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 ابا اوس�س" اد
السعي  "ا ايم 
 يكتبها :متاهر
يبدو ان االباء المو
ؤ�س�سن ل"العرا الجديد" وا 
حالة دان الون،
ابون عن الوع� ،ساهون عما
ي به ،وما يتعر�
كد
ل العرا وسعب من 
ومعاد

وا�ستهداف لا
سباب هوؤالء الين اتسبوا
وه
وا
ال�سة  لة 

لوع ،باعوا الون

لج�سامة م�سوؤولت بالن�سبة
لمن ال حرمة عنده لون
وال ل الونة ،وا
رهنوا اراده لمن يمك نه من
المرابة  موا
الم�سوؤولة وه رات البالد
والعب ب�ساد
وا�ستالل وكرامة العران 

 بغداد  /متابعة اد
توافدت ح�شود كبرية جد ًا اإىل �شاحة
التحرير ،حي ت�شتمر التظاهرات،
مل �
� �ش��اه��دة ال �ل �ق��اء امل �ه��م للمنتخب
ال�
�وط�ن��ي اأم���ام ن�ظ��ريه البحريني،
�شمن الت�شفيات املزدوجة املوؤهلة
اإىل البطولة القارية وكاأ�ص العامل.
وغ�شت �شاحة التحرير واملناطق
ال
�ق��ري �ب��ة م �ن �ه��ا ب �ح �� �ش��ود ال�شبان
امل�شاركن يف التظاهرات والقادمن
ملتابعة املباراة اأمام البحرين.
ولعبت �شاحة التحرير مبوؤازرتها
الأ
��ش��ود ال��راف��دي��ن دور ًا حا�شم ًا يف

ا
مل� �ب ��اراة ال���ش��اب�ق��ة اأم� ��ام املنتخب
االإي�� ��راين ،ح�ي�� ك�شف ال�شحفي املنتخبن العراقي والبحريني لكرة
ال �ق��دم
الوطني لكرة القدم بداية ال�شوط ��
الريا�شي،
للظفر ب �� �ش��دارة املجموعة ال
ش��دده��ا امل�ه��اج��م ع��الء ع�ب��ا���ص على
�ث��اين اىل ال ��زج ب�شانع االلعاب
علي نوري عن ات�شاالت الثالثة
ه��ات�ف�ي��ة ب��ن م�ت�ظ��اه��ري��ن والعبن متفرج بتواجد اك��ر م��ن  االف �شفاء هادي بدال من ابراهيم باي�ص اثر ت�شلمه مناولة جميله من زميله
�شبقت مواجهة اإي� ��ران ،رف�ع��ت من ال ��دويلعلى م��درج��ات ملعب عمان ال��ذي ق��دم اداءا متوا�شعا من اجل اجمد عطوان وبقيت نتيجة التعادل
حما�ص الالعبن .وقد انتهى اللقاء ال��ب��ح� حي�� ح الع�ب��ي االحمر تفعيل خط الو�شط وتكثيف الزيادة ال�شلبي على حالها حتى الدقيقة
�ري��
ال �ك��روي ال �
ن��ي يف ت �ط �ب �ي��ق اخلطة العددية نحو االمام امال يف �شناعة الثالثة من الوقت البدل ال�شائع التي
�ذي ج�م��ع ب��ن منتخبي الدفاعية
العراق
املحكمة التي طلبها منهم ال �ف��ر���ص وت���ش�ج�ي��ل ال �ه��دف االول منحها احلكم ال��دويل ال�شنغافوري
والبحرين على ملعب عمان امل� ��درب ال
ال���دويل ،يف الت�شفيات املزدوجة طيلة د ��ربت� غ��ايل ه�ي�ل�ي��و �شوزا وعززه بدخول املهاجم عالء عبا�ص حممد تقي اجلعفري ال��ذي اأعلنت
ق�
�شفارته بانتهاء املباراة
�ائ��ق ال���ش��وط االول وعدم يف
املوؤهلة لبطولة
وك� �اأ� ��ص اآ� � كاأ�ص العامل  ال�شماح لالعبينا يف خ��رق منطقة م��ن الدقيقة اخلام�شة وال�شبعن بدال و
ُي �ق��دم اأ� �ش��ود ال��راف��دي��ن م�شتوى
ب�شار ر��ش��ن
ش �ي��ا ،
حي
و
ق
�
بالتعادل
�ف
ا
جل
�
�
القائم
�زاء
ل
�
ل
�
�و
ا
رائعً
�
�
ش
�
منذ
�ول
اىل احل��ار���ص
ال �� �ش �ل �ب�
بداية الت�شفيات ،خا�شة
�ي .وق� ��د �� �ش ��ادت ال��رت��اب��ة �شيد
االي�شر حل��ار���ص منتخب البحرين
وانح�شر
حممد جعفر لينتهي نتيجته �شيد حم�م��د جعفر ح��ائ��ال يف عدم وبعد التعادل يف اجلولة االأوىل مع
نتيجة اللعب يف منطقة الو�شط بالتعادل
ال�شلبي  .وعمد ال�شلوفيني دخول الكرة الراأ�شية اىل ال�شباك يف املنتخب البحريني ،حي انت�شر
حل�شا�شية املباراة يف �شراع �شريت�شكو
كاتانيت�ص مدرب منتخبنا الدقيقة ال�شاد�شة والثمانن التي على كل من هو ك��و ،كمبوديا
واإيران لي�شبح ر�شيدهم  نقطة.

س��اا سا��ا اتج��ا ست��م ا

 متابعة  /اد

ه� �وؤالء االآباء يجتمع ��ون
لري�شموا للعراقي ��ن خارط ��ة م�شتقبلهم ،وكاأن
�شيح ��ات �شاحات الثورة مل تك ��ن
وهي ترفع ال�شعارات التي تختزل كلها
يف �شع ��ار "نريد وطن" تق�شدهم
هم ،بال�ش ��ور واال�شماء ،وبينهم رموز
الف�شاد والنهب والتخلف و�شياع
ا�شتباح ��ة اأرواح �شحايا �شباي �شيادة الوطن وكرامته ،امل�شوؤولية عن
ك�
واآالف الف�شائي ��ن يف موؤ�ش�ش � �ر ،وت�شليم ثل ارا�شي العراق لداع�ص،
�ات
واجه ��زة الدول ��ة والق ��وات امل�شلحة،
واالإجه ��از عل ��ى موؤ�ش�ش ��ات "الدو
ل ��ة" وتعطي ��ل ا�شتكمال بن ��اء ما تبقى
منها ،وتخريب التعلي ��م و�شرقة
والبطاقة التموينية ومنظومة تخ�شي�شات الكهرباء والطاقة وال�شحة
اخلدمات بكل تفرعاتها .
وق ��د غاب عن هوؤالء االآب �
�اء
امل�شمولن
باملالحقة
ولعنات
جمهور �شاحات
االحتج ��اج ،اأن االإ�ش ��الح والتغي �
وال�ش ��روع بخطوات ��ه ،قب ��ل �ري ال ي�شتقي ��م وي�شتحي ��ل ا�� ازه بل
وهيمنته ��م عل ��ى القرار الوطن �تنحيته ��م واإ�شق ��اط ح�شوره ��م ال�شيا�ش ��ي
�ي،
اإن مل يرتب ��ط ا�ش ًال بتق ��دمي من تثبت
م�شوؤوليته امام الق�شاء وامل�شاءلة .
يف ك ��ل م ��رة جتتم ��ع الرئا�ش ��ات
علي ��ه لي�شتفز ال�شمري الوطني والقيادات يخ ��رج عنهم رذاذ م ��ا اتفقوا
يف ميادي ��ن ال�شرفاء و�شاح � وي�شتثري غ ��رية املتظاهرين واملعت�شمن
�ات
ملطالبته ��م با�شتع ��ادة الوط ��ن الفداء لفرط ما تنط ��وي عليه من جتاهل
وتاأكيده ��م يوم ًا بعد اآخر وا�شتهان ��ة بالدم ��اء الت ��ي ُت ��راق ك ��ل يوم
العادل� �ة يتعم ��ق ويراب ��طوجموعهم ت ��زداد وتتو�شع ،ووعيهم بق�شيتهم
ويكت�
الوط ��ن لن ي�شتعاد قبل رحيل ش ��ب �شرعيت ��ه غ ��ري امل�شكوك به ��ا ،باأن
منظومته ��م ال�شيا�شية املبنية على التزوير
واال�شتباحة.
ً
وه ��ل ميك ��ن ال�شتف ��زاز اأ�ش ��د
في ��ه بتعب ��ريات �شاذج ��ة ف�شحا م ��ن بيانه ��م االأخري ال ��ذي يتذاكون
وت�شوي �
طري ��ق للخ ��روج من اأزمتهم ،ك� �ف مف�ش ��وح ،وه ��م يقدم ��ون خارط ��ة
�اأن
املنتف�ش ��ون الجتثاث منظومة مثل هذه اخلارطة ه ��ي التي ينتظرها
وارباب اخلراب والف�شاد .واياملحا�ش�شة والف�ش ��اد وت�شلط امليلي�شيات
ينه ��ون خارطتهم املتهرئ ��ة مبلغ ت�شل اليه اأوهامهم وخديعتهم حن
بتهديد
يف تنفي ��ذ االهداف التي تواطا رئي�ص ال ��وزراء باإ�شقاطه ان مل ينجح
أت
ت�شبثه ��م بال�شلطة ،وكاأن من م�شاحلهم على �شياغتها كمخرج الزمة
ولي�ص "احلاكم" باأمرهم يهددونه باالإ�شقاط هو راأ�ص ال�شلطة الفعلي
واملحكوم بارادة ويل امرهم ..
ايه ��ا املجتمع �
�ون
يف
دارة
احلك
ي
�
�م،
ان
ك
�
�م توا�شل ��ون العب �� مب�شائ ��ر
وجودكم ال�شيا�شي ،اإذ تراهنون
على �شعف وعي الذين جتاوزوا حاجز
اخل ��وف منكم ،واكت�شفوا
�شرائركم ،بو�شفك ��م جماعة تتوهم انها قادرة
عل ��ى اإعادة انتاج نظ ��ام حكم فقد
وحان قطاف مراكز هيمنتها� ،شالحيته ،وزم ��رة حاكمة ،بان معدنها
ب�شوية اآبائها املوؤ�ش�شن ..وفات زمن تدوير ف�شالت اأعوامها امل�شتبه

لائي�� وي�� الهوي�� الوطني��

امل�شلح ��ة وال�شيا�شي ��ن الذي ��ن

سد حنار
�شخ� ��ص" :ه ��ا ا�شم ��ع ي ��ا باملنطقة
يتغ ��ذون على الطائف ي ��ة يف البالد.
وق ��ال النا�شط عل ��ي العبي ��دي ،إن اخل�شراء" ،فريد املتظاهرون" :ها
اتاهرين � ساحات
ا
ه ��ا ها" .فريد �شاح ��ب االأهزوجة:
ه ��ذه التظاه ��رات ه ��ي" :اأجمل ما
االحتجاج ،باسعار
"ب� ��ص اجل ��الب (الك ��الب) حت ��ب
عرفته البالد منذ �شنوات" .وتعليقًا
واهاي وهتاات
الباكيت ��ات" .و"الباكيت ��ات" ت�شري
على االإبداع يف التاأليف با�شتخدام
اإىل دع ��اة تقا�ش ��م املنا�ش ��ب عل ��ى
حما�سة م تنو عة ،ال
اللهج ��ة العراق ي ��ة ،ق ��ال
"�شمع ��ت اإحداهن تقول:العبيدي :نظرية املحا�ش�شة الطائفية.
(بالروح
�سما وان الكث من
وتظهر مقاطع فيديوي ��ة م�شورة،
اإل ��ك مي ��ة ج ��رح ،واح�شبه ��ا ل ��ك
اتاهرين،
واسة

اإلق ��اء �شع ��ر وق�شائ ��د واأهازي ��
حنية) ،ف ��ر ّد عليها �شخ�ص اآخر يف
خمتلف ��ة خ ��الل التظاه ��رات ،منها
من ابناء اجلنو
�شاح ��ة التحرير يف بغداد( :راحت
ما ردده اأحد املتظاهرين على اأزيز
ا
جل
�
�روح
وبقت
ب� ��ص املحبة احنة
العرا ،تاون
الر�شا�ص" :ي ��ل تقتلنا رايك خاف
ول ��د الي ��وم)" .ويف ذات ال�شياق،

كة سعرية،
ر�ش ��دت "العرب ��ي اجلدي ��د" ً مت ��دري ه ��ذن طلقات ��ك اأتلقاه ��ن
عددا
ب�ش ��دري اآنه ملن القم ��اط اأحالمه
واسوات عبة،
ه

من االأ�شعار واالأهازي الَتي يلقيها
املتظاه ��رون يف ال�شاحات ،يف ّ مبيوكات (م�شروقات) اآنه الكون
وغال ًب ��ا م ��ا ترتب ��ط تل ��ك االأ�شع ��ار
كل
القدمي ��ة والهتاف ��ات التي انت�شرت
حما� اتاهرين
كله ي�شولف ب�ش ��ربي اآنه لل�شغل
ه ��ذه املوجة م ��ن االحتجاج ،وهي
اأو االأنا�شي ��د باالأح ��داث االآن ي ��ة
املدن العراقية� ،شواء يف بغداد اأو
بك ��رة يف ف ��رة احل ��رب العراقيّة
التي تتغ � �ري
ما عنده كروه ي ��روح اآنه الغارقة
الطاب ��ع الوطن ��ي والركي ��ز عل ��ى
التظاه ��ر .كمبا�شتم ��رار يف ميدان االإيرانية ،مطل ��ع
اجلنوب .بع� ��ص ال�شعارات ،مثالً،
ثمانينيات القرن الهويّة العراقية العابرة
�شجينت ��ه بنح ��ري ه ��ي حجاي ��ة
��ا نالح ��ظ ب�شك �
للطوائف ،واالحت ��الل االأمريك ��ي للب ��الد
تهاجم ب�شكل وا�شح دعاة التق�شيم
�ل املا�ش ��ي .اإ ذ ث م ��ة مالم ��ح اأ�شا�ش
ية ولع ��ن الطائف ّي ��ة كنظ ��ام �شيا�ش ��ي  .واأه ��رت ال�شع ��ارات عام مل تعد تنفع في ��ه اخلطب الطائفية واملحا�ش�ش ��ة الطائفية .نذكر ً وحدة ما ت�ش ��ري اثنن واح�شبها
وا�شح ،جت ��اوز االأغ ��اين الثورية
مثال
يف
ل�شع ��ارات املحتجن العراقين يف
عل ��ي جوعان ويه ��ذري اآنه وتاج
فا�شد ،فُر�� � ص على البلد بعد الغزو العراق ،بداية ع�شر عراقي جديد ،م �ال�شعبوي ��ة التحري�شي ��ة ال�شادرة ال�شع �
�ار
ا
ل
�
�ذي
ر
د
ّده
املتظا
ه
�
�رون
�ن رج ��ال الدي �
را�شك مي�شري نعي�ص الزم ينوخذ
�ن واجلماع ��ات ليلة يوم االأربعاء

املا�شي ،اإذ يقول لو عمره لو عمري".

احمد فؤاد نجم

مالحــق اليـوم

موانون
ي�سادون اتج
ني بدع عواه
مة
لجم المودات  
� ساحة الترير
"ماكو ون
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االحتجاجات تدخل يومها
الـ 27وعبد املهدي يتحدث
عن "ترقيع" حكومي

اتفقوا على بقاء "عبد املهدي" وتعهدوا بانتخابات مبكرة قريبة لو ف�شل

قوى �سيا�سية ترتاجع عن خمرجات اجتماع اجلادرية
وكتل معار�ضة تدافع �سر ًا عن احلكومة
 املتظاهرون يردون على اجتماع القوى ال�سيا�سية :حتاولون ا�ستجداء الوقت
 بغداد /وائل نعمة
اجتم ��اع للم ��واالة واملعار�ض ��ة
انته ��ى بق ��رارات "ترمي ��م"
وبتعه ��دات الج ��راء انتخاب ��ات مبكرة اذا
ف�شل ��ت حكوم ��ة عب ��د امله ��دي يف تنفيذها
خ�ل�ال  45يوم� � ًا ،فيم ��ا تع ��اين الدولة من
�شلل �شبه تام منذ  50يوما على اثر ت�صاعد
االحتجاج ��ات واغ�ل�اق عدد م ��ن الدوائر
الر�سمية.ووق ��ع  12طرفا حزبيا ،ميثلون
الغالبي ��ة العظمى للتمثي ��ل الربملاين ،يف
اجتم ��اع جرى م�س ��اء اول ام�س يف منزل
زعي ��م تيار احلكمة عم ��ار احلكيم مبنطقة
اجلادري ��ة يف بغ ��داد ،عل ��ى  11تو�صي ��ة
ومقرتحا ب�ش�أن ازم ��ة االحتجاجات ،قبل
ان تع ��ود بع� ��ض الق ��وى املوقع ��ة� ،صباح
ام� ��س ،للتن�ص ��ل ع ��ن القرارات.وخ ��رج
االجتماع الذي ح�ضره رئي�س اجلمهورية
بره ��م �صالح وزعم ��اء الكت ��ل ال�سيا�سية،
وبغياب رئي�س ال ��وزراء وكتلة �سائرون،
بتفوي� ��ض عب ��د امله ��دي باج ��راء تغي�ي�ر
وزاري يتج ��اوز الـ  10حقائ ��ب من بينها
ع ��دد م ��ن ال ��وزارات ال�سيادي ��ة ،ا�ستنادا
مل�ص ��ادر �سيا�سية.وكانت مق ��ررات اللقاء
الت ��ي ن�ش ��رت ام� ��س ،اكدت عل ��ى التعديل
احلكوم ��ي ،بدون ذك ��ر تفا�صيل ،وتعديل
الد�ستور ،وت�شريع قانون انتخابي جديد،
فيما ا�ش ��ارت امل�صادر اىل طرح مقرتحات
يف االجتم ��اع لقان ��ون انتخابات خمتلف
متاما عن القوان�ي�ن ال�سابقة التي �شرعت
من ��ذ ع ��ام .2005وجاء االجتم ��اع تزامنا
مع ت�أكي ��دات وزارة اخلارجية االمريكية،
ع ��ن ان الوالي ��ات املتح ��دة �ستفر� ��ض
عقوبات على "فا�سدي ��ن ي�سرقون ثروات
العراقي�ي�ن" ،وبع ��د � 24ساع ��ة عل ��ى ن�شر

و�سائ ��ل اعالمي ��ة وثائق تته ��م م�س�ؤولني
عراقي�ي�ن بالتج�س�س ل�صال ��ح ايران.و�أكد
نائب عن اح ��د الكتل ال�سيا�سية احلا�ضرة
يف االجتماع يف ات�صال ام�س مع (املدى)

ان الق ��وى ال�سيا�سية فو�ضت عبد املهدي،
ال ��ذي مل يك ��ن حا�ضرا (الن ��ه الميثل طرفا
حزبي ��ا) ،بـ"تغي�ي�ر  12وزارة  3منه ��ا
�سيادية" دون ان يحدد ا�سماء الوزارات.

ون�ص ��ت اول  4ق ��رارات يف خمرج ��ات
اجتم ��اع الق ��وى ال�سيا�سي ��ة ،عل ��ى اهمية
حف ��ظ النظ ��ام والدول ��ة والتحذي ��ر م ��ن
"احل ��رب االهلية" ،كم ��ا طالبت املقررات

 بغداد /المدى
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رئي� ��س الوزراء والق ��وات االمنية بالعمل
على "جتنيب البالد االنزالق اىل الفو�ضى
واملجهول".
 التفا�صيل �ص3

�أك� � ��د � �س �ع��د احل ��دي� �ث ��ي،
امل �ت �ح��دث ب��ا� �س��م رئي�س
ال��وزراء ،ام�س الثالثاء� ،أن رئي�س
احلكومة ع��ادل عبد املهدي �سيقدم
ت� �ع ��دي�ل�ات وزاري� � � ��ة �إ���ص�ل�اح��ي��ة،
ف �ي �م��ا ت��دخ��ل امل ��وج ��ة ال �ث��ان �ي��ة من
االحتجاجات يومها الـ.27

�أكد احلديثي ،بح�سب وكالة الأنباء
العراقية� ،أن "عبد املهدي� ،سيقدم
تعديالت وزارية" ،يف م�سعى �إىل
ت�ه��دئ��ة امل �ظ��اه��رات الغا�ضبة التي
جت �ت��اح ال �ب�لاد م�ن��ذ ت�شرين الأول
املا�ضي.و�أ�ضاف �أن "رئي�س الوزراء
�سيتوجه قريبا �إىل جمل�س النواب
لطرح رغبته بالتعديل الوزاري"،
مطالبا املجل�س مب�ساندته يف هذا
التوجه "بو�ضع �آلية جديدة فيما
يتعلق بعملية اال�ستيزار بعيدا عن
املحا�ص�صة ال�سيا�سية �أو الوالءات
احلزبية التي كانت تغلب على �آلية
االختيار يف احلكومات ال�سابقة".
و�أ�شار احلديثي �إىل �أنه "مت اختيار
بع�ض املر�شحني وهناك ا�ستكمال
الخ��ت��ي��ار ال �ب �ع ����ض الآخ � � ��ر ،وف �ق��ا
العتبارات مهنية خال�صة وقناعات
رئي�س ال��وزراء بقدرات و�إمكانيات
امل ��ر�� �ش� �ح�ي�ن اجل�� � ��دد ،ب� �ع� �ي ��دا ع��ن
تدخالت وت�أثريات الكتل ال�سيا�سية
وتر�شيحاتها".ويف وق��ت �سابق،
قررت الكتل ال�سيا�سية العراقية ،منح
حكومة عبد املهدي مهلة  45يوما
فقط لتنفيذ الإ�صالحات التي وعدت
بها �أو التوجه �إىل الربملان العراقي
بهدف �سحب الثقة من احلكومة �أو
�إجراء انتخابات مبكرة.
 التفا�صيل �ص3
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انقطاع ج�سور قلب العا�صمة م�ستمر وال بديل للبغداديني �سوى القوارب( ..عد�سة :حممود ر�ؤوف)

القوات الأمنية
تعزز �إجراءاتها
على احلدود
تزامن ًا مع حترك
لداع�ش يف
�سوريا

مباراة ال�شرطة ونواذيبو ت�ضع كاتانيت�ش يف �أزمة ع�شية خليجي 24
5
طالب عبد العزيز يكتب :ال�شباب ي�ستعيدون الوطن
 6بغداد ت�سلم �أنقرة ملفات � 9أمراء بداع�ش
النزاهة ت�ستدعي وزير الثقافة احلايل على خلفية تهم ف�ساد يخططون لك�سر ال�سجون

مدير اال�ستخبارات الع�سكرية يحذر من عملية "حطموا الأ�سوار"

 بغداد /المدى
�أ� �ص��درت هيئة النزاهة
�أوام � � � � ��ر ب ��ا�� �س� �ت ��دع ��اء
وزي��ر الثقافة احل��ايل عبد االمري
احل �م��داين وه��و ال��وزي��ر املر�شح
عن كتلة �صادقون التابعة حلركة
ع�صائب اه��ل احل��ق ،على خلفية
تهم ف�ساد.و�أكدت الهيئة يف بيان
تلقته (املدى) ان "حمكمة التحقيق
املخت�صة بالنظر بق�ضايا النزاهة
يف حمافظة ذي قار ،ا�صدرت �أمر
ا�ستقدام بحق كل من وزير الثقافة
ٍ

6
عامر القي�سي
يكتب :من
الف�شل �إىل
القتل!!

ك�شف مدير اال�ستخبارات الع�سكرية
اللواء الركن �سعد العالق ان عنا�صر
قيادي ��ة من م�سلحي داع�ش يف تركيا يخططون
لتنفي ��ذ عملي ��ات ه ��روب جماعي ��ة ملعتقلني يف
�سجون داخل العراق و�سوريا.
وق ��ال الع�ل�اق يف مقابل ��ة مع حمط ��ة CNN
االمريكي ��ة �إن الع ��راق �سل ��م تركي ��ا ملف ��ات
ت�سع ��ة قياديني م ��ن ارهابيي داع� ��ش .ا�شتملت
موا�ضيعه ��ا على كبار ممول�ي�ن ميتلكون مبالغ
�ضخم ��ة لتموي ��ل عمليات داع�ش ح ��ول العامل،
م�ؤكدا �أن ات�صاالت �أخ�ي�رة بني داع�ش �أ�شارت

مفو�ضية حقوق الإن�سان تطلب و�ضع حد الختطاف النا�شطني والإعالميني

جلنة برملانية :رئي�س احلكومة ووزيرا الدفاع والداخلية �سيحالون �إىل املحاكم
 بغداد /المدى
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ملاذا احلرب..
كتاب ر�سائل
بني فرويد
و�أين�شتاين

وع�ضو �سابق يف جمل�س النواب
وحمافظ ذي ق��ار ال�سابق ومدير
حقل ال�غ��راف النفطي ،ف�ض ًال عن

مدير بلدية �سابق و�ستة موظفني
�آخ ��ري ��ن وف���ق امل � ��ادة ال���س��اد��س��ة
م��ن ق��ان��ون ا�ستغالل ال�شواطئ،
ل �ت �ج��اوزه��م ع �ل��ى حم��رم��ات نهر
الفرات وبناء م�شيدات على �شكل
منتجعات على �ضفاف النهر".
و�أ��ض��اف��ت الهيئة يف بيانها �أنها
"�أ�صدرت ا�ستقدام (ا�ستدعاء)
للم�س�ؤولني امل��درج��ة �أ��س�م��ا�ؤه��م
�أدن� ��اه ،وف��ق امل ��ادة  6م��ن ق��ان��ون
ا�ستغالل ال�شواطئ".
وت� ��أت ��ي ه� ��ذه اخل� �ط ��وات �ضمن
م�����س��اع��ي ال�����س��ل��ط��ات الإي � �ف� ��اء

ب� ��وع� ��وده� ��ا مل� �ح ��ارب ��ة ال �ف �� �س��اد
امل�ست�شري على نطاق وا�سع يف
ال�ب�لاد تزامنا م��ع االحتجاجات.
وتخللت االحتجاجات �أعمال عنف
وا�سعة خلفت ما يقارب  336قتيال
و� 15أل��ف ج��ري��ح ،يف مواجهات
بني املتظاهرين من جهة وق��وات
الأم � � ��ن.ويف ب �ي��ان ث� ��ان� ،أع�ل�ن��ت
الهيئة �صدور �أمر ا�ستدعاء ِّ
بحق
املدير العام لدائرة �صحة النجف
ال�سابق علي �شرب ،ا�ستنادا �إىل
�أح� �ك ��ام امل � ��ادة  341م ��ن ق��ان��ون
العقوبات العراقي.

 ترجمة :حامد �أحمد

اىل خط ��ط ملح ��اوالت تهري ��ب �سجن ��اء م ��ن
مع�سكرات و�سجون عرب �سوريا والعراق .
وا�ض ��اف مدير اال�ستخب ��ارات قائال" :يتوجب
ب ��ذل جه ��ود دولي ��ة �ضخم ��ة للتعامل م ��ع هذه
الق�ضية الن ه�ؤالء املجرمني ..هم قادرون على
مغادرة هذه املع�سكرات والرجوع اىل بلدانهم
وبالتايل ي�شكلون خطرا ج�سيما يف بلدان مثل
اوروبا و�آ�سيا و�شمال غربي افريقيا ".
ويق ��در وج ��ود مايق ��ارب م ��ن  10,000م�سلح
م ��ن تنظي ��م داع� ��ش حمتجزي ��ن ل ��دى الق ��وات
الدميقراطي ��ة ال�سوري ��ة الكردي ��ة يف �شم ��ايل
�سوريا ب�ضمنهم كثري م ��ن امل�سلحني االجانب.
وي�ضم مع�سكر على مقربة من ال�سجن 70,000

�أم ��ر�أة وطفل .كال املوقعني و�صفتهما الواليات
املتح ��دة على انهما "قنبل ��ة موقوتة" حتى بعد
مقتل زعي ��م التنظيم ابو بك ��ر البغدادي وق�سم
م ��ن م�ساعديه .وق ��ال اللواء الرك ��ن ان عنا�صر
قيادي ��ة م ��ن داع� ��ش تع ��رف بلق ��ب "�أم�ي�ر" لها
امكاني ��ة الو�ص ��ول ملبال ��غ �ضخم ��ة م ��ن النقود
وانه ��م ب�صدد ت�شكيل خالي ��ا جديدة يف تركيا،
م�ش�ي�را اىل انهم هربوا مع بداية هذا العام من
معقله ��م االخري يف قرية باغ ��وز �شرقي �سوريا
ودفعوا ر�شاوي لت�أمني عبورهم خالل خطوط
الق ��وات الدميقراطي ��ة ال�سوري ��ة جت ��اه مدينة
غازي عنتاب الآمنة ن�سبيا يف جنوبي تركيا .
 التفا�صيل �ص2

اك ��د ع�ض ��و جلن ��ة حق ��وق
االن�س ��ان النيابي ��ة النائ ��ب
ار�ش ��د ال�صاحل ��ي ،ام�س الثالث ��اء ،ان
رئي� ��س ال ��وزراء ب�صفته القائ ��د العام
للق ��وات امل�سلح ��ة ووزي ��ري الداخلية
والدف ��اع �سيحال ��ون اىل املحاك ��م
مبج ��رد ه ��دوء االو�ض ��اع ب�سب ��ب قمع
املتظاهرين ،فيما ا�شار اىل ان قرارات
جمل�س الن ��واب مل تتما�شى مع مطالب
املتظاهري ��ن وال ميك ��ن ان ت�ساه ��م

يف اخم ��اد الغ�ض ��ب ال�شعب ��ي .وق ��ال
ال�صاحل ��ي ان "رئي� ��س ال ��وزراء عادل
عبد املهدي ب�صفته القائد العام للقوات
امل�سلح ��ة ووزي ��ري الداخلي ��ة يا�س�ي�ن
اليا�س ��ري والدف ��اع جن ��اح ال�شم ��ري
�سيحال ��ون اىل املحاكم مبج ��رد هدوء
االو�ض ��اع ب�سب ��ب قم ��ع املتظاهري ��ن"
مبين� � ًا ان "جلن ��ة حق ��وق االن�س ��ان
النيابي ��ة ت�سجل جميع االنتهاكات �ضد
املتظاهرين و�سوف تتم حما�سبة جميع
املتورطني فيها مهما كانت منا�صبهم او
رتبهم الع�سكرية".

واو�ض ��ح ع�ضو جلنة حق ��وق االن�سان
النيابي ��ة ،ان "ق ��رارات جمل�س النواب
الت ��ي اتخذه ��ا يف اجلل�س ��ات ال�سابقة
مل تتما�ش ��ى مع مطالب املتظاهرين وال
ميك ��ن ان ت�ساه ��م يف اخم ��اد الغ�ض ��ب
ال�شعبي".
بدوره ��ا ،طالب ��ت املفو�ضي ��ة العلي ��ا
حلقوق االن�س ��ان يف العراق ،الثالثاء،
احلكوم ��ة وال ��وزارات واجله ��ات
الأمني ��ة واال�ستخباري ��ة بو�ض ��ع ح ��د
مل�سل�س ��ل اختطاف النا�شط�ي�ن املدنيني
والإعالمي�ي�ن ،والك�شف ع ��ن "اجلهات

املجهول ��ة" الت ��ي تق ��ف وراء عملي ��ات
االختطاف.
و�ش ��ددت املفو�ضي ��ة يف بي ��ان على انه
"عل ��ى القائ ��د العام للق ��وات امل�سلحة
�إل ��زام االجه ��زة الأمني ��ة يف وزارة
الداخلي ��ة وجه ��ازي الأم ��ن الوطن ��ي
واملخاب ��رات والأجه ��زة املخت�ص ��ة
الأخرى ،باتخ ��اذ االج ��راءات الالزمة
لإيقاف م�سل�س ��ل االختطاف الذي طال
النا�شط�ي�ن واالعالمي�ي�ن والكف ��اءات
وعددا من املحامني".
 التفا�صيل �ص2
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مدير اال�ستخبارات
الع�سكرية يحذر
من عملية "حطموا
الأ�سوار"

 عدنان ح�سني

adnan.h@almadapaper.net

من �أجل �أن يبقى قلم الكاتب الراحل عدنان
ح�س�ين حا�ض��راً يف امل�ش��هد العراق��ي ،تعيد
املدى ن�ش��ر بع�ض "�شنا�ش��يله" 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.

حتى حما�س ال ن�شبهُها!
مل تك ��ن حركة املقاوم ��ة الإ�س�ل�امية (حما� ��س) الفل�س ��طينية تنظيم ًا
�سيا�س ��ي ًا حمرتم� � ًا� ،أقل ��ه ب�س ��بب م ��ا �أحدثت ��ه من انق�س ��ام �سيا�س ��ي
واجتماعي كبري وحا ّد على ال�ساحة الفل�سطينية يف مرحلة تاريخية
ح�سا�سة للغاية.
ّ
عندما انقلبت حما�س على ال�س ��لطة الوطنية الفل�سطينية واختطفت
قط ��اع غ ��زة مقيم� � ًة فيه �س ��لطتها املفرو�ض ��ة بقوة ال�س�ل�اح يف العام
 ،2007كان ��ت ال�س ��لطة الفل�س ��طينية حتظ ��ى بت�أيي ��د �إقليمي ودويل
كب�ي�ر دعم ًا للحقوق الفل�س ��طينية ،وبينها �إقامة الدولة الفل�س ��طينية
امل�س ��تقلة .اختطاف قطاع غزة بدّد الكثري ممّا كان يف ر�صيد ال�سلطة
الفل�س ��طينية عل ��ى هذا ال�ص ��عيد .كان عمل حما�س م ��ن حيث نتائجه
�ش ��ديد ال�شبه مبغامرة �صدام ح�سني اخلرقاء بغزو الكويت يف العام
 ،1990وه ��و العم ��ل الذي �أق ّر الفل�س ��طينيون و�س ��واهم الحق� � ًا ب� ّأن
عواقبه على ن�ضال ال�شعب الفل�سطيني كانت كارثية.
مت�س ��كت حما�س بالقطاع وبحكومتها فيه �س ��بع �س ��نوات،
بعناد تا ّم ّ
وملّا �أدركت مت�أخر ًا � ّأن الأفق �أمامها م�س ��دود ،خ�صو�ص ًا بعد ال�سقوط
املدوّ ي حلكم الإخوان امل�س ��لمني يف م�ص ��ر ،ا�ض ��طرت �إىل التفاو�ض
مع ال�س ��لطة الفل�سطينية والقبول بت�ش ��كيل حكومة التوافق (ني�سان
 )2014الت ��ي مل ت�س ��تطع م ّد نفوذها �إىل القطاع ب�س ��بب ما و�ض ��عته
حما�س من عقبات .ويف مطلع العام احلايل �ش� � ّكلت حما�س ما ي�شبه
احلكوم ��ة "جلنة �إداري ��ة" لإدارة القطاع ،ف�ش ��لت ه ��ي الأخرى ،كما
حكوم ��ة حما� ��س ،يف ت�أم�ي�ن اخلدمات الأ�س ��ا�س وامل�س ��توى الأدنى
للعي�ش الكرمي ل�سكان القطاع.
بعده ��ا مب ��دة �أعلن ��ت حما�س عن ح � ّ�ل ه ��ذه اللجنة ،ودع ��ت حكومة
التوافق �إىل ب�سط �سلطتها يف القطاع .جاء هذا بعد م�ؤمتر حلما�س
�أح ��دث تغي�ي�ر ًا كب�ي�ر ًا يف قيادة احلرك ��ة �أزيح فيه العدي ��د من رموز
التطرف من احلر�س القدمي ّ
لتحل حم ّلهم قيادات �شابّة.
الإج ��راء الأخري لي�س جم ّرد اعرتاف باخلط� ��أ الذي ارتكبته احلركة
قبل ع�ش ��ر �سنوات ،فهو عودة عن اخلط�أ ،وهذا بالذات ما يبعث على
اح�ت�رام احلركة بقيادته ��ا اجلدي ��دة ..الكيان الذي يع�ت�رف بخطئه
ويعود عنه ،تغليب ًا للم�ص ��لحة الوطنية على امل�ص ��لحة احلزبية ،هو
كيان حمرتم بالت�أكيد.
هنا يف العراق جتربة احلكم التي �صار عمرها نحو � 14سنة ،وكانت
فيها لقوى الإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي الغلبة والطغيان ،و�صلنا �إىل نتيجة
مماثلة ،بل �أكرث �س ��وء ًا ،ملا ح�ص ��ل يف قطاع غزة ،فقد ف�ش ��لت القوى
احلاكم ��ة يف حتقي ��ق ما وعدت ب ��ه النا�س ..الف�ش ��ل ذريع و�ص ��ارخ
�إىل درج ��ة � ّأن �أ�ص ��حابه يف معظمه ��م يعرتفون ب ��ه يف العلن كما يف
ال�س� � ّر ،لكنه ��م ال يريدون �أن يتح ّلوا ب�ش ��جاعة العودة ع ��ن �أخطائهم
الت ��ي قادت �إىل هذا الف�ش ��ل .يريدون لكل �ش ��يء �أن يبقى على حاله.
حتى الإ�ص�ل�احات التي تعهدت بها حكومتهم وبرملانهم قبل �أكرث من
مهب الريح ،ال �أثر لها حتى على الورق.
�سنتني �أم�ست الآن يف ّ
حت ��ى �إىل م�س ��توى حرك ��ة حما�س ال تريد قوى الإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي
لدينا �أن ترتقي ..يف �أي درك هي �إذن؟!

http://www.almadapaper.net

بغداد ت�سلم �أنقرة ملفات � 9أمراء بداع�ش
يخططون لك�سر ال�سجون

ك�شف مدير اال�ستخبارات الع�سكرية اللواء الركن �سعد العالق ان عنا�صر قيادية من م�سلحي داع�ش في تركيا يخططون
لتنفيذ عمليات هروب جماعية لمعتقلين في �سجون داخل العراق و�سوريا .وقال العالق في مقابلة مع محطة CNN
االميركية �إن العراق �سلم تركيا ملفات ت�سعة قياديين من ارهابيي داع�ش .ا�شتملت موا�ضيعها على كبار ممولين
يمتلكون مبالغ �ضخمة لتمويل عمليات داع�ش حول العالم ،م�ؤكدا �أن ات�صاالت �أخيرة بين داع�ش �أ�شارت الى خطط
لمحاوالت تهريب �سجناء من مع�سكرات و�سجون عبر �سوريا والعراق .

 ترجمة :حامد �أحمد
وا�ض ��اف مدي ��ر اال�س ��تخبارات
قائ�ل�ا" :يتوجب بذل جهود دولية
�ض ��خمة للتعامل مع هذه الق�ض ��ية
الن ه�ؤالء املجرمني ..هم قادرون
عل ��ى مغ ��ادرة ه ��ذه املع�س ��كرات

والرج ��وع اىل بلدانه ��م وبالتايل
ي�ش ��كلون خطرا ج�سيما يف بلدان
مثل اوروبا و�آ�سيا و�شمال غربي
افريقيا ".
ويق ��در وج ��ود مايق ��ارب م ��ن
 10,000م�س ��لح م ��ن تنظي ��م
داع� ��ش حمتجزي ��ن ل ��دى القوات

الدميقراطي ��ة ال�س ��ورية الكردي ��ة
يف �ش ��مايل �س ��وريا ب�ض ��منهم
كث�ي�ر م ��ن امل�س ��لحني االجان ��ب.
وي�ض ��م مع�س ��كر عل ��ى مقرب ��ة من
ال�س ��جن � 70,000أم ��ر�أة وطف ��ل.
كال املوقعني و�ص ��فتهما الواليات
املتح ��دة عل ��ى انهم ��ا "قنبل ��ة

موقوت ��ة" حت ��ى بعد مقت ��ل زعيم
التنظيم ابو بكر البغدادي وق�س ��م
من م�ساعديه .
وق ��ال الل ��واء الرك ��ن ان عنا�ص ��ر
قيادي ��ة م ��ن داع� ��ش تع ��رف بلقب
"�أم�ي�ر" له ��ا امكاني ��ة الو�ص ��ول
ملبالغ �ض ��خمة م ��ن النق ��ود وانهم

قوة ع�سكرية
غرب
الأنبار..
(�أر�شيف)

جلنة برملانية :رئي�س احلكومة ووزير ًا
الدفاع والداخلية �سيحالون �إىل املحاكم

اعتقال داع�شي وتدمري م�ضافات للتنظيم يف جزيرة نينوى

القوات الأمنية تعزز �إجراءاتها على احلدود تزامن ًا مع
حترك لداع�ش يف �سوريا
 بغداد /املدى
توا�صل القوات االمنية
م�سك االر�ض عند الحدود
العراقية ال�سورية تزامنا مع
تحرك لداع�ش في الجانب
ال�سوري خالله ا�شتبك مع
وحدات الجي�ش ال�سوري.
و�أعلنت وزارة الداخلية،
ام�س الثالثاء� ،إلقاء
القب�ض على "داع�شي" كان
يعمل مقات ً
ال في ما ي�سمى
"ديوان الجند" ،ورفع 10
عبوات نا�سفة غرب مدينة
المو�صل.

�أن "مديري ��ة �ش ��رطة �س ��نجار التابعة
وبالتن�س ��يق م ��ع كتيب ��ة الهند�س ��ة
التابع ��ة لفرق ��ة  ١٥جي� ��ش عراق ��ي،
قامت بازالة ورفع  ١٠عبوات نا�س ��فة
م ��ع قذائ ��ف غ�ي�ر منفلقة م ��ن خملفات
ع�ص ��ابات داع�ش االرهابية يف منطقة
القابو�سية جنوب ق�ضاء �سنجار غرب
مدينة املو�صل".
كم ��ا �أعلن ��ت قي ��ادة عملي ��ات نين ��وى
للح�ش ��د ال�ش ��عبي ،تدمري  3م�ض ��افات
لداع�ش يف جزيرة نينوى.
وذكرت القيادة يف بيان تلقته (املدى)،
�أن "قوة من اللواء  44واال�ستخبارات
واحل ��ركات يف القي ��ادة ،متكن ��ت م ��ن
تدمري  3م�ض ��افات لداع� ��ش الإرهابي

وا�س ��تولت عل ��ى دراج ��ات ناري ��ة
وا�سلحة ومواد لوج�ستية للعدو".
و�أ�ض ��اف البي ��ان� ،أن "ذل ��ك مت خ�ل�ال
العمليات الع�سكرية التي انطلقت فجر
ه ��ذا الثالثاء ،جنوب ق�ض ��اء احل�ض ��ر
لتعقب فلول الع�صابات الإجرامية يف
جزيرة نينوى".
وعل ��ى ال�ض ��فة االخ ��رى م ��ن احلدود
العراقية اندلعت ا�شتباكات عنيفة بني
وح ��دات م ��ن اجلي�ش ال�س ��وري وبني
م�س ��لحي تنظيم "داع� ��ش" يف حميط
بادية ال�س ��خنة �ش ��رق مدينة تدمر يف
ري ��ف حم� ��ص ال�ش ��رقي ،م ��ا �أدى �إىل
مقتل و�إ�صابة عدد من امل�سلحني.
قال مرا�سل (�سبوتنيك) يف حم�ص �إن

وق ��ال �إعالم ال ��وزارة يف بي ��ان تلقته
(امل ��دى) �إن "مديرية �ش ��رطة �س ��نجار
التابع ��ة لقيادة �ش ��رطة نين ��وى وبنا ًء
عل ��ى معلوم ��ات دقيقة� ،ألق ��ت القب�ض
عل ��ى الداع�ش ��ي (م خ ع) وال ��ذي كان
يعم ��ل مقات�ل ً�ا يف م ��ا ي�س ��مى بديوان
اجلند خالل فرتة �س ��يطرة داع�ش على
مدينة املو�ص ��ل ،وق ��د مت القب�ض عليه
يف قري ��ة (خازوك ��ة) التابع ��ة لق�ض ��اء
البعاج غربي مدينة املو�صل".
ويف �س ��ياق مت�ص ��ل� ،أ�ض ��اف البي ��ان

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

ب�ص ��دد ت�ش ��كيل خاليا جديدة يف
تركي ��ا ،م�ش�ي�را اىل انه ��م هرب ��وا
م ��ع بداية ه ��ذا العام م ��ن معقلهم
االخ�ي�ر يف قري ��ة باغ ��وز �ش ��رقي
�س ��وريا ودفع ��وا ر�ش ��اوي لت�أمني
عبوره ��م خ�ل�ال خط ��وط القوات
الدميقراطي ��ة ال�س ��ورية جت ��اه
مدينة غازي عنتاب الآمنة ن�س ��بيا
يف جنوبي تركيا .
وم�ض ��ى العالق بقوله "ق�س ��م من
قيادي ��ي التنظي ��م هربوا �ش ��ماال،
واعن ��ي بذل ��ك باجت ��اه ال ��دول
املجاورة عن ��د املناطق احلدودية
مثل غ ��ازي عينت ��اب .لق ��د عربوا
�س ��را اىل هذه املناطق من احلدود
ال�س ��ورية – الرتكي ��ة ،وه ��م
القيادي�ي�ن الكبار الذي ��ن ميتلكون
االم ��وال .لق ��د هرب ��وا مب�س ��اعدة
مهرب�ي�ن دفع ��وا لهم مبال ��غ كبرية

وحدات من اجلي�ش ال�سوري ا�شتبكت
م ��ع جمموعة م�س ��لحة تابع ��ة لتنظيم
داع� ��ش الإرهاب ��ي ،حاول ��ت االعت ��داء
على �إحدى نقاط اجلي�ش يف املنطقة.
وق ��ال م�ص ��در مي ��داين �إن املجموع ��ة
امل�س ��لحة ت�س ��للت باجت ��اه نق ��اط
اجلي� ��ش ال�س ��وري يف حمي ��ط بادي ��ة
ال�س ��خنة ،ووقعت يف كمائن متقدمة،
حيث تعامل ��ت معها وح ��دات اجلي�ش
ال�سوري بعدة و�سائط نارية ،ليتطور
املوقف �إىل ا�ش ��تباكات عنيفة �أ�سفرت
عن مقتل و�إ�ص ��ابة عدد من امل�س ��لحني
وان�س ��حاب م ��ن تبق ��ى منه ��م باجت ��اه
احلدود العراقية.
و�أ�ضاف امل�ص ��در �أن الطريان احلربي
الرو�سي �س ��اند وحدات اجلي�ش ونفذ
عدة غ ��ارات جوية الحقت فلول خاليا
داع�ش ما �أ�س ��فر عن تدمري ثالث �آليات
مبن فيها من �إرهابيني.
ولف ��ت امل�ص ��در �إىل �أن وح ��دات م ��ن
اجلي� ��ش ال�س ��وري والق ��وى الرديف ��ة
تق ��وم ب�ش ��كل دوري بعملية مت�ش ��يط
وتطه�ي�ر ملنطق ��ة بادية ال�س ��خنة بحثا
ع ��ن خالي ��ا تنظي ��م "داع� ��ش" التي ال
ت ��زال تختبئ يف ال�ص ��حراء وحتاول
تنفيذ هجم ��ات باجتاه مواقع اجلي�ش
ال�سوري يف املنطقة.
يف �س ��ياق مت�صل ،اعلن جهاز مكافحة

املدير العام
غادة العاملي
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ودخل ��وا �س ��را اىل االرا�ض ��ي
الرتكية ".
وا�ضاف قائال "تلك العنا�صر التي
تتواجد الآن يف تركيا تلعب دورا
جوهريا يف عملية جتنيد مقاتلني
وارهابيني ".
وق ��ال الع�ل�اق ان هن ��اك مهم ��ة
جدي ��دة لداع� ��ش اطل ��ق عليه ��ا
التنظي ��م االرهاب ��ي عن ��وان
"حطم ��وا اال�س ��وار" ته ��دف اىل
اقتحام �سجون حيث يحتجز فيها
اتباعه ��م ،ليحاول ��وا اع ��ادة بن ��اء
هيكل التنظيم من هناك .
واطلع ��ت ال� �ـ  CNNعل ��ى ملف
لت�سعة ارهابيني مزعومني ا�شتمل
عل ��ى مذك ��رات الق ��اء قب� ��ض على
رجل�ي�ن عراقيني متهم ��ان بجرائم
قتل وارهاب ،مذكرة القاء القب�ض
و�ص ��فتهما عل ��ى انهما خمت�ص ��ان
بت�صنيع القنابل .
وق ��ال الع�ل�اق ان املتهم�ي�ن ،خ�ي�ر
الله عبد الله فتحي ،تولد عام عام
 1977من حمافظة �ص�ل�اح الدين،
وح�س�ي�ن فرح ��ان اجلميل ��ي تولد
ع ��ام  1981من حمافظ ��ة االنبار،
هم ��ا م ��ن ب�ي�ن �أف�ض ��ل �ص ��انعي
القنابل لدى تنظيم داع�ش .
وقال م�س� ��ؤولون اتراك ملحطة الـ
 CNNانه ��م يبحث ��ون يف هذه
االدعاءات .
من ��ذ مقت ��ل البغدادي يف ت�ش ��رين
االول وتركي ��ا تق ��وم باحتج ��از
�أ�شخا�ص وباعداد كبرية �صنفتهم
قواته ��ا االمنية على انهم اع�ض ��اء
يف تنظي ��م داع� ��ش .ويف م�س ��تهل
ه ��ذا ال�ش ��هر مت اعتق ��ال �ش ��قيقة
البغ ��دادي واح ��دى زوجات ��ه م ��ع
افراد �آخرين من عائلته .
معظم ال ��دول االوروبي ��ة ترف�ض
ا�س ��تالم م�س ��لحني او عوائ ��ل
م�س ��لحي داع� ��ش من جن�س ��ياتها.
ولك ��ن ه ��ذا الو�ض ��ع يرتكه ��م يف
مع�س ��كرات ميكن ان ت�س ��تمر فيها
عملي ��ة غ�س ��ل ادمغته ��م باف ��كار
داع�ش .
وق ��ال الع�ل�اق ان ��ه اذا م ��ا جن ��ح
داع�ش باعادة �س ��يطرته على هذه
املوارد الوا�س ��عة من املنا�ص ��رين
وامل�ؤيدي ��ن فان النتائ ��ج قد تكون
"كارثية"

االره ��اب ،تدم�ي�ر �س ��ت م�ض ��افات
لـ"داع�ش" يف منطقة جبال مكحول.
وقال اجله ��از يف بيان تلقت ��ه (املدى)
انه "ا�ستمرارا لعمليات جهاز مكافحة
االره ��اب يف مالحقة فلول ع�ص ��ابات
داع� ��ش االرهابي قام ��ت قوة من قيادة
العملي ��ات اخلا�ص ��ة الثاني ��ة اح ��دى
ت�ش ��كيالت جه ��از مكافح ��ة االره ��اب
بواج ��ب تفتي� ��ش يف منطق ��ة جب ��ال
مكحول".
ا�ض ��افت ان ��ه "مت خالل ��ه تدم�ي�ر ٦
م�ض ��افات للعدو والعث ��ور على وثائق
وا�سلحة واعتدة خمتلفة".
ب ��دوره� ،أك ��د م�س� ��ؤول قاط ��ع الل ��واء
 39يف احل�شد ال�ش ��عبي عبا�س ناظم،
اف�ش ��ال حم ��اوالت لداع� ��ش الإرهابي
بفت ��ح ثغ ��رات يف طريق عكا�ش ��ات –
القائ ��م مبحافظ ��ة الأنب ��ار ،مبين ��ا �أن
احل�شد ي�ؤمن الطريق بالكامل.
وقال ناظم يف بيان �إن "تنظيم داع�ش
الإرهابي ح ��اول م�ؤخرا فت ��ح ثغرات
به ��دف ال�س ��يطرة طريق عكا�ش ��ات –
القائ ��م ال ��ذي يعت�ب�ر �أحد اه ��م الطرق
ال�سرتاتيجية يف حمافظة الأنبار".
و�أ�ض ��اف� ،أن "قوات احل�ش ��د ال�شعبي
ت�ؤم ��ن اليوم الطري ��ق بالكامل ومتنع
اي حماول ��ة �إرهابية الح ��داث ثغرات
�أمنية".
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 بغداد /املدى
اك ��د ع�ض ��و جلن ��ة حق ��وق االن�س ��ان النيابية
النائ ��ب ار�ش ��د ال�ص ��احلي ،ام� ��س الثالث ��اء،
ان رئي� ��س ال ��وزراء ب�ص ��فته القائ ��د الع ��ام
للقوات امل�س ��لحة ووزي ��ري الداخلية والدفاع
�سيحالون اىل املحاكم مبجرد هدوء االو�ضاع
ب�س ��بب قم ��ع املتظاهري ��ن ،فيما ا�ش ��ار اىل ان
قرارات جمل�س النواب مل تتما�شى مع مطالب
املتظاهري ��ن وال ميك ��ن ان ت�س ��اهم يف اخماد
الغ�ضب ال�شعبي.
وقال ال�صاحلي ان "رئي�س الوزراء عادل عبد
املهدي ب�ص ��فته القائد العام للقوات امل�س ��لحة
ووزيري الداخلية يا�س�ي�ن اليا�س ��ري والدفاع
جناح ال�شمري �سيحالون اىل املحاكم مبجرد
ه ��دوء االو�ض ��اع ب�س ��بب قم ��ع املتظاهري ��ن"
مبين� � ًا ان "جلن ��ة حق ��وق االن�س ��ان النيابي ��ة
ت�س ��جل جمي ��ع االنته ��اكات �ض ��د املتظاهرين
و�س ��وف تتم حما�س ��بة جميع املتورطني فيها
مهما كانت منا�صبهم او رتبهم الع�سكرية".
واو�ضح ع�ضو جلنة حقوق االن�سان النيابية،
ان "قرارات جمل� ��س النواب التي اتخذها يف
اجلل�س ��ات ال�س ��ابقة مل تتما�ش ��ى م ��ع مطالب
املتظاهري ��ن وال ميك ��ن ان ت�س ��اهم يف اخماد
الغ�ضب ال�شعبي".
بدوره ��ا ،طالب ��ت املفو�ض ��ية العلي ��ا حلق ��وق
االن�س ��ان يف الع ��راق ،الثالث ��اء ،احلكوم ��ة
والوزارات واجلهات الأمنية واال�س ��تخبارية
بو�ض ��ع ح ��د مل�سل�س ��ل اختط ��اف النا�ش ��طني

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

املدني�ي�ن والإعالمي�ي�ن ،والك�ش ��ف ع ��ن
"اجلهات املجهولة" التي تقف وراء عمليات
االختطاف.
و�ش ��ددت املفو�ض ��ية يف بي ��ان على ان ��ه "على
القائ ��د العام للقوات امل�س ��لحة �إل ��زام االجهزة
الأمني ��ة يف وزارة الداخلي ��ة وجه ��ازي الأمن
الوطن ��ي واملخاب ��رات والأجه ��زة املخت�ص ��ة
الأخ ��رى ،باتخاذ االج ��راءات الالزمة لإيقاف
م�سل�س ��ل االختط ��اف ال ��ذي ط ��ال النا�ش ��طني
واالعالميني والكفاءات وعددا من املحامني".
ودع ��ت �إىل "الك�ش ��ف ع ��ن اجله ��ات املجهولة
الت ��ي تقوم بعملي ��ات اخلطف حتدي ًا ل�س ��لطة
الدولة والقانون".
و�أك ��دت عل ��ى ان "تتحم ��ل الأجه ��زة الأمني ��ة
املعني ��ة م�س� ��ؤولياتها والقي ��ام بواجباتها يف
التح ��ري والك�ش ��ف ع ��ن م�ص�ي�ر املخطوف�ي�ن
واط�ل�اق �س ��راحهم ف ��ور ًا واحال ��ة املتورطني
للق�ض ��اء لينال ��وا جزاءه ��م الع ��ادل كونه ��م
ارتكبوا انتهاكا �صارخا حلقوق املواطنني يف
االمن والأمان واحلق يف احلياة".
وت�ش ��هد العا�ص ��مة بغ ��داد وت�س ��ع حمافظات
اخرى منذ اخلام�س والع�ش ��رين من (ت�شرين
اول املا�ض ��ي) ،تظاهرات احتجاجية وا�س ��عة
للمطالب ��ة باقال ��ة احلكوم ��ة وتق ��دمي قتل ��ة
املتظاهري ��ن اىل العدال ��ة والعم ��ل باج ��راء
انتخاب ��ات مبكرة با�ش ��راف دويل ،وا�س ��فرت
ع ��ن مقت ��ل وا�ص ��ابة املئ ��ات م ��ن املتظاهرين
والقوات االمنية نتيجة القمع الوح�شي الذي
تعر�ض اليه املتظاهرون.
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اتفقوا على بقاء عبد المهدي
وتعهدوا بانتخابات مبكرة �إذا
ف�شلت الإ�صالحات خالل  45يوم ًا
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سياسة

قوى �سيا�سية ترتاجع عن خمرجات اجتماع اجلادرية وكتل
معار�ضة تدافع �سر ًا عن احلكومة

 ح�ض��ره �صال��ح والعب��ادي واملالك��ي واخلزعل��ي وتغي��ب عن��ه ال�صدري��ون
 بغداد /وائل نعمة
اجتم ��اع للم ��واالة والمعار�ض ��ة
انتهى بقرارات "ترميم" وبتعهدات
الجراء انتخابات مبكرة اذا ف�ش ��لت
حكوم ��ة عب ��د المهدي ف ��ي تنفيذها
خالل  45يوم� � ًا ،فيما تعاني الدولة
من �شلل �شبه تام منذ  50يوما على
اث ��ر ت�صاعد االحتجاج ��ات واغالق
عدد من الدوائر الر�سمية.
ووق ��ع  12طرف ��ا حزبي ��ا ،يمث ��ل
الغالبية العظمى للتمثيل البرلماني،
في اجتماع جرى م�س ��اء اول ام�س
في من ��زل زعيم تي ��ار الحكمة عمار
الحكي ��م بمنطق ��ة الجادرية ببغداد،
عل ��ى  11تو�ص ��ية ومقترحا ب�ش� ��أن
ازم ��ة االحتجاجات ،قب ��ل ان تعود
بع� ��ض الق ��وى الموقع ��ة� ،ص ��باح
ام�س ،للتن�صل عن القرارات.
وخ ��رج االجتم ��اع ال ��ذي ح�ض ��ره
رئي� ��س الجمهوري ��ة بره ��م �ص ��الح
وزعماء الكتل ال�سيا�س ��ية ،وبغياب
رئي� ��س ال ��وزراء وكتلة �س ��ائرون،
بتفوي�ض عبد المهدي باجراء تغيير
وزاري يتج ��اوز ال� �ـ  10حقائب من
بينها عدد من الوزارات ال�س ��يادية،
ا�ستنادا لم�صادر �سيا�سية.
وكان ��ت مق ��ررات اللق ��اء الت ��ي
ن�ش ��رت ام�س ،اكدت عل ��ى التعديل
الحكوم ��ي ،ب ��دون ذك ��ر تفا�ص ��يل،
وتعديل الد�س ��تور ،وت�شريع قانون
انتخاب ��ي جدي ��د ،فيم ��ا ا�ش ��ارت
الم�ص ��ادر ال ��ى ط ��رح مقترحات في
االجتماع لقانون انتخابات مختلف
تمام ��ا على القوانين ال�س ��ابقة التي
�شرعت منذ عام .2005
وجاء االجتماع تزامنا مع ت�أكيدات
وزارة الخارجي ��ة االميركي ��ة ،ع ��ن
ان الوالي ��ات المتح ��دة �س ��تفر�ض
عقوب ��ات على "فا�س ��دين ي�س ��رقون
ث ��روات العراقيي ��ن" ،وبع ��د 24
�س ��اعة على ن�ش ��ر و�س ��ائل اعالمية
وثائ ��ق تته ��م م�س� ��ؤولين عراقيين
بالتج�س�س ل�صالح ايران.
و�أكد نائب عن احد الكتل ال�سيا�سية
الحا�ض ��رة في االجتماع في ات�صال
ام� ��س م ��ع (الم ��دى) ان الق ��وى
ال�سيا�س ��ية فو�ض ��ت عب ��د المهدي،
ال ��ذي لم يكن حا�ض ��را (النه اليمثل
طرفا حزبي ��ا) ،بـ"تغيير  12وزارة
 3منه ��ا �س ��يادية" دون ان يح ��دد
ا�سماء الوزارات.
ون�صت اول  4قرارات في مخرجات
اجتم ��اع الق ��وى ال�سيا�س ��ية ،عل ��ى
اهمي ��ة حف ��ظ النظ ��ام والدول ��ة
والتحذي ��ر م ��ن "الح ��رب االهلية"،
كم ��ا طالب ��ت المق ��ررات رئي� ��س
ال ��وزراء والقوات االمني ��ة بالعمل
على "تجني ��ب البالد االن ��زالق الى

اجتماع
�سابق للقوى
ال�سيا�سية
الفو�ضى والمجهول".
بالمقاب ��ل او�ص ��ت المق ��ررات،
البرلم ��ان بت�ش ��ريع  8قواني ��ن
ابرزه ��ا ،المحكم ��ة االتحادي ��ة،
مجل�س االعمار ،قان ��ون من اين لك
ه ��ذا ،والنف ��ط والغاز ،كم ��ا حذرت
(نتائج االجتماع) القوى ال�سيا�سية
من التدخل في عمل الوزارات.
كذل ��ك او�ص ��ت االقتراح ��ات ،عل ��ى
ت�ش ��ريع قان ��ون انتخاب ��ات جدي ��د
وتغيير مفو�ضية االنتخابات ،فيما
ت�س ��ربت معلوم ��ات ال ��ى (الم ��دى)
ان ��ه ت ��م ط ��رح قان ��ون انتخابي في
االجتماع ،ي�س ��مح بانتخاب رئي�س
ال ��وزراء والمحافظي ��ن ب�ش ��كل
مبا�ش ��ر ،باال�ض ��افة ال ��ى مناق�ش ��ة
مو�ضوع تو�سيع �صالحيات رئي�س
الجمهورية.

وا�ش ��ترطت التو�ص ��يات ،عل ��ى
البرلم ��ان والحكوم ��ة ت�ش ��ريع
القوانين المذكورة واجراء التغيير
ال ��وزاري خ�ل�ال  45يوم ��ا ،مهددة
خ�ل�اف ذل ��ك باللج ��وء ال ��ى �س ��حب
الثق ��ة عن الحكومة وح ��ل البرلمان
والدعوة الى انتخابات مبكرة.
تراجع القوى ال�سيا�سية
بالمقابل تراجعت �صباح ام�س كتلة
الن�ص ��ر التابع ��ة لرئي� ��س ال ��وزراء
ال�س ��ابق حيدر العب ��ادي و"التنمية
واالنق ��اذ" بزعامة ا�س ��امة النجفي،
والوطني ��ة برئا�س ��ة اي ��اد ع�ل�اوي،
الموقعي ��ن عل ��ى المق ��ررات ،ع ��ن
موقفهم في االجتماع.
وق ��ال بي ��ان ام� ��س للن�ص ��ر� ،إنه ��ا
"وقع ��ت عل ��ى الوثيق ��ة" لكنه ��ا

ا�ش ��ترطت ان يتم ذلك بعد "ت�ش ��كيل
حكومة جدي ��دة" .وا�ض ��اف البيان
ان الحكوم ��ة الجدي ��دة �س ��تقوم
بـ"تطبيق ه ��ذه االلتزامات واجراء
انتخاب ��ات مبكرة بعد تعديل قانون
االنتخاب ��ات وا�ص�ل�اح مفو�ض ��ية
االنتخاب ��ات وبم�ش ��اركة الفعاليات
ال�شعبية".
في المقابل هاجمت جبهة النجيفي
االجتم ��اع ب�ش ��دة ،فيما لم تو�ض ��ح
موقفها م ��ن التوقيع عل ��ى مقررات
اللقاء.
وق ��ال بي ��ان الجبه ��ة ان المق ��ررات
تهدف �إلى "تر�س ��يخ نف ��وذ الرموز
ال�سيا�س ��ية الحالي ��ة ،وال تفتح باب
التغيير ،وتداول ال�س ��لطة الحقيقي
الذي يطالب به ال�شعب".
وو�ص ��فت الجبهة المق ��ررات بانها

"غي ��ر قابل ��ة للتطبي ��ق" م ��ن قب ��ل
الحكومة لع ��دم �أهليته ��ا ،ما يجعل
هذه المق ��ررات محاول ��ة لـ"ترحيل
الأزم ��ة" م ��ن قب ��ل وا�ض ��عيها ف ��ي
الوقت الذي �ستت�س ��بب �إل ��ى تعقيد
الأزم ��ة و�إث ��ارة المزي ��د م ��ن ع ��دم
الثقة.
و�أ�ض ��اف البي ��ان �أن "الت�ش ��ريعات
الت ��ي ت�ش ��ير �إليه ��ا المق ��ررات ه ��ي
مو�ض ��وعات جدلي ��ة ،وال يمك ��ن
ح�س ��مها بهذه ال�س ��رعة �إال �إذا كانت
الق ��وى ال�سيا�س ��ية تريد ا�س ��تغالل
الحالة وفر�ض ر�ؤيتها على عجل".
وانتق ��د البي ��ان خل ��و المق ��ررات
م ��ن التط ��رق ال ��ى م ��ا و�ص ��فته
بـ"ازمات المناط ��ق المحررة" مثل
المخطوفي ��ن ،والمخفيي ��ن ق�س ��را،
و�إع ��ادة المهجري ��ن �إل ��ى مناطقهم،

والقواني ��ن االنتقالي ��ة كالم�س ��اءلة
والعدالة التي قالت �إنها "ا�ستخدمت
للتنكيل بالخ�ص ��وم والمعار�ض ��ين
وغيرها".
ام ��ا ائت�ل�اف الوطني ��ة ،فق ��د نف ��ى
توقيعه عل ��ى اي ورقة ا�ص�ل�احية،
واكد ف ��ي بيان ام�س ،ان ��ه يتدار�س
خي ��ار االن�س ��حاب م ��ن العملي ��ة
ال�سيا�سية ب ُرمتها بعد ان بقي الكثر
م ��ن عقد م ��ن الزمن يدعو ال�ص�ل�اح
هذه العملية.
و�أكد االئتالف ف ��ي بيانه انه "تقدم
بعدة مقترح ��ات في مقدمتها اجراء
انتخاب ��ات مبك ��رة و�س ��ن قان ��ون
عادل لالنتخابات وتغيير مفو�ضية
االنتخاب ��ات" ،الفت ًا ال ��ى ان الورقة
التي تم تداولها عبر و�سائل االعالم
حول اجتماع يوم ام�س "ال تتنا�سب

مع خطورة المرحل ��ة وال متطلبات
اال�صالح ال�سيا�سي".
وح ��ذر االئت�ل�اف م ��ن ا�س ��تمرار
ت�سويف المطالب ال�شعبية وانتهاج
المحا�ص�ص ��ة والف�ساد ،م�شددا على
ان ��ه يتبن ��ى طروح ��ات اال�ص�ل�اح
ودع ��وات المتظاهري ��ن منذ ٢٠٠٥
اال ان الحكوم ��ات المتعاقب ��ة ل ��م
ت�ستجب لتلك المطالبات.
ال�سر غير العلن
م ��ن جهت ��ه ا�س ��تغرب نائ ��ب كان
حا�ض ��ر ًا في االجتم ��اع ،موقف تلك
الكت ��ل .وا�ض ��اف ان "بع�ض القوى
ال�سيا�س ��ية التي تعار�ض الحكومة
على �شا�شات التلفزيون كانت تدافع
عنها بقوة في االجتماع".
واك ��د النائ ��ب الذي طل ��ب عدم ذكر

املتظاهرون يردون على اجتماع القوى ال�سيا�سية :حتاولون ا�ستجداء الوقت
 بغداد /المدى
رف�ض ��ت مجموعت ��ان م ��ن المتظاهري ��ن مخرج ��ات
االجتم ��اع ال ��ذي عقدت ��ه الق ��وى ال�سيا�س ��ية في وقت
مت�أخر من يوم االثنين بمنزل زعيم تيار الحكمة عمار
الحكيم .وقال بيان �ص ��ادر مما ا�سموا انف�سهم "ثوار
التحرير و�ساحات االنتفا�ضة في محافظات العراق"،
تلقت (المدى) ن�س ��خة منه ،انه "بعد انعقاد االجتماع

قال �إن الوزراء الجدد
اختيروا وفق قناعات
عبد المهدي
 بغداد /المدى
�أك ��د �س ��عد الحديث ��ي ،المتح ��دث با�س ��م رئي� ��س
الوزراء ،ام�س الثالثاء� ،أن رئي�س الحكومة عادل
عبد المهدي �سيقدم تعديالت وزارية �إ�صالحية.
�أك ��د الحديثي ،بح�س ��ب وكالة الأنب ��اء العراقية،
�أن "عب ��د المه ��دي� ،س ��يقدم تعدي�ل�ات وزارية"،
في م�س ��عى �إلى تهدئة المظاهرات الغا�ضبة التي
تجتاح البالد منذ ت�شرين الأول الما�ضي.
و�أ�ض ��اف �أن "رئي� ��س ال ��وزراء �س ��يتوجه قريبا
�إل ��ى مجل� ��س الن ��واب لط ��رح رغبت ��ه بالتعدي ��ل
ال ��وزاري" ،مطالبا المجل�س بم�س ��اندته في هذا
التوجه "بو�ض ��ع �آلية جديدة فيما يتعلق بعملية
اال�س ��تيزار بعيدا عن المحا�ص�ص ��ة ال�سيا�سية �أو
ال ��والءات الحزبي ��ة الت ��ي كانت تغلب عل ��ى �آلية
االختيار في الحكومات ال�سابقة".
و�أ�ش ��ار الحديث ��ي �إل ��ى �أن ��ه "ت ��م اختي ��ار بع�ض
المر�ش ��حين وهن ��اك ا�س ��تكمال الختي ��ار البع�ض
الآخ ��ر ،وفقا العتبارات مهنية خال�ص ��ة وقناعات
رئي� ��س الوزراء بقدرات و�إمكانيات المر�ش ��حين
الج ��دد ،بعي ��دا ع ��ن تدخ�ل�ات وت�أثي ��رات الكت ��ل
ال�سيا�سية وتر�شيحاتها".
وف ��ي وق ��ت �س ��ابق ،ق ��ررت الكت ��ل ال�سيا�س ��ية
العراقي ��ة ،من ��ح حكوم ��ة عب ��د المه ��دي مهلة 45
يوما فقط لتنفيذ الإ�ص�ل�احات التي وعدت بها �أو
التوجه �إلى البرلمان العراقي بهدف �سحب الثقة
من الحكومة �أو �إجراء انتخابات مبكرة.

�سيئ ال�صيت الذي تبناه تيار جادرية الحكمة ،والذي
اظه ��ر لنا م ��دى تم�س ��كهم بحكومة عب ��د المهدي ،عبر
منحها فر�ص ��ة جديدة ،ن�ؤكد ل�شعبنا اننا لن نقبل ب�أي
حل تمويهي غادر ،قبل اجراء اقالة الحكومة".
وا�ض ��اف "ل ��ذا نعلن ام ��ام ال�ش ��عب ان الوثيق ��ة التي
ت ��م التوقيع عليه ��ا باطل ��ة وال تمثل تطلعات �ش ��بابنا
المنتف�ض ودماءه التي اراقها ف�س ��اد الكتل ال�سيا�سية
وتعنتها وتم�سكها بهذه الحكومة".

وتاب ��ع" :ل ��ذا ف� ��إن �أي حل لالزم ��ة ،لن يك ��ون قبل ان
تقدم الحكومة ا�س ��تقالتها ،فذل ��ك من اولويات مطالب
المتظاهرين الغا�ض ��بين ،ونحمل الم�س�ؤولية لكل من
خاننا و�س ��وّ ف مطالبنا وا�ستخف بالدماء التي �سالت
خالل فترة االحتجاجات في بغداد والمحافظات".
كما تلق ��ت (المدى) بيان ��ا �آخر من متظاهرين �س ��موا
انف�س ��هم "�ش ��باب انتفا�ض ��ة ت�ش ��رين" بانه "لم يخرج
اجتماع القوى المتنفذة ب�ش ��يء جديد �سوى محاولة

املتحدث احلكومي :الإ�صالحات ت�ؤخر �إر�سال
قانون املوازنة �إىل الربملان

وي�ش ��هد الع ��راق ،من ��ذ مطل ��ع ت�ش ��رين الأول
الما�ضي ،احتجاجات وا�سعة للمطالبة بتح�سين
الأو�ض ��اع المعي�ش ��ية ومحارب ��ة الف�س ��اد و�إقالة
الحكوم ��ة وح ��ل البرلم ��ان ،و�إج ��راء انتخاب ��ات
مبكرة ،وقد �شهدت هذه االحتجاجات مقتل �أكثر
من  319متظاهرا ورجل �أمن ،و�إ�ص ��ابة �أكثر من
� 16ألف �آخرين.
كما ك�ش ��ف المتحدث با�س ��م الحكومة ،عن �س ��بب
ت�أخير ار�س ��ال مجل�س الوزراء قان ��ون الموازنة
ال ��ى البرلم ��ان ،مبين ��ا ان القان ��ون �سيت�ض ��من
فق ��رة تخفي� ��ض رواتب والغ ��اء امتي ��ازات كبار

الم�س�ؤولين.
وقال الحديث ��ي ان "مجل�س الوزراء على و�ش ��ك
االنته ��اء م ��ن اع ��داد م�ش ��روع قان ��ون الموازن ��ة
االتحادي ��ة لع ��ام  ،"2020مبين ��ا ان "المجل� ��س
�سير�سل القانون الى البرلمان قريبا".
وا�ض ��اف ان "�س ��بب ت�أخير ار�س ��ال القانون من
مجل� ��س ال ��وزراء ال ��ى مجل� ��س الن ��واب ه ��و ان
مجل� ��س الوزراء اراد ان ي�ض ��من التخ�صي�ص ��ات
المالي ��ة الالزمة لتوفير الغطاء المالي الكافي في
تطبي ��ق جميع القرارات اال�ص�ل�احية والقرارات
الت ��ي ا�ص ��درها مجل� ��س ال ��وزراء والتوجيهات

التي �ص ��درت م ��ن رئي�س مجل�س الوزراء ب�ش� ��أن
اال�صالحات االقت�ص ��ادية والمعي�شية والخدمية
واال�س ��تجابة لمطالب المتظاهرين" ،م�شيرا الى
ان "ذلك تترتب عليه تخ�صي�صات مالية".
وتاب ��ع الحديثي ان "القانون �سيت�ض ��من اي�ض ��ا
فقرة خا�ص ��ة بتخفي�ض رواتب والغاء امتيازات
كب ��ار الم�س� ��ؤولين (الرئا�س ��ات الثالثة ،اع�ض ��اء
مجل�س النواب ،الوزراء ،الدرجات الخا�صة)".
وق ��ال الحديث ��ي ان اه ��م فق ��رات تعدي ��ل قان ��ون
التقاعد الموحد الذي �س ��بق لمجل�س الوزراء ان
ار�س ��له لمجل� ��س الن ��واب ،وهو الآن ف ��ي مرحلة
الت�شريع هي:
 ان �س ��ن التقاع ��د هو اكمال � 60س ��نة من العمربعدم ��ا كان � 63س ��نة م ��ن العم ��ر م ��ع ا�س ��تثناء
ال�شرائح التالية:
�أ -الم�ش ��مولين بقان ��ون الخدم ��ة الجامعي ��ة من
حملة درجة اال�ستاذ واال�ستاذ الم�ساعد.
ب -االطب ��اء االخت�ص ��ا�ص الم�ش ��مولين بقانون
دعم االطباء.
ج -الق�ض ��اة والم�ست�ش ��ارين القانونيي ��ن ف ��ي
مجل�س الدولة.
د -الطيارون.
 ال يمنع عزل الموظف او ف�صله او تركه الخدمةاو ا�س ��تقالته او اق�ص ��ائه م ��ن الوظيفة او ف�س ��خ
عق ��ده او اال�س ��تغناء عن خدماته من ا�س ��تحقاقه
الحق ��وق التقاعدية اذا كان قد اكمل � 45س ��نة من
عمره ولديه خدمة لمدة  15عاما.

ك�سر �صمود المنتف�ض ��ين وا�ستجداء الوقت للخروج
م ��ن ازمته ��م ..وبيانهم ل ��م يبين اي امكاني ��ة لتطمين
المنتف�ض ��ين فلو كانوا �ص ��ادقين فليبد�أوا بمحا�س ��بة
كبار الفا�سدين ومحاكمة قتلة المنتف�ضين".
وا�ض ��اف "ردن ��ا عليك ��م ...ال جدي ��د في بيانك ��م ،انها
محاول ��ة جديدة للت�س ��ويف ،النا� ��س اختبرتكم ،ماذا
تنتظرون من ال�ش ��عب بع ��د المج ��ازر ..كلمتنا لكم...
ا�ستقالة او اقالة ..ال مهلة لحكومة القتلة".

ا�س ��مه لح�سا�س ��ية المعلوم ��ات ،ان
"حي ��در العب ��ادي كان موج ��ودا
ف ��ي االجتم ��اع ال ��ى جان ��ب ن ��وري
المالك ��ي ،وبره ��م �ص ��الح ممث�ل�ا
لالتحاد الوطن ��ي ،وقي�س الخزعلي
وممث ��ل عن رئي� ��س البرلمان محمد
الحلبو�سي".
وحمل ��ت المق ��ررات توقي ��ع كتل ��ة
الحكي ��م والن�ص ��ر وجبه ��ة االنق ��اذ
والتنمية ،وهي كتل طرحت نف�س ��ها
بو�ص ��فها قوى معار�ضة ،باال�ضافة
ال ��ى تواقي ��ع دول ��ة القان ��ون،
الوطني ��ة ،االتحاد الوطني ،الحزب
الديمقراطي ،كتلة العطاء ،والجبهة
التركمانية.
ب ��دوره اكد �ص ��باح طلوبي ،النائب
عن �س ��ائرون المح�سوبة على زعيم
التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى ال�ص ��در،
ان كتلت ��ه لم تح�ض ��ر اللق ��اء االخير
وترف�ض الم�ش ��اركة باي اجتماعات
�سيا�س ��ية قب ��ل "اج ��راء انتخاب ��ات
مبكرة".
وكان ال�صدر قد دعا االحد الما�ضي،
الى "ا�ض ��راب عام" طوعي لل�ضغط
على ال�س ��لطة من اجل تنفيذ مطالب
المتظاهرين.
ويق ��ول طلوب ��ي لـ(الم ��دى) ان
"هذا االجتماع يهدف الى ا�ص�ل�اح
الحكوم ��ة وال يقدم ا�ص�ل�احات الى
ال�ش ��عب" ،مبين ��ا ان "كل الق ��وى
ال�سيا�س ��ية ترف�ض اقال ��ة الحكومة
خوفا عل ��ى امتيازاتها وح�ص�ص ��ها
من الوزارات".
واعتبر النائب ان مقررات االجتماع
�س ��تزيد من حركة االحتجاجات في
الب�ل�اد ،فيما ق ��ال ان "المتظاهرين
رف�ض ��وا مخرجات االجتماع ب�شكل
تام".
باق
عبد المهدي ٍ
بالمقابل يرى عامر الفائز ،القيادي
في تحالف الفتح ،ان مقررات اللقاء
"�ستر�ض ��ي المتظاهري ��ن" اذا ت ��م
تنفيذها بالتوقيتات التي ذكرت.
وق ��ال الفائ ��ز لـ(الم ��دى) ام� ��س ان
"التغيي ��ر الحكوم ��ي وتعيي ��ن
�شخ�ص ��يات م�س ��تقلة ف ��ي الدرجات
الخا�ص ��ة ه ��و م ��ا يطال ��ب ب ��ه
المتظاهرون".
واكد النائب ع ��ن تحالف الفتح ،ان
القوى ال�سيا�س ��ية لن تغي ��ر رئي�س
الوزراء االن ،النه وبح�س ��ب كالمه
"المتظاهرون لي�ست لديهم م�شكلة
مع �ش ��خ�ص رئي�س ال ��وزراء وانما
االعترا�ض على االداء الوزاري".
و�ش ��دد الفائ ��ز عل ��ى ان الق ��وى
ال�سيا�س ��ية �س ��تذهب ال ��ى اقال ��ة
الحكوم ��ة "اذا ف�ش ��لت ف ��ي التغيير
الوزاري خالل مدة  45يوم ًا".

�إع������ل������ان�������������ات
مناق�صة ا�ستريادية

م � /إعادة �إعـــــالن

 2019 / 15م /د (جتهي��ز ع��وازل خزفية ملعمل محوالت الق��درة على ان يكون
املنش��ا م��ن دول االحتاد االوروبي) وحس��ب الفق��رات والكمي��ات املدرجة في
املواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم .
(معلنة للمرة الثالثة)

تاريخ الغلق ()2019/12/11

يس��ر (وزارة الصناعة واملعادن  /ش��ركة ديالى العامة) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهل�ين وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم
مبوجب الوثائق القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي:
 -1على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال (شركة ديالى العامة) وعبر البريد
االلكتروني ( )www.dialacompany.comوكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما يلي:
أ -الكلف��ة التخميني��ة للمناقصة ه��ي ( )153791دوالر أمريكي (فقط مائة وثالثة وخمس��ون ألف وس��بعمائة وواحد
وتسعون دوالر ال غيرها) واصل  CIPمخازن الشركة.
ب -الكلف��ة التخميني��ة للمناقصة ه��ي ( )148791دوالر أمريكي (فق��ط مائة وثمانية واربعون ألف وس��بعمائة وواحد
وتسعون دوالر ال غيرها) واصل  CIFميناء أم قصر .
ج -مق��دار مبل��غ التأمينات األولية للمناقصة هو ( )4614دوالر أمريكي (فقط أربعة االف وس��تمائة وأربعة عش��ر دوالر)
واملطلوب تقدميها مع العطاء.
د -ان س��عر بيع مس��تندات للمناقصة هو ( )100000دينار عراقي (فقط مائة ألف دينار عراقي ال غيرها) غير قابل للرد إال
في حالة إلغاء املناقصة من قبل شركتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات.
هـ -على مقدم العطاء ان يستخدم منوذج صيغة العطاء املوجود في القسم الرابع (مناذج العطاء) ويجب أن يتم تعبئة
النموذج بالكامل دون اي تغيير في شكله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة.
* مالحظة :تعفى الش��ركات األجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او متثيل رس��مي او وكيل جتاري مس��جل في العراق
من تقدمي وصل شراء مستندات املناقصة.
* في حال كانت طريقة الدفع (نقداً) فيتم الدفع بـ (الدينار العراقي) ومبا يعادل قيمة الدوالر حسب نشرة البنك املركزي
العراقي ليوم اطالق املستحقات للمواد اجملهزة.
* تقدمي تعهد خطي في القسم القانوني لشركتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني واملؤسسات والشركات التابعة لها.
 -2متطلبات التأهيل املطلوبة ( :كما مبينة في وثائق العطاء).
 -3يتم تس��ليم العطاءات إلى العنوان اآلتي (ش��ركة ديالى العامة  /طريق بغداد بعقوبة اجلديد – قرب تقاطع القدس)
وان آخر موعد لتس��ليم العطاء س��يكون الساعة الثانية ظهرا ً من تاريخ غلق املناقصة في  2019/12 /11وان العطاءات
املتأخرة س��وف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي
(مقر ش��ركتنا  /غرفة جلنة فتح العروض) في الساعة التاسعة صباحا ً ليوم  2019/12/12وفي حالة مصادفة يوم الغلق
عطلة رسمية يكون اليوم التالي للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقدمي العطاء ويعتبر موعد الغلق ..مع التقدير .

عبد الر�سول حممد عارف
املدير العام
رئي�س جمل�س الإدارة
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تُعلن األمان��ة العامة جمللس الوزراء
عن متديد إع�لان املناقصة املرقمة
) املتعلق��ة بتجهي��ز2019/9(
) حاس��بة3500( حاس��بات ع��دد
لغاية نهاية الدوام الرس��مي ليوم
،)2019/11/27 األربع��اء املواف��ق
وسيكون موعد فتح العطاءات في
الي��وم التالي ملوع��د الغلق ويعتبر
ه��ذا اإلع�لان مبثابة تبلي��غ جلميع
الشركات التي سبق لها أن اقتنت
.وثائق املناقصة قبل هذا التمديد
الأمني العام ملجل�س الوزراء
إعــــــــالن

 ال�شركة العامة لت�سويق الأدوية وامل�ستلزمات الطبية/وزارة ال�صحة والبيئة
ي�سرنا دعوتكم لال�شرتاك باملناق�صات �أدناه والتي تت�ضمن جتهيز (املواد املذكورة يف اجلدول �أدناه) والواردة �ضمن ح�سابات املوازنة اجلارية واالطالع على امل�ستم�سكات املطلوبة ميكنكم زيارة موقع �شركتنا
. )www.moh.gov.iq( ) واملوقع اخلا�ص بالوزارةwww.kimadia.iq( على االنرتنت وعلى املوقع اخلا�ص بال�شركة
) مليونني دينار غري قابل للرد ويتحمل من2000000(  هو$  ) مليون دينار غري قابل للرد واملناق�صات التي مبلغها �أكثـر من مليون1000000(  هو$ علما �أن ثمن م�ستندات املناق�صة التي مبلغها �أقل من مليون
 من قيمة العر�ض تقدم على �شكل خطاب �ضمان نافذ%1 �سرت�سو عليه املناق�صة �أجور الإعالن وعلى �أن يتم تقدمي وثائق الأعمال املماثلة مع العر�ض �أما الت�أمينات الأولية والتي يجب �أن تكون بن�سبة
ملدة �سنة كاملة وال يطلق املبلغ من امل�صرف اال بكتاب من ال�شركة ي�ؤيد انتفاء احلاجة �أو �صك م�صدق �أو كفالة م�صرفية �ضامنة �أو �سندات القر�ض التي ت�صدرها امل�صارف احلكومية علما �أن طريقة الدفع
) �أو ح�سب ال�شروط وان ال�شركة غري ملزمة بقبول �أوط�أ العطاءات وعلى من �سرت�سو عليه املناق�صة �ضرورة تقدمي الت�أمينات القانونية (كفالةCIP( �ستكون (ح�سب �شروط املناق�صة) وطريقة ال�شحن
 من قيمة الإحالة وعلى �شكل خطاب �ضمان �أو كفالة م�صرفية �أو �صك م�صدق �أو م�ستندات القر�ض التي ت�صدرها امل�صارف احلكومية ولغر�ض االطالع ميكنكم زيارة موقع ال�شركة%5 ح�سن الأداء) البالغة
.2019/ 12 /4 �أو الوزارة املذكورين �آنف ًا علم ًا �إن امل�ؤمتر اخلا�ص بالإجابة على ا�ستف�سارات امل�شاركني �سيعقد ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا يوم االربعاء
. ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء, يف حالة م�صادفة موعد الغلق عطلة ر�سمية يكون اليوم التايل للدوام الر�سمي هو �أخر موعد لتقدمي العطاء ويعترب يوم الغلق/ مالحظة

We would like to invite you to participate in below tenders which contains supplying (the items in the list Below) which stated within computation of current balance ,& for more information
against the requested documents, pls. visit Kimadia website (www.kimadia.iq) & the Ministry of Health website (www.moh.gov.iq).
Pls. note that, the price of a tender documents for offer that it's amount less than (1) million dollars is (1000000) One million Iraqi dinar un returnable, while for the offer which its amounts more
than (1) million dollars is (2000000) Two million Iraqi dinar un returnable & the bidder who the tender will relegated on him will bear announcement charges & the bidder should attached, with
presented offers, a documents of similar works. Bid Bond which is at ratio (1%) from offer value should be submitted as insurance letter valid for (1) year and not released the a mount from
bank unless by a letter confirm from kimadia stated that there is no need for it any more or certified cheek or Bank Guarantee or loan documents that issued by Government Banks , kindly note,
the payment way will be (as per tender conditions) ,the transportation way (CIP) or as per the conditions & Kimadia not committed to accept the lower tenders ,the bidder whom will the tender
will be relegate on him has to present a legal insurance Performance bond at ratio (5%) from awarded value as like Insurance Letter or Bank Guarantee or Certified Cheek or Loan Document
that issued by Government Banks.
For more information, pls. visit A/M Ministry of Health website & Kimadia website. Pls. note that, the conference specialized to answer the participant's questions will be haled Wednesday
4 / 12 /2019 at (10 AM) O'clock.
NOTE: in case the closing date occurred in official Holiday, the closing date will be on the first official working day after the Holiday & the next day will be the date of opening the tender.

No.

Invitation No.

Description

Opening date

Closing date

Announcement No.

1

94 / 2019 / 34 / R

ENT Appliances

20 / 11 / 2019

10 / 12 / 2019

Second Time
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مباراة ال�شرطة ونواذيبو ت�ضع كاتانيت�ش في �أزمة ع�شية خليجي 24
 ت���ع���ل���ي���م���ات ال���ف���ي���ف���ا حت������رم الأ�������س������ود م����ن خ����دم����ات ب�������ش���ار وه����م����ام وري���ب�ي�ن
 بغداد  /حيدر مدلول
من امل�ؤمل �أن يغادر اليوم الأربعاء وفد
منتخبنا الوطني لكرة القدم العا�صمة
الأردنية عمّان �صوب العا�صمة القطرية
الدوحة للدخول يف مع�سكر تدريبي
ق�صري هناك حت�ضري ًا للم�شاركة يف
الن�سخة الرابعة والع�شرين من بطولة
ك�أ�س اخلليج العربي لكرة القدم التي
�ستقام خالل الفرتة من ال�ساد�س
والع�شرين من �شهر ت�شرين الثاين
اجلاري ولغاية الثامن من �شهر كانون
الأول املقبل ال�سيما بعد �أن �أوقعته القرعة
يف املجموعة الأوىل اىل جانب منتخبات
اليمن والإمارات وقطر البلد املنظم.
و�سيكون الالعبون املحرتفون يف
الدوريات العربية والآ�سيوية والأوروبية
(همام طارق وب�شار ر�سن وريبني �سوالقا
) من �أبرز الغائبني عن القائمة النهائية
للمنتخب الوطني لكرة القدم يف البطولة
اخلليجية نتيجة عدم ح�صولها على
االعرتاف الر�سمي من قبل االحتاد الدويل
لكرة القدم التي ت�سمح على �ضوئها
الأندية لالعبيها الأجانب باالن�ضمام
اىل �صفوف منتخباتهم الوطنية �ضمن
اجندته للعام اجلاري حيث �سيتواجد
املدافع علي عدنان املحرتف يف �صفوف
فريق فانكوفر الكندي نتيجة النتهاء
م�شواره يف الدوري االمريكي لكرة القدم
وكذلك ي�سري احلال على زميله املهاجم
مهند علي كاظم الذي يلعب يف
�صفوف فريق الدحيل القطري
نتيجة لتوقف مناف�سات
دوري جنوم قطر لكرة القدم
.
ال�سلوفيني
و�سيعاين
�سريت�شكو كاتانيت�ش مدرب
منتخبنا الوطني
لكرة القدم
من �أزمة
ك ب ري ة
بعد �أن

تواردت الأنباء عن خماطبة �إدارة نادي
ال�شرطة الريا�ضي لالعبيها الثمانية
(حممد حميد وعالء علي مهاوي و�سعد
ناطق و�ضرغام �إ�سماعيل وعلي فائز
وعالء عبد الزهرة و�صفاء هادي و�أجمد
عطوان ) ب�ضرورة االن�ضمام اىل وفد
فريقها الكروي الذي �سي�صل غد ًا اخلمي�س
اىل العا�صمة القطرية الدوحة من �أجل
الدخول يف مع�سكر تدريبي مغلق
هناك ا�ستعداد ًا خلو�ض مباراة
الإياب مع �ضيفه فريق نواذيبو
املوريتاين يوم اخلام�س
والع�شرين من �شهر ت�شرين
الثاين اجلاري �ضمن دور ثمن
النهائي من بطولة ك�أ�س حممد
ال�ساد�س للأندية
العربية لكرة
القدم

2020

بنا ًء على رغبة
ال�صربي
�أ ل ك � س ن د ر
�أ ل ي ت ي � ش
ب ح ك م
كونهم
من �أبرز

�أ�سلحته التي مت حت�شيدها من قبله
خلو�ض هذه املوقعة امل�صريية على ملعب
�سيتم حتديده يف وقت الحق من قبل
جلنة امل�سابقات يف االحتاد العربي لكرة
القدم بعد نقلها من ملعب كربالء الدويل
يف حمافظة كربالء املقد�سة اىل خارج
العراق نتيجة الأو�ضاع الأمنية الراهنة
التي مت ّر بها العا�صمة بغداد وحمافظات
بابل وكربالء والنجف والديوانية
والب�صرة والعمارة وال�سماوة والكوت.
ومل ت�سمح �إدارة ال�شرطة الريا�ضي
لالعبيها الثمانية االن�ضمام اىل �صفوف
املنتخب الوطني لكرة القدم �إال بعد انتهاء
مباراة فريق نواذيبو املوريتاين التي
�سيلعب فيها الفريق الأول لكرة القدم
يف النادي على عاملي الفوز والتعادل
مقعد ًا له يف الدور
من �أجل حجز
ربع النهائي من
البطولة
العربية  ،وهذا
ما �سي�ؤكده جمل�س
خالل
الإدارة
االجتماع الطارئ
الذي �ستعقده مع املكتب
التنفيذي الحتاد كرة القدم خالل اليومني
املقبلني بالعا�صمة القطرية الدوحة
مربّرين احلاجة املا�سة خلدماتهم بعد
�أن حرمت الإ�صابة الالعبني وليد �سامل
وكرار جا�سم وكذلك عدم عودة الكنغويل
جونيور مابوتو من بلده منذ رحيله يوم
الرابع من �شهر ت�شرين الثاين اجلاري
حيث �سيتواجدون قبل �ساعات من موعد
املباراة االفتتاحية التي �سيخو�ضها �أ�سود

الرافدين �أمام م�ضيفهم العنابي القطري
يف ال�ساعة ال�سابعة والن�صف م�ساء
يوم ال�ساد�س والع�شرين من ال�شهر ذاته
على ملعب خليفة الدويل �ضمن اجلولة
االوىل من الدور الأول حل�ساب املجموعة
االوىل.
وبات احلل الوحيد حلل الأزمة قيام احتاد
كرة القدم مبخاطبة االحتاد العربي لكرة
القدم على الرغم من ا�ستقالة الرئي�س عبد
اخلالق م�سعود الذي ي�شغل من�صب
النائب الثاين للرئي�س من �أجل احل�صول
على موافقة ر�سمية لت�أجيل املباراة بني
فريقي ال�شرطة ونواذيبو املوريتاين
اىل موعد جديد �سيقام خالل �شهر كانون
الأول املقبل نتيجة لتواجد ثمانية من
العبيه يف �صفوف املنتخب املنتخب
الوطني لكرة القدم امل�شارك يف بطولة
ك�أ�س اخلليج العربي لكرة القدم خالل
املدة من ال�ساد�س والع�شرين من �شهر
ت�شرين الثاين اجلاري ولغاية الثامن من
�شهر كانون الأول املقبل كما هو احلال
الذي قامت به ادارة نادي القوة اجلوية
يف ت�أجيل مباراة �إياب فريقها الكروي مع
م�ضيفه فريق مولودية اجلزائري اىل يوم
ال�ساد�س ع�شر من �شهر كانون االول بد ًال
من املوعد ال�سابق الذي كان يوم الثالث
والع�شرين من ال�شهر اجلاري �ضمن
دور ثمن النهائي من بطولة ك�أ�س حممد
ال�ساد�س للأندية االبطال التي �سي�ضيفها
ملعب  5جويليه  1964باجلزائر يف ظل
تواجد �أربعة من جنومه مع املنتخب
(�أحمد ابراهيم وحممد قا�سم وابراهيم
باي�ش و�شريف عبد الكاظم) .

ور�شح العديد من النقاد واملحللني
واملتابعني ب�ش�ؤون الكرة اخلليجية
املهاجم مهند علي كاظم ليكون من �أبرز
جنوم املنتخبات الثمانية امل�شاركة يف
البطولة اخلليجية و�سيكون عامل م�ؤثر
يف مناف�سة منتخبنا على اللقب الرابع
بحكم امل�ستويات الرفيعة التي مازال
يقدمها منذ ت�ألقه يف بطولة ك�أ�س �آ�سيا
لكرة القدم  2019والأهداف الرائعة التي
�سجلها يف الت�صفيات الآ�سيوية امل�شرتكة
امل�ؤهلة لنهائيات ك�أ�س العامل لكرة القدم
 2022بقطر والن�سخة الثامنة ع�شرة
من بطولة ك�أ�س �آ�سيا لكرة القدم 2023
بال�صني ب�شكل و�ضعه االحتاد الآ�سيوي
لكرة القدم يف قائمة �أف�ضل الالعبني
�ضمن منطقة غرب القارة.
ومن املق ّرر �أن حتظى مباريات �أ�سود
الرافدين الثالث �أمام منتخبات قطر
بطل �آ�سيا والإمارات واليمن �ضمن
اجلوالت الثالث بالدور الأول من بطولة
 2019مبتابعة كثيفة من قبل اجلماهري
الريا�ضية القادمة من العراق نظر ًا
للت�سهيالت التي مت و�ضعها من قبل دائرة
الت�سويق يف اللجنة املحلية القطرية
من خالل باقة مت و�ضعها مع اخلطوط
اجلوية القطرية التي حددت من مكتبها
يف العا�صمة بغداد مكان ًا ل�شراء التذاكر
ب�أ�سعار (10و20و) 30ريال قطري اىل
جانب وجود خط جوي مبا�شر يربط
بني مطار الدوحة الدويل ومطار بغداد
الدويل ومطار النجف الدويل ومطار
�أربيل الدويل ومطار الب�صرة الدويل
اىل جانب اجلالية العراقية املتواجدة
يف قطر والإمارات والكويت وعُمان
والبحرين وال�سعودية والقادمني من
اوروبا وا�سرتاليا وامريكا.
وخ�ص�صت اللجنة املنظمة للبطولة
ّ
جوائز مالية بلغت  11مليون دوالر بواقع
مليونني دوالر للبطل ومليون دوالر
للو�صيف و 8ماليني دوالر للمنتخبات
الثمانية امل�شاركة التي مت توزيعها على
جمموعتني بواقع منتخبات العراق
والإمارات واليمن وقطر يف املجموعة
االوىل ومنتخبات عُمان وال�سعودية
والكويت والبحرين اىل جانب جوائز
مالية �سيتم الإعالن عنها لأف�ضل العب
و�أف�ضل حار�س املرمى والهداف حيث
�ستكون �أعلى مبالغ مت و�ضعها منذ
انطالقها يف العا�صمة البحرينية املنامة
عام .1970
اجلدير بالذكر �أن املنتخب الوطني لكرة
القدم حاز على لقب بطولة ك�أ�س اخلليج
العربي لكرة القدم يف �أعوام 1979
ببغداد و 1984مب�سقط و 1988بالريا�ض
مع �شيخ املدربني الراحل عمو بابا.

مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

�سالم الرافدين لل�سويلم
�أهتمّت مواقع التوا�صل االجتماعي خالل اليومني الأخريين مبقطع

فيديو للزميل حممد ال�سويلم الناقد الريا�ضي واملحلل يف قناة 24

خ�ص العراق بحديث م�ؤثر ين�سابُ منه
الريا�ضية ال�سعودية حيث ّ
ال�شعور بكلماته التامّة فخر ًا واعتزاز ًا وانبهار ًا بالعراق يف مرحلة
تاريخية مهمة تزامنت معها حتدّياته الكبرية يف جبهات عدة � ،أعطى
�أبنا�ؤه الدرو�س يف كل مكان  ،كروي ًا يف ملعب ت�صفيات مونديال
 2022يف عمّان  ،و�إن�ساني ًا يف �ساحة التحرير ببغداد منذ �أربعة
ا�سابيع  ،قالوا من خاللها للعامل ال حياة ت�ستحق �أن نعي�شها دون
حقوق مكت�سبة باله ّم والأمل  ..والدم  ،و�إرادة جبّارة ال يُعجزها
الي�أ�س من بزوغ �شم�س الأمل.
يقول ال�سويلم يف حديثه للقناة "كل الفخر �أن نتكلم عن �شعب عظيم ..
�شعب ميتلك الإرادة � ،إذ �سبق �أن حقق العراق بطولة �آ�سيا عام 2007
�أيام احلرب  ،ونتكلم عنه اليوم وهو يواجه م�شاكل وا�ضطرابات
وتظاهرات  ،ومع ذلك هو موجود يف الت�صفيات املونديالية بهذه
الروح والفاعلية  .حقيقة �شعب ا�ستثنائي � ..شعب يع�شق التحدي
 ،و�أمام مَن � ..إيران؟!! ك�أنه يعطيها در�س من خالل كرة القدم ويقول
�أنا العراقي � ..ألف حتية لهذا ال�شعب  ،ولهذا الفريق ولهذه الروح
ولهذه القلوب  ..فع ًال �أنهم �أ�سود الرافدين  ،والله العظيم لو ا�ستم ُر
بالقول يف ح ّقهم اىل يوم غد (ما كفيت) حقهم � .أنظر يا عبدالله
للمواقف التي يفعلها العراقيون يف التظاهرات � ..س�أعطيك مثا ًال
تعت ُّز من خالله باملر�أة العربية وت�ص ّفق لها  ..حُ رمة تعاين ال ُفقر
وتريد �أن ت�أخذ ّ
حق معي�شتها باحلالل وتبيع مناديل ورقية  ،ماذا
ً
فعلت؟ راحت تو ّزعها جمّ انا على املتظاهرين برغم حاجتها للمال  ،كل
ذلك من �أجل العراق  .والله �إنك تعج ُز �أن ت�صف هذه الروح  .و�أقول
احلمد لله  ..العراقي يرتجمها الآن  ،ولكنها موجودة يف ج�سد كل
عربي ال يُعاين االنهزامية ُ .قبلة مني �أنا حممد ال�سويلم على جبني
كل عراقي جعل العراق �أو ًال � .أن ت�أتي يف مباراة وتقدّم نف�سك بينما
جريانك و�إخوانك وا�صدقاءك يُقتلون يف العراق؟ �أنا احتدث عن
العراق لأنني �أ�شاهد �أخباره كل يوم عرب قناة  24والقنوات الأخرى
 ،ولكن لي�س مثل ما يتع ّر�ضون له يف الداخل  ،ومع ذلك �أحييهم ،
وثق يا عبدالله مثلما �أثق متام ًا �أن العراق �سيعود  ..تعرف ملاذا؟ لأنه
ميتلك قلوب �أ�سود  ..نعم �أ�سود قادرون �أن يُعيدوا العراق عمّا كان
عليه  ..و�أف�ضل".
ُ
ويحق لنا �أن نفخر ب�شبابنا الأبطال الذين
�أنتهى حديث ال�سويلم ،
جعلوا من �ساحات التظاهرات درو�س ًا تتع ّلم منها ال�شعوب و ُت ْ
غبط
ل�صورها الإن�سانية والب�سالة يف الت�ضحية وال�شهامة مببادرات
ت�سمو معها قيمة االنتماء للعراق .يحق لنا �أن نفخر ب�أ�سود الرافدين
على ما بذلوه من جهود جبّارة جعلوا ا�سم وطنهم يرتدّد على كل
الأل�سنة بعد امللحمة الكروية الرائعة �أمام �إيران و�سط �ضغوط
اجتماعية تعانيها �أ�سرهم حالها حال ماليني العراقيني املتالحمني مع
ثورة �أبطال ت�شرين اال�صالحية والذين لن يغادروا �ساحات االعت�صام
واالحتجاج حتى ينالوا حقوقهم امل�شروعة كاملة.
�سالم من �أر�ض الرافدين للزميل العربي ال�سعودي حممد ال�سويلم ،
وقبلة على جبينه الطاهر الذي تع ّرق حما�سة ولهفة ومروءة مع �أفعال
العراقيني الو ّالدة للن�صر من رحم املحن  ،فقد � ْأ�شرحَ �صدورنا بقوله
النبيل املعبرّ عن تربية وطنية ومهنية تليق بقامات الإعالم الريا�ضي
العربي الذي يزهو ب�أمثاله ممن يكتبون بحرب الكرامة الإن�سانية
لإن�صاف ق�ضايا الأمة ويطلقون �أل�سنتهم لي�شهدوا باحلق عن مفاخر
عربية ت�ستلهم منها الدرو�س لتن�شئة الأجيال و�صناعة الأبطال.
ُ
ويحق لنا �أن نفخر
�أنتهى حديث ال�سويلم ،
ب�شبابنا الأبطال الذين جعلوا من �ساحات
التظاهرات درو�س ًا تتع ّلم منها ال�شعوب
و ُت ْ
غبط ل�صورها الإن�سانية والب�سالة في
الت�ضحية وال�شهامة بمبادرات ت�سمو معها
قيمة االنتماء للعراق.

بيل وهاالند قريبان من قلعة ال�شياطين جثير يك�شف عن ت�شكيلة ال�شباب في ت�صفيات �آ�سيا
الحمر في الميركاتو ال�شتوي
 بغداد  /املدى
بات الويلزي غاريث بيل مهاجم فريق ريال مدريد
اال�سباين والرنويجي ايرليغ هاالند العب ريد بول
�سالز�سبورغ النم�ساوي قريبان من االنتقال اىل
�صفوف فريق مان�ش�سرت يونايتد االنكليزي خالل
فرتة االنتقاالت ال�شتوية املقبلة التي �ستنطلق يف
بداية �شهر كانون الثاين من العام املقبل .
وذكرت �صحيفة  the sunالربيطانية على موقعها
الر�سمي :ان الرنويجي �أويل جونار �سول�سكاير
املدير الفني لفريق مان�ش�سرت يونايتد
طالب جمل�س �إدارة ناديه ب�ضرورة
�ضم غاريث بيل وايرليغ هاالند
خالل ال�شتاء املقبل من �أجل تعزيز
اخلط الأمامي الذي ي�شكو من
عقم تهديفي كانت �آثاره وا�ضحة
خالل اجلوالت االثني
ع�شرة من مرحلة
الذهاب بالدوري
ا ال ن ك ل ي ز ي
املمتاز لكرة
القدم خالل
ا مل و � س م
احلايل
الذي
�أ ث ر

 بغداد  /املدى
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ب�شكل كبري على املركز ال�سابع بر�صيد
نقطة متخلف ًا بفارق  18نقطة عن فريق ليفربول
املت�صدر .
و�أ�ضافت �أن �إدارة نادي مان�ش�سرت يونايتد
حتركت ب�صورة �سريعة نحو فتح مفاو�ضات
مبا�شرة مع وكيلي �أعمال الالعبني غاريث
بيل وايرليغ هاالند يف ظل رغبة الآخريين
نحو البحث عن ناد كبري يف �أوروبا خالل
املريكاتو ال�شتوي من �أجل الو�صول معهما اىل
�صيغة اتفاق نهائي متهد الطريق نحو التوقيع
الر�سمي معهما للعب يف قلعة ال�شياطني احلمر
وحتقيق الألقاب املحلية والقارية وخا�صة
�أن هاالند يت�صدّر قائمة هدايف دوري
�أبطال �أوروبا بر�صيد � 7أهداف .
وك�شفت ال�صحيفة �أن هناك رغبة كبرية
من قبل الرنويجي �أويل جونار يف
�إبقاء الفرن�سي بوغبا حتى نهاية املو�سم
احلايل وت�أجيل رحيله اىل فريق
يوفنتو�س االيطايل لكرة القدم
اىل املو�سم املقبل نتيجة
حلاجة الفريق املا�سة �إليه
رغم كرثة اال�صابات
التي يعاين منه منذ
عودته اىل الدوري
االنكليزي املمتاز
لكرة القدم .

ك�شف مدرب منتخب ال�شباب لكرة
القدم قحطان جثري عن القائمة
النهائية املكونة من  23العب ًا التي
�ست�شارك يف الت�صفيات الأولية
حل�ساب املجموعة الأوىل امل�ؤهلة
اىل بطولة ك�أ�س �آ�سيا حتت  19عام ًا
لكرة القدم  2020التي �ستجري على
ملعب ال�سيب الريا�ضي بالعا�صمة
العمانية م�سقط خالل املدة من
الثاين والع�شرين ولغاية الثالثني
من �شهر ت�شرين الثاين اجلاري
بتواجد منتخبات الكويت وباك�ستان
وفل�سطني والعراق وعمان .
وقال ع�ضو املالك التدريبي ملنتخب
ال�شباب لكرة القدم م�ؤيد جودي
يف ت�صريح خ�ص به (املدى )� :إن
القائمة النهائية التي �أختارها املدرب
قحطان جثري تتكون من الالعبني
(نهاد حممد عويد وعبد الرزاق
قا�سم كعدة ومنتظر عبد الهادي
�أمري وح�سن حبيب عبود ومنتظر
عبد احل�سن ومنتظر حممد جرب
وح�سني جا�سم حممد وزيد حت�سني
عبد زيد وليث جنم عبود و�أحمد
ح�سن مكنزي ور�ضا فا�ضل عبا�س
وح�سني زياد طارق وكرار �سعد
حم�سن وعبا�س علي م�سلم وح�سني
عبد الله خ�ضري وزين العابدين
قحطان وعبد الله حممد عبد اجلليل
وحممد ح�سن هادي و�أمري غامن
حميد و�أحمد �شاكر مرواح وح�سني
خاف مر�شو�ش وعلي �شوقي يعقوب
وكرار حممد ح�سن )م�شري ًا اىل �أن
اللجنة املنظمة للت�صفيات اعتمدت
تلك القائمة ب�صورة ر�سمية اىل

جانب قوائم منتخبات الكويت
وفل�سطني وباك�ستان وعمان .
و�أ�ضاف �أن وفد منتخب ال�شباب لكرة
القدم برئا�سة فالح مو�سى رئي�س
جلنة املنتخبات الوطنية و�صل
�أم�س االربعاء اىل العا�صمة العمانية
م�سقط للم�شاركة يف تلك الت�صفيات
قادما من العا�صمة القطرية الدوحة
بعد �أن �أنهى مع�سكر ًا تدريبي ًا �أ�ستمر
ملدة �ستة �أيام خا�ض خالله مباراة
واحدة امام فريق رديف قطر انتهت
مل�صلحة املنتخب بهدف مقابل ال�شيء
حيث ا�ستفاد املالك التدريبي كثري ًا
من املع�سكر من خالل و�صول جميع
الالعبني اىل درجة اجلاهزية الكاملة
ورفع معدل اللياقة البدنية اىل جانب
التعود على الأجواء التي تت�شابه

مابني الدوحة وم�سقط من ناحية
ارتفاع الرطوبة خالل هذه الفرتة
من ال�سنة .
وتابع �إنه ح�سب اجلدول الزمني
الذي مت و�ضعه من قبل جلنة
امل�سابقات يف االحتاد الآ�سيوي
لكرة القدم للمجموعة الأوىل
�سيح�صل ليوث الرافدين على راحة
خالل مناف�سات اجلولة الأوىل من
الت�صفيات االولية التي �ستنطلق
بعد غد اجلمعة مبباراتني على ملعب
نادي ال�سيب الريا�ضي يف العا�صمة
العمانية م�سقط الأوىل �ستجري يف
ال�ساعة الثالثة ع�صر ًا بتوقيت بغداد
بني منتخب عمان و�ضيفه منتخب
فل�سطني تليها يف ال�ساعة ال�ساد�سة
م�سا ًء املباراة الثانية التي �ستجمع

املنتخبني الكويتي والباك�ستاين حيث
�ستتوفر الفر�صة الكافية �أمام املالك
التدريبي للمنتخب للتعرف ب�صورة
مبا�شرة على نقاط اخللل وال�ضعف
والقوة لدى املنتخبات املناف�سة
وخا�صة املنتخب الكويتي ال�شقيق
الذي �سنلعب معه يوم االحد املقبل
يف افتتاح م�شوار اجلولة الثانية يف
ديربي خليجي �ساخن ب�أم�س احلاجة
اىل نقاطه الثالثة التي �ستكون بوابة
االنطالق نحو موا�صلة حتقيق
االنت�صارات يف املواجهات املقبلة مع
منتخبات باك�ستان وفل�سطني وعمان
خالل �أيام ال�ساد�س والع�شرين
والثامن والع�شرين والثالثني من
�شهر ت�شرين الثاين اجلاري �أم ًال يف
انتزاع بطاقة الت�أهل اىل النهائيات

الآ�سيوية التي �ستقام يف �أوزبك�ستان
خالل الفرتة من ال�ساد�س ع�شر من
�شهر �أيلول ولغاية الثالث من �شهر
ت�شرين الثاين . 2020
اجلدير بالذكر �أن منتخبات قطر
واليمن وطاجيك�ستان و�إيران
والبحرين وال�سعودية و�أوزبك�ستان
وماليزيا و�أ�سرتاليا والو�س
وكوريا اجلنوبية واليابان وفيتنام
واندوني�سيا والو�س �ضمنت امل�شاركة
حتى الآن يف بطولة ك�أ�س �آ�سيا حتت
 19عام ًا لكرة القدم  2020ويبقى
مقعدين حيث �سيكون املقعد الأول
با�سم مت�صدر املجموعة الأوىل فيما
�سيكون املقعد الثاين با�سم ثاين
املجموعة الأوىل �أو منتخب كمبوديا
الذي ميلك  6نقاط .
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 عبا�س العلي
نعود �إلى �أ�صل المقال ونحاول
�أن نر�سم ت�صوراتنا الخا�صة عن
المرحلة التي تلي ح�صد نتائج
ثورة ت�شرين المجيدة ،بناء على ما
بين �أيدينا من معطيات ومقدمات
وخال�صة للتجربة التاريخية
التي عا�شها الفكر الديني ال�سيا�سي
عامة والم�ؤ�س�سة الدينية خا�صة،
بلحاظ �أن ما يعرف بال�سيرورة
التاريخية لتطور �أي حدث
مرتبط دوما بقانون الفعل ورد
الفعل بتطبيقاته الأجتماعية
على الواقع ،ومن مالحظة الفعل
الذي مار�سته الم�ؤ�س�سة الدينية
في العراق تحديداً منذ �أن ن�ش�أت
الدولة العراقية الحديثة بعد �إنهيار
الإمبراطورية العثمانية ولليوم
نالحظ �أنها كانت دون الم�ستوى
ال وفع ً
المطلوب منها تفاع ً
ال مع
الحدث ال�سيا�سي واالجتماعي.

فق ��د راهن ��ت مث�ل ً�ا ه ��ذه الم�ؤ�س�س ��ة ومدفوع ��ة
بال ��وازع الدين ��ي ك�أ�سا� ��س عل ��ى اال�صطفاف مع
الدول ��ة العثماني ��ة ب ��كل �أمرا�ضها وع ��دم قدرتها
على ال�صمود �أمام الزحف الأوروبي القادم فيما
ي�سمى بمرحلة الأ�ستعمار الجديد ،بالرغم من كل
الممار�سات القهرية واال�ستبدادية التي مار�ستها
ال�سلط ��ة الحاكم ��ة ف ��ي الأ�ستان ��ة �ض ��د ال�شعوب
الإ�سالمي ��ة عام ��ة وال�شع ��ب العراق ��ي خا�ص ��ة،
ول ��و قر�أن ��ا التناق�ض مث�ل�ا بين منطلق ��ات الفكر
المذهبي لل�سلطنة وعداءها ال�شديد مث ًال لل�شيعة
كاف
و�أفكارهم العقائدية ،لكن كان هذا الأمر غير ٍ
بالم ��رة ب� ��أن يحي ��د الم�ؤ�س�سة الديني ��ة ال�شيعية
على منا�ص ��رة دولة الخالف ��ة الإ�سالمية كما كان
يطل ��ق عل ��ى �سلط ��ة الدول ��ة العثماني ��ة ،وعندما
انهزم ��ت وتق�سمت دولة الخالفة لم ينفك ال�شيعة
كم�ؤ�س�سة وفكر و�أفراد من معاداة بريطانيا ،ولو
عل ��ى الم�ستوى المتعاط ��ي به تثقيفي� � ًا على �أنها
كان ��ت ال�سبب ف ��ي �إنهيار ه ��ذه الخالفة و�سقوط
�أخر كيان �إ�سالمي بر�أيها.
ف ��ي حي ��ن �أن الم�ؤ�س�س ��ة الأخ ��رى والت ��ي كانت
حا�ضن ��ة ومطيعة وحلي ��ف ل�سلط ��ة الأ�ستانة قد
وج ��دت نف�سها ف ��ي هذا الحال ف ��ي �صف المحتل
البريطان ��ي وتحالف ��ت مع ��ه عل ��ى اعتب ��ار �أن
الواج ��ب ال�شرع ��ي يقت�ض ��ي منه ��ا �أن تك ��ون مع
الحاك ��م �صالح ًا �أو فاج ��ر ًا طالما �أنه تح�صل على

قناطر

�سي ��ادة حتى لو كان ��ت بالقه ��ر �أو بالغلبة ح�سب
التعري ��ف الفقهي ،هنا �أنع ��زل ال�شيعة كم�ؤ�س�سة
ع ��ن نظام الحك ��م الجديد وما �أف ��رزه مما ي�سمى
بال�سلط ��ة الوطنية ونظام الحك ��م الملكي والذي
ج ��اء بال ��رداء الإ�سالم ��ي �أي�ض� � ًا ،وبقي ��ت ه ��ذه
الم�ؤ�س�سة على موقفها الراف�ض هذا حتى �سقوط
نظ ��ام �ص ��دام ح�سي ��ن ع ��ام  ،2003ولك ��ن هذه
الم� � ّرة تغي ��ر الموقف بال�ض ��د تمام ًا م ��ن موثقها
ع ��ام  1917وعام  1920وتحالفت مع المحتل
الجدي ��د تح ��ت تبري ��رات معلن ��ة و�أخ ��رى خفية
�أهمها �أن ال تفرط بالفر�صة التاريخية التي قدمها
المحتل الجدي ��د على طبق من ذه ��ب لها لتتحكم
بم�ستويات القرار العليا.
كثير م ��ن الك ّتاب والمفكرين والمراقبين للو�ضع
العراق ��ي رب ��ط بين ه ��ذا التحوّ ل وبي ��ن خفيات
ال�سيا�س ��ة الكونية الت ��ي تلعب وتح ��اك �أحداثها
ومخططاتها بالخف ��اء ،و�أ�شاروا �إلى �أن التخادم
العلن ��ي الذي ظهر ف ��ي �أعقاب الغ ��زو واالحتالل
الأميرك ��ي للع ��راق �إنم ��ا كان مدفوع� � ًا بعام ��ل
الم�ؤامرة والتخطيط الم�سبق ،ال �سيما و�أن هناك
�أطراف� � ًا من المعار�ضة العراقية الدينية حين ذاك
وال ��ذي كان ��ت مح�سوبة على الم�ؤ�س�س ��ة الدينية
ال�شيعي ��ة بفرعيه ��ا العراق ��ي والإيران ��ي ،دخلت
بالمبا�شر على خط العم ��ل والتن�سيق مع �أميركا
و�إدارة حمل ��ة الغزو تمهي ��د ًا وم�شاركة في �صنع

ح��������ول ق������ان������ون االن����ت����خ����اب����ات

ال�شباب ي�ستعيدون الوطن

طالب عبد العزيز

تخل ��و �أدبيات االحزاب اال�سالمية ،ب�شقيها
ال�س ّن ��ي وال�شيع ��ي م ��ن مف ��ردة (وط ��ن) لذا
توجب علينا جميع ًا ،متظاهرين ومعت�صمني
و�شعب� � ًا� ،أن ال ن�أمل منهم م ��ا ال وجود له يف
د�ساتريه ��م ،فه ��م ال يفهم ��ون �أدن ��ى مع ��اين
الوطني ��ة ،وهي غائب ��ة متام� � ًا يف نفو�سهم.
الوط ��ن مبفهومه لدينا ،نح ��ن �أبناءه� ،شيء
مقد� ��س وكب�ي�ر �أ ّم ��ا ه ��م ف�ل�ا يعنيه ��م �أم ��ره
ب�شيء.
كنت �أردد اجلملة هذه مع نف�سي و�أنا �ألتقي
�أح ��د ال�شب ��اب الب�صري�ي�ن ،الذي ��ن خرج ��وا
ي ��وم  25ت�شري ��ن �أول املا�ض ��ي ،والذي فقد
عين ��ه اليمنى بر�صا�ص �أح ��د �أع�ضاء �أحزاب
ال�سلط ��ة اال�سالمي ��ة ،يف �ساح ��ة التحري ��ر،
ببغداد .مل �أجده حزين ًا عليها �أكرث من حزنه
على زميله ،ال ��ذي ال يعرف ا�سمه� ،أو من �أي
مدينة جاء .يقول :لق ��د تلقى البط ُل ال�ضربة
عني ،فقد ت�ص ��دى للر�صا�ص الذي طا�ش من
بندقي ��ة �أحد رج ��ال الأمن قبل ��ي ،فا�ست�شهد،
قب ��ل �أن ي�ص ��ل امل�ست�شفى� ،أن ��ا حزين لفقده،
مع �أنني فقدت عين ��ي ،متزقت ال�شبكية ،وال
�أمل يل بعالجها ،بح�سب الأطباء ،لكني عائد
ل�ساحة التحري ��ر �آخذ بث�أره با�سرتداد وطنه
قريب ًا.
م ��ا ال يعلمه زعماء الأح ��زاب اال�سالمية �أنّ
�ساحة التحري ��ر و�ساحات التظاهر يف املدن
العراقية تعج بالآالف من مثل الرجل ،الذي
ر�أي ��ت �أن كلم ��ة (بط ��ل) قليل ��ة بحق ��ه والله،
ه�ؤالء ،هم من تكرب مفردة الوطن يف قلوبهم،
في�صب ��ح العراق قارة ب�أعينه ��م ،وال يجدون
مع ��اد ًال له �إال احلرية والعي�ش الكرمي ،بعيد ًا
عن خزعب�ل�ات و�أ�ساط�ي�ر اخلائب�ي�ن ،الذين
ف�ضح ��ت �أم�ي�ركا ،ربيبته ��م ،وع�ب�ر و�سائل
�إعالمه ��ا زي ��ف معتقداته ��م ،وحج ��م العمالة
والدن ��اءة التي ه ��م عليها ،ه� ��ؤالء ،الذين ما
زال الكثري منهم يعلن جه ��ار ًا نهار ًا ارتباطه
يجن الع ��راق من وجودها،
ب�إي ��ران ،التي مل ِ
عرب �شبكة عمالئها �سوى اخلراب.

كان عب ��د الك ��رمي قا�س ��م وطني� � ًا وعراقي� � ًا
خال�ص� � ًا� ،أحب ��ه �شعب ��ه ،ووق ��ف اىل جانب ��ه
الوطني ��ون العراقي ��ون ،م ��ن �شيوعي�ي�ن
وغريه ��م ،ومل ي�ستطع خ�صوم ��ه القوميون
والنا�صري ��ون والبعثي ��ون �أن يتهم ��وه
باخليان ��ة �أو العمال ��ة لأح ��د ،ل ��ذا ت�آمر عليه
دع ��اة القومي ��ة ورج ��ال احلر� ��س القوم ��ي
والبعثي ��ون با�ستثم ��ار موق ��ف ال�شخ�صي ��ة
الديني ��ة املعروف ��ة(م�.أ) يف النج ��ف �آنذاك،
ومن خ�ل�ال الفتوى ال�شه�ي�رة ( :ال�شيوعية
كفر و�إحلاد) والتو�س ��ط ،قبل ذلك ،عند عبد
النا�صر لل�سيد قطبّ ،
منظر حركة الإخوان،
املعروف ��ة بكونه ��ا �صناع ��ة خمابراتي ��ة
�أمريكية.
وبخال�صة تاريخي ��ة وا�ضحة ،ف�إن الدر�س
ال�سيا�سي يف الع ��راق مينحنا فر�صة لنقول
ب�أن الوطني ��ة غر�س ال ي�ستطيبه (القوميون
العراقي ��ون) وال (الإ�سالمي ��ون العراقيون)
عل ��ى حد �سواء ،فالقوميون من �س ّنة العراق
هم م�صري ��ون �أكرث من امل�صري�ي�ن �أنف�سهم،
والإ�سالمي ��ون من �شيعة الع ��راق �إيرانيون
�أك�ث�ر من االيرانيني انف�سهم .وبهذه املعادلة
فق ��د العراقي ��ون وطنه ��م احلقيق ��ي ،ع�ب�ر
متوالي ��ة احلك ��م القوم ��ي -الإ�سالم ��ي� ،أما
حلظات ال�شع ��ور بالوطنية احلقة ،فلم ينعم
بها العراقي �إال �سنوات قليلة.
ال�شب ��اب الوطني والغي ��ور على عراقه ،يف
�ساح ��ات التظاه ��ر ،وحده ��م من ب ��ات يفهم
املعادلة هذه ،و�أي جتيري �إ�سالمي �أو قومي
له ��ا �سيفقده ��ا جوهره ��ا ،ويع ��ود به ��ا اىل
مرب ��ع الالوطني ��ة الأول .كل دع ��وى خارج
معي ��ار الوطني ��ة باطل ��ة ،ل ��ذا ج ��اء خطابهم
العفوي(نري ��د وطن) تعبري ًا ع ��ن حقيقة ما
نحن بحاجته .هن ��اك وطن(عراق) م�سلوب
منذ عق ��ود ،ابتد�أت بحقب ��ة الأخوين عارف
والبك ��ر و�ص ��دام ح�س�ي�ن ومل تنت ��ه بح ��زب
الدع ��وة الإ�سالم ��ي واملجل� ��س والتي ��ار
والإخوان ووو.

ال ��ر�أي الع ��ام ال�شعب ��ي وتحييده ع ��ن المواجهة
معه �أو حت ��ى الرف�ض له ،وال ��ذي بالنتيجة تقبل
الأحت�ل�ال وباركه ف ��ي الوقت ال ��ذي كان ال�شعار
المرفوع منها (�إن �أمريكا هي ال�شيطان الأكبر) .
الحقيق ��ة الت ��ي ال ب ��د م ��ن الإق ��رار به ��ا �أن ه ��ذه
الم�ؤ�س�س ��ة وعلى م ��دى قرن كام ��ل تقريبا لزمت
مب ��د�أ الرف�ض لكل الحكوم ��ات المتعاقبة الملكية
والجمهوري ��ة وبكل توجهاته ��ا ،حتى �أنها وقفت
موق ��ف المعار� ��ض الحاد والمبا�ش ��ر لبع�ض هذه
الحكوم ��ات عل ��ى �أ�سا� ��س مبادئه ��ا �أو تحالفاتها
ال�سيا�سي ��ة ،و�صنف ��ت بع� ��ض الق ��وى ال�سيا�سية
التي لعب ��ت دور ًا مهم ًا في عملي ��ات �صنع الوعي
المدن ��ي والليبرال ��ي ف ��ي الواق ��ع العراق ��ي ،كما
ح�ص ��ل في فت ��وى ال�سي ��د الحكيم ف ��ي �ستينيات
الق ��رن الما�ض ��ي بتحري ��م ال�شيوعي ��ة وو�صفه ��ا
بالكفر والإلحاد مما ت�سبب بالكثير من الحوادث
الم�ؤ�سف ��ة ،و�أي�ض ًا نج ��د ذات الموقف المعار�ض
م ��ع حكومة البعث من قبل ال�سي ��د ال�شهيد محمد
باقر ال�صدر وال�سيد ال�شهيد ال�صدر الثاني.
كانت نتائج هذا الإعالن والرف�ض �أن تحمل �أتباع
الم�ؤ�س�س ��ة الدينية ال�شيعية الكثي ��ر من �أ�صناف
الأذى والمط ��اردة والتقتيل م ��ن قبل الحكومات
العراقي ��ة المتعاقب ��ة ،حت ��ى �أنها وتح ��ت �ضغط
ال�سلط ��ة قبلت �أن تنزوي وتترك ال�شارع لل�سلطة
وقواه ��ا �إال من خالل ما يع ��رف بالعمل ال�سري،
والذي من الممكن �سريع ًا �أن تتخلى عنه دون �أن
ت�صط ��دم بالحكوم ��ة كما �صار ووق ��ع في �أحداث
ع ��ام  ،1991وتبرئ ال�سي ��د الخوئي حينها عن
ما جرى فيها م ��ن �أحداث و�أدى هذا الموقف �إلى
�إف�ش ��ال �سري ��ع لما �سمي ف ��ي وقته ��ا (االنتفا�ضة
ال�شعبانية) �أو �أحداث �صفحة الغدر والخيانة.
وج ��دت مرجعية ال�شيعة نف�سه ��ا �أمام خيارين ال
ثال ��ث لهما وعليها �أن تح�س ��م الأمر �سريع ًا ودون
ت ��ردد ،الأول �أن تقب ��ل باالحت�ل�ال ب ��كل نتائج ��ه
وال �سيم ��ا �أن قراءته ��ا كان ��ت ت�شي ��ر �إل ��ى ع ��دم
ق ��درة النظام الحاكم في بغداد عل ��ى ال�صمود �أو
حت ��ى الدفاع عن نف�س ��ه ومعاقله ،كم ��ا �أن �إنهيار
الجي� ��ش العراقي تحت وقع ال�ضرب ��ات الماحقة
وت�شتت ��ه لم ي�ساعد �أبد ًا ف ��ي اتخاذ موقف الدفاع

عن ال�سلطة وهويته ��ا ،حتى مع ظلمها وتجبرها
وطغيانه ��ا كونها حكومة عراقي ��ة و�إ�سالمية كما
فعل ��ت �سابقا م ��ع الحكومة العثماني ��ة مع ت�شابه
الحال ��ة والمعيار والنتيج ��ة ،فال تقبل �أن تتحمل
الخ�سارة المزدوجة حين ينتهي الإحتالل وت�أت
�سلط ��ة عراقية جدي ��دة �سيك ��ون لحلف ��اء �أميركا
و�أتباعها كثر في المع�سكر الديني المقابل.
الخيار الثان ��ي كان الإعالن على �أنها على الحياد
في �ص ��راع الظالمين كما روج رج ��ال الم�ؤ�س�سة
ودعاته ��ا بعن ��وان (الله ��م �أ�ض ��رب الظالمي ��ن
بالظالمي ��ن و�أخرجنا منها �سالمي ��ن) ،هنا لعبت
العقلي ��ة الدينية البرغماتية دورا ذكي ًا في تحييد
ال�ش ��ارع العراق ��ي ولجم ��ه حت ��ى م ��ن مقاوم ��ة
المحت ��ل على �أم ��ل �أنه ��ا �ستتمكن ه ��ي الحقا من
�إخ ��راج المحت ��ل الأميرك ��ي بطريقته ��ا الخا�صة
والت ��ي لم تعلن عنها �أبد ًا ،لكن �سرعان ما �أ�ستتب
الأمر للقوات الأميركية وتحول العراق من حكم
الحاك ��م الع�سكري �إلى الحاك ��م المدني الأميركي
لنج ��د �أن �أه ��م الق ��وى الت ��ي تعاون ��ت و�ساندت
عم ��ل الإدارة المدنية الأميركية ه ��م من ينتمون
بالمبا�ش ��ر وب�ص ��ورة غير مبا�ش ��رة لها ،حتى في
ق�ضية و�ض ��ع الد�ستور كان لها ممثلون خا�صون
يعبرون عن ر�أيها و�صفتها ،و�صو ًال �إلى التو�صية
العامة لكل ال�شعب العراقي ب�ضرورة الت�صويت
ل�صال ��ح الد�ست ��ور بغ� ��ض النظر ع ��ن الكثير من
االعترا�ضات التي رافقت عملية اال�ستفتاء.
�إذا كان خي ��ار الم�ؤ�س�س ��ة الديني ��ة ال�شيعية هذه
الم ��رة مختلف ًا جذري� � ًا وعلى غي ��ر المتوقع منها
كقوة محافظة تع ��ودت على �أداء دورها الديني،
متحفظة على كل عمل �سيا�سي قد يجرها لمواقف
ن�أت كثير ًا بنف�سها عنها ،فهي مثال ال ت�ؤمن بوالية
الفقي ��ه الت ��ي تتعام ��ل به ��ا �شقيقته ��ا الإيرانية،
وال تعت ��رف �أ�ص�ل� ًا بموارده ��ا وال بتطبيقاته ��ا
ال�سيا�سي ��ة ال بالواق ��ع وال باالفترا� ��ض ،لكنه ��ا
وتحت �ضغ ��ط التجربة التاريخي ��ة و�أرتباطات
بع� ��ض �أركانها ممن يمثلون جن ��اح ال�صقور في
�إدارته ��ا ،ب ��د�أت تمي ��ل �شيئ ��ا ف�شيئ ��ا لالنخراط
بالعم ��ل ال�سيا�س ��ي بمفه ��وم (الر�ش ��د والن�صح)
ولي� ��س بمفه ��وم الإم�ل�اء والواج ��ب ،ولك ��ن في

نهاي ��ة �إدارة بريم ��ر االنتقالي ��ة وج ��دت نف�سه ��ا
�شري ��ك ًا كام�ل� ًا والعب� � ًا �أ�سا�سي� � ًا في خ�ض ��م لعبة
ال�سلطة وال�سيطرة والتحكم.
يجب علين ��ا التمييز حينما نكت ��ب بحيادية بين
الم�ؤ�س�س ��ة الدينية العراقية ف ��ي طرفيها ال�س ّني
وال�شيع ��ي حت ��ى نكون على قدر م ��ن الجدية في
الر�ؤي ��ا الكلي ��ة للمو�ض ��وع ،فبالرغم م ��ن بع�ض
االختالفات ال�سطحية بين عنا�صر الأولى والتي
غالب� � ًا ما تت ��م ت�سويتها �أو الت�ست ��ر عليها حفاظ ًا
على وحدة البي ��ت ال�شيعي ،نج ��د �أن الم�ؤ�س�سة
الأخرى والتي تمثل الجزء ال�س ّني من الم�ؤ�س�سة
الديني ��ة العراقي ��ة تتخبط ف ��ي توجهاتها العامة
ووحدة قراره ��ا العام ،وذلك نات ��ج من ت�أثيرات
المرجعي ��ات الكبرى له ��ا وتناق�ضاتها المبدئية،
فهن ��اك المرجعي ��ة ال�سعودي ��ة بمده ��ا المتط ّرف
والذي ف ��رخ الكثير من التنظيم ��ات الفرعية في
ال�ساحة ال�س ّنية ،وهناك المرجعية التركية التي
تتب ��ع مرجعي ��ة �أكبر منها وه ��ي تنظيم الإخوان
الم�سلمين العام.
ه ��ذا ع ��دى �أن هن ��اك �أ�صوات� � ًا وطني ��ة تت ��وزع
عل ��ى الخارط ��ة ال�سي ��ا  -ديني ��ة ال�س ّني ��ة ولكنها
من ال�ضع ��ف وعدم القدرة عل ��ى مواجهة القوى
الم�سلحة التي تحركها � ،أما مرجعياتها المتطرفة
�أو تق ��ع تح ��ت �ضغ ��ط ق ��وة وتما�س ��ك التي ��ار
الإخوان ��ي المتنام ��ي ،لك ��ن الجميع ف ��ي الغالب
كان ��ت له �صالت وو�صالت وترابط مع ما ي�سمى
بالمقاومة العراقية بمختلف �أهدافها وتوجهاتها
والتي ت�ستهدف الوجود الأميركي ومن يتعاون
مع ��ه عراقي� � ًا ،هن ��ا بع� ��ض الق ��وى ال�س ّني ��ة ف ��ي
الم�ؤ�س�س ��ة الديني ��ة وج ��دت نف�سه ��ا ف ��ي �صراع
م�سل ��ح مع ال�شيعة وظنوا و�أعتقدوا �أن التعاون
ال�شيعي الأميركي يعني في النهاية �إق�صائهم من
حق مكت�سب تاريخي ًا في قيادة الدولة ونظامها،
هنا ب ��د�أت مالمح الح ��رب الأهلي ��ة مبا�شرة بعد
�إنتهاء و�إقرار الد�ستور عام  2005والذي ق�سم
وعم ��ق الأزم ��ة العراقية حينما �أ�ش ��ار في الكثير
من بنوده �إلى مفاهيم المكونات و�أحقية القوى
الغالبة في قيادة الدولة باعتبارات لم تكن مبنية
على �أ�س�س �إح�صائية يمكن الركون �إليها.

وا�ضح �أنّ الأحزاب الحاكمة بد�أت
من الآن ّ
بث ال�شائعات �ضدّ مطلب
الدوائر المتعددة داخل المحافظة
في قانون االنتخابات الجديد .بع�ض
الأ�صدقاء للأ�سف ربما �ستنطلي
عليه هذه اللعبة ،والبع�ض الآخر
ربما اقتنع ببع�ض �سلبياتها (كحال �أي
فكرة) ولكنه ن�سي كمية الإيجابيات
ال�ضخمة فيها.

د .فار�س حرام

�أهم نقاط ال�شائعات:
 -١يدع ��ون �أن الدوائر املتع ��ددة ت�سمح ب�صعود
ممثل ��ي الع�شائر عن املناطق التي ت�سيطر عليها،
وبه ��ذا �سيتح ��ول الربمل ��ان �إىل �ساح ��ة �ص ��راع
ع�شائري (!!).
ال ��رد :ومت ��ى كان الربمل ��ان خالي� � ًا م ��ن التمثي ��ل
الع�شائ ��ري؟ ه ��ل ن�سيت ��م كي ��ف �سمح ��ت فك ��رة
الدائ ��رة االنتخابية الواحدة بفوز مئات النوّ اب
يف ال ��دورات ال�سابق ��ة ملج ��رد جم ��ع �أ�ص ��وات
ع�شائرهم على م�ستوى املحافظة ككل؟
 -٢يدّعون � ّأن الدوائ ��ر املتعددة �ستجعل النائب

جم� � ّرد معق ��ب معام�ل�ات ملنطقت ��ه ،يعينه ��م يف
الدوائر ويق�ضي �ش�ؤونهم بالو�ساطات ويتحايل
عل ��ى القانون من �أجله ��م لكي ي�ضم ��ن انتخابهم
�إياه يف الدورات القادمة (!!!).
ال ��رد :ومت ��ى كان ن ��وّ اب الربمل ��ان احلالي ��ون
وال�سابق ��ون يفعل ��ون غ�ي�ر ه ��ذا؟ (�إال م ��ن رحم
ربي) .يعن ��ي على �أ�سا� ��س � ّأن الدائ ��رة الواحدة
كانت متنع النائ ��ب من �أن يكون معقب معامالت
ومت�س�ت�ر ًا عل ��ى الف�س ��اد وباحث ًا ع ��ن ال�صفقات؟
تريدون �إقناع من بهذا الكالم؟
اخلال�صةّ � :أن الأحزاب احلاكمة تريد �أن تخوّ ف
ال�شعب م ��ن تطبيق فك ��رة الدوائ ��ر املتعددة لأن
ذل ��ك لي�س يف م�صلحتها ،لأنه ��ا تعودت �أن ت�ضخ
الأموال والدعايات يف ّ
كل مناطق املحافظة لكي
ً
تك�س ��ب الأ�ص ��وات منها جميع� �ا ملر�شحيه ��ا (�أي
بدائرة انتخابية واحدة) فت�أتي الأ�صوات من كل
منطقة داخل املحافظة وجتمعها يف �سلة واحدة
ّ
للمر�ش ��ح لكي يفوز� ،أم ��ا �إذا حتوّ لت االنتخابات
�إىل املناط ��ق املتع ��ددة ف�سيك ��ون ل ��كل منطق ��ة
انتخابية مر�شحون ،ول ��ن ت�ستطيع الأحزاب �أن
ت�سعف مر�شحها بالأ�صوات من املناطق الأخرى
�إذا كانت �أ�صواته يف منطقته قليلة.
�أم ��ا بالن�سبة للر�أي القائل ب� ��أن الدوائر املتعددة
تع ��زز املناطق ّي ��ة والع�شائر ّي ��ة والطائف ّي ��ة فالرد

عليها ب�سيط:
�إذا افرت�ضنا مث ًال �أن الدائرة االنتخابية الواحدة
�ستكون منطق ��ة �سكانية خمتلط ��ة ،كالكرادة� ،أو
الريموك� ،أو الدورة يف بغداد� ،أو �أبو اخل�صيب
يف الب�ص ��رة .هن ��ا �س ُيج�ب�ر النائ ��ب الفائ ��ز على
تق ��دمي �أف�ض ��ل خدم ��ات التمثيل ال�سيا�س � ّ�ي لهذه
املنطق ��ة بغ� ��ض النظر ع ��ن انتمائ ��ه ال�شخ�صي،
لأنه يف حال عمل من وحي هذا االنتماء وب�شكل
مغل ��ق ف�إن ��ه �سيخ�س ��ر يف االنتخاب ��ات القادم ��ة
كم ��ا �إن اه ��ايل املنطقة الفائز فيه ��ا على اختالف
توجهاته ��م ميلكون حق حما�سبت ��ه �إعالم ّي ًا ويف
الندوات العام ��ة ومن ثم ا�سقاط ��ه ..يعني �شيئ ًا
ف�شيئ� � ًا �سيظه ��ر لدين ��ا وعي� � ًا انتخابي� � ًا جدي ��د ًا
يعتم ��د على ح�سن التمثيل للمنطقة ولي�س خدمة
االنتماء لهذه الفئة �أو تلك..
كم ��ا � ّإن نظام الدائرة الواح ��دة املعمول به حالي ًا
ويري ��دون ا�ستم ��راره هو الذي يع ��زز املناطقية
والطائفي ��ة والع�شائري ��ة لأن ��ه يجم ��ع �أ�ص ��وات
الطائف ��ة الواح ��دة من كل مناط ��ق املحافظة لكي
يكون املر�شح خا�ص� � ًا بطائفته ،ويجمع �أ�صوات
الع�ش�ي�رة الواحدة م ��ن كل مناطق املحافظة لكي
يكون ّ
املر�شح خا�ص ًا بع�شريته..
�أر�أيت ��م كي ��ف بد�أوا يلعب ��ون الآن لك ��ي يقاوموا
فكرة الدوائر املتعددة؟

م�����ن ال���ف�������ش���ل �إىل ال���ق���ت���ل!!
�أحد �شهداء االنتفا�ضة �شاب لم يبلغ الع�شرين من عمره بعد ،
وجد في جيبه �ألف دينار فقط وجهاز موبايل قديم اليوجد
ِ
فيه ر�صيد !..
هذا نموذج من العراقيين الذين اطلقت عليهم القوات الأمنية
الر�صا�ص في مواجهة احتجاجات �شعبية هي الأولى من نوعها
من حيث القوة والتاثير وغياب كال�سيكيات القيادة التي كانت
تترك ال�شباب في منت�صف الطريق بعد �أن ت�ؤمن ح�ص�صها من
نظام المحا�ص�صة منذ �سقوط نظام �صدام . 2003
حتوّ ل ��ت ر�سمي� � ًا الطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة
احلاكم ��ة وحتديد ًا االح ��زاب املتنفذة
فيها من �سلطة وطبقة �سيا�سية فا�شلة
اىل طبقة �سيا�سية قاتلة  ،بعد �سقوط
�أك�ث�ر م ��ن مئ ��ة �شهي ��د عل ��ى �أر�صف ��ة
و�ش ��وارع امل ��دن املحتج ��ة ،ف�ض ًال عن
�آالف ال�شه ��داء و�إ�صابات الكثري منهم
خطرة ت�ؤدي اىل عوق م�ستدام !
وي�أتي ��ك جمل� ��س ال ��وزراء لي�ص ��در
قرارات بائ�سة بعقلية غري قادرة على
فهم معطيات االنتفا�ضة ..ون�س�أل :
ه ��ل يوجد ق ��رار واح ��د يتح ��دث عن
حمارب ��ة الف�ساد � ،ألي� ��س من �شعارات
االحتجاج حماربة الف�ساد ؟ كال !
هل توج ��د فقرة تق ��ول �سنحا�سب من

�أطلق الر�صا� ��ص �أو �أمر ب�إطالقه على
املحتجني؟ كال!
املحتجون الذين كن�سوا الأحزاب يف
ذي ق ��ار ..على ماذا فعلوا هذا ؟ �ألي�س
�ض ��د الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة ؟ نعم
!
م ��اذا ب�ش�أن ق ��رارات �سيا�سية ملعاجلة
اخللل ال�سيا�س ��ي يف القوانني ومنها
قانون االنتخابات البائ�س ؟ غائبة عن
عقلية �سلط ��ة مازالت تعتقد �أن الأزمة
احلالي ��ة هي كهرباء وم ��اء وتعيينات
!!
قرارات تخديرية من ال�صعب تطبيقها
يف ميزاني ��ة للرواتب  ،وحتى توزيع
الأرا�ض ��ي م ��ن �سيوف ��ر له ��ا �شفافي ��ة

التوزي ��ع بوجود الف�س ��اد واملف�سدين
!!
حلق ��ة مفرغ ��ة لطبقة �سيا�سي ��ة لي�ست
على قدر حتمل م�س�ؤولية املرحلة !!
الأزمة الآن يف وعي الطبقة ال�سيا�سية
الفا�شل ��ة والفا�س ��دة ولي� ��س يف وعي
النا� ��س  ،طبقة مل ت ��درك حتى الآن �إن
الق�ضية مل تعد ق�ضية خدمات  ،الأزمة
احلقيقية يف منظومة �سيا�سية فا�شلة
ونهّاب ��ة للم ��ال الع ��ام � ،أ�ضاف ��ت اليها
االنتفا�ض ��ة املباركة � ،صف ��ة القاتلة ،
حني تعاملت م ��ع املحتجني ال�سلميني
باحلديد والنار ف�سقط مئات ال�شهداء
و�آالف اجلرح ��ى واكتظ ��ت به ��م
م�ست�شفيات البالد !

عامر القي�سي

نع ��م �أ�صبح ��ت طبق ��ة قاتل ��ة وجمرمة
يج ��ب �أن تق ��دم لي�س للق�ض ��اء املحلي
فق ��ط وامن ��ا يح ��ال امل�س�ؤول ��ون فيها
عن ه ��ذه اجلرائم اىل �س ��وح الق�ضاء
ال ��دويل ليحاكم ��وا كمجرم ��ي ح ��رب
بكامل التو�صيف الأخالقي والق�ضائي
والقانوين والوطني!!..
الطبقة التي �ص ��در منها �أوامر �إطالق
الر�صا�ص على فقراء الوطن..وبينهم
ال�صامتون على م�سي ��ل الدماء ..هذه
الدم ��اء الت ��ي انطق ��ت خر�س ��اء بغداد
بن�ص م ��ن ن�صو�ص الإب ��داع ال�شعبي
يف مواجهة ال�سقوط الأخالقي لطبقة
تكتف بكل هذا اخلراب فزادت عليه
مل ِ
حروف ًا مكتوبة بدماء الب�ؤ�ساء الزكية

!
لكن ه� ��ؤالء الب�ؤ�س ��اء يقولون كلمتهم
الي ��وم �أم ��ام طبق ��ة �سيا�سي ��ة حتوّ لت
من الف�ش ��ل اىل القت ��ل ..القتل العلني
املنظ ��م واملدرو� ��س املنطل ��ق م ��ن
فوهات بن ��ادق القنا�صني املرت�صدين
ملن يريد حي ��اة كرمية ل�شع ��ب اتعبته
حروب البواب ��ات ال�شرقية والإرهاب
والطائفية ..والي ��وم على يد ال�سلطة
الدميقراطي ��ة " املنبثقة " ياللف�ضيحة
 ،من �صناديق االقرتاع !!
ال�س� ��ؤال الأهم من كل تلك الأ�سئلة هو
:
ه ��ل له ��ذه الطبقة بع ��د كل ه ��ذا القتل
للمحتجني �شرعية قيادة البالد ؟
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ثقافة

مرا�سلة الوا�شنطن بو�ست تكتب من بغداد

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

االنتفا�ضة العراقية هي الأعظم منذ عقود
دفعت الإنتفا�ضة العراقية امل�شرقة احلكومة �إىل ن�سيان �سردياتها
(الطائفية ) املكرورة وهي تواجه حالة عراقية غري م�سبوقة .

كواليس

ترجمة  :لطفية الدليمي

� ّ
أقدم �أدناه ترجمة لمعظم
�أجزاء المقالة المن�شورة
بالعنوان �أعاله في �صحيفة
(الوا�شنطن بو�ست) العالمية في
عددها ال�صادر يوم  8ت�شرين
ثاني (نوفمبر)  . 2019لويزا
لفلوك هي م�س�ؤولة مكتب
الوا�شنطن بو�ست في بغداد ،
وقد �سبق لها العمل كمرا�سلة
لل�صحيفة في بيروت  ،كما
عملت مرا�سلة �صحفية ل�صحيفة
(الديلي تلغراف ) في القاهرة .
املرتجمة
من بغداد �إىل مدينة كربالء املقدّ�سة وحتى
ك ّل اجلنوب العراقي  ،العراقيون جميع ًا
ي�ضغطون باجتاه �إعالن ثورة �شاملة .
�إنهم ميلأون ال�ساحات املركزية  ،يغنون
ويرق�صون ( �إبتهاج ًا بانتفا�ضتهم ول�ش ّد
عزميتهم ) منذ انبالج �أول �ضياء النهار
 ،ويواجهون قوات مكافحة ( ال�شغب ! )
عندما يُرخي الليل �سدوله .
لي�ست ال�شوارع العراقية بغريبة عن
م�شهديات ت�صارع ال�سلطة ؛ �إذ لطاملا كانت
ميادين لل�صراع الطائفي ؛ ّ
لكن احل�شود
خمتلفة نوعي ًا هذه امل ّرة مثلما هي خمتلف ٌة
متام ًا الإحتجاجات التي باتت متثل تهديد ًا
جدي ًا ( للحكومة والأحزاب الفا�سدة )
من جانب احلركات الأكرث �إلت�صاق ًا بقاع
املعاناة من ال�شعب العراقي  ،وهذا �أم ٌر
النظري له يف الت�أريخ العراقي احلديث كله
 :ثمّة جيل جديد ن�ش�أ عقب الإحتالل  -الذي
قادته الواليات املتحدة  -للعراق  ،وهذا
اجليل هو ذاته الذي راح ينف�ض الغبار عنه
وينتف�ض بطريقة زلزلت الأر�ض حتت �أقدام
ال�سيا�سيني من بغداد �إىل طهران وجعلتهم
ير ّ
جتون هلع ًا � " .إىل جيل ال�ستينيات
وال�سبعينيات  :نحن منلك �شجاعة �أكرب
ممّا متلكون " هذا ماتقوله الفتة ترفرف يف
�سماء ال�ساحة املركزية يف بغداد (�ساحة
التحرير ،املرتجمة).
مع � ّأن الإنتفا�ضة العراقية حم�صورة حتى
اليوم يف مناطق تقطنها غالبية �شيعية ف� ّإن
القادة الدينيني مل يرحّ بوا بها ويعلوا من
زخمها  ،ويف الوقت ذاته فقد وجّ ه ه�ؤالء
املنتف�ضون رف�ض ًا حاد ًا و�صريح ّا وبعيد ًا
عن �أية خماتلة �أو �إ�ستبطان جتاه �إيران
التي يهيمن عليها املذهب ال�شيعي ومتثل
قوة �سيا�سية و�أمنية ذات �سطوة يف املنطقة
أ�ضرمت النار يف القن�صلية الإيرانية
ِ �.
يف كربالء  ،و ُم ّزق العلم الإيراين و�سط
م�شهديات تذ ّكرنا ب�أجواء الإطاحة ب�صدام
ح�سني  ،وقد �إندفع املحتجون الغا�ضبون
يف الإ�ستعانة ب�أحذيتهم لركل �صور قادة

امليلي�شيات املدعومة من �إيران .
" �إذا كان ثمة �شيء ذو بال حققه ه�ؤالء
املنتف�ضون فهو �إ�سقاطهم لل�صيغة
الطائفية التي �إعتمدها حك ُم العراق منذ
 - 2003تلك ال�صيغة التي ق ّزمت العراقيني
وجعلتهم هويات مكوناتية �إثنية ودينية
فح�سب " هذا مايكتبه ( حارث ح�سن )
 ،الزميل غري املقيم يف مركز كارنيغي
لل�شرق الأو�سط  ،يف واحدة من �أطروحاته
البحثية  .تتو ّزع ال�سلطة يف العراق ،
وحتت هيمنة املنظومة ال�سيا�سية القائمة
فيه  ،بني �أحزاب طائفية و�إثنية بالكامل ،
ويجري توزيع املغامن الإقت�صادية بينهم
طبق ًا لتلك التوليفة الطائفية والإثنية .
�إيران من جانبها  ،وهي تخ�شى �أن يت�آكل
ت�أثريها الهائل يف العراق  ،راحت تندفع
نحو ردة فعل وح�شية مفرطة الق�سوة جتاه
هذه الإنتفا�ضة العراقية  .يف املوجة الأوىل
من الإحتجاجات العراقية التي �إنطلقت
�شرارتها ال�شهر املا�ضي مل يت�أخر اجلرنال
الإيراين الأكرث �شهرة بني نظرائه ( قا�سم
�سليماين ) عن التوجّ ه �إىل بغداد يف اليوم
الثاين من بدء تلك الإحتجاجات بق�صد
�إجالء ك ّل غمو�ض ب�ش�أن التوجّ ه الإيراين
لتقدمي الدعم الكامل للحكومة العراقية
لقتل الإنتفا�ضة العراقية وو�أدها يف مهدها
و�إخرا�س �أل�سنة املنتف�ضني العراقيني ،
وهذا ماجاء على ل�سان م�س�ؤولني ر�سميني
عراقيني ،وي�ضيف ه�ؤالء � ّأن امليلي�شيات
املدعومة من �إيران ّ
وظفت ق ّنا�صني
لإ�صطياد املحتجني يف ال�شوارع � .أما
يف املوجة الثانية من الإحتجاجات (التي
�إنطلقت يوم � 25أكتوبر " ت�شرين الأول " ،
املرتجمة) فيقول امل�س�ؤولون العراقيون � ّأن
�إيران قد مار�ست �ضغوط ًا كربى على رئي�س
الوزراء العراقي ال�ضعيف واخلائر لكي
ي�ستبعد فكرة �إقالة حكومته ،ويف الوقت
ذاته راح الإيرانيون يع ّززون �إميانه ب� ّأن
الإنتفا�ضة العراقية لي�ست �سوى �صنيعة
م�ؤامرة خارجية .
"امل�س�ؤولية الأكرب تقع على عاتق القوات
الأمنية " هذا ماقاله �أحد ممثلي �آية الله
العظمى علي ال�سي�ستاين يوم اجلمعة

املا�ضي ( 8نوفمرب) بعد �أن دخلت
الإحتجاجات العراقية �أ�سبوع ًا ثالث ًا
من جولة التظاهرات  ،ثم يردف ممثل
ال�سي�ستاين  " :يتوجّ ب على تلك القوات
الأمنية الإبتعاد عن �إ�ستخدام القوة املفرطة
جتاه املتظاهرين ال�سلميني " .
�صار ميدان التحرير  ،ومنذ يوم  25ت�شرين
�أول ( �أكتوبر ) املا�ضي � ،صورة لعراق
جديد خمتلف متام ًا عن �صوره ال�سابقة .
احلكومة العراقية تبقى غائبة بالكامل عن
فهم هذا امل�شهد العراقي اجلديد � :شباب
و�شابات ّ
ينظفون ال�شوارع من النفايات
ويعيدون جتميل اجلدران املت�سخة
بلوحات ير�سمونها متجّ د �أفعال �أبطالهم
الثوريني مثلما متجّ د ت�ضحيات املوتى
( ال�شهداء ) � .إندفع املئات لإعداد الطعام
جلموع املحتجني  ،ولن يخفى عن املراقب
م�شهد ن�سوة يعدّون الأرز ويق ّلبونه على
مهل يف قدور تت�صاعد منها الأبخرة ،
و�آخرون ّ
يقطعون كتل اللحم الكبرية
ويعدّونها للطبخ  ،و�آخرون غريهم يعدّون
�أقداح ال�شاي الثقيل امل�شبع بال�س ّكر " .
عندما �أذهب و�سط اجلموع املحت�شدة يف
تلك ال�ساحة ( �ساحة التحرير  ،املرتجمة )
فلديّ ِع ْل ٌم هو مبثابة يقني را�سخ ب�أنني
لو كنتُ جائع ًا فثمة من �سيطعمني  ،ولو
جرحتُ �أو � ِأ�صبتُ فثمة من �سي�أخذين بعيد ًا
ِ
عن مو�ضع اخلطر " هذا بع�ض ماقاله (
احل�سن فهمي ) وهو ي�سند مرفقه على
كومة من البطانيات  ،ثم �أ�ضاف قائ ًال " :
هذا جمتمع خمتلف عمّا نعرف ن�شهده هنا
".
�أما على �صعيد الت�صادمات التي حت�صل
يف اجلبهات الأمامية  ،ويف الليل معظم
الأحايني  ،ف� ّإن املنتف�ضني مي�سكون
مبوا�ضع �أقدامهم على الأر�ض ويثبتون
فيها وهم ي�ستعينون بخليط من الإح�سا�س
العدمي واملرح مع ًا ! واجه املراهقون
الذين جتري كميات هائلة من الأدرينالني
يف �شرايينهم يف �إحدى الليايل القريبة
املا�ضية قوات مكافحة ال�شغب  ،وراحوا
يتقافزون بني الغيوم التي �أحدثتها قنابل
م�سيالت الدموع التي �أطلقوها بغية قذف

تلك القوات باحلجارة ومن ث ّم العودة �إىل
�إماكنهم حيثما �إ�ستطاعوا لذلك �سبي ًال وهم
يلوّ حون بقب�ضاتهم يف الهواء ويردّدون
يف نغمة واحدة م ّت�سقة ي�سائلون بها
�أنف�سهم ويجيبونها يف الوقت ذاته  " :هل
�أنتم �إيرانيون ؟ كال  .هل �أنتم �أمريكان ؟ كال
 .هل �أنتم بعثيون ؟ كال  .هل �أنتم عراقيون
؟ " هنا يت�صاعد �صوت الإقرار باليقني
املقرتن بالأهازيج التي ت�ص ّم الآذان .
ن�ش�أ مايقارب  60باملائة من العراقيني (
الذين يناهزون تخوم الأربعني مليون ًا
يف يومنا هذا ) حتت هيمنة نظام �سيا�سي
�ش ّكلته الواليات املتحدة بعد الإطاحة
بنظام �صدام ح�سني عام  ، 2003وقد عمل
هذا النظام ال�سيا�سي  ،وبفعل املغامنة على
ال�سلطة وتوزيعها بني الفرقاء على �أ�سا�س
مذهبي و�إثني  ،على تغذية الف�ساد و�إعالء
�ش�أنه على ح�ساب توفري اخلدمات الأ�سا�سية
 ،و�صار الف�ساد هو الآلية التي م ّكنت
�إيران من تو�سيع �شبكة نفوذها وت�أثريها
املتعاظم يف ال�ش�أن العراقي  .عملت �إيران
من جانبها على دعم ميلي�شياتها القوية
التي تعمل حتت �أمرة احلكومة العراقية
من الوجهة النظرية فح�سب لكنها تتم ّتع
بح�صانة كاملة يف الوقائع العملية التي
ي�شهدها العراقيون على الأر�ض .
" نحن يف م�سي�س احلاجة حلكومة من
غري ميلي�شيات ومن غري �صبغة دينية
مهيمنة  .نحتاج حكومة تديرها كائنات
�إن�سانية الامليلي�شيات التي تتح ّكم بكل
�شيء " هذا ماقاله ( حممّد )  ،املتطوّ ع
الطبي ذو ال�سبعة ع�شر عام ًا يف �ساحة
التحرير وهو يحاول �إراحة ركبته امل�صابة
بقذيفة عبوة غازية ّ
ه�شمت عظمة فيها
عندما كان يعمل على �إخالء بع�ض امل�صابني
�إىل حيث يجدون الأمان قبل ب�ضعة �أيام .
يقول حممد ( وهو  ،مثل الآخرين ،
ي�ؤكد على وجوب �إ�ستخدام �إ�سمه الأول
تخ�ص �أمنه ال�شخ�صي )
فح�سب لأ�سباب
ّ
� " :أحتاج مدر�سة جيّدة  ،مدر�سة جيدة
واحدة فح�سب  ،وبد ًال من هذه املدر�سة
فقد �شهدتُ محُ تجّ ني ّ
مه�شمي الر�ؤو�س ،
و�آخرين �إخرتقت الر�صا�صات �صدورهم .

" يخرب�ش حممّد بيده على ركبته امل�صابة
ّ
املغطاة ب�ضمادة ويقول  " :ركبتي هذه
فدا ٌء لوطني "
بد�أت الإنتفا�ضة العراقية يوم  1ت�شرين
الأول ( �أكتوبر ) ك�صيحة �إحتجاجية
�صغرية بال�ضد من الف�ساد املتغوّ ل يف
البلد ؛ غري � ّأن منوّ ها وثباتها دفعا النخب
ال�سيا�سية املنعزلة يف املنطقة اخل�ضراء ،
ف� ً
ضال عن بع�ض العراقيني � ،إىل الإ�ستيقاظ
من �سباتهم العميق حتى لك�أنها �أخذتهم على
ُفجاءَة من �أمرهم ومن حيث اليحت�سبون .
يف زيارته �إىل بغداد �أوائل ال�شهر
املا�ضي �أخرب اجلرنال �سليماين امل�س�ؤولني
العراقيني � ّأن طهران تعلم الكيفية التي
ينبغي بها التعامل مع املنتف�ضني العراقيني
 ،مذ ّكر ًا �إياهم ب�أن طهران �سبق لها �أن
�أجلمت جموع الإيرانيني املحتجني الذين
تظاهروا يف �إيران قبل �سنوات خلت .
�سرعان ما�إ�شتدت مظاهر القمع احلكومي
العراقي �إزاء الإحتجاجات عقب ذلك
الإجتماع ؛ �إذ ّ
مت ن�شر جماميع من الق ّنا�صة
على �أ�سطح البنايات العالية  ،وحجب
و�سائل التوا�صل  ،وحجز قادة الن�شاط
ال�سيا�سي املناوئ للحكومة .
�ص ّرح �إثنان من كبار امل�س�ؤولني احلكوميني
ب� ّأن ( عادل عبد املهدي )  ،رئي�س جمل�س
الوزراء  ،كان قد �أع ّد منذ بدء الإحتجاجات
كلمة يعلن فيها �إ�ستقالته من رئا�سة
ّ
ماغ�ض الطرف
احلكومة ؛ لكنه �سرعان
عنها بعد �ضغوط من جانب م�ست�شارين
وم�س�ؤولني حكوميني وثيقي ال�صلة ب�إيران
� " :أراد ( عبد املهدي ) الإ�ستقالة ؛ ّ
لكن
ه�ؤالء امل�ست�شارين وامل�س�ؤولني احلكوميني
جنحوا يف جعله يعدل عن الإ�ستقالة بعد
اجتماع طويل " هذا ماقاله �أحد امل�س�ؤولني
 ،وقد طلب حجب هويته كالعادة ب�سبب
ح�سا�سية املو�ضوع  ،ثم �أردف  " :اجلانب
الإيراين يرى حكومة عبد املهدي وك�أنها
احلكومة الإيرانية  ،وللم ّرة الأوىل بات
بو�سع الإيرانيني ممار�سة �سلطة �إ�صدار
القرارات والتح ّكم بك ّل مفا�صل احلكومة
 ،وهم اليريدون خ�سارة هذه املكا�سب
الهائلة ب�سهولة " .
تتفاقم عزلة رئي�س الوزراء العراقي يوم ًا
بعد �آخر على ح ّد ت�صريح مق ّربني منه
 ،وقد بات منقاد ًا �إنقياد ًا �أعمى لث ّلة من
امل�ست�شارين املحيطني به الذين ماانف ّكوا
يغ ّذون يف عقله فكرة � ّأن الإنتفا�ضة
العراقية لي�ست �إال م�ؤامرة �صنعتها
الواليات املتحدة و�إ�سرائيل  ،ويتنا�سون
عامدين � ّأن هذه الإنتفا�ضة ماهي �إال �شكل
من �أ�شكال ردة الفعل العراقية الغا�ضبة
جتاه الظروف الإقت�صادية  -الإجتماعية
البائ�سة التي يحياها معظم العراقيني .
" هذه هي احلركة الإحتجاجية الأو�سع
نطاق ًا والتي �صنعتها احل�شود امل�سحوقة
يف ّ
كل ت�أريخ العراق احلديث "  ،بهذا
ي�صف ( حارث ح�سن ) من مركز كارنيغي
لل�شرق الأو�سط الإنتفا�ضة العراقية ،
ثم ي�ضيف  " :دفعت الإنتفا�ضة العراقية
امل�شرقة احلكومة �إىل ن�سيان �سردياتها
( الطائفية ) املكرورة وهي تواجه حالة
عراقية غري م�سبوقة " .

كتابة  :لويزا لفلوك  ،م�صطفى �سامل
عن الوا�شنطن بو�ست

� سامي عبد الحميد

اختفاء حركة النقد الم�سرحي
في بالدنا
�أتذك ��ر خ�ل�ال ال�س ��تينيات وال�س ��بعينيات والثمانينيات من
القرن الع�ش ��رين م ��ا �أن تقدم هذه الفرقة امل�س ��رحية �أو تلك
وما �أن يخرج هذا املخرج �أو ذاك م�س ��رحية من امل�سرحيات
العاملي ��ة �أو العراقي ��ة حت ��ى يت�س ��ارع النقاد لن�ش ��ر كتاباتهم
النقدي ��ة يف ال�صحف اليومية ويف املجالت .وما زلنا نتذكر
كتاب ��ات النق ��اد �أمث ��ال (حمم ��د اجلزائري) و (عل ��ي مزاحم
عبا� ��س) و (ثامر مهدي) و (�صادق ال�صائغ) و (�أحمد فيا�ض
املفرجي) وغريهم بل ما زلنا نتذكر كتابات الأ�ستاذ الدكتور
( عل ��ي ج ��واد الطاه ��ر) امل�ستفي�ض ��ة وكتابات (ح�س ��ب الله
يحيى) القا�سية و (نازك الأعرجي) احلادة واجلادة.
كان امل�سرحي ��ون ينتظ ��رون ب�شغف تلك الكتاب ��ات وتتنوع
ردود �أفعاله ��م جتاهه ��ا فمنه ��م من يبتهج ملديح ��ه ومنهم من
يغ�ضب الته ��ام الناقد املعني مل ين�صف ��ه ومل يقدر جهده ومل
ينظر �إىل عمله نظرة مو�ضوعية.
نع ��م يف ذلك الوق ��ت كانت هنالك م�سرحي ��ة واثبة وعرو�ض
م�سرحي ��ة عدي ��دة ومنها م ��ا يقدمه معه ��د الفن ��ون اجلميلة
ويخرجه ��ا مدر�س ��و املعهد �أو طالبه ومنها م ��ا تقدمه الفرقة
القومي ��ة للتمثيل ومنها ما تقدمه الف ��رق اخلا�صة (الأهلية)
ومنها ما تقدمه فرق املنظمات املهنية.
ً
ً
ً
اليوم ال جتد يف ال�صحف اليومية مقاال نقديا واحدا لأحدى
امل�سرحيات الت ��ي تعر�ض يف امل�سرح الوطني �أو يف م�سرح
الرافدي ��ن �أو يف منت ��دى امل�سرح وبني احل�ي�ن والآخر نقر�أ
مق ��االت مقت�ضبة �أو مقاالت مدحية لعمل م�سرحي ما يكتبها
(�صمي ��م ح�س ��ب الل ��ه) �أو (يو�س ��ف ر�شي ��د) �أو (ح�س ��ن عبد
احلميد) ومتر مرور ًا عابر ًا على القراء واملخت�صني.
للنق ��د امل�سرحي املتوا�صل فوائد ال �شك ،ومنها �أو ًال ،تعرف
اجلمه ��ور امل�سرح ��ي والق� � ّراء عل ��ى الغ ��ث وال�سم�ي�ن م ��ن
العرو� ��ض امل�سرحية لكي يتابعوا م�شاه ��دة هذا العر�ض �أو
ميتنع ��وا ع ��ن م�شاهدة عر� ��ض �آخر ثاني� � ًا امل�ساهمة يف رفع
امل�ست ��وى الفني والفكري للعر�ض امل�سرحي �إىل �أعلى .ثالث ًا
تنبي ��ه املخرجني واملمثلني وامل�صمم�ي�ن �إىل مواقع االخفاق
واخللل يف عملهم لكي يتفادوها يف الأعمال الالحقة .رابع ًا
امل�ساهمة يف تو�سيع الثقافة امل�سرحية لدى اجلمهور ولدى
العامل�ي�ن يف احلقل .خام�س ًا ،امل�ساهم ��ة يف توثيق الأعمال
امل�سرحي ��ة حيث ت�صبح املادة النقدي ��ة مرجع ًا للدرا�سني يف
امل�ستقبل.
يع ��د غي ��اب النق ��د ع ��ن امل�ساهمة امل�سرحي ��ة يف بلدن ��ا دلي ًال
�آخ ��ر ع ��ن تراج ��ع احلرك ��ة امل�سرحية ه ��ذه الأي ��ام وي�شكل
�ضعف� � ًا يف الثقاف ��ة امل�سرحية �إ�ضاف ��ة �إىل ال�ضعف احلا�صل
يف التعلي ��م .وا�س� ��أل هنا كي ��ف يتعلم طالب الف ��ن امل�سرحي
�أ�سالي ��ب التي ��ارات الفني ��ة املختلف ��ة والت ��ي تٌدر� ��س �ضمن
مناه ��ج الدرا�سات النظرية وال ي�شاه ��د مناذج تطبيقية لها؟
كيف تك ��ون املخرجات عندما ال يتم تفهم القواعد والأ�صول
وتطوره ��ا ؟ وكي ��ف تتطور مهارات املمثل�ي�ن اذا مل يدر�سوا
تقني ��ات التمثي ��ل وحرفياته على ي ��د �أ�سات ��ذة مار�سوا الفن
وخ�ب�روا فيه ؟ كيف ٌيعلم مدر�س الإخ ��راج مادته اذا مل يكن
يطور من يكتب امل�سرحية اذا مل
ق ��د طبقها هو بنف�سه ؟ كيف ّ
يق ��ر�أ مراجع موثوقة تخ� ��ص الأدب امل�سرحي العاملي �أو اذا
مل يقر�أ ن�صو�ص ًا م�سرحية م�شهورة عاملي ًا ؟ كيف ي�صبح هذا
ال�شخ�ص ناقد ًا م�سرحي ًا مقتدر ًا اذا مل يت�سلح ب�سالح العلوم
امل�سرحية وفنونها املختلفة؟
اليوم ال تجد في ال�صحف اليومية
مقا ً
ال نقدي ًا واحداً لأحدى
الم�سرحيات التي تعر�ض في الم�سرح
الوطني �أو في م�سرح الرافدين �أو في
منتدى الم�سرح وبين الحين والآخر
نقر�أ مقاالت مقت�ضبة �أو مقاالت
مدحية لعمل م�سرحي.

ف�������ي ب�������غ�������داد ن�����������ادي ال�������م�������دى ل�����ل�����ق�����راءة

ل���م���اذا ال���ح���رب ..ك��ت��اب ر���س��ائ��ل ب��ي��ن ف���روي���د و�أي��ن�����ش��ت��اي��ن
ما�س القي�سي
"احلرب م�أ�ساوية بكل تفا�صيلها ومع
ذلك لها جوانب �إيجابية ،بو�صف فرويد"
هكذا افتتح الدكتور �ستار عواد الباحث
والأكادميي يف علم الفل�سفة مناق�شة كتاب
(ملاذا احلرب) لفرويد و �أين�شتاين ،منوه ًا
اىل ت�سا�ؤل لأحد احل�ضور عن كيفية
اخلو�ض يف م�س�ألة احلرب لعامل فيزياء
وعقب قائ ًال� ":إنها مبادرة من منظمة
ع�صبة الأمم واملعهد الدويل بتكليف
�أين�شتاين ليختار مو�ضوع ًا ما ،يكون
هدف ًا للبحث والتحليل" .ف�إن �أين�شتاين
كان مهوو�س ًا بق�ضايا احلروب وماهية
امل�ساهمة يف �إيقاف جريان الدم واملوت
و�إنقاذ االن�سانية .وعندما مت تكليفه
باختيار م�س�ألة للبحث كانت ( احلرب)
هدفه ،و�أ�ضاف عواد ":قد بحث �أين�شتاين
عن �شخ�ص يحاوره يف هذه امل�س�ألة فوجد
�أن فرويد عامل النف�س هو الأجدر" �إذ �إن

النف�س هي الأمّارة بال�سوء وهي م�صدر
احلرب التي عادة ما تكون �صنيعة الأفراد،
ولي�س املجتمعات التي تتقبل احلروب
بدورها ح�سب و�صفه.
�س�أل �أين�شتاين فرويد (كيف نوقف
احلرب؟) فت�ساءل فرويد جميب ًا  ":كيف
لنا� ،أنا عامل النف�س و�أنت عامل الفيزياء،
�أن نو ِقف حرب ًا هي من اخت�صا�ص
ال�سا�سة والقادة!) فكان احلوار ي�صب
يف مو�ضوع احلرب لدى فرويد من خالل
الإعراب على اجلانب النف�سي ،الذي يت�سم
بالعدوانية كغريزة ب�شرية كامنة لدى
كل �إن�سان .وكان احلوار القائم بينهما
مبثابة ر�سائل متبادلة ،وقد عقب عواد
قائ ًال وهو يخو�ض يف تفا�صيل الكتاب":
�أين�شتاين قرر ت�أ�سي�س هيئة ق�ضائية
وت�شريعية حلل النزاعات بني الدول� ،إذ
�أن هذه الهيئة يجب �أن متتلك �صالحيات
نافذة وتخ�ضع لها قوانني الدول �سيا�سي ًا
و�أمني ًا ،وعليه تقدم الهيئة حلو ًال حلل
النزاعات بينها وفق القانون والق�ضاء".

حلم قدمي منذ ثالثينيات القرن الع�شرين
لت�سوية النزاعات الأوروبية �آنذاك ،لكن
دون جدوى� .أُمنية عاجزة عن �إيجاد
حلول لبع�ض البلدان املت�صارعة فال وجود
لأي حل مثايل على �أر�ض واقع التاريخ
الب�شري.

فحوى ر�سالة �أين�شتاين ن�صت على حتليل
النف�س الب�شرية ملا تنطوي عليه من خري
و�شر يف �سبيل معاجلة اجلانب العدواين
منها ،على �أمل حل �أي نزاع دويل يف بداية
ف�صل عواد وهو ي�ستفي�ض يف
ن�شوئه كما ّ
م�ضمون الكتاب بقوله  ":يقول فرويد �إن

هناك غريزة ب�شرية قوية وهي النزعة
العدوانية ،واال�ستبدادية ،واملتوح�شة
داخل االن�سان ،وي�صفها ب�أنها غريزة بقاء
ما ي�سمى �صراع الكائنات لأجل الوجود".
ف�إن الإن�سان يحاول الق�ضاء على كل
ما ومن هو خمالف له ويهدد وجوده،
وي�ضيف قائ ًال ":نحن نعلم جيد ًا �أن كل
كائن قوي ي�سيطر على الآخر الأ�ضعف
منه".
الإن�سان ذو فطرة عدوانية يف الأ�صل لكن
ميكن تهذيبه ح�سب فرويد ،ويف التطرق
اىل م�س�ألة نزاعات الدول يقول عواد ":
كل دولة ت�صارع من �أجل وجودها حتاول
البحث عن عدو ،ف�إن الأطراف املتنازعة لها
نف�س النزعة العدائية لت�ضمن بقائها" م�ؤكد ًا
بان كل الدول مبا فيها الفقرية والنا�شئة
هي على �أهبة اال�ستعداد للحروب ،وذلك
من خالل ت�أ�سي�س جيو�ش جاهزة لأي
طارئ .و�إن الدولة حني ت�ؤ�س�س جي�ش ًا
تر�سخ فكرة اال�ستعداد النف�سي للحرب.
وفيما يخ�ص ت�أ�سي�س اجليو�ش ح�سب

(امانويل كانت) يقول عواد ":على الدول
�إيقاف فكرة الت�أ�سي�س الدائم للجيو�ش"،
�إذ �أن التجهيز امل�سبق لها يقوي النزعة
العدوانية لل�شعوب ،بينما ممكن �أن يتم
ذلك كحل وقتي حال تعر�ض �أي بلد خلطر
عدوان من دولة �أخرى.
كل فرد هو عدواين بالفطرة ،والدول هي
جتمعات من االفراد العدوانيني ،وبهذا
ال�ش�أن يعقب عواد  ":نحن يف بادئ الأمر
جميعنا نكره احلروب لكن حني ت�صبح
واقع حال ندعمها ون�شجع على مزيد
من قتل الآخر"� .إذ يتفق �أين�شتاين مع
فرويد يف كون الإن�سان املثقف �أداة حرب
ت�ستثمر يف التحري�ض �أي�ض ًا .وقد ربط
فرويد عدوانية الإن�سان بق�ضية الهوية
القبلية� ،أو العقائدية� ،أو الوطنية عموما،
حيث تعزز هوية الإن�سان اجلانب العدائي
لديه كلما كان حماط ًا ب�أقرانه ،فتت�شكل
جمموعة من الأفراد على �إنها قبيلة �أو
مذهب ،بخالف لو كان وحيد ًا فنجده
م�سامل ًا .ف�إن احلروب الطائفية و �صراع

املجتمعات يكمن يف �صراع الهويات
وهي من �أهم الركائز يف التحري�ض على
العنف .جتاوز هذه االختالفات واللجوء
اىل الفكر الإن�ساين املت�سامح ميثل مرحلة
متقدمة من الوعي قد و�صلت �إليها بع�ض
املجتمعات.
وقد مت التعريب على تظاهرات انتفا�ضة
ت�شرين العراقية املجيدة ،احلدث الأهم يف
ال�شارع العراقي ،ب�أن احلروب والنزاعات
وكل ما تعر�ض له ال�شعب العراقي ت�سبب
يف زيادة الوعي على �أقل تقدير ،باعتبارها
�أحد فوائد احلرب ح�سب و�صف فرويد.
�إن االحتجاجات العراقية يف يومنا هذا
هي �أي�ض ًا �صراع على البقاء �ضد قوى
حتاول ال�سيطرة واحلفاظ على نفوذها.
فكلما كانت �أعداد املتظاهرين كبرية كلما
كان االندفاع �أكرب لدى كل فرد وبالتايل
يزداد حما�سه ليوا�صل احلراك بجوار
�أقرانه .بينما جند الطرف الآخر ي�صارع
بكل قوة من �أجل منع كل ما ميكن �أن يهدد
نفوذه و�سطوته.
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اقــــرأ
مو�سوليني وهتلر

عن "دار املدى" �صدر كتاب "مو�سوليني وهتلر ..ق�صة
ت�شكي ��ل احلل ��ف الفا�ش ��ي" الكتاب ي�سل ��ط ال�ضوء على
�أوج ��ه ال�شبه بني الزعيم الفا�شي الإيطايل مو�سوليني
والزعي ��م الن ��ازي الأملاين هتل ��ر ،فكالهما م ��ن �أ�صول
متوا�ضع ��ة ،وكالهم ��ا �ﺻﻌﺪ اىل اﻟ�ﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎ�ﺳﺘﺨﺪام
ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻟ�ﺴﻴﺎ�س ��ي ،وك ��ان ك ��ل منهم ��ا ﻳﺮﻛﺰ
ﺑﺎ�ﺳﺘﻤﺮار عل ��ى �ﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﺮﺟﻮﻟﻴﺔ وﻧﺰﻋﺘﻪ اﻟﻌ�ﺴﻜﺮﻳﺔ.
وكالهم ��ا وﻋﺪ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ اجلماهري ﻣﻦ خلفهما ،كالهما
كان قا�سي ًا ،وكالهما ﺗﺒﻨﻰ �ﺳﻴﺎ�ﺳﺎت داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ
ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ احل ��رب ،ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﻮ�ﺳﻮﻟﻴﻨﻲ ﺑ�ﺄﻧﻪ رب
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ يف �إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،ﰲ ح�ي�ن �أن ﻫﺘﻠﺮ �ﺻﻮر ﻧﻔ�ﺴﻪ
�ﺷﺨ� ًﺼﺎ �ﺷﺪﻳﺪ ا�ﻹﺧﻼ�ص ﻟ�ﻸﻣﺔ الأملانية.

خيمة الثقافة يف ميدان التظاهرات يف احلبوبي تت�سلم مكتبة تربعت بها
م�ؤ�س�سة املدى عقب تفجري اخليمة
ذي قار  /ح�سني العامل
ت�سلم ��ت خيم ��ة الثقاف ��ة يف مي ��دان
التظاه ��رات يف احلبوب ��ي و�س ��ط
النا�صري ��ة ي ��وم الثالث ��اء ( 19ت�شري ��ن
الثاين  )2019مكتبة كاملة ت�ضم ع�شرات
العناوي ��ن تربع ��ت به ��ا م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى
لالع�ل�ام والثقاف ��ة والفن ��ون عقب تفجري
اخليم ��ة الت ��ي تع ��د مكتب ��ة للمتظاهرين،
وذل ��ك ت�ضامنا م ��ع �شب ��اب االحتجاجات
والتظاهرات املطلبية.
وق ��ال النا�ش ��ط امل ��دين ن�ص�ي�ر باقر وهو
اح ��د امل�شرفني عل ��ى ادارة خيم ��ة العراق
احلر (خيمة الثقافة) خالل ت�سلمه املكتبة
م ��ن مرا�س ��ل جري ��دة امل ��دى يف ذي ق ��ار
"ان العاملني يف خيمة الثقافة يتقدمون
بال�شك ��ر مل�ؤ�س�سة امل ��دى لالعالم والثقافة
والفن ��ون عل ��ى دعمه ��ا املتظاهري ��ن يف
حمافظ ��ة ذي قار من خالل التربع مبكتبة
متكامل ��ة تتي ��ح للمتظاهري ��ن موا�صل ��ة
الق ��راءة وا�ستنها� ��ض الوع ��ي املعريف"،
م�ش�ي�را اىل ان "الق ��وى الظالمي ��ة الت ��ي

فج ��رت خيم ��ة الثقاف ��ة ي ��وم اجلمع ��ة
املن�صرم ��ة كان ��ت حت ��اول و�أد التجرب ��ة
الثقافي ��ة يف مي ��دان التظاه ��رات �إال انها
باءت بالف�شل بعد الدعم الذي تلقيناه من

املواطن�ي�ن واملثقفني ف�ضال ع ��ن م�ؤ�س�سة
امل ��دى الت ��ي تربع ��ت باع ��داد كب�ي�رة من
الكتب املتنوعة".
واكد باقر موا�صلة اخليمة تقدمي خدماتها

الثقافي ��ة واملعرفية جلمه ��ور املتظاهرين خيم ��ة الثقافة تق ��دمي مكتب ��ة كاملة ت�ضم احلبوب ��ي بالنا�صري ��ة ليل ��ة اجلمع ��ة
يف ميدان التظاهرات باحلبوبي.
ع�شرات العناوين ل�شباب االحتجاجات .املن�صرمة قد ا�سفر عن ا�صابة  11جريحا
وكان ��ت م�ؤ�س�سة املدى لالع�ل�ام والثقافة وكان تفجري عب ��وة نا�سفة حملية ال�صنع حال ��ة احده ��م حرج ��ة ( ت ��ويف يف اليوم
والفن ��ون قد اعلن ��ت عقب تفجري
ا�سته ��دف مكتب ��ة املتظاهري ��ن يف �ساحة التايل).

يف اليوم العاملي للرجال ..تعرف على الن�ساء اللواتي
يحظر االرتباط بهن
يحتف ��ل العامل كل ع ��ام بعيد الرجل
العاملي ،والذي ي�صادف ميالد والد
الدكت ��ور ج�ي�روم تي ��ل وك�سين ��غ،
الطبي ��ب م ��ن تريني ��داد وتوباغو،
وهو ال ��ذي �أعاد �إط�ل�اق هذا اليوم
العامل ��ي جم ��ددا ع ��ام  .1999ومن
املع ��روف �أن الرج ��ل ه ��و الأك�ث�ر
�إقدام ��ا عل ��ى االنتح ��ار ،خ�صو�صا
مل ��ن ه ��م دون �س ��ن  45عام ��ا ،وفقا
ملنظم ��ة "ك ��امل" اخلريي ��ة ،واال�سم
اخت�ص ��ار لـ"احلمل ��ة �ض ��د احلي ��اة
البائ�سة" .وخالل رحلة البحث عن
�شريكة احلي ��اة املنا�سب ��ة ،جند �أن
هناك بع�ض العالمات والإ�شارات،
والت ��ي �إن ظه ��رت ،فيج ��ب �إ ًذن �أال
يك ��ون فيه ��ا �أي ته ��اون ،فقط عليك
باله ��رب بعي ��دا ب�ل�ا تفك�ي�ر .وفيما
يلي � 3أنواع من الن�ساء اللواتي ال
يجب االرتباط به ��ن من �أجل حياة
�سعيدة وهنيئة.
املر�أة الغام�ضة
�ستق ��وم امل ��ر�أة بالق ��ول �إن ��ك �أه ��م
م ��ا لديه ��ا ،و�إنه ��ا تعي�ش م ��ن �أجل

�إ�سعادك ،يف الوقت الذي �ستجدها
�أحيانا �أخرى ت�ضع م�سافات كبرية
بين ��ك وبينه ��ا ،ما �سيجعل ��ك ت�شعر
كثريا باحل�ي�رة واالرتباك ،خا�صة
مع عدم تغريها بع ��د مناق�شتك ذلك
الأمر الغام�ض .ولهذا ال�سبب ومن
�أج ��ل حي ��اة هنيئ ��ة فعل ��ى الرج ��ل
االبتع ��اد متاما واخل ��روج من تلك
العالق ��ة غ�ي�ر املفهوم ��ة ،لأن تل ��ك
العالق ��ات غالب ��ا �ستنته ��ي بتحطم
امل�شاعر.
املر�أة املت�سلطة

 بروا�س ح�سني
املطرب ��ة انته ��ت م ��ن ت�سجي ��ل اغني ��ة
جدي ��دة بعن ��وان " م ��اذا ج ��رى " م ��ن
توزيع امللح ��ن امل�صري يحيى املوجي
 ..وتتح ��دث االغني ��ة عن بع� ��ض القيم
التي اختفت من املجتمع يف ال�سنوات
االخرية  ..االغنية بالعربية الف�صحى
كتبه ��ا ال�شاعر�سام ��ي اراكو�ش ��ي ..
ويذك ��ر ان بروا�س تعد م ��ن اال�صوات
اجلدي ��دة الت ��ي جنح ��ت يف االون ��ة
االخ�ي�رة وقد ظه ��رت يف برنامج �أرب
�آيدل ونالت اعجاب اجلمهور .
 عواطف نعيم
الفنان ��ة امل�سرحي ��ة جت ��ري التمرينات
عل ��ى م�سرحية من تاليفه ��ا واخراجها
بعن ��وان " انت�ص ��ارات ح ��رة " مع ��دة
ع ��ن م�سرحي ��ة الكات ��ب الفرن�سي جان
كوكت ��و  ..امل�سرحي ��ة الت ��ي ينتجه ��ا
حم�ت�رف بغ ��داد امل�سرح ��ي بالتع ��اون
مع املعهد الثق ��ايف الفرن�سي يف بغداد

�شع ��ور الرجل بع ��د امتالك احلرية
يعت�ب�ر م ��ن �أك�ث�ر الأم ��ور املزعجة
بالن�سب ��ة لأي رج ��ل ،وه ��و م ��ا ق ��د
يح ��دث عند االرتباط بفت ��اة �أحبته
للدرجة الت ��ي جتعلها ترغب يف �أن
تك ��ون مال�صقة ل ��ه ط ��وال الوقت،
ف�ل�ا ترتك له م�ساح ��ة لالبتعاد عنها
ول ��و لقلي ��ل ،فرتغ ��ب يف التح ��دث
معه دائم ��ا ،وهو م ��ا �سيحولها مع
مرور الوق ��ت لفتاة مت�سلطة ،حيث
ال ت�شع ��ر ب�أهميته ��ا يف غيابه ،كما
نقل موقع "ق ��ل ودل" .ومن واجب

الرج ��ل هنا �أن يدرك �أنه مهما كانت
درجة حبك لها ،ف�إن الأمر لن يطول
كث�ي�را قب ��ل �أن تعل ��ن ع ��ن كره ��ك
العالقة.
املر�أة التي تع�شق املال
وهي املر�أة التي تريد �أن ت�شرتي
�أغل ��ى املقتني ��ات وجتل� ��س يف
�أف�ض ��ل املطاعم اعتم ��ادا على
�أموال ��ك ،فيك ��ون حبه ��ا ل ��ك
وهميا ،بينما ه ��ي ال تهتم �إال
بح�سابك البنك ��ي .وللت�أكد
م ��ن حبه ��ا لك م ��ا عليك
�س ��وى �إعالمها ب�أنك
فق ��دت وظيفت ��ك
املرموق ��ة� ،أو �أن ��ك
خ�س ��رت ج ��زءا
كبريا م ��ن �أموالك.
هن ��ا فق ��ط �س ��وف
ت ��رى بعيني ��ك� ،إن
كانت حتبك فعال،
�أم �أنها ال تع�شق
�إال �أموالك.

وقفة مع.....

 حممد جا�سم

ت� ��ؤدي ادوارها الفنان ��ات �سمر حممد
و�سو�سن �شك ��ري و�شيماءجعفر حيث
اك ��دت نعي ��م عل ��ى ان امل�سرحي ��ة فيها
روح امل�شاك�سة .
� سليم �سامل
املو�سيق ��ي وامللحن ي�ستع ��د لت�صوير
اغني ��ة وطنية بعن ��وان "احنا الوطن"
 ..كلم ��ات ال�شاع ��ر ح�س ��ن اخلزاع ��ي ،
ويذك ��ر ان �س ��امل انته ��ى م ��ن ت�سجيل
اوبري ��ت غنائ ��ي بعن ��وان " امللحم ��ة
ال�سيابية "

�إلي�سا :قلبي مع الثوار الذين قرروا منع
انعقاد "جل�سة العار"

النحات عبد الكرمي خليل
من النحاتني الذين ا�سهموا
بتقدمي اعمال جميلة للفن
الت�شكيلي العراقي ،لي�س
�آخرها عمله املعرب عن
التظاهرات واالعت�صامات
اجلارية يف �ساحة التحرير
اليوم "جبل احد" الذي
طبع كبو�سرت وعلق يف نفق
التحرير ويتداوله الكثري من
املتظاهرين ك�صورة معربة
عن هذا الرمز الذي يعرب عن
املطعم الرتكي.

الطقس

�ساف ��رت الفنان ��ة اللبناني ��ة �إلي�س ��ا
بجول ��ة فني ��ة اىل كن ��دا واملك�سي ��ك
ح�ض ��رت لها منذ ف�ت�رة ،وا�شارت اىل
انه ��ا على الرغم م ��ن �سفرها اال ان
قلبها �سيكون مع ال�شارع اللبناين
املنتف� ��ض عل ��ى وق ��ع الث ��ورة
اللبنانية على الطبق ��ة ال�سيا�سية.
ودعم ��ت �إلي�س ��ا املتظاهري ��ن الذين
ق ��رروا من ��ع عق ��د جل�س ��ة جمل� ��س

الن ��واب املق ��ررة للت�صويت عل ��ى قانون
العفو العام ،وكتب ��ت �إلي�سا عرب ح�سابها
اخلا� ��ص عل ��ى �أح ��د مواق ��ع التوا�ص ��ل
الإجتماعي الت ��ايل" :م�سافرة بعد �شوي
على كندا واملك�سيك جلولة فنية �إلنا فرتة
منح�ضرله ��ا ،ب�س الأكيد �إنو قلبي مع كل
الل ��ي رح يكون ��و بال�شارع بك ��را ليمنعو
جل�سة العار مبجل�س النواب .الله يحمي
لبنان ويكون مع الثورة".

هايل بريي تتعر�ض لإ�صابة

تعر�ض ��ت النجمة العاملية هايل ب�ي�ري البالغة من العمر  53عام ًا لإ�صابة
�أثن ��اء ت�صوي ��ر م�شهد قت ��ال يف فيل ��م  . Bruisedوك ��ان الت�صوير يف
ن ��ادي  .Mack's Elite Heat Boxingو�ص ��رح املنت ��ج التنفي ��ذي
براي ��ان بيت �أن الإ�صابات لي�س ��ت خطرية "�أ�صيبت هايل بجروح
طفيف ��ة يف القتال �إنه ��ا متعبة وبحاجة �إىل راح ��ة" .وكان من
املق ��رر �أن يتم ت�صوير الفيلم ي ��وم �أم�س االثنني ولكن �إ�صابة
ه ��ايل حالت دون ذلك وبالتايل ك ��ان ال بد من �إعادة جدولة
مواعي ��د الت�صوي ��ر .مت الت�صوي ��ر يف الأ�سبوع املا�ضي
يف �أتالنتيك �سيتي ،مع مواقع �أخرى مت الك�شف عنها
يف ترينتون وكامدين-نيو جري�سي.

�إذا �أردت �أن تعرف كيف ُتدار
ال�سيا�سة يف بالد الرافدين ،ف�إن
مقررات اللقاء الذي �أجرته الكتل
ال�سيا�سية منت�صف ليلة �أم�س،
تكفيك لتقف على �أبعاد االنهيار
التام ملفهوم الدولة وم�ؤ�س�ساتها
و�إداراتها.
تفا�صيل ما جرى م�ضحكة� ،إذ
ت�ؤ�شر بو�ضوح �إىل �أن القوى
ال�سيا�سية مل تفهم ال�شعب حتى
هذه اللحظة ،وت�صر على �أن
حت�شر العراقيني يف زاوي ٍة �ضيق ٍة
جتعلهم يقولون :لي�س يف الإمكان
�أح�سن مما كان!!.
لي�س �صحيح ًا �أن فكرة �إجراء
اللقاء ولدت من �أجل معاجلة
حالة االحتقان ال�شعبي التي متر
بها البالد ،بل �إن الق�صة ب�أكملها
حماولة ملنح حكومة عادل عبد
املهدي جرعة حياة ..رغم �أن
احلكومة ماتت منذ اللحظة الأوىل
التي �سقط فيها �أول �شهيد يف
�إحدى �ساحات االحتجاج.
وبح�سب البيان الذي قيل لنا
�إنه ناق�ش خارطة طريق من 40
نقطة ،ف�إن نقطة واحدة ت�أخذ بث�أر
الـ� 350شهيدا غابت عن الوثيقة ،
التي �أُريد لها �أن ال تختلف باللون
والطعم والرائحة عن وثيقة
ال�شرف التي ع�شنا معها عام
 2013فا�صال كوميديا �شهريا.
ال�سادة املوقعون على الوثيقة
اجلديدة ي�ص ّرون على العمل
مبوجب الدميقراطية العراقية
التي تقت�ضي �أن يربحوا
االنتخابات كما ربحوها من قبل،
والدميقراطية التي يتم�سك بها
�سا�سة العراق ،مل ي�ضعها �إفالطون
يف جمهوريته ،و�إمنا و�ضعها
املفكر عبد الكرمي خلف الذي ي�ص ّر
على � ّأن االحتجاج والتظاهر هما،
نوعان من �أنواع الإرهاب يجب �أن
يُ�ضرب �أ�صحابه بالر�صا�ص احلي،
وبقنابل �صناعة "الطرف الثالث".
الذين �أحكموا اخلراب على العراق
و�أقاموا دولة الف�ساد و�سدوا كل
الأبواب والنوافذ �أمام امل�ستقبل،
والذين طاردوا املتظاهرين
ال�شباب يف ال�شوارع وال�ساحات،
والذين قالوا �إن هذا ال�شعب
جمموعة رعاع ومكانهم القرب،
والذين ه ّربوا املليارات ،والذين
ت�صدّروا امل�شهد ال�سيا�سي بف�ضل
�أ�صوات الب�سطاء من النا�س،
�أ�صروا على �أن يجعلوا منا �أقواما
ك�سيحة وفقرية وعاجزة ،تتلفت
حولها ،تتوج�س من جارها،
وتخ�شى م�صافحة الآخرين لأنهم
ال ينتمون �إىل نف�س الطائفة .
 16عام ًا وجتمعاتنا ال�سيا�سية
تفرت�ض �أننا جمموعة من املخت ّلني
عقليا .
 16عام ًا ونحن نعي�ش يف ودولة
تخاف من عازفة مو�سيقى،
و�أحزاب تغ ّذي نف�سها من �أموال
ال�سحت احلرام ،فيما املواطن
وحيد ًا يف ال�شارع ينتظر من
ي�ؤمِّن له حياته وين�شر الأمل
والت�سامح .
 16عام ًا ومل يعط النظام
ال�سيا�سي اجلديد ،العراقيني
ما ميكن �أن يتع ّلقوا به �أكرث
من م�صطلحات عن االنبطاح
والتوازن والأغلبية والتوافقية.
 16عام ًا �أم�ضيناها معهم يف
معارك طائفية ،لي�ست بينها معركة
واحدة من �أجل امل�ستقبل.
 16عام ًا من العمر ..والعمر به
كم  16عام ًا يا�سادة حتى تريدون
م ّنا �أن ن�ستبدل قا�سم عطا  ،بـ
عبد الكرمي خلف ماركة عادل عبد
املهدي؟!

ً
عمال فني ًا بعنوان "جبل �أُحد"
عبد الكرمي خليل  :قدمت للتظاهرات
قلنا للفنان عبدالكرمي-:
* اي���ن انت م���ن تظاه���رات ال�شباب
االبطال؟
 اتاب���ع املظاه���رات ال�شعبي���ةواالعت�صام���ات التي تت�صدى للظلم
والف�س���اد .وا�ش���ارك فيه���ا ح�سب ما
ت�سمح يل ظرويف.
* �آخر عمل لك؟
 �آخرعم���ل نفذته ه���و "جبل احد"ال���ذي يعرب عن �صم���ود االبطال يف
املطع���م الرتك���ي ال���ذي �ص���ار معقال
ي����ؤرق ال�سلط���ة .وقد �ص���ور وطبع
العمل على بو�س�ت�ر كبري وعلق يف
نف���ق التحرير ،كم���ا طبع على �صور
�أعلن ��ت الهيئ ��ة العامة للأن ��واء اجلوية العراقية حال ��ة الطق�س لهذا الي ��وم (الأربعاء) �أن
درج ��ات احل ��رارة تنخف� ��ض قليال ع ��ن معدالته ��ا املا�ضي ��ة ،وان اجلو �سيك ��ون غائما مع
احتمال �سقوط امطار يف بع�ض املناطق.

�صغرية توزع على املتظاهرين.
* م���اذا تتمن���ى للو�ض���ع العراق���ي
اليوم؟
 امتن���ى حكومة خالي���ة من الف�سادوعابرة للطوائف واالديان.
* �شخ�صية تتمنى ان تلتقيها اليوم
وملاذا؟
 امتن���ى ان التقي امي الله يرحمهاحت���ى (تدعيل���ي) وتدع���و لك���ل
العراقيني بال�سالمة والن�صر.
* كتاب تعود اليه دائما؟
 القر�آن ...النه الكتاب الكرمي الذييف�سر لنا كل �شيء اليوم وغدا.
* م���اذا ت�شاه���د يف الف�ضائي���ات

اليوم؟
 ا�شاه���د املظاه���رات عل���ى التلفازوا�سمع اخبارها ومن عدة قنوات.
* هل متنيت اخت�صا�صا �آخر للنحت
الذي تبدع فيه؟
 ال ...النن���ي وج���دت نف�س���ي في���هوحققت ذاتي وابدعت فيه.
* امنية حتققت واخرى مل تتحقق؟
 والل���ه اغلبه���ا مل تتحق���ق ب�سب���ب�س���وء او�ض���اع البل���د من���ذ زم���ان
طويل.
* كيف تنظر ل�شباب التظاهرات؟
 ث���ورة �شب���اب ابط���ال ت�ستح���قاحلياة واملجد.
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