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بغداد - وعد الشمري:
كشــفت احلكومــة االحتادية، 
أمــس األربعــاء، عــن تخويل 
حصلت عليه بإجراء التعديالت 
الوزاريــة بعيــداً عــن تأثيرات 
الكتل السياسية، ورأت أن ذلك 
يسهم في مترير املرشحني داخل 
مجلس النواب بســهولة ومن 
دون مشكالت، فيما أشارت إلى 
عملية  في  االســتمرار  أهمية 
اإلصالح مبــا يضمن فتح الباب 
أمــام املســتقلني والشــباب 
في  املهمة  املناصــب  تبوء  في 

مؤسسات الدولة.
وقال املتحدث باســم احلكومة 
"رئيــس  إن  احلديثــي  ســعد 
الــوزراء عــادل عبد  مجلــس 
املهدي عمل خالل املدة املاضية 
على استكمال التعديل الوزاري 
على  املرشحني  أسماء  واختيار 
وفق معايير الكفاءة والنزاهة".

وأضاف احلديثي، في تصريح إلى 
"القائمة  أن  اجلديد"،  "الصباح 
ســيقدم  منها،  االنتهاء  وبعد 
عبد املهدي أســماء املرشحني 
إلــى مجلــس النــواب بهدف 
التصويــت عليهــا، وذلك في 

القريب العاجل".

"الكتــل  أن  إلــى  وأشــار، 
السياســية عندمــا وقعــت 
الورقــة اإلصالحيــة كانت قد 
التعديل وفق  بإجــراء  خولــت 
رؤيته، وهذه اخلطوة تعّد األولى 

من نوعها للسنوات املاضية".
ونوه احلديثي، إلــى أن "االتفاق 
السياســية  القــوى  بــني 
اختيار  عملية  يســّهل  سوف 
املرشــحني، ولن حتصــل هناك 
عليهم  التصويت  في  معوقات 

داخل البرملان".
الكتل  إليه  أن "ما ذهبت  ويرى، 
بداية لإلصالح في  سيشــكل 
املرشــحني  اختيار  يخــص  ما 
للمناصب العليــا للبالد بعيداً 
عــن احملاصصــة التــي كانت  
الســمة البــارزة فــي املرحلة 

املاضية".
أن  احلكومــي،  املتحــدث  وزاد 
مســتوى  في  كبيراً  "تقدمــاً 
اإلصــالح حققتــه احلكومــة 
التي يتم  من خالل الضوابــط 
وضعهــا فــي التعيــني داخل 
الدولــة، وهو أمر  مؤسســات 
في تصحيح  نعول عليه كثيراً 

املسار".
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عبد المهدي يحصل على تخويل بإجراء التعديل 
الوزاري بعيدًا عن الكتل السياسية

عبد املهدي في اجتماع سابق

الصباح الجديد - متابعة: 

تعتــزم الواليات املتحدة ارســال 
عديد من قواتها العســكرية الى 
اململكة العربية السعودية متهيدا 
األوسط،  الشــرق  في  لنشــرها 
بينهم أفراد دفاع جوي، فضال عن 
قاذفــات قنابل، وذلك بهدف الردع 
في مواجهة ما تصفها واشنطن 

بتصرفات إيران االستفزازية.
وتزامن هذا التحرك مع احتجاجات 
تشــهدها إيران منذ يوم اجلمعة 
املاضي بسبب زيادة أسعار البنزين 
برحيل  املتظاهرون  خاللها  طالب 

حكام املؤسسة الدينية.
وأكــد الرئيس األميركــي دونالد 
ترامب في وقــت مبكر من امس 
األربعاء حســب توقيت بغداد، أن 
إرسال قوات مسلحة إلى الشرق 
الواليات  األوسط، حلماية مصالح 
من  املنطقة  في  وقواتها  املتحدة 
"األعمال العدائية التي تقوم بها 

إيران ووكالؤها".

وفي رسالة إلى مجلسي الشيوخ 
والنواب، قال ترامب إن إيران تواصل 
تهديدهــا ألمــن املنطقــة عبر 
مهاجمة منشــآت النفط والغاز 
السعودية في سبتمبر/أيلول  في 

املاضي.
وأضــاف ترامــب أن نشــر قوات 

أميركيــة إضافيــة في الشــرق 
األوســط يهدف لطمأنة شركاء 
واشنطن، وردع ما سماه السلوك 
وتعزيــز  اإليرانــي،  االســتفزازي 

القدرات الدفاعية اإلقليمية.
التي  القــوات  هذه  وصــول  ومع 
يرتفع  3000 جندي،  يبلغ تعدادها 

عديد أفراد اجليــش األميركي في 
الســعودية والذي مــن املقرر ان 
يبقى فيها إلى حــني إمتام املهام 

املذكورة.
أميركيــون  مســؤولون  وقــال 
فــي ســياق متصــل، إن حاملة 
لينكولــن  أبراهــام  الطائــرات 

واجملموعة القتاليــة املرافقة لها 
عبرت مضيــق هرمز احليوي امس 
االول الثالثــاء، لتنضم إلى قطع 
األســطول اخلامس األميركي في 
مياه اخلليج، وســط تصاعد حدة 
التوتر بني إيران والواليات املتحدة. 

األميركية  البحريــة  وأوضحــت 
في بيــان أصدرته الثالثاء أن وجود 
اخلليج  مياه  في  الطائرات  حاملة 
هو "دليــل على التــزام الواليات 
املتحدة وشــركائها بتأمني حرية 
املالحة في املنطقة وضمان تدفق 

احلركة التجارية عبر املضيق".
وأضافت أن عبور مجموعة حاملة 
اإلســتراتيجي  املضيق  الطائرات 
-الذي يفصل بــني إيران واإلمارات 
باجتاه اخلليج وميــر منه نحو ثلث 
اإلنتاج النفطــي العاملي املنقول 
بحرا- كان مقررا مســبقا ومت من 

دون أي حوادث.
الطائرات  حاملة  اجملموعة  وتضم 
أبراهــام لينكولــن باإلضافة إلى 
وقال  والطائرات.  السفن  من  عدد 
مسؤول في وزارة الدفاع األميركية 

طلــب عــدم كشــف هويته إن 
االتصاالت بــني القوات األميركية 
وخفــر الســواحل اإليراني كانت 

"مهنية".
وهذه هي املرة األولــى التي تعبر 
طائرات  حاملــة  مجموعة  فيها 
أميركية املضيق منذ أن أسقطت 
إيران في املنطقة في يونيو/حزيران 

املاضي طائرة أميركية مسيرة.

منذ  اخلليج  فــي  التوتر  وتصاعد 
ناقالت نفط  شــن هجمات على 
هذا الصيف، إحداها قبالة ساحل 
اإلمارات، وهجوم كبير على مرافق 
نفطية في الســعودية. واتهمت 
واشــنطن إيران بأنهــا وراء هذه 
الهجمــات، لكن طهــران تنفي 

ذلك.
قوات  املشــرف على  القائد  وقال 
البحريــة األميركية في الشــرق 
األوســط لرويتــرز فــي مايو/أيار 
إنــه سيرســل حاملة  املاضــي 
طائرات لتمر عبر مضيق هرمز إذا 

اقتضت الضرورة ذلك.

تقريـر

ترامب يرسل 3000 جندي الى السعودية
 لمواجهة ما وصفه "االعمال العدائية" إليران

حاملة الطائرات أبراهام لينكولن تعبر مضيق هرمز

الصباح الجديد - وكاالت: 
اإليراني، حســن  الرئيس  دافع 
روحاني، أمس األربعاء، عن قرار 

احلكومة رفع أسعار البنزين.
أســعار  زيادة  إن  روحاني  وقال 
حتقيق  إلــى  تهدف  البنزيــن 
والعدالة  الذاتــي  االكتفــاء 
اجملتمــع  فــي  االجتماعيــة 

اإليراني.

علم  على  الشعب  أن  وأضاف، 
بــأن الهدف من زيادة أســعار 
البنزين هو حتقيق االكتفاء في 
الطاقة، كــي ال تلجأ إيران في 

املستقبل إلى االستيراد.
وأشــار إلى أنه ســيتم الليلة 
إيداع املســاعدات املالية التي مت 
جمعها من عملية رفع أســعار 
الدفعة  حســابات  في  البنزين 

الثانيــة مــن املواطنــني، التي 
تشمل أكثر من 4 ماليني أسرة.

ألف أسرة   800 أن نحو  وأوضح، 
استفادت من املساعدات املالية، 
يوم االثنني، علــى أن يتم الليلة 
إيداع املســاعدات في حسابات 
أربعة ماليني و440 ألف أســرة، 
فســيتم  املتبقية  األســر  أما 
السبت  ليلة  لها  األموال  حتويل 

املقبل.
وأشاد الرئيس اإليراني بالشعب 
العالــي، وقال  اإليرانــي ووعيه 
إن الشــعب اإليرانــي، وعلــى 
االقتصادية  املشاكل  من  الرغم 
وشــكواه من إدارة البالد، إال أنه 
لم يســمح للعدو باســتغالل 

االحتجاجات.
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بغداد - الصباح الجديد: 
قــال النائب عن حتالف ســائرون 
األربعاء،  امس  املســعودي،  رياض 
ان الشعب لن يقتنع اال مبكافحة 
الفساد ويرى بعينه زج املفسدين 
في الســجون، الفتاً الى ان العراق 
يخســر املليــارات ســنوياً جراء 

الفساد، اذ تعد جوالت التراخيص 
اكبــر ملفات  واالتصــاالت مــن 

الفساد املستشري في العراق.
تصريح  فــي  املســعودي  وقــال 
اجلديد،  الصبــاح  اطلعــت عليه 
العراق  عــن  حجب  “الفســاد  ان 
االســتثمار األجنبي، حيث يكلف 

وبشــكل  مادية  خســائر  العراق 
35 مليار دوالر،  ســنوي تصل الى 
وبالتالــي فأن الســاحة العراقية 
باستثناء  املســتثمرين  من  تخلو 

قطاع النفط”.
فــي  “االســتثمار  ان  وأضــاف 
عبر جوالت  يجــري  النفط  قطاع 

اكبر ملف  تعــد  التي  التراخيص 
احلكومات  فضائح  واعظم  فساد 
يتعلق  مــا  وخاصــة  الســابقة 
باســتخراج النفــط، إضافة الى 
ملــف االتصــاالت الــذي ال يقل 

فسادا عن جوالت التراخيص”.
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بغداد - الصباح الجديد:
أكد رئيس هيئة احلشــد الشعبي 
فالــح الفياض، امــس االربعاء، ان 
مجلس النواب قادر على ســحب 
الثقة من احلكومة بنصف ساعة، 
مشــيرا الى انــه ال يجــب قلب 
النظــام من اجــل حتقيق مطالب 

املتظاهرين.

كلمة خالل  فــي  الفيــاض  وقال 
منتدى الســالم واألمن في الشرق 
األوســط املنعقــد فــي اقليــم 
كردستان وتابعتها الصباح اجلديد: 
"يجــب أن نعتنــي مبطالب اجليل 
إذ أن أغلــب املتظاهرين  اجلديــد، 
تتراوح أعمارهم بني -15 25 عاماً، 
والكثير منهم ال يستطيع التعبير 

بكلمة عن هذه املطالب، أو وصفها 
أن نحملهــم  وال يجــب  بنــص، 
والتعديالت  والنصــوص  أجنداتنا 

الدستورية التي نريدها".
دميقراطي  نظام  في  "نحن  واضاف 
حيث يســتطيع البرملان ســحب 
الثقــة عــن احلكومــة واالتيــان 
نصف  خــالل  جديدة  بحكومــة 

ســاعة، لذلك يجــب أن ال نقلب 
النظام بغرض حتقيق هذه املطالب 

التي يطرحها املتظاهرون".
وتابــع: "أنا متعاطــف مع كل ما 
يطرحه املتظاهرون، فالفساد يجب 
أن يحــارب، والتمثيل السياســي 
مبينا  أيضــاً"،  أن يحســن  يجب 
ان "الوضــع اجلديد واالســتجابة 

املتظاهرين هو اصالح  ملتطلبــات 
للنظام السياسي نتلقاه بصدق".

وبشــأن وجود تدخــل خارجي في 
العراق، قال الفياض "ال أنكر وجود 
دور إليران وأمريكا في العراق ولكن 
الــدور اخلليجي أيضــاً واضح في 

األحداث األخيرة".
الذي  أن "التقرير األولي  الى  وأشار 

أعلنت عنه احلكومــة، تكلم عن 
استخدام مفرط للقوة. وأي جهة 
لديها معلومــات خاصة بإمكانه 
أن يقدمها الــى القضاء، حيث ال 
ميكن االعتماد على املزاج اإلعالمي 
ومــا يقال في السوشــيال ميديا 
بتحديــد من هو القاتــل ومن هو 

البريء".

روحاني يدافع عن قرار رفع أسعار البنزين
نائب: اقالة الحكومة ال تعادل القضاء على الفساد  وتقارير بمقتل أكثر من 100 محتج في إيران 

والشعب لن يقتنع اال بزج المفسدين في السجن

قال ان جوالت التراخيص واالتصاالت من اكبر الملفات

فالح الفياض: ال يجب قلب النظام من اجل تحقيق مطالب المتظاهرين 

اسرائيل تشن هجوما جويا واسع النطاق 
4على مواقع عسكرية في سوريا نيجيرفان بارزاني: المشكلة االساسية تتمثل 

2بكيفية ادارة الحكم في العراق

ترامب

بغداد - الصباح الجديد: 
العراقيني  املعلمني  نقيب  كشف 
عباس الســوداني، امس األربعاء، 
وجود جهات مجهولة حترض  عن 
الطلبة والكوادر التدريسية على 
عــدم الــدوام، مؤكــدا أن إدارات 
املــدارس ال عالقة لهــا بقضايا 

االضراب عن الدوام.
وقــال الســوداني فــي تصريح 
إن  اجلديد،  الصباح  عليه  اطلعت 
" الشــعارات التي حترض الطلبة 

والهيئات التعليمية والتدريسية 
على عدم االلتزام بالدوام الرسمي 
مجهولة  جماعــات  بهــا  تقوم 
الدوام وليســت  وباوقــات خارج 
لها اي عالقة بــادارات املدارس او 

الطلبة".
واضاف ان "وزارة التربية يبدو انها 
مغايرة  معلومات  على  تســتند 
للواقــع بشــأن تلــك الكتابات 

التحريضية..
تتمة ص2

بغداد - الصباح الجديد:
أصدر وزيــر الثقافة واآلثارعبد االمير 
احلمداني، أمس االربعاء، بياناً بشــأن 
القضاء  امر اســتقدامه من قبــل 

العراقي.
وذكر بيان من املكتب االعالمي لوزير 
الثقافــة ان "احلمدانــي اســتقبل 
باستغراب ما تناقلته وسائل االعالم 
والتواصــل االجتماعــي بصدور امر 
اســتقدام ضده وفق املادة سادســا 
جتاوزه  بداعي  الشــواطئ  قانون  من 

علــى محرمــات النهر فــي مدينة 
الناصريــة". واكــد احلمداني، "عدم 
صحة هذا االتهــام مطلقا"، مبيناً 
أن "هناك جهات من اصحاب النوايا 
القضاء  بتضليــل  قاموا  الســيئة 
بتقــدمي معلومات مضللــة له وإال 
ليس من املعقــول ان يتخذ القضاء 
الذي عرفنا حياديته ونزاهته قرارا دون 
ان يتأكــد من احلقيقة ودون ان يكون 

هناك أي جتاوز مهما كان نوعه".
تتمة ص2

وزير الثقافة "مستغرب" من قرار 
استقدامه: ال صحة التهامي

طالب التربية بعد سماع أصحاب القضايا الكيدية

نقيب المعلمين: جهات مجهولة 
تحرض الطلبة والكوادر 

التدريسية على عدم الدوام

بغداد - الصباح الجديد:
انتقــد عضو تيــار احلكمة محمد 
اللكاش، عدم ذكر االســماء باوامر 
من  الصادرة  والقبض  االســتقدام 
القضــاء وهيئــة النزاهــة، فيما 
اشــار عضو باحلزب الشيوعي الى 
ان هناك ملفــات امنية خطيرة مت 

اهمالها.
وقال اللــكاش في تصريح اطلعت 
عليه الصباح اجلديد امس األربعاء: 
"نســتغرب من عدم ذكر االسماء 
باوامر القبض او االستقدام"، مبينا 

ان "القضــاء رمبا يفكــر باإلطاحة 
بالرؤوس الكبيرة حليتان الفساد من 
واحملافظني  الصغار  املوظفني  خالل 
"هــذه  ان  واضــاف  الســابقني". 
اخلطوات ما هي إال البداية إلسقاط 
باملال  باإلضرار  املتورطــني  الزعماء 
العام واالختــالس والعمل لصالح 
دول إقليمية على حســاب العراق، 
ومن ثم محاســبة األحزاب كاملة 
على ما جرى في العــراق من مآزق 

خالل السنوات املاضية"...
تتمة ص2

انتقادات لعدم ذكر االسماء باوامر 
االستقدام والقبض واهمال الملفات 

األمنية الخطيرة

الصباح الجديد - متابعة:
اكتفت روسيا احلليف الدولي 
األهم لنظام األسد في سوريا 
العمليات  ووصــف  بالتنديد 
باخلاطئة، وذلك أثناء ردها على 
الضربات اإلســرائيلية ملواقع 
نظام أسد في عدد من مناطق 
عليها  يســيطر  التي  سوريا 
والتي اســفرت عن مقتل 23 

شخصا بينهم 8 إيرانيني.
بوجدانوف  ميخائيــل  وقــال 
الروســي،  نائب وزير اخلارجية 
امــس األربعــاء، إن الضربات 
اجلوية اإلسرائيلية على سوريا 
خطوة خاطئة وإن موســكو 
تواصلت مع حلفائها بشــأن 
الواقعة، حسبما نقلت وكالة 

رويترز.
وكان  اجليش اإلسرائيلي أعلن 
قصفه للعديــد من األهداف 
مليليشيا  التابعة  العسكرية 
فيلق القدس اإليراني - حسب 
أســد  وميليشــيا   - قولــه 
داخل األراضي الســورية فجر 

األربعاء. 
أدرعــي"  "أفيخــاي  وأكــد 

اجليــش  باســم  املتحــدث 
في  صفحته  على  اإلسرائيلي 
"تويتر"، أن "اجليش اإلسرائيلي 
شن الليلة املاضية غارات ضد 
القدس  لفيلق  تابعــة  أهداف 
لقوات  تابعة  وأخــرى  اإليراني 
النظام وذلك ردًّا على الهجوم 
إيرانية ضد  الذي نفذته قــوة 
إسرائيل أمس من خالل إطالق 

٤ صواريخ".
وأوضــح أن الغارات تركزت في 
أُطلقت  التي  دمشق  منطقة 
الصواريخ ضد إسرائيل،  منها 
مشــيرا إلى أن من بني املواقع 
التي مت اســتهدافها  اإليرانية 
في سوريا، مقر قيادة وسيطرة 
كبير في مطار دمشق الدولي 
باإلضافة إلى معســكر كبير 
الشــيعية  للميليشــيات 

وأهداف لوجيستية أخرى.
مراســلون  أورد  الســياق  في 
لفضائيات عربيــة وعاملية، ان 
الغارات اســفرت عــن مقتل 
23 شــخصا بينهــم ثمانية 

إيرانيني.
تتمة ص2

روسيا تصف قصف إسرائيل 
لسوريا بـ"عمليات خاطئة"

اسفرت عن قتل 23 شخصا بينهم 8 ايرانيين
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الملف األمني

بغداد- دك اوكار
االســتخبارات  مديريــة  أعلنــت 
العســكرية امــس األربعــاء، قيام 
مفارزها مبداهمــة وتدمير عدة أوكار 
اإلرهابية في  تابعة لعصابات داعش 
منطقة مطيبيجة مبحافظة صالح 

الدين.
وقالــت املديرية في بيــان، ان »مفارز 
العسكرية  االســتخبارات  قســم 
في فــوج املغاوير األول لــواء مغاوير 
قيــادة عمليات صــالح الدين نفذت 
عــدة مداهمــات ألوكار عصابــات 
في  الصحراء  بعمق  اإلرهابية  داعش 
منطقة مطيبيجة مبحافظة صالح 
الدين ».وأضافت انه »مت تدمير وحرق 

عدة أوكار مع محتوياتها«.

االنبار-القبض على إرهابي 

االســتخبارات  مديريــة  ألقــت 
القبض  األربعاء،  العســكرية، امس 
ارهابي قام بخطف شــرطيني  على 
اثنني وقتلهما وتفجير منازل العوائل 

املهجرة وسرقتها في الرمادي.
وقالت املديريــة في بيــان لها أنها 
من  متكنت  نوعيــة  بعملية  »قامت 
خاللها مفارز شــعبة االستخبارات 
العاشــرة  الفرقة  في  العســكرية 
وبالتعــاون مــع فوج اســتخبارات 
القبض  إلقاء  الفرقة من  واستطالع 
علــى إرهابــي في منطقــة جويبة 

بالرمادي«.
»قام بخطف  االرهابــي  ان  وأضافت 
اثنني من الشرطة االحتادية وقتلهما 
في  الشــام  ليالي  مطعــم  امــام 
الســجارية«، موضحــة انــه »قام 
بســرقة منــازل العوائــل املهجرة، 
وتفجير منازل الشــرطة واملتعاونني 

اثنــاء دخول  مــع القــوات االمنية 
ان  الى  للمدينة«.واشــارت  داعــش 
»هذا االرهابــي هو من بني املطلوبني 
للقضاء مبوجب مذكــرة قبض وفق 

أحكام املادة ٤ إرهاب«.

ديالى-اعتقال مجرمني 
أعلنت وزارة الداخلية، وقيادة شرطة 
في  العسكرية  واالستخبارات  ديالى 
بيانــات متفرقة القبــض على عدد 
من اجملرمــني امس االربعــاء، وقالت 
الداخليــة انــه إن »قوة مــن وكالة 
االحتادية،  والتحقيقات  االستخبارات 
متكنت من القبض على احد عناصر 
هناك«.واضافت  االرهابــي   داعــش 
»وذلك من خالل تعقب ورصد حتركاته 
وبعــد التحقيق معــه اعترف بأن مت 
اصدار امر له بتشكيل خلية ارهابية 
لتصفيــة عناصر القــوات االمنية، 

النائمة،  وانه يعمــل ضمن اخلاليــا 
القانونية  االجــراءات  اتخــذت  وقد 
بحقه من قبل مديرية اســتخبارات 

ومكافحة ارهاب ديالى«.
وأوردت قيــادة شــرطة ديالى، امس 
مطلوبني  على  قبضت  انها  االربعاء، 
أثنــني بتهمــة اخملدرات فــي قضاء 

خانقني.
وقالــت القيادة في بيــان، ان »مفارز 
واملؤثرات  اخملدرات  من قسم شــؤون 
القبض  القاء  مــن  متكنت  العقلية 
بتهمة حيازة  أثنــني  على مطلوبني 
اخملــدرات وادوات تعاطــي في قضاء 
خانقني«، مشيرًة الى اتخاذ االجراءات 

القانونية بحقهم«.
كما اعلنت االستخبارات العسكرية 
امــس، القبض على أمــر مفرزة في 
باغتيال عنصر  تنظيم داعش، قــام 

صحوة وتفجير عبوات في ديالى.

وقالــت االســتخبارات فــي بيــان: 
دقيقــة  اســتخبارية  »مبعلومــات 
وكمني محكم متكنت مفارز شعبة 
االستخبارات العسكرية في الفرقة 
اخلامســة وبالتعاون مع استخبارات 
الفوج األول لواء املشاة ١٩ من إلقاء 
القبض على أحد االرهابيني مبنطقة 
املرادية التابعة خلان بني ســعد في 

ديالى«.
واضافــت ان »االرهابي كان يشــغل 
منصــب أمر مفــرزة لداعــش وقام 
باغتيــال عنصر صحوة وتفجير عدة 
عبوات في منطقة خان بني ســعد 
وهو من املطلوبــني للقضاء مبوجب 
مذكرة قبــض وفق أحــكام املادة ٤ 

إرهاب«.

الديوانية- 9 مطلوبني
اعلنــت شــرطة الشــامية، امس 

االربعــاء، القبــض علــى تســعة 
مطلوبني بقضايــا جنائية مختلفة 

في الديوانية.
واوضحت املديرية في بيان، ان »مفارز 
إلقاء  الشــامية متكنت من  شرطة 
القبض علــى ٩ متهمــني بقضايا 
مختلفة من بينها تخص املشاجرات 
واسعة  حملة  خالل  وذلك  والتهديد 
قامت بهــا للبحث عــن املطلوبني 
القبض  إلقــاء  وتنفيــذ مذكــرات 

الصادرة من القضاء«.
واشــار الى انه »مت اتخــاذ اإلجراءات 
القانونية بحقهم والتحقيق معهم 
اليهم من أجل  التهم املسنوبة  في 
إحالتهــم إلى القضــاء حتى ينالوا 

جزائهم العادل«.

النجف-جوازات مزورة
احلدودية،  املنافــذ  هيئــة  متكنــت 

امس االربعاء، من ضبط مســافرين 
بحوزتهما جوازات ســفر إســبانية 
وبلجيكيــة مزورة فــي منفذ مطار 

النجف.
وذكر اعالم هيئة املنافذ احلدودية في 
بيان، ان »عملية الضبط متت استناداً 
إلى كتاب مركز جــوازات املطار بعد 
في  اجلــوازات  تدقيق  إجراء عمليــة 
مختبر فحص الوثائق وحتليل البيانات 
تبني أنها مــزورة باإلضافة إلى هوية 

اإلقامة البلجيكية«.
كان  االول  »املســافر  ان  واضــاف 
قادماً على اخلطــوط اجلوية اإليرانية 
أمــا الثانــي كان يروم الســفر الى 

كوبنهاكن«.
واشــارت الى انــه »مت إحالــة ما مت 
ضبطه وفق محضر أصولي الى مركز 
شرطة مطار النجف االشرف التخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها«

االستخبارات العسكرية تدمر أوكارا لداعش في صالح الدين* القبض على 9 مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة في 
الديوانية * ضبط مسافرين اثنين بحوزتهما جوازات سفر مزورة في مطار النجف

عبد املهدي يحصل على 
تخويل بإجراء التعديل الوزاري 

بعيداً عن الكتل السياسية
 وأكــد، أن »عبد املهــدي عندما 
يذهب إلى مجلس النواب سيكون 
املرشحني،  بأســماء  الئحة  معه 
ويأتــي ذلــك تنفيــذا ملطالــب 
بإصالح  الذين طالبوا  املتظاهرين 

للوضع اخلدمي واالقتصادي«.
وأفــاد احلديثــي، بــأن »التعديل 
سيكون وفق معيار اإلصالح وأداء 

الوزارات للمرحلة املاضية
 ومــا حققته مــن نتائج ومقدار 
احلاجة إلى تغيير على املســتوى 
اإلداري مبــا يضمــن فتــح الباب 
املســتقلني الســيما الشــباب 
املهمة في  املناصب  لتبوء  منهم 

الدولة«.
الــوزارات  »عدد  إن  ويسترســل، 
املشــمولة بالتغيير ســوف يتم 
تكتمل  عندمــا  عنه  الكشــف 
قائمة املرشــحني وليــس هناك 
مصلحة في االفصــاح عن ذلك 

خالل الوقت الراهن«
وأكمل احلديثي بالقول، إن »املهم 
بالنسبة إلينا أن لدى عبد املهدي 
مجموعة من األســماء مت حسم 
البعض منهــا، والقريب العاجل 

سوف يشهد حسم املتبقي
من جانبه، ذكر النائب عامر الفايز، 
أن »االنتهــاء من ملف التعديالت 
الوزاريــة خالل املدة احملــددة لها 

ســوف يســهم فــي امتصاص 
الكثير من األزمة«.

وتابــع الفايــز، في حديــث إلى 
»القوى  أن  اجلديــد«،  »الصبــاح 
خارطــة  وضعــت  السياســية 
طريق شــملت عددا مــن احملاور 
الوزاري،  التعديــل  مقدمتها  في 
لكننا نتمنــى أن يتم االلتزام بها 

وتنفيذها بالشكل الصحيح«.
وشدد، على أن »أســناد احلقائب 
الوزارية إلى مســتقلني وأصحاب 
الكفاءة ســوف يساعد احلكومة 
على جتاوز العديد من املشــكالت 

االدارية التي كانت في السابق«.
ولفــت الفايــز، إلى »ضــرورة أن 
تتعــاون الكتل السياســية مع 
رئيــس مجلس الــوزراء من خالل 
إفساح اجملال أمامه في اختيار من 
يراه مناسباً للوزارات السيما ذات 

الطابع اخلدمي«.
يشــار إلى أن احلكومــة مقبلة 
على اجــراء تعديالت في عدد من 
احلقائــب الوزارية بهــدف تهدئة 
انطلقت  التي  التظاهــرات  ازمة 
في عــدد مــن احملافظــات منذ 
الشهر املاضي مطالبة باإلصالح 

في جميع مفاصل الدولة.

انتقادات لعدم ذكر االسماء 
باوامر االستقدام والقبض 

واهمال امللفات األمنية اخلطيرة
 مشــددا على “ضــرورة ان تكون 

احملاكمات التــي يجريها القضاء 
تنقلها شاشات  ومباشرة  علنية 
التلفــاز، مثل محاكمــة صدام 
حســني، وعدم التهاون والسماح 
للتأثيرات احلزبيــة بالدخول على 
القضائي  القــرار  إغــراء  خــط 

العراقي”.
مــن جهته، بــنيَّ عضــو احلزب 
الشــيوعي العراقي جهاد جليل 
أن “األســماء التي طلب القضاء 
اســتدعاءها واســتقدامها تعد 
عاديــة في العــراق، وهم أعضاء 
حزبيون من الصف الثالث والرابع 
بحســب هيكليات األحزاب، ولم 
متس القيادات املعروفة في البالد”، 
الفتــا الــى ان “القضــاء أهمل 
ملفات أمنية خطيرة تورط فيها 
مسؤولون وسياسيون، مثل ملف 

سقوط املوصل”.
اتهم بها  التي  “القضايا  أن  واكد 
مسؤولون سابقون في العراق هي 
املتظاهرين”، موضحا  دون طموح 
ان “هناك تشــكيك كبير بجدوى 
هــذه القــرارات، وهي بســيطة 
لدرجــة أنهــا لم تشــغل الرأي 

العام”.

نقيب املعلمني: جهات 
مجهولة حترض الطلبة 

والكوادر التدريسية على عدم 
الدوام

 وتقوم بارســال جلــان حتقيقية 

للتحقيــق مــع ادارات املــدارس 
االحيان”,  بعــض  فــي  والطلبة 
مطالبــا الوزارة بأن “ال تســتمع 
الشــخاص غرضهــم النيل من 

ادارات املدارس السباب كيدية«.
واشار الســوداني ان »دعوة نقابة 
املعلمــني واضحة وهي عدم منع 
والتعليمية  التدريسية  الهيئات 
التظاهرات  فــي  املشــاركة  من 
بشــرط عــدم اســتغاللها وان 
تكون أوقات التظاهر خارج الدوام 

الرسمي«.

وزير الثقافة »مستغرب« من 
قرار استقدامه: ال صحة 

التهامي
التي  االعالم  »وسائل  على  وشدد 
روجت للخبر ان تقوم باالستقصاء 
عن احلقيقة ونشر ما تتوصل اليه 

بكل حرفيه وحيادية«.
امام  »ســيمثل  انه  الــى  ولفت 
القضاء إلثبات عــدم صحة هذا 
مؤكدا  وتفصيال«،  جملة  االتهام 
القضاء  الكامل الجراءات  »دعمه 
في ارساء قواعد العدل في بلدنا«.

روحاني يدافع عن قرار رفع 
أسعار البنزين وتقارير مبقتل 
أكثر من 100 محتج في إيران 

وعلى الرغم مــن قوله هذا اال ان 
وســائل اعالم وفضائيات عاملية، 
تناقلــت بعــد ظهر يــوم امس 

احتجاجات حاشــدة في عدد من 
املدن اإليرانية، كما عرضت أفالما 
لقوات امنيــة إيرانية تطلق النار 

على املتظاهرين.
وفي هذا الســياق قالت منظمة 
العفو الدوليــة ان تقارير موثوقة 
تشــير إلــى أن اكثــر مــن 100 
متظاهر قتلوا في انحاء ايران منذ 
أن أمرت الســلطات قوات األمن 
اندلعت  التي  التظاهــرات  بقمع 

عقب رفع اسعار البنزين.
احلقوقية،  املنظمــة  واوضحــت 
األول:  امــس  لنــدن  ومقرهــا 
 106 »وفقا لتقاريــر موثوقة فإن 
متظاهرين علــى األقل قتلوا في 

21 مدينة«.
القتلى  ان »حصيلــة  واضافــت 
احلقيقية رمبا تكون أعلى من ذلك 
بكثير، حيث تشير بعض التقارير 

إلى مقتل نحو 200 متظاهر«.
وذكــرت ان قــوات االمــن تلقت 
التظاهرات  لقمع«  اخضر  »ضوءا 
التي اندلعت اجلمعة وامتدت إلى 
أكثــر من 100 مدينــة في ارجاء 

ايران.
ودعا مدير املنظمــة فيليب لوثر 
السلطات ايرانية الى »انهاء هذا 

القمع الوحشي والدامي فورا«.
الى  املنظمــة  تقريــر  واســتند 
»تسجيالت فيديو مت التحقق من 
صحتها، واقوال شهود عيان على 
األرض، ومعلومات« من نشــطاء 

حقوقيني من خارج ايران.
االيرانية  السلطات  املنظمة  ودعت 
الــى »رفــع االغــالق شــبه التام 
لالنترنــت الذي يهــدف إلى تقييد 
خروج املعلومات حول حملة القمع 

إلى العالم اخلارجي«.
وذكرت أن تســجيل فيديو اظهر ان 
»قناصة اطلقــوا النار كذلك على 
حشــود من اســطح املباني، وفي 

احدى احلاالت من مروحية«.
معظــم  ان  رغــم  انــه  وقالــت 
التظاهرات سلمية على ما يبدو، إال 
أن »عددا صغيرا من احملتجني قاموا 
بالقاء حجارة واعمال تخريب لبنوك 

وحوزات علمية«.
وقالــت املنظمــة ان عناصــر من 
قوات االمن شــوهدوا ينقلون جثث 
قتلى واشــخاص جرحى من الطرق 
بحســب شهود  واملستشــفيات، 
جثامني  تســليم  ورفضــوا  عيان، 

الضحايا الى عائالتهم.
وتؤكــد الســلطات في ايــران ان 
قتلوا  األقل  على  اشخاص  خمسة 
في االحتجاجات على رفع اســعار 
البنزين، بينهم ثالثة من عناصر امن 

طعنهم »مشاغبون« حتى املوت.

نائب: اقالة احلكومة ال تعادل 
القضاء على الفساد والشعب 
لن يقتنع اال بزج املفسدين في 

السجن
وبني ان “الشعب العراقي لن يقتنع 

مبا تقوم به هيئــة النزاهة واالدعاء 
العام والقضــاء اال في حال رأى بأم 
عينه زج الفاســدين في السجون 
واسترداد أموال حقيقية توضع في 
صندوق خاص، يتم من خالله حتويل 
هــذه األموال الى خدمــات كهرباء 

ومدارس ومرافق صحية”.
وأوضــح ان “الشــعب ال ميكــن ان 
يقتنع اال مبكافحة الفســاد، حيث 
لن ترضيــه االنتخابــات املبكرة او 
اقالــة احلكومة، كونهــا ال تعادل 
إجــراءات القضــاء على الفســاد 
الذي  والسياســي  واإلداري  املالــي 
نعانيها  التي  املشاكل  جميع  انتج 

حاليا«.

روسيا تصف قصف إسرائيل 
لسوريا بـ«عمليات خاطئة«

يشــار إلــى أن إســرائيل تقصف 
بشــكل دوري مواقــع عســكرية 
اإليرانيني  مليليشيا أســد وحلفائه 
واللبنانيني )حزب اهلل( في ســوريا، 
دون أن تتخذ روسيا أي إجراء عملي 
لوقــف تلك العمليــات ضد نظام 
حليــف لها، فــي حني أن روســيا 
املواقع املدنية  2015، تقصف  ومنذ 
في املناطق احملــررة، بذريعة اإلرهاب 
موقعــة أالف الضحايا من املدنيني 
واألطفال منذ تدخلها في ســوريا 
عام 2015، كان أخرها قتل نحو 15 
مدنيــا في إدلب بينهــم 9 أطفال 

وشيخ وامرأة.

تتمات ص1

السليمانية - عباس كاريزي:
 

كردســتان  اقليــم  رئيــس  قــال 
نيجيرفان بارزاني، ان االقليم موقفه 
بتعديل  املطالبة  واليخشى  واضح 
اي مــادة من مواد الدســتور، اذا ما 
كان ذلك التعديل يصب في صالح 
اوضاعه  وحتسني  العراقي  الشعب 

املعيشية واالدارية.
واكد بارزاني خالل كلمته القاها في 
اليوم الثاني مللتقى »األمن والسالم 
في الشرق األوســط« املنعقد في 
اجلامعة األميركيــة مبدينة دهوك، 
مبشــاركة شــخصيات سياسية 
عراقية واجنبية، ان املشــكلة في 
العراق في الية ادارته وكيفية ادارة 
والسياسي  االداري  والنظام  احلكم 

ينبغي اعادة النظر به.
نحن جزء من العراق ونرغب مبعاجلة 
مشكالتنا في اطار الدولة العراقية 
والدســتور الذي صوتنا له، واوضح، 
ان الواقع احلالي يؤشــر وجود لعدم 
الثقة املتبادلة بني شــتى املكونات 
تكاد تكــون غير راســخة، وعلينا 
وعلى القوى السياســية من شتى 
احلوار،  طاولة  الى  اجللوس  املكونات 
وان نكون مشــاركني في ادارة هذا 
النظــام بعيــدا عن مبــدأ القوة 
واليات  صيــغ  وايجاد  والضعــف، 
جديــدة للتعايش واعتمــاد نظام 

يكون مقبوال لدى اجلميع.
واضاف عندما كتبنا الدستور الذي 
وافق عليه اجلميــع، لم يكن هناك 
ايــة اعتراضات او خلــل في مواده، 
ونحن مستعدون للحوار والتفاهم 
الدســتور  العلة في  اذا ماكانــت 
املزايدات  عــن  بعيــدا  لتعديلــه، 

السياسية.
الى بغداد،  نحن رســالتنا واضحة 
ونريد ان نقول بان مصيرنا مشترك 
للتعاون  مســتعدون  ونحن  وواحد 
فيما يتعلق باقليم كردستان ونحن 
مســتعدون ايضاً إلبداء اي نوع من 
املســاعدة والتعاون الخراج العراق 

مــن الواقع الراهــن، واالنتقال الى 
مرحلة افضل.

واكد بارزاني ان،«املشــكلة الكبيرة 
في العــراق قضية االدارة ونحن نرى 
بان النشاطات التي جتري في بعض 
االوســاط السياســية قد التكون 
مجدية في ايجــاد احللول،لالوضاع 
الراهنة، »لذا ينبغي علينا ان جنلس 
جميعاً ونتحاور وخصوصا في ايجاد 

صيغة اقتصادية الدارة البالد«.     
واضــاف، ان االوضــاع الراهنة هي 

الطبقة  الخفــاق  طبيعية  نتيجة 
البــالد،  ادارة  فــي  السياســية 
واردف،«على ســبيل املثال فان جند 
في العراق، تعدد مراكز الســلطة 
التعدديــة  مــن  بــدال  والنفــود، 
السياســية، وجنــد ان القــرار بيد 
االحزاب واجلماعات املســلحة، بدال 
والقانون  الدســتور  يكــون  ان  من 

السائد والفيصل. 
العــراق من  ان ما يشــهده  وقال، 
واحتجاجــات كان متوقعا،  توترات 
مشيرا في الوقت نفسه الى انه ال 

احد ميكنه التهرب من املســؤولية، 
املســؤولون  يقرأ  ان  ضرورة  مؤكداً 
املشــهد قراءة واقعيــة ومراجعة 
وتفهم  حدثــت  التــي  االخطــاء 
اجليــل اجلديــد ونظرتــه للحريات 

والدميقراطية.
واردف، »مــا يحدث فــي العراق هو 
نتيجة تراكمات ألخطاء وانتهاكات 
للدســتور ملدة 15 عامــا وقد كان 
متوقعــا فــي ظل هــذه االخطاء 
تنامي  الى  ادى  الــذي  واالنتهاكات 
الســخط واالســتياء الشــعبي، 

و«ينبغي على املسؤولني في العراق 
تلقي رســالة احملتجني بكل جدية 
بكل  لها  واإلســتجابة  وفهمهــا 

مسؤولية«.
وعلى صعيد اخر أشار بارزاني الى، أن 
ما يحدث في املنطقة من صراعات 
وللخريطة  قــدمي  خلطأ  نتيجة  هو 
اجليوسياســية بعد احلرب العاملية 
إلى أن حل القضية  األولى، مشيراً 
الكردية جزء مهم لتحقيق السالم 

واالستقرار في املنطقة.
وأوضــح أن »ما أضعــف آلية احلل 

اخلالفات  هــو  نهائيــاً،  الســلمي 
أن فقــدان ثقافة  املذهبيــة، كما 
التســامح والعيش املشترك، كان 
من املســببات األخرى لتلك اخملاوف 
املذهبي،  التعصــب  يثيرها  التــي 
مت  التي  القدميــة  الثــأر  وعقليــة 
متقصــد،  بشــكل  تشــجيعها 
لتأجيج  مناســبة  أرضية  لتصبح 
احلرب على السلطة في املنطقة«.

وأردف أن »اإلرهاب يشــكل تهديداً 
رئيســياً على األمن والســالم في 

أن طرق  والعالم، كمــا  املنطقــة 
املشــكالت  تثير  اإلرهاب  مواجهة 
اســتراتيجية  وجود  وعــدم  أيضاً، 
على أســس لإلصــالح االقتصادي 
والسياســي والتربوي، واالجتماعي 
والثقافي، ملواجهة اإلرهاب، واالتكال 
لتجفيف  العســكري  احلــل  على 
مصادر اإلرهاب، بحد ذاته مشكلة، 
وسبب إلعادة إنتاج اإلرهاب والفكر 

املتطرف في املنطقة«.
وقــال بارزانــي ان، املنطقة عموما 
تشهد توترات متصاعدة ونحن في 
اقليم كردستان استراتيجيتنا هي 
العمل على احالل االمن واالستقرار 
في كردســتان والعــراق واملنطقة 

بنحو عام.
االمن  قال مستشــار  من جانبــه 
الوطنــي فالــح الفيــاض، ان حلل 
الشــرق  في  الكرديــة  القضيــة 

االوسط اهمية كبيرة.
هامش  علــى  الفيــاض  واضــاف 
مشاركته في اعمال منتدى )األمن 
ان  األوسط(،  الشــرق  في  والسالم 
القضية الكرديــة واحدة من اكبر 
القضايا في الشرق االوسط واحدى 
اسباب عدم االستقرار في املنطقة.
الكابينــة  »تشــكيل  ان  وتابــع 
احلكوميــة العراقية فرصة جديدة 
حلــل جميع القضايــا العالقة بني 
احلكومة االحتادية وحكومة االقليم 

وتطوير العالقات بينهما«.
خارطة  وجود  ضرورة  الفياض  واكد 
طريق حلل املشــكالت بني الطرفني 
العراقي،  الدســتور  الى  باالستناد 
وقال »نحن نسلك الطريق الصحيح 
من اجــل وضع احللــول للخالفات 
ورئيس الوزراء العراقي لديه الرغبة 

اجلدية في حل املشكالت«.
كردستان  »اقليم  ان  الفياض  واكد 
بامكانه ان يلعب دورا مهما في حل 
ان جنسد  وينبغي  العراق  مشكالت 
جميعا شراكة حقيقية في العراق، 
وعند تعديل الدستور ينبغي ان يتم 

مراعاة حقوق جميع االطراف«.

نيجيرفان بارزاني: المشكلة االساسية تتمثل بكيفية ادارة الحكم في العراق
قال إن االقليم اليخشى الذهاب الى تعديل الدستور
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نيجيرفان بارزاني

بارزاني: نحن جزء 
من العراق ونرغب 
بمعالجة مشكالتنا في 
اطار الدولة العراقية 
والدستور الذي صوتنا 
له، واوضح، ان الواقع 
الحالي يؤشر وجود 
لعدم الثقة المتبادلة بين 
شتى المكونات تكاد 
تكون غير راسخة، 
وعلينا وعلى القوى 
السياسية من شتى 
المكونات الجلوس الى 
طاولة الحوار



3محليات

             

بغداد _ الصباح الجديد :

الــتــربــيــة  وزارة  تـــــدرس 
عطلتني  إللغــاء  مـقـتـرحـــاً 
أبرمــت  حــني  للمدارس.فــي 
شــركة  مع  رياضياً  برتوكــوالً 
الرياضــة  لتفعيــل  تركيــة 

املدرسية .
وقال املـتـحـدث الرسمي باسم 
الوزارة حيدر فاروق السعدون في 
“الــــوزارة  ان  صحفي،  تصريح 
تتابــع مــن خــال املديريــات، 
تـعـطـــل  الــتــــي  املدارس 
بـسـبـب  الــــــدوام  فـيـهـا 
التظاهــرات، مــن اجل تعويض 
املنهــاج  والتاميــذ  الطلبــة 
الـخـطـــة  بحسب  الدراسي 
لـلـعـــام  الـسـنـويـــة 
 ”2020 2019 ـــ  الــدراســــي 
مشــيراً الى ان الــوزارة “تدرس 
الـسـبـت  يــوم  إلـغـاء عطلة 
}نصف  الـربـيـعـيـة  والعطلة 
السنة{ وهما مــن بــني عـــدة 
الطلبة  لتعويض  اجــــــراءات 
والتاميــذ عــن ايــام تعطيل 
الــدوام الـتـي رافـقـت أحـداث 

الـتـظـاهـرات”.
واكــــــد ان “هـنـاك مديريات 
منها  للموضوع  معاجلات  تبنت 
الـدراســـي  املنهاج  تكثيــف 
املـعـلـمـــني  قـبـــل  مــن 
اضـافـــة  واملــدرســــني، 
الـــدروس  تـكـثـيـــف  الــى 
الـتـوجـيـهـيـة عبر الفضائية 
اليوم لشتى   التربوية على مدار 
املراحل الدراسية من أجل إيصال 
املادة العلمية الى الطلبة فـــي 

مـنـازلـهـم”.
ان  الـسـعـــدون،  واضــــاف 
تـشـمـــل  “املـعـالـجـــات 
أيـضـــاً إقـامـــة دورات تقوية 
مجانيــة في املـــدارس، مـــن 
التعليميــة  الهيئــات  قبــل 
ضمن سـعـيـهـــا الكــمــال 

املــنــهــج املــقــرر”.
املــتــحــــدث  وحــــــذر 
التربيــة  وزارة  باســم 
وراء  “االنـــجـــــرار  مـــــن 
الــتــــي  الــشــائــعــــات 

تــبــــث عـبـــر بعض املواقع 
الـتـــي  الوهمية،  االلكترونية 
تـسـتـهـــدف الـعـمـلـيـــة 
الـتـربـويـــة واستغال الوضع 
احلالــي فــي البلــد، داعـيـــاً 
امـورهـم  واولــيــــاء  الطلبة 
اخلاصة  االخـبـار  اعتماد  الـــى 
موقعهــا  مــن  بـالـــوزارة 

االلكتروني الرسمي”.
من جانبه، ذكــر مدير عام تربية 
قـاســـم  الثانيــة  الرصافــة 
العكيلي فــي تصريح صحفي، 
الـــرأي  وهيئة  “املـديـريـــة  ان 
بــالــــوزارة نـاقـشـــا عــدة 
خــيــــارات ملعاجلة مشــكلة 
تعطيــل الــدوام فــي املدارس 
وايجــاد بدائل للحــد من تأخر 

العملية التعليمية.
واوضــح ان الـخـيـارات شملت 
فـي احـد جوانبها الغاء عطلة 
الربيعية،  والعطلــة  الســبت 

املقترحات  هـــذه  ان  مضيفــاً 
مـازالـت قيد الـدراسـة بعد ان 

مت رفعها الى اجلهات العليا.
وفــي الســياق نفســه، أفــاد 
مدير عام تربية الكرخ االولـــى 
اجتماعاً  بـــأن  القيسي  فـاح 
مــدراء  مـع  عـقـد  مـوسـعـاً 
االقـسـام بـاملـديـريـة، مت خاله 
املــدارس باعادة  ادارات  توجيــه 
االمتحانــات الشــهرية وحتديد 

مواعيد جديدة الجرائها”.
أكدت  متصــل  صعيد  وعلــى 
جلنة التربيــة النيابية، أن متديد 
بسبب  احلالي  الدراســي  العام 
االحتجاجات وعدم انتظام الدوام 
أمر منحصر  لعدة محافظــات 
بوزارة التربيــة، فيما بينت أنها 
تعمــل في الوقــت احلالي على 
متديــد العام الدراســي إلكمال 

املناهج  الدراسية املقررة.
رعــد  اللجنــة  عضــو  وقــال 

املكصوصي في تصريح لـه إن “ 
احلالي  الدراسي  العام  أمر متديد 
منحصر بوزارة التربية وليس من 
صاحيات مجلس النواب”، الفتاً 
إلى إن “االحتجاجات الشــعبية 
والتظاهــرات تســببت بعــدم 
الدوام في املدارس لعدة  انتظام 

محافظات”.
وأضــاف أن “الوقــت املتبقــى 
من العــام الدراســي غير كاٍف 
الدراسية وعلى  املناهج  إلكمال 
وجه اخلصــوص مناهج املراحل 
املنتهية”، مبينا أن “جلنة التربية 
النيابيــة تعمل علــى مترير قرار 
داخل مجلــس النواب يلزم وزارة 
التربية بتمديد العام الدراســي 
الدراســية  املناهــج  إلكمــال 

املقررة”.
في الوقت ذاتــه ابرمت املديرية 
الرياضيــة  للتربيــة  العامــة 
بروتكول  املدرســي  والنشــاط 

عمل مشترك مع اجلانب التركي 
التعــاون و تفعيل  آفاق  ، لفتح 
واأللعاب  املدرســية  الرياضــة 
ان  الى  ، الفتة  اخملتلفة األخــرى 
جهــود وزيرة التربيــة الدكتورة 
ســها العلي بك مستمرة لرفد 
بها  واالرتقاء  الرياضيــة  احلركة 

الى اعلى املستويات .
على  اإلعامــي  املكتب  وأكــد 
اطاع الوفــد العراقي في دولة 
تركيــا علــى جميع املنشــآت 
ومــدى  الرياضيــة  واملرافــق 
صاحياتها إلقامة دورات تدريبية 
و حتكيمية  للمعلمني واملعلمات 
واملشرفني  واملدرسات  واملدرسني 
الفنيــني مــن كا اجلنســني ، 
املهنية  قدراتهم  تطويــر  بغية 
بأعلى املســتويات ، اذ مت االتفاق 
مع مندوب الشــركة في العراق 
البسطاملي  نوري  رؤوف  السيد 

لهذا الغرض .

من جانــب آخر حــددت الوزارة 
االســبوع املاضــي جملــة من 
قبول  تنظــم  التي  الضوابــط 
للعــام  باالنتســاب  الطلبــة 

الدراسي 2019 – 2020 .
ان  اإلعامــي  املكتــب  وافــاد  
املديريــة العامة للتعليم العام 
واألهلــي واألجنبــي / التعليم 
الثانوي ، الزمت املديريات العامة 
فــي جميــع احملافظــات بأتباع 
التعليمات اجلديدة النافذة لهذا 
العام ، مشيراً الى قبول الطالب 
اذا كان مصابــاً بإحــد األمراض 
اخلبيثة وكذلك في حالة اصابته 
مبرض يســتوجب تدخاً جراحياً 
ومنحــُه اجازة طويلــة على أن 
يُقدم تقارير طبيــة من اللجان 
الطبيــة املتخصصة ، الفتاً الى 
انتســاب  على  موافقة  وجــود 
الطالــب اذا كان ولــي امرُه في 

بعثة خارج القطر .

لغرض تعويض الطلبة   ..  وزارة التربية تدرس 
إلغاء عطلتين للمدارس

تبرم برتوكواًل مع شركة تركية لتفعيل الرياضة المدرسية

هـنـاك مديريات تبنت 
معالجات للموضوع 

منها تكثيف المنهاج 
الـدراسـي من 

قـبـل المـعـلـمـين 
والمــدرســين، 
اضـافـة الــى 

تـكـثـيـف الـــدروس 
الـتـوجـيـهـيـة عبر 

الفضائية التربوية 
على مدار اليوم لشتى  
المراحل الدراسية من 

أجل إيصال المادة 
العلمية الى الطلبة فـي 

مـنـازلـهـم
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وزيـر الصناعـة والمعـادن يلتقـي مديـر عـام شركة السمنت العراقية وعـددًا مـن منتسبيها

العمل تطلق الدفعة 
االولى من راتب المعين 

المتفرغ

شركة نفط ذي قار تعلن 
توفير 850 درجة وظيفية 

ألبناء المحافظة

بغداد _ الصباح الجديد :
التقـــى وزيـر الصناعـــة واملعادن 
الدكتــور صالح عبــداهلل اجلبوري 
في مكتبـه الرسمـي مبقـر الوزارة 
الشركة  عـام  مديـر  االربعاء  امس 
العراقيــة  للســمنت  العامــة 
اخلفاجي  محسن  حسني  املهندس 

وعــدد مــن موظفــي الشــركة 
على أثـــر تظاهرهم يــوم الثاثاء  
االرض  صنف  بتحويــل  للمطالبة 
التابعة للشركة من سكن عمودي 

الى سكن أفقـي 
اذ أستمـــع الوزير خال اللقاء الى 
التفاصيل املتعلقة مبوضوع  جميع 

توزيع قطع االراضي على منتسبي 
لاســمنت  العامــة  الشــركة 
العراقية واالجــراءات املتخذة بهذا 
بها  احمليطة  واملشكات   اخلصوص 
وخاصــة مايتعلق بعــدم موافقة 
أمانـــة بغداد علــى حتويل صنف 
الى  االرض مــن ســكن عمــودي 

بتوزيعها على  افقي لغرض املضي 
مستحقيها من منتسبي الشركة 
املذكورة .  وأكـد الوزير اجلبوري خال 
اللقاء على ان تخصيص قطع أراٍض 
ووحدات ســكنية للموظفني يعد 
من املواضيع املهمــة والتي حتظى 
باالولوية لدى الوزارة أنسجامـاً مع 

توجه احلكومــة احلالية بحل أزمة 
السكن كونها من أهـم املشكات 
والعائلة  املواطــن  تواجــه  التــي 
، ووجه بضرورة االســراع  العراقية 
في متابعة سير االجراءات وأيجـاد 
للمشــكات  املناســبة  احللــول 
العالقة بني الشركات ودوائر الدولة 

ووعد ســيادته   ، باملوضوع  املعنية 
بالتدخل الشــخصي والفوري حلل 
هــذه املشــكلة وتلبيــة مطالب 
من  عدد  مع  بالتوجــه  املتظاهرين 
وممثلني  الوزارة  مركز  في  املسؤولني 
عن الشــركة العامة لاســمنت 
العراقية الى أمانـــة بغداد وأجراء 

لقاء مباشــر مع السيدة أمينـــة 
بغداد لغرض جتاوز هذه املشــكلة 
وحسمها أنطاقاً من كون موضوع 
السكن حقاً طبيعياً للموظف ومن 
االولويات في عمل الوزارة لتحسني 
الواقع املعيشي ملوظفيهـا من دون 

أستثنـاء .

بغداد _ الصباح الجديد :
اطلقْت وزارة العمل والشــؤون االجتماعية، امس 
االربعــاء، الدفعة االولى من راتــب املعني املتفرغ 

لـ16 الف مستفيد من املشمولني اجلدد.
وقال وزير العمل والشؤون االجتماعية باسم عبد 
الزمــان في تصريح صحفــي، ان »الوزارة اطلقت 
راتب املعني املتفرغ لـ 16 الف مســتفيد تقدموا 
بطلبات الشــمول عبر املوقــع االلكتروني اخلاص 

باستمارة املعني املتفرغ«.
واشــار الى ان »الوزارة ســوف تتوقــف قريباً عن 
تسلم طلبات التقدمي بعد ان جتاوز عدد املتقدمني 
100 ألف شــخص، مؤكداً ان جميع هؤالء سيتم 
ان تنطبــق عليهم  بالراتب شــرط  شــمولهم 

الشروط والضوابط النافذة«.
وبــني الوزيــر ان »الدفعة االولى من املشــمولني 
لهذا العــام بلغت 16 الف مســتفيد في بغداد 
الدفعات  ان تشــمل  املؤمــل  واحملافظــات، ومن 
الاحقة عــدداً اكبر بعد ان يتم تدقيقها من قبل 
اللجان الطبية اخملتصة والتأكد من صحة التقارير 

الطبية«.
واردف بالقول ان »صرف راتب املعني املتفرغ سيتم 
عن طريق بطاقــة املاســتر كارد«، منوهاً الى ان 
»اطــاق هذه الرواتــب تزامن مع صــرف الدفعة 
الثالثة من منحة الطوارئ اخلاصة بالعاطلني عن 

العمل والتي شملت 100 الف مستفيد«.

ذي قار _ الصباح الجديد : 
اعلنت شركة نفط ذي قار ، عن توفير 850 فرصة 

عمل ألبناء احملافظة وفي شتى االختصاصات.
وقال مدير اعام الشركة علي وارد في بيان تلقت 
» الصباح اجلديد » نســخة منــه، ان » هذا يأتي 
إلعطــاء محافظة ذي قار اهميــة خاصة واولوية 
اكراماً الهلهــا وماقدموه من  تضحيات ومواقف 

وطنية كبيرة”.
واضاف »ســعينا منذ زمن طويل للمطالبة بهذه 
الدرجات بعد ان مت تعيني الكثير من املهندســني 
واجليولوجيــني والكيمياويــني ووظائــف اخــرى 

للحرفيني والعمال«.
وتابع ان »هذه الدرجات ســتكون مقسمة بواقع 
250 درجــة في حقــل الغراف النفطــي ويكون 
التقدمي عليها من خال اللجنة املركزية في مكتب 
تشــغيل الرفاعي و 200 درجة في حقل الناصرية 
يكون التقدمي عليها من خال جلنة تعيينات حقل 
الناصرية فيما خصصت 400 درجة ملقر الشركة 
في منطقة اخلميسات ويَكون التقدمي عليها من 

خال جلنة تعيينات مقر الشركة«.
واكــد املدير العام ان »وقت التقدمي ســيكون من 
خال آلية تضعها وزارة النفط قريباً بالتقدمي عبر 

رابط الكتروني«.
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الصباح الجديد - وكاالت: 
أعلنت الســلطات الهولندية، توقيفها 
إرهابيتــن مــن مواطنيهــا، تنتميــان 
من  ترحيلهما  بعــد  »داعش«،  لتنظيم 

تركيا.
وقالــت النيابة العامــة الهولندية، في 
بيــان، أن الســلطات املعنيــة أوقفت 
اإلرهابيتــن عقب وصولهــن إلى مطار 
سخيبول في العاصمة أمستردام، امس 
األول الثالثاء، بحســب ما ذكرته وكالة 

»األناضول »التركية.
وأوضح البيان أن »إحداهن لديها طفلن 
وتقدمت بطلب إلى السفارة الهولندية 
بأنقرة نهايــة أكتوبر املاضي، أما الثانية 
فجرى توقيفها بتركيــا في يناير 2018، 
وستجري إحالة اإلرهابيتن إلى محكمة 

روتردام، يوم اجلمعة املقبلة«.
مؤخرا  أعلنت  التركية  الداخلية  وكانت 
عــن ترحيل إرهابيتن حتمالن اجلنســية 

الهولندية، إلى بلدهما.

الصباح الجديد -وكاالت: 
الليبي، في مدينة  النواب  طلب مجلس 
طبــرق، شــرقي البالد، من الســلطات 
في واشــنطن توضيحا حول دعوة وزارة 
اخلارجيــة األمريكية إلــى وقف هجوم 
اجليش الليبي بقيادة املشــير حفترعلى 

طرابلس.
ونقلــت وكالة »ســبوتنيك« عن رئيس 
جلنة الشــؤون اخلارجية والتعاون الدولي 
مبجلس النواب الليبي، يوسف العقوري: 
»نحن طلبنا من الســلطات األمريكية 
أحــد  تصريحــات  حــول  توضيحــات 
املسؤولن بخصوص وقف هجوم اجليش 

الوطني على طرابلس«.
وأوضح العقوري أن »قــرار قيادة اجليش 
الوطني لتحرير مدينة طرابلس هو نتيجة 
لفشل تنفيذ بند الترتيبات األمنية الذي 
نص عليه االتفاق السياسي وهو ما جعل 
مؤسسات الدولة في العاصمة طرابلس 
حتت قبضة مجموعات مســلحة، وهو 
أمــر حذرنا منه كثيرا ولألســف دون أن 
تتلقى حتذيراتنــا اهتماما«، موضحا أنه 
املســلحة  قواتنا  النهاية حتركت  »وفي 
من  ومؤسســاتها  العاصمة  لتخليص 
قبضة تلك اجملموعات التي هيمنت على 
الليبين وأصبحــت حكومة  مقــدرات 

الوفاق نفسها حتت قبضتها«.
ودعت الواليات املتحــدة األمريكية، في 
وقت ســابق، قائــد »اجليــش الوطني« 
الليبي، خليفة حفتر، إلى وقف هجومه 
التي تســيطر  العاصمة طرابلس  على 
عليها حكومة الوفاق الوطني برئاســة 

فائز السراح املعترف بها دوليا.
وقالت وزارة اخلارجية األمريكية، في بيان 
لها، بعد زيارة وزيري اخلارجية والداخلية 
الوطنــي بطرابلس  الوفــاق  حلكومــة 
لواشــنطن، أن الواليــات املتحدة تدعو 
اجليش الوطني الليبي إلى إنهاء هجومه 

على طرابلس.

هولندا توقف 
إرهابيتين من »داعش« 

بعد ترحيلهما من تركيا

مجلس النواب الليبي 
يطلب توضيحا من 

واشنطن!

متابعة - الصباح الجديد:

شن  انه  االســرائيلي  اجليش  أكد 
ضربات جوية »على نطاق واســع« 
امــس األربعــاء ردا علــى إطالق 
صواريخ من سوريا باجتاه اسرائيل 

قبل يوم.
وكان اجليش اإلسرائيلي أعلن امس 
األول الثالثــاء أن دفاعاتــه اجلوية 
اعترضت أربعــة صواريخ أطلقت 
من سوريا اجملاورة، بينما أفاد املرصد 
الســوري حلقوق اإلنسان أن اجلانب 
اإلســرائيلي رد بشــن غارات على 

أهداف قرب دمشق.
وأعلــن اجليــش االســرائيلي في 
تغريدة على حســابه فــي تويتر 
صباح امس األربعاء إنه شن ضربة 
»على نطاق واســع« اســتهدفت 
مواقــع للنظام الســوري ولفيلق 

القدس اإليراني.
وقال اجليش في تغريدته »مقاتالت 
نفذت هجمات  االسرائيلي  اجليش 
أهداف  علــى  واســع  نطاق  على 
عســكرية لفيلق القدس االيراني 
الســورية  املســلحة  والقــوات 
في ســوريا، مبا في ذلــك صواريخ 
أرض جــو ومقار قيادة عســكرية 

ومستودعات وقواعد عسكرية«.
ونشر اجليش خارطة لستة مواقع 
بالقرب  بقصفهــا معظمها  قام 
مــن العاصمة الســورية، وموقع 
بالقرب مــن احلدود االســرائيلية 

متاما.
وذكــر اجليش الذي نــادرا ما يعلن 
األراضي  عن شــنه هجمات على 
السورية أن »صاروخا سوريا مضادا 
اســتهداف  خالل  أطلق  للطيران 
مواقع اإلرهاب السوريـة واإليرانيـة 
علــى الرغم مـــن التحذيـــرات 
الواضحـة باالمتنـاع عـن القـيام 

ذلـك«.
وتابــع »نتيجــة لذلــك مت تدمير 
عدد مــن بطاريات الدفــاع اجلوي 

السورية«.
»هجوم كثيف« 

نقلــت وكالــة األنباء الســورية 
مصدر  عــن  )ســانا(  الرســمية 

متام  »فــي  إنه  قولــه  عســكري 
والدقيقــة  الواحــدة  الســاعة 
األربعاء،  اامس  فجر  من  العشرين 
قام الطيران احلربي اإلســرائيلي ، 
باستهداف محيط مدينة دمشق 

بعدد من الصواريخ«.
وأضــاف »علــى الفــور تصــدت 
منظومــات دفاعنا اجلوي للهجوم 
اعتراض  مــن  ومتكنت  الكثيــف، 
وتدميــر  املعاديــة  الصواريــخ 
إلى  الوصــول  قبــل  معظمهــا 
إلى أن العمل  أهدافها«، مشــيراً 
مستمر لـ«حتديد األضرار واخلسائر 

التي خلفها العدوان«.
وحتدث مراسل لوكالة فرانس برس 

في دمشــق امس األربعاء عن دوي 
انفجارات ضخمة في العاصمة.

ولم يوضح اجليش االســرائيلي ما 
إذا كان الصاروخ السوري قد تسبب 
بأضــرار، لكنه قال فــي تغريداته 
على تويتر »نحمل النظام السوري 
على  تقع  التي  األعمال  مسؤولية 
األراضي السورية ونحذرهم من اي 

هجمات أخرى على اسرائيل«.
وأكــد »نحن مســتعدون خملتلف 
العمل  وسنواصل  السيناريوهات 
بحــزم طاملا أن ذلك ضــروري ضد 

حتصن إيران في سوريا«.
وكان اجليــش االســرائيلي شــن 
اجلهــاد  حركــة  ضــد  عمليــة 

األسبوع  غزة  اإلسالمي في قطاع 
املاضي. وبالتزامن مع هذه احلملة، 
اســتهدفت ضربة منزل أحد قادة 
احلركة أكــرم العجوري ما أدى إيى 

سقوط قتيلن أحدهما ابنه.
واتهمت ســوريا اســرائيل بشن 
العبرية  الدولة  لكن  الهجوم  هذا 

التزمت الصمت.
اندلعت في  ان مواجهــات  ويذكر 
غزة بعــد اغتيال إســرائيل بهاء 
أبو العطا القيادي العســكري في 
حركة اجلهاد اإلســالمي التي ردت 
بإطالق صواريخ في اجتاه إسرائيل. 
أن احلركة  وقال اجليش االسرائيلي 

أطلقت نحو 450 صاروخا.

بشــن  اإلســرائيلي  الطيران  ورد 
عشــرات الغــارات اجلويــة التي 
استهدفت خصوصا مواقع حلركة 

اجلهاد االسالمي، كما قال اجليش.
لكن بعد يومن من بدء املواجهات 
قتــل ثمانيــة مــن أفــراد عائلة 
فلســطينية واحدة ،رجل وامرأتان 
وخمسة أطفال ، في ضربة في دير 
البلح بجنوب القطاع احملصار الذي 
يبلغ عدد ســكانه نحــو مليوني 

نسمة.
وقال اجليش اإلسرائيلي في البداية 
إنه اســتهدف قيادي فــي اجلهاد 
اإلسالمي، لكن احلركة االسالمية 
املسلحة أوضحت أن الرجل »ليس 

قائــدا وال عضوا بــارزا في حركة 
اجلهاد اإلســالمي« بــل »معروف 
في منطقته كشخص محسوب 
على اجلهاد اإلسالمي، لكنه ليس 

قائدا«.
وفتح اجليش االســرائيلي حتقيقا 
في ســقوط ضحايا مدنين »غير 

متوقعن« في هذه الضربة.
وأســفر التصعيد بن اجلانبن عن 
مقتل 34 فلســطينيا وجرح 110 
الصحة في  وزارة  آخرين، حســب 

القطاع.
بعد جهود  للتهدئــة  اتفاق  وابرم 
بذلتهــا مصــر واألمم املتحدة ملنع 

تصعيد أخطر بن اجلانبن.

متابعة - الصباح الجديد:
في إطار االنتخابــات البرملانية املقررة 
في 12 كانــون األول ، أجريت مناظرة 
تلفزيونية امــس األول الثالثاء بن كل 
من رئيــس الــوزراء البريطاني بوريس 
جونســون وزعيم املعارضة العمالية 

جيرميي كوربن. 
وشــهدت املناظــرة، التي اســتمرت 
لساعة، مواجهة حادة حول بريكست، 
وأتت في ظل اســتياء األحزاب األخرى 
األقــل متثيــال وال ســيما »الليبرالي 
الدميقراطي« و«القومي االسكتلندي« 

املؤيدين للبقاء في االحتاد األوروبي.
آملــن في حتســن موقعهمــا قبل 
االنتخابــات البرملانية، تواجه مســاء 
امس األول الثالثاء كل من رئيس الوزراء 

البريطانــي بوريس جونســون وزعيم 
املعارضــة العماليــة جيرميي كوربن 
األولى  هــي  تلفزيونية  مناظــرة  في 
بينهما. ومن املقرر أن جترى االنتخابات 

التشريعية في 12 كانون األول.
وقال رئيس الــوزراء البريطاني احملافظ 
»لنضع حدا للمراوغــات واملماطالت، 
واملأزق واالنقسامات«. ويعّول جونسون 
الــذي وصل إلى الســلطة أواخر متوز 
على االنتخابات املقبلة للحصول على 
غالبية برملانية بعدما أفشــل البرملان 
وعوده في تنفيذ بريكست الذي أرجئ 

حتى أواخر كانون الثاني.
وصرح جونســون قائال »ما أن نتمكن 
مــن مترير هــذا االتفاق فــي البرملان، 
وميكننا ذلــك في األســابيع املقبلة، 

الشــعب«.  ألولويات  التصدي  ميكننا 
إبرام اتفاق  ويســعى جونســون إلى 
جتــاري جديد مع االحتــاد األوروبي بعد 
خروج بالده من التكتــل وقبل انتهاء 
األول  كانــون  في  االنتقالية  الفتــرة 
2020، وهــي مهلــة اعتبرها خصمه 

غير واقعية.
مــن جانبه قال كوربــن »لن تنجحوا 
في ذلك في بضعة أشــهر وتدركون 
هــذا األمر متامــا«، معتبــرا أن األمر 
ســبع  األرجح  »علــى  سيســتغرق 
ســنوات مــن التفاوض إلجنــاز اتفاق 
جتاري«. كما اتهم كوربن رئيس الوزراء 
بعقد »اجتماعات سرية« مع الواليات 
املتحــدة لفتح قطاع الصحة العامة 
جزئيا أمام شركات األدوية األمريكية. 

ورد جونســون معتبرا األمر »مختلقا 
بالكامل«.

 اجلمهور يستهزئ
وهاجم جونســون زعيم حزب العمال 
على خلفية تردده في ملف بريكست، 
ورد كوربن »األمر واضح جدا« مضيفا 
»ثالثة أشــهر للتفــاوض على اتفاق 
بريكســت جديد« و«ســتة أشــهر 
)إلجراء( اســتفتاء« يتيح للبريطانين 
املوافقة عليــه أو البقــاء في االحتاد 

األوروبي.
ولم يكشف زعيم حزب العمال ما إذا 
ســيؤيد بريكست أو البقاء في االحتاد 
األوروبي في حال أجري هذا االستفتاء، 
إلرادة  رضوخــه  بتأكيــد  مكتفيــا 

الهجوم األعنف شّنه  أن  إال  الشعب. 
أحد احلاضريــن للمناظرة حيث اتهم 
الرجلــن بأنهما لم يرتقيا ملســتوى 
النقاش، متسائال كيف ميكن ألحد أن 

يثق بهما.
واســتهزأ احلاضرون، وهم من أنصار 
احلزبــن، مرارا بتصريحــات كل من 
وســائل  شــهدت  كما  الرجلــن. 
حادا  ســجاال  االجتماعي  التواصل 
بن احلزبن اللذين اعتبر كل منهما 

مرشحه فائزا في املناظرة.
واستمرت املناظرة ملدة ساعة واحدة 
وهــي األولــى املتلفــزة التي جتمع 
زعيمي احلزبــن األكبر في بريطانيا، 
األقل  وسط استياء األحزاب األخرى 
الليبرالي  احلــزب  وال ســيما  متثيال 

القومــي  واحلــزب  الدميقراطــي 
االســكتلندي املؤيديــن للبقاء في 

االحتاد األوروبي.
مركز  أجراه  اســتطالع  وبحســب 
يوغوف ونشــرته صحيفة »ذا تاميز« 
مساء الثالثاء يتصدر احملافظون نوايا 
التصويت مــع 42 باملئة مقابل 30 
باملئة حلزب العمال. لكن على الرغم 
من تقدم احملافظن في استطالعات 
الرأي، يشير احملللون السياسيون إلى 
أنه من غير املمكــن التنبؤ بنتيجة 
االنتخابات. وأعطى اســتطالع آخر 
أجــراه مركــز يوغوف بعــد انتهاء 
املناظــرة التلفزيونيــة جونســون 
نســبة تأييد بلغت 51 باملئة مقابل 

49 باملئة لكوربن.

مواجهة حادة بين جونسون وكوربن قبل االنتخابات البرلمانية بشأن بريكست
في ظل استياء األحزاب األخرى األقل تمثيال

اثر محاولة ضربها بأربعة صواريخ

اسرائيل تشن هجوما جويا واسع النطاق على مواقع عسكرية في سوريا

نقلت وكالة األنباء 
السورية الرسمية 
)سانا( عن مصدر 

عسكري قوله إنه »في 
تمام الساعة الواحدة 

والدقيقة العشرين 
من فجر األربعاء، 

قام الطيران الحربي 
اإلسرائيلي، باستهداف 

محيط مدينة دمشق 
بعدد من الصواريخ
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بغداد ـ الصباح الجديد:
بلغــت كميات النفــط العراقــي املصدرة 
 545 الى اململكة األردنية الهاشــمية نحو 
ألف برميل مت تفريغهــا في مصفاة البترول 
األردنيــة، على وفق ما أعلنــت وزارة الطاقة 

والثروة املعدنية، أمس األربعاء.
وأضافــت الــوزارة األردنيــة، أن »مجمــوع 
الكميات التي وصلت األردن منذ نهاية شهر 
آب املاضي، وحتى 9 تشرين ثاني احلالي، بلغت 
74.1 ألــف طن نفــط، مت نقلها من مصفاة 
بيجي في العراق إلى مصفاة البترول األردنية 

في الزرقاء مبعدل 10 آالف برميل يوميا«.
وقالت الوزارة إن عمليــة التزويد من العراق 

مستمرة، برغم االحداث اجلارية فيه.
وبدأت وزارة الطاقة والثروة املعدنية التعاون 
مع اجلانــب العراقي مطلع أيلول املاضي من 
خالل العمل مبذكرة تفاهم خاصة بشــراء 
نفط العراق الذي تتواصل عملية نقله على 

وفق البرنامج املتفق عليه بني البلدين.

بغداد ـ الصباح الجديد:
العراقي،  املركــزي  البنك  بيانــات  أظهرت 
ارتفاع قيمــة مبيعات العملــة األجنبية 
في مزاده إلــى 235.56 مليون دوالر، مقارنة 
مببيعــات مــزاد االثنني؛ والبالغــة 229.42 
مليــون دوالر، بزيادة قيمتهــا 6.14 مليون 

دوالرا.
وبلغ ســعر الصرف 1190 ديناراً لكل دوالر، 
وفقــاً لبيانات البنــك املركزي، فــي املزاد 

املنعقد مبشاركة 33 مصرفاً.
وذكر املركــزي، أن إجمالي البيع الكلي بلغ 

265.8 مليون دوالر.
وأوضــح، أن حجم املبالــغ املبيعة لتعزيز 
أرصدة املصارف في اخلــارج بلغت قيمتها 
234.96 مليــون دوالر، في حني بلغ إجمالي 

النقد املبيع 600 ألف دوالرا.
وخالل مزاد االثنني، أظهــرت بيانات البنك 
ارتفاع قيمــة مبيعات  العراقــي،  املركزي 
العملة األجنبيــة إلى 229.42 مليون دوالر، 
مقارنــة مببيعات مــزاد األحــد؛ والبالغة 

175.14 مليون دوالر.

 545 ألف برميل نفط 
صادرات العراق إلى األردن

235.6 مليون دوالر 
مبيعات المركزي 

بغداد ـ الصباح الجديد:

في  النــواب  صــوت مجلــس 
مســاء  املنعقــدة،  جلســته 
اجمللس  برئاســة  رئيس  الثالثاء، 

 محمد  احللبوسي
 وبحضور 220   نائبا  على مشروع 
قانــون التعديــل األول لقانون 
هيئة النزاهة رقم )30( لســنة 
2011 والكســب غير املشروع؛ 
واملقــدم مــن جلــان النزاهــة 
اجملتمع  ومؤسسات  والقانونية 

املدني والتطوير البرملاني.
وذكر مجلس النــواب، في بيان 
أن »قانون  األربعــاء،  امــس  له 
الكســب غير املشــروع يعمل 
وملنع  العام،  املــال  على حماية 
اخلاصة  املصالح  تضارب  حاالت 
ولضمان  العامة،  املصلحة  مع 
متويــل  مصــادر  مشــروعية 
وغير  السياســية  التنظيمات 

احلكومية«.
وأضــاف اجمللــس، أن القانــون 
ســيعمل على إخضــاع الذين 
يستغلون مناصبهم الوظيفية 
في الكســب غير املشروع من 
القانونية؛  العام للمسألة  املال 
هيئة  صالحيــة  مــد  ولغرض 
النزاهة إلى اجلرائم املرتكبة في 
واملنظمات  والنقابات  االحتادات 
غيــر احلكوميــة واجلمعيــات 
اللتزامات  ولالستجابة  املهنية 

العراق الدولية.
وأنهى اجمللس، خالل ترأس بشير 
حــداد نائب الرئيــس جانبا من 
ملشروع  األولى  القراءة  اجللسة، 
قانون انتخابات مجلس النواب؛ 

واملقدم من اللجنة القانونية.
وأوضــح مجلــس النــواب، أن 
انتخابات  إلجراء  يهدف  القانون 
وجتربة شــفافية  نزيهــة  حرة 
عاليــة، ولغــرض متثيــل إرادة 
الناخب متثيال حقيقيا وفســح 
املشــروعة  للمنافســة  اجملال 

ومنح الفرص املتكافئة.
في  النــواب،  مجلــس  وصوت 
اجللســة على التعديــل األول 
 (9( املوحد رقم  التقاعد  لقانون 
لسنة 2014، واملقدم من جلنتي 

املالية والقانونية.
وقال مجلس النواب، إن »تعديل 
حتســني  لغرض  جاء  القانــون 
الواقع املعيشــي للمتقاعدين، 
وحتقيق املســاواة والعدالة في 

احتساب احلقوق التقاعدية«.
وأضاف اجمللس، أن »تعديل قانون 

املتقاعدين  يدعــم  التقاعــد 
باالستفادة من الدرجات الناجتة 
عن حركة املالك في استقطاب 
وتعديل  الشــبابية،  املــالكات 
الوجوبــي  القانونــي  الســن 

لإلحالة الى التقاعد«.
إن تشــريع  اجمللس،  رئيس  وقال 
تعديل القانون سيوفر 202 ألف 
درجــة وظيفية للعــام 2020، 
إضافة إلى توفير 51 ألف درجة 

وظيفية في العام 2021.
العراقي،  الــوزراء  ورفع مجلس 

فــي 15 تشــرين األول املاضي، 
التقاعد  مقترح تعديل قانــون 

إلى مجلس النواب.
قانون  بتعديل  املقترح  ويقضي 
التقاعد ليكون السن القانوني 

للتقاعد 60 عاما.
ويحال على التقاعد في العراق 
كل مــن لديه خدمــة فعلية 
تصل لـــ30 عاماً أو بلغ ســن 
التقاعد القانوني وهو 63 عاما. 
الوزراء  السياق، قرر مجلس  في 
تخفيــض الرســوم اجلمركية 

الســيارات  علــى  املفروضــة 
باملائة   100 بنســبة  الهجينة 

للسنة األولى.
وأرجــع قــراره؛ من أجــل قيام 
الشــركة اخملتصــة بتخفيض 
الهجينة؛  الســيارات  أســعار 
علــى  املواطــن  لتحفيــز 
اســتخدامها ملا لــه من فوائد 

اقتصادية وبيئية هامة.
عدة  الــوزراء  مجلس  وناقــش 
جدول  علــى  مدرجة  ملفــات 
أعماله وأصدر عددا من القرارات 

بشأنها.
له،  بيان  بحســب  اجمللس،  وأقر 
قيــام وزارة اإلعمار واإلســكان 
والبلديات بإدراج مشروع مسح 
وفرز األراضي الســكنية بإجراء 
مناقلــة مــن تخصيصاتهــا 
لعــام 2019، ووافــق على زيادة 
التخصيــص املالــي املقر إلى 
دائرة ماء بغــداد. ومتت املوافقة 
4.52 مليار  على إضافة مبلــغ 
دينــار إلى التخصيص املالـــي 

للدائـرة.

مجلس النواب يصوت على مشروع قانون الكسب غير المشروع
تعديل قانون التقاعد يوفر 253 ألف وظيفة

قانون الكسب غير 
المشروع يعمل على 
حماية المال العام، 
ولمنع حاالت تضارب 
المصالح الخاصة مع 
المصلحة العامة، 
ولضمان مشروعية 
مصادر تمويل 
التنظيمات السياسية 
وغير الحكومية

جلسة سابقة جمللس النواب

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــف وزيــر الطاقة الروســي 
ألكسندر نوفاك أمس األربعاء عدم 
بعد إلعالن ما سيكون  استعداده 
عليه موقف وزارته إزاء اتفاق إنتاج 
النفط العاملــي في اجتماع أوبك+ 

املقبل في فيينا.
وجتتمع منظمــة البلدان املصدرة 
للبتــرول )أوبك( فــي اخلامس من 
فــي مقرها  املقبل  األول  كانــون 
في فيينا ويلــي ذلك محادثات مع 
األخرين  املصدرين  مــن  مجموعة 
يعرف  فيمــا  روســيا  بينهم  من 

بأوبك+.
وفــي وقــت قــال فيــه نوفــاك 
للصحافيني إن "بالده تعتزم إنتاج 
ما يتــراوح بــني 556 و560 مليون 
طن من النفط هذا العام )11.17-

11.25 مليون برميل يوميا("، أكد أن 
"روسيا، املشاركة في اتفاق عاملي 
خلفض إنتاج النفط، ستستهدف 
االتفاق  بتعهداتها مبوجب  االلتزام 

في تشرين الثاني املاضي".
لكن وحيد علــي كبيروف الرئيس 
التنفيــذي وأكبــر مســاهم في 
شركة لوك أويل، قال للصحافيني 
أمس، إن "ثاني أكبر شركة إلنتاج 
النفط في روسيا تتوقع اتخاذ قرار 
في آذار املقبل بشــأن ما إذا كانت 
أوبك وحلفاؤها ســيمددون اتفاقا 
خلفض إنتاج النفــط حتى نهاية 

."2020
دميترييف  كيريل  قال  السياق،  في 
رئيس صندوق االســتثمار املباشر 

أيضاً،  أمس  للصحافيني،  الروسي 
التوقعات  بشــأن  سؤال  على  ردا 
حيــال اجتماع بني أوبك واملنتجني 
مــن خــارج املنظمة مــن املقرر 
عقده في كانون األول، إن "الطلب 
العاملي على النفط رمبا يرتفع مع 

تراجع احلروب التجارية العاملية".
"بالطبــع،  دميترييــف:  وأضــاف 
اللجنــة ســتفحص الطلب في 
أن  نتوقع  لكننا  النفط..  أســواق 
الوضع بشأن الطلب رمبا يتحسن 
املتحدة  الواليــات  مــع خفــض 
للضغط علــى الصني في احلروب 

التجارية".
وانخفضت أســعار النفط لليوم 
الوقت  األربعــاء في  الثالث أمس 
الذي عززت فيه زيادة في مخزونات 
بشــأن  اخملاوف  األمريكية  اخلــام 
منو اقتصادي عاملــي باهت، بينما 
انحسرت اآلمال في أي حترك على 
جبهة احلرب التجارية بني الواليات 

املتحدة والصني.
ومحت العقــود اآلجلة خلام غرب 
األمريكي  الوســيط  تكســاس 
املكاســب التــي حققتهــا في 
التعامــالت املبكــرة وانخفضت 
ســتة ســنتات أو 0.1 باملئة إلى 
أن  بعــد  للبرميــل،  دوالر   55.15
تراجعت ما يزيــد عن أربعة باملئة 

على مدى اجللستني السابقتني.
وبلغت العقــود اآلجلة خلام برنت 
للبرميــل منخفضة  دوالر   60.71
20 سنتا أو 0.3 باملئة. وتراجع برنت 
3.8 باملئــة على مدى اجللســتني 

السابقتني.
وأظهــرت بيانــات مــن معهــد 
البترول األمريكي مســاء الثالثاء 
أن مخزونــات اخلام فــي الواليات 
املتحدة، أكبر مســتهلك للنفط 
زادت ســتة ماليني  العالــم،  في 
برميل في األسبوع املنتهي في 15 
تشــرين الثاني إلى 445.9 مليون 

برميل.
وتُضاف الزيادة إلى اخملاوف بشــأن 
فائض في اإلمدادات بعد أن ذكرت 
رويترز أن روســيا، ثاني أكبر منتج 
في العالم للنفط، من املستبعد 
أن تدعــم مزيدا مــن اخلفض في 
النفط حني جتتمع منظمة  إنتاج 
)أوبك(  للبتــرول  املصدرة  البلدان 
يومي اخلامس والسادس من كانون 

األول في فيينا.
واتفقت روســيا ومنتجون آخرون 
خفض  علــى  أوبك  مــع  للنفط 
اإلنتــاج 1.2 مليــون برميل يوميا 
في  األســعار،  لتعزيز  آذار  حتــى 
حتالف للمنتجني معروف باســم 

أوبك+.
ومــن املقــرر أن تصــدر البيانات 
احلكومــة  خملزونــات  الرســمية 
معلومات  إدارة  مــن  األمريكيــة 

الطاقة.
وتباطأ الطلب األمريكي على اخلام 
خالل حرب جتارية ممتدة مع الصني. 
وانحسرت اآلمال بإنهاء النزاع عبر 
توقيع ما يســمى باتفاق املرحلة 
واحد بني اجلانبني في ظل خالقات 

بشأن إلغاء رسوم جمركية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
جمع عمالق التجــارة اإللكترونية 
الصينــي علي بابا مــا يصل إلى 
12.9 مليار دوالر في إدراج مهم في 
هوجن كوجن، وهو أكبر بيع أســهم 
في املدينة في تسع سنوات وميثل 
مســتوى قياســيا عامليــا للبيع 

الثانوي العابر للحدود لألسهم.
وســُينظر إلى الصفقة على أنها 
احتجاجات  بعد  لهوجن كوجن  دفعة 
مناهضة للحكومة مستمرة منذ 
خمسة أشــهر وانزالق املدينة في 
اآلونة األخيرة إلى أول ركود لها في 

عشر سنوات.
بابا بتسعير األسهم  وقامت علي 
عند 176 دوالر هــوجن كوجن )22.49 
دوالر أمريكي( لكل سهم، بخصم 
2.9 باملئة مقارنة مع ســعر إغالق 

الســهم في نيويورك، ممــا يؤكد 
معلومات ذكرتهــا رويترز في وقت 
سابق. بحســب ما قالت الشركة 

في بيان لها.
ويعني السعر أن علي بابا ستجمع 
ما ال يقل عــن 88 مليار دوالر هوجن 
)11.3 مليــار دوالر( وهو رقم  كوجن 
إجمالي ذو رمزية ألن الرقم ثمانية 
مرتبط باالزدهار واحلظ الطيب في 

الثقافة الصينية.
وقــد يبلــغ إجمالي املبلــغ الذي 
ســيجري جمعه من الصفقة في 
نهاية املطــاف 12.9 مليار دوالر إذا 
متت ممارسة خيار التخصيص الزائد 

لألسهم.
وأغلقــت أســهم علــي بابا في 
نيويورك يــوم الثالثاء عند 185.25 
اإليــداع  ســهم  ويســاوي  دوالر. 

في  املــدرج  بابا  لعلي  األمريكــي 
نيويورك ثمانية من األســهم في 

هوجن كوجن.
وتأتــي صفقة علي بابــا في فورة 
العــام، في  أواخر  لبيع األســهم 
الوقت الذي تســارع فيه شــركة 
أرامكو  العمالقة  الوطنية  النفط 
عام  طرح  لتســعير  الســعودية 
أولي كبير للغاية مبا يكفي لتجاوز 
الرقم القياســي اخلاص بعلي بابا 
لطــرح قيمته 25 مليــار دوالر في 

.2017
ومن شأن إمتام صفقة أرامكو عند 
النطاق السعري األعلى جمع 25.6 
مليار دوالر وتقييم الشــركة عند 
1.7 تريليون دوالر، مبا يقل عن تقييم 
عند تريليوني دوالر كانت الشركة 

تسعى في األصل للوصول إليه.

الروس يلتزمون الصمت بشأن الموقف 
من اجتماع أوبك+ المقبل

علي بابا تجمع 12.9 مليار دوالر
 في إدراج قياسي بهونج كونج

أسعار النفط تنخفض لليوم الثالث على التوالي 
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ثقافة
سالم مكي

8دراسة

يوسف عبود جويعد 

ميتاز الروائي عبــد اخلالق الركابي، مبا 
ميتلك من خبرة وممارسة ودراية ووعي، 
في عملية فن صناعــة الرواية التي 
متكنه بلم محاور الســرد واالمساك 
الســرد  وخيوط  الروائي  بالنســيج 
بشــكل متقــن، وهــو الــذي يقوم 
بحياكة هذا النســيج السردي لكي 
ماثالً نصــب عينيه، في  دائماً  يكون 
رواية )خانة الشــواذي(، يقدم لنا هذا 
التداخــل بطــراز جديــد ومختلف، 
رغم بقاء الصفــة الغالبة لديه في 
عمليه تدوين النص الســردي الروائي 
الذي يكون مزدحمــاً ومتدفقاً وزاخراً 
واألزمنــة  واألحــداث  بالشــخوص 
واألمكنة الــذي ال يتوانى أو يتقاعس 
عن ضخهــا في منت النــص، دون أن 
يغفل أي شاردة أو واردة تخص عملية 
البناء الــذي يحتاج هذا اجلهد الفني 
املطلوب من أجل اكتمال عملية سير 
األحــداث وفق ســياقها الفني الذي 
مييزه عن ســواه للوصول إلى النضج 
الفني املطلوب، حيــث جند أنه عمد 
في تدوين الفصــول إلى تنوعها بني 
أن تكون مرقمة متسلســلة، لتعود 
ثانيــة مرقمة ومتسلســلة، وتعود 
وتعود  ومتسلســلة  مرقمــة  ثالثة 
رابعة متسلســلة ومرقمة، وتتخلل 
كل محور من تلك احملاور فصل معنون 
كتابة، ويعد هــذا الفصل احملور األول 
للولوج إلى الفصول املرقمة، وفي ذلك 
غاية يريد أن يقدمهــا الروائي ضمن 
النسق الذي اختاره لبناء هذا النص، 
فالفصــول املرقمــة االولــى تخص 
إلى  التي بعثت مــن طه  الرســائل 
االستاذ نزار من أجل جمعها وربطها 
روائي،  ومتابعتها إلخراجهــا كعمل 
وهي األحداث التــي دارت في مدينة 
بدرة احلدوديــة املتاخمة للجارة إيران، 
والفصول املرقمة الثانية املتسلسلة 
فإنهــا تقدم لنا األحــداث التي دارت 
خارج أســوار تلك املدينــة، والثالثة 
التي تتعلــق بحكاية نــادر والرابعة 
وهي األهم والتي تلفت االنتباه تؤكد 
مدى اهتمــام الروائي بتلك الصنعة، 
فإنها تخص أحداثا حصل عليها نزار 
من احملامي رفعت مــن خالل محضر 
التحقيقات التــي دونت عند اعتقال 
طالل باتهامــه مبقتل فيصل األحمر 
عند غرق الباص اخلشبي )دك النجف( 
التي دورها نــزار لتدخل ضمن أحداث 
هذا النص، والتي حتمل اللغز الكبير، 
بــل إنها تتضمن فــي مبناها لغزين 
محيريــن، أولهما حكاية هروب ملك 
املنفية فــي مدينة بدرة، حيث كانت 
تلك املدينة أشــبه مبنفى يرسل إليه 
كل من صــدر فيه احلكــم بالنفي، 
وكانت ملك واحدة من هؤالء املنفيني، 
وســكنت بيت فيصل األحمر إال أنها 

أحبت نادر بشير وهربت معه بعد أن 
حملت منه، هذا اللغز االول أما الثاني 
فهو مقتــل فيصل األحمر الذي أخذ 
الباص اخلشبي بعد أن علم باعتقال 
نادر مــن أجل أن ينتقــم منه، كونه 
مســؤوالً عن حيــاة املعتقلة ملك، 
وقد تعرض للســجن بسبب هروبها 
لوال تدخل آمر ســرية اخليالة، وهكذا 
فإن احملــور الرابع للفصــول يعني أن 
األحداث التي تضمنها خارج االحداث 
التي كان يرسلها طه إلى نزار وكذلك 
خارج االحداث التــي هي بعيدة عما 
يدور في مدينة بــدرة، وأنها محاضر 
حتقيقــات اســتطاع نــزار جتميعها 
وحتويلهــا إلى عالم ســردي لتنظم 
إلى بقية األحداث، أما الفصول التي 
دونت بعناويــن مكتوبة فإنها تخص 
عمليــة تركيــب وترتيــب وتنظيم 
املبنى الســردي، والذي يبدأ من  هذا 
الرســائل املرسلة من طه إلى صديق 
طفولته نزار، وكذلك األحداث األخرى 
آنفة الذكــر، أي أنهــا عملية البناء 
األول ملبنى النص السردي، حيث تبدأ 
عملية التدويــن لهذا النص، بعد نبأ 

وفاة طه وانقطاع رسائله: 
وســط  تقــى،  زوجتــي  )ســألتني 
انهماكها بإعداد مائدة العشاء حيث 
روائــح األطعمة تفــوح بقوة، رامقة 
إيــاي بنظرة منتبهــة. فأجبتها وأنا 

أتهالك جالساً على أقرب كرسي:
- يبدو أننا فجعنا بوفاة أعز اصدقائنا!

- من هو؟ ال تقل إنه طه طالل! 
ومتتمْت حينما وجدتني ال أحير جواباً:

- إنا هلل وإنا إليه راجعون. 
الكراسي  أحد  على  بدورها  وجلسْت 
لتســألني عمــن أبلغنــي بالنبــأ؟ 
فأجبتها وأنا أحتسس جيوب منامتي 
بحثاً عن علبة سجائري قبل أن أتذكر 

أنني تركت التدخني مؤخراً: 
- صديــق رفــع، علــى صفحته في 
الفيســبوك، فيديو عن عملية دفنه 

في إحدى املقابر الكندية.( ص 13 
وهكذا فإن عمليــة تركيب وتنظيم 
تلك احملــاور، وصبها فــي قالب واحد 
النــص، مهمة  أحــداث هذا  يحمل 
ليس باليســيرة، وتتطلب جهداً فنياً 
وتركيزاً عالياً، حيــث جند هذا النص 
متداخــالً في األحــداث، بني األحداث 
التي تدور فــي مدينة بدرة، واألحداث 
التي دارت في الباص، واألحداث واجملزرة 
التي حدثت في ســجن بغداد ذائعة 
التي  والعجائب  واأللغــاز  الصيــت، 
اجتاحت هــذا املبنى الســردي التي 
تعامل بها الروائي وفق السياق الفني 
الذي اتبعه في عملية تدوين الفصول 

آنفة الذكر.
لتبدأ األحداث مع ترتيب مسارها وفق 
الرســائل التي بعثت من طه طالل، 
لننتقل من خاللهــا إلى مدينة بدرة 
وشخوصها  وسكانها  فضائها  بكل 
وأحداثهــا وزمانهــا ومكانهــا إبان 

احلكم امللكي وكيفية حصول فيصل 
)دك  اخلشــبي  الباص  علــى  األحمر 
نادر بشير  وكذلك مشاركة  النجف( 
معه، ثم تسلم فيصل األحمر مهام 
عمله فــي األمن واســتغالل الباص 
لنقــل املعتقلني املنفيــني إلى بدرة 
التي كانت منفى لــكل من يعارض 

احلكم امللكي: 
ذلك  التقليــد يتخطى  )وكان هــذا 
املقعد األمامي ليشمل كذلك صف 
املقاعــد اخللفية »خانة الشــواذي« 
حينما يكون فيصل األحمر في طريق 
الكــوت مصطحباً معه  العودة من 
هذه املرة أحد السياســيني املنفيني 
الــى مدينة بدرة: إذ يعمد فيصل إلى 
فك األصفاد التي تربط زنده بزند ذلك 
الرجل ليقّيده إلى أحد مقاعد »خانة 

الشواذي«(ص 23 
ونكون مع تفاصيل كبيرة ومتشعبة 
وزاخرة باألحــداث في مدينــة بدرة، 

وحضور املنفية ملك إلى مدينة بدرة 
ليســكنها فيصل األحمر في بيته، 
ويعشقها نادر بشــير، ليلتقيا على 
واحلديث،  الهمس  يتبادال  و  السطوح 
ليصــل األمر الــى أن نــادر قفز الى 
سطح فيصل ودخل السقيفة وسط 

ظالم دامس: 
)ولم يدر نادر ما الذي حصل بعد ذلك، 
فلحظة أنهت اخلالة مهمتها لتعود 
إلى السّلم هابطة درجاته، اكتشف 
أن مــالك تبادله العنــاق والقبل وقد 
تداخــل جســداهما ببعضهما في 
ظالم السقيفة حتى لم يعد أحدهما 
يســعه أن ميّيز ذراعه أو ســاقه عن 
اآلخر، وكان لهاثــه قد أخذ يتصاعد 
على وقع لهاثها هي التي فاجأته، في 
إحدى اللحظات بصرخة لذة ســارع 
بخنقها بأن تلقف شــفتيها بفمه، 
في حني مضى جســداهما يواصالن 
إيقاعهما املتناغم الذي انتهى بتلك 

اللحظة اخلاطفــة التي فقد خاللها 
الشعور بكل ما حوله خال جسديهما 

في توّحدهما احلارق!( ص 111. 
وبســبب هــذه اخللوة التــي انتهت 
بحمل ملك جنيناً، تشــتد األحداث 
وتقــرر أن تهــرب مع نــادر رغم أنها 
وتوقيعها  حضورها  ويتطلب  منفية 
صباحاً ومساًء، إال أنهما هربا وتكون 
تلك احلكايــة لغزاً محيــراً، مما حدا 
بفيصل األحمر لالنتقام من نادر، وعند 
ســماع اعتقاله في الكــوت يذهب 
ويأتي به مقيداً باألصفاد، ويقيده في 
خانة الشواذي، لتختفي أحداث هذه 
الرحلة وتكون لغــزاً آخر، إال أن تناوب 
عن  لنا  يفصحان  وتداخلها  الفصول 
تقدم األحداث وبلوغ تأزمها، ابتداًء من 
نزار الذي عمل خبيراً في مركز بغداد 
للفنون من أجل ترميم اللوحات التي 
دمرت بسبب عملية النهب والسلب 
لكبــار الفنانني، ومنهــم طه طالل 
الذي كانــت لوحته حتكــي فاجعة 
الباص اخلشــبي، ثم فصول كرم وهو 
يبحث عن خاله طــالل بعد اعتقاله 
عند اكتشــاف الباص وهو غارق في 
الســيول ومقتل فيصل االحمر ونادر 
بشــير، وفصول احملضر وهي األخيرة 
حلول  من خاللهــا  نكتشــف  التي 
األلغاز، فنكتشف أن ملك قد توفيت 
في أحد مســتوصفات ديالى، لنزفها 
بســبب اإلرهاب الذي أصابها برحلة 
الهروب، ونكتشف األحداث التي دارت 

في الباص من خالل فصول احملضر:
)لم يعد يعوز تلك الرواية، التي طاملا 
حــاورت طه بشــأنها في رســائلنا، 
لتكتمل ســوى وجود ذلــك الروائي 
احملترف الــذي يعرف كيف يحرر امللف 
اجلديــد مــن صيغــة التحقيق بني 
جهة قضائية ومتهم، مضفيا عليه 
ملســته اإلبداعية التي جتعله جديراً 
بأن يشــكل القســم األخيــر الذي 

ستكتمل به الرواية.( ص 197 . 
إن العملية الفنية التي خاض غمارها 
الروائي عبد اخلالق الركابي في أحداث 
الكثير  فيها  الشــواذي(  )خانة  رواية 
من اجلهد الفكري والوعي املســتمد 
من التجربــة الطويلة في مجال فن 
الرواية، والذي نشــهد فيها  صناعة 
هــذا التداخل املبهر في األحداث عبر 
فصولهــا املتنوعة والتــي تتنوع في 
أحداثها إال أنهــا تتوحد في االرتباط 
في بــؤرة االحــداث، وكأننا نشــهد 
أحداثــاً أكثر مــن نــص روائي لكن 
الغريــب في األمــر كل تلك األحداث 
مرتبطة متصلة متوحدة حتكي حياة 
مدينة بــدرة وتلك احلكايات التي هي 

من ضمن تاريخ هذه املدينة. 

مــن إصــدارات املؤسســة العربية 
للدراسات والنشــر- بيروت – لبنان 

لعام 2019

املثقف، بوصفه ضمير اجملتمــع، واملرآة التي ينظر 
من خاللها الــى احلقائق ويتمكن من فرز اجليد من 
الــرديء، احلقيقية من االشــاعة، ميــر اليوم بأزمة 
حقيقية، أزمة تتمثل فــي إمكانية إثبات وجوده، 
وإمكانية احتالله حيزا وســط هــذا الكم الكبير 
من األســماء وااليقونات واالشــكاليات واالسئلة 
التــي تواجه اجملتمــع في ظل ظــروف التظاهرات 

واالحتجاجات التي يشهدها البلد.
املثقف الذي ينبغــي أن يكون في الصدارة في كل 
مكان يذهــب إليه، يحتاج اليوم الى من يســعى 
ملنحــه صورته احلقيقية التي تــكاد تختفي هذه 
األيام، بعد أن تســلقت فئة الــى الواجهة واخذت 
تتكلم باسم اجلماهير احملتجة. تلك الواجهة التي 
تتمثــل بأصحاب الصفحات التي متلك عددا كبيرا 
من املتابعني علــى مواقع التواصــل االجتماعي، 
ومتلك القدرة علــى توجيه الرأي العام نحو أهداف 

محددة بعيدا عن تطلعات الشارع وأهدافه.
ورغــم أن ظاهر تلــك الصفحات أنهــا تقف مع 
مطالــب املتظاهريــن واحملتجــني، إال أن النوايا ال 
تعــرف طبيعتها، كما إن أغلــب التوجيهات التي 
تصدر واملتابعات تكون بعيدة عن الواقع ومجريات 
االحداث، حيــث تذهب الى اجلوانــب التي يريدها 
أصحاب تلك الصفحات، ولعل عدم امتالك أصحاب 
تلك الصفحات الثقافــة الكافية، والتي تؤهلهم 
لتوجيه الشارع وتشكيل رأي عام، يكون بالضد من 
الرأي الرســمي الذي ال يتفق غالبا من رأي الشارع، 
أو وجــود غايات دفينة تســعى تلــك الصفحات 
لتحقيقها. أما املثقف احلقيقي الذي ميتلك األدوات 
الكافية لتكوين رأي عام متوازن ورصني، يهدف إلى 
توجيه الشــارع نحو حتقيق أهدافه بشكل سليم 
وموافق للقانون، فهــو يعاني اليوم من التهميش 

والتغييب القسري عن الواجهة.
رغم أنه األجدر واألكفأ واألحق تاريخيا وثقافيا في 
تصدر املشــهد. ورغم ذلك، جنــد هنالك مثقفني، 
يشاركون في التظاهرات بشــكل واسع وملفت، 
إضافة الى قيام احتــاد األدباء بنصب خيمة خاصة 
باألدباء في ساحة التحرير، لكن كل تلك النشاطات 
تأتي لتكرس تهميش املثقف، من قبل الشارع أوال، 
فاملثقف الذي يتواجد في ســاحة التحرير يساهم 
بوصفه أحد أفراد الشعب، وال يؤدي بالضرورة الدور 
املطلــوب من املثقف من تنوير الشــعب، وتوجيه 
املتظاهرين وإفهامهــم بحقوقهم وحتذيرهم من 
اخملاطــر التي تواجههم، إذ أن مــن يتولى ذلك هم 
أصحاب الصفحــات واملواقــع االلكترونية الذين 

ميلكون سطوة كبيرة على املتظاهرين.
لقد أثبتت التظاهرات تراجع املثقف بشكل كبير 
وتولي أشخاص قد ال ميلكون أبسط أدوات الثقافة 
وال العلم، مسؤولية كبيرة وهي تشكيل رأي عام. 
والســبب يحتاج الى دراســة وحتليل، لبيان سبب 
ذلك التراجع وتداركه باملمكن واملتوفر من أساليب 
إال فمــن الطبيعــي ان تؤدي تلك املمارســات الى 
إحداث شــرخ كبير بني املثقــف اجملتمع، خصوصا 
وإن اللحظــة احلالية حتتاج الى إثبات وجود املثقف 

وريادته في اجملتمع.

المثقف والتظاهرات

تداخل الفصول في »خانة الشواذي«
قراءة

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
كشفت جائزة الشــيخ زايد للكتاب عن 
القائمة الطويلة لفرعي املؤلف الشــاب 
الرابعة  والناشــئة بدورتها  وأدب الطفل 
عشرة )2019 – 2020(، إذ تتضمن 24 عمالً 

لكتاب من 10 دول عربية.
املؤلف الشاب

للمؤلف  الطويلــة  القائمــة  تتضمــن 
الشــاب 11 عمــالً، مت تصفيتها من 498 
مشاركة تلقتها اجلائزة لهذا الفرع، وتأتي 
أعمال القائمة الطويلة ملؤلفني شــباب 
مــن 6 دول عربية هي؛ اإلمــارات، العراق، 
وســلطنة  مصر،  الكويت،  الســعودية، 
ُعمان. تشــتمل القائمــة الطويلة لهذا 

الفرع على سبعة نصوص أدبية، وعملني 
على شكل أطروحات علمية، وعمل واحد 
النقدية وعمـــل  والدراسات  الفنون  عن 

شعـري واحـد.
العناوين  األدبيــة  النصــوص  تتضمــن 
التاليــة، »كل األشــياء« للكاتبة بثينة 
العيســى من دولــة الكويــت، والصادر 
عن الــدار العربية للعلوم ناشــرون عام 
للكاتب محمد  اإلمبابــي«  و«درب   ،2017
عبداهلل ســامي مــن جمهوريــة مصر 
العربيــة، والصــادر عن مركز احملروســة 
للنشــر واخلدمات الصحفية واملعلومات 
عام 2019، و«ســجية َغَســْق« للكاتبة 
نورة عبداهلل الطنيجي من دولة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة والصادر عــن ثقافة 

للنشر والتوزيع عام 2018. كما اشتملت 
القائمة على رواية »عنكبوت في القلب« 
أبو زيد مــن جمهورية  للكاتب محمــد 
مصر العربية والصادر عن الهيئة املصرية 
العامة للكتاب عام 2019، و«عقدة احلّدار« 
للكاتــب خليــف الغالب مــن اململكة 
العربية الســعودية والصادر عــن دار أثر 
للنشر والتوزيع عام 2019، و«دفاتر فارهو« 
للكاتبة ليلى عبداهلل من سلطنة ُعمان 
عام  املتوســط  والصادر عن منشــورات 
2018، و«ناقــة صاحلة« للكاتب ســعود 
والصادر  الكويت  دولة  السنعوســي من 
عن الدار العربيـــة للعلوم ناشــرون عام 

.2019

محمود عبد الغني*

الالئحة الطويلة
التي  العشــر  الروايات  أُعلنــت مؤخــراً 
تشــّكلت منها الالئحــة األولى اخلاصة 
بجائزة »جون جيونو« الفرنســية، برسم 
ســنة 2019. وانعقد االجتماع الثاني من 
أجل وضع الئحة ثانيــة. وبعد ذلك يجري 
اختيار الفائز الذي ســُيمنح صكاً بقيمة 
مالية تبلغ عشرة آالف يورو، خليفة لبول 
غريفيــاك، الذي فاز بها الســنة املاضية 
عن روايته »أسياد وعبيد«، الصادرة عن دار 

»غاليمار.«
واجلائزة متنح كل ســنة لـــ »أفضل رواية 
حتكي التاريــخ« باللغة الفرنســية، مع 

»إعطاء مكانة عليا للتخييل«.
الذي وقفت عنده الصحافة الفرنسية أن 
الئحة جائــزة »جون جيونو« ضّمت روايات 
سبق أن تنافست على جوائز فرنسية ذات 
قيمة كبيرة. فروايــة »حصة االبن« جلان 
لوك كواتاليم ظهرت في لوائح ســابقة 
لكل من جائزة رونــودو، وغونكور، واجلائزة 
الكبرى لألكادميية الفرنسية. كما حضرت 
رواية »األرض اخلفية« لهيبرت مينغاريّلي، 
التي رُشــحت للغونكور، واعتبرها النقاد 
ذات أســلوب متفّرد فوتوغرافــي. وأيضاً 
رواية »صغار ديســمبر« )عن دار النشــر 
»سوي«(، للكاتبة اجلزائرية كوثر عظيمي، 

وظهرت في لوائح جائزة رونودو.
إلــى األعمــال املشــار إليها  وإضافــة 
أعــاله، التي اعتبرتهــا الصحافة والنقد 
وتاريخية  أدبيــة  الفرنســيان ذات قيمة 
كبيــرة، ظهــرت علــى الالئحــة روايات 
أخــرى منها: »قارعة األجــراس الصغير« 
جليــروم أطــال، »اختفاء اجلنــرال« جلورج 

للويس  »حائط متوسطي«  بنعمو،  مارك 
فيليب داالمبير، »كل أطفالك املتفرقون« 
لبايتا إمييبفيفي، »روح منكســرة« ألكيرا 

ميزوباياشي، و«أخت« ألبيل كونتان. 
بعد الالئحة الطويلة، استقّر رأي اللجنة 
على الئحة قصيرة ضّمت: كوثر عظيمي، 
جان لوك كواتاليم، لويس فيليب داالمبير، 

وأكيرا ميزوباياشي.
ومــن الروايــات املرشــحة، روايــة »روح 
ميزوباياشي،  أكيرا  للياباني  منكســرة« 

والزمان 1938، واملكان طوكيو. 
التحكيم  أن جلنــة  إلــى  جتدر اإلشــارة 
تترأسها الناقدة والروائية الفرنسية بول 
كونســتان، احلائزة سنة 1998 على جائزة 
غونكور عن روايتها »بوح من أجل البوح«، 
2013 خلفاً  وعضو أكادميية غونكور منذ 
لروبير ســاباتييه، وتضــم في عضويتها 

الطاهر بنجلون، وكتاباً آخرين.

*عن موقع ضفة ثالثة

لفرعي المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة.. بمشاركة العراق

24 عماًل في»الشيخ زايد للكتاب« 
ضمن قائمتها الطويلة..

أربعة متنافسين على
جائزة »جون جيونو« للرواية

متابعةمتابعة

غالف الرواية
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ميسي يلزم برشلونة بدفع رواتب مدى 
الحياة لجميع الالعبين المتوجين قاريًا

أرقام تاريخية ُتزين مسيرة إيطاليا 
إلى يورو 2020

عمو بابا.. فارس كأس الخليج األول
في رصيده ثالثة ألقاب

ميمي وعفيف ومبخوت والفرج
أبرز المرشحين للتألق في »خليجي 24«

يظل اسم املدرب العراقي الراحل عمو بابا خالدا في سجالت 
بطولة كأس اخلليج كونــه أكثر مدرب حصد اللقب برصيد 
3 مرات..  وعمو بابا هو من كســر الهيمنــة الكويتية على 
البطولة بعدما حصد لقب النسخة اخلامسة عقب سيطرة 
األزرق على النســخ الســابقة.. عمو بابا اســمه احلقيقي 

عمانؤيل داود ولد في 27 من تشرين الثاني عام 1934 ...

دائما ما تكون كأس اخلليــج العربي لكرة القدم مبنزلة املكان 
املالئم واملناســب مليالد النجوم وتألقهــا، وكثيرا من الالعبني 

املوهوبني الذين كتبوا شهادات ميالدهم الكروية خاللها.
وبعد أيام قليلة ســوف ينطلق العــرس اخلليجي بالعاصمة 
القطريــة الدوحــة، ومعه تبــدأ التوقعات مبن هــم النجوم 

املرشحون للتألق...

10101111

أنهى منتخب إيطاليا شوطه مبرحلة التصفيات األوروبية املؤهلة 
ليورو 2020، بأفضل طريقة ممكنةK بعدما حقق فوزًا كبيرًا على 
نظيره أرمينيا، بنتيجة )9-1(.. وبرغم تأهل بالد الطليان مســبًقا 
إلى بطولة يــورو 2020، عقب الفوز على اليونــان )2-0(، باجلولة 
السابعة أي قبل نهاية مرحلة التصفيات بثالث مباريات كاملة...

كشــف تقرير إعالمي بأن إدارة نادي برشــلونة اإلسباني قد 
التزمت في عهد الرئيس الســابق خــوان البورتا بدفع رواتب 
جميــع الالعبني الذين يحققون مع الفريق لقباً قارياً على مر 
التاريخ. وكان برشلونة قد توج بتسعة ألقاب قارية، شملت 

خمسة ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا....
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

)Thu. 21 Nov. 2019 issue )4296اخلميس 21 تشرين الثاني 2019 العدد

آمال وتطلعات لتحقيق التفوق في خليجي 24
بوصلة أسود الرافدين تتجه نحو الدوحة 

بغداد ـ الصباح الجديد:

بعــد صدارته لترتيــب منتخبات اجملموعة 
املؤهلة  املزدوجة  الثالثة لتصفيات آســيا 
إلى كأس العالم في قطر 2022، ونهائيات 

أمم آســيا فــي الصــني 2023، توجهــت 
بوصلة املنتخــب الوطني لكرة القدم نحو 
العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في 
بطولة كأس اخلليج العربي بنســخته الـ 
24، املقررة ان تنطلــق مبارياتها للمدة من 
26 تشرين الثاني اجلاري ولغاية 8 كانون أول 

املقبل.

وفي وقت رســم اســود الرافدين البسمة 
علــى محيــا اجلمهــور فــي التصفيات 
االسيوية واعتالء الصدارة باستحقاق بعد 
ملحمة استاد عمان الدولي التي فاز فيها 
على نظيره اإليرانــي بهدفني مقابل هدف 
واحد في مباراة وصف فيها الفوز بأنه أتى 
في وقت وكان بحجم الوطن، كانت نتيجة 

مباراتــه التالي امام البحرين ســلبية اداًء 
ونتيجة، فأن جمهورنا واملتابعني يتطلعون 
جميعا ألن يقدم األسود فواصل اإلبداع على 
مالعب الدوحة عندما يشارك في البطولة 
اخلليجية التي ميلك فيها منتخبنا ذكريات 

لن تنسى.
ووصلت بعثة أســود الرافديــن أمس إلى 

الدوحة بقيادة املدرب السلوفيني كاتانيتش 
االصرار  ميلكــون  الذين  األبطال  وأســودنا 
والعزمية على تســجيل االفضل في احملفل 
اخلليجي الذي يســتهلون شــوطهم فيه 
مبالقاة  املنتخب املضيف قطر في الساعة 
الســابعة والنصف من مساء يوم الثالثاء 
املوافق 26 تشــرين الثاني اجلاري حلســاب 

منتخب  يواجهــون  قم  االولــى،  اجملموعة 
اإلمارات في الساعة اخلامسة والنصف من 
مســاء يوم اجلمعة التاسع والعشرين من 
هذا الشــهر، ثم يختتمومنباريات اجملموعة 
امام اليمن في الساعة اخلامسة والنصف 
من مســاء يوم االثنني املوافــق الثاني من 

شهر كانون األول املقبل.

خالل مسيرة التصفيات 
اآلسيوية.. مستوى منتخبنا 

بحاجة الى المراجعة  12



يتوقع الكثيرون 
أن يكون مهند 

علي نجم المنتخب 
العراقي أحد 

المرشحين بقوة 
للظهور في 

البطولة، حيث أنه 
أحد أهم المواهب 

الصاعدة الواعدة 
في الكرة العراقية 

في السنوات 
األخيرة، وتألق 

بشدة مع منتخب 
بالده في كأس آسيا 
األخيرة، وهو هداف 

أسود الرافدين 
في التصفيات 

المشتركة

حصد عمو بابا ثالثة 
ألقاب ببطولة الخليج 

حيث بدأ الحصاد 
عام 1979 عند 

استضافة العاصمة 
العراقية بغداد 

البطولة ليظهر 
أسود الرافدين 

تحت إشراف المدرب 
عمو بابا بشكل 

استثنائي، وحققوا 
العالمة الكاملة بـ 
6 انتصارات منحته 

اللقب بالنسخة 
الخامسة.

اللقب الثاني حصده 
المدرب الكبير عام 
1984 في سلطنة 

عمان، بعدما جمع 
المنتخب العراقي 9 

نقاط من 4 انتصارات 
وتعادل وخسارة 

واحدة.وتوج 
المنتخب العراقي 

باللقب بعد خوض 
مباراة فاصلة مع 

نظيره القطري الذي 
تساوى مع العراق 

بعدد من النقاط.
وجاء اللقب الثالث 

في نسخة عام 1988 
والتي أقيمت في 

السعودية، وحصد 
المنتخب العراقي 

10 نقاط من 4 
انتصارات وتعادلين.

كثيرا ما تحدث 
الراحل عمو بابا عن 

اللقب المفقود في 
النسخة السادسة 

عام 1982 والتي 
أقيمت في دولة 

اإلمارات العربية 
المتحدة حيث قرر 

منتخب العراق 
االنسحاب برغم أن 

البطولة كانت قريبة 
جدا منه

الملف10

بغداد ـ الصباح الجديد:

يظل اســم املدرب العراقي الراحل 
عمو بابا خالدا في سجالت بطولة 
أكثــر مدرب  اخلليــج كونه  كأس 
حصــد اللقــب برصيــد 3 مرات..  
وعمو بابا هو من كســر الهيمنة 
الكويتيــة على البطولــة بعدما 
حصد لقب النســخة اخلامســة 
عقب ســيطرة األزرق على النسخ 
السابقة.. عمو بابا اسمه احلقيقي 
عمانؤيل داود ولد في 27 من تشرين 
الثاني عام 1934 ونشــأ في مدينة 
احلبانية غــرب العاصمة العراقية 

بغداد.
بدأ حياتــه الرياضية بطال أللعاب 
القوى في سباق 400 م حواجز قبل 
املعلق  يد  أن يتم اكتشــافه على 
الرياضــي إســماعيل محمد عام 
1950 فــي بطولة املــدارس.. بعد 
ملــع جنمه كمدرب  اللعب  اعتزاله 
حتى  اإلجنازات  مــن  الكثير  وحقق 
رحل عن احليــاة في 27 أيار من عام 
2009، ومت دفنه إلــى جانب ملعب 
الشــعب الدولي بوصية منه حلبه 

وولعه بكرة القدم.
حصد عمو بابا ثالثة ألقاب ببطولة 
اخلليج حيث بدأ احلصاد عام 1979 
عند استضافة العاصمة العراقية 
بغــداد البطولــة ليظهر أســود 
الرافدين حتت إشــراف املدرب عمو 
بابا بشــكل اســتثنائي، وحققوا 
العالمــة الكاملة بـــ 6 انتصارات 
منحته اللقب بالنسخة اخلامسة.
اللقب الثاني حصده املدرب الكبير 
عــام 1984 فــي ســلطنة عمان، 
العراقي  املنتخــب  جمــع  بعدما 
9 نقــاط من 4 انتصــارات وتعادل 
املنتخب  واحدة.وتــوج  وخســارة 
مباراة  بعد خوض  باللقب  العراقي 
الذي  القطري  نظيــره  مع  فاصلة 
تساوى مع العراق بعدد من النقاط.
وجاء اللقب الثالث في نسخة عام 
1988 والتي أقيمت في السعودية، 

10 نقاط  وحصد املنتخب العراقي 
من 4 انتصــارات وتعادلني.كثيرا ما 
حتدث الراحل عمــو بابا عن اللقب 
املفقود في النســخة السادســة 
عام 1982 والتــي أقيمت في دولة 
قرر  املتحدة حيث  العربية  اإلمارات 
منتخب العراق االنسحاب برغم أن 

البطولة كانت قريبة جدا منه.
وفاز منتخــب العراق فــي املباراة 
األولــى بنتيجــة 4 – 0 على عمان 
ثــم انتصــر بنتيجــة 3 – 0 على 
البحرين، وتعادل 1 – 1 مع شقيقه 
السعودي.. وحقق الفوز على قطر 
بنتيجة 2 – 1 و1 – 0 على اإلمارات، 
قبل أن تقــرر احلكومــة العراقية 
وإهداء  العراقي  املنتخب  ســحب 
اللقب ملنتخب الكويت التي تأهلت 

حينها لكأس العالم لتمثل العرب 
واخلليج في املونديال.

ومبناسبة احلديث عن بطولة اخلليج 
اخلليج  كأس  فتحظــى  العربــي، 
وأحداثها التاريخية وقصصها التي 
ال تنسى، باهتمام كبير، من محبي 

كرة القدم في الوطن العربي.
ومــع اقتــراب انطالق النســخة 
الـ 24 لــكأس اخلليــج، واملقرر أن 
تستضيفها قطر خالل الفترة من 
 8 26 تشــرين الثاني اجلاري وحتى 
كانون األول املقبل، يستعرض حدثا 
ال ينسى في نســخة قطر 1976، 
والتي شهدت زيادة عدد املنتخبات 
املشــاركة إلــى 7، بعــد انضمام 

العراق للمرة األولى.
انضمامه  ميــر  أن  أبــى  فالعــراق 

لكؤوس اخلليج مرور الكرام بالدورة 
الرابعة، وحــاول أن يترك أثرا كبيرا 
بكســر هيمنة منتخــب الكويت 
الثالثة األولى.إال  صاحبة األلقــاب 
أن ذلك لم يكــن باألمر الهني، في 
ظل قوة املنتخب الذهبي الكويتي، 
ليتســاوى الكبيران في كل شيء، 
ويتــم االحتــكام ملبــاراة فاصلة 

حسمها األزرق ملصلحته.
حفلت الــدورة الرابعة بالكثير من 
اإلثارة مبكرا  وانطلقــت  األحداث، 
عندما هــددت قطر باالنســحاب 
برغم انها الدولة املضيفة.جاء ذلك 
املشــاركة  الدول  اعترضت  بعدما 
علــى ضــم قطــر لثنائــي غير 
املنتخبات  لوحــت  وباملثل  قطري، 
األخرى باالنســحاب، لتتراجع قطر 

حسن  املصري  الالعبني،  وتستبعد 
مختار واللبناني جمال اخلطيب.

علت النديــة واإلثارة بني املنتخبني 
الكويتي والعراقي اللذين تســاويا 
في كل شــيء وتعادال في النقاط 
ليخوضــا مباراة فاصلــة لتحديد 
اجلديد  للنظــام  وفقــا  البطــل، 
مينح  لم  والذي  وقتهــا،  بالبطولة 
األكثــر  للمنتخــب  األفضليــة 

تسجيال.
تعادل املنتخبني لــم يقتصر على 
النقاط أو مباراتهما معا مبواجهات 
البطولة التي أقيمت بنظام الدوري 
بالتعادل  وانتهــت  واحــد  دور  من 
اإليجابي بهدفني ملثلهما، بل أنهما 
الفردية  اجلوائــز  تعادال حتــى في 
حيــث احتفظ الكويتي جاســم 

يعقوب بلقب الهداف بـ 9 أهداف، 
ونال احلــارس أحمد الطرابلســي 

لقب أفضل حارس.
فيمــا اختيــر العراقــي مجبــل 
ومواطنه  مدافــع  أفضل  فرطوس 
أفضــل مهاجم.في  علي كاظمة 
ليلة ال تنسى يوم 15 نيسان 1976 
أقيمت املباراة الفاصلة بني الكويت 
والعراق في ســتاد قطــر خليفة 
األوملبي.عمت اإلثــارة أجواء اللقاء 
وتقــدم األزرق بالدقيقة 8 عبر عبد 
العزيــز العنبري ولــم يتأخر هدف 
ســجل  حيث  العراقي  التعديــل 
أحمد صبحي التعادل بالدقيقة 9.

العنبري عاد من جديد ووضع األزرق 
باملقدمة بهــدف ثان بالدقيقة 25، 
وحاول العــراق العودة إال أن املرعب 
جاســم يعقوب كان لــه رأي آخر 
بالدقيقة  للكويت  الثالث  وسجل 
32.ومتكــن أحمد صبحــي مجددا 
من تسجيل ثاني األهداف العراقية 

بالدقيقة 50.
ووســط ســعي العراق للتعديل، 
أطلق عبد العزيز العنبري رصاصة 
الرابع  الهدف  بتســجيل  الرحمة 
ليمنــح   ،85 بالدقيقــة  القاتــل 
منتخــب الكويت لقبه الرابع على 
التوالي، فــي أول مباراة فاصلة في 

بطوالت اخلليج.

الدوحة ـ وكاالت:

العربي  دائما ما تكون كأس اخلليج 
لكرة القــدم مبنزلة املــكان املالئم 
واملناســب مليالد النجــوم وتألقها، 
وكثيرا من الالعبني املوهوبني الذين 
الكروية  كتبوا شــهادات ميالدهم 

خاللها.
وبعــد أيــام قليلة ســوف ينطلق 
بالعاصمــة  اخلليجــي  العــرس 
تبدأ  ومعــه  الدوحــة،  القطريــة 
التوقعات مبن هم النجوم املرشحون 
أو باألحرى لتقدمي أنفسهم  للتألق، 
على الساحة اخلليجية بصورة مميزة.
ويستعرض هذا التقرير أبرز األسماء 
املرشــحة للتألق في »خليجي 24« 
التــي تنطلق منافســاتها يوم 26 
تشرين الثاني اجلاري ولغاية 8 كانون 

األول املقبل.
يتوقع الكثيرون أن يكون مهند علي 
جنم املنتخب العراقي أحد املرشحني 
بقوة للظهور في البطولة، حيث أنه 
أحد أهم املواهب الصاعدة الواعدة 
فــي الكرة العراقية في الســنوات 
وتألق بشــدة مع منتخب  األخيرة، 
بالده في كأس آســيا األخيرة، وهو 
هداف أسود الرافدين في التصفيات 

املشتركة.
وهذه النســخة أيضا هــي الثانية 
التــي يظهــر فيها مــع املنتخب 
يكون  ألن  مرشــح  وهو  العراقــي، 
من بني أبرز الالعبــني في البطولة، 
وكذلك املنافســة بقوة على لقب 

الهداف.
أكرم  قطــر  منتخــب  جنــم  ويبرز 
عفيــف، واملرشــح للفــوز بجائزة 
أفضل العب في آسيا في هذا العام، 
ضمــن النجوم املتوقــع توهجهم 

وبشــدة في هذه النســخة ولم ال 
وهو حاليا من أبرز صناع اللعب في 
الكرة اآلســيوية، وكذلك في الكرة 

القطرية.
وكان لــه الــدور األبرز فــي تتويج 

منتخب بــالده بلقب كأس آســيا 
األخيــرة في اإلمــارات ألول مرة في 
تاريخ قطر.. كمــا أن عفيف يقدم 
الكروية،  مســتوياته  أفضل  حاليا 
من  املاضية  النســخة  في  وشارك 

كأس اخلليج في الكويت ويتوقع أن 
يكون أحد أبــرز جنوم »خليجي 24«، 
ويعول عليه سانشــيز مدرب قطر 

كثيرا في البطولة.
يوسف  الكويتي  املنتخب  من  ويبرز 

ناصــر هداف فريــق الكويت وأيضا 
هــداف املنتخــب فــي التصفيات 
املشتركة، وهو الالعب القوي، الذي 
يعول عليه اجلهاز في »خليجي 24« 
لصناعة الفارق في البطولة، وتقدمي 

مســتويات رائعة مع منتخب بالده.
كما أنه ميتلك خبرات املشاركة في 
البطولة اخلليجية ولذلك فهو أحد 

أبرز املرشحني للتألق بالدوحة.
ومن ســلطنة عمــان يبــرز املنذر 
ربيع وهو أحــد الالعبني الصاعدين 
في  ويلعب  باملنتخــب،  املتميزيــن 
نــادي ظفار وجنح فــي حجز مقعد 
له بالتشكيلة وسجل له 3 أهداف 
في التصفيات اآلسيوية املشتركة.
الذين  األقوياء  الالعبــني  من  ومنذر 
يتوقــع لهــم أن يكون أحــد جنوم 
»خليجي 24« الســيما وأن منتخب 
بــالده هــو حامل اللقــب ويطمح 
للمنافســة علــى الفــوز باللقب 

الثالث في تاريخه.
اإلماراتي  املنتخب  تشكيلة  وتضم 
العديد من األسماء املتميزة والقوية 
ويظــل الهداف علــي مبخوت هو 
واملتوقع توهجه في »خليجي  األبرز 

.»24
فمبخوت العب قوي ويســتطيع أن 
يســجل من أنصاف الفــرص، وهو 
يعيــش حاليا فترة مــن التألق مع 
بثبات في  ويقــوده  بــالده  منتخب 
املشــتركة  اآلســيوية  التصفيات 

وسجل معه فيها 4 أهداف.
الفرج جنم وســط  ويعد ســلمان 
املنتخب السعودي أحد أهم الالعبني 
بتشــكيلة اململكــة، وصاحب أداء 
قوي ومميز سواء مع منتخب بالده أو 
مع فريق الهالل الســعودي، ويتوقع 
أن يكــون من النجــوم املتألقة في 

»خليجي 24«.
وهو العب قوي وميتلك خبرات عالية 
ويؤدي بصورة متميزة هجوميا، وميثل 
حلقــة وصل مهمة مــا بني خطي 
الوســط والهجــوم، ورئــة مهمة 

يتنفس منها األخضر في مبارياته.

فاصلة العراق والكويت حدث ال ينسى في نسخته الرابعة

عمو بابا.. فارس كأس الخليج األول
في رصيده ثالثة ألقاب

ميمي وعفيف ومبخوت والفرج
أبرز المرشحين للتألق في »خليجي 24«

تنطلق منافساتها يوم 26 الجاري 
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العراق والكويت في لقطة أرشيفية بكأس اخلليج العربي

أكرم عفيف مهند علي يوسف ناصر علي مبخوت
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روما ـ وكاالت:

إيطاليا شــوطه  منتخــب  أنهــى 
مبرحلة التصفيــات األوروبية املؤهلة 
 Kبأفضل طريقة ممكنة  ،2020 ليورو 
بعدما حقق فــوزًا كبيرًا على نظيره 
تأهل  وبرغم   ..)1-9( بنتيجة  أرمينيا، 
بالد الطليان مسبًقا إلى بطولة يورو 
2020، عقب الفوز على اليونان )0-2(، 
باجلولة السابعة أي قبل نهاية مرحلة 
التصفيات بثالث مباريات كاملة، إال 
أن األزوري واصل اللعب على طريقته 
نفســها. وتصدر املنتخب اإليطالي 
للمجموعــة العاشــرة بالعالمــة 
الكاملــة، 30 نقطة من 10 مباريات، 
في واقعــة تاريخية لألزوري، ليصبح 
املنتخــب صاحب أفضل سلســلة 
مبرحلــة التصفيات مــن بني جميع 

املنتخبات في املرحلة احلالية. 
تولــى روبيرتــو مانشــيني، املهمة 
الفنية إليطاليا في 14 أيار 2018، بعد 
ستة أشهر من الكابوس الذي ضرب 
أرجاء إيطاليا بعد فشل املنتخب في 
التأهل ملنافســات كأس العالم ألول 
مرة منذ حوالي 60 عاًما، وخلًفا جليان 

بيرو فينتورا، املدرب السابق لألزوري. 
خليط  صناعة  من  مانشيني  ومتكن 
ممتاز من العبــي إيطاليا، بعدما ضم 
بعض الالعبني ذوي اخلبرة إلى جانب 
الذين  الشباب،  من  كبيرة  مجموعة 
بأفضل  أنفســهم  إثبات  جنحوا في 

طريقة ممكنة.
العديد  األزوري،  واســتخدم مــدرب 
من الالعبني طــوال 19 مباراة لعبها 
ما بني مباريات ودية وأخرى رســمية، 
وجــرب العديد من النجوم حتى جنح 
في النهاية بإجــراء تغييرات جذرية 
بالفريق في بعض املباريات، ليحصل 
على نتائج ممتازة، خاصة خالل مرحلة 

التصفيات. 
فطوال 19 مبــاراة لعبها األزوري وديًا 
ورسمًيا، حقق فريق مانشيني الفوز 
في 13 مبــاراة وتعادل في 4 مباريات، 
في حني خســر مباراتــني إحداهما 
وديــة أمام فرنســا واألخــرى بدوري 
األمم األوروبيــة أمــام البرتغال.وجنح 
مانشيني في حصد 10 انتصارات من 
أصل 10 خاضهــا املنتخب اإليطالي 

في عام 2019، لينهي العام بطريقة 
مثالية. 

متكن مانشــيني من أن يقود إيطاليا 
لسلســلة غير مسبوقة، بعدما فاز 
اجلولة  في  والهرسك  البوسنة  على 
 10 قبل األخيرة، ليحقــق الفوز في 
مباريــات متتالية ألول مرة في تاريخ 

األزوري.
وتغلــب مانشــيني على الســجل 
التاريخي املُســجل باســم فيتوريو 
بوزو، مدرب املنتخب الســابق، الذي 
فاز في 9 مباريات متتالية في الفترة 
ما بــني )أيار 1938 حتــى آذار 1939(، 
ومع ذلك واصل األزوري ســعيه نحو 
املزيد من االنتصارات بالفوز رقم 11، 

بعد عبور أرمينيا، ليســتمر بكتابة 
التاريخ.

األزوري سجل رقًما جديًدا بعد الفوز 
)9-1( على أرمينيا ونهاية التصفيات، 
حيث ســجل املنتخــب اإليطالي 9 
أهداف على األقــل في مباراة واحدة 
ألول مــرة منــذ آب 1948، عندمــا 
فازت إيطاليا علــى الواليات املتحدة 
األميركية )9-0(، والفريق أحرز أهدافا 
أكثــر فقط فــي مبــاراة واحدة في 
حزيران 1928، بنتيجــة )11-3( على 
مصــر. أرقام إيطاليــا لم تقف عند 
هذا احلد، بل حقــق األزوري الفوز في 
املؤهلة  جميع مبارياتــه باجملموعات 
لليــورو أو كأس العالم ألول مرة في 

تاريخه.فيما جاءت األهداف التسعة 
التــي ســجلها األزوري في شــباك 
أرمينيا عن طريق 7 العبني مختلفني، 
في واقعة حتــدث ألول مرة في تاريخ 

املنتخب اإليطالي.
وركزت الصحــف اإليطالية الصادرة 
صباح اول أمس، على الفوز العريض 
لألزوري على نظيره األرميني بنتيجة 
)9-1(، فــي اجلولــة األخيــرة مــن 

التصفيات املؤهلة ليورو 2020.
وعنونــت صحيفــة »الجازيتا ديللو 
سبورت«: »قمة إيطاليا، األزوري يفوز 
التصفيات  وينهي   ،1-9 أرمينيا  على 
بأقصى عدد من النقاط بعدما حقق 
»رونالدو  الكاملة«.وأضافت  العالمة 

 ، ي ر ســا و
ع  جتمــا ال ا
 . . مــس أ
ر  ا عتــذ ال ا و

عما بدر وارد«. 
عنونت  صحيفــة فيمــا 

: »كوريــري ديللو  » ت ر ســبو
»رائــع، إيطاليا ال تُصــدق: فازوا ضد 
أرمينيــا 9-1، واملنتخــب يحقق 11 
فوزا متتاليا«.وتابعــت: »فابيان رويز: 
نابولي يحاول إيقاف برشــلونة«، في 
إشــارة لرغبة فريق اجلنوب للحفاظ 
على بقاء جنمه املســتهدف من قبل 

البارسا. 
فيما خرجت صحيفة »توتو سبورت« 

بعنوان: »فوق القمة، يا لها 
باليرمو:  في  حفلة  من 

تتغلــب  إيطاليــا 
علــى أرمينيا 1-9«.

»املنتخب  وأضافــت 
فــوزا   11 حقــق 
متتاليــا، ســجل ال 
إليطاليا«.  يصــدق 
»بالتيني  وواصلــت: 
يطالــب يوفنتــوس 
بضم مبابي، أسطورة 

السابق  البيانكونيري 
نحو  مواطنــه  يدفــع 

البيانكونيري«.

بات صاحب أفضل سلسلة بمرحلة التصفيات 

أرقام تاريخية ُتزين مسيرة إيطاليا إلى يورو 2020

مدريد ـ وكاالت:

كشــف تقرير إعالمي بــأن إدارة 
نــادي برشــلونة اإلســباني قد 
التزمت في عهد الرئيس السابق 
خوان البورتــا بدفع رواتب جميع 
الذيــن يحققون مع  الالعبــني 
الفريق لقباً قارياً على مر التاريخ.
وكان برشــلونة قد توج بتسعة 
خمســة  شــملت  قارية،  ألقاب 
ألقاب فــي بطولــة دوري أبطال 
أوروبا ، و أربعة ألقاب في مسابقة 
أبطــال كــؤوس أوروبــا التي مت 

إلغاؤها عام 1999.
وبحسب ما اورده موقع »غيف 
اإلسباني  فإن  سبورت«،  مي 
خــوان البورتا الــذي تولى 
في  برشلونة  نادي  رئاسة 
 2003 عــام  من  الفترة 
وحتى عــام 2010 ، قد 
التزم بدفع رواتب جميع 
الالعبني الذين يسهمون 
في إحــراز الفريق لقباً 
قاريــاً، وذلــك عندما 
نال برشــلونة لقب 
أوروبا  أبطــال  دوري 
بعد  الثالثة  للمرة 
النهائي  في  فوزه 
مانشستر  على 
يونايتد اإلنكليزي 
نظيفني  بهدفني 

في عام 2009
كشــف  و
خوان  األرجنتيني 
كارلــوس هيريديا 
الفريق  العبي  احد 
الفائز  الكتالونــي 
بلقب كأس الكؤوس 
 1979 عــام  األوروبية 
، بــأن البورتــا قد وعد 

بإلتزامه بهذا األمر منذ تســجيل 
املهاجم األرجنتيني ليونيل ميسي 
الهدف الثاني برأســه في شــباك 
مانشســتر يونايتــد فــي نهائي 
رومــا عام 2009 ، و هــو ما ألهم و 
ابهر خوان البورتا و جعلـــه يتخـذ 
هـذا القـــرار ، علماً بأن 290 العباً 
برشلونة  تتويج  في  اســهموا  قد 

بجميع ألقابـه القاريـة.
وكان برشــلونة قد عجز عن الفوز 
إحرازه  منــذ  أوروبا  أبطــال  بدوري 
للقب القــاري عــام 2015 ، حيث 
حتولت البطولة الــى هاجس يؤرق 

الكتالوني،  النادي  منسوبي  جميع 
في وقت ان الغرمي ريــال مدريد نال 

اللقب لثالثة مواسم متتالية .
اجلدير ذكره بأن هذا القرار ســوف 
الرواتب  كتلــة  زيــادة  إلــى  يؤدي 
السنوية في نادي برشلونة خاصة 
بالنســبة للمتوجــني بلقب دوري 
 2011 و   2009 أوروبا أعــوام  أبطال 
و 2015 ، ألنهــم يتقاضــون رواتب 
ضخمة ، في حني ان الرواتب كانت 
متواضعة جــداً حينما توج الفريق 
بأول لقــب في دوري أبطــال أوروبا 
1992 بفضل هــدف مدافعه  عام 

الهولندي رونالدو كومان.
إلــى ذلك، كشــف تقرير صحفي 
إسباني، أول أمس، عن مجال جديد 
فــي املقارنات بني ليونيل ميســي 
رونالدو  وكريستيانو  برشلونة،  جنم 
مهاجم يوفنتوس.ووفًقا لصحيفة 
فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو«  »موندو 
يتنافسان  وكريســتيانو  ميســي 
على لقب األفضل في العالم منذ 
سنوات.وأشارت إلى أن هناك حتديًا 
تسجيل  بشأن  الالعبني  بني  خاًصا 

األهداف على املستوى الدولي.
وأوضحت أنه على مســتوى العدد 

فــإن الــدون يتفوق ألنــه أحرز 99 
هدًفا مع منتخب البرتغال، مقارنة 
مبيســي الذي لم يزر الشباك رفقة 
األرجنتــني إال 70 مرة فقط.ونوهت 
الصحيفة إلى أن رونالدو سجل 28 
مرة فقط ضد منتخبات تصنيفها 
من أفضل 50 في العالم، أي بنسبة 

%29 من أهدافه الدولية.
أمــا ميســي فقــد ســجل مع 
األرجنتني 57 مـرة ضـد منتخبـات 
تصنيفهـــا ضمن أفضــل 50 في 
العالم، أي بنسبة %82 من أهدافه 

الدولية.

ميسي يلزم برشلونة بدفع رواتب مدى الحياة
لجميع الالعبين المتوجين قاريًا

290 العبًا اسهموا بإحراز الفريق الكتالوني لجميع ألقابه األوروبية
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الملف12

بغداد ـ سمير خليل:

الن مشــاهدة منتخبنا الوطني 
يلعــب حتــت شــمس نهائيات 
املونديال الكــروي باتت في خانة 
في  للعب  الســعي  فان  االحالم 
الشــغل  اصبح  النهائيات  هذه 
في  الكروية  للجاهير  الشــاغل 
احللم  هــذا  مازال  التــي  العراق 
يداعب مخيلتهــا فالبد ان نتابع 
مســيرة منتخبنا الوطني خالل 
لنهائيات  املؤهلــة  التصفيــات 
والتــي  املنشــودة  املونديــال 
عام  ســتحتضنها مالعب قطر 
االسف  مع  املسيرة  وهذه   ،2022
مازالت تزرع اخملاوف والقلق خاصة 
مع الصــورة التي ظهــر عليها 
منتخبنا خالل التصفيات االولية 
للقارة اآلســيوية، فاذا كان حال 
منتخبنــا في هــذه التصفيات 
اليلبي طموحاتنا فكيف اذا تاهل 
الى املرحلة الثانية والتي ستكون 
يحتاج  لذلك  وحاســمة  صعبة 
يقدمه  الذي  واملستوى  منتخبنا 
الــى مراجعة متانية وســليمة 
البشرية  االمكانات  اعتمادا على 
ان  العبــن ممكن  من  املتيســرة 
يشكلو نواة ملنتخب قوي قادر ان 
يبدد اخملاوف ويــزرع الثقة واالمان 
فــي نفوســنا وبإمــكان الكادر 
التدريبــي ملنتخبنــا مبســاعدة 
في  الوطنية  املنتخبــات  جلنــة 
لكرة  املركــزي  العراقي  االحتــاد 
الالعبن  عديــد  اختبــار  القدم 
احمللية  فرقنا  فــي  يلعبون  الذين 
خارجية  فــرق  في  يحترفــون  او 
واالســتعانة بامكاناتهم بجانب 
زمالؤهم الذين يشــكلون كتيبة 
اســود الرافديــن اليــوم والذين 
ميتلكـــون مهــارات وإمكانــات 
كبيــرة ومع ذلـــك فنحن نقف 
الذيـن  والعبينـا  منتخبنا  خلف 
لن يبخلو بجهودهم ومواهبهـم 
احللم  حتقيق  فـــي  وامكاناتهم 

املنشود ، مونديـال قطر 2022.
وبالعودة لتفيــات املونديال فقد 
انتهت مبــاراة منتخبنا الوطني 
امام نظيره البحريني ضمن اطار 
للمجموعة  اخلامســة  اجلولــة 
اآلسيوية  التصفيات  من  الثالثة 
العالم  لنهائيــات كأس  املؤهلة 
2022 في قطر بالتعادل السلبي.

املبــاراة التــي احتضنها ملعب 
االردنية  بالعاصمة  الدولي  عمان 
عمان وادارها احلكم السنغافوري 
جمهور  بحضــور  تقــي  محمد 
غفيــر جلــه مــن العراقين لم 

املطلــوب  للمســتوى  ترتقــي 
وخاصة منتخبنا الذي لم يرتقي 
ملستوى لعبه امام نظيره االيراني 
عليه  وفاز  املاضــي  اخلميس  يوم 
بهدفن لهدف ،ورغم ان منتخبنا 
خــاض مباراتــه امــام البحرين 
 1-4-5-1 املألوفــة  لعبه  بخطة 
وبتشكيلة لم تختلف عن مباراة 
ضرغام  مشاركة  باستثناء  ايران 
بدال عن علي عدنان  اســماعيل 
احملروم فنيــا وابراهيم بايش الذي 
حل محل صفــاء هادي الذي عاد 
وحل محل بايش بداية الشــوط 
الثاني ، تألفت هذه التشــكيلة 
مــن محمــد حميد الــذي عاد 
لعرينه بعد خروجــه مصابا في 
مباراة ايران وخماسي خط الدفاع 
الذي يقــوده قائد املنتخب احمد 
ابراهيــم بجانب ريبن ســوالقا 
وســعد ناطق  وجانبــي الدفاع 
ضرغام اســماعيل وعالء مهاوي 
،خط الوســط تألــف من همام 
)صفاء  بايــش  وابراهيم  طــارق 
هادي( وبشار رسن وامجد عطوان 
،وفــي خط الهجــوم كان مهند 

علي )ميمي( وحيدا.
والن الرتابة كانــت العنوان االبرز 
للمباراة فقد ظل مرمى الفريقن 
بعيدين عن اخلطورة اغلب اوقات 
املباراة ولم يســتطع العبونا فك 
املتكتل  البحريني  الدفاع  شفرة 
والــذي جنح مبنع وصــول العبينا 
الى مرمى احلــارس البحريني مما 
اضطــر العبينا اعتمــاد الكرات 
الطويلة من جانبــي امللعب عن 
طريــق الدؤوب همــام طارق من 
اليمن وابراهيــم بايش وضرغام 
اسماعيل من اليسار ومن وسط 
امللعب عن طريــق امجد عطوان 
وبشار رسن حتصل اثرها مهاجمنا 
ميمي علــى ضربتــي راس امام 
ثالثة  ورأســية  البحريني  املرمى 
عن طريــق البديل عــالء عباس 
ذهبــت كلهــا خارج اخلشــبات 
البحريني فيما  للمرمــى  الثالث 
ارتكب ســعد ناطق خطا عندما 
البحريني  احلــارس  اشــترك مع 
بكرة عالية وصلت من ركلة حرة 
في الوقت بــدل الضائع للمباراة 
،و انعدمت التسديدات من خارج 
منطقــة اجلزاء بســبب التكتل 
الدفاعــي البحريني ايضا وكانت 
البديل  كــرة  محاوالتنا  اخطــر 
بقائم  ارتطمت  التي  عباس  عالء 
املرمــى البحريني عــن الدقيقة 
84، وكالعادة افتقد جنم هجومنا 
بالكرات  ميده  الذي  لالعب  ميمي 
كي يواجه مرمى اخلصم ويشكل 

خطورة عليه ويعتبر ميمي هداف 
منتخبنا في هذه التصفيات بعد 

ان سجل 4 اهداف .
منتخبنــا  مــدرب  ان  ويبــدو 
كاتانيتش قد اقتنع بخطة لعبه 
التي تعتمــد على مهاجم واحد 
هــو ميمي ويبدو انــه يصر على 
التي سار  اخلطة  اســتمرار هذه 
عليها من سبقه واستمرت الكثر 
من عقد من الســنن باالعتماد 
يونس  الســابق  النجــم  علــى 
محمــود وبالتالــي فقد طبعت 
بامليل  منتخبنــا  لعــب  طريقة 
الــى الدفاع وهــذا ماظهر جليا 
احلالية  التصفيات  مباريات  خالل 
حيث خــاض منتخبنا 5 مباريات 
9 اهداف وجوابا  ســجل خاللها 
علــى من يقــول انهــا حصيلة 
باالعتبار  يأخــذ  ان  فعليه  جيدة 
املنافســة  املنتخبات  مســتوى 
وخاصــة منتخبي هونــغ كونغ 
وكمبوديا الذي تلقت شباكه 14 
هدفا امام نظيــره االيراني ،هذه 
اخلطة ساهمت في عجز العبونا 
البحريني  الوصول للمرمــى  من 
للدفاع  تراجــع كل العبيه  الذي 
وترك العب واحد في الهجوم هو 
عبــد اهلل يوســف وكان االحرى 
بكاتانيتــش ان يعــزز الهجــوم 
عندما كشــف  من العب  باكثر 
هوية  عــن  البحريني  املنتخــب 
لعبه وطابعها الدفاعي لكنه لم 
يبادر الى ذلــك حتى الدقيقة 57 
من عمر املباراة عندما قرر اشراك 
مهاجم ثاني هو عالء عباس بديال 

لالعب الوسط بشار رسن .
مايخفف قلقنــا ومالحظاتنا ان 
منتخبنــا الوطنــي انهى جولة 
التصفيات في صدارة مجموعته 
11 نقطــة متفوقا على  برصيد 
الوصيــف البحرينــي بنقطتن 
،ثم ايــران باملركز الثالث بســت 
رابعا  نقاط ومنتخب هونغ كونغ 
بخمســة نقاط ويتذيل املنتخب 
برصيــد  اجملموعــة  الكمبــودي 

خمسة نقاط .
البحريني  املنتخــب  امام  لقاؤنا 
تاريــخ  فــي  الرقــم27  حمــل 
مواجهــات املنتخبن وكان الفوز 
ملنتخبنا في عشرة لقاءات بدأت 
 1966 عام  املنتخبــن  بن  باالول 
ضمن بطولة كاس العرب الثالثة 
والتي اقيمت في ملعب الكشافة 
ببغداد واكتسح منتخبنا نظيره 
البحريني آنذاك بعشــرة اهداف 
،فيما فــاز املنتخب البحريني في 
التعادل  وحسم  لقاءات  خمسة 

12 مباراة بن املنتخبن.

ومن املؤمــل ان يخوض منتخبنا 
الوطنــي مباراتــه املقبلة ضمن 
احلادي  يــوم  التصفيــات  هــذه 
العام  آذار  شــهر  مــن  والثالثن 
املقبل في ضيافة نظيره من هونغ 
نظيره  ويســتضيف  يعود  كونغ 
الكمبودي يــوم الرابع من حزيران 
من العام املقبــل ايضا، ويختتم 
مشــوار التصفيات بزيارة نظيره 
االيراني في طهران في التاســع 
من نفس الشهروسيغيب العبنا 
همام طارق عن مباراة هونغ كونغ 
بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ان  املوضوع  لقراءتنا حــول  والبد 
التي  املنتخبات  على  نظرة  نلقي 
السبعة  اجملموعات  من  ستتاهل 
االخرى في هذه التصفيات والتي 
مــن املؤمــل ان نكــون ضمنها 
فــي املرحلة الثانية واحلاســمة 
مــن هــذه التصفيات ان شــاء 
االولــى  اجملموعــة  ،ففــي  اهلل 
والصن  ســوريا  منتخبــا  يبدو 
تتنافس  فيما  التأهل  الى  االقرب 
ثالثــة منتخبات هي اســتراليا 
صدارة  علــى  واالردن  والكويــت 
احلال  ونفــس  الثانية  اجملموعــة 
بالنســبة للمجموعــة الرابعة 
اوزبكســتان  منتخبات  وصــراع 
والســعودية وســنغافورة على 
في  وعمــان  ،وقطــر  الصــدارة 
واليابــان  اخلامســة  اجملموعــة 
وقيرغســتان وطاجيكستان في 
اجملموعــة السادســة، وتتصارع 
منتخبات فيتنام وماليزيا وتايلند 
الســابعة  اجملموعة  زعامة  على 
واخيــرا تتنافس اربعــة فرق في 
اجملموعة الثامنة واالخيرة للظفر 
منتخبات  وهي  التاهل  ببطاقتي 
تركمانســتان ولبنان والكوريتن 

الشمالية واجلنوبية .
ويتأهل صاحب املركز األول في كل 
مجموعة مــن اجملموعات الثمان 
وأفضل 4 منتخبات حاصلة على 
املركــز الثاني ليصبح اجملموع 12 
فريقا الى الدور الثاني واحلاســم 
 2022 العالم  من تصفيات كأس 
في قطر، تلعب هــذه املنتخبات 
كل  تضــم  مجموعتــن  فــي 
واحدة منهــا 6 منتخبات يتأهل 
االول والثاني مــن كل مجموعة 
مباشرة الى نهائي املونديال فيما 
املركز  صاحبي  املنتخبان  يخوض 
مباراتن  اجملموعتــن  في  الثالث 
حاســمتن ليلعب الفائز منهما 
مع فريق قادم من امريكا الالتينية 
او امريــكا الوســطى وفي حالة 
الفوزتصبح حصة قارة آســيا 5 

منتخبات في نهائي املونديال.

خـالل مسيـرة التصفيـات اآلسيويـة..
مستـوى منتخبنـا بحاجـة الى المراجعـة

تعادل وصدارة ..
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حميد الكفائي* 

ال شك أن مفهوم الدميقراطية أوسع من 
االنتخابات التي ُتــرى حتى في األنظمة 

غير الدميقراطية.
وهــي ال تعنــي بأي حــال مــن األحوال 
دكتاتورية الغالبيــة االنتخابية وحتكمها 
أو مزاجها، بل  بالبلد حسب فلســفتها 
هنــاك ثوابــت يحترمها اجلميــع تتعلق 
باحلقــوق واحلريــات الشــخصية وحرية 
التعبير عن الرأي وحــق األفراد في اختيار 
التي يفضلونهــا، والتي ال  أمناط احليــاة 
تتعارض مــع القانون، الــذي يفترض أنه 
صيغ وفقا للمشــتركات اجملمــع عليها 
بني شــرائح اجملتمع اخملتلفــة. هناك عدة 
مقومــات يجب أن تتوفر فــي أي بلد كي 
يكون مؤهال لتطبيق النظام الدميقراطي، 

وسوف استعرضها باختصار الحقا.
فــي زميبابوي مثــال كان الرئيــس روبرت 
موغابي )يفوز( فــي كل انتخابات أجريت 
في ظل حكمه، وقد بقي في الســلطة، 
رئيســا للوزراء ثــم رئيســا للدولة، منذ 
عــام 1980 حتى أزاله اجليــش عام 2017 
بعمــر 91. والشــيء حصل مــع رئيس 
الفليبني الراحــل، فردناند ماركوس، الذي 
لم يكتِف بتزويــر االنتخابات لصاحله، بل 
أقدم على قتــل زعيم املعارضــة، بنينو 
أكينــو، في مطار مانيال عنــد عودته إلى 
بــالده للمشــاركة في االنتخابــات عام 

1983 فأجج بذلــك الفلبينيني ودفعهم 
بثورة شعبية عارمة، سّموها  القيام  إلى 
)قوة الشــعب(، اكتسحته من السلطة 
عــام 1986 ونَصبت أرملة زعيم املعارضة 
املغــدور، كريزون أكينو، رئيســة للدولة، 
ثم انتخب ابنها، الذي يحمل أســم أبيه، 

رئيسا في فترة الحقة.
وفي العراق كان صدام حسني )يفوز( فوزا 
ســاحقا في كل انتخابات أجريت في ظل 
حكمه، وكيف ال وهو املرشح الوحيد؟ بل 
إنه فاز في إحدى الدوائر االنتخابية بنسبة 
%101. وعندما ُسئل أحد املسؤلني كيف 
يكون عــدد املصوتني للرئيــس أكثر من 
عــدد الناخبــني؟ فأجاب )لقــد صوت له 

الشهداء!(.
بشــار األســد هو اآلخر )يفــوز( في كل 
انتخابات أجراها حتــى اآلن، وكذلك كان 
عبداهلل  علــي  الراحل  اليمنــي  الرئيس 
الراحل زين  التونســي  صالح، والرئيــس 
العابدين بن علي، والرئيس املصري األسبق 

حسني مبارك.
البيروني  احلــزب  يفــوز  األرجنتني  وفــي 
النظر عن املرشح، وعادة  بالرئاسة بغض 
ما يحصل الرئيس البيروني على شعبية 
كبيرة، كما حصل الرئيس كارلوس منعم، 
ذو األصل العربــي، بني 1989-1999، وهذه 
نه أن يحكم كيف  الشعبية الواسعة متكِّ
يشاء، حتى قال أحد علماء السياسة إنه 
“ال ميكن إقامة نظام دميقراطي طبيعي في 
األرجنتني إال عند حظــر احلزب البيروني”! 
ملرشــحه  ســيصوتون  األرجنتينيني  ألن 

بســبب شــغفهم بالزعيم األرجنتيني 
الراحــل خوان بيرون، الــذي أحبه الفقراء 
وأبنــاء الطبقــات العاملة والوســطى، 
وانُتخب رئيســا ثالث مرات )غير متتالية( 
ثــم َخلََفته زوجتــه، إيزابيال بيــرون، في 

الرئاسة بعد وفاته عام 1974.
يجــب أن تتوفــر مقومــات الدميقراطية 
ابتداء، قبل أن تُطرح للتطبيق في أي بلد 
من البلدان، وفي خــالف ذلك فإنها تكون 
مزحة، بل كارثة على البالد التي حتل فيها، 
كما هي احلــال في العراق اآلن عندما أتت 
بجهلة وسراق إلى ســدة احلكم، اوصلوا 
البلــد إلى حافة الهاويــة. أهم مقومات 
الدميقرطيــة هو وجود دولة متماســكة 
يواليهــا مواطنوها جميعــا. فإن كانت 
هناك شريحة كبيرة من املواطنني لديها 
نزعة انفصالية أو أنها تســعى لاللتحاق 
ببلد آخر، فــال ميكن أن تقــام دميقراطية 

ناجحة في هذا البلد.
في العراق مثال، مثل هذه النزعات موجودة 
بني ســكانه الكــرد، وهــم ال يخفونها 
بــل يعلنونها في كل مناســبة ويجرون 
العراقي  الرئيــس  عليها.  االســتفتاءات 
احلالي صّوت عام 2017 لصالح االنفصال 
عن البلــد الذي يترأســه اآلن، أي قبل أن 
يتولى رئاســة العراق بعام واحد. رمبا غيَّر 
الرجــل رأيه وأصبح يؤمــن بوحدة العراق 
اآلن، “فاألســبوع زمــن طويــل في عالم 
السياســة”، كما قال هارولد ويلســون. 
الســكان الكــرد بحاجة ألن يحســموا 
أمرهم فإن كانوا مصممــني على إقامة 

دولة قوميــة، فعلى باقــي العراقيني أن 
يحترمــوا خيارهــم، شــريطة أن تكون 
هذه الدولــة قوية، بحيث ال تســتغلها 
الدول األخــرى لتحقيق مآربها، ومنصفة 
لسكانها جميعا، بحيث ال حتكمها أقلية 
متســلطة، واألفضل لها أن تتحالف مع 
العراق في املرحلة االنتقالية لوجود روابط 

تأريخية وثقافية واقتصادية.
هناك أيضا شــريحة من العراقيني، حتمل 
تصورا ال ميت للواقع بصلة، يجعلها تابعة 
إليــران، حتى وإن كان ذلــك يضر بالعراق، 
لذلك يجب أن تضطلــع الدولة العراقية 
مبهمــة تعزيز الهوية الوطنية وترســيخ 
مبدأ قدرة الدولة على حماية ســكانها 
جميعا من احتمــاالت االضطهاد الديني 
واملذهبي والقومــي واملناطقي. مثل هذا 
املسعى سوف يحرر كثيرين من أوهامهم 
التي تدفعهــم )لالحتماء( بإيران أو غيرها 
وهو يتطلــب أن يرتبط العــراق باجملتمع 
الدولي ويوقــع على عهود ومواثيق حقوق 
اإلنســان ويدعم تطبيق القانون الدولي. 
بالدول  العــراق  تتعــزز عالقــات  عندما 
العربيــة واإلقليميــة والــدول املتقدمة 
اقتصاديــا وتكنلوجيــا، فــإن العراقيني 
بأنهم ليسوا بحاجة  جميعا سيشعرون 
أن تســتغل  دولة أخــرى ميكن  حلمايــة 
ضعفهــم لتحقيــق طموحــات قادتها 

املناهضة ملصلحة بلدهم.
املقوم الثاني للدميقراطية هي وجود جهاز 
إداري مدني كفوء أو ما يســمى بـ)اجلهاز 
البيروقراطــي(، أي جهــاز اخلدمة املدنية 

الذي يدير الدولة بكفاءة واقتدار وحرفية. 
في العراق مثال، هناك جهاز خدمة مدنية 
ويتبع  باملوظفــني  مثقل  لكنــه  عمالق، 
طرقا تقليديــة تاوزها الزمن، بينما ينخر 
الفساد في جسده املنهك، فأصبح عالة 
علــى البلد بدال من إعانته على تســيير 

شؤونه وحتقيق التقدم املنشود.
هنــاك أيضــا ضــرورة لوجــود مجتمع 
اقتصــادي منظــم وفاعل يخــدم البلد 
ويضطلــع بتنفيذ املشــاريع االقتصادية 
الضروريــة للبنــاء االقتصــادي احلديث. 
الثالث،  املقوِّم  وهــو  االقتصادي،  واجملتمع 
يتضمن وجود شركات متطورة ذات سجل 
إجنازي معــروف، تكون قــادرة على تنفيذ 
املشــاريع اإلمنائيــة واخلدميــة وتوظيف 
العاطلني عن العمل وتأهيل غير املؤهلني 
منهم، حتى وإن كان ذلك باالشــتراك مع 
الرابع هو وجود  واملقّوم  شــركات عاملية. 
بيئة قانونية راســخة ميكنها أن تَُطْمئن 
النــاس جميعا، واملســتثمرين خصوصا، 
بأن حقوقهم مصانة وأموالهم لن تضيع 
وأن الفســاد لــن يطاولهــا ألن القضاء 
سيتصدى بقوة وصرامة لكل من يتجاوز 
عليها. واملقوِّم اخلامس هو وجود مجتمع 
مدني فاعل ميأل الفراغ الذي تتركه الدولة. 
فاحلكومــات ال تســتطيع أن تقوم بكل 
شــيء، لذلك هنــاك حاجة فــي اجملتمع 
احلديــث لوجــود مجتمع مدني راســخ 
تســنده منظمات فاعلــة وقوية ومعززة 
ببيئة قانونية متماسكة تعزز من متاسك 
اجملتمع ومتــأل الفراغ الــذي تتركه الدولة 

قانونية  ومعاييــر  وفــق ضوابط  وتعمل 
شفافة.

أما املقوِّم السادس للدميقراطية، والذي لن 
يكون فاعال وكفوءا دون نشــوء املقومات 
األخــرى قبلــه، فهو اجملتمع السياســي 
املنظــم القــادر علــى ممارســة العمل 
السياسي النزيه اجلدي الهادف إلى تعزيز 
املؤسســات الدســتورية واملدنية وتوفير 
أفضل اخلدمــات للمواطنني عبر التنافس 
احلــر النزيــه بني األحــزاب السياســية 

املتنافسة على تقدمي األفضل للبلد.
وبعد أن تتوفر هذه املقومات جميعا، يجب 
أن يكون هنــاك نظام انتخابي عادل ونزيه 
ومالئــم لطبيعة ســكان البلد كي يفرز 
حكومة مالئمة وكفوءة تخدم البلد. ومن 
هنا فقد وجدت أنظمة انتخابية متعددة 
كي تختار منها الدول ما يالئمها. ال يوجد 
نظــام انتخابي كامل االوصاف ويخلو من 
العيــوب، ولكن هناك أنظمــة انتخابية 
تنتج أنظمة أكثر متثيال للشــعب، وأكثر 
للمحاســبة  تخضع  بحيث  شــفافية، 
واملراقبــة القضائيــة. أفضــل األنظمة 
وأكثرها عدالة، بإجماع علماء السياسة، 
هو النظــام البرملاني الذي يأتي عبر نظام 
التمثيل النســبي الــذي يترجم أصوات 
الناخبني إلى مقاعد برملانية، وال يدع فئة 
من اجملتمع دون متثيل. ومن محاســنه أنه 
األكثــر دميقراطيــة ألنه يجعــل البرملان 
فسيفســاء متثــل كل شــرائح اجملتمع 
وتوجهاته السياسية واالجتماعية ويدفع 
السياســيني ألن يتبنــوا خطابــا وطنيا 

جامعا، وليس مناطقيا أو قوميا أو طائفيا 
أو طبقيــا. ولكن من مســاوئه أنه ينتج 
حكومات إئتالفية في اجملتمعات شــديدة 
التنوع، وهذه احلكومات قد تكون ضعيفة 
بسبب التناحر السياســي الذي عادة ما 
يسود بني األحزاب املشــاركة فيها. لكن 
احلكومــات الضعيفة تبقــى أفضل من 

األنظمة الدكتاتورية.
نظاما  ليــس  النســبي  التمثيل  ونظام 
واحدا بل هناك العديد من التفرعات التي 
تعتمد أنظمة رياضية ونســبا مختلفة 
مالئمة  ويعتبرونها  املشــرعون  يرتضيها 
وأشــهرها هو نظام )دي هونــدت(، الذي 
ســّماه الفرنسيون )ســان ليغو( وسّماه 
األمريكيون )جفرسون(، وهو النظام الذي 
طرحه العالم األمريكي دانيال وبستر عام 
1832 فعدله الرياضي البلجيكي فيكتور 
دي هوندت، ومن بعده الرياضي الفرنسي 
أندريه ســان ليغــو الذي أوجــد نظاما 
مشابها. معظم دول العالم الدميقراطي 
اختارت نوعا من أنواع التمثيل النســبي، 
النســبية  القائمة  نظــام  هــو  وأبرزها 
)List PR( الذي ينقســم هــو اآلخر إلى 
أنظمة فرعية حســب املعادلة الرياضية 
املســتخدمة في حســاب األصوات، ثم 
 )MMP( يأتــي النظام النســبي اخملتلــط
والثالث هو نظام  ابتكرته نيوزلندة،  الذي 

.)STVٍ( الصوت املفرد املتحوِّل
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د. علي شمخي 

بــادئ ذي بدء البد من االقرار بــأن االحتجاجات والتظاهرات 
واالعتصامات  هي حق من حقوق الشعب العراقي التي ارسى 
قوانينها الدســتور حتت مظلة احلريات العامة - وهي حرية 
النشــر - حرية التعبير عن الرأي - حرية التظاهرات -حرية 
االعتصام - حرية تأســيس االحزاب واملنظمات واملنتديات - 
حرية املرأة  وغيرها وبالتالي فان القول بأن العراق بلد تعددي 
دميقراطي يبقى منقوصا مــن دون ان تكون هناك ضمانات 
لتطبيق وســريان هذه احلريــات واذا كان احلراك اجلماهيري 
األخير مثل منعطفا في التعبير عن الرفض للسياســات 
التي تنتهجها املؤسسة التنفيذية واملؤسسية التشريعية 
واملؤسسة القضائية فان التعامل مع االحتجاجات ينبغي 
أن يتم حتت طائلة الدســتور وليس حتت طائلة ماتؤمن به 
االحزاب السياســية التي يتمتع بعضها بنفوذ وتأثير على 
مراكز القرار من هنا ينبغي أن نشــير إلى بعض املعطيات 
في هذا اجملال ابرزها أن مســتوى االنتهــاكات التي ارتكبت 
على مدى خمســة عشــر عاما والتجاوزات على منظومة 
القوانني التي جاء بها الدســتور مثلــت تراجعا عن النهج 
الدميقراطــي والتعددي وفي الســنوات األخيرة  أدت بعض 
املمارســات إلى نســف هذه الدميقراطية من دون ان تكون 
هناك مساءلة ملن كان متســببا بها كما ان ملف الفساد 
املتنامي في العراق والذي شــاعت ثقافته في مؤسســات 
الدولة شكل نقطة سوداء في التاريخ السياسي العراقي 
وكان احد اهم احملركات التي دعمت االحتجاجات  واسهمت 
في هذا الرفض الشعبي للسياســات القائمة فيما صنع  
التهميش والالمباالة في التعامــل مع حاجات جيل جديد 
من العراقيني من قبل احلكومات السياسية املتعاقبة صنع 
فجوة كبيرة بني هذه الســلطة وبني الشباب تعرضت فيه 
الدولــة إلى اهتزاز كبير في العالقة وفي العقد االجتماعي 
بني النظام والشــعب وفي مفصل مهم كان غياب الهوية 
الوطنية واالصرار على تقدمي الهويــات الطائفية واللونية 
واملذهبية واحلزبية احد اهم األســباب التي  اســهمت إلى 
حد كبير في هذا االنحدار السياســي واالمني واالقتصادي 
واالجتماعــي وقد دعم هذا الغيــاب   التدخالت االقليمية 
وانســياق بعض مفاصل الســلطة خلفها تراجعا كبيرا 
في التثقيف والتوعية باالمن الوطني وخلق فراغات امنية 
كبيرة متثلت باختراقات واسعة للمعلومات وتهديد سيادة 
العراق والتعريض والتشــهير بســمعة الدولــة وهيبتها 
واالنتقاص منها وفــي ضوء هذه املعطيــات ينبغي إعادة 
النظر بفلســفة النظام السياسي في العراق واعادته إلى  
حاضنة اجلمهور بعد هذا التباعد واالفتراق من خالل رســم 
سياسات عامة جديدة تنبثق من قانون انتخاب جديد ينهي 
فصول االستحواذ احلزبي على مقدرات السلطة وهذا يتأتى 
بالتعاهــد على تعديل الدســتور وعــرض التعديالت على 
االنتخابات مبفوضية  استفتاء شعبي واستبدال مفوضية 
قضائية وانهاء التدخــالت احلزبية في عملها والتعامل مع 
حركة االحتجاج بنســق حضاري وانســاني ومبا يتوافق مع 
مباديء اإلعالن العاملي حلقوق اإلنســان حتى ميكننا حتصني 
العــراق مــن االتهامات التي بــدأت تتصاعد فــي النظام 
السياســي من االنتهاكات التي بدأت تتصاعد في احملافل 

العاملية وحتاول نعت العراق بنعوت االستبداد مجددا

قراءة في االحتجاج والتغيير 
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المقاالت و اآلراء التي تنشر 
تعبر عن وجهة نظر أصحابها 
وال تمثل بالضرورة رأي 
الجريدة

سامر القرنشاوي*

التحالف مع الفســاد كفيٌل بتســويد 
بيــاض صفحة أي مقاومــة ألي احتالل، 
فمــا بالك إن كانــت “املقاومــة” محل 
خالٍف متزايد؟ وبينمــا على كل عاقل أن 
يتفهم اخلوف عموماً، واخلوف الشــيعي 
خصوصاً، من متدد الســلفيني اجلهاديني 
في سوريا، ألم يكن هناك بديل عن نظام 
آل األســد؟ ألم يكن ممكنــاً الوصول إلى 
حٍل وســط مع الشعب الســوري الذي 
األمّريــن من حكامــه؟ لكن هذه  عانى 
أسئلة مع األســف ال منلك ترف التفكير 
فيهــا اليوم، لكن أخرى تفرض نفســها 
علينا اآلن فرضاً. األصل بالنســبة للبنان 
وأهله أن “املقاومة” إلســرائيل، لكن هل 
املقاومة طريقٌة واحدة؟ وإن كانت حصراً 
مسلحة، ما احلكمة فيها مبنطق الدولة 
إن لــم يكن للدولــِة قــرار يحكمها أو 
يحميهــا )أي الدولة( من تبعات ما تقرره 

املقاومة منفردًة، كما رأينا في 2006؟ من 
الظلم إلنســانيتنا أن نتخلى عن حقوق 

الفلسطينيني السليبة.
 لكــن مــن الظلم لفلســطني وحقوق 
أبنائها أن يكونوا أساســاً لسلب حقوق 
اآلخريــن، كما ســمعنا مــراراً في هذه 
املنطقة عبر العقود املاضية. وهل السالح 
دومــاً فعال ضد عدو قدراتــه التدميرية 
بحجم إســرائيل؟ هل الغرض من دخول 
أي مواجهة مســلحة هو الفوز الواضح 
أم االنتحار اجلماعي؟  أليس من وســائل 
سلمية كثيرة يُلجأ أليها؟ هل لراديكالية 
العــداء للصهيونية )التي في رأيي يجب 
االلتزام بها( صــورة واحدة فقط؟ أضف 
إلى ذلك كله أن ما يجري في لبنان اليوم 
هو حتديداً السعي نحو كيان وطني، بناء 
سياسي جامع، كيف يستقيم ذلك مع 
سالح حتت سيطرة دولة أخرى؟  خاصة إن 
اقتصر السالح على أتباع طائفة واحدة؟ 
هذه أسئلة تلمُس اآلن النفوذ اإليراني في 
لبنان، لكنها، هي أيضاً، تذهُب أبعد منه.

مــن ناحية، في العــراق ولبنــان قاعدة 
النفوذ اإليراني والء بعض شيعة البلدين، 
الطائفية  التركيبة  أن األســاس هنا  أي 
دون والدة  التي تقــف حائــالً  القائمــة 
مشــروع وطني جامع، من ناحية أخرى، 
ال بــد أن يؤدي ذلك إلى النظر بعني الريبة 
أحياناً، إلى الشــيعي اخملالف ناهيك عن 
غيــر الشــيعي )علماً أن واليــة الفقيه 
فكرة خالفية بني الشيعة كما أسلفنا(. 
أي ســعي للمواطنة اجلامعــة ال بد أن 
يتناقض مع النفوذ اإليراني هذا، لكن مرة 
أخرى األسئلة هنا تذهب أبعد مما نرى في 
واملواطنة مفاهيم  الوطن  ولبنان.  العراق 
علمانية، األصل فيهمــا أنهما للجميع 
دون متييــز، ما رأينا فــي العراق من حكم 
تيارات مختلفة محســوبة على اإلسالم 
السياسي الشيعي متهم بالتمييز ضد 
الســنة، إلى مســتوياٍت وُصفت أحياناً 
باجلرائم، أما في إيــران فيصعب احلديث 
عــن مواطنة يتســاوى فيها الشــيعي 
وغير الشــيعي. علماً أن تربة اإلســالم 

له  اتيحت  الســني حيثما  السياســي 
ال حصراً،  )مثالً  الفرصة ليســت أفضل 
مشهد مؤمتر “نصرة سوريا” الكارثي في 
مصر عام 2013 بحضور الرئيس اإلخواني 
املنتخب وما حواه من سباب وحتريض على 
الشــيعة وتكفير للمخالفني سياسياً، 
و”داعش”…  الســوري،  املشهد  وإسالميو 

وغيرهم(.
هل هناك إســالم سياسي غير طائفي؟ 
أليــس نقيضاً للتعدديــة والدميقراطية 
املقترنــني بالعلمانية كيفمــا عرّفناها؟  
أضف إلى ذلك أن أي تركيبة سياســية 
طائفيــة ليس لهــا أن تدعــي التوافق 
مــع الدميقراطيــة إال حيــث تناقصها، 
فتعريف الزعامات والوالءات دينياً وعرقياً 
يعني حتما تغليــب احملاصصة والهويات 
التي تقــوم عليها على حريــة االختيار 
والكفــاءة، ناهيك عن عرقلة املســائلة 
الطائفة على محاســبة  وتقدمي كرامة 
رموزها كما يشــهد لبنــان. لذلك كله 
يطالب متظاهــرون لبنانيون بالعلمانية 

صراحــًة، بالفصــل الكامِل بــني الدين 
والدولة، ال يســمونها “مدنيــة” توقياً أو 
مداراًة. العراقيــون إن أرادوا وطناً جامعاً 
لهــم جميعاً، ســائرون حتمــاً في هذا 
االتاه أيضاً، توجه لن تعارضه مؤسسة 
الولي الفقيه فقط، بــل مراجع النجف 
األشرف ذوي النفوذ أيضاً. وعاجالً أم آجالً 
سنجبر جميعاً على املطلب نفسه، فمن 
غير املرجح في منطقتنا هذه أن يتوقف 
السياســة  الدينية في  الهوية  توظيف 
طوعاً، ال فقط من اإلســالم السياســي 
أو التركيبــات الطائفيــة القائمــة، بل 
أيضا من أنظمــٍة تدعي العداء الوجودي 
لإلســالم السياســي لكنها تستخدم 

الدين قاعدًة أساسية لشرعيتها.
من طريــف التناقضات هنــا أن النفوذ 
اإليراني يرتكز على شــرعيٍة سياســيٍة 
حكمها  إيران،  لكن  لإلســالم،  منتسبة 
الشاه أو الولي الفقيه، متلك من مقومات 
ومنطــق الدولة -األمة أكثــر بكثير من 
غيرها، وال مقارنة هنا بهشاشــة الدولة 

القومية حيث مناطق النفوذ اإليراني في 
العراق أو سوريا أو لبنان أو اليمن.

في العراق عــداء املتظاهريــن إليران، مبا 
فــي ذلك من قلب كربالء، شــديد احلدة، 
تختلــف الصورة في لبنــان، لكن ال أحد 
جاهــل بالتأثير اإليراني عبــر حزب اهلل، 
ناهيــك عما جــرى في ســوريا. هل من 
مصلحة إيــران، أن تقف حجر عثرة أمام 
مشــاريع قومية وهويــات جامعٍة تولد؟ 
أو أن تُتهــَم بحماية الفســاد، أو مبا هو 
أســوأ بكثير كما في العراق، باملسئولية 
الُعزل؟ لكن  عن مقتل مئات املتظاهرين 
مرة أخرى الســؤال هنــا يذهب أبعد من 
السياسي  املشروع  اإليراني.  النفوذُ  أزمة 
اإليراني ال يعبر احلدود فقط كنفوذ دولة، 
لكن كوحدة مفترضــة تمعها عقيدة 
الــوالء للولي الفقيه. فــي صيغ تتراوح 
بني السلطوية والشــمولية، ال يختلف 
ذلك كثيراً عن إصرار اإلســالم السياسي 
الســني على إحيــاء “اخلالفــة”، وال عن 
تطلعات الوحدة العربية سابقاً في هذا 

اجلزء من العالم حتت سطوة هذا “الزعيم” 
)الدكتاتور حكماً( أو ذاك. عالقة كل هذه 
واملواطنة  الدميوقراطية  مع  “الوحدويات” 
سلبية حتى اآلن على األقل، فماذا يبقى 
منها في وجه السعي للحقوق واحلريات؟ 
ترى، هل لهذه املشاريع أن تولد في صيٍغ 
جديدة تنبثق من جرأة طرح أسئلة قلما 
سمعنا ســلفاً؟ وهل من املنطقي اليوم 
احلديــث عن مشــاريع عابرة حلــدود دول 
تكافُح لتكون أمماً؟ أسئلة كثيرة أخرى ال 
بد آتيــة، تنم كلها عن واقع تأخر تغييره، 
وعن شــكوٍك مشــروعة مبقدساٍت عفا 
عليها الزمن. من رحم ذلك كله، نتاجاً ملا 
بدأ في تونس قبل تســعة أعوام، نعيش 
مخــاض ثقافة سياســية مختلفة، بل 
ورمبا، على عكس ما عرفنا ســابقاً، والدة 
هويات وروابــط جديدة، داخل حدود بالدنا 

وعبرها، تقدس احلرية واحلياة.

* كاتب واكادميي من مصر
ُنشر في صفحة درج اللبنانية

القسم الثانيالعراق ولبنان اليوم : حيث أسئلة المستقبل

القسم األول
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كتب

كان حملــاوالت اســرائيل القيــام بدور 
شــرطي نووي فــي املنطقــة نتائج 
وخيمــة فعلــى اثر قيامهــا في عام 
1981 بقصف املفاعل النووي العراقي 
اوزيراك قرب بغداد وعلى بعد اكثر من 
600 ميل عن حدود اسرائيل وبطائرات 
حربية مــن صنع اميركــي اصبحت 
بغداد اكثر تطرفا واذ كانت منشــاة 
اوزيراك اكثر املشروعات التكنولوجية 
تقدما فــي العالم العربي فقد كانت 
اخلســارة ضربة كبرى للعراق وصدام 
حسني ومؤملة في حني ان اسرائيل لم 

توقعها.
وخــال حــرب الكويــت هنــأ انصار 
اليهودية  الدولة  االميركيون  اسرائيل 
ضربة  بصفتــه  الهجوم  ذلــك  على 
مبكــرة لتطرف صدام لكــن ال يكاد 
يوجد شك في ان الهجوم جعل صدام 
يشعر باالســتياء من عاقات اميركا 
مع اســرائيل وزاد شكوكه في الغرب 
ومهما كان  التمــرد  وشــجعه على 
صدام ال عقانيا كقائد فان شكوكه 
االسرائيلية  االميركية  احملاوالت  بشان 
لزعزعة اســتقرار العــراق كانت في 
لصحيفة  افتتاحية  وكانــت  محلها 
"نيويورك تاميز" في ذلك الوقت محقة 
في ماحظتها بان الغارة االسرائيلية 
كانت عما عدوانيا ال يغتفر ويدل على 

قصر نظر.
ويحتمل ان الغــارة حفزت صدام الى 
املهمة  النشــاطات  من  بعدد  القيام 
التــي مي يكــن اي منها فــي صالح 
الواليــات املتحدة وهذه النشــاطات 

شــملت تدخــا متزايدا فــي احلرب 
االهلية في لبنان ودعم اكثر االرهابيني 
تطرفا مثل ابو نضال. ومن احملتمل  ان 
الغارة االســرائيلية شــجعت صدام 
على جتديد مســاعيه للحصول على 
فيها عملية  مبا  الغربية  التكنولوجيا 
ســرية للحصول على جتهيزات نووية 
وجنحت جهــوده بوجه عام في اضافة 
العراق  آلة  الــى  تكنولوجيا متقدمة 

العسكرية.
والواقع ان الغارة كانت احللقة االخيرة 
من حملة ارهابية سرية اسرائيلية ضد 
عملية  النووي سميت  العراق  برنامج 
سفنكس وقد بدأت هذه العملية في 
تاريخ مبكر وهو السادس من نيسان/

ابريل عــام 1979 عندما انفجرت ثاث 
قنابل في منشاة نووية تابعة لشركة 
لانشاءات  املتوســط  االبيض  البحر 
في  الفرنســية  والصناعية  البحرية 
السني-ســور- ميــر قرب مرســيليا 
ونســفت اجلهــاز الداخلــي ملفاعل 
كان في طريق الى املنشــاة العراقية. 
وادت هذه النكســة الى تأخير برنامج 
العــراق وتوقفه نصف ســنة وخال 
تلك الســنة انفجرت ايضا قنابل في 
املصانع  عن  املسؤولني  وبيوت  مكاتب 
االيطالية والفرنسية التي تصدر املواد 
 1980 13 حزيران/يونيو  وفــي  للعراق. 
الدكتــور يحيى مســعد عالم  قتل 
الذرة املصري الذي كان ملحقا ببعثة 
العراق للطاقة النووية في غرفته في 
احد فنــادق باريس وكان هذا العالم اذ 
الشديد  اليورانيوم  يقوم بفحص  ذاك 

اخلصوبة الذي كان يشحن الى العراق 
ليكــون اول وقود للمفاعــل العراقي 
ويقول فكتور اوستروفســكي عميل 
املوساد املنشق ان الدكتور يحيى كان 
ضحية العماء االسرائيليني السريني.

وضربت اسرائيل بعملياتها هذه مثا 
على اخلروج على القانون في منطقة 
مبتاة اصا بعدم اســتقرار كما انها 
اوحت لطغاة مثل صــدام بان اميركا 
الســلوك  عن  للتغاضي  مســتعدة 

السيئ على نطاق واسع.
واحلقيقــة هــي ان  انصار اســرائيل 
كانوا دائمــا على اســتعداد لعرقلة 
انتشار  لوقف  املتحدة  الواليات  جهود 
االسلحة النووية في باد اخرى اذا كان 
ذلك يهدد اسرائيل وهذا ما حدث في 
عــام 1981 عندما قــام ممثا نيويورك 
في مجلس النواب وهما ســتيفن ج. 
سوالرز وجوناثان ب. بنجهام بالتخلي 
املساعدة  تعديل يستهدف حظر  عن 
االميركية للدول التي تصنع االسلحة 
النووية عندما ابلغتهما وزارة اخلارجية 
بان ذلك قد يؤثر على اســرائيل فبعد 
ان قدم جيمــس ب. بكلي وكيل وزارة 
اخلارجيــة تلخيصــا للقضيــة قال 
ســوالرز لم نكن نريد ان جند انفسنا 
كمن خلــق بطريقة غيــر مقصودة 
وغير مبررة ظرفا قــد يؤدي الى قطع 
املساعدة عن اسرائيل لقد تركوا لدينا 
انطباعا بــان تعديا من هذا النوع قد 
يؤدي الى حتقيق تكتشــف منه االدارة 

ان اسرائيل قد صنعت قنبلة نووية.
اسرائيل وجنوب افريقيا

األسطورة
"يشوه )النقاد( عاقة اسرائيل بجنوب 

افريقيا ويبالغون فيها"
هامين بوكبابندر املمثل السابق للجنة 

االميركية اليهودية.
احلقيقة

افريقيا  بجنوب  اسرائيل  عاقة  تبقى 
خفية الى حد كبير الســباب منها ان 
نشــر اي اخبار عن التعاون العسكري 
اســرائيل محظور  داخل  البلدين  بني 
بشــكل صــارم مــن قبــل الرقابة 
العســكرية لكــن العاقــة بينهما 
عميقــة وقوية وذات تاريخ طويل فقد 
كشف ســيمور هيرش ان التعاون بني 
البلدين في امليدان النووي بدأ بشكل 
الباحث  1967 وذكــر  جدي في عــام 
ان  بنيامني بيت- هاحمي  االسرائيلي 
اسرائيل باعت جلنوب افريقيا اسلحة 
خفيفة في تاريخ مبكر يعود الى عام 

.1955
وبالرغم من هذا التعاون فان التغطية 
االعاميــة للعاقة بني البلدين كانت 
على درجة من االهمال الى ان ســجل 
كاتب عمود الشــؤون اخلارجية.س.ل. 
سولزبيرغر ســبقا صحافيا في عام 
1971 حول العاقــات الودية القائمة 
بني اســرائيل وجنوب افريقيا مبا فيها 
االهتمام  وادى  العســكري  التعــاون 
العامة  قيــام اجلمعية  الى  باملوضوع 
لامم املتحدة في عام 1975 بشــجب 
عاقات اســرائيل وتعاونها مع احلكم 
العنصري جلنــوب افريقيا في اجملاالت 
واالقتصادية  والعسكرية  السياسية 

وغيرها.
1982 وصف يوئيل ماركوس  وفي عام 
املعلق االسرائيلي السياسي البارز في 
هارتس الصحيفة االوسع انتشارا في 
اســرائيل جنوب افريقيا باهم حليف 
الســرائيل بعد الواليات املتحدة وبعد 
الكوجنــرس االميركي  ان تلقى عضو 
ســتيفن ســوالرز املؤيــد املتحمس 
السرائيل في عام 1989 معلومات من 
الســي اي اي قال ان عاقات اسرائيل 
العســكرية مع جنــوب افريقيا هي 
اوسع بكثير مما شــيع او حرى االيحاء 
به ومنذ ذلك الوقت لم يحدث ما يغير 

تقييم سوالرز.
وجــاءت اول اشــارة مثيــرة الــى ان 
العاقــات بني البلديــن احرزت تقدما 
عام  ابريــل  نيســان/  فــي  ملحوظا 
1976 عندما زار جون فورســتر رئيس 
وزراء جنوب افريقيا اســرائيل عانية 
وبالرغم من ان اسرائيل وصفت الزيارة 
بانها حج ديني فقد استقبل فورستر 
الذي كان متعاطفــا مع النازية خال 
احلرب العاملية الثانية اســتقباال يليق 

بزعيم اجنبي زائر.
واثناء حفل عشاء على شرف فورستر 
شــرح رئيس احلكومة اســحق رابني 
دوافع اسرائيل القامة العاقة الوثيقة 
بني البلدين بقولــه : اعتقد ان بلدينا 
يواجهان مشكلة واحدة وهي كيفية 
بناء حوار اقليمي وتعايش واســتقرار 
ملواجهــة احملاوالت االجنبيــة لزعزعة 
االستقرار ونشر الفوضى وهو السبب 
في اننا هنا نتابــع بعطف جهودكم 

االنفــراج في  التاريخيــة لتحقيــق 
قارتكم ولبناء اجلســور الى مستقبل 
الذي  التعايــش  وخللق  وافضــل  امن 
يكفل خلق جو من التعاون املثمر بني 
جميع شــعوب افريقيا بدون تدخل او 

تهديد اجنبي.
اشــهر  بعدة  فورســتر  زيــارة  وبعد 
اصبحت العاقات بني اسرائيل وجنوب 
افريقيا اوثق ممــا كانت عليه في وقت 
مضى ويرجع هذا بصورة رئيسية الى 
رغبة اســرائيل في تزويد بلد التمييز 
العنصري باالسلحة وذكر ان اسرائيل 
باعت جنوب افريقيا زورقني الى ســتة 
زوارق حربيــة مــزودة بصواريخ بعيدة 
املدى باالضافة الــى 24 طائرة حربية 
نفاثة من طراز كفيــر وان 50 افريقيا 
جنوبيا مــن افراد البحرية يتدربون في 
اســرائيل وان اســرائيل زودت جنوب 
افريقيا مبعدات الكترونية عســكرية 
الفحم  من  كميــات  مقابل  متطورة 
باالضافة الــى نحو مليــون طن من 
الفحم ســنويا لدعم صناعة الفوالذ 

االسرائيلية.
وخال الثمانينات زودت اسرائيل جنوب 
افريقيــا بالتكنولوجيــا والتصاميم 
لبناء طائرة حربية متطورة خاصة بها 
ممولة  والتكنولوجيا  التصاميم  وهذه 
الى حــد كبير من الواليــات املتحدة 
وجاءت هذه االضافة الرئيسية لساح 
جنوب افريقيا نتيجة اللغاء مشــروع 
اســرائيل الفاشــل لصنــع طائرات 
الفي املقاتلة فالبرغم من ان الواليات 
املتحــدة مولــت اســرائيل ببليــون 

ونصــف البليــون دوالر لتطوير صنع 
الطائرة احلربية اال ان اسرائيل عجزت 
عــن االلتزام بامليزانيــة وزراء الضغط 
االميركــي تخلت في عــام 1987 عن 
املشروع وعلى اثر ذلك عقدت اسرائيل 
صفقة مع جنوب افريقيا النتاج طائرة 
شبيهة وهي طائرة سيمبا وعليه فان 
سرحوا  الذين  االســرائيليني  الفنيني 
من عملهم في مشروع الفي توجهوا 
الى جنوب افريقيا للعمل في صناعة 

طائرة سيمبا.
وعلــى الرغــم مــن ان االمم املتحدة 
فرضت فــي عام 1977 حظــرا عامليا 
على تصدير الســاح  جلنوب افريقيا 
بســبب سياســاتها العنصرية فان 
اســرائيل واصلت تعاونها مع جنوب 
العمل اعضاء  افريقيا واغضب هــذا 
كتلة الســود في الكوجنرس فعندما 
قام رئيس الوزراء االســرائيلي اسحق 
عام  فــي  واشــنطن  بزيارة  شــامير 
1988 قدموا له رســالة جــاء فيها: 
قدمت الواليات املتحدة الى اســرائيل 
مســاعدات مالية مبقــدار 1,5  بليون 
لتطويــر  كمســاعدة  تقريبــا  دوالر 
املقاتلة ثم  طائراتهــا احلربية الفــي 
علمنا ان املهندســني االســرائيليني 
الذين كانوا يعملون في مشروع الفي 
يحملون منافع املســاعدات اخلارجية 
الــى جنوب افريقيا  للواليات املتحدة 
اســتخداما  العمل  هــذا  نعتبر  اننا 
مخالفــا للضمير ملســاعداتنا لكن 
شامير جتاهل الرســالة ولم يتخذ اي 

اجراء اضافي.

الخداع
 جديد العالقات األميركية اإلسرائيلية بعد كتاب "من يجرؤ على الكالم"

اليوم وضعت إمامي ســؤاال: ملن يجب 
الطاعة بعد 41 عاما من جناح العملية،
هل الطاعة للمفخرة الذاتية لهذا أو 

ذاك من األشخاص  ..؟
أم للحقيقة .. ؟ 

هل لفرد أم للجماعة ..؟
ماذا تعنــي العدالة ،هنــا ، وبأي اجتاه 

تنصرف ..؟
 خدمــة احلقيقــة هي واجب ســام ٍ 
،  مــن دون أدنى شــك .  هــذا القول 
ابدأ بــه فــي محاولة مــن الضمير 
الــذي يجبرنــي كواجب أســمى من 
واجبات كشــف حقائق تتعلق بنضال 
الســجناء الشــيوعيني من اجل نيل 
حريتهم بإحدى وسائل اقتحام جدران 
الســجون والتحرر منها  بتحد ٍ هادئ 
مرة  ،  وبانفعال ٍ ظاهري في مرة أخرى 
،  حسب ظروف هذا السجن أو ذاك ، أو 
حسب استبسال هذا السجني أو ذاك 
،  أو حسب الطرق والوسائل البطولية 
التي توفرها املصادفات احمليطة بظروف 
السجني الذي يقتنص غفلة السجان 
.  الحظُت مؤخرا ،  وجود نقاش ، أو تأمل 
،  متعــدد األوجه حــول قضية الهرب 
من ســجن احللة املركزي عــام 1967  
وهــي القضية التــي أحيطت بكثير 
وبكثير  والتفســيرات  التعقيدات  من 
مــن التحفظات  وبكثير من االدعاءات 
مــن قبل بعض الذيــن تناولوا عملية 
الهرب بالبحث عن أصولها وفروعها . 

وقد وجدت بحثــا متواصا ،  كما بدا 
لي ،  مــن قبل الكاتــب محمد علي 
محي الدين ) وهو لم يكن سجينا في 
ســجن احللة ( بعد أن نشرُت  تعقيبا 
حول مقالة نشــرها هو لم تسلم من 
أخطاء منقولة عــن آخرين مبا يتعلق 
بعمليــة اإلعــداد للهرب مــن داخل 
الثانية أنني  الســجن ، مؤكدا للمرة 
لســت معنيا مبا يتعلق مبوقف بعض 
أعضــاء املنظمة احلزبيــة في مدينة  
احللة والتي حتدث محــي الدين  عنها 
كثيرا في مقالته   .  لقد كان الصديق 
محي الدين قد اتخذ منوذجا دميقراطيا 
طيبا  حــني بدا فــي تعليقــه على 
تعقيبي يوم 3 – 5 – 2008  معتذرا بيد ٍ 
مصافحة ٍ عن اخلطأ احلاصل في بعض 
أوردها مبقالته مبرهنا  التي  املعلومات 
بشــكل صحيح أن املوقف الصحيح 
يأتــي دائمــا بنصرة التفــوق املعنوي 
للحقيقة ليس غير .  لكنه  ســرعان 
ما أثار اســتغرابي مجددا  عندما  ما 
راح مواصــا البحث عــن " احلقيقة 
"  في كتابات آخرين وهو أمر مشــروع 
في عملية البحث والرصد وال شك   .   
لكن حني وصل إلى صعيد  غير متوازن 
فأنني أجد ضــرورة تنبيهه من جديد 
أن ال يتجاوز على حقوق مســاهمات 
حية في إجناح عملية الهرب بوصفها 
عمليــة شــيوعية بحتــة خضعت 
لألعراف الشــيوعية "  العامة " رغم 

أنها واجهت ظروفا شيوعية " خاصة 
"  " وأعنــي بـ"اخلاصة " هنا ما تعلق 
صراحة مبوقف سجناء احللة بانشقاق 
القيادة املركزيــة ،  إذ  بدا واضحا  في 
بعض ســطور كتاباته اجلديدة انحيازا 
خفيا لبعض ما جاء في كتابات آخرين 
ـ هم ليسوا موضوعيني ــ  باعتبارها 
حقيقة معرفيــة مطلقة عن عملية 
الهرب ، وهذا أمر غير مشروع في نتائج 

أي باحث موضوعي  . 
ليس لي أي اعتراض على انحيازاته إن 
أراد ذلك ، فهذا شأن خاص به وبرغبته 
إذا أراد االبتعاد عــن املوضوعية . ورمبا 
يكفيه فخراً أن يكون منشــطا حيويا 
مجددا ليجبر كل ذوي العاقة للدخول 
إلى املوضوع وتوثيقه من إحدى زواياه . 
لكن ليســمح لي بالقول والتحذير أن 
زيادة طرح وتقــدمي  معلومات خاطئة 
أو غير دقيقة من شــأنها أن تزيد في 
التعقيــدات وتعرقل عمليــة التوثيق 

التي ينشدها اجلميع   .  
خال األســابيع القليلة املاضية مرت 
من  كثيرة  ضغوطــات  ســريعا  علّي 
قبل بعض األصدقاء من الشــيوعيني 
 ، السابقني  ، والشــيوعيني  العراقيني 
ومــن غيرهما ، من داخــل العراق ومن 
خارجه ، ومن بعض ســجناء احللة في 
تلــك الفترة  ، ومن غيرهــم .  بل وقد 
استلمت رســالة في األسبوع املاضي 
من الفنان مقداد عبد الرضا  أعلمني 

فيها برغبته الفنية  النبيلة عن إنتاج 
فيلم ســينمائي عــن العملية راجيا 
مني املســاهمة في كشــف احلقائق 
املتعلقة بالهرب  عــن طريق  مقابلة  
فلميــة ، ســينمائية أو تلفزيونيــة ، 
مؤكدا رغبته في الســفر إلى سوريا  
لعمل مقابلة ســينمائية مع مظفر 
النواب  أيضــا كجزء من محاولته في 
التوثيــق الســينمائي . ورغم أن هذه 
وهي جديرة  ومائمة  مناسبة  الفكرة 
بالدراســة واإلعداد إال أننــي أعلمته 
أن مثل هــذا القرار مرهــون مبوافقة 
جماعيــة ومبســاهمة جماعيــة من 
العملية  املشــاركني  في  قبل جميع 
، تخطيطا وتنفيــذا ، ألن كل فرد من 
املساهمني يعرف " جزءا " من العملية 
وال يعــرف " كل " أجزائهــا . فمثا أنا 
شــخصيا ال أعرف عــن اجلهد اخلاق 
حلفاري النفق . كمــا أن حفاري النفق 
ال يعرفون جهود اخملططني وعاقاتهم 
خارج النفق ، التي مهدت وعززت جناح 
حفر النفق ، مبعنى أن لكل ٍ  دوره احملدد 
في العملية الكبيــرة مما ينبغي على 
الباحث ان يكــون أكثر قربا من جميع 
الوقائع حتى يتوصل إلى  صلب اإلرادة 

اجلماعية والعمل اجلماعي املشترك.
 صحيح أن اهلل خلق كل البشر أذكياء 
ومنهم سجناء احللة وفي مقدمتهم 
الذين كتبوا عــن عملية الهرب  لكن 
الشــيء موضــع التســاؤل دائما هو 

املتبقية   التاريخيــة  الذاكــرة  حجم 
لهذا الســجني أو ذاك أو لهذا الكاتب 
أو ذاك بعد مــرور أكثر من أربعني عاما 

على ذلك احلدث  . 
البد من القــول أوال أن تنــاول قضية 
الهــرب من ســجن احللــة املركزي ال 
تعتمد فقــط على موهبة الكتابة بل 
على معرفة حقيقيــة واقعية جلميع 
حلقات سلســلة هذه العملية التي 
جرى تخطيطها بسرية تامة كما جرى 
تنفيذها بســرية تامــة أيضا . مبعنى 
آخر أنهــا بحاجة إلى توثيق موضوعي 

وجماعي. 
بالتأكيد أن أي كاتب يلتزم املوضوعية 
عليــه أوال وقبــل كل شــيء أن يلم 
القــادر على جمع  التجريبي  بالبحث 
معلومــات " كل " الذيــن ســاهموا 
وجمعهــا  والتنفيــذ  بالتخطيــط 
بعدالة تامة ومبوازنة تامة كي ال تبقى 
أو  التجربة محبوسة في قفص فردي 
ذاتي تضيق بداخله احلقائق باالدعاءات 
فقط . فما يعرفه حسني سلطان عن 
الهــرب هو " جزء " من احلقيقة وليس 
كلهــا .وما يعرفه مظفــر النواب هو 
أيضا " جزء آخــر " وكذا القول عن ما 
يعرفه فاضل عباس أو حســني ياسني 
أو جاســم املطير أو نصيف احلجاج أو 
عقيل اجلنابــي أو حميد غني آو كمال 
ملكي أو حافظ رســن . كل واحد من 
هــؤالء او غيرهــم ميلك فــي ذاكرته 

حدســا ما أو مفتاحا ما من مفاتيح 
العمليــة أو انه ميلك خطــوة ما في 
املعذبة  الطويلــة  العملية  مســيرة 
واملرهقة . بالتأكيد لم يكن أي شخص 
من السجناء ميلك لوحده كل مفاتيح 
العمليــة أو مغاليقهــا . وهنــا أريد 
ان احلقيقة تضيع عندما  القول  تكرار 
يعتقد أي شــخص مــن الهاربني من 
ســجن احللة بأنه ميلك معرفة " كل " 
شيء ويعرف وظائف " كل " مساهم 
بالعملية الســرية . مــن يعتقد ذلك 
فهو غيــر منصف ورمبا هــو من نوع 
الناس الذي يحب أهواءه الفردية أكثر 

من حبه إلرادة اجلماعة وفعلها .
كما أؤكد أن املساهمني في التخطيط 
والتنفيذ ال ميلك أي واحد منهم ذاكرة 
سقراط كي يدون بالتفصيل وال حتى 
باخملتصــر عما ميكــن أن تلهمه ذاكرة 
"جميع " املســاهمني لــو اجتمعت ، 
وهذا ما لم يحصل سابقا مع األسف 

الشديد .
أيها األخ محمد علي محي الدين ،

أيها األخ نعيم الزهيري ،
أيها األخ علي عرمش شوكت ، 

أيها األخوة الباحثون عن احلقيقة أنني 
امجــد جهدكم جميعا مــن أجلها ، 
لكن حاذروا من العجلة والتســرع . ال 
تتسرعوا في األحكام ونشر معلومات 
غيــر مدروســة جماعيا . وســأطيع 
احلقيقــة ، هنا ، أكثر ممــا أطيع الذات 

أو أندفع خلــف " أخاق " االدعاء اجملرد 
، كمــا يعتقــد البعــض ، ظلما ، في 
أشــارته عند تناول القضيــة . طاملا 
عنــدي اآلن نفحة من حيــاة وعندي 
ذاكرة مشــحونة إلى حد ال بأس به ، 
فأنني أتقدم مبســاهمتي عن كشف 
بعــض جوانب احلقيقــة التي اعرفها 
مباشــرة وليس نقا عن آخرين، وهذا 
هو مــا يأمرني بــه الضميــر وأقول 
لكم مقدما أننــي غير مهتم ببعض 
وردت ضمن ماحظــات وآراء   ٍ جمــل 
غيــر مفحوصة وال مؤكــدة تضمنت 
اإلساءة لي شــخصيا وتقويلي كاما 
لم أقلــه ، وبعضهــا أبعــد فعالية 
مظفر النواب من العملية كلها بينما 
كان دوره أساســيا فــي العملية منذ 
ســاعة بدايتها وحتى نهايتها ، كما 
ســأوضح ذلك الحقا حــني ترك عامله 
، مضحيا  ــ الشــعري  الهوميروسي 
مبا قد جتود به موهبته الشعرية الفذة 
خال أشــهر عديدة من وجوده داخل 
ســجن احللة عندما حولتــه واجبات 
االســتعداد والعمل اليومي املتواصل 
لتحقيــق فعل الهــرب الثــوري إلى 
مناضل جيفــاري محترف يتابع بروحه 
العميقة كثيرا مــن األعمال اليومية 
صاحبت  التــي  والصغيرة  الدقيقــة 
العوامل املؤهلة ووفرتها لنجاح الهرب 
بائس  رجعي  لنظام  الصعقة  وتوجيه 

في ذلك الزمن  . 

لعل أكثر التعريفات جزالة واختصارا بالكاتب والسياسي 
بول فندلي، ما قالته "هيلين توماس" عميدة المراســلين 
السابقة في البيت األبيض، التي عاصرت عددًا من رؤساء 
الواليات المتحدة األميركية، كان آخرهم باراك أوباما، اذ 
وصفته في مقالة مهمة عن الشــرق األوسط ب"الرجل 

صاحب الضمير الحي، الذي يجرؤ على قول الحقيقة".
ولنضع تحــت " الذي يجرؤ على قــول الحقيقة " خطين، 
ففــي اميركا يمكنك ان تقول أي شــيء عــن أي كان، 
حتــى انه يمكنك ان تشــتم الرئيس، لكــن كل ما يتعلق 
بإســرائيل والعالقة التي تربطها بالمسؤولين األميركان، 

خط احمر.
هناك..حيــث الديمقراطيــة وحرية التعبيــر، ثمة جهاز 
اســتخباري كامــل، يعمل فيــه إســرائيليون واميركان، 
وصهاينة، يســمى منظمة " ايباك " هــذا الجهاز الذي 
تطلــق عليه مفردة منظمة، هو الذي يســيطر ربما على 
نحو %90 من االعالم األميركي والسياسة األميركية في 

الشرق األوسط، ان لم نقل اكثر.
وهــذا الجهاز- المنظمة، حارب علــى الدوام اية حقيقة 
او محاولــة لفضــح العالقــات األميركية –اإلســرائيلية، 
او االســاليب التي تتبع للتأثير الســلبي علــى الرأي العام 
األميركي، بدعوى معاداة الســامية، ولكنه – الجهاز – 
لــم يتمكن من بول فندلي عضــو الكونغرس األميركي 
عن والية الينوي لمدة 22 ســنة، والذي نشــر او كتاب له 
ســنة 1985 بعنوان من يجرؤ علــى الكالمن وفضح فيه 
خفايا العالقات األميركية اإلسرائيلية، وتحدث ربما للمرة 
األولى عن دور ايباك في اتخاذ القرارات المصيرية لصالح 

إسرائيل ضد الفلسطينيين، من دون وجه حق.
بعد صدور من يجرؤ على الكالم، لم يفز فندلي بعضوية 
الكونغــرس مرة أخرى، بعد ان حشــد ايباك لخســارته 
فــي االنتخابات، ولكن هذا األمر لم يثــن بول فندلي عن 
مواصلــة الكتابة وفضــح الحقائق في كتــب عدة هي 
إضافة الــى " من يجرؤ على الكالم "، " ال ســكوت بعد 

اليــوم "، و" اميركا فــي خطر "، والذي ضــم مذكرات 
فندلي عن السياســة األميركية إزاء إســرائيل، و "اللوبي 
اإلسرائيلي" والسياســة الخارجية األميركية" شارك في 
تأليفه عالما السياسة البارزان الدكتور "جون مرشماير" 
من جامعة شيكاغو والدكتور "ستيفن والت" من جامعة 
هارفرد، و" الخداع " الــذي نضع هنا بعضا منه بين يدي 

القاري الكريم..   
تجدر اإلشــارة الى ان من ينتقد إســرائيل فــي اميركا، 
وتأثير اللوبي اإلســرائيلي في صنع السياســة األميركية 
في الشــرق األوســط، قليلون جدا وهذا ما دعا الكاتبة 
والمؤلفــة "غريس هالســل"، الصوت القــوي المطالب 
بالعدالة في الشــرق األوسط، تقول لفندلي قبل وفاتها 
"علينا التضافر معًا، ألننــا قليل عديدنا، فما يزال عدد من 
هم على إســتعداد إلنتقاد إســرائيل جهارا قلياًل، وعلى 
الذيــن يجهرون بالكالم أن يســتعدوا لتلقــي المعاملة 

الخشنة". 
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تمكن الكاتب جاســم المطير فــي كتابه الهروب 
من جســر الحلة، أن يقدم للقراء حدثًا إنسانيًا رائعًا 
بروح نضالية شبابية عالية الهمة ومسؤولة في آن 
واحد , حدث بدأ في منتصف عام 1967 وانتهى مع 

نهايات العام تقريبًا.
كتاب المطير هذا ضــم مذكراته عن ذلك الحدث 

البعيد وما رافقته من أحداث.

 وفي هذا الكتاب ترك المطير لألخرين ممن جايلوا 
ذلك الوقت او عاشــوا الحادثة، فسحة للحوار حين 
أكد على أن من يتحدث عن مســألة معينة سيراها 
من زاويته الخاصة , وبالتالي ترك المجال لمن يريد 
أن يدلــي بدلوه في هذا الصدد , ســواء باإلضافة 
أو إبــداء المالحظة أو التعديل. غيــر انه توخى في 
من يريد التحدث او الكتابة في هذا األمر أن يكون 

ملمًا به أو يســعى لإللمام بــه ومراجعة من عايش 
الحــدث منذ البداية بهدف تجميــع موزائيك اللوحة 
كاملة قبل البدء بالكتابة عنها. هكذا طلب جاسم 
ممــن كتب عن الحدث حينذاك , وهكذا يفترض أن 

يكون.
ومن هنا تبادر " الصباح الجديد " الى نشــر سلسلة 

حلقات من هذا الكتاب الشيق. 

هـروبـنـا  
الهروب من نفق مضيء 

قصة هروب سجناء سياسيين من سجن الحلة المركزي عام 1967

جاسم المطير

 بول فندلي
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حنين غدار
- مكرم رباح-

 لقمان سليم- 
و جان طويلة

 
»فــي اخلامــس تشــرين الثاني/نوفمبر، 
خاطــب كل من مكرم ربــاح وحنني غدار 
ولقمان ســليم وجــان طويلــة منتدى 

سياسي في معهد واشنطن. 
غدار زميلة زائرة في زمالة »فريدمان« في 
في  العربية«  للسياسة  غيدولد  »برنامج 

املعهد. 
ربــاح، محاضر في التاريــخ في »اجلامعة 

األمريكية في بيروت«.
 ســليم مدير املنظمات غيــر احلكومية 
اللبنانيــة »هيــا بنــا« و »أمم للتوثيــق 

واألبحاث«. 
رئيــس »اجمللــس االقتصــادي  وطويلــة 
واالجتماعــي« فــي »حــزب الكتائــب« 
ومستشار ســابق لوزير التجارة اللبناني. 

وفيما يلي ملخص املقرر ملالحظاتهم«.

حنني غدار
-منذ 17 تشرين األول/أكتوبر، نزل الشعب 
الفســاد  لرفض  الشــوارع  إلى  اللبناني 
والطائفيــة وامليليشــيات غيــر التابعة 
للدولــة. وهذه احلركة فريــدة من نوعها 
حيث انضم مواطنون من جميع الطوائف 
ومن جميع أنحاء البالد إلى االحتجاجات. 
باإلضافة إلى ذلك عجز القادة السياسيون 
عن اختــراق صفــوف املتظاهرين وتنفيذ 
اجلهات  مشــاركة  وكانت  مخططاتهم، 
الفاعلــة اخلارجيــة محــدودة حتى اآلن. 
فاملؤسســة السياســية، وخاصة »حزب 
اهلل«، جتــد هذه التطــورات مثيرة للقلق، 
ألنها قد تنطوي على تغييرات عميقة في 

النظام. 
كمــا أن اخلطــاب الوطني بشــأن احلياة 
السياسية آخذ في التغير. فهناك شعور 
بأن احلرب األهلية التــي مّزقت لبنان منذ 
زمن بعيد قــد وصلت اآلن إلــى نهايتها 
الفعلية، ويعود ذلك جزئياً ألن اجليل اجلديد 
من الناشــطني واملؤيدين السياسيني لم 
يترعــرع مع خطاب ذلــك الصراع. كذلك 
املتوارثة  يتم وضع اخلالفــات الطائفيــة 
جانباً، حيــث يقدم احملتجــون مجموعة 
موحدة مــن املطالب لفترة انتقالية. ومن 

بني هذه املطالب إجــراء انتخابات مبكرة 
وســن قانون انتخابي غيــر طائفي ميّكن 
الناخبــني مــن اختيار رئيــس جمهورية 

وبرملان جديدين.  
ونتيجة لهــذه احلركة، تتضعضع الركائز 
التي أبقــت »حزب اهلل« في الســلطة. 
فقد قام املتظاهرون بنزع الشــرعية عن 
الرئيسيني للحزب داخل  اثنني من احللفاء 
احلكومــة، هما: رئيس البرملــان نبيه بري 
ووزير اخلارجية جبران باسيل. وفي غضون 
ذلك، يبدو أن شــريحة كبيرة من القاعدة 
الشيعية لـ »حزب اهلل« بدأت ترفضه من 
والتأكيد  املظاهرات  إلى  انضمامها  خالل 
علــى هويتها اللبنانية بــدالً من هويتها 
باسيل  وباملثل، يشــير فقدان  الطائفية. 
ملكانته إلــى وجود معارضة مســيحية 
واسعة النطاق للحزب. ومت تقويض ركيزة 
أساســية أخرى - هي دعم اجملتمع الدولي 
- باســتقالة رئيس الوزراء ســعد احلريري 

مؤخراً.

مكرم رباح
-هــذه احلركــة االحتجاجية لم يســبق 
لهــا مثيل في لبنــان ألن الناس يرفضون 
نظاماً لم يعد يناسبهم. وما دفعهم إلى 
التوصل إلــى قرار االحتجاجات هو اإلدراك 
بأنه لن يحدث أي انتعــاش اقتصادي في 
ظل النظام احلالي، باإلضافة إلى االعتقاد 
بــأن دول اخلليج قد تخّلــت عن االقتصاد 
اللبناني. ويتســاءل النــاس أيضاً عن دور 

»حزب اهلل« في هذه اإلخفاقات.
ورداً علــى ذلــك، هاجم احلــزب والنخب 
احلاكمة األخــرى احملتجني محلياً، في حني 
أثاروا مخاوف على املستوى الدولي من أن 
انهياراً أوســع نطاقاً من شــأنه أن يخلق 
أزمة الجئني في بلدان أخرى. وعلى الرغم 
من هــذه التهديدات، ستســتمر احلركة 
على األرجح إلى أن تتحقق أهدافها. وفيما 

يتعلق بالسياســة األمريكية، كان لنهج 
الذي تتبعه واشــنطن  الضغط األقصى 
التأثير املنشود إلضعاف »حزب اهلل«. ومع 
ذلك، يجب توســيع العقوبات لتشــمل 
حلفــاء احلزب املارونيــني، الذين يتحمّلون 
متاماً نفس القدر من مســؤولية الفساد 
املستشــري في البالد. وقد واصل اجملتمع 
الدولي دعم الطبقة السياسية في ظّل 
هذه االنتهاكات خشيًة أن يؤدي تفككها 
إلى فــراغ خطير. وقد جنــح احملتجون في 
أخذ زمام األمور بأيديهم، حتى بدون دعم 
دولي كبير. وبدالً مــن أن تتواصل النخب 
مع شــخصيات اجملتمع املدنــي التي قد 
تلّبي املطالب الشعبية بشأن إرساء نظام 
حكم جديد، جتري هذه النخب مفاوضات 
لتشــكيل حكومة جديــدة وراء األبواب 
املغلقة، دون شــمل أي أصوات من حركة 
االحتجاج. ومــن هذا املنطلــق، من غير 
املرجح أن حتقــق املطالبة بقانون انتخابي 

جديد النتائج املرجوة - ألنه ال ميكن حتقيق 
تغيير حقيقي إاّل من خــالل إعادة النظر 
في الترتيبات السياسية األساسية التي 
وضعهــا »اتفــاق الطائف« لعــام 1989 

وإيجاد نهج جديد لعلمنة الدولة.

لقمان سليم
-علــى الرغــم من أوجــه الشــبه بني 
ذات  املناطق  في  املســتمرة  االحتجاجات 
والعراق،  لبنــان  الشــيعية في  األغلبية 
إاّل أنه ينبغي التريــث ملعرفة ما إذا كانت 
هذه املظاهرات تشّكل جزءاً من انتفاضة 
إقليميــة أوســع نطاقــاً ضــد الزعماء 
اإليراني.  والتدخل  الشــيعة  السياسيني 
ويتضــح حاليــاً أمر واحد، هو: انشــقاق 
بعض املؤيدين الشيعة لـ »حزب اهلل« عن 
اليســاريون منهم. ويشير  احلزب، خاصة 
هؤالء النّقاد إلى أن »حزب اهلل« أصبح في 
الواقع جزءاً من الطبقة احلاكمة على مدار 

األعوام األربعة عشــر املاضيــة، وبالتالي 
فهو مســؤول عن الفساد وســوء اإلدارة 
في البــالد. كما أن الكثير من الشــيعة 
غاضبــون أيضاً من مجموعة املشــاكل 
التي نشــأت عن تورط »حــزب اهلل« في 
احلرب السورية. ورداً على ذلك، حاول احلزب 
تشويه صورة احملتجني واتهامهم بامتالك 
أجندة خارجية. ويــدرك قادة »حزب اهلل« 
أن توســيع دائرة العنف على نطاق أوسع 
في الظروف الراهنة ســيؤدي إلى تفاقم 
محنتهــم، ولذلك سيســتخدمون على 
األرجح أســاليب أخرى إلعــادة األمور إلى 

طبيعتها، مثل اختالق تهديد إرهابي.
ولضمــان االســتقرار فــي ظــل هــذه 
التحديات، يجب علــى اجملتمع الدولي أن 
ميــّدد والية »قوة األمم املتحــدة املؤقتة في 
لبنان« )»اليونيفيــل«(، من خالل متكينها 
للمســاعدة فــي حماية املدنيــني. وفي 
الوقــت نفســه، يجب على املســؤولني 

ممارســة املزيد من الضغط على »اجليش 
اللبنانــي«، الذي اســتخدم العنف ضد 
املتظاهرين في بعــض أنحاء البالد. يجب 
أن تُشرط املساعدات األمريكية لـ »اجليش 
اللبناني« على تأديــة واجباته على كامل 
األراضي اللبنانيــة. كذلك يجب التدقيق 
في دور أفراد اخملابرات العسكرية، ألن بعض 
النقــاد اتهموهم بتفضيــل »حزب اهلل« 

وحلفائه.

جان طويلة
-مير االقتصــاد اللبناني بحالة من الركود، 
حيــث ينخفض معدل منــو »الناجت احمللي 
اإلجمالــي« احلقيقــي نحــو الصفر في 
املائة. كما يســتمر التضخم في االرتفاع 
ومن املتوقع أن يصل إلى 10 في املائة هذا 
العام. ومن األسباب احملتملة لهذا االرتفاع 
التدابيــر احلمائية التي اتخذتها احلكومة 
بشأن السلع املســتوردة ونقص العمالت 
األجنبية املتداولة، مما أدى إلى نشوء سوق 
ثانية لليرة اللبنانية وتخفيضها الفعلي. 
كما أن العجز املالي املتزايد باستمرار ميثل 
هو اآلخر مشــكلة أيضاً - فقد منا بنسبة 
100 فــي املائة منذ عام 2014 ومن املرجح 
أن يتجــاوز 11 في املائة مــن »الناجت احمللي 
اإلجمالــي«. ويتجلى الوضــع االقتصادي 
السيء أيضاً في الواقع املتمثل بأن قيمة 
احتياطات لبنان األجنبية املتاحة بسهولة 
تقــدر اآلن بأقل مــن 10 مليــارات دوالر. 
وستحتاج احلكومة إلى هذه االحتياطات 
لتسديد ثمن الســندات املقّومة بالدوالر، 
اللبنانية من  األمــوال  وتغطية ســحب 
املصارف، وإدارة االحتياجات األساسية من 
العمالت. ومع ذلك، إذا لم يُعمد إلى إجراء 
حتســينات جذرية، فلن تدوم االحتياطيات 
احلالية سوى ثالثة إلى أربعة أشهر أخرى، 

وال يزال من احملتمل حدوث ركود.

وفي ضوء هــذه التحديات، من الضروري 
تشــكيل حكومــة جديدة في أســرع 
وقت ممكن -حكومة ميكنها كسب ثقة 
الناس بســرعة. وبعد ذلــك يجب إجراء 
إصالحات وتنفيذ حزمة اســتقرار مالي 
ميكنها أن تســهل استرداد االحتياطات 
األجنبيــة. لقــد كان دعــم الشــتات 
لالقتصاد اللبناني أمراً حيوياً في إبقائه 
بعيداً عن املصاعب، لكن هذه املساعدة 
قد تكون عدمية املعنى في ظل سوء إدارة 

القيادة احلالية.
أعد هذا امللخص زياد بشالغم.

معهد واشنطن
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االحتجاجات في لبنان: آراء من بيروت وتداعيات سياسية

جرو هارلم برونتالند
 والحاج أس سي

التالي.  جنيف - تخيــل الســيناريو 
في غضــون أيام قليلة، مــن املرجح 
انتشــار وبــاء األنفلونــزا القاتل في 
جميع أنحــاء العالم، مما قد يؤدي إلى 
وقف التجارة ورحالت السفر، وإحداث 
فوضى اجتماعيــة، وتدمير االقتصاد 
من  املاليني  عشرات  وتعريض  العاملي، 
انتشــار مثل هذا  إن  األرواح للخطر. 
وليس  واقعــا  املرض اخلطيــر أصبح 
مجرد احتمال. لتخفيف اخملاطر، يجب 
على العالم اتخــاذ اخلطوات الالزمة 

ملواجهته.
املاضية،  القليلة  السنوات  على مدى 
واجه العالــم العديد مــن األوبئة - 
بدءا من احلمى الصفــراء إلى اإليبوال 
- مبا فــي ذلك في املناطــق املكتظة 
بالســكان. وفقا لتقريــر جديد صادر 
عن مجلس رصد االســتعداد العاملي، 
احلادي  القــرن  وباء  البشــرية  تواجه 
والعشرين املشابه لوباء أنفلونزا عام 
1918، الذي أصاب ثلث سكان العالم 

وأودى بحياة نحو 50 مليون شخص.

من شــأن وباء مماثل أن ينتشر بسرعة 
أكبر وعلــى نطاق أوســع، وميكن أن 
العاملية  االقتصادات  على  بشدة  يؤثر 
- ممــا قد يؤدي إلى القضــاء على 5 ٪ 
من االقتصــاد العاملي. ومع ذلك، على 
الذي تشــكله  التهديد  الرغم مــن 
وغيرها على  الصحيــة  األزمات  هذه 
األمــن العاملي، إال أن االســتعداد لها 
نادراً ما ميثل أولوية بالنســبة للقادة 
لم  الراهن،  الوقت  في  السياســيني. 
تقــم أي حكومة بتمويــل أو تنفيذ 
وهي  الدوليــة،  الصحيــة  اللوائــح 
املعاهــدة الدولية الرئيســية لتعزيز 
األمن الصحــي، والتــي التزمت بها 
جميع البلــدان. وبالتالــي، ليس من 
املســتغرب أن العالم ليس مستعدا 
ملواجهة مثــل هذا الوباء القاتل الذي 

ينتشر عن طريق اجلو بشكل سريع.
في الواقــع، لقد قمنا بتطوير العديد 
مــن األدوات التي نحتاجهــا للوقاية 
من األمراض وعالجهــا واحتواءها، مبا 
في ذلــك اللقاحات والتشــخيصات 
والعقاقير. لكن قادة العالم ال يبذلون 
جهودا كافية لتوســيع نطاقها. في 
حال انتشــار الوباء، سيكون األوان قد 
التي  اجلســيمة  األضرار  لتفادي  فات 
ســتلحق باجملتمعات. ولهذا السبب، 

هناك حاجة ماسة لالستثمار لتوفير 
التقنيــات الصحية املنقــذة للحياة 

للمجتمعات األكثر احتياًجا.
مُيثل التأهب النتشــار الوباء مشكلة 
وأمنيــة  وسياســية  اجتماعيــة 
وطبية، مــع عوامل مثل تراجع الثقة 
فــي املؤسســات والنشــر املُتعمد 
للمعلومــات اخلاطئــة التــي تعوق 
العمل الفعــال. وميكن مالحظة ذلك 
في انتشــار فيروس إيبوال احلالي في 

جمهورية الكونغو الدميقراطية.
نــواح كثيــرة، قامــت منظمة  من 
الصحة العاملية وشركاؤها بتحسني 
قدراتها على االستجابة بشكل كبير 
منذ تفشــي فيروس إيبوال في الفترة 
ما بني 2014-2016 في غرب إفريقيا، مبا 
في ذلك عن طريق استخدام لقاحات 
فعالة وأدويــة وتقنيات مبتكرة. لكن 
الوباء احلالي فــي جمهورية الكونغو 
أكثر  بيئة  في  منتشــر  الدميقراطية 
تعقيًدا، تتســم بالتسييس وانعدام 
والعاملني  الثقــة فــي الســلطات 
الصحيني، مما يُؤثر على اجملتمعات التي 
تعاني من انعدام أمن شــديد وطويل 
األمد. في مثل هذا الســياق، احللول 

التدريجية ليست كافية.
تبــدأ األوبئة وتنتهي فــي اجملتمعات، 

ومع ذلك نــادراً ما تقوم الســلطات 
الوطنيــة والدوليــة باالســتثمارات 
الالزمة إلشراكها. من شأن إتباع نهج 
أفضل أن يلبي احتياجات كل مجتمع 
ويضمــن إشــراك الســكان احملليني 
مشاركة كاملة في آليات التخطيط 

واملساءلة.
وبطبيعة احلال، ستكلف احلماية من 
األمراض مبالغ كبيرة. لكن  تفشــي 
ليس بالقــدر الذي يظن املــرء: وفًقا 
لبيانــات البنك الدولــي، فإن معظم 
الدول ستحتاج إلى إنفاق ما بني دوالر 
ودوالرين لكل شخص سنويًا للوصول 
إلى مستوى مقبول من التأهب حلاالت 
الطوارئ الصحية. هذا يرقى إلى عائد 
استثمار من واحد دوالر إلى عشرة، أو 

أعلى.
ال تأخــذ عائدات االســتثمار الفوائد 
أو  التي تتجــاوز الصحــة لالقتصاد 
االســتقرار االجتماعي بعني االعتبار. 
في عالم اليوم املترابط، إذا لم تتمكن 
اجملتمعات من منع تفشي األمراض أو 
إدارتها، يكون اجلميــع في خطر. في 
ضوء ذلك، يجب إشــراك جميع فئات 
اجملتمع، مبا في ذلــك قطاع األمن، في 
الوقاية والتخطيط حملاربة األوبئة، كما 
ينبغي للبلدان الغنية زيادة االستثمار 

املنخفضة  البلــدان  مســاعدة  في 
الدخل للوصول إلى مستويات عالية 

من التأهب.
وال يشــمل ذلك املبادرات املستهدفة 
فحســب، بــل أيًضــا املزيــد مــن 
االســتثمارات واســعة النطاق التي 
تعمــل على حتســني جــودة أنظمة 
الصحــة العامــة والوصــول إليها 
الكاملة  واملشــاركة  واســتدامتها 
للمجتمعــات. ينبغي علــى العالم 
القيام بذلــك على أي حــال: يهدف 
الهدف الثالث من أهداف األمم املتحدة 
للتنميــة املســتدامة إلــى تقــدمي 
»تغطية صحية شــاملة، مبا في ذلك 
احلماية من اخملاطــر املالية، واحلصول 
الصحية  الرعايــة  خدمــات  علــى 
األساســية عالية اجلــودة، والوصول 
واللقاحات األساســية  األدويــة  إلى 
اآلمنة والفعالة واملنخفضة التكلفة 

للجميع« بحلول عام 2030.
لفتــرة طويلة، متــت مواجهة حاالت 
 - واٍهمال  بخــوف  الصحية  الطوارئ 
وهو نهج غير فعــال ومكلف للغاية 
- وهــذا يعرضنا جميًعا خلطر متزايد. 
يجب على احلكومات في جميع أنحاء 
العالم أن تبدأ التفكير في املستقبل 
وزيادة التمويل على مســتوى اجملتمع 

احمللــي والوطنــي والدولــي لدعــم 
النظم الصحية، وحتسني قدرتنا على 
الصحية،  الطوارئ  االستجابة حلاالت 
األوبئة، ســواء كانت  انتشــار  ومنع 
من مســببات األمراض املعروفة مثل 
اإليبوال أو غير املعروفــة، التي تنتقل 

من احليوانات إلى البشر.
لدينا املعرفة واألدوات الالزمة ملكافحة 
األوبئة. ال يوجد أي عذر لعدم التأهب 

لها.
وزراء  رئيســة  برونتالند  هارلــم  جرو 

النرويج السابقة واملدير العام السابق 
ملنظمــة الصحة العاملية، ورئيســة 
مشــاركة جمللــس رصد االســتعداد 

العاملي.
 احلاج آس ســي األمــني العام لالحتاد 
الدولــي جلمعيات الصليــب األحمر 
والهالل األحمر، ورئيس مشارك جمللس 

رصد االستعداد العاملي.

بروجيكت سنديكيت
www.project-syndicate.org

عمرو حمزاوي

ملّخــص: الناس في بالد العرب ينشــدون 
االنعتــاق من الفقــر والفســاد والظلم 
ويفهمون أن االحتجاجات الشــعبية هي 

السبيل الوحيد لالنعتاق املنشود.
ها هــي توقعات حــكام العــرب بامتناع 
املواطنــني عــن االحتجــاج علــى الفقر 
وانتهاكات  اجملتمعية  واملظالم  والفســاد 
احلقــوق واحلريــات تســقط مجــددا في 
الســاحات العامة وفي مواجهة حشــود 
أمنية تهدد بالقمع والتعقب أو متارسهما 

بالفعل.
فاإلخفاقــات الكثيــرة التــي منيت بها 
الفشل  الدميقراطية، من   2011 انتفاضات 
املصري في التأســيس للتداول الســلمي 
للسلطة ومواطنة احلقوق املتساوية بعيدا 
عن شــري االســتبداد الديني واالستبداد 
العســكري إلى العجز عن إزاحة املستبد 
وشيوع الصراعات املسلحة والفوضى في 
ســوريا مرورا بنشــوب احلروب األهلية في 
العرب  واليمن، رســخت لدى حكام  ليبيا 
انطباعــا زائفا مؤداه قوتهــم غير احملدودة 
املتناهية على  إزاء املواطنني وقدرتهم غير 
تفريــغ االحتجاجات الشــعبية املطالبة 
بالتخلص من الفقر والفساد والظلم من 

املضمون.
توقــع احلــكام، ومــن خلفهــم نخبهم 
واملصالح  والطائفية  واألمنية  العسكرية 
معهم،  املتحالفــة  واملالية  االقتصاديــة 
أن تباعــد إخفاقات2011 بــني الناس وبني 
معــاودة اخلروج إلــى الســاحات العامة 

دفاعا عن حقوقهــم وحرياتهم وبحثا عن 
التغيير الســلمي. توقعوا ذلــك، وعملوا 
على جعلــه »الواقع العربــي اجلديد« من 
خالل التهديــد الدائم للمواطنني بالعنف 
والقمع والتعقب حــال االبتعاد عن طاعة 
والترويــج املمنهج للمرادفة  »أولي األمر« 
بني االحتجاجات الشــعبية وبني استثارة 

الفوضى وإحداث اخلراب وترتيب الدمار. 
العنــف،  أدوات  العــرب  حــكام  وظــف 
رســمية )األدوات األمنية النظامية( وغير 
رسمية )شبكات الشــبيحة والبلطجية 
وامليليشيات املعســكرة( لتهجير املواطن 
بعيدا عــن الســاحات العامــة، ووظفوا 
أدواتهــم اإلعالميــة التقليدية )الصحف 
ومحطــات التلفــزة واإلذاعــات( واحلديثة 
)اجليوش اإللكترونيــة الفاعلة على مواقع 
التواصــل االجتماعي( إلخافــة الناس من 
وتســفيه  دعاتها  وتخوين  الدميقراطيــة 
املطالبــة بالقضاء على الفقر والفســاد 
والظلــم لكــون األول واقــع مجتمعي ال 
فكاك منه، والثاني مــرض عضال ال يقدر 
علــى مجابهتــه غير احلكام أنفســهم، 
والثالث هو أمر ال وجود له إال في رؤوس دعاة 

الفوضى واخلراب.
توقع حكام العــرب أن يعود املواطنون إلى 
االســتكانة واخلنوع بعد فــورة انتفاضات 
2011 الدميقراطية. وعــزز من ذلك التوقع 
تواكب مشاهد التراجع واالنكسار وفقدان 
األمــل في التداول الســلمي للســلطة 
والتخلــص مــن االســتبدادين الدينــي 
والعســكري الواردة من مصر من جهة مع 
واللجوء في  والدمار  الدماء  انتشار خرائط 
ســوريا وليبيا واليمن، ومن جهة أخرى مع 
االســتقرار الظاهري ألوضاع البلدان التي 

لم متســها على نحو مباشــر انتفاضات 
2011 من دول اخلليج )باســتثناء البحرين( 
إلى اجلزائــر واملغرب مــرورا بالعراق واألردن 

ولبنان والسودان. 
وتالقت تلك املشاهد اإلقليمية مع املصالح 
الدوليــة غير املمانعة في دفــع املواطنني 
العرب إلــى مصائد االســتكانة واخلنوع، 
والراغبة في الترويج للمقايضة السلطوية 
»إما ضمــان اخلبز واألمن واالســتقرار مع 
حكام مستبدين أو شــيوع الفوضى على 
وقع االحتجاجات الشعبية وطلب التحول 
 2011 انتفاضات  الدميقراطي«. فقد هددت 
املصالح األمريكيــة واألوروبية وواجهتهم 
الشــرعية،  غير  والهجرة  اإلرهاب  بأخطار 
وســرعان ما اســتعاد الغربيــون توظيف 
مقوالت متهافتة من شاكلة عدم مالئمة 
الدميقراطية للمجتمعــات العربية لتبرير 
دعمهم للمستبدين وجتاهلهم النتهاكات 
احلقــوق واحلريــات وتوافقوا فــي ذلك مع 
التي لم  والصينية  الروســية  السياسات 
تخف منذ البداية العداء النتفاضات 2011 

ولم تعتبرها غير مهددة لالستقرار.
بني 2012 و2018، بدت شؤون السياسة في 
بالد العرب وكأنها عــادت إلى مآالتها قبل 
2011. هنا ملكيات غير دســتورية وهناك 
حكام  هنا  دميقراطيــة،  غيــر  جمهوريات 
يستندون إلى مؤسسات عسكرية وأمنية 
وحلفاء بــني النخب االقتصاديــة واملالية 
وهناك حكام تأتي بهــم ترتيبات طائفية 
القتسام السلطة ونظم فاسدة حملاصصة 
املناصب العامة وللهيمنة على موارد البالد 
واملالية،  االقتصادية  النخب  تعتاش عليها 
هنا حكومات توظف أدوات العنف الرسمي 
وغير الرســمي لقمع وتعقــب املواطنني 

وهنــاك حكومــات وقوى غيــر حكومية 
وميليشــيات توظــف ذات األدوات للقتل 
والتصفية. وهنا وهنــاك، مواطنون تعاني 
أغلبيتهم من الفقر والفساد والظلم ومن 
االنتهــاك املمنهج حلقوقهــم وحرياتهم، 
مواطنون توقع منهم احلكام العودة طويلة 
املدى إلى مصائد االستكانة واخلنوع وقبول 
عن  التام  واالبتعاد  الســلطوية  املقايضة 
2011 الدميقراطية. غير  انتفاضــات  تكرار 
أن توقعهــم هذا ها هو يســقط مجددا 
في الساحات العامة لبلدان لم متسسها 
على نحو مباشــر فورة 2011 وفي ســياق 
هو  الوحيد  عنوانها  احتجاجات شــعبية 
وحتميل  والظلــم  والفســاد  الفقر  رفض 

احلكام املسؤولية الكاملة عنها.
 ،2019 وبدايــات   2018 خواتيــم  فمنــذ 
واملواطنون فــي اجلزائر والســودان ثم في 
العــراق ولبنــان يخرجون إلى الســاحات 
الفقر  علــى  بالقضاء  مطالبــني  العامة 
استعادة  عن  وباحثني  والظلم،  والفســاد 
ومعبرين  املهــدرة،  وحرياتهم  حقوقهــم 
عن فقدانهم للثقــة في احلكام ونخبهم 
ورغبتهم في جتاوز االســتبداد والطائفية 
ورفضهم للمرادفة الزائفة بني االحتجاجات 

الشعبية وبني الفوضى.
الرئيس  املواطنــني  احتجاجــات  أجبــرت 
اجلزائــري عبــد العزيــز بوتفليقــة على 
االســتقالة، ورتبــت محاســبة بعــض 
الفاســدين فــي نخبة احلكم، وشــرعت 
أبــواب البــالد ملفاعيل سياســية جديدة 
تســعى للتأثير عليها من جهة املؤسسة 
العســكرية ومــن جهــة أخــرى جموع 
املواطنني الذين يواصلــون االحتجاج بدون 
انقطاع )لألسبوع الـ 36(. أما في السودان، 

فقــد أطاحــت االحتجاجات الشــعبية 
بالرئيس السابق عمر البشير وأفشل وعي 
داخل  األطراف  بعــض  املواطنني محاوالت 
املؤسســة العســكرية واألجهزة األمنية 
إجهاض الثورة السودانية من خالل ممارسة 
العنف الرســمي وغير الرسمي واستدراج 
املواطنني احملتجني إما إلى مغادرة الساحات 
العامة خوفــا أو إلى التــورط في العنف 

الشعبي املضاد.
انتقلت االحتجاجات الشــعبية خالل  ثم 
األســابيع املاضيــة إلــى العــراق ولبنان 
للخالص من نخب حكــم طائفية أفقرت 
النــاس وأهدرت املــوارد العامــة وقوضت 
املؤسســات الدســتورية فــي البلديــن 
ملصلحة هيمنة ملوك طوائف وأمراء حرب 
وقادة ميليشيات معسكرة لم يتورعوا أبدا 
ال عن انتهــاك حقوق وحريات املواطنني وال 
عــن تفريغ مفهوم املواطنــة اجلامعة من 
مضامينه. على وقع استمرار االحتجاجات 
الشعبية واتســاع نطاقها لتشمل عديد 
املــدن العراقيــة واللبنانيــة، حتولت ردود 
أفعال نخب احلكــم الطائفية في البلدين 
من التقليل من شــأن مطالــب احملتجني 
إلــى محاولــة لالحتواء من خــالل إطالق 
الوعود الرســمية بشأن تغيير السياسات 
االقتصادية واالجتماعية التي تثقل كاهل 
الفقراء ومحدودي الدخل واإلعالن عن مترير 
قوانني وتشــكيل هيئات رســمية حملاربة 
الفســاد وتعقب الفاســدين واســتعادة 
األموال املنهوبة وتعديل املوازنات احلكومية 
للــوزراء  املاليــة  اخملصصــات  بتقليــص 
والنواب البرملانيــني.  ثم تغيرت ردود أفعال 
نخب احلكم الطائفية مــرة أخرى، عندما 
رفض احملتجون الوعود الرســمية وواصلوا 

أحزاب  الكامل مــن  بالتخلص  املطالبــة 
وحركات ورموز سياســية اعتاشت طويال 
على احملاصصة الطائفية وعلى ممارســات 
الفســاد. هنا أظهرت نخب احلكم وجهها 
للتخلي عن  املســتعد  وغيــر  املتغطرس 
الســلطة، وخرجت على املواطنني بسيل 
من اخلطب والبيانات التي اتهمت احملتجني 
بالتآمر واخليانة والعمل على نشر الفوضى 
األمني  )حديث  خارجية  بأجندات  مدفوعني 
العام حلزب اهلل اللبناني حســن نصر اهلل 
اجلمعــة املاضية(، واعتبــرت االحتجاجات 
الشــعبية مصدرا لضرب االستقرار )بيان 
رئيس الــوزراء العراقي عــادل عبد املهدي 
قبيل احتجاجات اجلمعة املاضية(، وحذرت 
التغيير  إحداث  يحاولــون  الذين  املواطنني 
السياســي مــن الســاحات العامة من 
العواقــب الكارثية ألفعالهــم وذكرتهم 
بكون املؤسســات الدستورية والسلطات 
الشــرعية لــن تقبل بالعنــف والفوضى 
)كلمة الرئيس اللبناني ميشال عون وحتذير 
املرجع الشــيعي السيد علي السيستاني 
من الفوضى قبل أيــام قليلة(، وطالبتهم 
باإلذعان ملا تقترحــه هي ـ أي نخب احلكم 
الطائفيــة ـ من تغيرات في السياســات 
بشــأن  ووعود  واالجتماعية  االقتصاديــة 
محاربة الفساد وتقليص رواتب املسؤولني. 
وحني أصر احملتجون في العراق ولبنان على 
رفض خطــب التآمر والتخوين وإســقاط 
بيانــات التخويــف مــن طلــب التغيير 
العامة ومتسكوا  الساحات  السياسي من 
بعدم ثقتهم في نخــب احلكم الطائفية 
ورغبتهم في اخلالص منها وقدموا املواطنة 
اجلامعة على الهويات الطائفية، كما دللت 
احتجاجات العراقيني اجلمعة املاضية ودلل 

تواصل اعتصامــات اللبنانيني خالل األيام 
املاضية، أســفر الطائفيــون عن وجههم 
األكثر قبحا وعمدوا إلى التوظيف العنف 
)رســمي وغير رســمي وبدمويــة مفزعة 
في العــراق من خــالل األجهــزة األمنية 
وغير  املعسكرة،  الطائفية  وامليليشــيات 
رسمي في لبنان عبر شــبيحة حزب اهلل 

وحركة أمل( إلرهاب احملتجني.
لن يقتصر على اجلزائر والســودان والعراق 
ولبنان إســقاط املواطنــني لتوقع احلكام 
امتناعهم عن اخلروج إلى الساحات العامة 
وعودتهم إلى مصائد االســتكانة واخلنوع 
قبوال للمقايضة الســلطوية واستسالما 
للتخويــف مــن الدميقراطيــة وللمرادفة 
الزائفــة بني طلب التغيير الســلمي وبني 
الفوضى. لــن يقتصر األمــر عليهم أبدا، 
فالناس في بالد العرب ينشــدون االنعتاق 
ويفهمون  والظلــم  والفســاد  الفقر  من 
أن االحتجاجات الشــعبية هي الســبيل 
الوحيد لالنعتاق املنشــود من خالل حمل 
حكام ذوي ســلطات مطلقة على اعتماد 
إصالحــات جذرية وقبول ســيادة القانون 
انتزاع  والتداول السلمي للســلطة، وعبر 
االعتراف باحلقوق واحلريات املهدرة من نخب 
حكم متارس دون مساءلة عنفا رسميا وغير 
رســمي ضد املواطنني وتكرس لسياسات 

اإلفقار واإلفساد.

عمرو حمزاوي
تشــمل أبحاثه الديناميكيــات املتغّيرة 
للمشــاركة السياســية فــي العالــم 
العربــي، ودور احلــركات اإلســالمية في 

السياسة العربية.
كارنيغي للشرق االوسط

منع انتشار الوباء العالمي المقبل

كيف يفتح رفض الفقر والفساد والطائفية باب التحول الديمقراطي مجددا

جرو هارلم برونتالند واحلاج أس سي
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الموصل _ متابعة الصباح الجديد :

الشــهيرة،  دالي  وأقنعة  ببزات حمــر 
ادى أعضــاء فرقة موســيقية محلية 
فــي مدينة املوصل على أنغام نشــيد 
املقاومــة اإليطاليــة الشــهير »بيال 
تشــاو«، أغنية »ثورتهم« اخلاصة دعماً 
حلركة االحتجاج املتواصلة منذ أسابيع 

في البالد.
األول/أكتوبر،  تشــرين  مــن  األول  منذ 
ومــدن جنوبيــة عدة  بغداد  تشــهد 
احتجاجات دامية مناهضة للحكومة، 
أســفرت عــن مقتــل أكثر مــن 330 
شخصاً، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وقــّرر أبناء مدينة املوصــل، كبرى مدن 
استعمال   الشمالية،  نينوى  محافظة 
الفن ملساندة املتظاهرين الساعني إلى 

»إسقاط احلكومة«.
في فيديو كليب انتشــر ســريعاً على 
وسائل التواصل االجتماعي، ميكن رؤية 
فنانني يرتدون بزات حمر اشــتهرت في 
مسلسل »ال كاسا دي بابل« اإلسباني 

الذي أنتجته »نيتفليكس«.
 ويعتقد البعض في العراق أن املقصود 

بـ«كاســا دي بابل«، مدينة بابل األثرية 
جنوب بغداد التــي أدرجت مؤخراً على 

الئحة التراث العاملي.
وولــدت فكــرة تعريــب األغنيــة إلى 
اللهجة العراقية لــدى الفنان محمد 
البكــري )26 عامــاً( لتتحــول كلمة 
»بيال تشــياو« )الوداع يــا جميلة( إلى 
»بالية جارة« )وتلفظ تشارة(، باللهجة 

العراقية وتعني »دون حل«.
وتقــول األغنيــة »حلمي ما شــفته، 
والدرس عفته، وضعيتــي كفته بالية 
جــارة... حصتــي ســلبوني، اســمي 
نســوني، دمعات عيوني بالية جارة )...( 
رزقي سلبوني، حقي باكوني )سرقوني(، 
متت صدقوني )...( مســؤولي ساكت، 
والوضع خابــط، وضعيتي صارت بالية 

جارة«.
مخــرج األغنية عبدالرحمــن الربيعي 
(25 عامــاً( قال : األغنية رســالة فنية 
للتضامن من املوصــل مع املتظاهرين، 
قلوبنا معكم«.وتبدأ صور  لهم  ونقول 
األغنية مبشهد مليكانيكي يائس يلعب 
دوره البكري، أحد أعضاء الفرقة املؤلفة 

من 14 فناناً.
ويقــول البكري وهــو أب لطفلني، إنه 
أسس الفرقة في العام 2016، مضيفاً 

»اشــترينا مالبس مستعملة وصنعنا 
والبالستيك وقمنا  القماش  أقنعة من 
بصبغهــا، وصورنــا فــي منازلنا وفي 

شوارع«.
ويضيــف الفنــان الــذي كان يحلــم 

بالتظاهر في الشــوارع مثل أبناء بلده، 
بأن »وضعاً استثنائياً مينع أهل املوصل 
من التظاهر، لــذا اخترنا هذه الطريقة 

للمساندة«.
العامة  واخلدمات  العمــل  فرص  ومتثل 

الرئيسية  املطالب  الفســاد  ومحاربة 
لالحتجاجــات التــي دخلت شــهرها 
الثاني، وحتولت إلى مطالب بـ«إسقاط 
النظــام«، وتواجــه بقمــع وعنف من 

السلطات.

ولــم يلتحق ســكان احملافظــات ذات 
الغالبية الســنية في شــمال العراق 
وغربــه، مبوجة االحتجاجــات، بالرغم 
من أن الظروف فيها ليســت بأحسن 
من باقي احملافظات. لكن ســكان تلك 
املناطــق يقولون إن تهمــة »اإلرهاب« 
ستكون جاهزة في حقهم، خصوصاً أن 
لسيطرة  خاضغة  كانت  محافظاتهم 

تنظيم  داعش .
وأشــارت الســلطات في مناســبات 
عــدة إلــى أن االحتجاجــات يخرقها 
»مندســون«. ولفت بعض املســؤولني 
إلــى أنهــا »مؤامرة« تســعى إلى زرع 

»الفوضى«.
ويرى البكــري أن الشاشــة هي بديل 
الشــارع، قائــالً »بالفــن، ميكننا دعم 
احلركة بطريقتنــا اخلاصة. اخترنا هذه 
الطريقة للمساندة، وأعتقد أنها تعبر 

عن رأي كل العراقيني«.
ومتكنت الفرقة من إنتاج الفيديو خالل 
12 ســاعة فقط، وبثه عبر شــبكات 
التواصــل االجتماعي قبــل أن حتجبه 
الســلطات نهائياً وتقطع اإلنترنت في 
معظم محافظات البالد. وفي الفيديو 
املتداول، يظهر املمثلون حاملني الفتات 
كتب عليها »نريد عراقا موحدا« و«أريد 

حق أخي الشهيد« و«أريد حقي«. وتعد 
الطالبــة جيهان مــزوري )23 عاماً( أن 
دورها في مشــاهد األغنيــة »هو أقل 
تقدميــه إلخواني  واجب وطنــي ميكن 
املتظاهرين السلميني« في مدن اجلنوب.
وجتسد الشــابة دور امرأة ترتدي عباءة 
سوداء وحجاباً يغطي جزءاً من وجهها، 
وتبدو في الفيديو كليب يائســة وهي 

تغني »املستقبل صار بالية جارة«.
وانتشــاره، قررت  الفيديو  وبعد جنــاح 
مزوري والفريق التوجه إلى بغداد، القلب 
النابض لالحتجاجات، للمشــاركة في 

التظاهر.
التحرير وأدوا  ووصل الفريق إلى ساحة 
هنــاك أغنية »تك تك يا أم ســليمان« 
الشــهيرة للفنانة اللبنانية فيروز، مع 
لتناسب  والتحويرات  التغييرات  بعض 
الوضــع العراقي، ليعبروا عن تقديرهم 
الثالثية  توك«  الـ«توك  لسائقي عربات 
العجــالت التــي باتــت رمــزاً مهماً 

لالحتجاجات.
ويقــول الربيعــي مخــرج األغنية إن 
العراقيني أصبحوا اليوم أكثر شجاعة، 
»زادت ثقــة املواطــن بنفســه وحبه 
لوطنه وعدم الســكوت جتاه ما يحدث 

ماكو )ال( خوف بعد اآلن«.

الفرقة توجهت إلى بغداد القلب النابض لالحتجاجات تقرير

» بيال تشاو« بنسخة عراقية لدعم االعتصامات والمتظاهرين

العراقيون خارج الوطن وداخله يشاركون في دعم التظاهرات ماديًا ومعنويًا
                             

بغداد ظفار أسماعيل : 

يشــارك العراقيون في داخــل الوطن 
وخارجه في التظاهرات ودعمها بشتى 
الطرق ، ومن لم تســمح له ظروفه في 
العودة الــى العراق واملشــاركة بهذه 
االعتصامات منذ بدايتها وحتى االن في 
الوقوف في ســاحة » التحرير » ساحة 
قدمواالدعم  فقــد   . والبطولــة  اجملد 
لهؤالء االبطال من اجل استمرار ودعم 
هذه االنتفاضة الشعبية العراقية ضد 
انظمة الظلم والفســاد احلاكمة في 
البالد ،عــن طريق تقدمي املعونات املالية 

والطبية  .
» الصبــاح اجلديــد » كان لهــا وقفة 
ومعرفة  املغتربني  بعــض  مع  واحلديث 

ارائهم بشآن ذلك .
حلمة وطنية

اذ قــال املغترب ابو ليــث : نحن وان لم 
تســنح لنا الظروف للقدوم الى العراق 
ومشاركة اخواننا في متردهم ورفضهم 
الفاســدة في  لسياســات احلكومة  
البــالد ،اال اننــا نتذكــر كيــف كانت 
مشــاعر العراقيني جتاه املغتربني الذين 
عــادوا الى الوطن  بعد ســقوط نظام 
الطاغية البعثــي ، وكيف انهم عبروا 
في مناســبات كثيرة عــن احقيتهم 
فــي تقريــر مصائرهم اكثــر ممن كان 
خارج العراق،بدعوى انهم عانوا االمرين 
ودفعوا ثمن وجودهم حتت سنني حكم 

مظلمة دفعوا ثمنها غالياً .
وتابع قولِه : لذلك نحن اليوم نعلن اننا 
جزء كبير من هــذه االنتفاضة ، حيث 
، يجمعون  الوطن  العراقيني خــارج  ان 
التبرعــات املاليــة والطبيــة لضمان 
دميومة هذه التظاهرة ، واسناد اخوتهم 
املعتصمــني في ســاحات التحرير ممن 
التضحية  تركــوا اعمالهــم وقــرروا 
بالثبــات في ســاحات االعتصام حتى 
تغييــر الواقع املرير الذي يعيشــه هذا 
الكثير  حتمل  الذي  العظيم  الشــعب 
من االالم التي ســببتها انظمة حكم 
غير جديــرة  وال متلك روح االنتماء لهذا 

البلد .
واردف قائاًل : نحن من اماكننا ندعم هذه 
االنتفاضــة ونحرص على اســتمرارها 
ونقــدم الدعــم الخوتنا في ســاحات 
التظاهــرات ونعوضهــم باالموال عن 
ارزاقهم التي تركوها ليعتصموا هناك 
في ساحات الكبرياء  فقد تطوع فريق 
منا جلمع التبرعــات من كل العراقيني 
الذين يعيشون في دبي وعمان ، وبيروت  

آخــر يجمع  فريق  ،وهنالــك  ،ومصــر 
املغتربني  مــن  للمتظاهرين  االمــوال 
العراقيني في الــدول االوروبية ،وقد اثار 
هذا االمر اعجاب ســكان البلدان التي 
نعيشها حيث انهم ابدوا استغرابهم 
واعجابهم بهذه اللحمة الغريبة التي 
جتمع اجلاليــات العراقية ، وكيف حتول 
ابتعادهــم احياناً عن بعضهم البعض 
الى جتمع غير مسبوق لدعم التظاهرات 
من كل االطياف واالديان وعلى اختالف 
اجتاهاتهم الفكريه قد ابدى الشــباب 
العراقي شجاعة كبيرة ،وتعاطفاً كبيراً 
،اذ  ان الكبيــر يبلغ الصغير عن ضرورة 
جمع املؤن واالمــوال لدعم اخوتنا في 
املستلزمات  وشــراء  التظاهر  ساحات 
الطبيــة التــي يطلبونها عــن طريق 
لتتواصل  نفســها  كرست  مجموعة 

معهم وتتبع اخبارهم وســؤالهم عن 
احتياجاتهــم حيث يتم ارســال هذه 
املعونات بواســطة شــحنها مباشرة 
الى بغداد وحتويــل املبالغ النقدية التي 

مت التبرع بها .

     تلبية نداء الوطن
لم يتأخــر أي مغترب عــن تلبية نداء 
الوطــن  وكل حســب امكانيته ،من 
عشــرين دوالراً الى الفني او ثالثة االف 
دوالر ولم تقتصر حمــالت التبرع على 
اماكن معينة ، فقــد جاب املتطوعون 
واملوالت  الشعبية  واالســواق  الشوارع 
الكبيرة ومحال الســهر ودور السينما 
، في كل مــكان جتد  واملستشــفيات 
مجموعة تذكرك ان في بلدك شــباب 
والميلكون  اســرهم   بقــوت  يضحون 

في جيوبهم فلســاً واحداً عاجزين عن 
التقــدم واالســتمرار مــن دون دعمك 
ومــن دون مشــاركتك ،وانك بدعمهم 
ومساعدتهم على االستمرار والتواصل 
تســهم في تخليص البلد من القيود 
التي شلت ميينه ويساره وكبلت قدميه 

باثقال احلسرة والفقر .
نحــن هنا من مكاننــا نتظاهر وندعم 
التظاهــرة ونحرص على اســتمرارها 
والتكفل  اجلرحى  ومســاعدة  ومتويلها 
بعالجهم وارســال االدوية التي نتمكن 

من ارسالها لهم .

     التظاهرات امام السفارات 
اضافــة الــى الدعم املباشــر ، حترص 
دول  العراقيــة فــي شــتى  اجلاليــة 
املهجر على مســاندة التظاهرات عن 

طريــق  تنظيــم تظاهرات مشــابهة 
يتجمــع فيهــا املغتربــون للمطالبة 
بحماية ودعــم املتظاهرين في الداخل 
واملطالبــة بحمايتهــم مــن القتــل 
والسجون واالختطاف وايصال صوتهم 
على  واحلصول  الدوليــة  للمجتمعات 
تأييــد ومباركة االنتفاضة املســتمرة 
صوت  ويصــال  االنتهاكات  .وكشــف 
تلك  وحكومات  لشــعوب  املتظاهرين 
الــدول وحثهــا على الوقــوف بجانب 
بحماية  احلكومة  ومطالبة  الشــعب 
املتظاهرين وضمان حقهم املشروع في 

رفض الفساد واالهمال .

صوروامثله لتكاتف العراقيني
مــن اروع مااجنزته هــذه التظاهرة هو 
واملناقشات  املشــاحنات  القضاء على 

الطائفية وتالشــي االختالفــات التي 
زرعتها االحزاب والسياسات ،التي تكبر 

بانتشارها وتكاثرها  .
العراق  التي حصلــت في  التظاهرات   
جمعــت شــملنا من جديــد ولم نرى 
انفسنا اال مجتمعني من كل الطوائف 
التي كانت حتمل بعــض الغيظ ،فيما 
بينهــا بحيــث ان املتبرعــني والهابني 
لدعــم الثــورة يتزاحمــون  ويقفــون 
اديانهم ومذاهبهم   معاًعلى اختــالف 
،جتمعهــم الرغبة في حتريــر البلد من 
حول  التفت  التي  الشــائكة  االسالك 
رقبته، لتمنــع عنه التقــدم والتطور 

،وحترم ابناءه من العيش الكرمي .

كسر الصمت
املغتربة نوال  تقول : نحن مدينون لكل 

روح  الفتيلــة وفجر  من اشــعل هذه 
والصمت  اخلوف  حاجز  وكسر  الغضب 
، ومن اغرب املفارقات التي حصلت في 
هذه االنتفاضة العظيمة، هي طرحها 
لرســالة واضحة املعالم كبيرة املعنى  
مفادهــا ،)ان املتظاهريــن اغلبهم من 
الشــباب الكادحني والكثير منهم لم 
يكمل دراسته ولم يقرأ كتب الفلسفة 
وقــد ال يعــرف الكثير منهــم حقوق 
االنسان بل وان الكثير منهم قد يكون 
يرفضها  التي  االحــزاب  الحد  جمهوراً 
ومؤسســيها  قادتهــا  ويرفــض  االن 

واالفكار التي تقوم عليها (.
 وتابعــت قولها : هــذا الذي عجز عنه 
الكثير من الشــخصيات والتجمعات 
واالحــزاب التي كانت تطرح نفســها 
كشــريحة مثقفة وواعية ، حيث اننا 
لم نشهد ثورة كهذه قط وان اجلمهور 
نفسه الذي اعتمدت عليه االحزاب التي 
فازت باصواتــه بوصفهم من االغلبية 
،  كان هــو وحده مــن يحمل احلل ومن 
يحمل الصوت االعلى لرفض تسلطهم 
على خيرات البلد ،وفسادهم ،وتأمرهم 
مصاحلهــم  ،وتفضيــل  وخيانتهــم 
ومصالــح الدول التــي تدعمهم على 

مصالح العراق واهله .
وزادت نوال ان هذه الشــريحة الكبيرة 
العدد البسيطة احلال عبرت عن حبها 
للحيــاة وحبهــا لتطور بلدهــا، وعن 
انفجارهــا الهائل ضــد  الكبت الذي 
كانت تعيش فيــه واالحياء التي حتمل 
اســماء الكثير منهــم ، وحتمل معها 
صورة حية لكذب ادعاءاتهم واهمالهم 
وتركيزهم على مصاحلهم الشخصية 

ومصالح من يتبعهم . 
لذلك نحن نتكاتف يــد واحدة ونعمل 
معاً داخل العــراق وخارجه ،ولكن هذه 
املرة القائد لهذه االنتفاضه وال مميز بني 
ثوارها  وال اســم غير العراق يرفع على 

الفتاتها واعالمها .

ميسوري احلال يتبرعون
 في واحدة من اروع صور الوطنية  تبرع 
رجال االعمال ومن ميتلك القدرة املادية 
املنتفضني  الشباب  لدعم  تؤهلة  التي 
املعتصمني فــي ســاحات التظاهر  ، 
تبرعــوا بعــدد كبيــر من االفرشــة 
املعتصمني  مبيت  لتسهيل  واالغطية 
، خاصة بعد انخفــاض درجات احلرارة ، 
ليثبتوا بوضوح ملن يحاول بث شائعات 
مفادهــا ان الثــورة متول مــن اطراف 
خارجيــة ، وان العراقيني قــادرون على 
حتمل كل مايوجــب عليهم حتمله من 
اجل تغيير الواقع املرير الذي مير به البلد.

بغداد - الصباح الجديد :
حتولت بناية »املطعم التركي« املطلة 
على ساحة التحرير وسط بغداد من 
جهة واملنطقــة اخلضراء احملصنة من 
جهة ثانية إلى أيقونة في التظاهرات 
االحتجاجية التي انطلقت في العراق 

منذ األول من أكتوبر املاضي.
وعلى خالف ما جــرى في التظاهرات 
الســابقة التــي جرت قبــل يوم 25 
أكتوبر، كانت بناية املطعم تستعمل 

من قبل القوات األمنية واملســؤولني 
قمــع  عمليــات  علــى  لإلشــراف 
تغص  باتت  اليوم  لكنها  التظاهرات، 
الذين يعدونه خط  باحملتجني الشباب 
الصد األول للدفــاع عن احملتجني في 
ساحة التحرير. وبدأ احملتجون بتنظيم 
صفوفهــم فــي البناية الشــاهقة 
املكونــة من 14 طابقــاً، وباتت هناك 
ينزل  الســاعة،  مدار  علــى  مناوبات 
آخرون  ويصعد  لالســتراحة  شــبان 

للمرابطة، فيما يقوم ســائقو عربات 
الغذائية  املواد  بإيصال  التك«  »التوك 
واألغطيــة وحتــى الســجائر لهم 
تسمية  احملتجون  وأطلق  باســتمرار. 
»جبــل أحد« علــى بنايــة »املطعم 
املوجود  إلى اجلبل  التركي« في إشارة 
في اململكة العربية السعودية والذي 
في  الشهيرة  »أحد«  معركة  شــهد 
التاريخ اإلســالمي. ويصــر احملتجون 
على عدم تــرك البناية حلــني انتهاء 

االحتجاجــات، نظــراً لتخوفهم من 
اســتغاللها من قبل قناصني قد يتم 
املتظاهرين  الستهداف  استعمالهم 

كما حصل في األول من أكتوبر.
وفي معركة »أحد« في صدر اإلسالم، 
غــادر املســلمون اجلبل قبــل انتهاء 
القتال، فتكبدوا خســائر كبيرة، ورمبا 
يكون ذلك ما دفع احملتجني إلى إطالق 
اسم اجلبل على بناء املطعم التركي.

قبل يوم 25 أكتوبر كانت بناية املطعم 

التركي شــبه مهجورة ومدمرة على 
الرغم مــن مرور نحــو 16 عاماً على 
دخول القــوات األميركية إلى العراق، 
املؤيدة  بالالفتات  اليــوم  تعج  لكنها 

لالحتجاجات واألعالم العراقية.
لتصوير  البناية  املتظاهرون  ويستغل 
الذي  البشري  لقطات حية للســيل 
،كما  التحرير  يتوافد علــى ســاحة 
األمن  مبراقبــة عناصر  آخــرون  يقوم 
منتصف  في  املتموضعــني  العراقي 

جســر اجلمهوريــة ويقومــون بــني 
الفينــة واألخــرى بإطــالق الرصاص 
املطاطي وقنابل الغاز املسيل للدموع 
علــى احملتجــني. ومنذ بدايــة احلراك 
الشــعبي في األول مــن أكتوبر في 
العــراق احتجاجاً على غياب اخلدمات 
وعجز  البطالة  وتفشــي  األساسية 
الســلطات السياســية عــن إيجاد 
ما  قتل  املعيشــية،  لألزمــات  حلول 
اليقل عن 240 شــخصاً وأصيب أكثر 

مــن ثمانية آالف بجــروح، عدد كبير 
منهم بالرصاص .

اجلنوبية،  واحملافظات  بغداد  وتشــهد 
موجة احتجاجات عارمة منذ الواحد 
من اكتوبر، اســفرت عن استشــهاد 
أكثر مــن 319 متظاهراً وإصابة أكثر 
من 5 آالف شــخص بينهم رجال أمن 
واعتقــال االف املتظاهريــن، فضــال 
لألحزاب  تابعــة  عن حــرق مقــرات 

السياسية.

بغداد - الصباح الجديد :
نظمت دائرة الفنون العامة ســمبوزيوم  
جسد احلراك الشعبي املطالب باالصالح 
، صباح اليوم االحد  17 تشرين الثاني في 

ساحة التحرير.
وقال املدير العام لدائــرة الفنون العامة 
الدكتور علي عويــد العبادي : ان فعالية 
اليــوم  شــارك فيهــا عدد مــن فناني 
الفنون  ومعهد  اجلميلة  الفنون  اكادميية 
و بعض الفنانني من محافظاتنا العزيزة 

،فضالً عن مشاركة فناني الدائرة ومعهد 
احلرف الفنية التابع لها.

واضاف املدير العام ان دائرة الفنون هّيأت  
جميــع املســتلزمات الفنية مــن مواد 
وزيوت تلوين وفرش رسم وقماش گنفاس 
وفرميات خاصة للرسم وزعت بني الفنانني 

املشاركني.
واشــار ان هــذا الدعــم يأتــي تنفيذاً 
لتوجيهات وزير الثقافة والسياحة واالثار 
للجماهير  احلمداني  االمير  عبد  الدكتور 

املطالبة باالصالح ومحاربة الفساد.
التشــكيلي  الفنان  لوحــة  وجســدت 
ســلمية  ثوينــي  عبــاس  البابلــي 
االحتجاجــات وابتعادها عن العنف وهي 

تطالب بالتغيير .
فــي حني عبــرت لوحة التدريســي في 
احلرف اخلطــاط موســى عبد  معهــد 
احلســني عن نداء اجلماهير وهي تطالب 
بوطن حر يتعايش به اجلميع، جســدها 
بتشابك احلروفيات بشكل جميل ومبهر.

وقال الفنان التشــكيلي شــاكر خالد : 
اليوم هو مســؤولية الطبقــة املثقفة 
في قيادة االصالح ،الفًة الى دور الفن في 
جتسيد هذه النهضة الشعبية على وفق 
اعمال ورؤى وذائقة فنية تتســم بالرقي 
محمد  كوثر  البابليــة  الفنانة  واالبداع. 
رسمت فرشــاتها االمل بالوانها الزاهية 
وهي تعبر عن ســلمية االنتفاضة وحلم 

الوطن في التقدم واالزدهار.
وقالت الفنانة التشكيلية مليعة اجلواري 

حاولت في مشــاركتي رسم لوحة فنية 
التاريخي  باالرث  الشــعبي  احلراك  تربط 
العريقة وامجادها، ونحن اهل  حلضاراتنا 
عمقنا  استرداد  ،وضرورة  واملعرفة  العلم 

الثقافي واستنهاض املاضي.
وصورت لوحة الفنان التشــكيلي صباح 
علــوان انتفاضة الشــعب فــي 25 من 
اكتوبر ، وهو يرســم يــداْ كبيرًة حتملها 
القوة  النار، متثل  اكف اجلماهير ماسكًة 

والتحدي والصمود.

وعبرت الفنانة التشكيلية ندى احلسناوي  
عن سعادتها وهي تتوسط ابطال العراق 
بوقفة تضامنية ومبشاركتها بعمل رمزي 
فيه نوع من التعبيريــة ،احتراماً واجالالً 

لشهداء احلرية.
وبلوحة الثورة البيضاء،ثورة احلب والسالم 
كانــت مشــاركة الفنان التشــكيلي 
سلطان عبد احلميد القادم من الشرقاط 

،جسد فيها سلمية شباب التغيير.
اما لوحة الفنانة التشكيلية مروه احلائك 

فكانت  رســماً تعبيرياً لــدور )التكتك( 
املهم في نقل اجلرحى واملصابني.

التشــكيلي علــي عليوي   الفنان  وقال 
انتفاضــة التغييــر هــي ضــد الظلم 
زاهر لعراق  والفســاد ونحو مســتقبل 

ينعم بالرفاهية والتقدم.
هــذا وكان الســمبوزيوم محــط انظار 
اجلمهور ووسائل االعالم احمللية والعاملية 
اخملتلفة، لتجســيده مرحلة فاصلة من 

تاريخ العراق اجلديد.

»جبل أحد«.. أيقونة التظاهرات االحتجاجية في ساحة التحرير

دائرة الفنون العامة تنظم سمبوزيوم يمثل المتظاهرين في ساحة التحرير

ويحرصون  على استمرارها



التلفاز  ماالذي يجبــرك اجللوس امــام 
لفتــرة طويلــة .. هل لالســتماع الى 
او مجموعة مــن "احلمقى  "احمــق"  
".. ســاقهم القــدر او حظــك العاثر  
ليتصــدروا جــزءاً من املشــهد العام ، 
ويتحكمــوا مبصائر النــاس ، يتحاورون 
،يتنابزون ، يفتــرون ، يكذبون ، يتجادلون 
.. في موضوع أو مواضيع شــتى ، تضر 
اكثر مما تنفع ...  والطامة الكبرى .. أنهم 

اليفقهون فيها  !
بســبب  يحــدث  ذلــك  كل  الن  هــل 
"الدميقراطيــة " النهــا جتبــرك الــى 
االســتماع " للحمقــى " كمــا قــال 

الفيلسوف " برنارد شو" !
ام انها  بســبب مجموعة من "اجلهلة 
"  خولت بعــض "احلميــر " لتتحكم  
مبصيرك ، وحتدد مســتقبلك ، وتتالعب 
بإعصابــك ومزاجك  .. ام هي  بســبب 
فوضى  االنفتاح وحرية التعبير والتغيير 

!
 أم هــي عــدوى و"فايــروس"  مواقــع 
التواصل االجتماعي التي اصبحت مكباً 
لكل  ماتلفضــه نفايات العقل والفكر 
و- النفــس األمارة بالســوء - فيها دون 

رقيب أو حسيب !
منهم من.. يتميز بإنه " سليط اللسان 

" ان كان محســوبا على معشر 
الرجال ، او "سليطة اللسان " 
ان كانت محسوبة على اجلنس 

الناعم  !
أذا ماصــادف ان التقيــت بأحد 

هؤالء ، فانك ســتواجه مشكلة أو 
صعوبة في طريقــة محاورتهم ، 
وقيل الحتاور" ســليط اللسان " أو 

" احلمقى " فإنهم ســوف يحطون 
من قدرك ، بسبب الفوارق  الثقافية 

والتربوية بينكمــا ، وأيضا فان هؤالء 
ليس لديهم مايخسروه  او يخشون فيه 

على سمعتهم ،  لذلك فانهم يجيدون 
الثرثرة و"اللغو الفــارغ " و"قلة االدب " 
، وتوجيه االهانات والشتائم واالفتراءات 

على كل من يقف في طريقهم   !
"حاوية  اصبحــت  الفضائيــات  بعض 

"  ومالذاً لهؤالء  وســقطاتهم ، ومنبراً  
مفتوحاً ل"ســليطي اللسان " دون رادع 
اخالقــي او قانوني ، رغم ان " اللســان 

الطويل " يُقصر العمر !
قيل  " لسان اإلنسان دفة زورقه" ،  وقيل 
أيضــا "يالكثافة الشــوك الذي تخبئه 
عضلة اللســان "، وقيل "املطر هوالذي 

ينبت الزرع والورد .. وليس الرعد !" .
يعزو اهل العلم واالختصاص  صفات " 
سليط اللســان " و "الثرثار " و"املهذار 
" الى  دوافع نفســية  وفســيولوجية ، 

أهمها الُعقد والفراغ  ! 
وهنا نســتذكر قول ســيد اخللق صلى 
منــي  وســلم-:"أبعدكم  عليــه  اهلل 
املتفيهقون"،  الثرثــارون  القيامــة  يوم 
وقوله:"من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر 
فليقــل خيراً أو ليصمت" ! وقف أعرابي 
معوج الفم أمام أحد الوالة فألقى عليه 
قصيدة في الثناء عليه التماساً ملكافأة, 
ولكن الوالي لم يعطه شــيئاً وسأله : 
ما بال فمك معوجاً, فرد الشاعر : لعله 
عقوبــة من اهلل لكثــرة الثناء بالباطل 

على بعض الناس !

                  • ضوء 
    تســتطيع أن تســتدل 
علــى بعــض الناس 
 " "لســانهم  مــن 

وثرثرتهم  !

عاصم جهاد

ثرثرة الحمير !

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر
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Thu. 21 Nov . 2019 issue (4296( اخلميس 21 تشرين الثاني 2019 العدد ASSABAH ALJADEED

جمال جصاني

احد اكثر شعارات االحتجاجات األخيرة رواجاً وشهرة 
هو "اريد وطن" وهي صرخــة اطلقها أحد احملتجني 
الغاضبني، لتتلقفها عدد من وسائل االعالم ومواقع 
التواصــل االجتماعي، لتصل الى مــا هي عليه من 
مكانــة وتأثير بني باقــي هتافات والفتــات املرحلة 
الراهنة. العبارة حتمل العديد من املعاني والشحنات 
العاطفية تتمحور حول فقدان االنســان الســاس 
وجوده واســتقراره )الوطــن)، كما حتمل مشــروع 
البحث عن ذلك املفقــود وبالتالي تكريس كل قواه 
من أجــل العثور عليه، وهذا ما جســدته الهجرات 
املليونية للبشــر بحثاً عن ذلك املالذ الذي يوفر لهم 
االمن والكرامة واالستقرار وسبل العيش الكرمي، ولنا 
كعراقيني حصــة كبيرة في مثل تلك الهجرات زمن 
النظام املباد وبعــده، حيث يعيش املاليني منهم في 
بلدان الشتات والتي حتولت الى ما يعرف بـ "االوطان 
البديلة". لكن وبالرغم من كل تلك الشروط واالحوال 
الال انسانية التي جتبر البشــر في الهجرة النهائية 
عن "وطنهم االم" تبقى "االوطان البديلة" وبالرغم 
من شــروط احلياة الكرمية التي توفرهــا للكثيرين 
منهم؛ عاجزة عن سد الفراغ الهائل الذي يتركه في 

أغوار ذاكرتهم مسقط الرأس والروح.
في مواجهة مثل تلك احلاجات العابرة واجلزئية التي 
تعكســها عبارة "اريد وطن" هناك املطلب االساس 
الذي غالباً ما يتم الهروب من مواجهته والذي تختزنه 
العبــارة االخــرى "الوطن يريد.." مطلــب أن يرتقي 
ســكان هذا الوطن القدمي الى املســتويات واملعايير 
والقيم التي تعيد للعراق مكانته بني البلدان والدول 
احلرة. العراق لديه كل الشــروط واملســتلزمات كي 
ينهض مجدداً، ويضع حداً لكل ما يجعله احد أكثر 
البلدان طرداً الهله وسكانه االصليني. وكل من يعرف 
شــيئا عنه يدرك جيدا ان قوة العراقيني وحيويتهم 
يكمن في التنــوع الهائل والتعددية التي ميتلكونها 
في شــتى اجملاالت واحلقول، وتاريخه القدمي واحلديث 
شــاهد على ان املوقف من ذلك يحدد مصير ومسار 
البلــد )انحطاطــه أو ازدهاره) وعلى هذا االســاس 
فان الوطن يريد منا املواقف والسياســات والبرامج 
والتشــريعات التي تصون هذا الثراء وهذه التعددية 
وترفدهــا بكل ما يعــزز ازدهارها في حيــاة اجملتمع 
والدولة. لقد احلقت التجارب الشــمولية ومشاريع 
"الرســائل اخلالدة" املثقلة بكل ما هو معادي لآلخر 
اخملتلف؛ أفدح االضرار بحاضر ومستقبل هذا الوطن، 
والذي يجد نفسه اليوم امام مفترق طرق حاسم في 

تاريخه احلديث.
الوطن يريد منا الكف عن كل ما له صلة بالهذيانات 
التي تشــيطن اآلخر اخملتلف، وعــن كل ما له عالقة 
بحل مشــاكلنا عبر وســائل العنــف والعدوانية 
واالجرام، يريد منا التخفف من تقاليد وثوابت السلب 
والفرهدة والنهب وكل ما يبررها من عقائد وسرديات 
الدمار الشامل. نحتاج الى الثقافة التي متثل الضد 
النوعي لكل تلك املوروثــات القاتلة واملدمرة؛ الى ما 
ننبذه )افــرادا وجماعات) الى ثقافــة الالعنف التي 
صاغتها ونســجتها خيرة عقول وضمائر البشــر. 
الثقافة التي مبقدورها وحدها فك طالســم حالتنا 
العضال وكانتونــات "هوياتنا القاتلة" عبر اعادة مد 
اجلســور بني شــعوب وملل وقبائل هذه التضاريس 
املســتباحة من موروثات العنف والثــارات الصدئة 
والعــدوان. ومن يتصفح معطيات املشــهد الراهن 
لن يحتاج الى ذكاء خارق، كي يكتشــف حيوية هذا 
االرث وخطاباته املشــينة واملتكيفة مع كل االحوال 
واالوضــاع، ارث وثقافة وتقاليد لن تتــرك لنا وطننا 
القدمي؛ مــن دون والدة ثقافة ومنظومة قيم ومعارف 

تنتصر ملا يريده منا الوطن الذي خذلناه طويالً...
 

ومضــة

الوطن يريد...

الصباح الجديد - وكاالت:
موســيقية  أنغام  قطعــة  بيعت 
أمادويس  فولفغانغ  ألفهــا  أصلية 
موزارت في ســن السادسة عشرة، 
هذا األســبوع في مزاد نظمته دار 
"سوذبيز" في باريس بسعر 372500 
يورو، أي نحو ضعف قيمتها املقدرة، 
مقطوعتني  تضم  التي  واخملطوطة 
للموســيقى الراقصــة ألفهمــا 
موزارت العام 1772 في ســالزبورغ 
حتمــل عبــارة "منجــزة" بخط يد 
املؤلف املوســيقي. وكان ســعرها 

مقدراً بني 150 و200 ألف يورو، وأكد 
ســامين ماغوير، خبيــر اخملطوطات 
املوسيقية لدى "سوذبيز" في لندن 
لوكالة فرانس برس "إنها النسخة 
الوحيدة األصليــة لقطعة األنغام 
املوســيقية هذه"، وأوضح: "لطاملا 
كتــب مــوزارت نســخاً أولى" عن 
أعماله مــن دون أن يعمــل عليها 
مجــدداً في وقــت الحــق "خالفاً 
لبيتهوفن الــذي كان يراجع قطعه 

باستمرار".
وتتضمن الوثيقة التي لم يسبق أن 

نشرت من قبل بعض التصحيحات 
والتعديــالت الطفيفــة قد تكون 
واحــدة أو اثنتني منهمــا بخط يد 
ليوبولد والد موزارت، وقد احتفظت 
ماريا  املوســيقي،  املؤلف  شقيقة 
آنــا، بالقطعة قبــل أن تُضم إلى 

مجموعة شتيفان زفيغ.
معروفـــاً  الكاتـــب  وكـــان   
بأنـــه "جامـــع كبـــير للقطـع 
موزارت"،  املوسيقـية، والسيما من 
وكان موزارت بدأ تأليف املوســيقى 
وهو طفل مبســاعدة والده. ورأت دار 

القطعة تذكر  أن هذه  "ســوذبيز" 
دار  وتعرض  للرقص،  موزارت  بعشق 
"كريســتيز" للبيع في مزاد في 27 
و28 تشرين الثاني في باريس لوحة 
الثالثة  ملــوزارت في ســن  بورتريه 
عشــرة وهي من اللوحات القليلة 
التي رســمت وهو على قيد احلياة 
اليافع  املوســيقي  اللوحة  وتظهر 
بوجه جــاد أمام آلة هاربســكورد 
يرتدي بــّزة لونها أحمر فاقع، ويضع 
ينظر  وهو  أبيض مســتعاراً  شعراً 

إلى املتفّرج.

372500 يورو ثمن قطعة موسيقية لموزارت.. 

 سمير خليل
وانت تدخل شارع الرشيد في بغداد 
من جهة منطقة امليدان يستوقفك 
مدخل صغيــر ملقهى من نوع خاص 
هــو مقهــى الســيدة ام كلثوم ، 
جدرانه تعج بصور الظاهرة الغنائية 
العربيــة ام كلثوم مشــكلة لوحة 
جميلة مع قــدم املكان وعبق التراث 
مع انســياب اللحن والغناء الطربي 
االصيل لســيدة الغناء العربي الذي 
يصدح في ارجــاء املكان ويتردد حتى 
الشــارع ،"الصباح اجلديد" زارت هذا 
املقهى االثري والتقت السيد يوسف 
حمد فهد احد رواد ومعاصري املقهى 
ليتحدث عن تاريخ والدة هذه املقهى 
املرحوم عبد  افتتحها  :املقهى  فقال 
املعــني املوصلي عام 1953 في مكان 
وزارة الصحــة حاليــا ثــم انتقلت 
مجــاور وزارة لدفاع قبل ان تســتقر 
في مكانها احلالي عام 1970 وبقيت 
مفتوحة لغاية يومنا هذا وخالل هذه 
ادارتها اشخاص  تعاقب على  الفترة 
عديدين ،كمــا انها خضعت العمال 
ترميم وجتديد بني فترة واخرى وآخرها 
كان عــام 1996 ومــع االســف فان 
عملية الترميم اضرت مبجموعة من 
الصــور النادرة التــي ذهبت ضحية 

للتجديد".

*مباذا متتــاز هذه املقهــى عن باقي 
املقاهي ومن هم روادها؟

" اوال هذه املقهى لها خصوصية هي 
ان مرتاديها حــني يدخلوها يتجردون 
من كل شيء تبقى نفوسهم صافية 
وتبداعالقة مــن نوع خاص ايضا هي 
العالقة مع النغم والطرب والصوت 
االصيل والشــعر والتراث ،اما روادها 
ف 90 باملائة منهم هــم من روادها 
املثقفني  مــن  واغلبهم  القدامــى 
والشعراء مثل سعيد العبيدي وزينب 
الفلوجي ومظفر اجلميلي وبعضهم 

اهدى قصائد خاصة للمقهى علقت 
على جدرانها باالضافة لفئات اخرى 
وكذلك الرياضيــني، احب ان اذكر ان 
اغلب رواد املقهى خالل السبعينيات 

مثال كانو من طلبة اجلامعات".

ام  توجــد مقاهي للســيدة  *وهل 
كلثوم فــي باقي احملافظات وكذلك 

في الدول العربية؟
"املرحــوم عبد املعــني املوصلي كان 
قد افتتح مقهى مشابه في مدينة 
باقــي احملافظات،  املوصــل واليوجد 

اما علــى الصعيد العربــي فهناك 
مقهى فــي مصر وكذلــك في دول 
املغرب العربي وحتى في بعض الدول 

الغربية".

يرتادها اصحاب جنســيات  *هــل 
اخرى ؟

"نعم ، اغلــب زوار بغداد يزور املقهى 
وايام اجلمع مثال تشهد توافد اخواننا 
مختلف  فــي  املغتربني  العراقيــني 
دول العالــم وكذلــك ضيــوف من 
لبنان واوربــا باالضافة الى الوكاالت 

والفضائيات العربية واالجنبية".

*برايك ، كيف حال املقاهي اليوم؟
"مع االســف غير جيــد، فاملقاهي 
حالهــا حــال باقــي منافــذ احلياة 
االجتماعية هي انعكاس حلال البلد، 
ينعكس  واملادي  االقتصــادي  الوضع 
على اجلميع، وشــارع الرشــيد الذي 
كان يعــج بالناس حتــى منتصف 
الليل يغلق ابوابه اليوم قرب الساعة 
السادسة مساء حيث تتوقف احلياة 

فيه متاما ".  

مقهى ام كلثوم.. ذاكرة للتراث والطرب االصيل
املصرية  املمثلــة  رفضت 
رمي البــارودي أن تعلــق أو 
بشــأن  رأيهــا  تبــدي  أن 
حصلت  التي  املشــكالت 
أحمد  الفنان  طليقها  بني 
والفنانة ســمية  ســعد 
كانت  انها  علما  اخلشاب، 
بأنها  قد صرحت ســابقا 
مرت مبرحلــة صعبة جدا 
بعد ان انفصلت عن سعد 
وتوقع  كثيــرا.  أذاها  وبأنه 
العديد من االشــخاص ان 
تكــون البارودي ســعيدة 
بعد ان انهار زواج طليقها 
الثانــي، اال انها قالت انها 
ليست سعيدة وال زعالنة، 
وأضافــت: "املوضــوع مر 

حياتي  من  ســنتني  عليه 
كثيــرة  أمــور  فتغيــرت 
داخلــي. وأشــاد اجلمهور 
على  البــارودي،  بتعليــق 
الرغــم من ان ســعد قد 
العلن  في  ســابقاً  تكلم 
عن حياتهما العاطفية، اال 
به  ان تشمت  انها رفضت 

في هذه الفترة الدقيقة.

االعالميــة  كشــفت 
الشربيني  املصرية رضوى 
عن تخليها عن فقرة الرد 
العالقات  مشكالت  على 
برنامجها  ضمن  الزوجية 
واالكتفاء  رضوى"  "إسأل 
أي  علــى  بالــرد  فقــط 
مشــكلة تخص ما قبل 

الزواج.
فيديو  مقطع  في  وقالت 
نشــرته عبــر صفحتها 
اخلاصة علــى أحد مواقع 
اإلجتماعــي  التواصــل 
إنهــا ســتمتنع خــالل 
رضوى"،  "إســأل  فقــرة 
عن اإلجابة على أســئلة 
املتزوجــات، وســتكتفي 

بالرد على األسئلة اخلاصة 
مبرحلة ما قبــل الزواج أو 
مؤكدة  االنفصــال،  بعد 
القرار  ذلــك  اتخذت  أنها 
مطالبة  تامة،  قناعة  عن 
وقالت  بتأييدها.  اجلمهور 
ليس لــي عالقة مبوضوع 
تعلمته  درس  هذا  الزواج، 

األسبوع املاضي.

تامر  املصري  الفنــان  توجه 
حســني بالتهنئة لزميلته 
الفنانة املصرية شيرين عبد 
حفلها  جنــاح  بعد  الوهاب 
الــذي أحيتــه مؤخــراً في 
حفالت  ضمن  الســعودية 
"موسم الرياض". ونشر عبر 
أحد  على  اخلاصة  صفحته 
اإلجتماعي  التواصل  مواقع 
الوهــاب من  لعبد  صــورة 
حفلها املذكور وعّلق عليها 
بالقول: "مبروك يا شــيكو 
حفلة  في  الكبيــر  جناحك 
الســعودية. أحسنت". من 
ناحية اخرى، انتهى حسني 
مؤخــراً من تســجيل عدة 
اغانــي من ألبومــه اجلديد 

والــذي يتعــاون فيــه مع 
واملوزعني  الشــعراء  اهــم 
عزيز  أبرزهــم  وامللحنــني، 
الشــافعي، وأميــن بهجت 
وأحمد  وأمير طعيمة،  قمر، 
ومن  وغيرهم،  راؤول،  حسن 
ووسام  وتوما،  فهد  املوزعني 
وعــادل حقي،  املنعم،  عبد 

وغيرهم.

ريم البارودي

تامر حسني

رضوى الشربيني

أخبــارهــــــــــم

مديرا اعمال تايلور سويفت 
يمنعانها من أداء اغنياتها

الصباح الجديد - وكاالت:
جتدد اخلالف بني النجمة العاملية 
تايلور سويفت ومديري أعمالها 
الســابقني "ســكوتر بــراون" 
وذلك  بورشــيتا"،  و"ســكوت 
بعــد منعهــا مــن اداء بعض 
إســتحوذا  إذ  القدمية،  اغانيها 
من  لتايلــور  ألبومــات  علــى 
إصدار شــركة "بيغ ماشــني" 

للتسجيالت.
عبــر  ســويفت  وكتبــت 
صفحتهــا اخلاصة على أحد 

اإلجتماعي  التواصــل  مواقــع 
قائلــًة: "ليــس بيــدي حيلة"، 
مشيرًة إلى أن سكوتر وسكوت 
واللذين ميلكان حقوق ألبوماتها 
األولى منعاها من غناء أغانيها 
القدميــة فــي حفــل جوائــز 
املوسيقى األميركية، والذي من 
املقرر أن تتسّلم فيه جائزة "جنم 

العقد".
غارديان"  "ذا  صحيفة  وبحسب 
البريطانيــة، فــإن هــذا األمر 
لــن يؤثر فقط علــى حضورها 

احلفل، بل ســيؤثر على فيلمها 
املقّرر  حياتهــا  عــن  الوثائقي 
عرضه علــى نتفليكس، والذي 
يجري العمل عليه خالل الثالث 
ســنوات املاضيــة، اذ من املقرر 
أغانيهـا  أيضـاً  فيــه  تغني  أن 

القدميـة.
وأضافــت فــي بيانهــا: "لــم 
تكن هذه الطريقــة التي أردت 
إطالعكم بها على هذه األخبار. 
أن أغني، ليس  أريــده،  فكل ما 

أكثر".

الصباح الجديد - وكاالت
كشف علماء مؤخرا عن أول خريطة 
جيولوجية عاملية لتيتان قمر كوكب 
زحل، تشمل سهوالً شاسعة وكثبان 
مواد عضويــة مجمدة وبحيرات من 
الضوء  يُلقــي  مما  الســائل،  امليثان 
على عالم غريب، يعد مرشحاً قوياً 
للبحث عن وجود حياة خارج 
كوكب األرض، ورُســمت 
اخلريطــة بنــاء علــى 
وأشعة  رادار  معلومات 
وبيانات  احلمــراء  حتت 
أخرى جمعتها مركبة 
كاســيني الفضائية 
إلدارة  التابعــة 
والفضــاء  الطيــران 
األميركيــة  )ناســا) 
زحل  درســت  التــي 
وأقمــاره في الفترة 
 2004 بــني  مــا 
وتيتــان  و2017. 
طول  يبلغ  الذي 
 5150 قطــره 

كيلومتراً هو ثاني أكبر قمر في اجملموعة 
الشمسية.

وهي مكونات  العضويــة،  املواد  وتلعب 
احلية  الكائنات  كربونية ضرورية حليــاة 
الدقيقة، دوراً مهمــاً على تيتان، وقالت 
روسالي لوبيز عاملة جيولوجيا الكواكب 
التابع  النفــاث اجلوي  في مختبر الدفع 
لناســا في كاليفورنيا "املواد العضوية 

مهمة جــدا الحتمالية وجود حياة على 
ســطح تيتان، ويأتي رسم اخلريطة قبل 
ســبعة أعوام من املوعد املقرر إلرسال 
بعثتها  األميركيــة  الفضــاء  وكالــة 
دراجونفــالي، وهــي مركبــة مســيرة 
متعددة الدوران لدراسة كيميائية تيتان 
واستدامة احلياة عليه. ومن املقرر إطالق 

دراجونفالي في 2034.

هل هناك سهول وكثبان وبحيرات 
على سطح قمر "تيتان"؟

مقهى ام كلثوم
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