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ن�شاء التحرير وشهاات من قل االحتجاجات

"العالون"

ب��دت م�ساهمة امل��راأة يف املظاهرات املتوا�سلة يف العراق الظاه��رة الأك�ر لفتا للنظر يف هذه احلرك��ة الحتجاجية التي طت على
�س��وارع العا�سم��ة وبع امل��دن العراية يف الأيام الأخة .وبدا حس��ور املراأة طايا يف ال�سور ومقاط��ع الفيديو التي انت�سرت يف
و�سال التوا�سل الجتماعي عن هذه املظاهرات واأن�سطتها املختلفة.
 متابعة  /املدى
ولع ��ل تلك لي�شت ظاه ��رة جديدة،
فم�شاهم ��ة احلرك ��ة الن�شوي ��ة يف
احل ��راك ال�شيا�ش ��ي والجتماعي
يف العراق يف العقدين الأخرين
كان ��ت تربز يف حلظ ��ات مف�شلية،
كم ��ا ه ��ي احل ��ال م ��ع املظاه ��رات
الن�شوية احلا�شدة يف عام 2003
الت ��ي ا�شقط ��ت حماول ��ة الأحزاب
الديني ��ة تغي ��ر قان ��ون الأح ��وال
املدني ��ة يف الع ��راق وا�شتبدال ��ه
بقان ��ون اآخ ��ر ي�شتن ��د اإىل
الت�شريع ��ات الدينية يف الطوائف
املختلفة.
ري ��ا املتواجدة يف �شاحة التحرير
تعم ��ل عل ��ى اإي�ش ��ال التجهي ��زات
وامل ��واد الطبي ��ة والإم ��دادات
للمتظاهري ��ن وحتر� ��ض عل ��ى
احل�ش ��ور يومي ��ا اإىل �شاح ��ة
التحري ��ر يف قل ��ب بغ ��داد حي ��ث
يتجم ��ع املحتج ��ون ،وكتب ��ت
تلخ� ��ض جتربته ��ا :اأن ��ا يف �شاحة
التحرير ،لي�ض بو�شفي متظاهرة
بل كاأم .اأخاف كثرا على ال�شباب
هن ��ا واأتنى اأن ل يه ��در دم اأكرث،
ب ��ل واأخاف حتى عل ��ى من يرتدي
ال ��زي الع�شك ��ري ويق ��ف وه ��و
خائ ��ف م ��ن الأوام ��ر لأن ��ه اب ��ن
بل ��دي اي�ش ��ا .واأخ ��اف عل ��ى م ��ن
يف �شاح ��ة التحري ��ر ويف "جب ��ل
اأح ��د" وعل ��ى اجل�ش ��ر لأن اأغلبهم
ولد بعد ع ��ام  ،2003ومل يعي�شوا
حتت ا�شتبداد �شدام ح�شني لكنهم
�شع ��روا بالف�ش ��اد ال ��ذي يح ��دث
حوله ��م وبتحطم اآماله ��م .اأ�شعب
�ش ��يء اأن تعي� ��ض ب ��ال اأم ��ل .لق ��د
و�شل ��وا اإىل مرحلة �شع ��روا فيها
اأنه مل يع ��د لديهم �شيء يخ�شرونه
بعد الآن لذا قدموا دماءهم.
كان ح�ش ��ور الن�ش ��اء يف الأي ��ام
الأوىل قلي ��ال ،ثم ب ��داأ يتزايد .بتُّ
اأرى ن�ش ��اء م ��ن كل الأجي ��ال ومن
خمتل ��ف ال�شرائ ��ح الجتماعي ��ة.
ب ��ت اأرى اجلدات اللواتي يجهزن
اخلب ��ز وال�شياح (اخلبز امل�شنوع

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

من طحني الأرز) وبائعات ال�شاي
اإىل جانب ال�شابات الع�شريات.
راأي ��ت امل ��راأة البغدادية يف �شاحة
التظاه ��ر ب�شورته ��ا الفولكلورية
الت ��ي مل اأره ��ا من ��ذ زم ��ن طوي ��ل،
تلك اخلاتون التي ترتدي العباءة
وال�شيل ��ة و"اجلالب" يف جانبها،
تق ��ف تدع ��و ربه ��ا وه ��ي ترت ��دي
حمب�ض �شذر يف يدها وتردد "الله
ين�شرك ��م الل ��ه يحفظك ��م ويبع ��د
ال�شر عنكم".
راأي ��ت اأمه ��ات بعم ��ري قدم ��ن مع
اأبنائه ��ن وراأيت �شباي ��ا و�شابات
وه ��ن يهتف ��ن ب�ش ��وت ع ��ال ب ��كل
طم ��وح ال�شباب وجموح ��ه ،الذي
اأ�شع ��ر اأنن ��ا فقدن ��اه م ��ع اأ�شي ��اء

كث ��رة فقدناه ��ا .كن ��ا (كجي ��ل)
نتعرث دائم ��ا بخيب ��ات كثرة لكن
هوؤلء ال�شاب ��ات وال�شباب اأقوياء
اأك ��رث من ��ا وم ��ا زال ��وا بعنفوانهم
واأتن ��ى اأن ل مي ��روا مب ��ا مررنا
ب ��ه .مل اتك ��ن من حب� ��ض دموعي
يف كثر م ��ن احل ��الت الإن�شانية
ومواق ��ف الت�شامن الت ��ي �شهدتها
هن ��اك .وه ��ي كث ��رة ل اأ�شتطي ��ع
اخت�شارها.
�شاه ��دت ق�ش�ش ��ا عدي ��دة ،راأي ��ت
ام ��راأة فق ��دت اثن ��ني م ��ن اأبنائه ��ا
(�شه ��داء) وج ��اءت اإىل ال�شاح ��ة
م�شرة على اإعداد اخلبز وتوزيعه
عل ��ى املتظاهري ��ن ،قائل ��ة ":اأنت ��م
اأبنائ ��ي الذي ��ن �شتعو�ش ��وين عن

اأبنائي".
وراأيت ام ��راأة كانت توزع الطعام
عل ��ى املتظاهرين وق ��د قدمت دون
عل ��م زوجه ��ا لتكت�ش ��ف اأن ��ه يف
ال�شف ��وف الأمامي ��ة للمتظاهرين
على اجل�شر ،والتقيا قرب اجل�شر،
على الرغم من اأن ��ه املكان الأخطر
بالن�شبة للمتظاهرين ،اإذ ميثل من
يقفون هناك ال�شاتر الأول وطليعة
املتظاهري ��ن الذي ��ن كلم ��ا تقدموا
اأبع ��دوا الق ��وات الأمني ��ة وم ��دى
القنابل امل�شيلة للدموع عن �شاحة
التحرير .لذا يتحدى املتظاهرون
القوات الأمنية (وي�شمونها قوات
مكافح ��ة ال�شعب ولي� ��ض ال�شغب)
ويحاول ��ون دفعها اإىل اخللف اإىل

منت�شف اجل�شر.
قال ��ت م ��رمي م ��ن مدين ��ة كركوك:
تخرجت من اجلامعة لكنني حتى
الآن مل اأح�شل على وظيفة.
عندم ��ا ب ��داأت املظاه ��رات كن ��ت
اأراقبها م ��ن مدينت ��ي البعيدة عن
بغداد ،وبداأت اأرى �شورا موؤثرة
يف مقاط ��ع الفيديو التي انت�شرت
تبني �شجاع ��ة ال�شباب ،مل اأ�شتطع
كبح تدفق دموع ��ي اأو النوم واأنا
اأفك ��ر يف اأو�ش ��اع املتظاهري ��ن
وم�شرهم.
قل ��ت لزوجي وه ��و خريج جامعة
ومل يح�ش ��ل عل ��ى وظيف ��ة مثل ��ي
"اأريد اأن اأذهب اإىل التحرير" فرد
م�شتغربا "وين تروحني؟!"
قلت "اأذه ��ب اإىل بغ ��داد .اأريد اأن
اأك ��ون معه ��م" .رد "لك ��ن الو�شع
خط ��ر يف �شاح ��ة التحري ��ر" .بيد
اأن ��ه تراجع يف النهاية عندما راأى
اإ�شراري عل ��ى الذهاب وامل�شاركة
يف اأي �ش ��يء مهما كان ب�شيطا مع
اأبناء وطني .
وبداأن ��ا بجم ��ع تربع ��ات وقررن ��ا
الذه ��اب اإىل بغ ��داد م ��ن دون علم
اأهالين ��ا لأنه ��م كان ��وا يخ�ش ��ون
عل ��ى حياتنا ويرف�ش ��ون ذهابنا.
عندم ��ا و�شلن ��ا اإىل بغ ��داد ذهبنا
ق ��رب �شاحة التحري ��ر و�شاألنا عن
امل�شتلزمات الأك ��رث احتياج ًا لدى
املتظاهرين و�شجلناه ��ا ،ثم بداأنا
برحلة ت�شوق وجمعنا ما ن�شتطيع
�شراءه باملبلغ املتوفر لدينا.
ذهبن ��ا اإىل موق ��ع التظاه ��ر م ��ن
منطق ��ة ق ��رب ج�ش ��ر ال�شن ��ك،
لكنن ��ا واجهن ��ا اإط ��الق ن ��ار قربنا
فحاولن ��ا اأن نحتم ��ي يف م ��كان
قري ��ب حت ��ى نتمكن م ��ن موا�شلة
طريقنا واإي�ش ��ال امل�شاعدات التي
بحوزتنا ،و�شاهمن ��ا مع الآخرين
يف م�شاعدة البع�ض ن تعر�شوا
لقنابل الغاز امل�شيل للدموع(،التي
ي�شمونها دخانية).
وخرجن ��ا نبح ��ث عن طري ��ق اآخر
يو�شلن ��ا اإىل �شاح ��ة التحري ��ر،
حت ��ى و�شلن ��ا ونح ��ن حممل ��ني

بامل�شتلزم ��ات الطبي ��ة والوقائي ��ة
واملاأكولت.
وا�شافت مرمي اأن ��ا �شعيدة لروؤية
كل �شرائح ال�شعب العراقي جترتح
مثل ه ��ذه البطولة وتتكاتف بهذه
الطريقة ولن ي�شتطيع اأحد تفريق
�شعبنا بعد ذلك.
ر�ش ��ل ج ��واد � مهند�ش ��ة قال ��ت:
عل ��ى ال�شعي ��د ال�شخ�ش ��ي ،كن ��ت
اأحلم باليوم ال ��ذي اأرى فيه وجها
مدنيا ملدينتي الت ��ي تكالبت عليها
احل ��روب والأزم ��ات والأع ��راف
الع�شائرية الطائفية.
كن ��ا نفتق ��د روؤي ��ة فت ��اة جامعي ��ة
ت�شر يف ال�ش ��ارع اأو حتى تلب�ض
م ��ا حت ��ب .فمجتمعن ��ا يُ�شع ��ف
الفت ��اة ج ��دا ويح ��د كث ��را م ��ن
حريته ��ا ،ولك ��ن بع ��د اأن خرج ��ت
اإىل �شاح ��ة العت�ش ��ام مل اأتال ��ك
نف�شي واأنا اأرى �شاباتنا مبختلف
الخت�شا�ش ��ات والت�شكي ��الت
وه ��ن ي�ش ��رن يف الطري ��ق برفقة
زمالئهن وينادي ��ن بتغير النظام
ب�ش ��وت ع ��ال ويهتف ��ن باحلري ��ة
واملدنية التي مل نرها يوما ،لكني
�شهدت معناها يف املظاهرة عندما
راأي ��ت الطبيي ��ة بزيه ��ا واملهند�شة
والأ�شت ��اذة واملعلم ��ة وهن ميالأن
امل ��كان بهتافاتهن �شد كل من يريد
اأن ي�شعف اأ�شواتهن.
لقد بتنا نعمل برتتيب عال وعفوي
وبدون توجيه كخلية نحل واحدة
ومت�شلة ومنظمة.
كان �شع ��ورا غريب ��ا ج ��دا ويوم ��ا
انتظرته طويال ومل اأتوقع حدوثه
به ��ذه ال�شرع ��ة ،اأن اأرى الفتي ��ات
يت�شابق ��ن باخلدم ��ة وامل�شارك ��ة
يف �شاح ��ات التظاهر وه ��ن بقمة
الوعي والثقافة.
كان للمراأة دور فعال جدا يف اإدامة
زخم املظاهرات يف هذه املحافظة،
حي ��ث ت�شكلت فرق ن�شائية خا�شة
للت ��ربع بال ��دم جلرح ��ى املظاهرة
وقام ��ت ف ��رق اأخ ��رى بحم ��الت
ت ��ربع ل�شراء الغ ��ذاء والدواء وما
يحتاجه املعت�شمون.

 فاسل العزاو

اىل �سبان النتفاسة الراعني الذين اأعادوا
لنا العراق املختطف منذ عقود .بسربة
واحدة اأ�سقطوا الأ�سنام كلها وفتحوا لنا
الطريق اىل النجوم

وحدهم
حفروا يف اجلبال ال�شخور
باأظافرهم
لي�شقوا النهار
الينا
اىل بع�شنا
ثمة النار
اأفعى �شرت
يف اله�شيم
حتت اأقدامهم
فاحرتقنا بهم
اأطلق الليل �شرختهم
دائما
يف املتاهة
من اأجلنا
يف الظالم راأوا
كل �شيء.
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متظاهرو �شاحة التحرير ي�شتبدلون االنرتنيت باالأبواق
ابتكر متظاهروا�ساحة
التحرير طرا عدة
للتوا�سل خال التظاهرات
والتجمعات الحتجاجية
لتجاوز م�سكالت طع
خدمات الإنرتنت
والت�سوي� على الت�سالت
الهاتفية من بل احلكومة،
وبني تل الطرق ا�ستخدام
الأبواق التي يطلقونها على
�سكل موعات لتعريف
النا� بوجود تظاهرات
يف منطقة اأو �سارع ،اأو
التحذير من خطر ادم
خال التظاهرة.

وتعري ��ف املواطنني بوج ��ود احتجاجات
يف ال�شوارع".
وم ��ع انط ��الق التظاه ��رات ال�شعبي ��ة يف
البالد مطلع �شه ��ر اأكتوبر ت�شرين الأول
املا�ش ��ي ،كان النا�شط ��ون يح�ش ��دون
لالحتجاج ��ات ع ��رب مواق ��ع التوا�ش ��ل
الجتماع ��ي ،كم ��ا كان ��وا ينقل ��ون عربها
اأخب ��ار التظاهرات واأماك ��ن التجمع ،لكن
احلكومة جلاأت اإىل قطع خدمات الإنرتنت
بهدف منع توا�شلهم.
وق ��ال النا�ش ��ط علي طعم ��ة" :يف مدينتي
النا�شري ��ة ،حجب ��ت عن ��ا احلكوم ��ة كل
اأ�ش ��كال التوا�ش ��ل ،فقطع ��ت الإنرتن ��ت،
وقامت بالت�شوي�ض عل ��ى �شبكات الهاتف،
ومنعت اأي تغطية اإعالمية لالحتجاجات،
فابتكرن ��ا طرق ��ا جدي ��دة للتوا�ش ��ل م ��ن
بينه ��ا ا�شتعم ��ال الأب ��واق عن ��د انط ��الق
التظاهرات".
وب ��ني طعم ��ة اأن "الأب ��واق مكنتن ��ا م ��ن
جت ��اوز عقبات التوا�ش ��ل ،فعندما ننطلق
للتظاه ��ر يف ال�ش ��وارع يب ��داأ ع ��دد م ��ن
املجموع ��ات ال�شبابية النف ��خ يف الأبواق
وب ��داأ املحتجون با�شتخ ��دام الأبواق منذ على الت�شالت الهاتفية لتحجيم التوا�شل ومنها الأبواق الهوائي ��ة التي ي�شتخدمها قناين امل�شروبات الغازية الفارغة ،وباتت ب�ش ��كل جماع ��ي ،فيك ��ون ال�ش ��وت عالياً،
ق ��ررت احلكومة العراقية قط ��ع الإنرتنت بني النا�شطني ،وقال النا�شط نبيل عبا�ض :م�شجع ��و كرة الق ��دم ،والبع� ��ض ي�شرتيها اأ�ش ��وات الأبواق و�شيل ��ة لإعالن انطالق فيعل ��م النا� ��ض اأن التظاه ��رات ب ��داأت،
عن معظم مدن البالد ،وقامت بالت�شوي�ض "ابتكرنا و�شنبتكر طرق توا�شل خمتلفة ،م ��ن الأ�ش ��واق ،اأو ي�شنعه ��ا يف املنزل من تظاه ��رة يف مكان ما ،اأو احل�شد للتظاهر ،فيخرجون للم�شاركة".

و�شخر متظاهرون ونا�شطون من قرارات
احلكوم ��ة الت ��ي ا�شط ��رت العراقي ��ني
ل�شتخ ��دام و�شائ ��ل بدائي ��ة لالإبق ��اء على
دميوم ��ة احتجاجاته ��م ،معتربي ��ن اأنه ��ا
حت ��اول اإع ��ادة الب ��الد اإىل ع�ش ��ر م ��ا قبل
و�شائل التوا�شل.
وق ��ال النا�ش ��ط �شي ��ف ع ��الء" :قطع ��وا
الإنرتن ��ت ،ف�ش ��ار ال�شب ��اب ي�شتخدم ��ون
الب ��وق حت ��ى يعل ��م النا� ��ض ببداي ��ة
التظاه ��رات .احلكوم ��ة تري ��د اأن تنت�شر
على ال�شعب ل اأن تخدمه".
واعت ��رب النا�ش ��ط جعف ��ر العراق ��ي اأن
احلكوم ��ة العراقي ��ة ف�شل ��ت يف مواجه ��ة
ابت ��كارات املتظاهري ��ن الذي ��ن "�ش ��اروا
ي�شتعمل ��ون الب ��وق لتنبي ��ه النا� ��ض اإىل
التظاه ��رات لأن ع ��ادل عب ��د امله ��دي قطع
الإنرتنت ،راح تنجلط احلكومة".
وت ��رى �شيم ��اء ال�شم ��ري ان احلكوم ��ة
العراقي ��ة اأع ��ادت ال�شع ��ب العراق ��ي اإىل
الع�ش ��ر احلج ��ري عندم ��ا اأقدم ��ت عل ��ى
قطع الإنرتنت" :تخيل ��وا يف عام ،2019
العراقي ��ون ي�شتخدم ��ون الب ��وق حت ��ى
تع ��رف النا� ��ض اأن هن ��اك مظاه ��رات لأن
احلكوم ��ة قطع ��ت الإنرتن ��ت .رجعون ��ا
للع�شر احلجري عدويل وربعه".
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مكتب ال�سي�ستاين :ل�سنا جزءا من اتفاقات بقاء احلكومة �أو �إقالتها

قوات الأمن تف�شل بتفريق املتظاهرين رغم الر�صا�ص احلي وحرق اخليام
� أكثـر من  300قتيل وجريح لفك احل�صار عن ميناء �أم ق�صر  مفو�ضية حقوق الإن�سان 1100 :متظاهر بني قتيل وجريح خالل � 4أيام
 بغداد /المدى
م�س ��ا ًء اختنقت مناط ��ق الباب
ال�شرق ��ي وال�سن ��ك و�ساح ��ة
اخلالين بدخان القنابل امل�سيلة للدموع،
فيم ��ا ال�ضحاي ��ا وجث ��ث القتل ��ى م�ل��أت
املنطقة واجل�سور املطلة عليها.
وع ��ادت ق ��وات االم ��ن ،ام� ��س ال�سب ��ت،
ال�ستخ ��دام الر�صا� ��ص احل ��ي والقناب ��ل
الدخاني ��ة عل ��ى ج�س ��ر ال�سن ��ك و�ساح ��ة
اخل�ل�اين و�ساح ��ة التحري ��ر القريبة يف
حماولة منهم لتفريق املحتجني.
ويف وقت مت�أخر من يوم �أم�س ،انفجرت
عبوة نا�سف ��ة يف �شارع اب ��و نوا�س قرب
منطق ��ة الباب ال�شرق ��ي ،يف وقت تتق�صد
احلكوم ��ة قط ��ع خدمة االنرتني ��ت للتكتم
على اجلرائم.
وبح�سب مرا�سل (املدى) فان قوات تابعة
لل�سلط ��ة ا�ستخدمت الغاز امل�سيل للدموع
لتفري ��غ �ساحة التحرير م ��ن املتظاهرين،
فيم ��ا �سق ��ط �شهي ��دان اثن ��ان وع�ش ��رات
اجلرح ��ى وعان ��ى ع�ش ��رات �آخ ��رون من
االختن ��اق نتيج ��ة قناب ��ل الغ ��از امل�سي ��ل
للدموع على ج�سر ال�سنك.
وا�ضاف ان ق ��وات ف�ض ال�شغ ��ب اعتدوا
على متظاهرين اثنني ثم اعتقلوهما قرب
ج�سر ال�سنك.
ونف ��ذ املتظاهرون عمليات ك ��ر وفر حتى
وقت مت�أخر من يوم �أم�س ،وقال القيادي
يف احل ��زب ال�شيوع ��ي والنا�ش ��ط املدين
جا�س ��م احللف ��ي يف ت�صري ��ح �صحف ��ي
م�س ��اءً :ان ال�شباب �أع ��ادوا تواجدهم يف
�ساحة اخلالين وال�سنك اي�ض ًا.
ويف كرب�ل�اء والب�ص ��رة ،حرق ��ت جه ��ات
"جمهول ��ة" خ�ل�ال اليوم�ي�ن املا�ضي�ي�ن

نح ��و  100خيمة للمحتج�ي�ن يف الب�صرة
وكرب�ل�اء ،فيما اعت�ب�ر نا�شط ��ون ان تلك
االعم ��ال ه ��ي اح ��دى "�سيناريوه ��ات"
ال�سلطة لف�ض االحتجاجات.
وا�ش ��ارت بع� ��ض التوجه ��ات احلكومي ��ة

االخ�ي�رة اىل احتمالية "تد�شني" ا�ساليب
جديدة ملواجهة االحتجاجات التي دخلت
موجتها الثانية �أ�سبوعها الثالث.
ورج ��ح البع� ��ض ان احلكوم ��ة �ستكث ��ف
حمالت االعتقال للنا�شطني وفق التخويل

متظاهرون قرب ج�سر ال�سنك اثناء اال�شتباك مع القوات الأمنية �أم�س( ..عد�سة :حممود ر�ؤوف)

لعبة احلكومة التزال م�ستمرة

عاد االنرتنيت ..انقطع "النت"
 بغداد /المدى
ال ي ��زال املواط ��ن العراقي
حمروم ��ا م ��ن �إمكاني ��ة
ت�صف ��ح االنرتني ��ت والدخ ��ول �إىل
و�سائل التوا�ص ��ل االجتماعي ،حتى
بعدما قال عنها رئي�س الوزراء عادل
عب ��د امله ��دي �إن ال�سلط ��ات ا�ضطرت
لتقيي ��د خدم ��ات الإنرتني ��ت "عندما
ا�ستخدمه ��ا البع� ��ض لإذكاء العن ��ف
والت�آمر".
وكان ��ت ال�سلط ��ات احلكومي ��ة ق ��د
حجب ��ت �إمكاني ��ة الو�ص ��ول �إىل
في�سبوك وتطبي ��ق وات�ساب ،قبل �أن
تقط ��ع الإنرتني ��ت متام ��ا يف االي ��ام
التالية.
وعندم ��ا بد�أ حج ��ب في�سبوك ،حترك
العراقي ��ون �سري ��ا لتنزي ��ل تطبيقات
"يف بي �أن" (�شبكة افرتا�ضية تتيح
االت�صال بخوادم خارج البالد).
و�أقدم �آخرون على ا�ستخدام و�سائل

االخري ملجل�س الق�ضاء الذي منح ال�سلطة
ح ��ق القاء القب�ض ب ��دون اوامر ق�ضائية.
وب ��د�أت ال�سلط ��ات �أوىل عملي ��ات ج� ��س
النب� ��ض يف الب�صرة ،وه ��ي املدينة التي
قادت يف �صيف  2018اطول احتجاجات

م ��ن حي ��ث الوق ��ت يف مناط ��ق اجلن ��وب
بع ��د ع ��ام .2003وق ��ال نا�شط ��ون يف
الب�صرة ان قوات امني ��ة "ف�ضت بالقوة"
االعت�صامات امل�ستمرة منذ نحو �أكرث من
ا�سب ��وع امام مبن ��ى املحافظ ��ة يف و�سط

ات�ص ��ال بالأقم ��ار ال�صناعي ��ة ،وهي
ذات تكلف ��ة مرتفع ��ة ج ��دا ،م ��ن �أجل
التوا�صل مع العامل اخلارجي.
واعت�ب�رت منظم ��ة "ني ��ت بلوك� ��س"
للأم ��ن ال�سي�ب�راين �أن "القط ��ع �شبه
الكام ��ل ال ��ذي تفر�ض ��ه الدول ��ة يف
معظ ��م املناط ��ق ،يح ��د ب�ش ��دة م ��ن
التغطي ��ة الإعالمية وال�شفافية ب�ش�أن
الأزمة امل�ستمرة".
ومن ��ذ الثالث ��اء ،يع ��ود الإنرتني ��ت
يف ف�ت�رات معين ��ة وبطيئ ��ا جدا يف
بغ ��داد وجن ��وب البالد ،وخ�ل�ال تلك
الف�ت�رات ،متكن الكثريون من دخول
مواق ��ع التوا�صل من خالل تطبيقات
"يف بي �أن" ،ون�شر فيديوهات لقتل
متظاهري ��ن .و�أك ��د م ��زودو خدم ��ة
الإنرتني ��ت لعمالئه ��م �أن ��ه ال ميك ��ن
حتدي ��د موعد مع�ي�ن �أو جدول زمني
لع ��ودة الإنرتني ��ت �أو رف ��ع القي ��ود
احلالية �أو �أي تفا�صيل �أخرى.
وبع ��د خم�س ��ة �أيام م ��ن قط ��ع �شبكة

االنرتني ��ت يف الع ��راق ،ع ��اودت
ال�سلطات ّ
ب�شكل متذبذب
بث اخلدمة
ٍ
م ��ع ا�ستمرار حجب مواقع التوا�صل
كـ"في�سبوك" و"تويرت" ،غري � ّأن فتح
�شبكة االنرتنيت كان كفي ًال بال�سماح
بتدف ��ق املئ ��ات م ��ن مقاط ��ع الفيديو
وال�ص ��ور الت ��ي و ّث ��ق م ��ن خالله ��ا
نا�شط ��ون ومدون ��ون ومتظاه ��رون
عمل ّي ��ات القم ��ع واالنته ��اكات الت ��ي
تعر�ض لها املتظاه ��رون� ،إ�ضاف ًة �إىل
مواق ��ف �إن�ساني ��ة تعبرّ ع ��ن ت�ضامن
العراقيني وت�آلف املجتمع.
وم ��ع لهف ��ة العراقي�ي�ن للتوا�ص ��ل
ع�ب�ر الإنرتني ��ت ،ع�ّب�رّ وا يف الوقت
نف�س ��ه ع ��ن غ�ضبه ��م وا�ستيائه ��م من
الإجراءات احلكومية التي و�صفوها
بالقمعي ��ة من خالل قط ��ع الإنرتنيت
عن ال�شعب ،لعدم �إطالعه على العنف
والقم ��ع واالعتداء عل ��ى املتظاهرين
ال�سلميني.
 التفا�صيل �ص4

حتالف الفتح :مطالب املتظاهرين تعجيزية

برملانيون :االحتجاجات حققت نتائج �إيجابية ب�ش�أن الإ�صالحات
 بغداد /المدى
ق ��ال برملاني ��ون عراقي ��ون� ،إن
االحتجاج ��ات ال�شعبي ��ة حقق ��ت
املزي ��د من النتائ ��ج الإيجابي ��ة فيما يتعلق
بالإ�صالح ��ات ،و�إحال ��ة الفا�سدي ��ن �إىل
املحاكمة.وتق ��ول ع�ضو الربمل ��ان العراقي
�إينا� ��س املك�صو�صي�" ،إن الت�سا�ؤالت التي
يطرحه ��ا �أع�ض ��اء الربملان العراق ��ي ب�ش�أن
ع ��دم ا�ستقال ��ة احلكوم ��ة �أو تق ��دمي ر�ؤية
وا�ضح ��ة حت ��ى الآن ،مل تل ��ق �أي ج ��واب

حت ��ى الآن".و�أ�ضاف ��ت يف ت�صريح ��ات
لـ(�سبوتني ��ك)� ،أن "هن ��اك الكث�ي�ر م ��ن
الأم ��ور املتقاطعة واملت�شابك ��ة ب�شكل كبري
غ�ي�ر وا�ضح ��ة ،وهو م ��ا قد يدف ��ع الربملان
ال�ستخ ��دام ال�صالحي ��ات القانوني ��ة جتاه
احلكومة".و�أو�ضح ��ت �أن رئي�س الربملان،
حممد احللبو�سي ،طرح بع�ض الإجراءات
التي ميك ��ن اتخاذه ��ا يف حال ع ��دم مثول
رئي�س احلكومة �أمام الربملان ،و�أن من بني
هذه الإجراءات �سحب الثقة حال الو�صول
�إىل املرحل ��ة التي ت�ستوج ��ب ذلك.وتابعت

جمل�س النواب
ي�ص ّوت على عزل
ترامب ال�شهر املقبل

بينما يخطط جمل� ��س النواب
الأمريك ��ي للت�صوي ��ت عل ��ى
ع ��زل الرئي� ��س دونال ��د ترام ��ب نهاي ��ة
ال�شه ��ر املقب ��ل� ،أكد ترام ��ب �أن حتقيقات
الع ��زل "ل ��ن ت�ؤذي ��ه عل ��ى الإط�ل�اق"،
مبدي ًا ا�ستي ��اءه من طل ��ب اال�ستماع �إىل

نواب" :احلزم الإ�صالحية" تفاقم عجز موازنة 2020

تن ��وي احلكوم ��ة ار�سال
م�ش ��روع قان ��ون موازنة
� 2020إىل جمل� ��س الن ��واب ال�شهر
اجل ��اري على امل الت�صويت عليها
خالل ال�شهر املقبل.
واقرتبت اللجان الفنية يف وزارتي
املالي ��ة والتخطي ��ط م ��ن االنته ��اء
من تعديالته ��ا وا�ضافاتها النهائية
مب ��ا فيه ��ا اال�ضاف ��ات املالي ��ة التي
ترتبت وفق "احل ��زم اال�صالحية"

الت ��ي اطلقته ��ا احلكوم ��ة .ويقول
ع�ض ��و اللجن ��ة املالي ��ة يف جمل�س
الن ��واب في�ص ��ل العي�س ��اوي يف
ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �إن "م�س ��ودة
م�شروع قانون املوازنة االحتادية
لع ��ام  2020م ��ا زالت قي ��د البحث
والنقا� ��ش يف وزارة املالي ��ة الت ��ي
�أجرت عليه ��ا العديد من اال�ضافات
والتعديالت متا�شيا مع امل�ستجدات
التي افرزتها الظروف الراهنة".
ومنذ �شهر حزيران املا�ضي با�شرت
وزارة املالية بكتابة م�شروع قانون

املوازن ��ة االحتادي ��ة لع ��ام .2020
واعلن ��ت يف بي ��ان �أنه ��ا �سرت�س ��ل
قان ��ون املوازنة العامة �إىل جمل�س
ال ��وزراء يف �شهر ايلول للم�صادقة
عليه واحالته �إىل جمل�س النواب.
وتق ��ول او�س ��اط احلكوم ��ة ان
ارتف ��اع ن�سب ��ة العج ��ز يف موازنة
الع ��ام املقب ��ل املق ��در باك�ث�ر م ��ن
�سبع�ي�ن تريلي ��ون ه ��و م ��ن �أخ ��ر
ار�سال امل�ش ��روع من قبل احلكومة
اىل الربمل ��ان ما دف ��ع وزارة املالية
وجلانها الفني ��ة اىل اعادة هيكلتها

من خالل �ضغ ��ط النفقات وتعظيم
الواردات.
وبح�سب اع�ضاء يف اللجنة املالية
ك�شف ��وا يف وق ��ت �ساب ��ق لـ(املدى)
�أن التقاري ��ر الأولية التي و�ضعتها
وزارة املالي ��ة لإع ��داد قان ��ون
املوازن ��ة االحتادي ��ة للع ��ام 2020
�شكل ��ت �صدم ��ة كب�ي�رة حلكوم ��ة
ع ��ادل عب ��د امله ��دي عندم ��ا �أفرزت
ن�سبة عجز مرتفعة جد ًا تقدر بـ72
تريلي ��ون دينار اال نها خف�ضته �إىل
 37تريليون دينار .

�أن الربنام ��ج احلكوم ��ي والتقري ��ر املق ��دم
م ��ن احلكوم ��ة ت�ضم ��ن العديد م ��ن الأرقام
غ�ي�ر ال�صحيحة ،وهي بحك ��م القانون تعد
وثيق ��ة ر�سمية ،ت�ضمنت الكثري من الأرقام
غري ال�صحيحة من �أك�ث�ر من جهة ،منها ما
يتعلق باملحقق ون�سب الإجناز ،وهي كلها
�أمور ت�ستح ��ق اال�ستج ��واب ،واملحا�سبة،
يف ح ��ال �إن كانت املغالط ��ات مق�صودة �أو
تق�صريا.
و�أو�ضح ��ت �أن تط ��ور امل�شه ��د يف العراق
الآن ي�ستوج ��ب الت�س ��ا�ؤالت وحتكي ��م

 متابعة /المدى

حجم املوازنة  140تريليون دينار �أقل من ربعها ا�ستثماري
 بغداد/المدى

املدينة.ويف ذي قار ،قال مرا�سل (املدى)
ان التظاهرات جتددت يف ق�ضاء الرفاعي
�شم ��ال النا�صري ��ة وبل ��غ ع ��دد اجلرح ��ى
خالل ف� ��ض التظاهرات  14جريحا وعدد
املعتقل�ي�ن بلغ  40معتقال ،فيما توجه عدد

م ��ن املحتج�ي�ن اىل التظاه ��ر يف �ساح ��ة
التحرير خوفا من بط�ش ال�سلطات.
ه ��ذا وا�ص ��درت جمموع ��ة م ��ن النقابات
واالحتادات املهنية و ا لعما لي ��ة
ومنظم ��ات املجتم ��ع امل ��دين بيان ��ا دعت
اىل حتقي ��ق خطوات و�صفتها بـ"الفورية
الواج ��ب اتخاذه ��ا" منه ��ا ا�ستقال ��ة او
اقالة احلكوم ��ة احلالية وت�شكيل حكومة
م�ؤقت ��ة ذات �صالحي ��ات ا�ستثنائية بعيد ًا
ع ��ن املحا�ص�ص ��ة الطائفي ��ة واحلزبي ��ة
والقومية ،وال�ضغط على جمل�س النواب
احلايل لتحقيق احد اخليارين:
�أ -من ��ح احلكوم ��ة امل�ؤقت ��ة �صالحي ��ات
ا�ستثنائية ،ويحل نف�سه.
ب -يق ��وم جمل� ��س الن ��واب احل ��ايل
خ�ل�ال ف�ت�رة زمنية ال تتعدى ع ��دة �شهور
مبراجعة الت�شريعات اخلا�صة ،الأحزاب
ال�سيا�سي ��ة ،االنتخاب ��ات ،واملفو�ضي ��ة
العلي ��ا امل�ستقل ��ة لالنتخاب ��ات ،بعي ��دا
ع ��ن املحا�ص�ص ��ة الطائفي ��ة واحلزبي ��ة
والقومية ،واال�ستئثار بال�سلطة والف�ساد
امل ��ايل وال�سيا�س ��ي ،مع �ض ��رورة ا�شراك
خ�ب�راء متخ�ص�ص�ي�ن وممثل ��ي املجتم ��ع
املدين وم ��ن ال�شب ��اب املنتف�ض�ي�ن .وبعد
ذل ��ك يق ��وم جمل�س الن ��واب بح ��ل نف�سه.
كما اكد على �ضرورة حما�سبة امل�س�ؤولني
الكب ��ار وال�صغار منهم ،عن توجيه �أوامر
القت ��ل وعملي ��ات الرتهي ��ب واخلط ��ف
واالعتق ��ال والتعذي ��ب �ض ��د املتظاهرين
والنا�شط�ي�ن وتقدميهم للعدال ��ة� .إىل ذلك
ق ��ال مكتب املرج ��ع عل ��ي ال�سي�ستاين يف
بي ��ان ان الأخري لي�س �ضمن اي اتفاق مع
بقاء رئي�س احلكومة عادل عبد املهدي او
�إقالته.
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ويق ��ول النائ ��ب العي�س ��اوي �إن
"حج ��م املوازنة االحتادي ��ة للعام
املقبل يرتاوح ب�ي�ن � 130إىل 140
تريلي ��ون دين ��ار عراق ��ي ،وب�سعر
بي ��ع النف ��ط ( )56دوالرا للربميل
الواحد" ،منوه ��ا �إىل �أن "املوازنة
اال�ستثماري ��ة ح ��ددت بثالث�ي�ن
تريلي ��ون دينار واملتبق ��ي �سيكون
�ضمن املوازن ��ة الت�شغيلية ول�سداد
الدي ��وان اخلارجي ��ة والداخلي ��ة
وامل�ستلزمات االخرى".
 التفا�صيل �ص3

القان ��ون ،والتحقي ��ق فيما ح ��دث وحتديد
امل�س� ��ؤول وحما�سبت ��ه عما ح ��دث .وب�ش�أن
ع ��دم مثول رئي�س احلكوم ��ة العراقي �أمام
الربملان حتى الآن ،قال النائب ح�سن فدعم
ع�ض ��و الربمل ��ان العراق ��ي� ،إن "الربملان مل
يوجه �أي طلب ر�سم ��ي ال�ستجواب رئي�س
احلكومة حتى اليوم".و�أ�ضاف يف حديثه
لـ(�سبوتنيك) �أن "القانون ين�ص على تقدمي
الطلب ملجل�س الوزراء ب�شكل ر�سمي ،و�أن
جمرد الدعوة ال�شفهية لي�ست قانونية".
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�إف ��ادات م�س�ؤولني م ��ن وزارة اخلارجية
الأمريكي ��ة والدف ��اع والبي ��ت الأبي� ��ض.
وق ��ال ترامب لل�صحافي�ي�ن �صباح �أم�س،
قب ��ل �سف ��ره �إىل والية جورجي ��ا" :ل�ست
قلق ًا من �أي �شيء ،وكانت ال�شهادات على
م ��ا يرام".و�أب ��دى ترامب ا�ستي ��اءه من
مطالبة الكونغر�س بتق ��دمي �شهادة كبري
ّ
موظفي البي ��ت الأبي�ض ،مايك مولفاين،

م�ش ��دد ًا عل ��ى �أ ّنه ��ا جول ��ة �أخ ��رى م ��ن
"مطاردة ال�ساحرات" ،وطالب بالك�شف
ع ��ن هوي ��ة امل�س� � ّرب ومقا�ض ��اة حماميه
بتهم ��ة اخليانة.ويخو� ��ض ترامب حالي ًا
�صراع� � ًا حمموم ًا م ��ع الدميقراطيني يف
الكونغر�س ،الذين تو ّع ��دوا بالت�صويت
على عزله يف جمل�س النواب بنهاية �شهر
(كانون الأول).

عبد املهدي :تعديل وزاري قريب
و�سنحاكم قتلة املتظاهرين
 بغداد /المدى
ا�ص ��در رئي�س ال ��وزراء ع ��ادل عبد
امله ��دي ،ال�سبت ،بيانا ب�ش�أن خطبة
املرجعي ��ة الديني ��ة .وفيما اكد ان ��ه �سيوا�صل
التحقي ��ق بق�ضاي ��ا ال�شه ��داء واجلرح ��ى
بالتظاه ��رات وحماكم ��ة املتورط�ي�ن جنائيا،
ا�ش ��ار اىل انه �سيج ��ري تعدي�ل�ا وزاريا مهما
ا�ستجابة ملطالب املتظاهرين.
وكان ��ت املرجعية قد قال ��ت يف خطبة اجلمعة
ان احلكوم ��ة م�س�ؤول ��ة عندم ��ا يق ��وم بع� ��ض
عنا�ص ��ر الأمن با�ستخ ��دام العنف املفرط �ضد

املتظاهري ��ن ،وه ��ي م�س�ؤول ��ة عندم ��ا تق ��وم
عنا�ص ��ر م�سلح ��ة خارجة ع ��ن القانون ـ حتت
انظار ق ��وى الأم ��ن ـ با�سته ��داف املتظاهرين
وقن�صهم ،وتعتدي عل ��ى و�سائل اعالم معينة
بهدف �إرعاب العاملني فيها.
كم ��ا قال ��ت ه ��ي م�س�ؤول ��ة عندم ��ا ال حتم ��ي
عنا�ص ُره ��ا الأمني ��ة املواطن�ي�ن وامل�ؤ�س�س ��ات
احلكومية واملمتلكات اخلا�صة من اعتداءات
ع ��دد قلي ��ل م ��ن املند�س�ي�ن يف املظاه ��رات من
الذي ��ن مل يريدوا له ��ا �أن تبق ��ى �سلمية خالية
من العنف.
 التفا�صيل �ص3
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من �أجل �أن يبقى قلم الكاتب الراحل عدنان
ح�س�ين حا�ض��راً يف امل�شه��د العراق��ي ،تعيد
املدى ن�ش��ر بع�ض "�شنا�شيل��ه" التي �سلط من
خاللها ال�ض��وء على الف�س��اد الإداري واملايل
وداف��ع ع��ن قي��م الدول��ة املدني��ة والعدالة
االجتماعية.

ّ
املخدرات جتتاحنا!..
�أك�ث�ر املحافظات ت ��داو ًال وتناو ًال للمخ ��درات هي حمافظ ��ة الب�صرة ،و80
باملئ ��ة م ��ن املخ ��درات الداخلة اىل ه ��ذه املحافظ ��ة ت�أتي عرب احل ��دود من
�إيران ..لي�س هذا هو اخلرب ،برغم �أهميته وداللته اجلغرافية وال�سيا�سية،
فه ��و �أمر معروف حتى م ��ن دون الإعالن عنه ر�سمي ًا على ل�سان قائد �شرطة
الب�صرة ،ر�شيد فليح ،منذ �أيام.
ً
�أمّا اخلرب ف�إن العراق �صار الآن �سوقا رئي�سة يف املنطقة لتعاطي املخدرات
واالجت ��ار بها ،بعدما كان جمرد مم ّر له ��ا ،بح�سب املفو�ضية العليا حلقوق
الإن�سان.
واخل�ب�ر �أن متعاط ��ي املخدرات م ��ن كال اجلن�س�ي�ن يزداد عدده ��م ّ
باطراد،
و�آخ ��ر معطيات مفو�ضية حق ��وق الإن�سان تفيد ب�أن ع ��دد املوقوفني بتهمة
التعاط ��ي �أو االجتار باملخدرات خ�ل�ال الن�صف الأول من العام احلايل يف
 15حمافظة (لي�س بينها حمافظات �إقليم كرد�ستان) قد بلغ  6187موقوف ًا،
على ما جاء يف بيان لع�ضو جمل�س املفو�ضية فا�ضل الغراوي.
واخلرب �أن البيان �إيّاه �أطلق �صيحة حتذير تقول �إن انت�شار املخدرات بني
�أو�س ��اط ال�شباب واالطفال (� 15 – 10سنة) من كال اجلن�سني �أ�صبح مي ّثل
مي�س �أمن املجتمع".
الآن "حتدي ًا خطري ًا ّ
واخل�ب�ر �أي�ض ًا� ،أن حمافظ ��ات كانت حتى العام املا�ضي خ ��ارج نطاق هذه
الظاه ��رة اخلطرية ،هي نينوى ودياىل وكركوك والأنبار� ،أم�ست الآن يف
نطاق التغطية املخدّراتية!
واخلرب كذلك� ،أن ال�شباب اليافعني هم الأكرث تعاطي ًا ،فالفئة العمرية (-29
� 39سنة) تتعاطى بن�سب ��ة ( ،)%40.95تليها الفئة العمرية (� 29-18سنة)
بن�سب ��ة ( )% 35.23هذه املعطيات تقول �شيئ ًا واحد ًا ،هو �أننا �شعب ي ّتجه
لأن يك ��ون خ ��ارج نطاق الوعي ،مخُ � �دّر ًا متام ًا .ورمبا كان ه ��ذا بالذات ما
تتط ّل ��ع �إليه الطبقة ال�سيا�سي ��ة املتن ّفذة التي ت�ضيق ذرع� � ًا مبطالب النا�س
وبحركاته ��ا االحتجاجية الداعية اىل ت�أمني حقوقه ��ا الد�ستورية املنتهكة،
�إىل درج ��ة �أن ق ّنا�صته ��ا يلتقط ��ون الن�شطاء بالر�صا�ص واح ��د ًا بعد الآخر
مثلما يلتقط ال�صيادون طرائدهم.
املعطي ��ات املتوافرة ت�ش�ي�ر �أي�ض ًا اىل �أن املحافظ ��ات اجلنوبية والو�سطى
ه ��ي الأكرث تعاطي ًا ،وبني الأ�سباب الرئي�سة لذلك �أن �سلطات الأمن يف هذه
املحافظ ��ات متنع من دون �سند قانوين بيع وتناول امل�شروبات الكحولية،
ي�شجع على االجتار بها �سر ًا ب�أ�سعار عالية جد ًا ،وهو ما يجعل ال�شباب
ما ّ
ي ّتجه ��ون اىل املخ ��درات الأق ��ل كلف ��ة ن�سبي� � ًا ،وبخا�صة املخ ��درات رديئة
النوعية الأكرث فتك ًا بال�صحة ،ج�سدي ًا ونف�سي ًا.
ملواجه ��ة خطر الإرهاب جرت تعبئ ��ة الدولة واملجتمع عل ��ى نحو معقول.
املخ ��درات ال تق � ّ�ل خط ��ر ًا عن الإره ��اب ،ويتع�ّي�نّ تعبئة املجتم ��ع والدولة
ملكافحته ��ا عل ��ى نحو مماث ��ل .ويف هذا الإط ��ار الب ّد من وق ��ف الإجراءات
غ�ي�ر القانوني ��ة امل ّتخذة يف املحافظات الو�سط ��ى واجلنوبية ب�ش�أن تناول
امل�شروب ��ات الكحولي ��ة ،فال�ضرورات تبيح املحظ ��ورات ،كما هو معروف،
وم ��ن املجدي �أي�ض ًا الدفع بالتي هي �أح�سن ،قبل �أن ن�صحو ذات يوم لنجد
�أن هذا اخلطر قد اجتاح البالد طو ًال وعر�ض ًا ،مثلما ح�صل تقريب ًا يف 2014
عندما اجتاحنا الإرهاب حتى م�شارف العا�صمة ،وكاد �أن يقتحمها.

حرقت جهات "مجهولة"
خالل اليومين الما�ضيين
نحو  100خيمة للمحتجين
في الب�صرة وكربالء،
فيما اعتبر نا�شطون ان
تلك االعمال هي احدى
"�سيناريوهات" ال�سلطة
لف�ض االحتجاجات.

 بغداد /املدى
وا�ش ��ارت بع� ��ض التوجه ��ات
احلكومية االخ�ي�رة اىل احتمالية
"تد�شني" ا�ساليب جديدة ملواجهة
االحتجاجات التي دخلت موجتها
الثانية �أ�سبوعها الثالث.
ويف اال�سب ��وع املا�ض ��ي ،ظه ��رت
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ّ
ملثمون يحرقون  100خيمة لرتويع املحتجني
يف كربالء والب�صرة

متغ�ي�رات يف ازم ��ة االحتجاجات
رج ��ح م ��ن خالله ��ا قي ��ام ال�سلطة
بالتح ��ول من حال ��ة "الدفاع" كما
ج ��اء يف و�ص ��ف احلكومة لو�ضع
قواته ��ا ،اىل "الهج ��وم" عل ��ى
التظاهرات.
ورج ��ح البع� ��ض ان احلكوم ��ة
�ستكث ��ف حم�ل�ات االعتق ��ال
للنا�شطني وف ��ق التخويل االخري
ملجل�س الق�ضاء الذي منح ال�سلطة
ح ��ق الق ��اء القب� ��ض ب ��دون اوامر
ق�ضائية.
وب ��د�أت ال�سلط ��ات �أوىل عملي ��ات
ج� ��س النب� ��ض يف الب�صرة ،وهي
املدين ��ة الت ��ي ق ��ادت يف �صي ��ف
 2018اط ��ول احتجاج ��ات م ��ن
حيث الوق ��ت يف مناطق اجلنوب
بعد عام .2003
وق ��ال نا�شط ��ون يف الب�ص ��رة ان
ق ��وات امني ��ة "ف�ض ��ت بالق ��وة"
االعت�صام ��ات امل�ستم ��رة منذ نحو
�أك�ث�ر م ��ن ا�سب ��وع ام ��ام مبن ��ى
املحافظة يف و�سط املدينة.
واك ��د �سم�ي�ر رحي ��م وه ��و نا�شط
ب�ص ��ري يف ات�ص ��ال م ��ع (امل ��دى)

ام� ��س ان "اك�ث�ر م ��ن  50خيمة قد
ا�ضرم ��ت جهات جمهول ��ة النريان
فيه ��ا وفرق ��ت املحتج�ي�ن ب�ي�ن
االزق ��ة" ،فيما توقع ان تكون هذه
اجلهات مرتبطة بال�سلطة.
وكان املعت�صم ��ون قد ن�صبوا تلك
اخليم بعد اي ��ام قليلة من انطالق
املوج ��ة الثاني ��ة م ��ن التظاه ��رات
الت ��ي ب ��د�أت يف  25ت�شرين االول
املا�ضي.
وب�ي�ن رحي ��م ان عملي ��ات احلرق
الت ��ي نف ��ذت يف اخلي ��م ليل ��ة
اخلمي� ��س املا�ض ��ي ،ا�سف ��رت ع ��ن
"� 12شهيدا واكرث  150جريحا".
ومل ت�سل ��م م ��ن اخلي ��م املنت�ش ��رة
يف ال�ساح ��ة الت ��ي خ�ص�صته ��ا
قي ��ادة عمليات الب�صرة امام مبنى
املحافظة� ،سوى ب�ضع خيم تابعة
للتي ��ار ال�ص ��دري ال ��ذي و�صلت ��ه
معلومات قب ��ل الهج ��وم ،بح�سب
نا�شطني.
النار مقابل امليناء
باملقابل تقول م�صادر يف الب�صرة،
�إن قوات الأم ��ن �أطلقت الر�صا�ص

احل ��ي لتفري ��ق متظاهري ��ن كانوا
يحاول ��ون اقتح ��ام مبن ��ى جمل�س
حمافظ ��ة الب�صرة ،م ��ا ت�سبب يف
ارتفاع �أعداد القتلى واجلرحى.
وكان ��ت وزارة الداخلي ��ة ق ��د نفت
�إطالق الر�صا�ص على املتظاهرين
يف الب�ص ��رة ،كم ��ا �أو�ضح ��ت يف
بي ��ان �ساب ��ق �أن ��ه �أُعطي ��ت �أوامر
للأمن بعدم حم ��ل ال�سالح الناري
يف �ساحات التظاهر.
ووف ��ق امل�ص ��ادر نف�سه ��ا ان ع ��دد
�ضحايا احتجاجات ميناء ام ق�صر
و�ص ��ل خ�ل�ال اليوم�ي�ن املا�ضيني
اىل  4قتل ��ى و 300جري ��ح ،خالل
ف� ��ض احتجاجات املين ��اء وتوزع
ال�ضحاي ��ا بني م�ست�شفيات ال�شفاء
والفيحاء ،وحرق ��ت ما يقارب 20
خيمة.
واعلن ��ت احلكوم ��ة ،اخلمي� ��س،
�إعادة فت ��ح بوابات ميناء �أم ق�صر
اجلنوب ��ي وال�شم ��ايل ،بح�س ��ب
وكالة الأنباء العراقية.
كم ��ا ذك ��ر التلفزي ��ون الر�سم ��ي
�أن ال�شاحن ��ات ب ��د�أت تتدف ��ق �إىل
املين ��اء ،م�ش�ي�را �إىل �أن الدخ ��ول

�إليه ي�س�ي�ر ب�شكل اعتي ��ادي .لكن
ع�ش ��رات املحتج�ي�ن املناه�ض�ي�ن
للحكومة �أغلقوا مدخل امليناء بعد
�ساعات فقط من ا�ستئناف العمل.
وتوق ��ف العم ��ل يف �أم ق�ص ��ر
لأك�ث�ر من �أ�سب ��وع ،بع ��د �أن �أغلق
متظاه ��رون الط ��رق املو�صلة �إىل
امليناء الواق ��ع يف جنوبي البالد،
وال ��ذي ي�ستقب ��ل يف الأ�سا� ��س
احلب ��وب والزي ��وت النباتي ��ة
وال�سكر التي يعتمد عليها العراق.
وتقول احلكومة �إن توقف امليناء
يكل ��ف الب�ل�اد م ��ا يزيد عل ��ى �ستة
مليارات دوالر.
وكان ��ت قي ��ادة عملي ��ات الب�ص ��رة
ق ��د اعلن ��ت يف وق ��ت �ساب ��ق انها
ا�ستح�صلت املوافق ��ات القانونية
العتق ��ال املت�سبب�ي�ن يف قط ��ع
الطريق.
واك ��دت القي ��ادة يف بي ��ان انه ��ا
"ا�ستح�صلت املوافقات القانونية
م ��ن ال�سلط ��ة الق�ضائي ��ة باعتقال
املت�سبب�ي�ن يف قط ��ع الطري ��ق
امل�ؤدي ��ة �إىل املوان ��ئ العراقي ��ة
وح�سب امل ��ادة الرابعة من قانون

متظاهرون
يف �شارع
الر�شيد

الإرهاب" ،الفت ��ة اىل ان "القوات
الأمني ��ة �ستق ��وم بعملي ��ات ده ��م
وتفتي�ش والبحث ع ��ن املطلوبني
واملت�سببني بقطع الطريق".
وتابع ��ت القيادة انه ��ا "لن ت�سمح
بالتع ��دي والت�أث�ي�ر عل ��ى املوارد
االقت�صادي ��ة للع ��راق لأنه ��ا مل ��ك
جلمي ��ع العراقي�ي�ن ولي�س ��ت ملكا
ل�شخ�ص معني".
وق ��ال �سمري رحي ��م ان االعتقاالت
يف الب�ص ��رة الآن "ق�ص�ي�رة" ال
تتع ��دى احتج ��از املتظاهرين من
�ساع ��ة اىل � 48ساع ��ة .وا�ض ��اف:
"لكن اذا التقطت ال�سلطة انفا�سها
�ستق ��وم بحم�ل�ات وا�سع ��ة �ض ��د
النا�شط�ي�ن كم ��ا فعل ��ت يف �صيف
."2018
حرق خيم كربالء
يف كربالء جت ��ددت االحتجاجات
بع ��د قي ��ام "ملثم�ي�ن" اي�ض ��ا لكن
بازي ��اء ع�سكري ��ة ،وف ��ق م ��ا قال ��ه
نا�شطون وم�س�ؤولون يف املدينة،
بح ��رق و�إزال ��ة خي ��ام اعت�ص ��ام
املتظاهرين.
وق ��ال عل ��ي الكربالئ ��ي ،اح ��د
النا�شط�ي�ن يف املدين ��ة يف
ات�ص ��ال مع (امل ��دى) ان املحتجني
ا�ستطاع ��وا "ا�سق ��اط ج ��زء م ��ن
احلاج ��ز الكونكريتي ام ��ام مبنى
املحافظ ��ة ورم ��وا ق ��وات مكافحة
ال�شغب باحلجارة".
ومن ��ذ  3ا�سابيع يعت�ص ��م عدد من
الكربالئي�ي�ن يف "فلك ��ة الرتبي ��ة"
و�س ��ط املدين ��ة ،قب ��ل ان تهاجمهم
جهات "جمهولة" وتقوم باحراق
اخليم يف منت�صف الليل.
وق ��ال م�س� ��ؤول يف املدين ��ة طلب
ع ��دم ذكر ا�سم ��ه ،ان "الذين قاموا
باح ��راق اخليم يرت ��دون مالب�س
ع�سكرية" ،متوقعا انهم "مند�سون
تعم ��دوا ارت ��داء تل ��ك املالب� ��س
لتوريط القوات االمنية".
وكان ��ت يف ال�ساح ��ة اك�ث�ر م ��ن
 30خيم ��ة للمحتج�ي�ن .وا�ض ��اف
امل�س� ��ؤول ان "اغل ��ب املتظاهرين
يف ال�ساح ��ة �سليم ��ون وه ��م م ��ن
نقاب ��ات عمالي ��ة و�شخ�صي ��ات
معروفة".
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ق���وات الأم����ن ت��ف��رق امل��ت��ظ��اه��ري��ن ب��ال��ر���ص��ا���ص احل���ي وال��ق��ن��اب��ل ال��دخ��ان��ي��ة يف ب��غ��داد
 بغداد /املدى
ع ��ادت ق ��وات االم ��ن ،ام� ��س ال�سب ��ت،
ال�ستخ ��دام الر�صا� ��ص احل ��ي والقناب ��ل
الدخاني ��ة عل ��ى ج�س ��ر ال�سن ��ك و�ساح ��ة
اخلالين القريبة يف حماولة منهم العادة
املحتجني اىل �ساحة التحرير.
وبح�س ��ب مرا�س ��ل (امل ��دى) فق ��د �سق ��ط
�شهيدان اثن ��ان وع�ش ��رات اجلرحى فيما
عان ��ى ع�ش ��رات �آخ ��رون م ��ن االختن ��اق
نتيجة قنابل الغاز امل�سيل للدموع.
وا�ضاف ان ق ��وات ف�ض ال�شغ ��ب اعتدوا
على متظاهرين اثنني ثم اعتقلوهما قرب
ج�سر ال�سنك.
ونف ��ذ املتظاهرون عمليات ك ��ر وفر حتى
وقت مت�أخر من يوم �أم�س ،وقال القيادي
يف احل ��زب ال�شيوع ��ي والنا�ش ��ط املدين
جا�س ��م احللف ��ي يف ت�صري ��ح �صحف ��ي
م�س ��اءً :ان ال�شباب �أع ��ادوا تواجدهم يف
�ساحة اخلالين وال�سنك اي�ض ًا.
اندالع اال�شتباكات جاء بعد دعوة للهدوء
�أطلقه ��ا �أك�ب�ر مرج ��ع �شيع ��ي يف الب�ل�اد.
وقال �شاه ��د لـ(رويرتز) �إن حمتجا تويف
�إث ��ر �إ�صابت ��ه بقنبلة غاز ا�صابت ��ه بر�أ�سه
مبا�شرة.
واندلع ��ت االحتجاج ��ات يف بغ ��داد يف
الأول من ت�شرين الأول ب�سبب قلة فر�ص
العم ��ل و�ضع ��ف اخلدم ��ات ،و�سرعان ما
امتدت �إىل املحافظات اجلنوبية .وبد�أت
ق ��وات الأمن يف �إط�ل�اق الر�صا�ص احلي
لف�ض املظاهرات فور اندالعها و ُقتل �أكرث

م ��ن � 280شخ�ص ��ا وفق ��ا لأرق ��ام ال�شرطة
وامل�سعفني.
قال املرجع ال�شيعي �آية الله العظمى علي
ال�سي�ستاين� ،إن قوات الأمن م�س�ؤولة عن
�أي ت�صعي ��د يف العن ��ف وح ��ث احلكومة
عل ��ى اال�ستجاب ��ة ملطال ��ب املحتج�ي�ن يف
�أ�سرع وقت.
وال يتح ��دث ال�سي�ست ��اين يف ال�ش� ��أن
ال�سيا�سي �إال يف �أوقات الأزمات ،ويتمتع
بت�أثري وا�سع يف الر�أي العام بالعراق ذي
الأغلبية ال�شيعية.
ومل ته ��دئ كلم ��ات ال�سي�ستاين املحتجني
الذين ينظر بع�ضهم لرجل الدين ال�شيعي
باعتب ��اره ج ��زءا م ��ن النظ ��ام ال�سيا�سي
والدين ��ي الذي يرون ��ه �سبب ��ا يف معاناة

الكث�ي�ر م ��ن العراقي�ي�ن .وقال ��ت ام ��ر�أة
ت�ش ��ارك يف احتج ��اج ببغدادُ ،قت ��ل ابنها
يف ا�شتباكات وقع ��ت م�ؤخرا ان "خطاب
املرجعي ��ة ال يفي ��د وال ي�ضر .ه ��م يرمون
علين ��ا ويقتل ��ون واملرجعي ��ة تق ��ول لن ��ا
�سلمي ��ة ...يق ��ول لنا نح ��ن واقفون معكم
ا�ستمروا ..وما �سوّ ة �شي".
و�أ�ضاف ��ت املر�أة الت ��ي عرف ��ت نف�سها ب�أم
ال�شهيد "�أنا �أم لطالب� ،أخذوا حياته".
والآن يطال ��ب املحتج ��ون ،ومعظمهم من
ال�شب ��اب العاطل عن العم ��ل ،ب�إ�صالحات
يف النظ ��ام ال�سيا�س ��ي والنخبة احلاكمة
الت ��ي تهيمن عل ��ى م�ؤ�س�س ��ات الدولة منذ
الإطاحة ب�صدام ح�سني عام .2003
وذكرت منظم ��ة هيوم ��ن رايت�س ووت�ش

املعني ��ة بحق ��وق الإن�س ��ان ي ��وم اجلمعة
�أن الر�صا� ��ص احل ��ي ال ي ��زال ي�ستخ ��دم
يف الت�ص ��دي لالحتجاج ��ات ،ب ��ل �إن
عب ��وات الغاز امل�سيل للدم ��وع التي ُتلقى
مبا�ش ��رة عل ��ى املحتج�ي�ن بدال م ��ن قذفها
فوقه ��م ت�سببت يف مقتل ما ال يقل عن 16
�شخ�صا.
وعر� ��ض �أطب ��اء يف م�ست�شفي ��ات عل ��ى
روي�ت�رز �ص ��ورا بالأ�شع ��ة لعب ��وات غاز
م�سي ��ل للدم ��وع وق ��د اخرتق ��ت جماج ��م
حمتجني.
ويخ�شى م�س�ؤولون وحمللون �أن ي�ستغل
املت�ش ��ددون اال�ضطرابات لن�شر املزيد من
الفو�ض ��ى يف الع ��راق الذي عان ��ى لعقود
من ال�صراعات والعقوبات والف�ساد.

الكونغر�س يدعو بغداد ملحا�سبة قتلة املتظاهرين
 بغداد /املدى
دع ��ت جلنة العالق ��ات اخلارجي ��ة يف الكونغر� ��س الأمريكي،
احلكوم ��ة العراقي ��ة �إىل حماي ��ة ح ��ق ال�شع ��ب يف االحتجاج
والتجمع ال�سلمي وحما�سب ��ة كل من ي�ستخدم القوة والعنف
�ضد املحتجني وال�صحفيني.
وح ��ث رئي�س اللجن ��ة� ،إلي ��وت �إنغل ،وهو نائ ��ب عن احلزب
الدميقراطي ،يف بيان م�شرتك م ��ع النائب اجلمهوري مايكل
ماك ��ول ،احلكومة العراقي ��ة على رفع القي ��ود املفرو�ضة على
من�صات و�سائل التوا�صل االجتماعي.

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

وذك ��رت �صحيف ��ة "وا�شنط ��ن تامي ��ز" �أن البي ��ان دع ��ا بغداد
�أي�ضا �إىل �ضم ��ان �أن جميع الأحزاب ال�سيا�سية واملجموعات
العرقي ��ة والطوائ ��ف تعي� ��ش ب�س�ل�ام يف ع ��راق ق ��وي يتمتع
بال�سيادة و االزدهار.
ومن ��ذ مطلع ت�شرين الأول املا�ض ��ي ،ت�شهد العا�صمة العراقية
بغ ��داد وعدد من املحافظات ،احتجاج ��ات حا�شدة تطالب مبا
ي�صف ��ه املتظاه ��رون بـ"احلق ��وق امل�شروع ��ة" ،وتخلل ��ت تلك
الأح ��داث �أعمال عنف �أ�سفرت عن مقتل �أكرث من � 260شخ�صا
و�إ�صاب ��ة نح ��و � 12أل ��ف �آخري ��ن ب�ي�ن املتظاهري ��ن والقوات
الأمنية.

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

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

ومل يفل ��ح تخ�صي� ��ص �إعان ��ات للفق ��راء
وتعهدات مبحاكمة امل�س�ؤولني الفا�سدين
وتوفري املزيد من فر�ص العمل للخريجني
يف تهدئة املحتجني الذين ت�شمل مطالبهم
و�ضع نظ ��ام انتخابات جدي ��د وا�ستبعاد
جميع القادة ال�سيا�سيني احلاليني.
ورف� ��ض املحتج ��ون �أي�ض ��ا التدخ ��ل
الأجنب ��ي يف العراق الذي يجد نف�سه منذ
فرتة طويلة بني براثن حليفيه الرئي�سني
واخل�صم�ي�ن العتيدين :الواليات املتحدة
و�إيران.
وين�ص ��ب الغ�ض ��ب ال�شعب ��ي عل ��ى وج ��ه
اخل�صو�ص على �إيران التي تدعم �أحزابا
وجماع ��ات م�سلح ��ة تهيمن عل ��ى حكومة
بغداد وم�ؤ�س�سات الدولة.
ي ��وم ام� ��س قال ��ت م�ص ��ادر �إخباري ��ة �إن
�أربعة متظاهرين قتلوا بر�صا�ص القوات
الأمنية ،خالل تفري ��ق تظاهرة يف �شارع
الر�شي ��د و�س ��ط العا�صم ��ة بغ ��داد �أثن ��اء
حماول ��ة املتظاهري ��ن �إزال ��ة احلواج ��ز
الكونكريتية التي تغلق ال�شارع.
وكان الناط ��ق با�س ��م الق ��وات امل�سلح ��ة
العراقية ،قال �إنه �سيتم اعتقال �أي �شخ�ص
يح ��اول قط ��ع الطرق ��ات و�ستت ��م �إحالته
للق�ض ��اء ،وذل ��ك تعليق ��ا عل ��ى املظاهرات
�ض ��د الف�ساد التي جتت ��اح املدن العراقية.
واتهم بع� ��ض املتظاهرين بارت ��داء الزي
الع�سك ��ري خ�ل�ال التظاه ��رات ،مبينا �أن
"خلي ��ة �أزمة" من �أجهزة الأمن يف حالة
انعقاد دائم ملتابعة التطورات يف البالد.
ودع ��ا املتح ��دث املتظاهري ��ن �إىل ع ��دم

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

االقرتاب م ��ن القواع ��د الع�سكرية ،مبينا
�أن خ�سائ ��ر االقت�ص ��اد الناجم ��ة ع ��ن
االحتجاجات بلغت  6مليارات دوالر.
اىل ذل ��ك� ،أعلن ��ت مفو�ضي ��ة حق ��وق
الإن�سان ،اجلمعة ،ارتف ��اع �أعداد �ضحايا
املتظاهري ��ن خالل الأيام الأربعة املا�ضية
لت�ص ��ل �إىل  1100متظاه ��ر ب�ي�ن قتي ��ل
وجري ��ح يف �أرب ��ع حمافظ ��ات عراقي ��ة.
و�أف ��ادت املفو�ضي ��ة يف بي ��ان مبقت ��ل 23
و�إ�صابة  1077من املتظاهرين والقوات
الأمنية .وتابع �أن �أغلب امل�صابني غادروا
امل�ست�شفى بعد تلقيهم العالج.
ويف الوقت ذاته� ،أكدت املفو�ضية اعتقال
 201متظاه ��ر �أطلق �سراح  170منهم يف
بغداد وكربالء والب�صرة وذي قار للفرتة
من .2019/11/7-3
كما �أ�ش ��رت املفو�ضية يف بيانها ا�ستمرار
ا�ستخ ��دام الق ��وات االمني ��ة الر�صا� ��ص
احلي والغازات امل�سيلة للدموع والقنابل
ال�صوتي ��ة لتفريق املتظاهري ��ن وبال�شكل
التايل.
�أ -ج�سر االحرار وج�سر ال�شهداء و�شارع
الر�شيد �شهدت �إطالق نار وغازات م�سيلة
للدموع وقنابل �صوتية.
ب -ج�سر ال�سنك ومنطقة العالوي �شهدت
اطالق غازات م�سيلة وقنابل �صوتية.
ج  -يف حمافظ ��ة كرب�ل�اء �شه ��دت ق ��رب
القن�صلية الإيراني ��ة اطالق ر�صا�ص حي
وغازات م�سيلة للدم ��وع وقرب املحافظة
�شه ��دت اط�ل�اق غ ��ازات م�سيل ��ة للدم ��وع
فقط.

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

د  -يف حمافظة الب�صرة /ام ق�صر �شهدت
اط�ل�اق ر�صا� ��ص ح ��ي وغ ��ازات م�سيل ��ة
للدموع وقرب املحافظة ومديرية الرتبية
�شهدت غازات م�سيلة للدموع.
ه_ حمافظ ��ة ذي ق ��ار  /ق�ض ��اء ال�شطرة
�شهدت اطالق غازات م�سيلة للدموع.
كم ��ا �أ�ش ��رت اختط ��اف النا�شط�ي�ن �صب ��ا
امله ��داوي و�سم�ي�ر الربيع ��ي يف بغ ��داد
واغتي ��ال النا�ش ��ط اجم ��د الدهام ��ات يف
مي�سان م ��ن جمهولني .وطالبت احلكومة
والقوات الأمنية بتكثيف جهودهم ملعرفة
م�صريهم .كما ا�ش ��رت ا�ست�شهاد الطبيب
عبا� ��س الدندن ��اوي يف �ساح ��ة التحري ��ر
اثن ��اء تقدمي ��ه الإ�سعاف ��ات للمتظاهرين،
وقي ��ام الق ��وات االمني ��ة بازال ��ة �س ��رادق
االعت�صام ��ات يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار
وحمافظ ��ة الب�ص ��رة بادع ��اء خمالفته ��م
لل�شروط القانونية للتظاهر .
اي�ض ��ا ا�شرت قي ��ام عدد م ��ن املتظاهرين
بغل ��ق الط ��رق واملوان ��ئ وحق ��ول النفط
و�إجبار عدد من دوائر الدولة بعدم الدوام
ا�ضافة اىل �إ�ضراب نقابة املعلمني وتوقف
الدرا�سة يف اجلامعات واملدار�س .وقيام
ع ��دد م ��ن املتظاهري ��ن بح ��رق و�إحل ��اق
اال�ض ��رار مبمتل ��كات خا�ص ��ة يف ق�ض ��اء
ال�شط ��رة ويف حمافظة بغ ��داد وحمافظة
كربالء املقد�سة .
و�أخ�ي�را طالبت املفو�ضية ب�إحالة القوات
الأمني ��ة الذي ��ن قام ��وا باط�ل�اق الن ��ار
والغازات ب�ش ��كل مبا�شر �ضد املتظاهرين
اىل التحقيق.
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سياسة

نواب" :احلزم الإ�صالحية" تفاقم عجز موازنة 2020

 بغداد/المدى
تنوي الحكومة ار�س ��ال م�ش ��روع قانون
موازن ��ة � 2020إل ��ى مجل� ��س الن ��واب
ال�شهر الجاري على امل الت�صويت عليها
خالل ال�شهر المقبل.
واقترب ��ت اللج ��ان الفني ��ة ف ��ي وزارتي
المالي ��ة والتخطي ��ط م ��ن االنته ��اء م ��ن
تعديالته ��ا وا�ضافاته ��ا النهائية بما فيها
اال�ضاف ��ات المالي ��ة الت ��ي ترتب ��ت وف ��ق
"الح ��زم اال�صالحي ��ة" الت ��ي اطلقته ��ا
الحكومة.
ويق ��ول ع�ضو اللجنة المالية في مجل�س
الن ��واب في�صل العي�ساوي ف ��ي ت�صريح
لـ(الم ��دى) �إن "م�سودة م�ش ��روع قانون
الموازنة االتحادية لعام  2020ما زالت
قي ��د البحث والنقا�ش ف ��ي وزارة المالية
التي �أجرت عليه ��ا العديد من اال�ضافات
والتعدي�ل�ات تما�شي ��ا م ��ع الم�ستج ��دات
التي افرزتها الظروف الراهنة".
ومن ��ذ �شه ��ر حزي ��ران الما�ض ��ي با�شرت
وزارة المالي ��ة بكتاب ��ة م�ش ��روع قان ��ون
الموازن ��ة االتحادي ��ة لع ��ام .2020
واعلن ��ت في بي ��ان �أنها �ستر�س ��ل قانون
الموازنة العامة �إلى مجل�س الوزراء في
�شه ��ر ايلول للم�صادقة عليه واحالته �إلى
مجل�س النواب.
وتقول او�ساط الحكومة ان ارتفاع ن�سبة
العجز ف ��ي موازنة الع ��ام المقبل المقدر
باكث ��ر من �سبعين تريلي ��ون هو من �أخر
ار�س ��ال الم�شروع من قب ��ل الحكومة الى
البرلمان ما دف ��ع وزارة المالية ولجانها
الفني ��ة ال ��ى اع ��ادة هيكلته ��ا م ��ن خ�ل�ال
�ضغط النفقات وتعظيم الواردات.
وبح�س ��ب اع�ض ��اء ف ��ي اللجن ��ة المالي ��ة
ك�شف ��وا ف ��ي وق ��ت �ساب ��ق لـ(الم ��دى)
�أن التقاري ��ر الأولي ��ة الت ��ي و�ضعته ��ا
وزارة المالي ��ة لإع ��داد قان ��ون الموازنة
االتحادي ��ة للع ��ام � 2020شكل ��ت �صدمة
كبيرة لحكوم ��ة عادل عبد المهدي عندما
�أف ��رزت ن�سب ��ة عج ��ز مرتفعة ج ��د ًا تقدر
بـ 72تريلي ��ون دينار اال نها خف�ضته �إلى
 37تريليون دينار .
ويق ��ول النائ ��ب العي�س ��اوي �إن "حج ��م

متظاهرون قرب
ج�سر ال�سنك يوم
�أم�س
الموازن ��ة االتحادي ��ة للع ��ام المقب ��ل
يت ��راوح بي ��ن � 130إل ��ى  140تريلي ��ون
دين ��ار عراقي ،وب�سعر بي ��ع النفط ()56
دوالرا للبرمي ��ل الواحد" ،منوها �إلى �أن
"الموازنة اال�ستثمارية حددت بثالثين
تريلي ��ون دينار والمتبقي �سيكون �ضمن
الموازن ��ة الت�شغيلي ��ة ول�س ��داد الديوان
الخارجي ��ة والداخلي ��ة والم�ستلزم ��ات
االخرى".
وي�ؤك ��د ع�ضو اللجن ��ة المالي ��ة النيابية
الذي ح�ض ��ر عددا من االجتماعات ب�ش�أن
الموازنة ان "عج ��ز الموازنة االتحادية
للع ��ام المقب ��ل تفاقم ب�ش ��كل كبير ب�سبب
الح ��زم اال�صالحية الت ��ي اطلقت من قبل
الحكومة والبرلمان".
ويلف ��ت ع�ض ��و اللجن ��ة المالي ��ة �إل ��ى �أن

"الحكومة تبحث حاليا في اجتماعاتها
مع ك ��وادر وزارتي التخطي ��ط والمالية
ع ��ن معالج ��ات لتقلي ��ل ه ��ذا العج ��ز"،
م�شي ��را �إل ��ى �أن "الخط ��ط تترك ��ز عل ��ى
كيفي ��ة تعظي ��م ال ��واردات م ��ن المناف ��ذ
الحدودي ��ة والم�صاف ��ي ،وامكاني ��ة بيع
عقارات الدولة".
وكان ��ت م�ص ��ادر برلماني ��ة توقع ��ت
لـ(المدى) ف ��ي التا�سع م ��ن �شهر ت�شرين
االول الما�ض ��ي احتمالي ��ة تـ�أخر و�صول
قان ��ون الموازنة االتحادي ��ة لعام 2020
م ��ن الحكوم ��ة للبرلم ��ان عازي ��ة �سب ��ب
ذلك �إل ��ى التظاهرات وااللت ��زام بالحزم
اال�صالحية الت ��ي تتطلب توفي ��ر اموال
طائلة لو�ضعها ف ��ي م�سودة القانون قبل
مجيئها الى البرلمان.

عبد املهدي يرد على خطبة املرجعية بـ  7نقاط:
تعديل وزاري قريب و�سنحاكم قتلة املتظاهرين
 بغداد /املدى
ا�ص ��در رئي�س الوزراء ع ��ادل عبد املهدي ،ال�سب ��ت ،بيانا ب�ش�أن
خطب ��ة املرجعية الديني ��ة .وفيما اك ��د انه �سيوا�ص ��ل التحقيق
بق�ضايا ال�شهداء واجلرح ��ى بالتظاهرات وحماكمة املتورطني
جنائي ��ا ،ا�شار اىل ان ��ه �سيجري تعديال وزاري ��ا مهما ا�ستجابة
ملطالب املتظاهرين.
وكان ��ت املرجعي ��ة ق ��د قال ��ت يف خطب ��ة اجلمع ��ة ان احلكوم ��ة
م�س�ؤول ��ة عندما يقوم بع� ��ض عنا�صر الأم ��ن با�ستخدام العنف
املف ��رط �ض ��د املتظاهرين ،وه ��ي م�س�ؤولة عندما تق ��وم عنا�صر
م�سلح ��ة خارج ��ة ع ��ن القان ��ون ـ حت ��ت انظ ��ار ق ��وى الأم ��ن ـ
با�سته ��داف املتظاهرين وقن�صهم ،وتعت ��دي على و�سائل اعالم
معينة بهدف �إرعاب العاملني فيها.
كم ��ا قال ��ت ه ��ي م�س�ؤول ��ة عندم ��ا ال حتم ��ي عنا�ص ُره ��ا الأمنية
املواطن�ي�ن وامل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة واملمتل ��كات اخلا�ص ��ة من
اعت ��داءات عدد قليل م ��ن املند�سني يف املظاه ��رات من الذين مل
يريدوا لها �أن تبقى �سلمية خالية من العنف.
وق ��ال عبد امله ��دي يف بيان تلقته (امل ��دى) �إن "موقف املرجعية
�أك ��د اهمي ��ة ا�ستثمار هذه الفر�ص ��ة الثمينة الج ��راء ا�صالحات
جذري ��ة ملكافحة الف�ساد ،واخرى وزاري ��ة وخدمية واقت�صادية
و�أمني ��ة وانتخابية ود�ستورية ت�صحح م�س ��ارات عمل الدولة،
لت�ضعه ��ا يف ال�سياقات الطبيعية كدولة خادمة وراعية وحامية
مل�صال ��ح ال�شعب ولي�س مل�صال ��ح احلاكمني او االحزاب" .وثبت
عبد املهدي يف البيان عدة نقاط وهي على النحو الآتي:
 -1نعترب مظاهرات �شعبنا ال�سلمية من اهم االحداث التي مرت
بالبالد بع ��د  .2003و�ستعمل احلكوم ��ة و�سعها لنجاح مطالب
املتظاهري ��ن وترى ان املظاهرات هي من اه ��م و�سائل ال�ضغط
واملراقبة لتحقيق اال�صالحات املطلوبة واالهداف املن�شودة.
� -2ساع ��دت التظاه ��رات و�ست�ساع ��د يف ال�ضغ ��ط عل ��ى القوى
ال�سيا�سي ��ة واحلكوم ��ة وال�سلط ��ات الت�شريعي ��ة والتنفيذي ��ة
والق�ضائي ��ة لت�صحيح امل�س ��ارات وقبول التغي�ي�رات .وكما ان
التظاه ��رات هي حركة للعودة اىل احلق ��وق الطبيعية لل�شعب،
فان ا�ستمرار التظاهرات يجب ان يخدم عودة احلياة الطبيعية
التي بها تتحقق املطالب امل�شروعة.
� -3ستوا�ص ��ل احلكوم ��ة وال�سلط ��ات الق�ضائي ��ة التحقي ��ق يف
ق�ضاي ��ا ال�شه ��داء واجلرح ��ى م ��ن املتظاهرين والق ��وات .ولن
تبق ��ي معتق ًال من املتظاهرين و�ستقدم للمحاكمة من تثبت عليه
جرائم جنائية ومن اي طرف كان .و�ستالحق كل من يعتدي او
يختط ��ف �أو يعتقل خارج اطار القان ��ون وال�سلطات الق�ضائية.
و�ستمن ��ح احلكوم ��ة ال�شه ��داء حقه ��م الكام ��ل وكذل ��ك �سرتعى
اجلرحى بكل ما لديها من امكانيات وطاقات.
 -4هن ��اك مطالبات �شعبية بتغي�ي�رات وزارية �شاملة او جزئية
للخ ��روج من نظام املحا�ص�صة وجلعل م�ؤ�س�ساتنا اكرث �شبابية
وكفاءة و�شفافية ،وقد �أكدنا ب�أننا �سنجري تعديال وزاريا مهم ًا
ا�ستجابة لذلك.
 -5الق ��وى ال�سيا�سي ��ة واالح ��زاب كيان ��ات مهم ��ة يف اي نظام
دميقراط ��ي ،وق ��د قدم ��ت ت�ضحي ��ات ك�ب�رى لكنه ��ا �سقطت يف
ممار�س ��ات خاطئة كثرية .فاالح ��زاب يختاره ��ا ال�شعب لتحكم
وف ��ق مناه ��ج حم ��ددة ،ال لتت�سل ��ط او حتتك ��ر او ت�ستويل على

الدول ��ة واملجتمع .فاذا كانت املرحلة املا�ضية قد �شهدت احتكار
ح ��زب واحد مينع عرب القمع تداول ال�سلطة ،فان مرحلة ما بعد
 2003قد �شهدت احتكار احزاب تتحا�ص�ص ال�سلطة ومتنع عرب
النظم االنتخابي ��ة امل�صممة ت�صميم ًا خا�ص ًا وو�سائل التخويف
والبي ��ع وال�شراء ت ��داو ًال حقيقي ًا لل�سلطة يج ��دد من �شباب عمر
الدول ��ة .مما جع ��ل الب�ل�اد ا�سرية م�س ��ارات مغلق ��ة متنعها من
التق ��دم وت�شيع الف�ساد واملح�سوبي ��ة والفو�ضى .وعليه ،فهناك
خط ��وات عديدة ال�ص�ل�اح النظام االنتخاب ��ي واملفو�ضية �سيتم
طرحه ��ا خ�ل�ال االي ��ام القليلة القادم ��ة وان اهم عام ��ل قد �ساعد
و�سي�ساعد هو قبول القوى ال�سيا�سية لت�صحيح هذه امل�سارات
نتيجة ال�ضغط اجلماهريي واملرجعي لتحقيق ذلك.
 -6ان الع ��امل الرقم ��ي (االنرتن ��ت) حقيق ��ة معا�ص ��رة وح ��ق
للجمي ��ع ،وو�سيل ��ة ال�ستنط ��اق اال�ص ��وات املكبوت ��ة والآراء
احلرة ..وان ال�سلطات دفاع ًا عن حقوق املجموع مرغمة احيان ًا
لتقيي ��ده عندما ترى ان ��ه ي�ستخدم للرتويج للعن ��ف والكراهية
والت�آم ��ر على الوط ��ن وتعطيل احلي ��اة العامة التي ه ��ي اي�ض ًا
ح ��ق لكاف ��ة املواطن�ي�ن .فعندم ��ا يطال ��ب البع� ��ض بح ��ق العامل
الرقمي ف ��ان �آخرين يطالبون اي�ض ًا بحق ا�ستمرار احلياة التي
يعطله ��ا العامل الرقمي ب�سبب �س ��وء ا�ستخدامه من قبل البع�ض
عل ��ى ح�ساب االغلبي ��ة وب�سبب طبيعته الهالمي ��ة واالفرتا�ضية
والعاملي ��ة والتي عاجلتها دول كث�ي�رة مبا يحقق الفائدة ومينع
ال�ض ��رر .ام ��ا عندنا فل ��م يت�سن حتقي ��ق ذلك ال�سب ��اب وظروف
عدي ��دة مما يرغمنا على اتخاذ ق ��رارات م�ؤقتة لتقييد ا�ستخدام
الع ��امل الرقم ��ي من �أجل حتقي ��ق التوازن الدقي ��ق بني احلقوق
املتنازع ��ة واملطالب ��ات املتعار�ضة ،كما يف ف�ت�رات االمتحانات
منع� � ًا من الغ�ش ،او يف فرتات ا�ستغالله لبث الكراهية والعنف
واالرهاب ،و�سنبقي هذه الإج ��راءات املقيدة حمدودة وم�ؤقتة
�إىل �أدن ��ى حد ممكن مع م�ساعي جدية ال�صالح جممل االمر كما
يف بقية الدول.
 -7ا�ضاف ��ة حل ��زم اال�صالح ��ات التي �صدرت تباع� � ًا من جمل�س
ال ��وزراء وجمل�س الن ��واب والتي نعمل جاهدي ��ن على تنفيذها
فهناك ح ��زم اخرى جديدة من اال�صالح ��ات منها اعتماد جدول
لتخفي�ض رواتب كبار امل�س�ؤولني اىل الن�صف ،وكذلك تعديالت
يف �سل ��م الرواتب الن�صاف ال�شرائح الدني ��ا وحتقيق قدر �أكرب
من العدالة االجتماعية ولتطبيق نظام التعوي�ضات االجتماعية
الت ��ي م ��ن �ش�أنها ان ال ت�ت�رك عراقي ًا حتت م�ست ��وى خط الفقر،
وتطبي ��ق ال�ضم ��ان االجتماع ��ي وحق ��وق العم ��ل والتقاع ��د
ليت�س ��اوى العاملون يف القطاع اخلا�ص مع القطاع العام ،الخ.
وكذل ��ك �سن�ستم ��ر بتنفيذ حزم ��ة اال�صالحات الت ��ي �صدرت عن
جمل� ��س ال ��وزراء وجمل�س الن ��واب ،والتي تناول ��ت الكثري من
اال�صالح ��ات الد�ستورية واالمنية خ�صو�ص ًا تطبيق االمر 237
ومنع اي �سالح خارج الدولة ويتم اعتبار اي كيان م�سلح يعمل
خارج �سيط ��رة الدولة غري قانوين وتت ��م حماربته ..وكذلك ما
�ص ��در بخ�صو� ��ص حمارب ��ة الف�س ��اد ومالحقة ت�ضخ ��م ثروات
امل�س�ؤول�ي�ن واحالة كل م ��ن يجب احالت ��ه اىل املحكمة املركزية
العليا ملحاربة الف�ساد ..وحل ق�ضايا البطالة وتوزيع االرا�ضي
وحت�س�ي�ن اخلدمات وتوف�ي�ر املزيد من العدال ��ة والتوجه نحو
امل�شاريع يف القطاع ��ات احلقيقية وحماربة الفو�ضى وغريها.
والله امل�سدد.

واعتب ��رت الح ��زم اال�صالحي ��ة الت ��ي
اطلق ��ت في �شهر ت�شري ��ن االول الما�ضي
�ضحاي ��ا التظاه ��رات �شه ��داء وكم ��ا
الزم ��ت اي�ض ��ا بتخ�صي� ��ص من ��ح مالي ��ة
للعاطلي ��ن ع ��ن العم ��ل وكذل ��ك ت�ضمنت
�إع ��ادة المف�سوخة عقوده ��م من وزارتي
الدف ��اع والداخلي ��ة ،وتحوي ��ل موظف ��ي
هيئ ��ة الت�صني ��ع الع�سك ��ري �إل ��ى وزارة
ال�صناع ��ة والمعادن .واجبرت الحركات
االحتجاجي ��ة الت ��ي اندلع ��ت ف ��ي �شه ��ر
ت�شري ��ن االول الما�ض ��ي ف ��ي العا�صم ��ة
بغ ��داد وم ��دن ومحافظ ��ات الو�س ��ط
والجن ��وب الحكوم ��ة والبرلم ��ان �إل ��ى
اتخاذ حزم ا�صالحية تمثلت با�ستحداث
الآالف م ��ن الدرج ��ات الوظيفية والمنح
ال�شهري ��ة للعاطلي ��ن وتوزي ��ع قط ��ع

االرا�ضي وغيرها من االجراءات.
ويكم ��ل النائ ��ب ع ��ن محافظ ��ة االنب ��ار
حديثه بالقول انه "في الفترات الما�ضية
تمكن ��ت الحكوم ��ة م ��ن تقلي ��ل العج ��ز
التخميني ف ��ي الموازنة االتحادية للعام
المقبل من  70تريليون �إلى  37تريليون
دين ��ار لك ��ن ب�سب ��ب اج ��راءات الح ��زم
اال�صالحي ��ة تفاقم مرة اخرى لي�صل �إلى
ارقام عالية".
ويو�ض ��ح �أن "االلت ��زام بتنفي ��ذ الح ��زم
اال�صالحية يتطلب م ��ن الحكومة توفير
االم ��وال الكافي ��ة لت�ضمينه ��ا ف ��ي قانون
الموازنة العامة بع ��د مراجعتها من قبل
وزارت ��ي المالي ��ة والتخطي ��ط" ،معرب ��ا
ع ��ن امل ��ه ان "يتمك ��ن مجل�س ال ��وزراء
م ��ن ار�س ��ال م�س ��ودة الم�ش ��روع في هذا

ال�شه ��ر" .ي ��وم الخمي� ��س الما�ض ��ي عقد
رئي� ��س مجل� ��س ال ��وزراء ع ��ادل عب ��د
المه ��دي اجتماعا مع الك ��وادر المتقدمة
في وزارت ��ي المالي ��ة والتخطيط وتمت
مناق�شة م�سودة م�شروع قانون الموازنة
االتحادي ��ة لع ��ام  2020وامكاني ��ة
الم�صادقة عليها.
ويق ��ول المتحدث با�س ��م الحكومة �سعد
الحديث ��ي ف ��ي ت�صري ��ح لـ(الم ��دى) �إن
"ه ��ذا االجتماع ركز عل ��ى كيفية توفير
المخ�ص�ص ��ات المالية لتنفي ��ذ كل الحزم
اال�صالحية التي اطلقتها الحكومة".
وي�ضيف الحديثي �أن "هذه الم�ستجدات
يج ��ب ادراجها في م�سودة الم�شروع من
قبل الجهات الحكومية المخت�صة لتكون
لها تخ�صي�صات مالية كافية لتنفيذها في

بداية الع ��ام المقبل" ،م�ضيفا �أن "بع�ض
الح ��زم اال�صالحية يتوفر لها غطاء ماليا
في موازنة العام الحالي".
وي�شير المتحدث با�س ��م رئي�س الوزراء
�إل ��ى ان "الحكوم ��ة ا�ستف ��ادت م ��ن
احتياط ��ي الط ��وارئ في موازن ��ة العام
الحال ��ي والبالغ حجمه اكث ��ر من اثنين
تريلي ��ون دينار عراقي ف ��ي ت�أمين المنح
ال�شهري ��ة للعاطلي ��ن ،وتعيي ��ن ا�صحاب
ال�شه ��ادات العلي ��ا وع ��ودة المف�سوخ ��ة
عقوده ��م من وزارتي الدف ��اع والداخلية
والبالغ عددهم ( )154الف منت�سب".
ويتاب ��ع المتحدث الحكومي �أن "اللجان
الفني ��ة المعنية باعداد قان ��ون الموازنة
تعم ��ل م ��ن اج ��ل توفي ��ر الغط ��اء المالي
للمحا�ضري ��ن المجانيي ��ن ف ��ي وزارة
التربي ��ة الذي ��ن �سيت ��م تحويله ��م �إل ��ى
عق ��ود ف ��ي موازنة الع ��ام المقب ��ل ف�ضال
ع ��ن الق�ضاي ��ا المتعلق ��ة با�ضاف ��ة 600
الف عائل ��ة �ضم ��ن الرعاي ��ة االجتماعية
والتي ت�صل ن�سبة االنفاق ال�سنوي لهذه
ال�شريحة قرابة التريليون دينار".
وي�ضي ��ف �أن "م ��ن �ضم ��ن االم ��ور التي
تح ��اول الحكوم ��ة توفي ��ر االم ��وال له ��ا
ف ��ي موازنة الع ��ام المقبل ه ��ي المتعلقة
بان�شاء الف وحدة �سكنية واطئة الكلفة،
وتوف ��ر الخدم ��ات لقط ��ع االرا�ضي التي
�ست ��وزع والمت�ضمنة مد �شب ��كات المياه
وال�صرف ال�صحي" ،منوها �إلى ان "هذه
االج ��راءات تحتاج �إل ��ى مراجعة قانون
الموازن ��ة ب�شكل دقيق قب ��ل ار�سالها الى
البرلمان".
ويو�ض ��ح الحديثي �أن "عج ��ز الموازنة
العامة مرتب ��ط بال�سع ��ر التخميني لبيع
برميل النفط" ،منوها �إلى �أن "الموازنة
االتحادية مازالت قيد الدرا�سة والنقا�ش
والبحث في اللجان الفنية".
وي�ؤك ��د �أن "مجل� ��س ال ��وزراء ه ��و م ��ن
�سيحدد ال�شكل النهائي لم�سودة م�شروع
قان ��ون الموازنة العامة ث ��م ار�سالها �إلى
مجل� ��س الن ��واب الج ��راء المناقل ��ة ف ��ي
ابوابها" ،الفتا �إلى ان "الحكومة ت�سعى
النجاز هذا الم�شروع خالل االيام القليلة
المقبلة".

حتالف الفتح :مطالب املتظاهرين تعجيزية

برملانيون :االحتجاجات حققت نتائج �إيجابية ب�ش�أن الإ�صالحات
وحماكمة الفا�سدين
 بغداد /املدى
قال برملاني ��ون عراقيون� ،إن االحتجاجات
ال�شعبي ��ة حقق ��ت املزي ��د م ��ن النتائ ��ج
الإيجابي ��ة فيم ��ا يتعل ��ق بالإ�صالح ��ات،
و�إحالة الفا�سدين �إىل املحاكمة.
وتق ��ول ع�ض ��و الربمل ��ان العراق ��ي �إينا�س
املك�صو�ص ��ي�" ،إن الت�س ��ا�ؤالت الت ��ي
يطرحه ��ا �أع�ض ��اء الربملان العراق ��ي ب�ش�أن
ع ��دم ا�ستقال ��ة احلكوم ��ة �أو تق ��دمي ر�ؤي ��ة
وا�ضحة حتى الآن ،مل تلق �أي جواب حتى
الآن".
و�أ�ضاف ��ت يف ت�صريح ��ات لـ(�سبوتني ��ك)،
�أن "هن ��اك الكث�ي�ر م ��ن الأم ��ور املتقاطع ��ة
واملت�شابكة ب�شكل كبري غري وا�ضحة ،وهو
ما قد يدفع الربملان ال�ستخدام ال�صالحيات
القانونية جتاه احلكومة".
و�أو�ضح ��ت �أن رئي� ��س الربمل ��ان ،حمم ��د
احللبو�سي ،طرح بع� ��ض الإجراءات التي
ميك ��ن اتخاذها يف حال ع ��دم مثول رئي�س
احلكوم ��ة �أمام الربمل ��ان ،و�أن من بني هذه
الإجراءات �سحب الثقة حال الو�صول �إىل
املرحلة التي ت�ستوجب ذلك.
وتابعت �أن الربنام ��ج احلكومي والتقرير
املق ��دم م ��ن احلكوم ��ة ت�ضم ��ن العدي ��د من
الأرق ��ام غ�ي�ر ال�صحيح ��ة ،وه ��ي بحك ��م
القان ��ون تع ��د وثيق ��ة ر�سمي ��ة ،ت�ضمن ��ت
الكث�ي�ر م ��ن الأرق ��ام غ�ي�ر ال�صحيح ��ة من
�أك�ث�ر م ��ن جه ��ة ،منها م ��ا يتعل ��ق باملحقق
ون�سب الإجناز ،وه ��ي كلها �أمور ت�ستحق
اال�ستجواب ،واملحا�سبة ،يف حال �إن كانت
املغالطات مق�صودة �أو تق�صريا.
و�أو�ضحت �أن تطور امل�شهد يف العراق الآن
ي�ستوج ��ب الت�سا�ؤالت وحتكي ��م القانون،
والتحقي ��ق فيم ��ا حدث وحتدي ��د امل�س�ؤول
وحما�سبته عما حدث.
وب�ش�أن عدم مثول رئي�س احلكومة العراقي
�أمام الربمل ��ان حتى الآن ،قال النائب ح�سن
فدعم ع�ضو الربملان العراقي� ،إن "الربملان
مل يوج ��ه �أي طل ��ب ر�سم ��ي ال�ستج ��واب
رئي�س احلكومة حتى اليوم".
و�أ�ض ��اف يف حديث ��ه لـ(�سبوتني ��ك) �أن
"القانون ين�ص على تقدمي الطلب ملجل�س
ال ��وزراء ب�شكل ر�سمي ،و�أن جمرد الدعوة
ال�شفهية لي�ست قانونية".
و�أو�ضح فدعم �أن "الت�صريحات الإعالمية
ال جت ��دي نفع ��ا ،و�أن ا�ستج ��واب رئي� ��س

احلكوم ��ة يتطل ��ب اتخ ��اذ الإج ��راءات
القانونية التي مل تتخذ بعد".
وي ��رى ح�س ��ن فدع ��م �أن "االحتجاج ��ات
يف ال�ش ��ارع العراق ��ي حقق ��ت الكث�ي�ر م ��ن
اخلطوات الإيجابية ،منها �إحالة الكثري من
الفا�سدين �إىل التحقي ��ق ،فيما دارت عجلة
الإ�صالح ��ات يف العدي ��د م ��ن املحافظ ��ات
وامل�شروعات".
ب ��دوره ق ��ال ع�ض ��و الربمل ��ان العراقي عن
حتال ��ف "الفت ��ح" ،ن�سي ��م عب ��د الل ��ه� ،إن
مطالب املتظاهرين ،ال ميكن التعاطي معها
كونها تعد مطالب تعجيزية.
و�أ�ضاف �أن "املحتجني يتحدثون عن �إلغاء
الأح ��زاب واملحا�ص�ص ��ة وم ��ا �إىل ذل ��ك"،
معت�ب�را ذل ��ك "�أم ��را ي�صعب حتقيق ��ه دفعة
واح ��دة لتعقد الرتكيب ��ة ال�سكانية لل�شعب
العراقي وكيفية متثيلها".
و�أو�ض ��ح �أن "ه ��ذه املطال ��ب تختل ��ف ع ��ن
املطال ��ب املتعلق ��ة بالأو�ض ��اع االقت�صادية
واملعي�شي ��ة ،م�ش�ي�را �إىل �أن التظاه ��رات
ت�سببت يف خ�سارة البالد ماليني الدوالرات
مما ي�ضر بالو�ضع االقت�صادي".
وع ��ن امل�س�ؤولي ��ة القانوني ��ة وال�سيا�سي ��ة
عن مقتل املتظاهري ��ن ،قال ع�ضو الربملان
العراق ��ي� ،إن "تقري ��ر احلكوم ��ة �أ�شار �إىل

�أن هن ��اك تق�ص�ي�را ح ��دث ،و�أن ه ��ذا يعود
�إىل الإرث الديكتات ��وري ،ال ��ذي ورث ��ه
العراقيون ،مو�ضحا �أن املتظاهرين و�أفراد
القوات الأمنية كالهما مل يتعلم فن التظاهر
ال�سلمي وال فن الت�صدي للتظاهرات" .كما
�أعل ��ن حتال ��ف الفت ��ح ،اجلمعة ،ع ��ن دعمه
للق�ضاء يف حما�سب ��ة جميع الفا�سدين منذ
 ،2003فيم ��ا اكد دعمه للحكوم ��ة واجراء
التعديالت الد�ستورية بجميع الق�ضايا.
وقال املتحدث با�سم حتالف �أحمد الأ�سدي
يف بي ��ان" :نق ��دم كل الدع ��م ونراق ��ب �أداء
احلكوم ��ة وف ��ق ج ��داول زمني ��ة حم ��ددة
لتنفي ��ذ حزم ��ة الإ�صالح ��ات الت ��ي �أطلقتها
خ�صو�ص� � ًا مما يتعلق بحي ��اة املواطنني"،
م�ؤك ��دا "دعم حتال ��ف الفتح لإق ��رار قانون
ال�ضم ��ان ال�صحي وتوزي ��ع الأرا�ضي بني
املواطنني".
و�أ�ضاف �أنه "وجهن ��ا بتقدمي الدعم الالزم
برملاني� � ًا وبالتن�سي ��ق م ��ع جمي ��ع الكت ��ل
النيابية من �أجل ت�شريع كافة القوانني التي
حتتاجها حزمة الإ�صالح ��ات احلكومية"،
مبين� � ًا �أن ��ه "ندع ��م ب ��كل ق ��وة التعدي�ل�ات
الد�ستوري ��ة اجلوهرية واجلريئ ��ة لإعادة
النظ ��ر بجمي ��ع امل ��واد الد�ستوري ��ة الت ��ي
حتت ��اج �إىل تعدي ��ل مب ��ا يخ ��دم يف �إدخال

تعديالت على النظام ال�سيا�سي".
وتاب ��ع" :ن�ش ��د عل ��ى ي ��د الق�ضاء م ��ن �أجل
مراجع ��ة حقيقية لكل ملف ��ات الف�ساد لكبار
امل�س�ؤولني من مدير عام فما فوق ومنذ عام
 2003ولغاية اليوم ،وحما�سبة الفا�سدين
�أي ًا كان انتما�ؤه ��م ال�سيا�سي واالجتماعي
والإثني".
و�أردف الأ�سدي" :كنا وما زلنا مع الأجهزة
الأمني ��ة البطلة ب ��كل عناوينها وهي تدافع
�ضد الإره ��اب الداع�شي ،ونقف معها وهي
تب�سط الأمن ل ��كل مواطن عراقي وحتافظ
عل ��ى �أمن املظاهرات ال�سلمية وتقف بوجه
املجاميع اخلارجة عن القانون التي حتاول
االعت ��داء على املمتل ��كات العامة واخلا�صة
وم�ؤ�س�س ��ات الدولة والت ��ي ت�شوه �صورة
نا�صعة للمطالب امل�شروعة للمتظاهرين".
وبني" :على احلكوم ��ة العمل بكل قوة من
�أج ��ل �إع ��ادة هيبة الدولة وفر� ��ض القانون
وب�س ��ط الأمن وح�صر ال�س�ل�اح بيد الدولة
حت ��ت �شع ��ار ال �س�ل�اح �إال �س�ل�اح الدولة"،
متابع� � ًا "�إىل كل الأخ ��وة يف الق ��وى
ال�سيا�سية نقول قلوبن ��ا مفتوحة و�أيادينا
مم ��دودة لك ��م جميع� � ًا م ��ن �أج ��ل مراجع ��ة
حقيقي ��ة للعملي ��ة ال�سيا�سي ��ة و�إ�ص�ل�اح
الأخطاء".
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عاد االنرتنت ..انقطع "النت"  ..لعبة احلكومة ماتزال م�ستمرة
م��ا ي��زال المواطن العراقي محروم�� ًا من �إمكانية الدخول �إل��ى و�سائل التوا�صل االجتماع��ي ،حتى بعد عودة االنترن��ت التي قال عنها
رئي���س ال��وزراء عادل عبد المهدي �إن ال�سلطات ا�ضطرت لتقييد خدمات الإنترنت "عندما ا�ستخدمها البع�ض لإذكاء العنف والت�آمر"، .
وكانت ال�سلطات الحكومية قد حجبت �إمكانية الو�صول �إلى في�سبوك وتطبيق وات�ساب ،قبل �أن تقطع الإنترنت تمام ًا في اليوم التالي.
 متابعة  /المدى
وعندم ��ا بد�أ حجب في�سب ��وك ،تحرك
العراقي ��ون �سري� � ًا لتنزي ��ل تطبيقات
"في بي �أن" (�شبكة افترا�ضية تتيح
االت�صال بخوادم خارج البالد) .
و�أقدم �آخرون على ا�ستخدام و�سائل
ات�صال بالأقمار ال�صناعية ،وهي ذات
تكلفة مرتفعة جد ًا ،من �أجل التوا�صل
مع العالم الخارجي.
واعتب ��رت منظم ��ة "ني ��ت بلوك� ��س"
للأم ��ن ال�سيبران ��ي �أن "القط ��ع �شبه
الكامل الذي تفر�ضه الدولة في معظم
المناط ��ق ،يح ��د ب�ش ��دة م ��ن التغطية
الإعالمي ��ة وال�شفافي ��ة ب�ش� ��أن الأزمة
الم�ستمرة".
ومن ��ذ الثالث ��اء ،يع ��ود الإنترن ��ت
ف ��ي فت ��رات معين ��ة وبطيئ ًا ج ��د ًا في
بغ ��داد وجنوبي الب�ل�اد ،وخالل تلك
الفترات ،تم ّك ��ن الكثيرون من دخول
مواقع التوا�صل م ��ن خالل تطبيقات
"في بي �أن" ،ون�شر فيديوهات لمقتل
متظاهرين.
 ،و�أك ��د م ��زودو خدم ��ة الإنترن ��ت
لعمالئه ��م �أن ��ه ال يمك ��ن تحديد موعد
معي ��ن �أو ج ��دول زمن ��ي لع ��ودة
الإنترن ��ت �أو رفع القي ��ود الحالية �أو
�أي تفا�صيل �أخرى.
وبع ��د خم�س ��ة �أي ��ام م ��ن قط ��ع �شبكة
االنترن ��ت ف ��ي الع ��راق ،ع ��اودت
ال�سلط ��ات ّ
ب�شكل متذبذب
بث الخدمة ٍ
مع ا�ستمرار حج ��ب مواقع التوا�صل
كـ"في�سبوك" و"تويتر" ،غير � ّأن فتح
�شبك ��ة االنترنت كان كفي�ل ً�ا بال�سماح
بتدف ��ق المئ ��ات م ��ن مقاط ��ع الفيديو
وال�ص ��ور الت ��ي و ّث ��ق م ��ن خالله ��ا
نا�شط ��ون ومدون ��ون ومتظاه ��رون
عمل ّي ��ات القم ��ع واالنته ��اكات الت ��ي
تعر� ��ض لها المتظاهرون� ،إ�ضاف ًة �إلى

مواق ��ف �إن�ساني ��ة تعبّر ع ��ن ت�ضامن
العراقيي ��ن وت�آل ��ف المجتم ��ع ،حيث
يُح�سب لهذه التظاهرات �أنها "غ�سلت
�أدران الأح ��زاب والق ��وى ال�سيا�سية
الطائفية".
وم ��ع لهف ��ة العراقيي ��ن للتوا�ص ��ل
عب ��ر الإنترن ��ت ،ع ّب ��روا ف ��ي الوق ��ت
نف�س ��ه ع ��ن غ�ضبه ��م وا�ستيائه ��م من
الإجراءات الحكومية التي و�صفوها
بالقمعية من خالل قطع الإنترنت عن
ال�شع ��ب ،لع ��دم �إطالع ��ه عل ��ى العنف
والقمع واالعتداء عل ��ى المتظاهرين
ال�سلميين.
وم ��ا �إن ع ��ادت خدم ��ة ال�شبك ��ة
العنكبوتية م�ساء الإثنين ،حتى خلت
المقاهي والأ�سواق والحدائق العامة
م ��ن المواطني ��ن الذين �سارع ��وا الى
منازله ��م لالت�صال بالعال ��م الخارجي
ومتابعة �أحداث التظاهرات.
ً
وق ��ال عبد الل ��ه طه ( 30عام� �ا)" :لقد
كن ��ا معزولي ��ن عن العال ��م الخارجي،
وبق ��رار حكوم ��ي .لق ��د ا�ستطاع ��ت
الحكوم ��ة �أن تف�صلن ��ا ع ��ن العال ��م
ب�أجمع ��ه ...ال توا�ص ��ل ،وال متابع ��ة
�أخبار ،وال معرفة ما حدث في �ساحات
التظاهرات .لق ��د �أرادت الحكومة �أن
تجعل من ��ا ره ��ن �أخب ��ار م�ؤ�س�ساتها
الإعالمية وقنواتها الف�ضائية التي ال
تعبر عن �إرادة ال�شارع بل عن �سيا�سة
الحكومة ،وهي لي�ست محل ثقتنا".
و�أ�ضاف" :كن ��ا ملهوفين على متابعة
�أح ��داث التظاهرات ،وحت ��ى ال�شباب
ب ��د�أوا رحلته ��م الجدي ��دة م ��ع عودة
الإنترن ��ت للتوا�ص ��ل والبح ��ث ع ��ن
�صور التظاهرات ومعرفة �أحداثها"،
مبين� � ًا "لق ��د كان ��ت الحقيق ��ة �صادمة
بالن�سبة لنا ،فحجم القمع واال�ستهتار
ب� ��أرواح العراقيي ��ن بل ��غ م�ستوى لم
نكن نتوقعه".

و�أو�ض ��ح ط ��ه � ّأن "ال�ص ��ور المفزع ��ة
للقم ��ع والقن� ��ص وا�ستخ ��دام
الر�صا� ��ص الح ��ي خ�ل�ال التظاهرات
كان ��ت م�أ�ساوي ��ة ،ال يمك ��ن لحكوم ��ة
ديمقراطي ��ة تقول �إن ال�شعب انتخبها
�أن تمار� ��س كل ه ��ذه الأ�سالي ��ب ف ��ي
قمع ��ه" ،م�ش ��دد ًا عل ��ى "حقيق ��ة � ّأن
الم�شاهد كانت م�ؤلمة ،وقد عرفنا من
خالله ��ا لم ��اذا �أرادت الحكومة حجب
العراقيين ع ��ن الإنترنت ،و�إخفاء كل
تلك الم�شاهد الب�شعة".
من جهت ��ه ،ق ��ال "�أبو �سج ��اد" ،وهو
�صاح ��ب مقه ��ى �شعب ��ي ف ��ي منطق ��ة
الك ��رادة بقل ��ب بغ ��داد" :كان المقهى
ال ي�ستوع ��ب ال�شب ��اب خ�ل�ال الأي ��ام
الما�ضية ،ب�سب ��ب العزلة التي ت�سبب

بها قطع الإنترن ��ت عنهم ،ولم يجدوا
مكان� � ًا غير المقاه ��ي يجل�س ��ون فيها
ويحاولون معرفة تفا�صيل ما يحدث
ف ��ي �ساح ��ات التظاهرات،ال�سيم ��ا
�أن الجمي ��ع ال يثق ��ون بالف�ضائي ��ات
الحكومية التي تنقل الأخبار" .و�أكد
لـ"العرب ��ي الجديد" � ّأن المقاهي خلت
ليل الإثنين تمام ًا م ��ن الزبائن الذين
غادروه ��ا م�سرعي ��ن �إل ��ى منازله ��م،
وه ��م يتراك�ض ��ون للتوا�ص ��ل عب ��ر
ال�شبك ��ة العنكبوتي ��ة" .ول ��م ي�ؤث ��ر
قطع الإنترن ��ت على ال�شباب فح�سب،
ب ��ل حتى الكبار في ال�س ��ن ،من الذين
اعتم ��دوه كم�صادر موثوق ��ة ،لمعرفة
م ��ا يج ��ري حوله ��م م ��ن �أح ��داث،
وانتقدوا �إجراءات قطعه .و�أكد "�أبو

هاجر" ( 70عام ًا) لـ"العربي الجديد"
� ّأن "الحي ��اة كان ��ت غي ��ر طبيعية لدى
الجمي ��ع م ��ن دون خدم ��ة الإنترن ��ت،
�إذ اعتدن ��ا على التوا�ص ��ل واالت�صال
ومتابع ��ة م ��ا يج ��ري من حولن ��ا عبر
ال�شبك ��ة العنكبوتي ��ة" ،مبين� � ًا "ال
يمكن لحكومة تدعي الديمقراطية �أن
تع ��زل �شعبها عن العال ��م الخارجي".
واعتبر � ّأن "ما حدث من قمع وحجب
للإنترنت هو قم ��ع لل�شعب ولحريته،
ال يمكن القبول به".
بالمقاب ��ل هن ��اك م ��ن وج ��د ف ��ي قطع
االنترن ��ت فر�ص ��ة للحدي ��ث العائل ��ي
وق ��راءة الكتب واللقاء م ��ع المعارف
تق ��ول ابته ��ال فرح ��ان ( 29عاما) في
حدي ��ث للجزي ��رة نت �إنه خ�ل�ال فترة

�إعــــــالن

�إع����ل���ان��������ات
+ 964 7809144160
+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045
Zamwa@zamwa.org
www.zamwa.org

يعلن مكتب ش��بكة اجلزيرة االعالمية في بغداد عن حاجته لتعيني اداري
ومحاس��ب وبدوام كامل .فعلى من تتوفر فيه املؤهالت املطلوبة في ادناه
تقدمي سيرة ذاتية على االمييل املدون في االسفل.
اوال :ان يكون حائز على شهادة اكادميية تؤهله للعمل باإلدارة او احملاسبة.
ثانيا :ان يكون يتحدث اللغة االنكليزية ،كتابة ومحادثة.
ثالثا :ان يكون مستعدا للعمل بدوام كامل باستثناء العطلة االسبوعية،
وان يكون مستعدا للتواجد مبكان العمل وفق ما تقتضيه ظروف العمل.
اخر موعد الستالم الس��ير الذاتية هو نهاية الدوام الرسمي ليوم الثالثاء
القادم املصادف الثاني عشر من شهر تشرين الثاني اجلاري.
ترسل السير الذاتية على العنوان البريدي االتي:
Baghdad@aljazeere.net

وزارة النقل
ال�شركة العامة لإدارة النقل اخلا�ص
الق�سم  :االمالك والعقارات

العدد15157 :
التاريخ2019/11/6 :

�إعـــــالن رقم ()15157

تعلن الش��ركة العام��ة الدارة النقل اخلاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجير املش��يدات املدرجة ادناه
في محافظة (املثنى) في اليوم (الثالثني) تبدأ أعتبارا ً من اليوم التالي لنش��ر االعالن وفق قانون بيع
وايجار اموال الدولة املرقم ( )21لس��نة  2013املعدل والشروط التي ميكن احلصول عليها من قسم
الشركة أعاله لقاء مبلغ ( )5000دينار غير قابلة للرد.
فعلى الراغبني احلضور في الس��اعة احلادية عشرة في قسم الشركة في محافظة (املثنى) على ان
يق��دم املزايد كت��اب يؤيد براءة ذمته من الضريبة معنون إلى (الش��ركة العامة الدارة النقل اخلاص)
وهوية االحوال املدنية وشهادة اجلنس��ية أو (البطاقة الوطنية املوحدة) وبطاقة السكن (النسخة
االصلي��ة) ويدفع التامين��ات القانونية البالغ��ة  %20مضروبا ً في عدد س��نني العقد بصك مصدق
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور خدمة بنسبة  %2وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني في عدد
سنني العقد وفي حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رسمية جتري املزايدة في اليوم التالي.
ت
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ا�سم العقار
محل رقم ( )5في مرآب الرميثه

الت�أمينات

املالحظات

 170.000ألف دينار

االيجار ملدة �سنتان ....يدفع بدل االيجار ق�سط واحد لكل �سنة

كرمي ها�شم ح�سني اجلابري
املدير العام
رئي�س جمل�س الإدارة

توق ��ف الإنترن ��ت "اكت�شف ��ت كم كنت
�أخ�سر م ��ن الوقت بعيد ًا ع ��ن عائلتي
ومعارف ��ي ب�سبب االن�شغ ��ال بمتابعة
و�سائ ��ل التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
والتعرف على الأخبار فيها".
و�أ�ضافت �أن توقف و�سائل التوا�صل
االجتماع ��ي مطل ��ع ال�شه ��ر الما�ض ��ي
"ت�سب ��ب بع ��ودة ال ��دفء للعالقة مع
�أهلي و�أحاديث �شقيقاتي ،وهي التي
غاب ��ت عن ��ا ف ��ي ال�سن ��وات ال�سابقة"
ج ��راء الإدمان على مواق ��ع التوا�صل
االجتماع ��ي .وابتهال واحدة من بين
 20مليون عراقي تقريب ًا ي�ستخدمون
الإنترن ��ت وو�سائ ��ل التوا�ص ��ل
االجتماعي في حياتهم اليومية ،وهي
تعتق ��د �أن توق ��ف خدم ��ات الإنترنت

�أنقذها من الإدمان التي كانت تعي�شه
في عالمه ��ا االفترا�ضي� .أم ��ا المعلمة
ف ��ي �إحدى مدار� ��س الب�صرة مها علي
فتقول �إن قط ��ع النت دفعها للتوا�صل
المبا�ش ��ر م ��ع الأق ��ارب والمع ��ارف،
و�ص ��ار لديها وقت �أط ��ول تق�ضيه في
مجال�س ��ة والديها واالهتم ��ام ب�أعمال
المنزل .و�أ�ضافت �أن انقطاع الإنترنت
ت ��رك فراغ ًا في حياتها اليومية ،حيث
كان ��ت كثيرة التوا�صل ف ��ي المطالعة
ومعرف ��ة الأخبار من خالل �صفحتيها
على في�سبوك و�إن�ستغرام.
ولفتت مها �إلى �أنها اكت�شفت بعد قطع
الإنترن ��ت لأيام �أن هناك ه ��در ًا كبير ًا
للوق ��ت م ��ن خ�ل�ال متابع ��ة م ��ا يدور
عب ��ر و�سائ ��ل التوا�ص ��ل االجتماعي
واالبتع ��اد ع ��ن الحي ��اة العائلي ��ة
واالجتماعية.
م ��ن جانب ��ه ،ع ��اد عل ��ي ف�ل�اح لزيارة
من ��زل والدي ��ه يومي� � ًا لالطمئن ��ان
عل ��ى و�ضعهم ��ا ال�صح ��ي وتوفي ��ر
احتياجاتهما.
ويق ��ول علي �إنه في كثير من الأحيان
كان ��ت مكالم ��ة الفيدي ��و تغني ��ه ع ��ن
القدوم �إلى من ��زل والديه ،لكن بعدما
قطعت خدمة الإنترنت �صار يزورهما
ب�شكل يومي ،معتب ��ر ًا �أن ذلك �أ�شعره
باالرتياح ج ��راء النتيج ��ة الإيجابية
الت ��ي لم�سها ل ��دى والدي ��ه وال�شعور
المبا�شر والتفاعل معهما.
و�أ�ض ��اف �أن ��ه ربما ج ��اءت الظروف
الأخيرة من قطع الإنترنت لتنبهه �إلى
�أنه مق�صر بحق والديه.
وتعليق� � ًا عل ��ى ذل ��ك ،اعتب ��ر الباح ��ث
النف�سي في جامع ��ة الب�صرة الدكتور
عب ��د الكري ��م الموازن ��ي �أن "الكثي ��ر
م ��ن الأمور تحققت خ�ل�ال هذه الأيام
(يق�ص ��د �أيام قطع خدم ��ة الإنترنت)،
فكان ��ت جر� ��س الإنذار ال ��ذي الحظنا

م ��ن خالل ��ه تغيي ��ر ًا ف ��ي �سلوكي ��ات
�أبنائن ��ا ووجود ه ��وة وا�سعة� ،سواء
بي ��ن �أفراد العائلة �أو بين �أفراد الحي
�أنف�سهم".
و�أ�ضاف انتبهنا �إلى �أنف�سنا ب�أننا في
حالة عج ��ز ومت�أخرين ف ��ي العالقات
االجتماعي ��ة الت ��ي كن ��ا نخت�صره ��ا
م ��ن خ�ل�ال التعبي ��ر عنه ��ا رقمي� � ًا �أو
بمكالم ��ات عبر مواقع التوا�صل ،لكن
ه ��ي ف ��ي حقيقته ��ا تتطل ��ب �أن تكون
عالقات م�ؤث ��رة ومح�سو�س ��ة ولي�س
عبر و�سائل التوا�صل وح�سب.
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر ق ��درت �شرك ��ة "نت
بلوك� ��س" خ�سائر قطع الإنترنت على
االقت�صاد العراقي بنحو مليار و358
مليون دوالر خالل �شهر �أكتوبر.
وتمث ��ل ه ��ذه الخ�سارة م ��ا يقرب من
 0.5م ��ن النات ��ج المحل ��ي الإجمال ��ي
للبالد ،بح�سب تقري ��ر "نت بلوك�س"
المتخ�ص�ص ��ة ف ��ي مراقب ��ة خدم ��ات
الإنترنت.
وقالت ال�شركة في تقريرها �إنه ات�ضح
م ��ن البيان ��ات االقت�صادي ��ة �إن "�أكبر
خ�سارة اقت�صادية فردية لم تنجم عن
انخفا�ض الإنتاجية �أو نق�ص العمالة،
و�إنم ��ا م ��ن ت�شوي� ��ش الحكوم ��ة على
�شبكة الإنترنت الخا�صة بها".
وكانت وكالة فران�س بر�س قد �أ�شارت
ف ��ي تقرير لها �إل ��ى تعر�ض الكثير من
الن�شاطات التجارية لخ�سارات قدرت
ب� ��آالف ال ��دوالرات ب�سب ��ب انقط ��اع
الإنترنت ،وكانت فئة التجار ال�صغار
هي الأكثر تعر�ض� � ًا للخ�سائر ،في ظل
غي ��اب �شب ��كات االت�ص ��االت وف�ش ��ل
المعامالت التجارية.
وانخف�ضت االت�ص ��االت الوطنية �إلى
ما دون  19في المئة ،ما �أدى �إلى عزل
ع�ش ��رات الماليين م ��ن الم�ستخدمين
العراقيين عن ال�شبكة العالمية.

ال�شركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الفرات الأعلى واالو�سط
�إعالن رقم ()1
�إعالن رقم ( )1م  /املناق�صة ( 202/1جتهيز حموالت قدرة ذاتية  400ك.ف)

تعلن الش��ركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية  /الفرات األعلى واالوسط عن اجراء املناقصة العامة املدرجة تفاصيلها وفقا ً لتعليمات تنفيذ العقود
احلكومية رقم ( )2لسنة  2014والضوابط النافذة والوثيقة القياسية لعقود جتهيز السلع .
ا�سم امل�شروع

قيمة وثائق املناق�صة بالدينار
العراقي

فرتة �سريان العطاء

مدة التجهيز

تاريخ غلق
املناق�صة

موعد وتاريخ
فتح العطاءات

جتهيز محوالت قدرة
ذاتية  400ك.ف

( )300000دينار ثالثمائة دينار عراقي

 90يوم من تاريخ الفتح

 180يوم من تاريخ فتح
االعتماد

2019/11/26

2019/11/27

فعلى الراغبني من الشركات من أصحاب االختصاص :
* ش��راء وثائق املناقصة خ�لال اوقات الدوام الرس��مي على العنوان التالي :الش��ركة العامة لنقل
الطاقة الكهربائية  /الفرات األعلى  ،األوسط حلة ابي غرق  /طريق احللة  -كربالء املقدسة  /قسم
الشؤون التجارية  /شعبة املناقصات مقابل الرسوم احملددة اعاله .
أوالً :على مقدمي العطاءات
* تق��دمي عطاءاته��م مختومة وموقعة من املدير املفوض او من يخوله خالل اوقات الدوام الرس��مي
على العنوان أعاله.
ثانيا ً  :ارفاق البيانات أدناه:
 -1خط��اب ضم��ان او صك مصدق بنف��س عملة العط��اء كتامينات أولية للمش��اركة باملناقصة
بنس��بة ( )%1من مبلغ الكلفة التخمينية .للمنش��أ الذي يختاره مقدم العطاء وبالدوالر األمريكي
على ان تكون مغطاة ومؤيدة بتس��ديد مبلغها عند اول مطالبة ألمر الشركة ساري املفعول (مدة
س��تة أش��هر بعد الفتح) وعلى ان يذكر اس��م ورقم املناقصة املعلنة في خطاب الضمان (ضمن
املوضوع) واس��م الش��ركة معنون إلى الش��ركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية  /الفرات األعلى
واالوس��ط صادر من احد املصارف العراقية املعتمدة رسميا ً من قبل البنك املركزي العراقي ولم ترد
عليه مالحظات مالية وال يكون اخلطاب مشروط ويدفع عند الطلب.
 -2كتاب عدم املمانعة من االشتراك باملناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب  /قسم الشركات
معنون إلى مقر الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية  /الفرات األعلى واالوسط ونافذ املفعول
(نسخة أصلية) أو نسخة مصورة في حالة تقدمي النسخ االصلية في عطاء آخر.
 -3تقدمي ش��هادة تأسيس وكما مبني ادناه وحس��ب كتاب وزارة التخطيط  /دائرة العقود احلكومية
العدد  3000/7/4في . 2017/2/9
أ -فيم��ا يخ��ص الش��ركات العراقية اجملهزة فيتم تزويدنا بنس��خة واضحة من ش��هادة تأس��يس
الش��ركة وآخر تعديل صادر من دائرة تس��جيل الش��ركات بتغيير االس��م (على ان تكون ش��هادة
التأسيس وقرارات التعديل اخلاصة بالشركة مصادقة اصولياً.
ب -فيما يخص الش��ركات العراقية املس��جلة في إقليم كردس��تان فيتم تزويدن��ا بكل ما ورد في
الفقرة (أ) أعاله وكذلك تزويدنا بكتاب اعتماد اوليات الشركة الصادر عن دائرة تسجيل الشركات.
ج – فيما يخص الشركات الغير عراقية فيتطلب تقدمي احدى املستمسكات التالية:
 -1نسخة واضحة من شهادة تأسيس الشركة مصدق عليها اصوليا ً من ملحقياتنا التجارية في
بلد التأس��يس مع نس��خة مترجمة باللغة العربية لشهادة تأس��يس الشركة من مكتب او جهة
معتمدة ومتخصصة.
 -2نسخة واضحة من قرار تسجيل فرع او مكتب متثيل الشركة في العراق صادر عن دائرة تسجيل
الشركات ( مصادق اصولياً) .
 -4وصل الشراء  /وثائق املناقصة (النسخة االصلية).
 -5املستمسكات الشخصية  /تقدمي املستمسكات الشخصية للمدير املفوض.
 -6االعمال مماثلة  /ارفاق اعمال مماثلة واملتعلقة بطبيعة املناقصة مؤيدة بحسن التنفيذ من جهات
التعاقد الرسمية وتكون كما يأتي :
أ -تقدمي اعمال مماثلة عدد ( )2خالل ( )7س��نوات السابقة ويجب ان تكون مرتبطة بالعقود (االعمال
املماثلة).
ب -يك��ون مبلغ االعمال املماثلة املقدمة يغطي م��ا ال يقل عن ( )%60من مبلغ الكلفة التخمينية
للمناقصة.
 -7اسم الشركة ورقم احلساب اجلاري واسم املصرف  /ذكر اسم الشركة وعنوانها الكامل والبريد
االلكتروني .
 -8أ -احلس��ابات اخلتامية  /على الش��ركات املشاركة تقدمي حس��ابات ختامية آلخر سنتني مصادق
عليها من قبل احملاسب القانوني والتي تثبت قدرته وكفاءته املالية للشركة للقيام بتنفيذ العمل
املطلوب منها.
ب -إذا كان للش��ركات اعمال منفذة في الس��نوات التي تس��بق االزمة املالية فقط (على اعتبار ان
ش��هر حزيران من عام  2014هو تاريخ بدء االزمة املالية) فعليها تقدمي حس��اباتها اخلتامية الرابحة
آلخر س��نتني والتي تس��بق عام  2014اس��تنادا ً الى كت��اب وزارة التخطيط الع��دد  18256/7/4في
 2017/8/29للفقرة اوال ً ( 3 /أ).
 -9تقدمي تعهد خطي بان جميع املستمس��كات املقدمة من قبل الش��ركة مس��توفية للش��روط
القانونية.
 -10تقدمي شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد الصادرة من البلد املصنع او املنتج
او البل��د الذي يتم فيه التجميع األخير او بلد الش��حن (بلد التصدير مصدقة من اجلهات العراقية
اخملتصة في بلد املنش��أ أو بلد الشحن (بلد التصدير) مع اإلشارة الى منشأ املواد االستيرادية والتي
يج��ب ان تك��ون دقيقة من حيث املواصف��ات الفنية اخلاصة بامل��واد او املعدات امل��راد تصديرها الى
العراق شرط وجود تعهد مصدق اصوليا ً من الشركة الشاحنة واجملهزة للمواد االستيرادية يتضمن
حتملها كافة املس��ؤوليات املالية والقانونية املتعلقة مبدى صحة املعلومات املذكورة في ش��هادات
املنشأ االصلية املرسلة من اجلهات املصنعة او املنتجة الى اجملهز في دولة الشحن األخيرة.
 -11تق��دمي كتاب حج��ب البطاق��ة التموينية وحس��ب التعليمات النافذة بالنس��بة للش��ركات
العراقية.
 -12تقدمي هوية غرفة التجارة.
ثالثا ً  :أحكام عامة .

 -1على الش��ركات الراغبة باالشتراك االطالع على تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2سنة
 2014وضوابطها.
 -2يت��م التوقي��ع واخلتم على جميع وثائق املناقصة ومن ثم تقدميه��ا ضمن وثائق العطاء وكما هو
مدون في تعليمات مقدمي العطاءات.
 -3يجب تقدمي الوثائق الى مقر الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية  /الفرات األعلى واالوسط
 /قس��م التجارية  /ش��عبة املناقصات ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد الس��اعة الثانية والنصف
من يوم .2019/11/26
 -4يجوز الصحاب الشركات احلضور في يوم الفتح ومشاهدة إجراءات فتح العطاءات او من ميثلهم
بتفويض رسمي موقع ومختوم من قبل مقدم العطاء.
 -5يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن في الصحف احمللية وغيرها.
 -6الكلف��ة التخمينية للمش��روع ومن الش��ركات العاملية الرصين��ة ( ABB, Siemnens, Alstom
 ) (GE), Mitsubishi , Hyundai, Meidenshaهي كما يلي:
أ 10282000 -دوالر (عشرة ماليني ومئتان واثنان وثمانون ألف دوالر للمنشأ (اوربا الغربية).
ب 1182000 -دوالر (مليون ومائة واثنان وثمانون ألف) دوالر للمنشأ (املانيا  ،السويد  ،سويسرا).
ج 9382000 -دوالر (تسعة ماليني وثالث مائة واثنان وثمانون الف) دوالر للمنشأ (الكوري اجلنوبي).
د 12982000 -دوالر (اثن��ي عش��ر مليون وتس��عمائة واثن��ان وثمانون ألف) دوالر للمنش��أ (الياباني ،
األمريكي)
مالحظة :بلد املنشأ هو البلد الذي يتم فيه تصنيع املعدات.
 -7يت��م اعتماد عن��وان املناقص املثبت في العطاء عنوانا ً للمراس�لات والتبليغ��ات وعلى املناقص
اشعار جهة التعاقد بكل تغيير يطرأ على هذا العنوان خالل مدة سبعة أيام من تاريخ تغييره.
 -8تكون جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 -9جله��ة التعاقد الغ��اء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناءا ً على أس��باب مب��ررة دون تعويض
مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني.
 -10الزام املناقصني بتدوين أس��عار فقرات جدول الكميات ف��ي العطاء ومبلغه اإلجمالي باملداد او
بشكل مطبوع رقما ً وكتابة.
 -11ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك أي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء أي تعديل عليها.
 -12ال يجوز ملنتس��بي دوائر الدولة والقطاع العام االش��تراك في املناقصات بصورة مباش��رة او غير
مباشرة مع مراعاة احكامه التشريعات النافذة.
 -13مص��ادرة التأمين��ات األولية ملن حتال الي��ه املناقصة عند تلكؤه عن توقي��ع العقد بعد التبليغ
بكتاب اإلحالة او عند سحب مقدم العطاء لعطائه خالل فترة نفاذيته وبعد غلق املناقصة او رفض
التصحيح على اخطائه احلسابية في العطاء وانعكاسها على قرار اإلحالة وتتخذ بحقه اإلجراءات
القانونية املنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود احلكومية النافذة.
 -14يعول على الس��عر املدون كتابة في حالة اختالفه مع الس��عر املدون رقما ً كما يعول على سعر
الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.
 – 15يتحم��ل املناقص الذي حت��ال له املناقصة كافة الضرائب والرس��وم املفروضة مبوجب القوانني
النافذة.
 -16تقب��ل الضمان��ات والصكوك الص��ادرة من املص��ارف احلكومية في جمهوري��ة العراق وكذلك
املص��ارف اخلاصة التي اجازها والتي ل��م يحظرها البنك املركزي العراق��ي  /املديرية العامة ملراقبة
الصيرفة واالئتمان قسم التفتيش امليداني.
 -17يك��ون فح��ص املواد اجمله��زة (البضائع املس��توردة) من قبل طرف ثالث جله��ة معتمدة من قبل
الوزارة.
 -18يتم سحب العمل من املقاول او الشركة عند تلكؤه في تنفيذ االلتزامات او مخالفته الشروط
واملواصف��ات الفنية املتعاقد عليه��ا او عند بلوغ الغرامات التأخيرية ( )% 15من مبلغ العقد او عند
ثبوت الرش��وة او الش��روع به��ا او عند تقدمي أي وثيقة م��زورة او عند عدم املباش��رة بالعمل او عدم
توقي��ع العق��د او عدم االلتزام بالنصوص ذات الصلة الواردة ف��ي تعليمات تنفيذ العقود احلكومية
العامة رقم ( )2لعام  2014وضوابط العقود املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط واملرفقة مع وثائق
العطاء.
 -19ف��ي حالة ع��دم التزام مقدمي العطاءات مبا تتطلبه الوثيقة القياس��ية في كافة اقس��امها
فس��يتم استبعاد عطائهم مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي استنادا ً الى كتاب وزارة الكهرباء /
دائرة االستثمارات والعقود العدد  26529في  2017/5/4ومرفقه كتاب وزارة التخطيط  /دائرة العقود
احلكومية العدد  8959/7/4في .2017/4/26
 -20للش��ركة احلق في تعطيل او تقييد الش��روط املذكورة في الوثائق القياس��ية ومما ينسجم مع
القوانني والتعليمات العراقية اس��تنادا ً الى كتاب وزارة التخطيط  /دائرة العقود احلكومية العامة
 4185/7/4في .2016/2/24
 -21على مقدمي العطاءات مالحظة الش��روط املذكورة في تعليمات مقدمي العطاءات واملرفقة
ضمن وثائق املناقصة.
لالستفسار االتصال عبر البريد االلكترونيEmail: 35_Eqpt.Dept.Mgr@Moelc.gov.iq :
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رياضة

�أ�سود الرافدين يد�شنون مع�سكرهم الأردني ت�أهب ًا لالنت�صار على �إيران
 ت��������ذاك��������ر م�����ج�����ان�����ي�����ة ل����ل����ج����م����اه����ي����ر ف��������ي م������وق������ع������ة ع����م����ان
 بغداد  /حيدر مدلول
يد�ش ��ن منتخبن ��ا الوطني لك ��رة القدم حتت
قي ��ادة ال�سلوفين ��ي �سريت�شك ��و كاتانيت� ��ش
الي ��وم الأحد مع�سك ��ره التدريبي اخلارجي
مبلع ��ب البرتاء يف العا�صمة الأردنية عمان
يف اط ��ار حت�ضريات ��ه النهائي ��ة ملواجهت ��ي
�إي ��ران والبحري ��ن يف ال�ساع ��ة اخلام�س ��ة
ع�صر يومي الرابع ع�شر والتا�سع ع�شر من
�شهر ت�شرين الثاين اجلاري بتوقيت بغداد
على ملعب عمان الدويل باملدينة الريا�ضية
�ضمن مناف�سات املجموعة الثالثة للت�صفيات
الأ�سيوية امل�ؤهل ��ة اىل نهائيات ك�أ�س العامل
 2022بقطر وك�أ�س �آ�سيا  2023بال�صني .
وق ��ال مدي ��ر الدائ ��رة االعالمي ��ة يف احت ��اد
ك ��رة القدم حمم ��د خل ��ف يف ت�صريح خ�ص
ب ��ه (امل ��دى )� :إن وف ��د منتخبن ��ا الوطن ��ي
لك ��رة الق ��دم و�صل م�س ��اء �أم� ��س اىل مطار
عمان الدويل قادم� � ًا من مطار بغداد الدويل
للدخ ��ول يف مع�سكر تدريب ��ي ق�صري ان�ضم
الي ��ه املهاج ��م مهند علي كاظ ��م املحرتف يف
�صف ��وف فريق الدحي ��ل القط ��ري قادم ًا من
العا�صم ��ة القطري ��ة الدوح ��ة بع ��د خو�ض ��ه
املب ��اراة الأخ�ي�رة م ��ع فريق ��ه �أم ��ام اخلور
�ضم ��ن اجلولة العا�شرة م ��ن مرحلة الذهاب
لدوري جنوم قطر فيما من امل�ؤمل �أن يكمل
غد االثنني املدافع ريبني �سوالقا الذي يلعب
يف ال ��دوري ال�صرب ��ي املمت ��از لك ��رة القدم
القائم ��ة النهائية املكونة م ��ن  24العب ًا التي
�أختارها املدرب �سريت�شكو كاتانيت�ش للقمة
املنتظرة التي �ستجمعه مع نظريه الإيراين
�ضم ��ن اجلول ��ة اخلام�س ��ة والأخ�ي�رة م ��ن
مرحل ��ة الذه ��اب للدور الث ��اين بالت�صفيات
الآ�سيوي ��ة امل�شرتكة التي ين�ش ��د فيها �أ�سود
الرافدي ��ن اىل اخل ��روج بالعالم ��ة الكامل ��ة
م ��ن �أجل احلفاظ على مرك ��ز ال�صدارة التي
يرتب ��ع عليها بر�صي ��د �سبعة نق ��اط بانتهاء
اجلولة الرابعة متفوق ًا بفارق الأهداف على
املنتخب البحريني لكرة القدم الو�صيف يليه
يف املرك ��ز الثالث املنتخب الإيراين بر�صيد
�ست نقاط وحل منتخب هونغ كونغ باملركز
الراب ��ع بر�صيد نقطة واح ��دة فقط يليه يف
املرك ��ز اخلام�س والأخ�ي�ر منتخب كمبوديا
بر�صيد نقطة واحدة فقط .
و�أ�ض ��اف �أن جمل� ��س �إدارة احت ��اد ك ��رة
الق ��دم ق ��رر �أن يك ��ون الدخول جم ��اين اىل
ملع ��ب عمان الدويل باملدين ��ة الريا�ضية يف
العا�صم ��ة االردنية عمان ال ��ذي مت اختياره

ليكون بديال عن ملعب جذع النخلة باملدينة
الريا�ضي ��ة يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة بنا ًء على
طل ��ب االحتاد الدويل لكرة القدم الذي �أتخذ
قراره بان يلعب منتخبنا الوطني لكرة القدم
مواجهت ��ي ايران والبحرين خ ��ارج العراق
يف ملع ��ب بدي ��ل نتيج ��ة لالو�ض ��اع الأمنية
الراهن ��ة التي متر بها العا�صمة بغداد وعدد
من حمافظ ��ات الف ��رات الأو�س ��ط واملنطقة
اجلنوبية منذ يوم اخلام�س والع�شرين من
�شهر ت�شري ��ن الأول املا�ض ��ي حيث �سيكون
متاح� � ًا للجالية العراقي ��ة املقيمة يف الأردن
وكذل ��ك اجلماه�ي�ر الريا�ضي ��ة القادم ��ة من
الع ��راق احل�ص ��ول ب ��كل ي�سر عل ��ى التذاكر
م ��ن �أجل توف�ي�ر دعم معنوي هائ ��ل لتحفيز
الالعب�ي�ن على تقدمي م�ستويات رفيعة طيلة
ال�شوط�ي�ن الأول والث ��اين �أم ��ام نظرائه ��م
الإيراني�ي�ن يتوجون به ��ا يف النهاية بثالث
نقاط ثمينة �ستدخل الفرحة لتلك اجلماهري
الت ��ي �ستحتف ��ل بانت�ص ��ار تاريخ ��ي جدي ��د
عل ��ى منتخب يحتل مركز �ص ��دارة ت�صنيف
املنتخب ��ات الآ�سيوي ��ة يف الت�صني ��ف الذي

ي�ص ��در م ��ن قب ��ل الفيف ��ا جلمي ��ع املنتخبات
املن�ضوية حتت لوائه .
و�أو�ض ��ح مدير الدائرة الإعالمية يف احتاد
ك ��رة القدم اىل �أن جلنة احلكام يف االحتاد
الآ�سي ��وي لك ��رة القدم �أ�سن ��دت مهمة �إدارة
مب ��اراة العراق و�إي ��ران اىل طاقم حتكيمي
دويل �أردين يتكون من �أدهم خمادمة حكما
للو�س ��ط يعاون ��ه مواطني ��ه �أحم ��د م�ؤن�س
حكم� � ًا م�ساع ��د ًا �أو ًال وحممد الب ��كار حكم ًا
م�ساعد ًا ثاني ًا حيث �سي�شاركون يف امل�ؤمتر
الفني للمنتخبني ال ��ذي �سيعقد �صباح يوم
االربع ��اء املقبل يف مكان �سيتم االعالن عنه
يف وق ��ت الح ��ق �سيح�ضره امل�ل�اك الإداري
لكليهم ��ا يت ��م في ��ه االتف ��اق عل ��ى القائم ��ة
الر�سمية املكونة من  23العب ًا والك�شف عن
�ألوان القم�صان اال�سا�سية لالعبني وحرا�س
املرم ��ى ف�ض ًال على مناق�شة اجلوانب الفنية
والإدارية والأمنية التي ت�ؤمن املباراة اىل
بر الأمان وحتدي ��د موعد دخول اجلماهري
اىل ملع ��ب عم ��ان ال ��دويل الت ��ي �أتوق ��ع
ح�ضوره ��ا ب�شكل كثي ��ف قادمة من خمتلف

مناط ��ق العا�صم ��ة وكذلك بقي ��ة املحافظات
الأردنية الت ��ي تتواجد فيه ��ا جالية عراقية
كبرية مقيمة هناك .
و�أ�ش ��ار اىل �أن مهاج ��م املنتخ ��ب الوطن ��ي
لك ��رة الق ��دم مهند علي كاظ ��م املحرتف يف
�صف ��وف فري ��ق الدحي ��ل القط ��ري �سيحمل
عل ��ى اكتاف ��ه م�س�ؤولي ��ة كب�ي�رة م ��ن قب ��ل
اجلماه�ي�ر الريا�ضي ��ة العراقي ��ة باعتب ��اره
العم ��ود الفق ��ري للم ��درب �سريت�شك ��و
كاتانيت� ��ش يف �أن يزيد غلت ��ه من الأهداف
يف مباراة �إي ��ران ويهديهم انت�ص ��ار ًا غالي ًا
يع ��زز �ص ��دارة الع ��راق للمجموع ��ة الثالثة
لكونه من بني ثالثة العبني فقط متكنوا من
الت�سجي ��ل يف جميع املباريات الثالثة التي
خا�ضته ��ا منتخب ��ات بالدهم حت ��ى الآن يف
الت�صفي ��ات الآ�سيوية امل�شرتكة امل�ؤهلة
لبطول ��ة ك�أ� ��س العامل لك ��رة القدم
و ا لن�سخ ��ة
املقبل ��ة
ع�ش ��ر ة
الثامنة
م ��ن
بطو ل ��ة

ك�أ� ��س الأمم الآ�سيوية الثامن ��ة ع�شرة لكرة
الق ��دم ب�ش ��كل جعله م ��ن �أب ��رز النجوم يف
منطق ��ة غرب الق ��ارة يف اجل ��والت الأربعة
املا�ضي ��ة اىل جانب ال�س ��وري عمر ال�سوما
ال ��ذي يرتب ��ع قائمةعل ��ى عر� ��ش الهداف�ي�ن
بر�صي ��د � 7أه ��داف والبحرين ��ي حمم ��د
ح ��ردان واللبناين ه�ل�ال احللوة واالردين
يا�سني البخيت .
واختت ��م خل ��ف حديث ��ه للم ��دى � :إن احلكم
ال�سنغافوري حممد تقي اجلعفري �سيتوىل
حتكي ��م مب ��اراة منتخبنا الوطن ��ي و�شقيقه
البحرين ��ي الت ��ي �ستج ��ري يف ال�ساع ��ة
الرابع ��ة ع�صر ي ��وم التا�سع ع�ش ��ر من �شهر
ت�شري ��ن الث ��اين اجلاري عل ��ى ملعب عمان
ال ��دويل باملدين ��ة الريا�ضي ��ة يف العا�صم ��ة
الأردني ��ة عم ��ان يف افتت ��اح اجلولة االوىل
من مرحلة االي ��اب بال ��دور الثالث حل�ساب
املجموعة الثالث ��ة يف الت�صفيات الآ�سيوية
املزدوجة لنهائيات ك�أ�س العامل املقبلة لكرة
القدم وك�أ�س �آ�سيا لكرة القدم .
اجلدير بالذكر �أن القائم ��ة النهائية املكونة
م ��ن  24العب� � ًا الت ��ي مت اختياره ��ا من قبل
ال�سلوفين ��ي �سريت�شكو كاتانيت�ش ملباراتي
�إي ��ران والبحرين تتكون م ��ن (جالل ح�سن
وحمم ��د حمي ��د وفه ��د طالب ملرك ��ز حرا�سة
املرم ��ى وعلي عدن ��ان و�ضرغ ��ام ا�سماعيل
و�أحم ��د ابراهي ��م و�سع ��د ناط ��ق وريب�ي�ن
�سوالقا وميثم جبار وم�صطفى حممد جرب
وعالء علي مهاوي ملرك ��ز الدفاع وابراهيم
باي� ��ش وحممد قا�سم و�شري ��ف عبد الكاظم
و�أجمد عطوان و�صفاء هادي وحممد ر�ضا
وح�س ��ن حمود وب�شار ر�س ��ن وهمام طارق
ملرك ��ز الو�س ��ط وع�ل�اء عبد الزه ��رة ومهند
علي كاظم وعالء عبا�س ملركز الهجوم ).

ليفربول ي�صطدم بمان�ش�ستر �سيتي في كال�سيكو �إنكلترا
 بغداد  /املدى
ي�صط ��دم فري ��ق ليفرب ��ول مت�ص ��در الرتتيب
بجاره اللدود فري ��ق مان�ش�سرت �سيتي حامل
لقب الن�سخة الأخرية من الدوري االنكليزي
املمتاز يف ال�ساع ��ة ال�سابعة والن�صف م�ساء
الي ��وم االح ��د بتوقي ��ت بغ ��داد عل ��ى ملع ��ب
الأنفيلد يف كال�سيك ��و جديد يجمعهما �ضمن
مناف�س ��ات اجلولة الثاني ��ة ع�شرة من مرحلة
الذهاب .
ويطم ��ح امل ��درب الأمل ��اين يورغ ��ن كل ��وب

والعبوه اىل �إ�ضافة خ�صمه فريق مان�ش�سرت
�سيتي اىل قائمة �ضحاياهم من الفرق امل�شاركة
يف املو�س ��م الك ��روي احل ��ايل يف انكل�ت�را
للحفاظ على م�سل�س ��ل النتائج املتميزة التي
حققوها الت ��ي مل يتذوقوا فيها طعم الهزمية
طيل ��ة اجل ��والت احلادي ��ة ع�ش ��رة املا�ضي ��ة
ب�ش ��كل و�ضعت الريدز عل ��ى املركز الأول يف
الربمي ��ر ليغ ب�ش ��كل �أ�سع ��دت م�شجعيهم يف
جميع �أنح ��اء املعمورة فيما ي�أم ��ل ال�ستيزن
�أن ت�ساهم النقاط الثالثة التي �سيخطفها يف
الكال�سيكو التقلي ��دي للم�ساهمة يف تقلي�ص

ف ��ارق النقاط ب�ي�ن املت�ص ��در والو�صيف يف
�إط ��ار ال�ص ��راع امللته ��ب بينهم ��ا عل ��ى اللقب
الذي ب ��ات حم�ص ��ور ًا بني الفريق�ي�ن يف ظل
الف ��ارق الكب�ي�ر م ��ن النق ��اط الت ��ي تف�صلهما
عن فرق لي�سرت �سيت ��ي وت�شيل�سي وار�سنال
وتوتنهام هوت�سبريز ومان�ش�سرت يونايتد .
وم ��ن املتوق ��ع �أن يحظ ��ى كال�سيك ��و الك ��رة
االنكليزي ��ة اجلدي ��د ب�ي�ن فري ��ق ليفرب ��ول
ومان�ش�س�ت�ر �سيت ��ي باهتم ��ام ومتابع ��ة
جماهريي ��ة الت ��ي �ستزح ��ف منذ وق ��ت مبكر
من وقت املوقعة املنتظ ��رة من الوزن الثقيل

يف �أ�سع ��ار النج ��وم
فيهم ��ا اىل ملعب االنفيلد
ال ��ذي �ستمتل ��ئ مدرجاته بكامل
�سعت ��ه اىل جانب التغطي ��ة الإعالمية
والتلفازي ��ة التي خ�ص�ص ��ت م�ساحات
وا�سع ��ة من قب ��ل العديد م ��ن الربامج
الريا�ضية لها من قبل القنوات الناقلة
احل�صرية للدوري االنكليزي املمتاز
لكرة القدم املحلية �أو العاملية �سواء
يف قارة �آ�سيا �أو �أفريقيا �أو �أمريكا
اجلنوبية .

منتخبنا باليد ّ
يتح�ضرللبطولة الآ�سيوية في تون�س
 بغداد  /املدى
م ��ن امل�ؤمل �أن ي�ش ��د وفد املنتخب
الوطن ��ي لك ��رة الي ��د الرح ��ال اىل
تون� ��س للدخ ��ول يف مع�سك ��ر
تدريب ��ي خارج ��ي هن ��اك يتخلل ��ه
خو� ��ض ع ��دد م ��ن املباري ��ات
التجريبي ��ة �ضم ��ن حت�ضريات ��ه
للم�شارك ��ة يف البطولة الآ�سيوية
التا�سع ��ة ع�ش ��رة للرج ��ال الت ��ي
�ستق ��ام يف الكويت خ�ل�ال الفرتة
من ال�ساد�س ع�شر ولغاية ال�سابع برئا�س ��ة �سالم عواد بع ��د مع�سكر املوج ��ودة ل ��دى جمي ��ع اخلطوط
والع�شرين من �شهر كانون الثاين �إيران الذي لعب على هام�شه عدد ًا وكذل ��ك ا�ستك�ش ��اف امل�ستوي ��ات
املقب ��ل وال�سيم ��ا بع ��د �أن اوقعته من املباريات الدولية الودية حيث احلقيقي ��ة لالعبي ��ه ف�ض�ل� ًا عل ��ى
القرع ��ة يف املجموعة الرابعة اىل يع ��ول املالك التدريب ��ي للمنتخب اكت�س ��اب اخل�ب�رة م ��ن خ�ل�ال
جانب منتخب ��ات الكويت وهونغ الوطن ��ي لك ��رة اليد بقي ��ادة ظافر احتكاك ��ه باملنتخب ��ات التون�سي ��ة
كونغ والإمارات .
�صاح ��ب علي ��ه ب�ص ��ورة كب�ي�رة الت ��ي حتت ��ل مراكز متقدم ��ة على
و�أك ��د املن�س ��ق الإعالم ��ي الحت ��اد نظ ��ر ًا لتوف ��ر الأر�ضي ��ة املنا�سب ��ة �صعي ��د اخلارط ��ة االفريقية خالل
ك ��رة اليد ح�س ��ام عب ��د الر�ضا يف له ��ا يف جن ��اح برناجم ��ه الفن ��ي الف�ت�رة الأخ�ي�رة وخا�ص ��ة �إن لها
ت�صري ��ح خ� ��ص ب ��ه ( امل ��دى ) �إن ال ��ذي و�ضعه طيلة �أي ��ام تواجده تواج ��د ًا دائم ًا يف بط ��والت ك�أ�س
هذا املع�سكر �سيكون الثاين الذي يف تون� ��س حي ��ث �سيتع ��رف على العامل لكرة اليد.
يوف ��ره جمل� ��س �إدارة االحت ��اد نق ��اط الق ��وة وال�ضع ��ف واخللل وتاب ��ع �إن تواج ��د الع ��راق �ضمن

تغريدة

ت�أكيدات مدرب املنتخب الوطني �سرتي�شكو كاتانيت�ش
ب� ��أن اللعب خارج الأر� ��ض العراقية �سيزي ��ل ال�ضغوط
عن الالعبني  ،هو منطق مدرب مفل�س يخ�شى مواجهة
اجلمهور العراقي الالعب رقم  12يف ت�شكيلة الأ�سود
 ،وا�ست�سالم مبكّ ر للنتيجة بغ�ض النظر عن التفا�صيل
 ،وق ��ول ال ين�سج ��م م ��ع متطلب ��ات �أي منتخ ��ب يحت ��اج
ت�سج ��ل
�إىل دع ��م جمه ��وره  ،كم ��ا �أنه ��ا نقط ��ة �سلبي ��ة ّ

مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

مند�سو االحتجاج الريا�ضي
يتوهّ ��م البع� ��ض من راكب ��ي املوجة � -أ ّي� � ًا كان م�سمّاه ��ا  -وح�سب
مقت�ضي ��ات م�صاحلهم � ،أن �سلوكهم يف الأزم ��ات الطارئة يُخفي ما
أ�شخا�ص قريبني م ��ن دائرة الأزمة ذاتها
ت�ضم ��ره قلوبهم من حقدٍ ل
ٍ
ولي�س ��وا �سبب� � ًا عملي� � ًا فيها  ،ي�سعون ب ��كل ما �أوتوا م ��ن ُقدرة على
توظي ��ف �إ�ساءاته ��م له� ��ؤالء وي ��رون �أنف�سهم حم ّق�ي�ن يف النيل من
�سمع ��ة الكبار جهار ًا  ،غري مُبالني لأعماره ��م ومواقعهم وخرباتهم
 ،وال يح�ت�رم راكبو املوجة البون ال�شا�سع ب�ي�ن ما قطعوه من عقد
واح ��د يف خدم ��ة الريا�ض ��ة مقارنة مب ��ن �أدّوا �أعم ��ا ًال م�س�ؤولة يف
حُ قب غابرة جتاوزت اخلم�سة عقود!
خما�ض التظاهرات ال�شبابية ال�سلمية التي تدخل يومها ال�سابع
يف
ِ
ع�ش ��ر يف �ساحة التحرير وبقية مدن الع ��راق الثائرة باحتجاجات
بتح�سن ظروف احلي ��اة امل�شلولة نتيج ��ة البطالة
�شرعي ��ة مطالب ��ة
ّ
تفجرت غ�ضب ًا يف كل بي ��ت و�أخرجت الأ�سر اىل
�ي
امل�ست�شري ��ة الت �
ّ
ُ
ال�ش ��وارع متط ّلعة �إىل غدٍ �أف�ض ��ل  ،يف خ�ضم كل ذلك ينتهز البع�ض
امل�شه ��د املتداعي يف البالد ليقحموا �أزم ��ة الريا�ضة عم ًال بالقول بـ
(ح�ش� � ٌر م ��ع النا�س عيد) لي�س حب� � ًا ب�أبطالها والدف ��اع عنهم و�إبراز
معاناته ��م  ،ب ��ل للث�أر من خ�س ��ارة مزاي ��ا الأ�شهُر الع�ش ��رة املا�ضية
بعدما �آل التفاو�ض احلكومي مع اللجنة الأوملبية الدولية �إىل ر�ؤى
م�شرتكة ُتدعِ م حر�ص الدولة العراقية على م�صلحة الريا�ضيني من
ناحية حفظ املال الع ��ام وعدم هدره ت�أ�سي�س ًا على موجبات �إ�صدار
القرار .140
ً
منته ��زو تظاهرات الإ�صالح يعلمون ج ّي ��دا �أن الريا�ضة مل تتدهور
فج ��ر اخلام� ��س والع�شري ��ن م ��ن ت�شري ��ن الأول الفائ ��ت  ،بل عانى
الريا�ضي ��ون من ويالت نه ��ب املال املُ ّ
نظم �ستة ع�ش ��ر عام ًا  ،ب�سبب
عب ��ث �أغلب م�س�ؤويل املواقع مبناه ��ج عملهم الريا�ضي وتكري�سهم
الأمّية فيه ��ا  ،وتفاقم حاالت تزوير ال�شهادات واجلوازات ووثائق
الأح ��وال املدني ��ة بالع�شرات بدالل ��ة البطاقة التمويني ��ة الفا�ضحة
للعم ��ر احلقيق ��ي للم ��زور به ��دف �سرقة حق ��وق الآخري ��ن و�إزاحة
الكف ��اءات  ،ولي�س ه ��ذا فح�سب  ،بل مت اعتم ��اد �أ�شخا�ص مُ�سندين
م ��ن متنفذين يف جهات �سيا�سي ��ة وحزبية احت ّل ��وا مفا�صل م�ؤثرة
يف �صناعة القرار  ،مع توا�صل "التقا�سم الطائفي" البغي�ض ملغامن
امل�ؤ�س�سات الريا�ضية الذي كافحه وعي اجلماهري بهتافاتهم للعراق
الواح ��د  ،ب�صرف النظر ع ��ن م�ؤجّ جي فتنت ��ه يف مداخالت خبيثة
لبع�ض الربامج احلوارية  ،فعن �أي احتجاج ريا�ضي يُراد ت�سويقه
�ضحى ال�شب ��اب بدمائهم من �أجل ا�ستمرار �أ�صواتهم
يف تظاهرات ّ
املدافعة عن حقوق ماليني العراقيني وتنظيف البلد من ب�ؤر الف�ساد
وبن ��اء جمتمع جدي ��د يت�آخى في ��ه املواطن ��ون يف كل الظروف وال
يتوعّدون بع�ضهم البع�ض بدوافع انتقامية وال ي�ست ّلون �أوراق ًا من
(دفات ��ر قدمية) عن فالن بدافع الت�شه�ي�ر  ،وال ين�صرون الباطل من
�أجل مطامع زائلة!
مل جت�ّي�رّ تظاه ��رات قطاع ��ات الدولة والنقاب ��ات لأغرا� ��ض مهنية
بحت ��ة  ،بل خرج اجلميع من �أج ��ل م�ساندة مطال ��ب �شبابنا و�إنقاذ
م�ص�ي�ر الوطن يف مفرتق طري ��ق جمهول  ،ومل تنط ��ل علينا نوايا
املند�س�ي�ن املتباكني على م�صاحلهم الدنيئة الذين يت�ص ّنعون الدفاع
ع ��ن الريا�ضيني يف حمالت مغر�ضة ا�ستهدفت ا�سماء بعينها خارج
امل�شهد العملي ملنفذي القرار  140الذي نق ّر بعدم ان�سيابية الآليات
فيه ووجود ت�ش ّكي من احتادات عدة ت�أثرت ا�ستعداداتها للبطوالت
ب�سب ��ب تلك� ��ؤ �إجن ��از واجبات جلنة الق ��رار ما �أوج ��ب التغيري يف
�سيا�س ��ة �إدارته ��ا مبتابع ��ة حري�صة من وزي ��ر ال�شب ��اب والريا�ضة
ولي�س التنكيل برجاالتها يومي ًا!
تظ � ّ�ل تظاهرات ت�شري ��ن نقية من دن�س املنتهزي ��ن املتق ّلبني الذين
ال يحب ��ون اخلري للع ��راق  ،ففكر ه�ؤالء حم�ش ��و ب�أنانية خا�صة ال
تت ��وّ رع عن تخري ��ب الريا�ضة وت�ص ��ادم امل�ؤ�س�س ��ات ونزف الثقة
وامل�ض ��ي ب�أم ��ل التغي�ي�ر  ،وال يهمه ��م كم يخ�س ��ر الوط ��ن  ،املهم كم
يك�سبون من دهاء الإبتزاز يف الأزمات واملحن!
لم تج ّير تظاهرات قطاعات الدولة
والنقابات لأغرا�ض مهنية بحتة ،
بل خرج الجميع من �أجل م�ساندة
مطالب �شبابنا و�إنقاذ م�صير الوطن
في مفترق طريق مجهول

اتحاد الكرة ّ
يجدد ت�أكيده بعدم ا�ستئناف دوريه الممتاز
منتخبات املجموعة الرابعة التي
ت�ض ��م �أربع ��ة منتخب ��ات يعط ��ي
الفر�ص ��ة يف التواج ��د �ضم ��ن
ال ��دور الرئي�س ��ي يف البطول ��ة
الآ�سيوي ��ة بن�سخته ��ا املقبلة التي
ت�ض ��م ثماني ��ة منتخب ��ات ب�ش ��رط
التح�ض�ي�ر املثايل لها حيث ميتلك
امل ��درب ظافر �صاح ��ب معلمومات
جي ��دة عن منتخبات الكويت البلد
املنظ ��م والإم ��ارات وهونغ كونغ
بحك ��م التجرب ��ة الطويل ��ة الت ��ي
ق�ضاه ��ا يف دول اخللي ��ج العربي
كمدرب و�ساهم يف �صناعة العديد
من النجوم خالل الفرتة الطويلة
الت ��ي ق�ضاها هناك قب ��ل �أن يعود
اىل الع ��راق وي�شرف على تدريب
العديد م ��ن الف ��رق العراقية التي
تلع ��ب يف ال ��دوري املمت ��از باليد
كان �آخره ��ا تولي ��ه مهم ��ة رئا�سة
امل�ل�اك التدريبي لفري ��ق ال�شرطة
ويحق ��ق مع ��ه اللق ��ب مل ��دة �أرب ��ع
موا�سم متتالية.

عل ��ى امل ��درب الذي علي ��ه �أن يعي جي ��د ًا ال ف�ضل له على
كرتن ��ا منذ تولي ��ه امل�س�ؤولية حتى الآن  ،وكل ما حتقق
بجه ��ود الالعب�ي�ن الذي ��ن نراه ��ن على غريته ��م وحبهم
للبل ��د و�سعيهم لإفراح اجلمه ��ور باملحافظة على زعامة
املجموع ��ة� ،أم ��ا كاتانيت� ��ش فامل�ص�ي�ر قد ح ��ان ليربهن
ا�ستحق ��اق منح ��ه ثق ��ة االحت ��اد م ��ن عدم ��ه يف جولتي
�إيران والبحرين احلا�سمتني.

 بغداد  /املدى
�أكد احتاد كرة القدم ت�أكيده بعدم ا�ستئناف دوريه
املمت ��از ال ��ذي مت ت�أجي ��ل مناف�سات ��ه م ��ن اجلول ��ة
اخلام�س ��ة م ��ن مرحلة الذهاب الت ��ي كان من املقرر
انطالقها ي ��وم ال�سابع والع�شرين من �شهر ت�شرين
الأول املا�ضي اىل �إ�شعار �آخر نتيجة لالحتجاجات
ال�شعبية التي �أجتاحت العا�صمة بغداد وحمافظات
باب ��ل وكرب�ل�اء والنج ��ف والديواني ��ة والك ��وت
والعمارة وال�سماوة والب�صرة .
و�أ�ضاف يف ت�صريح للمدى � :إن قرار عدم ا�ستئناف
املناف�س ��ات م ��ن جديد مت اتخ ��اذه بع ��د �سل�سلة من
االجتماعات بني جمل�س �إدارة االحتاد برئا�سة عبد
اخلالق م�سع ��ود مع جلنة امل�سابقات املركزية التي
يرت�أ�سه ��ا علي جب ��ار النائ ��ب الث ��اين للرئي�س من
�أج ��ل احلفاظ عل ��ى �سالمة العبي الف ��رق امل�شاركة

يف الن�سخ ��ة احلالي ��ة م ��ن دوري الك ��رة املمت ��از
وكذل ��ك احلفاظ عل ��ى اجلماهري الت ��ي حت�ضر اىل
املالع ��ب يف العا�صمة بغداد واملحافظات الو�سطى
واجلنوبي ��ة ف�ض ًال على �أن املنتخ ��ب الوطني لكرة
الق ��دم تنتظره مواجهتني مهمت�ي�ن يومي  14و19
ت�شري ��ن الثاين اجل ��اري �أمام املنتخب�ي�ن الإيراين
والبحريني �ضمن الت�صفي ��ات الآ�سيوية امل�شرتكة
لبطول ��ة ك�أ�س �آ�سي ��ا لكرة الق ��دم  2023ومونديال
قطر  2022وكذلك امل�شاركة يف بطولة ك�أ�س
اخلليج العربي الرابعة والع�شرين لكرة القدم التي
ت�ضيفه ��ا العا�صمة القطرية الدوحة خالل املدة من
الرابع والع�شرين من �شهر ت�شرين الثاين اجلاري
ولغاية ال�ساد�س من �شهر كانون الأول املقبل .
وتاب ��ع �أن عودة اله ��دوء وا�ستق ��رار الأو�ضاع يف
جمي ��ع حمافظات الع ��راق �ستكون عام�ل ً�ا مهم ًا يف
ع ��ودة ن�شاط الك ��رة العراقية م ��ن جديد ويقف يف

مقدمته ��ا ال ��دوري الك ��رة املمت ��از باملو�سم احلايل
حي ��ث �إن ج ��دول مناف�س ��ات اجلول ��ة اخلام�سة من
مرحل ��ة الذه ��اب ي�ش�ي�ر اىل �إجراء �أرب ��ع مباريات
يف اليوم االفتتاحي حيث يلعب فريق �أمانة بغداد
عل ��ى ملعب ��ه يف متن ��زه بغ ��داد فريق نف ��ط مي�سان
ويحت�ض ��ن ملع ��ب كرب�ل�اء ال ��دويل يف حمافظ ��ة
كرب�ل�اء املقد�س ��ة قم ��ة كروية ب�ي�ن فري ��ق ال�شرطة
وم�ضيفه فري ��ق نفط الو�سط ويلع ��ب فريق القوة
اجلوية على ملعب ال�شعب الدويل مع �ضيفه فريق
زاخو القادم من حمافظة دهوك يف اقليم كرد�ستان
ويلتق ��ي فريق امليناء على ملع ��ب الفيحاء باملدينة
الريا�ضي ��ة يف حمافظ ��ة الب�صرة م ��ع فريق الكرخ
و�ستجري يف الي ��وم التايل خم�س مباريات حيث
يح ��ل فريق الزوراء �ضيف ًا ثقي ًال على فريق النجف
وي�ضي ��ف فريق الكهرباء عل ��ى ملعب نادي التاجي
الريا�ض ��ي م ��ع فري ��ق احل ��دود وي�ستقب ��ل فري ��ق
القا�سم على ملعب الكفل االوملبي يف حمافظة بابل
فري ��ق ال�سم ��اوة وتنتظر فريق الطلب ��ة على ملعب
ال�شعب الدويل مواجهة يف غاية الأهمية مع فريق
النفط وي�شد فريق ال�صناع ��ات الكهربائية الرحال
اىل حمافظ ��ة الب�صرة ملالقاة فري ��ق نفط اجلنوب
عل ��ى ملع ��ب الفيحاء باملدين ��ة الريا�ضي ��ة وتختتم
املناف�س ��ات يف الي ��وم الثالث واالخ�ي�ر باقامة لقاء
واحد حيث يلعب فريق الديوانية على ار�ضه وبني
جماهريه فريق اربيل القادم من اقليم كرد�ستان .
يذك ��ر �أن فري ��ق املين ��اء الب�ص ��ري يت�ص ��در ترتيب
دوري الك ��رة املمت ��از بر�صي ��د  8نق ��اط باختت ��ام
اجلولة الرابعة م ��ن مرحلة الذهاب يليه يف املركز
الثاين فريق القوة اجلوية بر�صيد  7نقاط متفوق ًا
بف ��ارق الأه ��داف عن فري ��ق النفط �صاح ��ب املركز
الثالث .
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جلنة تعديل الد�ستور ...

�ضمن م�سل�سل المالواة بين الدولة والمجتمع �أعلن مجل�س النواب العراقي عن ت�شكيل
لجنة نيابية لتعديل الد�ستور وفق المادة ( )142منه .ي�أتي ت�شكيل هذه اللجنة ا�ستجابة
لما عبر عنه رئي�س مجل�س الوزراء ال�سيد عادل عبد المهدي في كلمته الأخيرة �إلى
الوزراء والمحافظين :التظاهرات نبهت �إلى �أهمية التعديل الد�ستوري" .بيد � ّأن نظرة �إلى
ّ
الم�شكلة تنبئ بف�شلها الحتمي لعدة �أ�سباب .يتمثل �أول هذه الأ�سباب في
اللجنة النيابية
ْ
المادة الد�ستورية الم�شار �إليها والتي يفتر�ض �أن تتوجه �إلى طرف حيادي مهني وم�ستقل
خارج الم�ؤ�س�سة الت�شريعية التي �شكلت في �ضوئه وعملت به،
يت ��م اختي ��اره م ��ن قب ��ل الدائ ��رة الأو�سع
للمجتم ��ع العراق ��ي وير�أ�سه ��ا �شخ� ��ص
يت�ص ��ف بامل�ؤهالت الد�ستورية والقانونية
الكافية .معلوم � ّأن جمل�س النواب العراقي
يتك ��ون م ��ن �أع�ض ��اء ّ
مت اختياره ��م عل ��ى
�أ�سا� ��س ال ��والء ال�سيا�سي ال ��ذي يقوم هو
الآخر على �أ�سا�س الوالء الديني واملذهبي
والعرقي وتوزعوا يف كتل و�أحزاب تعمل
وف ��ق ذلك مما يجعل من �إيكال مهمة تعديل
الد�ست ��ور �أو اقرتاح ما ي�ساعد على تعديله
من قبل �أي ت�شكيلة داخلية ت�أتي منه �صعب ًا
وق ��د يك ��ون م�ستحي�ل ً�ا حت ��ى و�إنْ توفرت
على �سبيل الإفرتا� ��ض ،الإمكانات العلمية
والفقهية الالزمة لذلك.
يتمث ��ل ال�سبب الثاين بالرتكيب ��ة البنيوية
للجنة النيابي ��ة املذكورة والذي ي�ؤكد على
حتمي ��ة ف�شلها كونها ممثل ��ة لكافة مكونات
جمل� ��س الن ��واب احلايل وبن�س ��ب تتوازن
م ��ع �أحجامها فيه مقا�س ��ة بعدد النواب لكل
كتل ��ة �أو حزب وهذا م ��ا ي�ؤهلها يف �أح�سن
الأحوال ،لإع ��ادة �إنتاج ذات الرتكيبة التي
ق ��ادت املجتم ��ع �إىل م ��ا ه ��و علي ��ه الآن من
تف ��كك وم�شاع ��ر عارمة بالغ�ض ��ب واجلزع
والإنكف ��اء وع ��دم الثقة� .سبق له ��ذه الكتل
واجلماع ��ات �أنْ خا�ض ��ت مع ��ارك ونزاالت
�ضد بع�ضه ��ا البع�ض حتى قبلت �صيغة من
�صيغ التفاع ��ل والتعاي�ش وفق قاعدة "لكم
دينك ��م ويل ديني"� ،أو ما ي�سمى بالأدبيات

االجتماعي ��ة العلمي ��ة احلديث ��ة "الن�سبي ��ة
الثقافي ��ة" .وه ��ذه قاع ��دة قيل ��ت عل ��ى
م�ست ��وى التعاي�ش ب�ي�ن جمتمعات متباينة
به ��دف حتقي ��ق ال�س�ل�ام الن�سب ��ي ولي� ��س
على م�ست ��وى التعاي� ��ش يف جمتمع واحد
ين�ش ��د التنمية والنهو� ��ض باجلميع �ضمن
خيمته الأو�سع والأع ��م والتي يحتم عليها
�أنْ ت�شمله ��م بالعدل والكرام ��ة وامل�ساواة.
�سيك ��ون م ��ن ال�صعب عل ��ى �أط ��راف �سبق
له ��ا �أنْ دخل ��ت يف نزاع ��ات ومواجه ��ات
وخ�صوم ��ات متقابل ��ة �أنْ ت�ص ��ل �إىل ب ��ر
الأم ��ان مم ��ا يتطلب ح�ل ً�ا للإ�ش ��كال وجود
ط ��رف ثالث حي ��ادي وم�ستق ��ل يف�صل فيما
بينه ��ا� .أما ال�سب ��ب الثال ��ث فيتمثل بحجم
اللجن ��ة الذي بل ��غ كم ��ا �أعلن عنه ��ا ر�سمي ًا
( )18نائب� � ًا .ومل يكت ��ف بذل ��ك ب ��ل �سرعان
م ��ا �أق�ت�رح �أنْ تن�ض ��م �إليها جلن ��ة احلكماء
التي �سبق للمرجعية الدينية الإ�شارة �إليها
�إىل جان ��ب �أ�ساتذة جامعي�ي�ن و�أكادمييني
بالفق ��ه الإ�سالم ��ي والد�ست ��وري .ومل يفت
اللجن ��ة الإع�ل�ان ع ��ن تقبله ��ا لإقرتاح ��ات
و�آراء املواطن�ي�ن م ��ن خمتل ��ف اجلماعات
واخللفيات .معروف من النواحي العلمية
� ّأن للع ��دد وظيف ��ة اجتماعي ��ة مهم ��ة و�أ ّن ��ه
ميار� ��س ت�أثري ًا ذا مغ ��زى �صغر ذلك �أم كرب
بح�سب الأغرا�ض التي دخل يف كينونتها.
فكلم ��ا زاد الع ��دد عل ��ى م�ست ��وى تنظيمات
حمددة ت ��روم حتقيق مهم ��ات معينة ،كلما

قلت الق ��درة على حتقيق املطل ��وب بكفاءة
وفعالي ��ة .مبعن ��ى � ّأن هناك عالق ��ة عك�سية
بني حج ��م التنظيم مقا�س ًا بع ��دد امل�شتغلني
فيه من جهة ،ودرجة الكفاءة والفعالية من
جهة �أخرى .لهذا ال�سبب ،متيل التنظيمات
كب�ي�رة الع ��دد من ه ��ذا النوع وم ��ا ي�شبهها
�إىل الإن�شط ��ار يف تنظيم ��ات فرعي ��ة �أق ��ل
ع ��دد ًا وبالت ��ايل �أ�صغر حجم� � ًا يف حماولة
م ��ن حم ��اوالت التكي ��ف الذات ��ي ملعاجل ��ة
احتم ��االت الت ��وزع والت�شت ��ت واخل ��روج
عل ��ى املح ��دد واملطل ��وب .يف ح ��ال بق ��اء
التنظي ��م �أو اللجنة املعنية عل ��ى حالها من
حيث احلجم الكب�ي�ر ف�إ ّنها �ستقود بال ريب
�إىل حت ��ول التنظي ��م نحو مي ��دان ميار�س
في ��ه البع� ��ض القلي ��ل واملت�سل ��ط ال�سطوة
والت�أث�ي�ر عل ��ى بقي ��ة الأع�ض ��اء املنتدب�ي�ن
�إلي ��ه الأمر الذي ي�ساه ��م بحرفه عن غر�ضه
الأويل والأ�سا�س ��ي .يالح ��ظ � ّأن اللجن ��ة
النيابي ��ة املذكورة مكلفة بو�ضع اقرتاحات
لتعديل الد�ستور على �صعيد ق�ضايا معينة
يتعلق بع�ضها مبا ي�سم ��ى "الكتلة النيابية
الأك�ب�ر" ،وقان ��ون الإنتخاب ��ات ،وحج ��م
جمل� ��س الن ��واب امل�ستقبل ��ي واحل ��د م ��ن
�صالحياته �شبه املفتوح ��ة لتعيني الوزراء
وال�سف ��راء وامل ��دراء العام�ي�ن وغريهم من
كبار موظف ��ي الدولة و�أ�صح ��اب الدرجات
اخلا�ص ��ة وق�ضاي ��ا �أخرى من ه ��ذا القبيل.
ه ��ذه مهم ��ات ميك ��ن �أنْ يق ��وم به ��ا فري ��ق
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�ال فيم ��ا يخ�ص
يف البداي ��ة ق ��د نفك ��ر ب�صوت ع � ٍ
�أهمي ��ة تقدمي اال�ستقالة م ��ن قبل ال�سيد عادل عبد
امله ��دي �سيما و�أن هذا النظام عب ��ارة عن �سل�سلة
حلقاته ��ا مت�صلة م ��ع بع�ضها ال ميك ��ن �أن تنف�صل
�أو جتت ��ز�أ حلقة عن الأخرى ،وه ��ذا ما تعلمه كل
الأح ��زاب احلاكمة وامل�ؤتلف ��ة التي ارتبطت طيلة
هذه الفرتة مبجموعة من الإجراءات �أ�سهمت يف
�إي�صال العراق على ما هو علية اليوم ،فاال�ستقالة
الت ��ي لوح بها ال�سي ��د عبد املهدي والت ��ي كان لها
�سابق ��ة عندما كان وزي ��ر ًا عول عليه ��ا العراقيني
منذ اليوم الأول لت�سنمه من�صب رئي�س الوزراء،
ودار احلدي ��ث عن �إنها يف جيب ��ه �سي�شهرها متى
ما ت�أزمت الأم ��ور يف البالد لكن احلقيقة �إن وقع
هذه اال�ستقالة خمتلف كثري ًا بني ما يقدمها وزير
ويقدمه ��ا رئي� ��س وزراء مع ��ول علي ��ه م ��ن الكتل
احلزبي ��ة و االح ��زاب ،فاملعادل ��ة الي ��وم تختل ��ف
فرئي�س الوزراء الذي يعده البع�ض �أنه قادر على
حل الق�ضايا ال ميتلك ال�سلطة الكافية على حتديد
وت�شخي�ص ومعاجل ��ة الق�ضايا املطروحة ب�سبب
ع ��دم قدرته على ت�سي�ي�ر الأمور والدلي ��ل فقدانه
ال�سيط ��رة على ال�شارع الذي ب ��ات غا�ضب ًا م�ستا ًء
من كل الإجراءات التي ت�صدر من قبل احلكومة،
الق�ضي ��ة الأخ ��رى لقد �أوه ��م العراقي�ي�ن �أنف�سهم
بهذه اال�ستقالة التي قد تكون احلبل الذي يتعلق
ب ��ه الغري ��ق خ�صو�ص� � ًا و�إن الأي ��ام ال�سابقة كان
اجلمه ��ور ينتظر ه ��ذه اال�ستقالة الت ��ي كانت من
املمك ��ن �أن ُتهدِ ئ نوعا ما ال�شارع بعد �سقوط هذا
العدد الكبري من ال�شهداء واجلرحى.
عندم ��ا نقر�أ م ��زاج ال�شارع العراق ��ي جنده نكون
�أم ��ام �صورت�ي�ن الأوىل تب�ي�ن رغبة بتق ��دمي هذه
اال�ستقال ��ة التي يعدها هذا الق�سم م ��ن �إنها بداية
لتح�س�ي�ن الأو�ض ��اع �أو بداية لتنفي ��ذ الإجراءات
التي تعمل على حتقيق املطالب ،ال�صورة الثانية
وميثلها جمهور راف�ض �أن يقف عند هذا اجلزء ال
بل رفع �سقف املطال ��ب التي يراها الكثريون �إنها
قد تعمل عل ��ى حت�سني الو�ضع وتعمل على تهدئة
ال�شارع ،لكن باملح�صلة ف�إن املواطنني ب�شكل عام
وكل حتركاته ��م تعك� ��س م ��دى رغبته ��م بالتغيري
با�ستخ ��دام كاف ��ة الط ��رق ال�سلمي ��ة الت ��ي تعك�س
�أي�ض� � ًا الوجه ��ة احل�ضارية جلمه ��ور املتظاهرين

الذي ��ن تر�سخ ��ت يف �أذهانه ��م �أن ا�ستقالة رئي�س
الوزراء لي�ست احلل الوحيد خلروجهم وبالدهم
م ��ن ه ��ذه الظالم ال ��ذي خ ّي ��م عليهم طيل ��ة ال�ستة
ع�ش ��ر عام ًا املا�ضي ��ة ،وهذا �أي�ض� � ًا يعك�س ارتفاع
ن�س ��ب الوع ��ي ل ��دى جي ��ل ال�شب ��اب ال ��ذي ن�سف
كل املخطط ��ات الرامي ��ة ل�ش ��ق ال�ص ��ف الوطن ��ي
وتفتي ��ت بني ��ة املجتم ��ع و�إزال ��ة كل ما ل ��ه عالقة
بالتفرق ��ة والتهمي� ��ش ،لق ��د �أدرك املتظاهرون �أن
التم�سك مبطالبهم ورفع �سقفها هو احلل الوحيد
النت ��زاع حقوقه ��م امل�سلوبة طيلة ه ��ذه ال�سنوات
بع ��د �أن تو�صل ��وا �إىل قناع ��ة تامة �إنه ��م وحدهم
من يخو�ض ��ون معركتهم �ضد الف�ساد واملف�سدين،
فال ��دول االقليمية حتاول وبق ��وة �أن حتافظ على
مكت�سباته ��ا يف العراق عن طريق م�ساندة النظام
احلايل ،والأمم املتحدة ها هي اليوم متار�س ذات
االج ��راءات املخزية جتاه ال�شع ��ب العراقي فهي
معروفة مبواقفها التي �أنهكت ال�شعب ،و�ساهمت
�أي�ض� � ًا منذ احتالل الع ��راق للكويت ولغاية اليوم
عل ��ى تدمري ال�شع ��ب العراقي و�إنهاك ��ه من خالل
�إقراراتها ووقوفها بطرق مبا�شرة وغري مبا�شرة
مع النظام يف العراق �ضد ال�شعب.
بالنتيجة فان اال�ستقالة وما بعدها وما قبلها و�أي
�إج ��راء ممكن �أن يت ��م اتخاذه من قب ��ل ال�سلطتني
الت�شريعي ��ة والتنفيذية �إذا مل يكن منا�سب ًا ملطالب
املتظاهري ��ن والفقراء واملت�ضرري ��ن من �سنوات
الف�ساد والتهمي� ��ش واالق�ص ��اء واالنك�سارات لن
يك ��ون جمدي ًا بل ال نفع منه ،بالت ��ايل ف�إن الأمور
ق ��د تتج ��ه �إىل �أن تكون �أكرث ت�أزم� � ًا و�أكرث �ضرر ًا
على ال�ش ��ارع ،وعلى احلكومة �أن تتخذ اجراءات
منطقي ��ة غ�ي�ر ا�ستفزازي ��ة  ،ف� ��إن قط ��ع االنرتنت
واخلط ��ب اال�ستفزازي ��ة التي حت ��اول من خاللها
احلكوم ��ة �أن تبني ال�ضرر الذي يخلفه االحتجاج
والقمع واالعتقال واخلطف كلها يف احلقيقة تزيد
من زخ ��م االحتجاج ،بالتايل فان هذه الإجراءات
احلكومية غري جمدية وت�ؤزم املوقف �أكرث وتزيد
من غ�ض ��ب ال�شارع و�سخط ��ه ،باملقابل ف�إن الكتل
احلزبية والأحزاب برمتها باتت على قناعة تامة
م ��ن �إنها ا�صبح ��ت مرفو�ضة وغ�ي�ر مرغوب فيها
وعلي ��ه ال بد م ��ن �أن تتعامل م ��ع املوقف بعقالنية
ومنطق قبل فوات الآوان.
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مهن ��ي متخ�ص�ص م ��ن امل�شتغلني يف جمال
القانون والعارفني بالد�ستور وعلم الإدارة
واملجتمع مم ��ن ال يزيد عدده ��م على ثالثة
�أ�شخا� ��ص ،عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال .ميك ��ن �أنْ
ي�ض ��ع ه� ��ؤالء املخت�ص�ي�ن ممن ي�شه ��د لهم
بكف ��اءة الإنت ��اج يف مي ��دان عمله ��م ولي�س
فق ��ط املعروفي ��ة وال�شه ��رة والإنت�ش ��ار
التعدي�ل�ات املقرتحة لتناق�ش من قبل جلان
وهيئ ��ات �أخ ��رى و�ص ��و ًال �إىل الإ�ستفت ��اء
ال�شعبي العام عليه ��ا .ويبقى الرهان قائم ًا
عل ��ى مدى توف ��ر الإرادة الوطنية العراقية
اخلال�ص ��ة لتوف�ي�ر امل�ستلزم ��ات املادي ��ة
والأخالقية الالزمة لنجاح جلنة التعديالت
الد�ستورية املقرتحة يف مهمتها خلدمة كل
العراقي�ي�ن ولي�س طرف� � ًا من ��ه �أو طائفة �أو
جماعة عرقية.
من جان ��ب �آخر وعلى افرتا� ��ض الأخذ مبا
تقدم م ��ن ر�أي علمي فيما يتعل ��ق بحيادية
وا�ستقاللي ��ة وحج ��م اللجن ��ة يالح ��ظ � ّأن
املادة املذكورة اخلا�ص ��ة بتعديل الد�ستور
حتدد �سقف ًا زمني� � ًا ال يتجاوز فرتة الأربعة
�أ�شه ��ر كح ��د �أعلى لإجن ��از مهمته ��ا .وهذا
يعن ��ي �أ ّنه ��ا ميك ��ن �أنْ تنج ��ز مهمته ��ا قب ��ل
انته ��اء تلك املدة خا�ص ��ة و� ّأن فرتة الأربعة
�أ�شه ��ر فرتة طويلة �إذا م ��ا �أخذ يف الإعتبار
�ضغط املجتمع واحلاجة امللحة فيه للعودة
�إىل ح ��االت الإ�ستقرار والوئ ��ام لي�س ب�أي
ثم ��ن كان و� مّإنا عل ��ى �أ�سا�س تلبية املطالب

الأ�سا�سية وامل�شروع ��ة ملتظاهري ت�شرين.
ي�ؤخذ بالإعتب ��ار هنا � ّأن متظاهري ت�شرين
ال ميثل ��ون �أنف�سه ��م فح�سب ب ��ل وميثلون
�شباب ًا مثلهم مل ت�سم ��ح ظروفهم بامل�شاركة
والإنخ ��راط يف التظاه ��ر الفعل ��ي معه ��م
�إىل جان ��ب فئ ��ات عمري ��ة وجندرية �أخرى
جتل ��ى �أكرثه ��ا به ��اء ًا يف م�شارك ��ة �أع ��داد
كب�ي�رة م ��ن الفتي ��ات العراقي ��ات ال�شابات
م ��ن طالبات املدار� ��س واملعاه ��د والكليات
وبخا�ص ��ة كلي ��ات الط ��ب والتمري� ��ض
والفن ��ون اجلميل ��ة واملوظف ��ات املحدثات
م ��ن طبيب ��ات و�صيدالني ��ات ومهند�س ��ات
ومعلم ��ات� ،إل ��خ .ع�ب�ر كل ه� ��ؤالء بن�س ��ب
متفاوتة عن مدى الت�ضامن والدعم ملطالب
متظاهري ت�شرين من خالل تقدمي خدمات
�ساهم ��ت ب�إدام ��ة ن�س ��غ �سلمي ��ة التظاه ��ر
كالطع ��ام وال�ش ��راب والنظاف ��ة و�إ�ص�ل�اح
م ��ا ميك ��ن �إ�صالح ��ه م ��ن كهرباء وم ��اء بل
وحت ��ى امل�ساهمة ب�صب ��غ الأر�صفة و�ضمن
امكاناته ��م املادي ��ة وال�شخ�صي ��ة املحدودة
�أ� ً
صال .ح�صل ه ��ذا يف املطعم الرتكي الذي
�ص ��ار كعب ��ة للمتظاهري ��ن و�ساح ��ة ونفق
التحري ��ر وت�أهي ��ل بع� ��ض جدارياتها ومن
�أبرزه ��ا جداري ��ة الأم للفن ��ان فائق ح�سن.
فع ��ل متظاه ��روا ت�شرين كل ه ��ذا ليظهروا
قوته ��م و�إرادتهم احل ��رة النقي ��ة للمطالبة
بالإ�ص�ل�اح املج ��رد وم ��ن �أج ��ل اجلمي ��ع.
وليظهروا من جان ��ب �آخر ف�شل م�ؤ�س�سات

خدمي ��ة حكومي ��ة كثرية لع ��ل م ��ن �أبرزها
�أمان ��ة بغداد الت ��ي ت�ستقوي عل ��ى الفقراء
م ��ن �أ�صح ��اب الب�سطي ��ات والع�شوائي ��ات
دون توف�ي�ر البدي ��ل له ��م وتق ��ف اليوم بال
ح ��راك �أمام تراكم النفايات واخلراب الذي
يعم �أحياء العا�صمة رغ ��م �إمكاناتها املادية
والب�شرية ال�ضخمة.
يالح ��ظ � ّأن تقني ��ة و�أ�سل ��وب امل�ل�اواة بني
الدول ��ة واملجتم ��ع ل ��ن ت�ؤدي ��ا �إىل نتائ ��ج
�إيجابي ��ة وبخا�ص ��ة �إذا م ��ا ا�ستغرق ��ا زمن ًا
طوي�ل ً�ا .حت ��دث امل�ل�اواة ب�ي�ن الأط ��راف
املتخا�صم ��ة واملتعادي ��ة ولي� ��س ب�ي�ن
اخل ��ادم واملخ ��دوم .واخل ��ادم هن ��ا الدولة
مب�ؤ�س�ساته ��ا الت�شريعي ��ة والتنفيذي ��ة
والق�ضائي ��ة �أم ��ا املخ ��دوم فه ��و املجتم ��ع
العراقي بجماعات ��ه املتعددة واملتنوعة يف
ظل نظام �سيا�سي مينح ال�شرعية ملن ي�ؤدي
واجبات ��ه ووظائف ��ه ويخ�ض ��ع للمحا�سب ��ة
وامل�سائلة ال �أنْ يكتفي بجني املزايا وي�ضع
نف�سه �أو جماعته فوق ال�شرائع والقوانني.
اخت ��ار متظاه ��روا ت�شري ��ن م ��ن ال�شب ��اب
العراق ��ي اخل ��روج ع ��ن �صمته ��م والنزول
�إىل ال�ساح ��ات يف خط ��وة �أولي ��ة للمطالبة
باحلق ��وق مقابل ت�أدية الواجب ��ات .بيد � ّأن
م ��ا حتق ��ق حتى الآن مم ��ا ي�سمى ب� �ـ "حزم
ا�صالحية فورية عاجلة" ،ينذر ب�إنفجارات
�شعبي ��ة �أع ��م و�أو�سع وحتى �أعم ��ق بعد �أنْ
حتط ��م حاج ��ز اخل ��وف وال�ت�ردد .يطالب

متظاه ��روا ت�شري ��ن بتحقي ��ق تغ�ي�رات
جوهري ��ة عل ��ى م�ست ��وى الأداء ليك ��ون
اخل ��ادم خادم� � ًا بح ��ق واملخ ��دوم خمدوم ًا
بح ��ق� ،أي�ض� � ًا .يطال ��ب ه� ��ؤالء ال�شب ��اب
بع ��راق خ ��ال م ��ن التدخ�ل�ات اخلارجي ��ة
الت ��ي تعتا� ��ش عل ��ى ث ��روات العراقي�ي�ن
وحقوقهم امل�شروع ��ة لإ�ستثمارها والتمتع
به ��ا .يطالب ��ون بع ��راق ق ��ادر عل ��ى متويل
م�ؤ�س�سات ��ه بذاته وبحك ��م امكاناته املادية
والب�شرية وحمايته م ��ن الإخرتاقات التي
ت�ستهدف �أمنه و�سالمت ��ه وم�ستقبل �أبنائه
من خ�ل�ال ال�سم ��اح للمخ ��درات والتهريب
وغريه ��ا من الآفات امله ��ددة له �أنْ تنال منه
دون �أنْ حترك ال�سلط ��ة التنفيذية ما يكفي
من الإمكانات لوقفها وو�ضعها عند حدها.
متظاه ��روا ت�شري ��ن �شب ��اب واع وم ��درك
مل ��ا يق ��ول ويطالب ب ��ه بدليل حترك ��ه الذي
بدا عفوي� � ًا ومفاجئ� � ًا للكثريي ��ن ولك ّنه يف
حقيق ��ة الأمر منظم وتعب ��وي بدليل الدعم
ال ��ذي تلقاه عل ��ى الفور لتوف ��ر م�ستلزمات
القناع ��ة والوع ��ي ب ��ه �شعبي� � ًا وجمتمعي ًا.
تظاهرات ال�شباب العراق ��ي غري امل�سبوقة
ه ��ذه تتطل ��ب �سيا�س ��ات و�إج ��راءات غ�ي�ر
م�سبوق ��ة� ،أي�ض� � ًا .مل يع ��د جمدي� � ًا منا�شدة
ال�شباب باحلر�ص عل ��ى �سلميتها من حيث
� ّأن هذا ما يفعلون ��ه ّ
ولكن املطلوب �أنْ تعي
القوى الت ��ي �أ�ستهانت مبطالبه ��م � ّأن وقت
احل�ساب قد ح ّل و�أتى.

ال ُمحَ ِّرك العاطل ...وخدمة المجتمع ؟
ْ
أعقبت
في البدء ال ُبدَّ من المرور على الأحداث ذات الإيقاع الدراماتيكي التي �
�إجراء االنتخابات البرلمانية يوم ِ 2018 / 5 /12من مثل حملة الطعن بنزاهة
االنتخابات نف�سها  ،وعمليات الت�شهير بوجود تزوير في �صناديق االقتراع ،
ثم بعد ذلك تم �إعفاء �أع�ضاء الهيئة العليا الم�ستقلة لالنتخابات من المهام
الموكلة �إليهم وفق القانون ليتم �إنتداب ق�ضاة من �أجل �إعادة الفرز والعد
اليدوي  ،ليعقب ذلك حادث حرق مخازن �صناديق االقتراع في مركز الر�صافة
حملة بالأجهزة الفنية
تك�سر لبع�ض الرفوف التي كانت ُم َّ
وبعدها �إنهيار �أو ّ
الداخلة بعملية �إدخال البيانات الخا�صة بعملية االنتخاب  ،وبعد كل هذا
ْ
خرجت االنتخابات من كل تداعيات تلك الأحداث وتبعاتها بنتيجة �صافية ال
ت�شوبها �شائبة وكانت النتائج مطابقة ! ... 100%؟

وبع ��د لغ ��ة الأرق ��ام ب ��د�أتْ لغ ��ة املكون ��ات
الثالث ��ة وتقابله ��ا لغ ��ة الرئا�س ��ات الث�ل�اث
 ،فامل ّك ��ون ال�س� � ّني ( باملعن ��ى ال�سيا�س ��ي
للت�سمي ��ة والعن ��وان) ويف جل�س ��ة عا�صفة
دارتْ حوله ��ا اال�سئل ��ة و�شابه ��ا الغمو�ض
�إنته ��تْ اىل ال�سي ��د  :حمم ��د احللبو�س ��ي
رئي�س ًا للربملان .
يف حني �إنته ��تْ اجلل�سة الطويل ��ة للم ّكون
الك ��ردي( باملفهوم القوم ��ي للعنوان داخل
االط ��ار ال�سيا�س ��ي) ب َغ َلب ��ة ال�سي ��د :بره ��م
�صالح رئي�س ًا للجمهورية العراقية.
املُ ّك ��ون ال�شيع ��ي (بذات املعن ��ى ال�سيا�سي
للت�سمي ��ة والعن ��وان) �أهم� � َل وجتاه� � َل
الأ�سم ��اء التي ترددتْ كث�ي�ر ًا يف الأو�ساط
ال�سيا�سي ��ة و�س ��ط التكهن ��ات والتوقع ��ات
التي ت�شبه الرمال املتحركة و�أخري ًا �إنتهى
هذا املُ ّكون (توافقي ًا ) اىل ال�سيد :عادل عبد
امله ��دي ليك ��ون املُ ّكلف بت�شكي ��ل احلكومة
اجلدي ��دة يف غ�ضون �شهر لتحك ��م العراق
حتى العام . 2022
كل هذا جرى ،وما زال يجري ،و�سط غياب
غام� ��ض ومق�ص ��ود مل ��ا يُ�س َّم ��ى ب( الكتل ��ة
االك�ب�ر ) �أو (الكتلة االكرث ع ��دد ًا) ومع ُه مت
تغيي ��ب التف�س�ي�ر الغام�ض ه ��و الآخر لهذا
املفه ��وم من قبل املحكم ��ة االحتادية  ،وهو
التف�س�ي�ر الذي يخال ��ف  -يف �أق � ِّ�ل تقدير-
كافة مفاهيم نتائج االنتخابات املعمول بها
يف الدول التي تر�سخ ��تْ بها الدميقراطية
و�آلياتها منذ مئات ال�سنني .
ح�سن� � ًا  ..لق ��د كان م ��ا كان  ...و�أ�ستح�ض ٌر
هنا مقولة ال�شاع ��ر :جون غودفري ماك�س
 ( �أن ال�صفق ��ات ال�سيا�سي ��ة مث ��ل ال�سجقُك ّلم ��ا زادتْ معرفتن ��ا بطريق ��ة �صنعه ��ا َق َّل
�إحرتامن ��ا له ��ا ) والآن وبع ��د �أن ب ��د�أت
املرحل ��ة الت�أريخية املف�صلي ��ة الأخرية يف
احلي ��اة ال�سيا�سي ��ة العراقي ��ة ال�ساخنة بل
يقرب من عام على ت�شكيل
امللتهبة وبعد ما ُ
حكوم ��ة ع ��ادل عب ��د امله ��دي  :ه ��ل � َ
أجن � َ�ب

ذل ��ك املخا� � ُ�ض ال�صعب والطوي ��ل حكوم ًة
عراقي� � ًة بهويةٍ وهموم وطنية بحجم وقدر
معان ��اة املجتمع الذي �إنتخبه ��ا لتكون تلك
احلكوم ��ة املرج ��وة ق ��ادرة عل ��ى حتوي ��ل
الف�ش ��ل احلكوم ��ي املزمن و�ضع ��ف الأداء
امل�ؤ�س�ساتي اىل ق ��وةٍ وطنيةٍ  ،وتتمكن من
حتريك عجل ��ة االقت�ص ��اد العراق ��ي ليكون
�إقت�ص ��ادا ً فاع�ل� ًا  ،ومتح ��رك ًا  ،وبخط ��وط
بيانية مت�صاعدة ومتنامية ؟
�إنَّ ج�سامة الت�ضحيات التي ق َّد َمها املجتمع
العراق ��ي من ��ذ ح ��رب الإطاح ��ة بالنظ ��ام
ال�صدام ��ي ال�ساب ��ق عام  2003وم ��ا ج ّرت ُه
م ��ن وي�ل�ات وخ�سائ ��ر ب�شري ��ة ومادي ��ة
و�إقت�صادي ��ة مع �إنهيار كام ��ل لبنية الدولة
العراقية القدمية التي ت�أ�س�ستْ عام 1921
 ،ف�ض�ل� ًا عن الرتكة الثقيل ��ة للنظام ال�سابق
نف�س ��ه وعل ��ى مدى ع�ش ��رات ال�سنني  ،كان
يتوج ��ب �أن تك ��ون حا�ض ��ر ًة يف واجه ��ة
امل�شهد ال�سيا�سي املُن َتظر والعقل ال�سيا�سي
�سمي ب(العملية
اجلديد قبل الدخول فيما َّ
ال�سيا�سي ��ة) الت ��ي �أ�صبح ��تْ ه ��ي ال�شغ ��ل
ال�شاغ ��ل (للدول ��ة العراقي ��ة )وب ��د ًال من �أن
تعم ��ل تل ��ك العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة وطبقته ��ا
احلاكم ��ة عل ��ى بن ��اء الدول ��ة والإ�ضطالع
مبهمة البن ��اء الفوق ��ي للمجتم ��ع العراقي
وحت�سني النمو االقت�صادي وحتقيق الأمن
والأم ��ان املجتمع ��ي والعم ��ل عل ��ى توفري
احلي ��اة احلرة الكرمية  ،مقابل هذا وغريه
وجدن ��ا �أن �إدارة (العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة)
ومالحقة يومياتها وال�صراع بني �أجنحتها
ورموز ال�سلطة هي ال�شغل ال�شاغل للدولة
الت ��ي باتتْ �شبه ُمعّطلة �أو متوقفة عن �إداء
مهامها �أو القيام بواجباتها وم�س�ؤولياتها
إنتخب تلك احلكومة .
جتاه ال�شعب الذي � َ
ثمة �إزدواجي ��ة ُم ّ
حرك (الدولة ) يف
عطلة ملُ ِ ّ
�أداء واجباتها وم�س�ؤولياتها �إزاء (ال�شعب
) وبناء املجتمع ،وتتمثل هذه الإزدواجية
بت�ص ��دي رج ��ال ال�سيا�س ��ة و�أحزابه ��ا

وحركاتها وم�سمياته ��ا العديدة واملتكاثرة
..ت�ص ��دي تلك الق ��وى ال�سيا�سي ��ة املُهيمنة
بق ��وة ال�سلطة والنفوذ وامل ��ال العام للقيام
بواجبات (بناء الدولة)من خالل الوزارات
وامل�ؤ�س�س ��ات التنفيذية وهو م�أزق العملية
ال�سيا�سية اخلطري الذي ما زالتْ تدور يف
دائرت ��ه دون �أن تعمل على اخل ��روج مِ ن ُه ،
فهن ��اك املئ ��ات ب ��ل الآالف م ��ن املنخرط�ي�ن
بالعملي ��ة ال�سيا�سية واملنظوي ��ن لتياراتها
وحركاتها ولكن لن�س�أل انف�سنا :
 ك ��م م ��ن ه� ��ؤالء لدي ��ه الق ��درة والكف ��اءةوالتخ�ص� ��ص العلم ��ي لك ��ي يت�ص ��دى
لعملية(بن ��اء الدول ��ة )ع�ب�ر وزاراته ��ا
وم�ؤ�س�ساتها ودوائرها اخلدمية ؟
�إنَّ مفه ��وم الدولة ،هن ��ا ،باملعنى الوظيفي
يلزمها �أن تقوم بواجبها الأول وهو (خدمة
املجتمع) ب ��كل �أنواع و�أ�صن ��اف وعناوين
اخلدم ��ة املجتمعي ��ة  ،و�إ ّال م ��ا ه ��و واجب
الدول ��ة وهي ت�صرف ملي ��ارات الدوالرات
يف كل عام من خالل موازنة �سنوية تدخل
فيه ��ا الكث�ي�ر م ��ن امل�ساوم ��ات وال�صفقات
ال�سيا�سي ��ة قب ��ل �أن تدخ ��ل حي ��ز التنفيذ ؛
وم ��ا �أن تو�ض ��ع تل ��ك املوازن ��ة الت�شغيلية
واال�ستثمارية حتى جتد �أن رجال ال�سيا�سة
والأح ��زاب واملكون ��ات الذي ��ن يت�صدرون
الواجه ��ة االمامي ��ة ملاي�سم ��ى ب(العملي ��ة
ال�سيا�سي ��ة )ومن خالل نظ ��ام املحا�ص�صة
ولغ ��ة املكون ��ات يف تق�سي ��م ال ��وزارات
والهيئ ��ات امل�ستقل ��ة والدرج ��ات اخلا�صة
ووكالء ال ��وزارات وامل ��دراء العام�ي�ن ق ��د
�أت ��وا على تل ��ك املوازنة الت ��ي مل تحُ ْ
قق �إال
القليل م ��ن اخلدمات العامة للمجتمع الذي
يع ��اين من ارتفاع ن�سب ��ة البطالة ،و�إزدياد
يف ن�سب ��ة الفقر ،م ��ع �إ�ستم ��رار �أزمة مالية
خانقة ا�صابت مفا�صل احلياة االقت�صادية
بال�شل ��ل والعجز � ،إ�ضاف ��ة ً اىل م�أزق امللف
االمن ��ي وتعقيدات ��ه ،و�سرط ��ان الف�س ��اد
امل�ست�ش ��ري يف ج�سد الدول ��ة وم�ؤ�س�ساتها

ر�ضا المحمداوي

ودوائره ��ا  ،ويف احل�صيلة االخرية يبدو
املواط ��ن العراقي مع ��وز ًا  ،فقري ًا يف حني
ان ��ه يعي� ��ش يف بلد ثري ت� � ّد ُر االر�ض التي
حت ��ت قدمي ��ه ملي ��ارات ال ��دوالرات يومي ًا
ولكنها تذهب �سدىً .
من هنا يج ��يء ال�س�ؤال ال�صعب ع ّما قدمت ُه
حكومة رئي� ��س الوزراء ع ��ادل عبد املهدي
وه ��ي تقرتب من ال�سن ��ة الأوىل من عمرها
 ،خا�ص� � ًة بعد �إكتم ��ال الكابينة الوزارية ،
وبع ��د ما يُفرت� � ُ�ض ان املوازنة – وهي يف
�أ�شهره ��ا الأخرية  -قد وف َّرتْ الغطاء املايل
لفق ��رات املنهاج العام للحكومة وبرناجمها
ال�سنوي والذي �أعل ��ن عنه رئي�س الوزراء
وقر�أ ُه بنف�س ��هِ على ر�ؤو�س �أع�ضاء جمل�س
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ت�ستم ُّد قوته ��ا و�شخ�صيته ��ا وهيبتها مما
َق َد َم ْت� � ُه لإبناء جمتمعه ��ا الذي َو َ�ض� � َع ثق َت ُه
بها ؟
ويف معاينة تاريخية عامة لل�سنوات ال16
ُ
ُو�صف �أو يُ�س َّمى عاد ًة
املا�ضية من عمر ما ي
ب(التغي�ي�ر ) ال ��ذي �أعقب �سق ��وط النظام
ال�ساب ��ق ع ��ام  ،2003وبعد ع ��دة حكومات
ديقراطي ��ة ُم َ
نتخب ��ة  ،وبع ��د ع ��دة دورات
برملاني ��ة جن ��د �أن النظ ��ام الدميقراط ��ي
لدينا يف العراق ومن خ�ل�ال �إعتماده مبد�أ
املحا�ص�ص ��ة املكوناتي ��ة و�آلي ��ة التوافقي ��ة
ال�سيا�سية قد ثبت �أ َّن ُه نظام لي�س مب�ستوى
قي ��ام (دول ��ة ) ورث ��تْ الكث�ي�ر م ��ن ت ��ركات
النظ ��ام ال�صدام ��ي وه ��ي ت ��ركات ثقيل ��ة
وذات طبيع ��ة مرتاكمة  ،كم ��ا ان احل�صيلة
النهائية للحكومات الدميقراطية املتعاقبة،
ومعه ��ا كذل ��ك احل�صيلة النهائي ��ة للدورات
االنتخابي ��ة الربملاني ��ة مل تك ��ن مب�ست ��وى
طموحات النظ ��ام الدميقراطي نف�سه الذي
كانت الطبقة ال�سيا�سية ومعها املجتمع قد
عل َّقا عليه الكثري من الآمال والطموحات ؟
* ناقد و�شاعر وخمرج تلفزيوين
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الوا�شنطون بو�ست" :التك تك" املتوا�ضع ثالثي العجالت �صار رمز ًا لإنتفا�ضة العراق
لطفية الدليمي

ن�شرت �صحيفة (وا�شنطن بو�ست)
العاملية مقالة ،كتبها (م�صطفى �سامل)
و(مرييام ِبرغر) ،و ُن ِ�شرت يف عدد
ال�صحيفة ال�صادر يوم  1نوفمرب
(ت�شرين ثاين) .2019
�أقدّ م �أدناه ترجمة لهذه املقالة.
املرتجمة

�إ ّنه ��ا عرب ��ة التوكت ��وك ( قبالة �س ��يارات الالند
ك ��روزر ) الت ��ي حتت� � ُّل قل ��ب �إنتفا�ض ��ة العراق ،
ووا�ض � ٌ�ح متام� � ًا �أن التوكت ��وك املتهالك ��ة حتوز
ق�صب ال�سبق حتى الآن .
لطامل ��ا ر�أت ك�ث�ر ٌة م ��ن العراقي�ي�ن يف عرب ��ة
التوكت ��وك املتوا�ض ��عة (نظرية عربة الريكا�ش ��ا
الهندية) و�س ��يلة نقل للطبقات الكادحة باملقارنة
م ��ع �س ��يارات الأج ��رة ال�ص ��فراء (التاك�س ��ي)
الأك�ث�ر وجاه ��ة وتكلفة مادي ��ة  ،وقد �إقت�ص ��رت
خدم ��ات التوكت ��وك على النا�س الأك�ث�ر فقر ًا يف
العا�ص ��مة بغداد ؛ يف حني �إعتاد املن�ضوون �إىل
الطبقة ال�سيا�س ��ية العراقية فاح�ش ��ة الرثاء على
التطواف يف ال�شوارع العراقية وهم يتبخرتون
ب�سياراتهم الراقية غالية الثمن .
وعل ��ى ح�ي�ن غرة  ،مل ي ُع ��د يف العراق ماميكنه
�أن يب� � ّز جنم �س ��وّ اق التوكتوك  -ه� ��ؤالء الفتية
النب�ل�اء ال�ش ��جعان الذي ��ن يخاط ��رون بحياتهم
وه ��م يندفعون و�س ��ط غي ��وم غازات م�س ��يالت
الدم ��وع اخلانق ��ة ور�ش ��قات الر�ص ��ا�ص لك ��ي
املحتجني امل�ص ��ابني وينقلوهم باملجان
ينق ��ذوا
ّ

للم�ست�شفيات �أو �س ��يارات الإ�سعاف التي تعجز
عن �إقتحام �أكدا�س اجلموع املتظاهرة .
�أ�س ُت�ش � ِ�هد حتى الآن ماين ��وف على املائتني من
املتظاهري ��ن  ،و�أ�ص ��يب �آالف �أخ ��رى منه ��م يف
التظاهرات املناوئة للحكومة  -تلك التظاهرات
التي قدح �شرارتها الفقر  ،والف�ساد امل�ست�شري ،
والبطالة  ،واخلدمات العامة املتهالكة � .س ��وّ اق
التوكت ��وك  ،الذين كانوا مركونني على هوام�ش
احلياة قب ��ل هذه التظاه ��رات  ،وكان ��وا تعبري ًا
رمزي� � ًا �ص ��ارخ ًا عن امل ��دى املوغل يف الب�ش ��اعة
الذي �آل ��ت �إليه حي ��اة معظم العراقي�ي�ن  ،قفزوا
�إىل �ص ��دارة امل�ش ��هد العراقي اليومي و�ص ��اروا
�أبطاله املتوّ جني  ،وهم الذين �أبقوا على دميومة
روح الإنتفا�ض ��ة العراقية ّ
بكل ماحتمله مفردة (
الدميومة ) من معنى َح ْريف مبا�شر .
ثمة ر�س ��ومات جدارية جديدة غزت العا�صمة
بغ ��داد وتوّ ج ��ت الإنتفا�ض ��ة العراقية بو�ص ��فها
الر�س ��ام  ،املطرب
( ث ��ورة التوكتوك )  .ح�س ��ام ّ
العراق ��ي ذو ال�ش ��عبية الوا�س ��عة � ،أطل ��ق م ��ن
جانبه �أن�ش ��ودة غنائية وطنية تتغنى ببطوالت
املتظاهري ��ن و�س ��وّ اق التوكت ��وك  ،وو�ص ��فت
الأن�ش ��ودة ه� ��ؤالء بالأبط ��ال  ،وق ��د ُ�ص ��وّ رت
فيديوي ًا مع م�ش ��اهد لبع�ض املتظاهرين و�سوّ اق
التوكت ��وك وه ��م يف حوم ��ة الفع ��ل احلقيق ��ي
البطويل يف �ساحات التظاهر .
ق ��د يب ��دو التوكتوك �أق ��رب �إىل لعب ��ة ؛ ( لك ّنه
ق ��ادر على �إحداث دمار مث ��ل دبابة ) مثلما تقول
م�سجل
�إحدى �أن�ش ��ودات املتظاهرين يف فيديو ّ
م ��ن قل ��ب احل ��دث  .يف فيدي ��و �آخر ّ
مت ب ّث ��ه حي ًا
على ال�شبكة العاملية تظهر جمموعة من الفتيات
املتظاه ��رات اليافع ��ات وهنّ مبتهج ��ات يتغ ّنني
جذ ًال ب�س ��ائق توكتوك �صغري ر�ش ��يق اجل�سم ؛
فم ��ا كان منه �س ��وى �أن يختنق بالعربات بعد �أن
غلبته م�شاعره الدفينة .
مل تنقط ��ع �س ��يول املتطوّ عني على رفد �س ��احة
التحرير و�س ��ط العا�ص ��مة بغداد بكميات هائلة
م ��ن الطع ��ام وال�ش ��راب والأدوي ��ة والأقنع ��ة
الواقية من الغازات  ،ويُعطى �س ��وّ اق التوكتوك
الأ�س ��بقية يف احل�ص ��ول عل ��ى تل ��ك التجهيزات
 .كان ه� ��ؤالء الفتي ��ة ال�ص ��غار  ،ولغاية �أ�س ��ابيع
قب ��ل بدء التظاهرات  ،يكافحون للح�ص ��ول على
مايع ��ادل ع�ش ��رين دوالر ًا يقيم ��ون به ��ا �أوده ��م
اليومي ؛ (�أما الآن فقد �ص ��اروا �أبطا ًال وجنوم ًا

يف نظر ال�شعب العراقي) .
دخل ��ت عرب ��ات التوكتوك امل�ش ��هد العراقي يف
ال�س ��نوات القليلة املا�ض ��ية باعتبارها �إ�ستجابة

ناجعة �إزاء الإختناق ��ات املرورية املتعاظمة يف
�ش ��وارع بغداد ف�ض�ل ً�ا عن كونها بدي�ل ً�ا �أرخ�ص
تكلف ��ة من �س ��يارات الأجرة (التاك�س ��ي) � .ش ��اع

�إ�س ��تخدام عرب ��ات التوكت ��وك املجه ��زة مبح ّرك
�ص ��غري �أول الأم ��ر يف مدين ��ة ال�ص ��در ( �إح ��دى
القطاع ��ات الأك�ث�ر فقر ًا واكتظاظ ًا بال�س ��كان يف
�أطراف بغداد ) ل ّأن عربات التوكتوك ت�س ��تطيع
بيُ�سر ولوج ال�شوارع ال�ضيقة وغري املعبّدة .
ك� � ّرار ح�س�ي�ن � ،س ��ائق التوكتوك ذو ال�س ��بعة
ع�ش ��ر ربيع ًا ويرتدي مالب�س مت�سخة وممزقة ،
هو �أحد �س ��كان مدينة ال�ص ��در  .يقول ك� � ّرار �إنه
ن ��زل ل�ش ��وارع بغداد من ��ذ الي ��وم الأول من بدء
التظاه ��رات  ،وهو الي�أبه باملخاط ��ر التي ميكن
�أن تناله � " .أنا هنا لكي �أ�ساهم بواجبي يف هذه
الث ��ورة "  ،هذا مايقوله ك ّرار ث ّم يردف معقب ًا " :
ملحة لنا ؛ فما كان بو�سعنا
�شعرنا �أن ثمة حاجة ّ
�س ��وى تلبي ��ة ن ��داء الواج ��ب " � .أ�ص ��يب ك� � ّرار
يوم ال�س ��بت املا�ض ��ي ( 26نوفم�ب�ر  ،املرتجمة)
بعبوة غاز م�س ��يل للدموع �أ�ص ��ابت �ساقه ؛ ومع
هذا فقد ت�س ��امى على �إ�ص ��ابته واندفع لنقل �أحد
املتظاهري ��ن امل�ص ��ابني �إىل �س ��يارة �إ�س ��عاف ،

ت�����ل�����ك ال������ت������ي ب����ق����ي����ت م�������ن ر�����ش����ت
يا�سين طه حافظ

عالم �إيران ،امتدادات عوالم
فار�س القديمة ،حيث الجمال
الذي يتحدثون عنه والق�ص�ص
العجاب التي تروى عن الع�شاق
و�أ�صحاب الحكمة ومبتدعي الأفكار
وعن الن�ساء اللواتي يعبدن اهلل
وانوثتهن ...كنت �أجوب مدائن ذلك
العالم وقراه  ...عالم عجب و�أقول
عجب لأني ال �أقدر �أن �أ�صف و�أعجز
عن �أن �أقول ما رايت وما انتبهت له
وما عرفت عن كثب �أو من لقاء ترك
في القلب رحيق ًا تل�سع لذته حتى
اليوم.

حني كن ��ت مدر�س� � ًا لالجنليزي ��ة يف كربالء
كنت �أ�س ��مع يف ال�س ��وق كلمة ر�شت ،هو رز
ر�ش ��ت الذي ع ��رف النا� ��س لذته .فال�س� ��ؤال
دائم� � ًا عن ��ه ،مف�ض�ل ً�ا مطلوب� � ًا ،يف تل ��ك
ال�س ��نوات وم ��ا كنت �أع ��رف ر�ش ��ت املدينة
الت ��ي جت ��اور البحر بعد رم�س ��ار ،م�ص ��يف
�شاه �إيران وحيث ق�صره ال�صيفي.
كانت �ش ��وارع وا�س ��عة وكان يوم فيه ريح،
و�أن ��ا ورفيق �س ��فري طري الروح و�ش ��ديد
التدين ،من�ش ��ي منده�شني من الرحابة التي
متن ��ح املدين ��ة عامله ��ا مف ّت ��ح الآف ��اق ،كانت
خافية الأزقة معقدّتها لكي تن�أى عن ال�شارع
الع ��ام .بيوت مت�آلفة هن ��اك ودكاكني ،تاركة
املخازن لل�ش ��وارع الف�س ��يحة ،منها ال�شارع
الذي نحن فيه.
الب ��د م ��ن راحة بع ��د م�ش ��ي وجت ��وال ،هذا
مطعم على واجهته ر�س ��وم فار�سية ،وجوه
مم ��ا يف تخطيط ��ات الكتب القدمي ��ة وورد
وقناديل وطيور.
دخلن ��ا ،انتب ��ه �ص ��احب املطع ��م للغريب�ي�ن،
نه�ض من مكانه م�ض� �يِّف ًا ك ��رمي الوجه حلو
الرتح ��اب وهي� ��أ لن ��ا مائ ��دة ق ��رب النافذة،
وانحن ��ى لن ��ا وغادر لي�أت ��ي عامله ،ي�س� ��ألنا
عما نريد.
كانت �أربع موائد م�ش ��غولة� ،أحداها بعائلة
من �أب وام وابنتهما التي نعاف الدنيا كلها
ونظل ننظر لها  .عط�ش يف ايران والري!
طلبن ��ا "جل ��و كباب ��ي" و�أتى �ص ��حن من رز
ر�ش ��ت عليه �شي�ش ��ا كب ��اب واختب� ��أ يف الرز
ف� ��ص زب ��ده ي ��ذوب بالتدريج من �س ��خونة

الرز فوقه ،ونوعان من اللنب خفيف لل�شرب
وكثي ��ف للرز ،و�س ��لة م ��ن الفج ��ل الأحمر،
ر�ؤو�س �صغرية حمراء تلمع كالياقوت.
ا�سرتاحة حلوة ،طرية ،فيها ترف ناعم .بعد
الغ ��داء ،قيلولة ب�ل�ا نوم� ،س ��كينة ،ارتياح،
لنكم ��ل التج ��وال .ع ��امل يجت ��ذب القادم�ي�ن
وي�ؤخره ��م حت ��ى دخلن ��ا يف ال�س ��وق .يف
ال�س ��وق دائم ًا نرى املدينة ،الوانها ،نا�سها،
�أنواع اجلم ��ال والأ�ص ��وات والرغبات ،...
اجتذبن ��ا زقاق جانبي ،في ��ه بع�ض من نا�س
الأ�س ��اطري ب�أقبي ��ة وحل ��ى ،تطل م ��ن بيوت
الزق ��اق �أو تدخ ��ل بعد التفات ،ما ا�س ��ماهن
القر�آن بالل�ؤل�ؤ املكنون.
ا�ست�ضافنا �شاب ،يبدو مت�أدب ًا ،يبدو الم�سته
معاين الكت ��ب اجلديدة يف العامل فامتاز �أو
�شعر باالختالف .مرهف ًا كان .رع�شة يف يده
فعل �أهل الفن واملتوقدين من ال�شعراء .هو
مقه ��ى ،مثل ملتق ��ى يف خان عتي ��ق يجتمع
فيه الرجال خمتلفو الأزياء و�أغطية الرا�س
والهموم ،كان �ش ��اي ًا فاقع� � ًا ،من زرع حملي
تعرفه �إيران� .أ�ش ��ار لنا� :إذا �أردمت �أن تروا
ر�شت القدمية فام�ضوا بهذا الطريق ،دقائق
وترون..
الآن �أفكر ،تعرف جيد ًا بع�ض الن�ساء امتياز
متا�س ��ه احلميم مع
جماله ��ن لكنه ��ن يجهلن ّ
ارواح العابري ��ن يرونه ��ن ،والع�ش ��ق ممن
عرفوهن ..لي�ست رغبات ،لي�س عجب ًا �أخرق
كما ذلك ال�سائد .ها �أنا ا�ستدعيها بعد �سنني
لتجيء ،ا�س ��تدعي الزقاق النظيف ووجهها
النقي ويديها امل�ضيئتني وهي مترق ناعمة

اليهودية والإ�سالم رب واحد ومو�سيقى واحدة
متابعة :املدى

�أ�ص ��درت دار "بري ��ل" للن�ش ��ر مبدينة اليدن
بهولندا و�ض ��من �سل�سلة الدرا�سات اليهودية
درا�س ��ة للدكت ��ورة م�ي�راف روزنفل ��د ح ��داد
بعن ��وان " اليهودي ��ة والإ�س�ل�ام رب واح ��د
ومو�سيقى واحدة".
وامل�ؤل ��ف ،باللغة االنكليزية ،يوغل يف �س�ب�ر
تاري ��خ الأغني ��ة اليهودية يف �س ��ياق ثقافتها
العربية  -الإ�سالمية وفق ًا للن�صو�ص البابلية
اليهودي ��ة .وتعد ه ��ذه �أول درا�س ��ة جوهرية
م ��ن نوعها ت� ��ؤرخ لطبيعة الأغني ��ة اليهودية
الت ��ى من ��ت وتفاعل ��ت وتط ��ورت يف بيئ ��ة
عربية �إ�س�ل�امية مابني القرن العا�شر والقرن
الع�شرين امليالدي.
ويطل ��ق يه ��ود الع ��راق عل ��ى هذا الن ��وع من

الغن ��اء الدين ��ي "�ش ��باحوث" اي الت�س ��بيح
�إىل الباري عز وجل ويقابله "الت�س ��بيح" �أو
املديح يف الإ�سالم.
وت�س ��لط هذه الدرا�سة ال�ضوء على اليهودية
والإ�س�ل�ام كم�ص ��ادر ديني ��ة متممة لبع�ض ��ها
البع� ��ض والإثراء الذي نت ��ج عن هذا التالقي
يف الن�صو�ص املو�س ��يقية الغنائية العلمانية
والدينية.

واعتم ��دت د .روزنفلد حداد يف درا�س ��تها
على امل�ص ��ادر البابلي ��ة اليهودية املدونة
لأل ��ف عام من احلي ��اة الثقافية والدينية
اليهودي ��ة ال�ش ��رق �أو�س ��طية الزاخ ��رة
الت ��ي ترعرعت يف كنف بيئتها العربية
والإ�سالمية.
وال من �ش ��ك ب ��ان د .روزنفل ��د حداد،
معتم ��دة عل ��ى م�ص ��ادر تاريخي ��ة،
وفقت يف درا�ستها يف عك�س التناغم
املهج ��ن وجمالي ��ات الأف ��كار ب�ي�ن
اليهودية والعربية  -الإ�سالمية.
والدكت ��ورة م�ي�راف روزنفل ��د
ح ��داد زمي ��ل باح ��ث يف معه ��د
وول ��ف وباح ��ث م�ش ��ارك يف
كلي ��ة �س ��انت ادمون ��د بجامعة
كامربيدج بربيطانيا وباحث
رئي� ��س بربنام ��ج "التعاي�ش
بتناغم".

َزلِقة يف جادره ��ا احلريري يحمل حقال من
الورد  ..كانت مع �ص ��احبتها ،هما تقاربان
الع�ش ��رين ،دونه ��ا ،وانتبهت ��ا وا�س ��تفزتا
الغريب�ي�ن يجوب ��ان ع ��امل ر�ش ��ت .م ��ا كان ��ا
ينتظران �س ��حر ًا مفاجئا ،يجعل واحد ًا من
هذي ��ن الغريب�ي�ن يه ��ذي ال ي ��دري م ��ا يقول
والث ��اين يكت ��ب عنه ��ا ،التفتنا �ض ��احكتني،
والتي احتدث عنها بعد �س ��نني .التفتت قبل
�أن تدخل البيت ،ب�أ�شارة ،تلويحة �صغرية،
رغب ��ة ،ا�ش ��تهاء جمي ��ل ع ��ذب  ...ر�أين ��ا يف
ر�ش ��ت جمال فار�س الذي ال يُرى �إال �ص ��دفة
وكما ين�ش ��ق ب ��رق ويغي ��ب .ملح ُة �س ��عادة،
مل�س ��ة ر�ض ��ا حلو والتماعة ع�شق رمبا �صار
ا�سطورة من بني ما ن�سمع من ا�ساطري.
�أتذكر "فيدر" را�س�ي�ن وقول �أريان� :أختاه،
ي ��ا للحب ال ��ذي ادم ��اكِ فمتِّ مهج ��ور ًة على
ال�شاطئ..
غرفتي مقف ��رة وذبالة ال�ض ��وء ترع�ش و�أنا
احتدث عن جمال عبرَ َ يف احلياة.
�أن ��ا الآن �أفك ��ر فيه ��ا ،تل ��ك الت ��ي بقي ��ت من
ر�ش ��ت كله ��ا .م ��ن يدري رمب ��ا مل يج ��د ذلك
اجلمال جو ًا �صحو ًا وقد ظلت تلك اجلميلة
مهجورة على ال�شاطئ!
لكنها م�ضت ،وعاملها اليوم غري الذي ر�أيت.
لو ر�أيتها ملا كان اهتمام �ساخن بها مثل ذلك
وال ت�ص ��ادم نب�ض ��ات ،نح ��ن يف الوح�ش ��ة،
وح�ي�ن جنل� ��س منفردي ��ن نري ��د امت�ل�اك ما
فاتن ��ا ،نري ��د جم ��ا ًال نزيح ب ��ه تعبن ��ا ،نريد
�ص ��باح ًا �إلهي ًا ي�أخذنا ل�سالمهِ ونح�س �أن ما
ر�أيناه يوم ًا ما يزال لنا.

وبعدها وجد ف�سحة من الوقت للعناية ب�إ�صابته
قب ��ل �أن يعود �أدراجه �إىل حيث مهمته التي عزم
على �أدائها � " .أنا ِفر ٌح لأننا ( �س ��ائقي التوكتوك
) ح�صلنا �آخر املطاف على بع�ض الإحرتام الذي
ن�س ��تحق ؛ فنحن كلنا ب�ش� � ٌر "  ،ثم �أ�ض ��اف  " :مل
أحب الكيفية التي كان ينظر بها النا�س �إ ّ
يل
�أكن � ّ
م ��ن قب ُل ؛ لكن اليوم ّ
كل �ش ��يء قد تغ�ّي�رّ متام ًا .
�إنها ثورة بال�ضد من ّ
كل �شيء خاطئ  ،ومن تلك
الأ�ش ��ياء اخلاطئة  :الطريقة التي كان ينظر بها
النا�س نحونا من قب ُل " .
ح�س�ي�ن عل ��ي  ،هو الآخ ��ر �س ��ائق توكتوك من
مدينة ال�ص ��در  ،له من العمر ت�س ��ع ع�ش ��رة �سنة
ويرت ��دي مالب� ��س م ّت�س ��خة وقناع� � ًا واقي� � ًا م ��ن
الغاز  .ي�ص ��ف ح�س�ي�ن  ،وبنربة ميل�ؤها الفخار
والرفعة  ،عمله يف �إخالء املتظاهرين امل�ص ��ابني
 " :يطال ُِب ه�ؤالء النا�س بحقوقي امل�شروعة يف
حي ��اة حمرتمة تليق بالب�ش ��ر  .ما�أفعل ��ه لهم هو
� ّ
علي فعله "  ،ث ّم ي�ض ��يف  " :ل�ستُ
أقل مايتوجّ ب ّ
ّ
�أبايل �أن �أكون بني ف ّكي املوت  .كل ما�أرجتيه هو
�أن ال�أخذل ه�ؤالء الأبطال الذين ي�سعون لإنتزاع
حقوقنا امل�ستلبة � .أ�شعر بالفرح حق ًا عندما �أقود
عربتي �إىل حيث اجلبه ��ات املتقدمة للتظاهرات
لأنني �أ�شعر حينها ب�أنني �أ�ؤدي �شيئ ًا كبري ًا " .
م ��ن الطبيع ��ي �أن تك ��ون الكث�ي�ر م ��ن م� ��آالت
الإحتجاج ��ات العراقي ��ة غري معروف ��ة لنا اليوم
؛ لك ��ن يف ّ
كل الأح ��وال م ��ن امل�ؤ ّك ��د �أن �س ��وّ اق
التوكتوك قد حفروا ب�صمتهم املميزة وال�شاهدة
على جليل �أفعالهم يف الت�أريخ العراقي .
م ��ن جانب �آخر  ،ف� ّإن �س ��ما ر ّزاق  ،وهي طالبة
ط � ّ�ب ذات �إثن�ي�ن وع�ش ��رين ربيع� � ًا ت�س ��اهم بني
كثريين يف توفري الإ�سعافات الأولية يف �ساحة
التحرير ببغداد العا�ص ��مة  ،تقول ب�أنها لطاملا "
كره ��ت " ر�ؤي ��ة عربات التوكت ��وك وهي جتوب
�ش ��وارع العا�ص ��مة بغ ��داد لأنها كانت ت ��رى ب� ّأن
تلك العربات " تعمل على ت�ش ��ويه �شكل مدينتنا
عال  " :كال
ٍ
" ؛ �أما اليوم فهي ت�صرّحُ
ب�صوت ٍ
 ،ه� ��ؤالء هم �أزاهري مدينتن ��ا  ،وقد برهنوا على
مدى خطل تفكرينا ال�س ��ابق و�ض ��حالته  .ه�ؤالء
هم �أبطالنا احلقيقيون  ،وقد �إعتذرت لهم عالنية
� .إنني لفخورة �إذ �أركب واحدة من تلك العربات
الآن � .أ�شعر مثل ملكة. " .......
كتابة :م�صطفى �سامل  ،مرييام ِبرغر

موسيقى األحد

ك��ون�����ش��رت��و رق�����م ���ص��ف��ر

ثائر �صالح

ب ��د�أ بيتهوف ��ن ت�أليف املو�س ��يقى مبكر ًا .م ��ن بني �أول
�أعماله كون�ش ��رتو للبيانو �ألفه ��ا عندما كان يف الرابعة
ع�ش ��رة� ،أي يف الع ��ام  .1784يع ��د العم ��ل �أحد �أول
الأعمال الكبرية للأورك�س�ت�را التي كتبها بيتهوفن،
�إذ ي�س ��تغرق تقدمي حركاته الث�ل�اث نحو  35دقيقة.
�أهمل هذا العمل الحق ًا ،فقد انتقل بيتهوفن اىل فيينا
بع ��د ذل ��ك ب�س ��نوات يف  1792ليبد�أ م�ش ��واره املجيد
كعازف بيان ��و بارع يف البداية ث ��م كم�ؤلف جمدد غيرّ
م�س ��ار املو�س ��يقى الأوروبية اىل الأب ��د .وكان يوهان
ف ��ان بيتهوف ��ن �أبو لودفي ��غ قد �أ�ش ��اع �أن ابن ��ه لودفيغ
�ألف الكون�ش ��رتو وهو يف الثانية ع�ش ��رة ،يف حماولة
لرت�س ��يخ فكرة الطفل املعجزة التي كان ين�ش ��رها الأب
بهدف التك�سب منه .ونعرف �أن الأب ال�سكري تعامل مع
ابنه (وعائلته) مبنتهى الق�سوة وكثريا ما كان يتعامل
مع لودفيغ بعنف وي�ضربه.
كت ��ب بيتهوفن اجل ��زء اخلا�ص بالبيان ��و املنفرد ،لكنه
مل يكتب �أجزاء الأورك�س�ت�را ب�ش ��كل منف�صل بل ب�شكل
مكثف لكن للبيانو �أي�ض� � ًا .ويبدو �أن الأجزاء اخلا�صة
بالأدوات قد فقدت �أو �أنها مل تكتب بالتف�ص ��يل �أ�ص�ل ً�ا.
ذكر هذه الكون�ش ��رتو كاتب �س�ي�رة بيتهوفن الك�ساندر
ويلوك ثاير ( )1897 – 1817وذلك يف �سنة .1866
ع�ث�ر الباح ��ث املو�س ��يقولوجي جيدو �آدل ��ر (– 1855

 )1941عل ��ى مدونة ه ��ذه الكون�ش ��رتو املكتوبة بخط
بيتهوفن �ضمن �أر�شيف م�ؤ�س�سة �آرتاريا يف فيينا �سنة
 ،1890ون�شرها عند دار برايتكوف وهريتل ال�شهرية.
وهي اليوم �ض ��من مقتني ��ات املكتبة الوطنية يف برلني
حت ��ت رق ��م �آرتاري ��ا  .125واملخطوطة جملد منف�ص ��ل
يقع يف � 32ص ��فحة مع ت�صليحات قليلة قام بها امل�ؤلف
الحق� � ًا ،مما يدل على �أنها كانت يف حوزته حتى وفاته،
ومل يتنك ��ر لها بل ح ��اول تعديلها .وترقم الكون�ش ��رتو
برقم �ص ��فر لأنها �س ��ابقة لكون�ش ��رتاته اخلم�س زمني ًا.
لكنه ��ا مل تدخ ��ل ت�ص ��نيف �أعم ��ال بيتهوف ��ن (وعادة ما
ي�س ��تعمل هن ��ا امل�ص ��طلح الالتين ��ي "عم ��ل" Opus
وخمت�ص ��ره  ).Opوامنا �ص ��نفت حت ��ت رقم WoO
 4وه ��ي خمت�ص ��ر � Werke ohne Opuszahlأي
"�أعم ��ال دون رقم ت�ص ��نيف" .ويبد�أ ت�ص ��نيف �أعمال
بيتهوف ��ن من عمل رقم  )Op. 1( 1وهو ثالث ثالثيات
للبيانو كتبها يف فيينا.
رغم ذلك مل جتري حماوالت لتقدمي الكون�شرتو �إال بعد
عقود طويلة من العثور على املخطوطة ون�ش ��رها .فقد
قام الباحث ال�سوي�سري فيلي هَ �س ب�أول حماولة لإعادة
بن ��اء جزء الأورك�س�ت�را �س ��نة  .1943يع ��اب على هذه
املحاول ��ة كرثة العنا�ص ��ر الرومانتيكي ��ة فيها ،وتغيري
نهاي ��ات احلركت�ي�ن الثانية والثالثة .ومن ��ذ ذلك احلني
قام بع�ض املو�س ��يقيني ب�إعادة بناء �أجزاء الأورك�سرتا
م�ؤخ ��ر ًا مثل ع ��ازيف البيان ��و الإنكليزي هوارد �ش ��لي
( )- 1950والهولندي روالن ��د براوتيغام (.)- 1954
كما ن�ش ��ر الباح ��ث وقائد الأورك�س�ت�را الأمريكي جون
�سياندر ميت�شيل ( )– 1949ن�سخته من الكون�شرتو.
رمبا يعود �سبب قلة االهتمام اىل اعتبار الكثريين �أنها
لي�س ��ت بني الأعمال "الأ�ص ��لية" لبيتهوف ��ن مادام جزء
الأورك�س�ت�را غري مكتم ��ل .باملقابل م ��ا يف مقدور �أحد
نفي �أ�صالة جزء البيانو املنفرد يف هذه الكون�شرتو.
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اقــــرأ
اليقني

�صدرت ع ��ن دار املدى الرتجمة العربي ��ة لرواية اليقني
للكاتب ��ة الكندي ��ة "مادلني ث�ي�ن" وه ��ي �أوىل الروايات
التي كتبتها و�صدرت عام  2006وفازت ب�أهم اجلوائز
االدبي ��ة يف كن ��دا ،تق ��ول ثني ع ��ن روايته ��ا�" :شعرت
ب�أنن ��ي �أع ��رف �أكرث مم ��ا �أعرفه فع�ل ً�ا .كت ��اب فتاة عن
علي كتابته لك ��ي �أمتكن من االنتقال
�أبيه ��ا كان يتعني ّ
�إىل امل�ستقب ��ل"� .شكل �صدور روايته ��ا اليقني متغريا
يف حياته ��ا بح�سب قولها� ،أ�صدرت ثني ثالث روايات
ه ��ي" :اليقني"" ،كالب يف حمي ��ط الدائرة"" ،ال تقل
لي�س لدينا �ش ��يء" واالخرية �صدرت ترجمتها اي�ضا
عن دار املدى.

بي��ت ( ) ..ي�س��تذكر رائ��د �أغني��ة االحتج��اج عزي��ز عل��ي
كانت اقوال الرائد"عزيز علي" ،مبثابة من�ش��ور �سيا�س��ي يبث على الهواء مبا�شرة
عرب االذاع��ة العراقية ،وت�سهم بتحري�ض النا�س �ض��د الظلم واال�ستعمار .وكان
يوم االربعاء ممي��زا الن عزيزعلي يلقي مونولوجه فيه ،فتخلو عندها ال�شوارع
م��ن املارة لك��ي ي�ستمعوا للمذي��اع والتلفزي��ون .وقد �شكل ظاه��رة فريدة النه
كان يكت��ب مونولوجات��ه ويلحنه��ا وي�ؤديها بنف�س��ه ،ا�ضاف��ة اىل ان كالمه كان ي�سب��ق ع�صره ،وظل
ه��ذا ال��كالم فاعال حلد الي��وم ولي�س قب��ل �سبعني عام��ا او يزيد .بد�أ عزي��ز يف ق��راءة انا�شيد �سيد

دروي�ش كبالدي بالدي ،ثم حتول اىل خماطبة العادات االجتماعية ،وبد�أ التحول االهم بعد �سجنه
وف�صله م��ن املدر�سة ب�سبب م�شاركت��ه يف التظاهرات الوطنية ،حيث اختط املنه��ج الوطني الوا�ضح
ومهاجم��ة احلكوم��ات املتعاقبة واالحتالل االنكليزي .النه كان يحمل ه��م الوطن وال�شعب .وباتت
اليوم تن�سجم متاما مع تطلعات احتجاجات ت�شرين البطلة التي ي�سطرها العراقيون يف �ساحات العز
والكرامة .م��ن هنا ي�أتي اختيار م�ؤ�س�سة املدى لهذه ال�شخ�صي��ة الوطنية ال�ستذكاره باعتباره رائدا
لالغنية االحتجاجية.

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

ن�سب عراقي
ق���دم ل�ل�ج�ل���س��ة الباحث"رفعة
عبدالرزاق"فقال -:ن�ستذكراليوم
الفنان "عزيزعلي"الرائد الوطني
وال�شخ�صية الفنية التي تتحلى
بالثورة وتثيرالحما�س وتدعو
لالحتجاج على الظلم والف�ساد.
ودخ � �ل� ��ت � �ش �خ �� �ص �ي �ت��ه ت��اري��خ
العراق ال�سيا�سي واالجتماعي
وال��وط �ن��ي م��ن او� �س��ع االب ��واب
ع �ب��رم��ون��ول��وج��ات��ه ال �م �ت �ع��ددة.
وقررنا االحتفاء بهذه ال�شخ�صية
ال�ت��ي تتنا�سب م��ع احتجاجات
ال�شارع اليوم .واتفقنا مع الفنان
"مجدي ح�سين" على ت�أديته
لمونولوجات عزيز ،لكنه اعتذر
في اللحظة االخيرة ب�سبب وفاة
اخ �ي��ه .ل��ذا �سنكتفي ب�شهادات
ال �ح��ا� �ض��ري��ن .وع��زي��ز م��وال�ي��د
م�ح�ل��ة ��ش�ي��خ ب �� �ش��ارع��ام.1911
وك���ان���ت ه� �ن ��اك � �ش �ك��وك ح��ول
ن�سبه بانه غيرعراقي ،لكن ما
ن�شره ال�صحفي "قحطان جا�سم
جواد" ،ف��ي ك�ت��اب��ه "عزيزعلي
رائد فن المونولوج في العراق،
ال��ذي اخذنا معظم م��واد ملحق
(عراقيون) منه" اثبت انه عراقي
وع ��دد ا��س�م��اء وا� �ص��ول عائلته
بالكامل .واكمل االبتدائية في
الكرخ ثم الثانوية المركزية .كما
تعلم المو�سيقى ون�ظ��م ال�شعر
بال درا�سة اكاديمية بل بجهده
ال�شخ�صي.
�أ�س�س مدر�سة المو�سيقى
وا� �ض��اف -:وح ��اول االنت�ساب
لكلية الحقوق لكن وف��اة وال��ده
ادت ال� ��ى ت�ع�ي�ي�ن��ه ف ��ي دائ� ��رة
ال �ك �م��ارك ل�ي�ع�ي��ل ال �ع��ائ �ل��ة .ثم
�سجن وف�صل من الوظيفة عام
 .1941وبعد االف��راج عنه قدم
ال��ى محكمة اخ ��رى بحجة ان��ه
�سرق مروحة في ايام الفرهود!
هي تهمة باطلة ،النه كان وطنيا

نبيل عبد الكرمي

عبد اجلليل البدري

زهري البياتي
وعفيفا ونظيف اليد .بعد �سنوات
اع �ي��د ت�ع�ي�ي�ن��ه ف ��ي ال �خ��ارج �ي��ة
وعمل ف��ي ال�سلك الدبلوما�سي
خ��ارج ال�ع��راق .وا�س�س مدر�سة
المو�سيقى ،لكن بعد فترة ارادوا
دمجها مع مدر�سة الباليه فخرج
الى التقاعد "النه يعتبر الباليه
لي�س ث��وب��ا ع��راق�ي��ا " .واعتقل
ب�سبب الما�سونية بظهور ملف
خ��ا���ص ب��ه اك�ت���ش�ف�ت��ه االج �ه��زة
االمنية ،فحكم باالعدام ثم خف�ض
لع�شر �سنوات .وتعر�ض للكثير
من النكبات فتوفيت زوجته ثم
ا�ست�شهد ابنه "عمر" في الحرب
ال�ع��راق�ي��ة االي��ران �ي��ة .وتعرفت
عليه في بيت الكاتب عبد الحميد
ال��ر� �ش��ودي وه ��و ��ص��دي��ق قديم
لعزيز وج�ي��ران��ي ،فلم�ست فيه

قحطان جا�سم

فالح اخلياط

ابو حبيب مع مقدم اجلل�سة رفعت عبد الرزاق
التعب والكبر وانحناءة الظهر .على كتابيه المهمين عن عزيز،
وكان ب�شو�شا ويداعب اال�صدقاء االول ك �ه��دي��ة ل�م�ج�ل��ة ن �ه��راي��ا
ورج� � ��ال ال �م �ح �ل��ة .ث ��م ع��ر���ض ل�صاحبها مازن لطيف ،والثاني
ت�سجيال لعدد من مونولوجاته فيه ا��ض��اف��ات ع��ن دارال �� �ش ��ؤون
ال��ث��ق��اف��ي��ة .وع� ��زي� ��ز ت�ج�م�ع��ت
الم�شهورة.
ف ��ي ��ش�خ���ص�ي�ت��ه ث �ل�اث خ���ص��ال
(مو�سيقية و�شعرية و�صوتية)
تنب�أ بثورة  14تموز
وظ�ف�ه��ا جميعا ل�خ��دم��ة ال�شعب
1958
وقال الباحث في �ش�ؤون الغناء وتطلعاته الوطنية .وهو يتقن
"فالح الخياط"� .شكرا للمدى �سبع لغات حية كالجيكية التي
ولال�ستاذ قحطان جا�سم جواد تعلمها في جيكو�سلفاكيا ،وتعلم

حممد حمل
الرو�سية في المعتقل بالب�صرة.
وال �ل �غ��ة ال�ف��ار��س�ي��ة تعلمها من
ال��زواراالي��ران �ي �ي��ن ف��ي ك��رب�لاء،
واالنكليزية من معلم االنكليزية،
واالل �م��ان �ي��ة ت�ع�ل�م�ه��ا م��ن معلم
وامر�أة المانيين .وتعلم الكردية
على ي��د اال��س�ت��اذ توفيق وهبي
ع�ضو هيئة االعيان عندما اقام
دورة لتعلم ال�ك��ردي��ة ف��ي ن��ادي
االخ��اء .وتنب�أ عزيزعلي بثورة
تموز  1958بعدة مونولوجات
قبل قيامها كمونولوجات (هذه
ال�سنة،كل حال يزول).
حوار مع عزيز علي
وق � ��ال ال �� �ص �ح �ف��ي واالع�ل�ام ��ي
قحطان جا�سم ج��واد -:بعد عام
 1991كانت االجواء ال�سيا�سية
م� �ت ��وت ��رة وال��ح�����ص��ار ي���ض�ي��ق
على ال�سلطة وال�ن��ا���س ،وكانت

مونولوجات عزيز تبثها اذاعات
المعار�ضة ال�ع��راق�ي��ة .وعندما
اردت اجراء حوار لعزيز رف�ض
رئ�ي����س ت�ح��ري��ر مجلة ال��ف ب��اء
"كامل ال�شرقي" .لكني وبمعونة
ا�� �س� �ت ��اذي "مح�سن ح�سين"
اقنعنا ال�شرقي ب ��أخ��ذ موافقة
ال��وزي��رح��ام��د يو�سف ح�م��ادي،
وف �ع�لا واف ��ق الن ��ه ك ��ان معجبا
ب��ه ج ��دا .ون �� �ش��رال �ح��وار بملف
ل�ست حلقات على مدى �شهرين.
وقابلته ف��ي منزله ب��ال��داوودي
ب �م �ع��ون��ة ال �ن��اق��د ال ��راح ��ل عبد
ال��وه��اب ال�شيخلي ال ��ذي عمل
م �ع��اون��ا ل �ع��زي��زع �ن��دم��ا ا��س���س��ا
مدر�سة المو�سيقى .وا��ض��اف:
انه يمثل ظاهرة فريدة الن كالمه
ظل حيا وينطبق على كل زمان.
واتذكر قال لي ماذا تعرف عني
حتى تجري معي حوارا؟ وكنت
ت�سلحت بكتاب ح�سن العلوي
ال�ل�ح��ن ال���س��اخ��ر ف�ت�ح��دث��ت عنه
بطريقة �سحرته ،ف�ضحك وقال
تعال ال��ى جانبي الن��ك تعرفني
ح��ق المعرفة .وظللت اح��اوره
ال� �س �ب��وع .وك ��ان ق��د ب��اع منزله
وا� �س �ت �ق �ط��ع م �ن��ه غ��رف��ة ك�ب�ي��رة
ومرافق كحمام ومطبخ و يعي�ش
مع ابنته .وكان عنيدا ،وال يقنع
ب�سهولة ،ول��م ي�ساوم على فنه

�إلي�سا توا�صل دعمها الحتجاجات لبنان
 عارف ال�ساعدي
ال�شاع ��ر واالعالم ��ي ي�ستع ��د ال�ص ��دار
كت ��اب يجم ��ع ب ��ه مقاالت ��ه النقدي ��ة عن
ال�شع ��ر والتي يوا�ص ��ل ن�شرها يف عدد
من ال�صح ��ف العربي ��ة  ..ال�ساعدي قال
للم ��دى ان النق ��د بالن�سب ��ة ل ��ه ي ��وازي
ال�شع ��ر باالهمي ��ة  ،ومين ��ح ال�شاع ��ر
ابعاد ًا فنية  ..ويذك ��ر ان ال�ساعدي كان
ق ��د ا�صدر م�ؤخ ��را جمموعت ��ه ال�شعرية
الكامل ��ة والتي �ص ��درت ع ��ن دار مكتبة
عدنان
� صالح ال�صحن
الأكادمي ��ي يف جم ��ال ال�سمعي واملرئي
ورئي�س احتاد االذاعيني والتلفزيونيني
اعلن ان ن ��دوات االحتاد متوقفة ب�سبب
الظ ��روف االمني ��ة التي متر به ��ا البالد
وا�ض ��اف ان ��ه ي�سع ��ى اىل تق ��دمي ندوة
او اك�ث�ر يف �ساح ��ة التحري ��ر ت�ضامن ��ا
م ��ع �شباب االحت ��اد ويذك ��ر ان ال�صحن
�ص ��در حديث� � ًا كتاب� � ًا بعن ��وان "التذوق
ال�سينمائ ��ي والتلفزي ��وين" وهو كتاب

يتح ��دث ع ��ن الر�ؤي ��ة الفردي ��ة لالعمال
التفزيونية وال�سينمائية.
 مطيع اجلميلي
الفنان الت�شكيلي اكد للمدى انه ي�ستعد
القام ��ة بع� ��ض اجلداري ��ات يف بغداد ..
وا�ضاف ان ��ه ي�أمل ان تتاح ل ��ه الفر�صة
القام ��ة جداري ��ة كب�ي�رة ت�سط ��ر مالحم
�شب ��اب �ساح ��ة التحري ��ر الذي ��ن قدموا
منوذج ًا راقي ًا للوطنية العراقية ويذكر
ان اجلميل ��ي ق ��ام بتنفي ��ذ العدي ��د م ��ن
اجلداري ��ات امل�ستوح ��اة م ��ن احل�ضارة
ال�سومرية والبابلية ،واي�ضا جداريات
ت�ضمنت ق�صائد للجواهري وال�سياب

م ��ن جدي ��د تع ��ود املطرب ��ة اللبناني ��ة الي�س ��ا
للحدي ��ث عن تظاه ��رات لبنان الت ��ي �شهدت يف
االي ��ام االخرية تط ��ورات جديدة بع ��د ان دخل
الطلبة طرف ��ا رئي�سا فيها وقد انتقدت الي�سا يف
�صفحتها على "توي�ت�ر" ال�سيا�سيني اللبنانيني

الطقس

الذي ��ن يتم�سك ��ون بالكرا�س ��ي وكتب ��ت �إلي�س ��ا
بلهجته ��ا اللبنانية" :قاعدين عل ��ى الكرا�سي ال
�سامع�ي�ن وال عا بالن يقومو" .وانحازت �إلي�سا
�إىل املظاه ��رات املتوا�صل ��ة يف لبن ��ان ،والت ��ي
ت�شهدها البالد على خلفية قرار احلكومة و�ضع
جمموع ��ة جدي ��دة م ��ن ال�ضرائ ��ب يف موازن ��ة
ع ��ام  ،2020منه ��ا ال�ضريب ��ة عل ��ى االت�ص ��ال
بو�سائ ��ل التوا�ص ��ل االجتماع ��ي كـ"وات�ساب"
و"مي�سنج ��ر" وغريه ��ا .وكان ��ت ق ��د غردت يف
تدوين ��ة �سابقة قال ��ت فيها" :ال�شع ��ب موجوع
ومقه ��ور وجوع ��ان� .أق ��ل �شي ين ��زل عالطريق
لأن ��ه ما بقا يتحمل اللي عم ي�صري .نحن ب�أ�سو�أ
حال ��ة اقت�صادي ��ة واجتماعية م ��ن وقت احلرب
و�إذا النا� ��س بدها تعم ��ل ثورة ،هي ��دا �أقل �شي
ممكن تعمله".

ال �ن �ب �ي��ل ،ول ��م ي �غ��ن ف��ي ح�ف�لات
خا�صة او مالهي .وا�شار الى:
مرة طلب منه الفنان خالد ناجي
معد عد�سة ال�ف��ن ان ي�سجل له
ح � ��وارا ب��ال �� �ص��وت وال �� �ص��ورة
م�ق��اب��ل خم�سة �آالف دي�ن��اره��ي
مايملكه ف��ي دفترالتوفير ،لكن
عزيزا رف�ض وطلب ع�شرة �آالف،
النها تكفيه ل�سنتين هو وابنته
الن ��ه م��ري ����ض .وظ �ل��ت عالقتي
ب��ه ال��ى ح��د وف��ات��ه ع��ام .1995
واذكر ات�صل بي قبل ن�شر حلقة
برنامجه في رحاب المقام وطلب
الغاءها النها �ست�سبب له احراجا
وت �ث �ي��ر ل�غ�ط��ا الن ��ه ه��اج��م اه��ل
المقام ،فا�صررت على ن�شرها.
كما او�ضح لي �سر الما�سونية
وطلب ان ال ين�شراال بعد وفاته.
ف��ق��ال (ل� ��م ي �ن �ت��م وان ��ص��دي�ق��ا
ا� �ش��ارع �ل �ي��ه ان ه��ن��اك منظمة
ت�ستطيع ان ت�ح�م�ي��ه وت��داف��ع
عنه بوجه ال�سلطة.فذهب الى
االجتماع ولم يح�ضر الم�س�ؤول،
وح� ��ددوا م��وع��دا �آخ ��ر ي��وم 14
تموز 1958لكن الثورة قامت في
نف�س اليوم .ويبدو انهم نظموا
فايل خا�ص به).
والده �صائغ
وق��ال اال��س�ت��اذ عبد ال�ك��ري��م- :
ولد في منطقة �شعبية معروفة
ب��ال �ك��رخ وع��ائ�ل�ت��ه م��ن ا��ص��ول
ن���زح���ت م� ��ن ك � ��رب �ل��اء .وه ��و
��ص��اح��ب ف��ن ت�ه�ك�م��ي و��س��اخ��ر
ج���دا ل ��م ي���ص��ل ال �ي��ه اح���د في
المنطقة العربية .وال��ده كان
�صائغا توفي عام  1930وقام
ب �ع �م��ل ق �ف ����ص ف �� �ض��ي ل �م��رق��د
ال�شيخ عبد ال �ق��ادر الكيالني.
وع���وق���ب و�� �س� �ج ��ن .و� �س �ج��ل
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �م��ون��ول��وج��ات
ل�لاذاع��ة .وع��ان��ى م��ن المر�ض
وما زالت ابنته تعي�ش في منزل
وال��ده��ا الب�سيط .وك��ان اديبا
و�شاعرا وملحنا وم�ؤديا .وقد
ا�ستذكرناه قبل �سنة في احتفال
بالمركز الثقافي البغدادي انا
واالخ يا�سر العبيدي.

خال �صادق ال�صائغ
وق��ال د.زهيرالبياتي - :عزيز
ظ��اه��رة ا�ستثنائية تختلف عن
كل مجايليه كعلي الدبو وح�سين
ع �ل��ي وت �م �ي��ز ب�ث�ق��اف�ت��ه ال�ع��ال�ي��ة
ومعرفته بالمو�سيقى وال�شعر.
وك� � ��ان م �م �ث�لا ف� ��ي ال �م �� �س��رح.
ومونولوجاته تقترب من نب�ض
ال���ش��ارع ،وفيها �شفرة تت�ضمن
اف� �ك ��اره ال��وط �ن �ي��ة .وه ��و خ��ال
الكاتب �صادق ال�صائغ .وتكمن
عظمته ف��ي ب�ق��اء مونولوجاته
في �ضميرالنا�س طويال .وا�س�س
مدر�سة المو�سيقى لكنه رف�ض
دم �ج �ه��ا ب �م��در� �س��ة ال �ب��ال �ي��ه وال
اع ��رف ال �� �س �ب��ب .وق ��ال ال�سيد
�سالم محل -:بعد ث��ورة 1958
ق ��دم م��ون��ول��وج��ات وان��ا� �ش �ي��د.
ل��ك��ن��ه اه� �م���ل م ��ون ��ول ��وج ��ات ��ه
ال �ت��ي وث �ق��ت اح ��ادي ��ث ال�ن���س��اء
وت�صرفاتهن الم�شينة ،وكذلك
ا�صوات الباعة بحيث لم ي�صلنا
الكثيرمنها .وه��و يمثل ظاهرة
ان �ث��روب��ول��وج �ي��ة ،وي �ح��ب ان
ي�سمي نف�سه (ق� ��وال) ولي�س
مونولوج�ست .وقال ال�سيد عبد
الكريم البديري -:كان يحر�ض
على الثورة وت�صحيح االو�ضاع
ال�سيئة .ومونولوجاته م�ؤثرة
وت�ح��ث النا�س على االحتجاج
�ضد الظلم وال�ف���س��اد .و�سيظل
ا�سمه را�سخا في تاريخ العراق.
وق��ال ال�سيد ابو حبيب� :س�ألوا
عبد النا�صر هناك فنان عراقي
ا� �س �م��ه ع ��زي ��زع� �ل ��ي؟ ف� ��رد ع�ب��د
ال �ن��ا� �ص��ر ه ��ذا ف�ي�ل���س��وف االم��ة
العربية ولي�س فنانا .وت�ساءل
اال�ستاذ امين المو�سوي :ما�سر
خلوده؟ انه العمق الذي يطرحه
ف��ي غ��اي��ة ال �ب �� �س��اط��ة .وتتميز
مونولوجاته عن كل ما قدم في
الوطن العربي .ولغته البغدادية
التي محتها لغة الجنوب كانت
تت�ضمن م�ف��ارق��ة ��س��اخ��رة ج��دا.
وكان في داخله يميل الى الي�سار
ول�ي����س م��ا��س��ون�ي��ا .ح�ت��ى ابنته
�سماها ب�سوزان على ا�سم ابنة
فهد من زوجته الرو�سية.

 علي ح�سني

لنتفاءل
مع عبد املهدي!!
عاد ال�سيد عادل عبد املهدي �إىل
الكتابة واخلو�ض يف االقت�صاد،
عاد رئي�س الوزراء الذي يرف�ض
اال�ستماع �إىل طلبات املحتجني
وي�سلط عليهم "قوات مكافحة
ال�شعب" ..نعم مكافحة ال�شعب
ولي�س ال�شغب بر�صا�صهم احلي،
بحديث كوميدي مزدحم بالأرقام
والأوهام عن ميزانية العراق،
مع دعوة جمانية للتفا�ؤل ،من
دون �أن يتذكر �أن هناك 300
�شهيد و�آالف اجلرحى ومئات
املعتقلني واملخطوفني ب�أوامر
ر�سمية وحزبية .
عاد خبري االقت�صاد �إىل هوايته
التي كان ميار�سها يف جريدته
"العدالة" عندما كان يكتب
مقاالت ينتقد فيها �سلوك حكومة
حيدر العبادي ،ويوجه ن�صائح
للخروج من الأزمات.
فعال ،يدفعنا حديث عادل عبد
املهدي يف اجتماع جمل�س
الوزراء قبل يومني �إىل التفا�ؤل،
لي�س لأن ما ورد فيه من �أرقام
و�إح�صاءات وحتليالت ي�ؤ�شر
على �أن الرجل يعي�ش يف واد
�آخر ،و�إمنا لأن ظهور عادل
عبد املهدي وهو يتحدث عن
االقت�صاد دون الإ�شارة �إىل
الدماء التي �سالت ،وحده� ،سبب
لأن ميتنع رئي�س جمل�س الوزراء
عن الظهور يف التلفزيون .
يقول عادل عبد املهدي يف
�آخر ر�سائله اال�ستفزازية� ،أو
بالأحرى يقول مكتب رئي�س
الوزراء الذي يتحكم بالقرارات:
لقد تظاهر �شعبنا من مدنيني
وع�سكريني  ،فاملظاهرات مل
حت�صل يف �ساحة التحرير �أو
�ساحات التظاهر الأخرى فقط،
بل ح�صلت اي�ض ًا و�أ�سا�س ًا يف
كل بيت و�أ�سرة ،ويف نف�س
وعقل كل عراقي" ،و�ستعترب
دائم ًا نقطة حتول كربى وواعية
يف كفاح �شعبنا يف م�سريته
الظافرة" ..هل هناك كالم
�أكرث �إ�ساءة لأمهات �شهداء
االحتجاجات وللآباء املكلومني
ب�أبنائهم ،ولأم �صبا املهداوي
التي ال تزال رهينة �أمزجة بع�ض
امل�س�ؤولني؟ .
هل تريدون نكتة �أخرى من
نكات احلكومة ..هاكم ،فقد
�أكد ال�سيد عادل عبد املهدي �أن
"االنرتنت حقيقة معا�صرة وحق
للجميع ،وو�سيلة ال�ستنطاق
الأ�صوات املكبوتة والآراء
احلرة" ..وي�ضيف ال ف�ض فوه
�أن " :ال�سلطات دفاع ًا عن حقوق
املجموع مرغمة �أحيان ًا لتقييده
عندما ترى �أنه ي�ستخدم للت�آمر
على الوطن" يا�سالم يامعلم..
احلكومة ومعها �أحبابها تتمتع
بخدمة االنرتنيت ..لكنه ممنوع
على عموم ال�شعب الذي ال يزال
ال�سيد عادل عبد املهدي يعتربه
"قا�صر ًا" وجاهال.
�صحيح �أننا ،يف �سنوات
الت�سايل التي طالت كثري ًا على
نحو غري م�سبوق� ،إال �أن ت�سلية
عن ت�سلية تفرق ،فهناك من
يت�سلى معنا ،ومن يت�سلى بنا،
ومن يت�سلى علينا ،وهناك من
يت�سلى على نف�سه.
وميكنك عزيزي القارئ �أن ت�ضع
خطابات ور�سائل رئي�س الوزراء
يف خانة بني الت�سلية على النا�س
والت�سلية مع النف�س ،من دون �أن
تنتق�ص �أو ت�سفه من جهد مكتب
رئي�س الوزراء الذي ي�صر ان
هذه الكوميديا هي فخر ال�صناعة
ال�سيا�سية يف العراق.

�إميا وات�سون�" :أنا �سعيدة بكوين عزباء"
قال ��ت املمثل ��ة الربيطاني ��ة �إمي ��ا
وات�س ��ون �إنه ��ا �شع ��رت "بالتوت ��ر
والقل ��ق" حيال بلوغ �سن الثالثني،
ب�سب ��ب �ضغ ��وط عل ��ى حياته ��ا
ال�شخ�صي ��ة .وت�ضي ��ف وات�س ��ون،
الت ��ي حتتف ��ل بعي ��د ميالده ��ا يف
�أبري ��ل /ني�سان� ،أنه ��ا تلقت "�سيال
من الر�سائل املموهة" حول الأمور
التي كان ينبغي عليها حتقيقها عند
بلوغها �سن الثالثني.
وقال ��ت وات�سون يف ت�صريح ملجلة
ف ��وغ الربيطاني ��ة �إن م ��ن �ضمن ما
ذكرت ��ه الر�سائ ��ل "�إذا مل يكن لديك
زوج ،و�إذا مل يك ��ن لدي ��ك طف ��ل...
مو�ضح ��ة �أن هناك ق ��درا هائال من
القل ��ق متثله ه ��ذه الر�سائ ��ل" .لكن

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االح ��د) �أن درجات احل ��رارة �ستحافظ عل ��ى معدالتها املا�ضي ��ة ،وان اجلو
�سيكون بني غائم جزئيا وغائم.

وات�س ��ون �أ�ضاف ��ت �أنه ��ا �سعي ��دة
مبفرده ��ا ،وو�صف ��ت و�ضعه ��ا
العاطفي ب�أنه ��ا "�شريك ��ة نف�سها".
و�أ�شارت جنمة �سل�سلة �أفالم هاري

بوت ��ر� ،إىل �أنها مل ت�ؤم ��ن �أبدا ،يف
ال�ساب ��ق ،بفك ��رة �أن تك ��ون �سعيدا
و�أنت �أع ��زب .و�أ�ضاف ��ت "لقد قلت
�إن ه ��ذا الأم ��ر جم ��رد دعاي ��ة .لق ��د
ا�ستغ ��رق الأمر وقتا طوي ًال ،لكنني
�سعيدة جدا "كوين عزباء".
وتقول وات�سون النا�شطة يف جمال
حقوق املر�أة� ،إن العام املا�ضي كان
"�صعب ًا" بالن�سب ��ة لها ب�سبب هذه
املرحل ��ة م ��ن حياته ��ا .وت�ساءل ��ت
"مل ��اذا يثري اجلمي ��ع �ضجة كبرية
حول بلوغ �س ��ن الـ 30؟ �إنها لي�ست
م�س�أل ��ة مهم ��ة" .و�أ�ضاف ��ت يف
ت�صريحه ��ا ملجلة ف ��وغ "كنا نعرف
بع�ضنا قبل �أن نعمل يف فيلم ن�ساء
�صغريات".
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