ب ��دايل من ذهب لأنه
اح ��ب م�سرحيت ��ي  .ا�صغيت ببهج ��ة لر�أي
اجلمه ��ور " وفوق ذلك  ،تع ��رف هي كتابة
م�سرحيات � /ص //88
ت�ضمن ف�ص ��ل امل�سرح يف �سرية �ساغان كل
ما له عالقة بال�سرد  ،ولأن الق�صة والرواية
م ��ن مكون ��ات نظ ��ام ال�س ��رد  ،ت�ضم ��ن هذا
الف�ص ��ل ر�أي� � ًا فني� � ًا ح ��ول مزاول ��ة �ساغان
كتاب ��ة الق�ص ��ة والرواي ��ة وقدم ��ت موقف� � ًا
جرئي� � ًا وك�أنه ��ا جت ��اورت م ��ع العدي ��د من
�أ�شهر كتاب الق�صة يف العامل حول �أهميتها
و�صعوبتها  ،لأنها لي�ست توظيفات منطية
 ،نادر ًا ما تخرتق باملعاير مثل الرواية .
ومثال ذلك ت�شخوف ويو�سف �أدري�س عبد

امللك ن ��وري  .وعربت �ساغ ��ان عن قناعتها
ب�أهمية الق�صة الق�ص�ي�رة وخطورتها  ،لذا
ظ ��ل ح�ضور ه ��ذا النوع الإبداع ��ي املتميز
حم ��دود ًا  .ولأن �ساغان �إح ��دى الروائيات
املتمي ��زات يف الع ��امل  ،ب ��رزت باعتباره ��ا
كاتب ��ة م�سرحية وب ��ه ومن خالل ��ه تعرفت
على تفا�صيل العالقة املبا�شرة مع اجلمهور
 .لكنه ��ا منحت �صفتها قا�ص ��ة دور ًا بارز ًا ،
لأنه ��ا جمدت الق�صة كن ��وع ابداعي وقالت
 :الق�ص�ص الق�ص�ي�رة وامل�سرحيات كانت ،
كم ��ا تبدو تعترب دائم� � ًا �أ�صعب من الرواية
 :الأوىل فن �أكرث حذق ًا والثانية مهنة �أكرث
دق ��ة  .ومع ذلك �شخ�صي� � ًا  ،بدا يل دائم ًا �أن
ق�ص�ص ��ي الق�ص�ي�رة ماثلت عن ��دي النف�س
الق�ص�ي�ر  ،وامل�سرحي ��ات � ،سهولة احلوار
 .الق�ص�ص الق�ص�ي�رة وامل�سرحيات ت�صدر
عن ال�شخ�صي ��ات التي تعر�ضها على الفور
 ،ه ��ذه ال�شخ�صيات ت�سب ��ب بحدث تطوره
ب�سرع ��ة ويف�ض ��ي اىل ح ��ل عق ��دة حمتوم
ومتوق ��ع من ��ذ اال�سط ��ر االوىل  .الرواي ��ة
تذهب من �شكوك اىل �شكوك  ،من �إيحاءات
اىل �إيح ��اءات من تغ�ي�رات يف ال�شخ�صية
اىل تغ�ي�رات يف ال�شخ�صي ��ة  .ق�ص ��ارى
القول  ،الرواية لها كل احلريات  .اخلطوة
واملغري ��ة عل ��ى نحو مهل ��ك  ،التح ��والت ،
التط ��واف  ،الذي يجب علي ��ك �إزاحتها من
حكاي ��ة ق�ص�ي�رة �أو م ��ن عر� ��ض درام ��ي ،
لنق ��ل �أن الق�ص�ص الق�ص�ي�رة وامل�سرحيات
بديه ��ات  ،والرواي ��ات نظري ��ات مو�سع ��ة
ج ��د ًا ومعق ��دة  /مع �أطي ��ب ذكرياتي � /ص
//87
ت�ضمنت ه ��ذه ال�سرية ملمح ًا فني� � ًا بارز ًا ،
متيزت به مذاكرتها " �سارا برنارت �ضحك
ال يُك�س ��ر " و�سريتها " م ��ع اطيب ذكرياتي
" واعني به لغتها ال�سردية  ،ال�شفافة التي
جنحت بالإم�ساك مبا هو خمزون بالنف�س
والذاك ��رة  ،حتى حتول ��ت املخزونات اىل
ا�س ��رار اخرتق ��ت تكتمه ��ا وحت ��اورت م ��ع
الق ��ارئ باعتباره ��ا در�س� � ًا  ،وت�ضافرت ملا
كتب ترجمة ذات خ�صائ�ص ملفته لالنتباه
عل ��ى الرغم من معرفتن ��ا لل�شخ�صية الفنية
للأ�ستاذ عبا�س الذي قدم امنوذج ًا للو�سيط
الذكي واملاهر .

معر�ض "منطقة مك�سورة" ..علي النجار ير�سم عن بركان االنتفا�ضة
مالمو  -ثائر �صالح

افتت ��ح ال�سب ��ت املا�ض ��ي معر� ��ض الفن ��ان
العراق ��ي املغ�ت�رب عل ��ى النج ��ار "منطق ��ة
مك�س ��ورة" يف مق ��ر دار نن ��ار يف مدين ��ة
ماملو ال�سويدي ��ة .املعر�ض ُنظم يف الأ�صل
حتت عنوان البيئ ��ة وحمايتها (من ال�سهل
فه ��م البيئة) ،لكن تفجر ب ��ركان االنتفا�ضة
ال�شبابي ��ة املدنية يف الع ��راق حرف م�سار
املعر� ��ض �صوب ق�ضية الوط ��ن بقوة ،رغم
ا�ستم ��رار ح�ضوره ��ا يف ت�ساقط ع�صافري
�ساحة التحري ��ر ا�سوة باملتظاهرين بالغاز

م�سيل الدم ��وع والغازات اخلانقة الأخرى
الت ��ي ال نع ��رف ماهيته ��ا بع ��د .وتوري ��ة
املنطق ��ة املك�س ��ورة تتماه ��ى م ��ع القب ��ة
املك�سورة لن�صب �شهي ��د الراحل �إ�سماعيل
فتاح ال�ت�رك ح�سبما ورد يف كلمة الروائي
حممد خ�ضري التي �أعدها مبنا�سبة افتتاح
املعر� ��ض� .سج ��ل الفن ��ان عل ��ي النج ��ار
انطباعاته عن كل ي ��وم من �أيام االنتفا�ضة
باحلرب الأ�سود ،فالل ��ون يعجز عن تدوين

امل�شاع ��ر التي يفجرها الر�صا�ص والدخان
وال ��دم امل�سفوح على اال�سفل ��ت ،بل احلرب
الأ�س ��ود فح�س ��ب ،مثلم ��ا خ ��ط بيكا�س ��و
الغرنيكا بالأ�سود.
علي النجار الذي يدخل عقده التا�سع العام
املقبل عا� ��ش االنتفا�ض ��ة ب ��كل �أحا�سي�سه،
يت� ��أمل ل�سق ��وط املتظاهري ��ن ويف ��رح
لنجاحاته ��م و�صموده ��م اال�سط ��وري.
يعي� ��ش االنتفا�ض ��ة يوم� � ًا بي ��وم ،ال ب ��ل

ي�شرتك مع �أبط ��ال التحرير �شخ�صي ًا ،فهو
حا�ض ��ر بينه ��م يف خيم ال�ساح ��ة وطوابق
جب ��ل الأبطال ع�ب�ر يوميات ��ه باحلرب التي
ير�سلها �إليهم.
بعد كلمات الفن ��ان علي النجار التي افتتح
به ��ا املعر� ��ض ال ��ذي نقل ��ت كل تفا�صيل ��ه
يف ب ��ث مبا�ش ��ر ع�ب�ر و�سائ ��ل التوا�ص ��ل
االجتماعي� ،أوقد احلا�ضرون �شموعا عند
البورتريه ��ات التي ر�سمه ��ا الفنان لبع�ض

�شه ��داء الث ��ورة العراقية ،وحت ��اوروا يف
ه ��ذا احلدث التاريخي ال ��ذي �أعاد للعراقي
ثقت ��ه مب�ستقب ��ل وطن ��ه ،وحت ��دث �شه ��ود
العي ��ان الذين ع ��ادوا للتو م ��ن العراق عن
انطباعاتهم ب�ش�أن هذه الثورة اجلبارة.
اختت ��م االفتت ��اح بعر�ض ن�سخ ��ة �أولية من
فيلم وثائقي عن الثورة يف �ساحة التحرير
�صوره و�أخرجه ال�شاعر كرمي النجار الذي
عاد م�ؤخر ًا من الوطن.

توا�صل المدى ن�شر الأعمدة الثقافية ،والتي
�سبق و�أن �أر�سلها الفنان الرائد الراحل �سامي
عبد الحميد �إلى المدى ،بغية الن�شر.
والمدى �إذ تن�شر هذه الأعمدة ت�ؤكد الح�ضور
الثقافي الفاعل الذي كان يميز فناننا الكبير.

كواليس

� سامي عبد الحميد

م�سرح المقهورين
يق ��دم م�س ��رح (اغيت�ب�روب  )agitpropال�سيا�سي ق�ضاي ��ا اجتماعية
ملح ��ة م ��ن وجهة نظر �أح ��د �أن�صاره ع�ب�ر تقنيات بالغي ��ة جريئة تهدف
�إءع�ل�ام وحتريك جمهوره .وق ��د ن�ش�أ م�صطلح امل�س ��رح التحري�ضي يف
رو�سيا عن ق�س ��م التحري�ض والدعاية يف احل ��زب ال�شيوعي ال�سوفيتي
ع ��ام  1920وا�ستخدم ا�ستذكار ًا للمراحل ال�سابق ��ة  ،وحني قام م�سرح
التحري� ��ض ال�سوفيت ��ي بوا�سطة فرق ��ه بالرنويج ل�سيا�س ��ة الدولة  ،ف�إن
نظائ ��ره يف امل�سرح الغربي عاجلت ق�ضايا امتدت من الن�شاط ال�صناعي
اىل �شرعي ��ة االجها�ض والتمييز العن�صري ويف الغالب من وجهة النظر
املارك�سية  .وقد جتولت الف ��رق امل�سرحية ب�شكل وا�سع مقدمة عرو�ضها
يف االجتماع ��ات ال�سيا�سية ويف ال�ش ��وارع ويف ال�ساحات العامة .كانت
عرو� ��ض امل�س ��رح التحري�ضي قد مت ��ر تركيبتها ك�سل�سلة م ��ن امل�سودات
ال�صوري ��ة ال�ضارب ��ة واملحرك ��ة ب�سرع ��ة وامل�ستن ��دة اىل مرجعي ��ات من
الأخب ��ار املحلية واملو�ضوعية وبو�ضوح .فق ��د كان امل�سرح التحري�ضي
م�صان ًا بالأغاين وبال�شعارات وباالنا�شيد اجلمعية وباللوحات البطولية
وبالت�شخي�صات التهكمية وبامللحق ��ات الرمزية وباالزياء وباملواجهات
املبا�ش ��رة ومب�شاركة اجلمه ��ور  .وحاولت جمموعات ��ه �أن جتمع ما بني
التقالي ��د ال�شعبية الوطني ��ة والتجارب الطليعي ��ة  .وكان ظهور الفا�شية
واال�ستق ��رار االقت�صادي من �أبرز مو�ضوعات امل�سرح التحري�ضي خالل
احل ��رب و�ساه ��م امل�س ��رح التحري�ضي يف خدم ��ة الن�شط ��اء ال�سيا�سيني
ابت ��دا ًء م ��ن معار�ضي احل ��رب يف فيتن ��ام وم ��رور ًا بتظاه ��رات حقوق
االن�سان وو�ص ��و ًال اىل حمالت التوعية ب�أ�ضرار مر� ��ض الآيدز وا�ستمر
امل�س ��رح التحري�ض ��ي يف البل ��دان املتطورة والغني ��ة يف توفري و�سائط
تعليمية خالل حركات الأزمات واحداث التغيري .
كان (م�سرح املقهورين) قد تفرع عن امل�سرح التحري�ضي وقد مت ت�صميم
ذلك امل�سرح لت�شجيع اجلمهور لأن يكونوا م�شاركني يف العمل امل�سرحي
وحتويل الروابط بني امل�شاكل االجتماعية – الثقافية اىل دراما تتعر�ض
�إىل ال�ضغ ��وط ال�سيا�سية واالقت�صادية وال�ضغ ��وط الذاتية والداخلية .
وق ��د مت تطوير م�سرح املقهوري ��ن بوا�سطة الربازيل ��ي (اوغ�ستوبوال)
بالتع ��اون مع م�شاريع م�سرحية وجمتمعية من ��ذ ال�سبعينيات من القرن
املا�ض ��ي  ،ومنذ ذلك احلني ف�إن مثل هذا امل�سرح يقدم عرو�ض ًا يف �سبعني
دول ��ة من دول العامل  .ومت ا�ستيعاب الأنظم ��ة االولية مل�سرح املقهورين
يف �أج ��واء الدكتاتوري ��ات ال�سيا�سي ��ة م ��ن �أج ��ل ايج ��اد مناف ��ذ للتحرك
االجتماع ��ي واالحتجاج ��ات  ،وقد ط ��وّر (بوال) تنوع ��ات �أخرى مل�سرح
املقهوري ��ن عل ��ى �أ�سا� ��س م�س ��رح املنت ��دى او املناظرة ال ��ذي يعتمد على
ارجت ��ال املمثلني م�شاكل عام ��ة يف املجتمع مت �إع ��ادة تقدميها مب�شاركة
اف ��راد من اجلمهور و�صو ًال �إىل احللول  .عن ��د عودته اىل الربازيل بعد
نفي ��ه �إىل �أوروبا ع ��ام � 1979أوجد ما �سماه (�شرطي يف الر�أ�س) حيث
مت الرتكي ��ز على ال�ضغ ��وط الداخلية لالن�سان والقه ��ر النف�ساين لغر�ض
ا�ستخ ��دام الت�شفري ال�شرعي حلقوق املواط ��ن وم�س�ؤولياته .يف العراق
ظه ��ر امل�س ��رح التحري�ض ��ي بو�ض ��وح يف م�سرحي ��ات الراح ��ل يو�س ��ف
الع ��اين مث ��ل (ماكو�شغ ��ل) و(ت�ؤمر بيك) ث ��م يف (املفت ��اح) و(اخلرابة)
امل�سرحيت�ي�ن امللحميتني اللتني حتر�ضان �ضد اال�ستعمار و�ضد احلروب
و�ض ��د اال�ستغالل و�ضد الإميان باخلراف ��ة واالعتماد عليها يف الو�صول
�إىل احلي ��اة الأف�ض ��ل  .وكان لقا�س ��م حمم ��د دوره يف تق ��دمي م�سرحيات
حتري�ضي ��ة ونخ�ص بالذكر منه ��ا م�سرحيته ال�شهرية (بغ ��داد الأزل بني
اجل ��د واله ��زل) وم�سرحيات ��ه املرتجم ��ة عن م�س ��رح دراغ ��ون الالتيني
(الرج ��ل الذي �صار كلب ًا) و(مر�ض �أ�سن ��ان) و(حكاية �صديقنا باجنيتو)
وكلها حتر�ض اجلمهور على الوقوف �ضد الأنظمة القهرية التي ال تعطي
للإن�س ��ان �أب�س ��ط حقوق ��ه يف العي�ش الك ��رمي  .وكان ��ت م�سرحيات فالح
�شاكر (اجلنة تفتح �أبوابها مت�أخرة) و(يف �أعايل احلب) و(مائة عام من
املحب ��ة) �أمثلة للم�س ��رح التحري�ضي حيث تث�ي�ر جمهورها للوقوف �ضد
احل ��رب وما حتدثه من ك ��وارث  .وامل�سرحيات الث�ل�اث تتعر�ض لأ�سرى
احلرب وعودتهم �إىل وطنهم بعد �أن ّ
ظن �أهلوهم ب�أنهم ا�ست�شهدوا .
كان (م�سرح المقهورين) قد تفرع عن
الم�سرح التحري�ضي وقد تم ت�صميم
ذلك الم�سرح لت�شجيع الجمهور لأن
يكونوا م�شاركين في العمل الم�سرحي
وتحويل الروابط بين الم�شاكل
االجتماعية – الثقافية الى دراما

ح�����ك�����اي�����ات �أ�������س������ط������وري������ة م�������ن �����ش����ب����ه ج�������زي�������رة ال�����ق�����رم
د .عبدالح�سين الطائي
�أب ��دع الدكت ��ور ح�س ��ن البيات ��ي برتجم ��ة
كت ��اب (�أ�ساط�ي�ر الق ��رم) ،ال�ص ��ادر عن دار
الق ��رم للطباع ��ة والن�ش ��ر �سن ��ة  ،1961من
اللغ ��ة الرو�سي ��ة �إىل اللغ ��ة العربي ��ة .وق ��د
اعيد بعنوان :حكاي ��ات �أ�سطورية من �شبه
جزيرة الق ��رم ،بعد ت�صمي ��م الغالف بحلية
جميلة يف �شهر �أيلول .2019
اهت ��م عل ��م الأ�ساط�ي�ر يف عر� ��ض الأحداث
الفلكلوري ��ة الت ��ي تخ� ��ص بع� ��ض الثقافات
لتف�س�ي�ر بع� ��ض املظاه ��ر الت ��ي تتعل ��ق
بالطبيعة والإن�سان ،عَرف كتاب املو�سوعة
الفل�سفية الأ�ساطري ب�أنها ،جمموعة حكايات
تول ��دت يف املراح ��ل الأوىل للتاري ��خ،
ومل تك ��ن �صوره ��ا اخليالي ��ة �إال حم ��اوالت
لتعمي ��م و�شرح الظواه ��ر املختلفة للطبيعة
واملجتم ��ع .وتت�ش ��كل �أغل ��ب الأ�ساطري من
وح ��ي اخلي ��ال ،وكله ��ا تتغل ��ب عل ��ى قوى
الطبيع ��ة وجتعلها ثانوية ،وتعطي تف�سري ًا
لكث�ي�ر م ��ن ظواه ��ر الطبيع ��ة ،ولأ�شخا�ص
ميتلك ��ون قوى خارقة ،وه ��ي من الأ�ساليب
الأدبية التي ال تخلو من احلكمة ،والدرو�س

احلياتية ،وفيها متعة كبرية للمتلقي.
أربع وثالثني حكاية
ت�ضمن الكتاب ترجمة � ٍ
�أ�سطوري ��ة م ��ن �شب ��ه جزي ��رة الق ��رم ،التي
متت ��از مبوقعها اجلمي ��ل يف �شم ��ال البحر
الأ�س ��ود ،وبطبيعته ��ا امل�شم�س ��ة اخلالب ��ة
ومناظره ��ا الرائعة ،ومكانته ��ا التاريخية.
احلكايات كلها جمهولة امل�ؤلف ،عدا واحدة
للأديب الرو�سي مك�سي ��م غوركي ،حكايات
نابع ��ة م ��ن امل ��وروث ال�شعب ��ي ،مت �سردها
�شفاه� � ًا وتناقلته ��ا الأجي ��ال ،ات�سمت معظم
احلكاي ��ات بطاب ��ع الت�شوي ��ق ،والأ�سل ��وب
الب�سيط الذي يحاف ��ظ على القيم اجلمالية،
وال تخل ��و بع� ��ض احلكاي ��ات م ��ن املبالغ ��ة
امل�ستحب ��ة لدور �أبطالها ،ومدى تفاعلهم مع
الق ��وى اخلارقة ،بع�ض احلكاي ��ات �أبطالها
م ��ن ال�سح ��رة وال�ساح ��رات ،و�أحداثه ��ا
م�ستم ��دة م ��ن ظواه ��ر وم�شاه ��د مادي ��ة
ملمو�س ��ة كاجلب ��ال وال�صخ ��ور والبح ��ار،
وبع�ضه ��ا من �صن ��ع الب�شر كامل ��دن والقرى
والقالع وغريها.
ت�شري �أغلب احلكاي ��ات �إىل البطولة املميزة
لل�شع ��ب ،ال ��ذي ي� ��ؤدي دوره ��ا الن�ض ��ايل
البط ��ويل �ضد الغزاة واملحتل�ي�ن ،ب�إخال�ص
متفان يج�سد حقيقة حب الوطن ،والت�صدي
ٍ

لقوى ال�ش ��ر .ا�ستوقفتن ��ي امللحمة اجلميلة
حلكاية (املهد املخب�أ يف جبل با�صمان) ،التي
بين ��ت م ��دى تعلق ال�شع ��ب اجلبل ��ي ب�إرثهم
املقد� ��س ،امله ��د الذهب ��ي� ،شع ��بٌ ينب�ض يف
مهجته حب الوطن ،رف ��ع راية املهد الذهبي
كهوي ��ة وطني ��ة ،بقوله ��م�( :إن �أبن ��اء �شعبنا
ال يخاف ��ون �أحد ًا ،و�أحرى به ��م �أن ي�سقطوا
جميع� � ًا ع ��ن بك ��رة �أبيهم يف �ساح ��ة املعركة
م ��ن �أن يبيع ��وا كرامته ��م) ،ملحم ��ة �صمود
لل�شع ��ب اجلبل ��ي �ض ��د الغ ��زاة ال�ساحليني،
�صورة تتكرر يف �أكرث املراحل الزمنية ،عند
ال�شعوب التي تعتز ب�أر�ضها وهويتها ،ترفع
الرايات الوطني ��ة كرمز للهوية وتعبري ًا عن
مدى التعلق بحب الوطن ،وهذا ما ن�شاهده
الي ��وم يف �أكرث البل ��دان الت ��ي تنتف�ض �ضد
ال�سلط ��ات اجلائ ��رة ،ب�أنه ��ا تتم�س ��ك برف ��ع
الراي ��ة الوطني ��ة الرم ��ز املُع�ب�ر ع ��ن وحدة
ال�شعب �ضد الظلم والطغيان.
وجت ّل ��ت وحدة ال�شعب �ض ��د اجل�شع الآدمي
يف حكاي ��ة (احل�ص ��ن الطوي ��ل) ،التي بينت
عم ��ق الطاق ��ة العظيم ��ة الكامن ��ة يف كي ��ان
ال�شع ��ب �ض ��د ج�شع التاج ��ر (رم ��ز ال�سلطة
اجلائ ��رة) ،حكاية تروي مدى ق ��وة ال�شعب
يف ا�سرتج ��اع حقوق ��ه املنهوب ��ة ،وم ��دى

خ ��وف ال�سلط ��ة م ��ن نقم ��ة ال�شع ��ب ،ودور
ال�سائ ��ح الرو�سي يف التعا�ض ��د مع ال�سكان
يف الت�ص ��دي للتاج ��ر اللئي ��م .وهن ��اك
�أ�سطورة (اجلب ��ل ذو الهدهدين – اوبوك)،
الت ��ي عك�س ��ت حال ��ة ،تعي�شه ��ا الكث�ي�ر م ��ن
املجتمع ��ات ،لطبيع ��ة ال�صراع ب�ي�ن مواطن
اخل�ي�ر ونقي�ض ��ه ،امر�أت ��ان جاءت ��ا من بالد
�سكانه ��ا بخ�ل�اء وح�س ��ودون ،ورم ��ت بهما
الأقدار يف قرية �أهلها ب�سطاء ،بعدما غرقت
�سفينتهم قرب �ساحل اجلزيرة ،مت الرتحيب
بهما ب ��كل �سخاء ،ولكنهم ��ا جتربتا و�شكلتا
حا�شي ��ة تن�ش ��ر الرع ��ب ب�ي�ن �س ��كان القرية،
وت�ستحوذ على كل مقدرات النا�س الكرماء،
�إىل �أن �أطل عل ��ى القرية حكيم قادم من بالد

امل�ش ��رق ،ت�ص ��دى للمر�أت�ي�ن ،و�أنق ��ذ �سكان
القري ��ة ومكنهم م ��ن الوقوف بوج ��ه ال�شر،
وب�ش ��كل �أ�سط ��وري خ ��ارق �أوع ��ز احلكي ��م
باختف ��اء املر�أتني ،وحتويلهم ��ا �إىل طريين
(هدهدي ��ن) ،و�سرع ��ان م ��ا ارتفع ��ت من قاع
البح ��ر �صخرتان كبريتان ت�شبه ��ان ال�سفن،
يف امل ��كان الذي غرقت في ��ه ال�سفينة ،هاتان
ال�صخرت ��ان – ال�سفينت ��ان تذك ��ران النا�س
بالأح ��داث امل�ؤملة الت ��ي واجهها �س ��كان تلك
القرية.
وحكاي ��ة (ناف ��ورة الدم ��وع) ،تتح ��دث عن
�سلط ��ة احل ��كام املتعط�شني للدم ��اء ،وكيف
يحافظ ��ون عل ��ى عرو�شه ��م ب ��كل الأ�ساليب
الوح�شي ��ة ،اخل ��ان ه ��و ال ��ذي ا�ستعا� ��ض
بال�سلطة واملجد ع ��ن كل �شيء :عن احلب،
والب�شا�ش ��ة ،وحتى ال�ث�روة ،وقد �شاع بني
النا�س ب�أن اخلان ال قلب له .وتدور الأيام،
ويف ذات ي ��وم ج ��اءوا ل ��ه بجاري ��ة �سبي ��ة
جميل ��ة� ،أح�س وهو يف خري ��ف العمر ب�أن
قلبه بد�أ ينب� ��ض باحلياة ،وعمل امل�ستحيل
ب� ��أن يجعلها متيل �إلي ��ه ،ولكنه مل ي�ستطع.
مل تع� ��ش طوي ًال تلك ال�صبي ��ة ،عندها �أدرك
اخل ��ان كيف يع ��اين القلب الب�ش ��ري عندما
تل� � ّم امل�صيب ��ة بحامل ��ه ،ف�أ�صبح ��ت حيات ��ه

�شاق ��ة ،فا�ستدع ��ى فنان� � ًا ايراني� � ًا ماه ��ر ًا،
وطل ��ب من ��ه �أن ي�صنع له م ��ن احلجر عم ًال
يحم ��ل احلزن على مر الع�ص ��ور ،طلب منه
�أن ينحت احلج ��ر بحيث يبكي مثلما يبكي
�وح من الرخام
ف� ��ؤاده .فحفر الفنان على ل � ٍ
بتلة زهرة واحدة ،ثم �أخرى ...ويف و�سط
الزهرة نق�ش عين ًا ب�شرية ،ت�سقط منها على
�ص ��در احلج ��ر دمعة رجالية ثقيل ��ة دون �أن
تتوق ��ف على مدى ال�سنني والأزمان .لوحة
جميل ��ة حتم ��ل احل ��ب وال�شج ��ن ،ناف ��ورة
تبك ��ي ،تبك ��ي يف اللي ��ل والنه ��ار جت�س ��د
امل�شاع ��ر الإن�ساني ��ة ب ��كل �صوره ��ا ،حتمل
البهج ��ة والك�آبة ،احل ��ب والكراهية ،متثل
حي ��اة وم ��وت الفت ��اة اجلاري ��ة ،ومعان ��اة
اخلان �صاحب القل ��ب احلجري الذي �أحب
تلك الفتاة.
ب�شكل
جت ّل ��ى ح�ض ��ور العن�ص ��ر الن�سائ ��ي ٍ
ب ��ارز يف �أغلب احلكايات الأ�سطورية ،ففي
حكاي ��ة (كيكيي ��ا – بطل ��ة خري�سوني� ��س)،
جت�س ��د كيكيي ��ا ملحم ��ة بطولي ��ة بع ��د �أن
و�ضع ��ت م�صال ��ح �شعبها ووطنه ��ا فوق كل
�ش ��يء ،فهي التي قررت ب� ��أن تدمر الأعداء،
مبن فيه ��م زوجها ،الذي ات�ضح ��ت خيانته
ل�شعبه ��ا .وبذل ��ك �سم ��ح ر�ؤ�س ��اء املدين ��ة

لبطلتهم (كيكييا) ،ب�أن تختار وهي على قيد
احلي ��اة ،مكان ًا لدفن جنازتها داخل املدينة،
وم ّي ��زوه بتمثال ن�صف ��ي  -على هي�أة �صدر
ام ��ر�أة – م ��ن النحا� ��س املو�ش ��ى بالذهب،
املنقو�ش بعب ��ارة ناطقة مب�أثرتها البطولية
اجلريئة� .أما حكاية (�أوك�سانا) ،فهي متثل
�صالب ��ة الفت ��اة الفاتنة الت ��ي وقعت �أ�سرية
مربوطة اليدين ،لدى قطيع من قبائل القرم
الرح ��ل الذين انق�ضوا عل ��ى قريتها الآمنة،
ومت بيعه ��ا وتو�صيله ��ا �إىل مدين ��ة غريبة،
مل يتمك ��ن �أح ��د م ��ن مل�سه ��ا ،ومل يذهب ��وا
به ��ا �إىل اخل ��ان ،حيث كان ��وا ينتظرون �أن
ت�ضع ��ف عزميته ��ا ،كانت ثمة ق ��وة داخلية
هائلة ت�سنده ��ا ،ومل تفقد الأمل ب�أن ينقذها
حبيبه ��ا ،ال ��ذي متكن م ��ن الو�ص ��ول �إليها
متنك ��ر ًا ،ف�أنقذها مبعج ��زة بطولية كبرية،
بعدها متكن ��ا من الهرب بعي ��د ًا عن حا�شية
اخل ��ان .وباملقاب ��ل يحدثن ��ا التاري ��خ ع ��ن
م�صري الكثري من الفتيات اجلميالت الالتي
ينتهي به ��ن الأمر حرمي ًا يف ق�صور خانات
الت�ت�ر �أو �سالط�ي�ن الأت ��راك ،عل ��ى �أي ��دي
قرا�صن ��ة جت ��ارة الرقي ��ق ،ال �سيم ��ا خ�ل�ال
فرتة احلروب التي كانت تدور بني جيو�ش
الدولة العثمانية ورو�سيا القي�صرية.
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اقــــرأ
ن�صف �شم�س �صفراء

مل يكن من قبيل ال�ص ��دفة �أن ت�صف �صحيفة «وا�شنطن
بو�س ��ت» رواي ��ة الكاتب ��ة النيجريي ��ة ت�ش ��يماماندا
جن ��وزي �أديت�ش ��ي «ن�ص ��ف �ش ��م�س �ص ��فراء» والت ��ي
�صدرت ترجمتها العربية م�ؤخرا عن دار (املدى) ب�أنها
رواي ��ة �أبدعته ��ا ابنة ت�ش ��ينوا �أت�ش ��يبي املنتمية �إىل
الق ��رن الواحد والع�ش ��رين ،حيث تعي ��د �إبداع حلظة
حبلى بالأح ��داث من التاريخ الإفريقي احلديث ،هي
احلرب الأهلية النيجريية وما واكبها من عنف هائل
.ويف هذه الرواية تقوم �أديت�ش ��ي بن�سج حياة ثالث
�شخ�صيات يت ��م اكت�شافه ��ا يف اال�ضطرابات الهائلة
ملرحلة ال�ستينيات من القرن الع�شرين.

مشاهد من ساحات االحتجاج

تتويج اجلنوب �أفريقية زوزيبيني توزين ملكة جلمال الكون
ُتوّ جت ملكة جمال جن ��وب �أفريقيا زوزيبيني توزين،
حفل جالت فيه مبالب�س
ملكة جلمال الكون ،الأحد ،بعد ٍ
ال�سباح ��ة وف�سات�ي�ن ال�سه ��رة و�أجاب ��ت م ��ع زميالتها
امل�ش�ت�ركات ع ��ن �أ�سئل ��ة ح ��ول الق�ضاي ��ا االجتماعية،
و�ش ��رح �سبب الختيارها .وقال ��ت يف ردّها "لقد ن�ش�أت
يف ع ��امل مل تك ��ن فيه ام ��ر�أة ت�شبهني  -بل ��ون ب�شرتي
ون ��وع �شعري � -أبدًا جميلة� .أعتق ��د �أن الوقت قد حان
لينتهي ذل ��ك اليوم� .أريد �أن ينظ ��ر الأطفال �إيل ويروا
وجهي و�أري ��د �أن يروا وجوههم تنعك�س يف وجهي".

و�أقي ��م احلف ��ل يف �أتالنت ��ا الأمريكي ��ة ،وق ّدم ��ه للم ��رة
اخلام�س ��ة �ستيف هاريف .وف ��ازت ملكة جمال املك�سيك
بلق ��ب الو�صيف ��ة الثاني ��ة ،وملك ��ة جم ��ال بورتوريكو
بلق ��ب الو�صيف ��ة الأوىل .وتخ ّل ��ل احلف ��ل خط� ��أ جديد
ل�ستي ��ف ه ��اريف ،لك ّن ��ه مل يك ��ن مبثابة كارث ��ة ،2015
عندما �أعلن ا�سم الفائزة اخلط�أ .وبينما كان يُع ّلق على
زي ملك ��ة جمال الفيليبني التي فازت يف م�سابقة �أزياء
وطنية ،قالت امل ��ر�أة بجانبه �إ ّنها ملك ��ة جمال ماليزيا.
وقال هاريف "عليكم �أن تتوقفوا عن فعل هذا بي".

ق�صة حب م�أ�ساوية� ..أحبها يف �سجن والتقاها بعد  72عاما

ن�ش ��رت �صحيفة "نيويورك تامي ��ز" الأمريكية ،ق�صة
ح ��ب "مذهل ��ة" ل�شخ�ص�ي�ن م�سن�ي�ن� ،أحب ��ا بع�ضهم ��ا
البع� ��ض ،يف مع�سك ��ر للنازي ��ة ،يف ع ��ام  ،1943ث ��م
ا�ستطاع ��ا �أن يلتقي ��ا جمددا بعد م�ض ��ي  72عاما على
الف ��راق .وبح�س ��ب م ��ا نقل ��ت ال�صحيفة ،ف� ��إن ال�شاب
وي�سنيا كان يف الـ 17من عمره ،بينما كانت املحبوبة
�سبيت ��زر� ،شاب ��ة يف اخلام�س ��ة والع�شري ��ن ،وتعرف
االثن ��ان عل ��ى بع�ضهما البع� ��ض يف مع�سكر الحتجاز
اليهود يف بولندا.
و�أورد امل�ص ��در� ،أن احلرا�س �أبق ��وا على ال�شاب حيا،
�إىل ح�ي�ن ف ��راره ،لأن ��ه كان ذا �صوت جمي ��ل ،و�شكل

 ن�ؤا�س �أموري
املط ��رب انته ��ى م ��ن تلح�ي�ن وتوزي ��ع
اغنية وطنية بعن ��وان "انت العراقي"
من كلمات ال�شاعر داود الغنام ،ن�ؤا�س
�ص ��رح ب ��ان ه ��ذه االغني ��ة ج ��زء م ��ن
م�ساهمته يف دعم احتجاجات ال�شباب
يف بغ ��داد وباقي املحافظات ،وا�ضاف
ان االغنية �سي�ؤديها مع املطرب الكبري
يا�س خ�ضر واملطرب ال�شاب عهد يا�س
خ�ضر.
 قا�سم �سبتي
رئي�س جمعي ��ة الت�شكيليني العراقيني
اعل ��ن ان اجلمعي ��ة ق ��ررت ت�أجي ��ل
االنتخاب ��ات ب�سب ��ب الظ ��روف الت ��ي
متر به ��ا البالد ،وا�ض ��اف ان الفنانني
الت�شكيلي�ي�ن ي�سع ��ون الآن وبدع ��م
م ��ن اجلمعي ��ة القام ��ة معار� ��ض فنية
داخ ��ل �ساح ��ة التحري ��ر ويف �ساحات
االحتج ��اج يف املحافظ ��ات ،كم ��ا ان
اجلمعي ��ة ب�ص ��دد اقام ��ة معر�ضه ��ا

م�ص ��درا م ��ن م�ص ��ادر ت�سليتهم� ،أم ��ا الفت ��اة فلم يجر
�إعدامه ��ا ب�شكل �سريع ،لأنها كان ��ت نبيهة وحاذقة يف
الت�صمي ��م ،وتول ��ت �أداء بع� ��ض امله ��ام يف املع�سك ��ر،
وبف�ض ��ل ه ��ذا الو�ض ��ع ،كان ��ت ت�ستطي ��ع �أن تتجول
بحري ��ة ن�سبي ��ة يف امل ��كان .وحر� ��ص العا�شقان على
اللق ��اء خل�س ��ة يف املع�سكر النازي ،رغ ��م �أن اكت�شاف
�أمرهم ��ا م ��ن قبيل احلرا�س كان كفيال ب� ��أن ي�ؤدي �إىل
الهالك .وتواعد العا�شقان املحتجزان ،على �أن يلتقيا
يف العا�صمة البولندية وار�سو �إذا متكنا من النجاة،
لكن هذا اللقاء مل يتحقق �إال بعد مرور  72عاما كاملة،
ح�ي�ن ر�أي ��ا بع�ضهم ��ا البع� ��ض ،يف والي ��ة نيوي ��ورك

الأمريكي ��ة ،وق ��د تق ��دم بهم ��ا العم ��ر .يف  ،2016مت
ترتي ��ب زيارة من قب ��ل ابن وي�سني ��ا ،وذهب العا�شق
الق ��دمي �إىل "حبيبت ��ه" الت ��ي تزوج ��ت غ�ي�ره ،بكثري
م ��ن ال�ش ��وق ،لكنه وجده ��ا يف حال ال ت�س ��ر� ،إذ كانت
متعبة ومري�ضة ،كم ��ا �أنها �أ�صبحت �أرملة لأن زوجها
ت ��ويف قبل �سنوات طويلة .لكن الأرملة ،تذكرت ق�صة
احلب ،و�أكدت لزائره ��ا� ،أنها �أنقذته من املوت خم�س
مرات ،حينما كان ��ت م�س�ؤولة عن �سجالت من يجري
اقتياده ��م �إىل امل ��وت ،حتى و�إن مل تك ��ن متعاونة مع
النازي�ي�ن ،لأنه ��ا ظل ��ت جم ��رد م�ستخدم ��ة ب�سيطة قد
تتعر�ض للقتل يف �أي حلظة.

تقرير

حممد جا�سم

ال�سن ��وي وال ��ذي �ستق ��دم م ��ن خالله
اعم ��ال فني ��ة تتن ��اول احتجاج ��ات
ت�شرين.
 كرمي و�صفي
الفن ��ان املو�سيق ��ي ق ��دم م ��ع ع ��دد من
املو�سيقي�ي�ن معزوف ��ات يف �ساح ��ة
التحري ��ر ،وقال ك ��رمي ان املو�سيقيني
قدموا معزوفة �شهي ��د التحرير تقديرا
منه ��م للت�ضحيات التي تق ��دم من اجل
التغي�ي�ر واال�ص�ل�اح ،وا�ضاف و�صفي
ان املو�سيق ��ى ت�ساه ��م بتهيئ ��ة ال ��ر�أي
الع ��ام وت�سعى للوق ��وف مع املحتجني
وحماولة اي�صال �صوتهم اىل العامل.

بع ��د �أن تراجع ��ت النجم ��ة الرتكي ��ة فهرية
�أفج�ي�ن عن قرارها باالبتع ��اد عن التمثيل
ع ��دة �سن ��وات م ��ن اج ��ل التف� � ّرغ البنه ��ا
كاران ،اذ انه ��ا تعاق ��دت عل ��ى م�سل�س ��ل
جديد �سيجمعها بزوجها النجم الرتكي
ب ��وراك �أوزجيفيت والذي ب ��دوره كان
�سبب ��ا بعودته ��ا ع ��ن قراره ��ا� ،أ�ش ��ارت
العديد من التقارير الإخبارية �إىل �أنَّ فهرية
و�ضعت لهذه العودة عدة �شروط.
ومن هذه ال�ش ��روط ،تخفي�ض عدد �ساعات عملها
يومي عطلة
�إىل ت�سع
ٍ
�ساعات فقط ،و�أن حت�صل على ْ
يف الأ�سبوع� ،إذ متت ُّد �ساعات الت�صوير يف تركيا حتى
� 12ساعة ويف بع� ��ض الأحيان قد تتجاوز ذلك ،وال يحق
للممثل �سوى ي ��وم عطلة واحد خالل الأ�سبوع ،وكذلك �أن
ت�أخذ �أي ��ام العطل الر�سمية� ،إ ْذ �إنه ��ا ال تريد �أن تبقى بعيد ًة
�رات طويلةٍ ع ��ن طفله ��ا كاران الذي تعتربه �أك�ث�ر �أهميةً
لف�ت ٍ
بالن�سبة لها.

 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 يثريها
الكر�سي.
ملعان
ّ

ك���رمي ك��ل�����ش ..ي��ر���س��م ت��ظ��اه��رات االح��ت��ج��اج ب��ال��ك��اري��ك��ات�ير

اق ��ام زميلن ��ا الفوتوغ ��رايف ور�س ��ام
الكاريكاتري"ك ��رمي كل�ش" معر�ض ��ا �شخ�صيا
لر�سومه الكاريكاتريي ��ة يف �ساحة التحرير،
دعم ��ا النتفا�ض ��ة �شب ��اب ت�شري ��ن البطل ��ة
وم�ساندته ��م يف الت�صدي للخ ��راب والف�ساد
امل�ست�ش ��ري يف الب�ل�اد .وكان املعر� ��ض
برعاي ��ة وكالة انباء االعالم العراقي .ت�ضمن
املعر� ��ض  24لوحة كاريكاتريي ��ة معربة عن
�صم ��ود ال�شب ��اب ،وتف�ض ��ح الظل ��م والف�ساد
الذي متار�سه ال�سلطة جت ��اه ال�شعب .الفنان
ك ��رمي كل� ��ش اول من اقام معر�ض ��ا يف �ساحة
التظاه ��رات ..ق ��ال لن ��ا ع ��ن معر�ض ��ه -:انه
املعر� ��ض ال�ساد�س ويحمل عنوان (حكومات
كاريكاتريي ��ة) .لوحات ��ي لي� ��س فيه ��ا ا�سماء
مثلم ��ا موج ��ود يف لوحات الف ��ن الت�شكيلي.
وهي ر�سوم ��ات كاريكاتريية فيه ��ا �سيناريو
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�سيا�س ��ي وحتم ��ل مغ ��زى �سيا�سي ��ا عميق ��ا،
وتنتقد �سيا�س ��ة الدولة والفا�سدين وتو�ضح
دور ابطالنا املتظاهرين يف �ساحة التحرير.
وا�ض ��اف -:ا�ستخدم ��ت االل ��وان يف ت�أط�ي�ر

لوحات ��ي ولي� ��س باالبي� ��ض واال�س ��ود الين
اعتق ��د ان الل ��ون اك�ث�ر جم ��اال واللوح ��ة
باالل ��وان تعطيك تعبريا اجمل بكثري واعمق
و�ضوح ��ا يف بع�ض تفا�صي ��ل ال�شخ�صية من

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العامة للأنواء اجلوي ��ة العراقية حال ��ة الطق�س لهذا الي ��وم (الثالثاء) �أن
درج ��ات احلرارة ترتف ��ع قليال عن معدالتها ،وان اجلو �سيك ��ون غائما مع �سقوط امطار
رعدية يف بع�ض املناطق.

حي ��ث املالب� ��س والوجه وتعاب�ي�ره اللونية.
وبخ�صو� ��ص ف ��ن الكاريكات�ي�ر ا�ش ��ار اىل
ان ��ه �س�ل�اح ذو حدي ��ن وميتل ��ك املبا�شرة يف
الط ��رح والنقد ،لكن هن ��اك حماوالت البعاده
وتهمي�ش ��ه ،فالكاريكات�ي�ر ف ��ن م ��ن الفن ��ون
الت ��ي تعال ��ج جوان ��ب متع ��ددة م ��ن احلياة،
ال�سيا�سي ��ة ،واالجتماعي ��ة ،والقت�صادي ��ة،
والثقافي ��ة ،وغريه ��ا ،وب�إمكان ��ه �أن ي�سق ��ط
حكومة يف ال ��دول الدميقراطية احلقة ،لذلك
اق ��ول �إن عل ��ى نقاب ��ة ال�صحفي�ي�ن العراقيني
اع ��ادة جلن ��ة الكاريكات�ي�ر وتفعيله ��ا وع ��دم
االلتف ��اف عليه ��ا باعتب ��ار الكاريكات�ي�ر فن� � ًا
م ��ن الفن ��ون ال�صحفي ��ة املق ��روءة .وح ��ول
ج ��ر�أة ر�سوماته ونق ��وده او�ض ��ح -:بع�ض
ال�سيا�سي�ي�ن يفهم ��ون الكاريكاتريمن جانب
واح ��د ب�أن ��ه لل�سخري ��ة والتجري ��ح ،وه ��ذا
الفه ��م اخلاطئ ونرف�ضه �أ�سا�س� � ًا الننا نعرف
جي ��د ًا �أن ه ��ذا الفن �سالح فع ��ال ،وقد ي�سقط

حكوم ��ة ب�أكمله ��ا لو عمل يف بل ��د دميقراطي
تعم ��ل فيه ال�صحافة بحري ��ة التعبري والر�أي
امل�ش ��روع ،وعلى �أه ��ل ال�سيا�س ��ة �أن يفهموا
جي ��د ًا (ال�سيا�س ��ة) وم ��ا تعنيه الكلم ��ة ،لأننا
فنان ��ون نلت�صق م ��ع �أبناء الوط ��ن والبد �أن
نكون مب�ست ��وى امل�س�ؤولي ��ة امامهم .وحول
ال�صفت�ي�ن الفوتوغ ��رايف ور�س ��ام كاريكاتري
وايهما اقرب اىل نف�سه يقول -:الفر�شاة هي
الأق ��رب يل لأنه ��ا و�سيل ��ة مهم ��ة يف حماربة
الفا�سدين� ،أم ��ا الكامريا فقد حملتها �أكرث من
�أربع�ي�ن عام ��ا لذا ابتع ��دت عنها قلي�ل�ا .لكني
اع ��ود اليها ب�ي�ن احل�ي�ن والآخ ��ر .فالكامريا
تع�ب�ر احيان ��ا بطريق ��ة او�ضح م ��ن الفر�شاة
والعك� ��س �صحي ��ح .وعن املو�ضوع ��ات التي
ير�سمه ��ا او ي�صورها بينّ كل�ش ،انه يختارها
من قارعة الطريق او من بع�ض النكات او من
اقوال واخب ��ار ال�صحف او من ماي�سمعه يف
ال�شارع وال�سيارة من تعليقات واقوال .
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