
ــداد وعدد  ــة بغ ــهدت العاصم ش
ــات العراقية يوم امس  من احملافظ
ــوبا باحلذر وقد  ــبياً مش هدوءاً نس
ــهداء  اعلنت مصادر بأن عدد الش
ــني  ــالل اليوم ــقطوا خ ــن س الذي
ــن املتظاهرين والقوات  املاضيني م
ــهيداً اما  االمنية وصل الى (٦٣) ش
ــني فبلغ (٢٥٩٣)  اجلرحى من اجلانب
ــاحة  ــهدت التظاهرات في س وش
ــاً متثل  ــوراً الفت ــر امس تط التحري
ــة اجلامعات  ــزول املئات من طلب بن
واالعدادية واملتوسطة للمشاركة 
ــن يطالبون  ــن الذي ــع املتظاهري م

بنيل حقوقهم املشروعة.
ــتمرار  وافاد مصدر امني امس باس
ــيلة للدموع  ــالق القنابل املس اط
في ساحة التحرير وحدوث حرائق 
ــر اجلمهورية القريب  ــفل جس اس
من الساحة وقال املصدر ان القوات 
ــتمرة باطالق القنابل  االمنية مس
ــدف لتفريق  ــيلة للدموع به املس
ــر  ــن وابعادهم عن جس املتظاهري

اجلمهورية وكان املتظاهرون في 
ساحة التحرير قد نصبوا خياماً 

لتنفيذ اعتصام مفتوح.
ــني  ياس ــة  الداخلي ــر  وزي ــر  وام
الياسري قوات الشرطة االحتادية 
التحرير  ــاحة  ــرة في س املنتش
ــرب  الش ــاه  مي ــع  بتوزي ــس  ام
والعصائر على املتظاهرين ودعا 
ــن الى احلفاظ  ــر املتظاهري الوزي
ــداً لهم ان  ــلمية مؤك على الس

القوات متواجدة حلمايتهم.
ــن احملافظات  العديد م ــهد  وش
ــس االول ويوم امس  العراقية ام
باحلقوق  ــة  للمطالب ــرات  تظاه
حيث قام املتظاهرون في مدينة 
الناصرية بنصب اخليام لتنفيذ 
اعتصام مفتوح وسقط العديد 
ــهيد  ــن مابني ش ــن املتظاهري م
ــاء محاولتهم احراق  وجريح اثن

ــظ ذي قار عادل  ــة محاف دار ضياف
االول  ــب  النائ ــزل  ومن ــي  الدخيل
ــدي واقتحام  ــظ اكرم الزي للمحاف
ــة االمنية جبار  منزل رئيس اللجن

املوسوي.

ــياقات ذاتها حذر النائب  وفي الس
عن حتالف الفتح مختار املوسوي 
امس من مخطط خارجي السقاط 
ــال  اعم ــر  عب ــداد  بغ ــة  العاصم
الشغب وركوب موجة التظاهرات 
ــات مؤكداً ان  ــن قبل بعض اجله م

اعضاء مجلس النواب مع تطبيق 
القانون في معاقبة املندسني.

من جانبه دعا زعيم التيار الصدري 
ــال  رج ــدر،  الص ــدى  ــيد مقت الس
ــلطة الى تقدمي استقاالتهم  الس
ــدر اذا  ــوا. وقال  الص ــل ان يقال قب

ــرأي البعض  ــن املظاهرات ب لم تك
حالً وال االعتصامات وال االضرابات 
ــلطة}  ــك بالس حالً فهل {التمس
حل.. بينما ال قدرة لهم على انهاء 
ــه من  ــعب وتخليص ــاة الش معان
الكرمي  العيش  وتوفير  ــدين  الفاس

له. اذا لم تستطع السلطة ان ترمم 
ما افسده سلفهم فال خير فيهم 
وال بسلفهم، واذا اردمت من الشعب 
ــل وال يَحرِق - وهو املتعني  ان ال يَقتُ
- فيا ايها الفاسدون كفوا ايديكم 
ــا  ــا وظلم ــم قمع ــم وكفاك عنه
وتفريقاً. امنا هم ثلة ارادوا الكرامة 
ــش الرغيد وارادوا وطنا  وارادوا العي
ــدين... افبالنار  بال فساد وال مفس
ــر  واخلي ــنى  باحلس ام  ــون  يدفع

يجازون.
ــاز  وبأمتي ــت  ــد جنح ق ــة  ثل ــم  ه
ــدين  الفاس ــى  عل ــط  بالضغ
فاجبروهم على التراجع ومحاولة 
يا{رئيس  ــال تعينهم  اف االصالح... 
ــوزراء} لكي تكمل ما تدعيه من  ال
ــى... لكي  ــروع االصالح!!. كف مش
ــون الفتنة  ــراق في آت ــق الع ال ينزل
واحلرب االهلية فينتهي كل شيء 
ــالد والعباد كل  ــي الب ــم ف ويتحك
ــي ان كنت  ــد وكل غريب. وان فاس
ــة كما وانني  متهما بركوب املوج

حاولت االصالح سابقا...

تتمة ص٣
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بعد حصيلة معمـدة بدماء (63) شهيداً و(2593) جريحاً من المتظاهرين والقوات االمنية خالل يومين.. هدوء حذر في بغداد والمحافظات

جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 
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كتب اِّـحرر السياسي

وكاالت / 
ــاع االمريكية  ــي وزارة الدف ــؤول ف ــن مس ــك األميركية ع ــة نيوزوي ــت مجل نقل
ــة وافق عليها الرئيس  ــه أن اجليش األميركي نفذ عملية خاص ــون» قول «البنتاغ
االميركي دونالد ترامب في محافظة ادلب شمال غرب سورية احملافظة الوحيدة 
ــد.وأفادت اجمللة ان القوات  ــار االس ــيطرة قوات الرئيس بش ــي ال تزال خارج س الت
ــتخدام املروحيات قبل أن تقتحم القوات اخلاصة  االميركية نفذت العملية باس
ــه بحزام  ــار، انتهى بتفجير البغدادي نفس ــرى تبادل اطالق ن ــر البغدادي وج مق
ناسف قبل دخول القوات االمريكية.واكد املصدر عدم وقوع ضحايا من األطفال 
في الهجوم، لكنه رجح مقتل عدد من زوجات البغدادي في التفجير اإلنتحاري.

ــيلقي بياناً هاماً في الساعة ٩ صباحا  وأعلن البيت األبيض أن الرئيس ترامب س
ــتخباري،  ــف مصدر اس ــنطن.من جانبه كش بتوقيت العاصمة األميركية واش
ــاص لزعيم تنظيم داعش غزوان الراوي  ــس االحد، عن مقتل املعاون االمني اخل ام

خالل العملية االميركية                                        تتمة ص٣

َّـ الهدف

ــية  مير العراق اليوم مبنعطف تاريخي خطير وظروف سياس
ــارع غاضب ملتهب وشعب يطالب بحقوقه  صعبة ازاء ش
املشروعة التي كفلها الدستور وهي مطالب اقر بصدقيتها 
ومشروعيتها كل من رؤساء اجلمهورية برهم صالح والوزراء 

عادل عبد املهدي والنواب محمد احللبوسي.
ــات الضاغطة البد  ــذه اللحظات العصيبة والتحدي وفي ه
ــعب  ــن تغليب لغة العقل وتغليب مصلحة الوطن والش م
ــمح  ــا فوق أي اعتبار آخر ألن العراق اذا ما ضاع الس وجعله

اهللا فال وجود او قيمة ألحد.
أن ارواح الشعب ودماء ابنائه هي امانة في اعناق كل متصدٍ 

ــة  الوطني ــؤولية  للمس
ــش الرغيد  ــر العي وان توفي
ــاة اآلمنة قضية ليس  واحلي
ــاون او  ــاش او ته ــا نق فيه
ــؤول  مس كل  وان  ــل  تأجي
ــعب وليس  ــادم للش هو خ
ــه وان على كل  ــة فوق طبق
مسؤول ان يعمل ليل نهار 
ــعب ومن  ــذا الش ــل ه ألج
ــى اداء الواجب  ــوى عل اليق
ــى جانباً. ــه ان يتنح فعلي

ــاعة اخلوف وارعاب الناس من اآلتي  وألننا النريد ان نرّوج الش
وملا يخطط له اعداء العراق من حبائل وفخاخ اليقاعنا بها 
ــه قبل ان يقع  ــذا اآلتي واجب البد من ــن التحذير من ه ولك
ــجاعة  ــرر القول بأن الش ــود ثانية ونك ــأس بالرأس.ونع الف
ــه العقالء وان  ــرار الصائب والصحيح ميتلك احلقيقية والق
ــرك ويقوموا  ــن في املعت ــوا حاضري ــم اآلن ان يكون مهمته
ــرع ماميكن من الزمن  ــظيات بأس مبعاجلة كل اخملاطر والتش
ــدون لهذا الوطن االمن  ــداء العراق كثر وان الذين اليري ألن اع
ــتقرار شغالون ليل نهار بصب الزيت على النار لغاية  واالس

في نفس يعقوب.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

@NN›‘»€a@kÓ‹Ãm
@Âflå€a@ø@lÏ‹�fl

k»ñ€a

 نكرر القول بأن 
الشجاعة الحقيقية 
والقرار الصائب 
والصحيح يمتلكه 
العقالء

عبد الوهاب جبار
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القوات تضمد جراح اِّـتظاهرين..صورة عراقية تستحق الثناء

بغداد / 
طالب محرر الشؤون احمللية في «البينة 
ــة القوى واالحزاب وعموم  اجلديدة» كاف
الشعب العراقي من اقصاه الى اقصاه 
ــرف بحكمة  والتص ــذر  واحل ــة  باليقظ
ــات  التحدي ــاه  جت ــة  عالي ــؤولية  ومس
ــة  لالزم ــريعة  س ــة  ومعاجل ــة  القائم
ــة بغية  ــاع احلالي ــئة عن االوض الناش
ــذه االزمة ألن االيام  ــاد مخرج من ه ايج
املقبلة ستكون اكثر فوضى في العراق 
ــراف اخرى  ــاك اط ــداد وهن ــيما بغ الس

ــى تنقض  ــك الفوضى حت ــار تل بانتظ
ــد  ــش بدأ يتحش ــا وداع ــى مغامنه عل
ــودة هي  ــراء واالهداف املنش في الصح

املوصل وكركوك.
ــادم مرعب  ــإن الق ــب املصادر ف وبحس
ــريعة جداً قبل  ــداً والبد من حلول س ج
ــرى وهناك  ــح علينا جبهات اخ ان تفت
ــية مريبة في  ــركات داعش ــل حت بالفع
ــيما التاجي وأبو غريب  حزام بغداد الس
ــي اآلن يتربص وهو  ــب الداعش وان الذئ

خلف االبواب.

@Ú»Ìäç@Ú¶b»flÎ@âàßaÎ@Úƒ‘Ó€bi@k€b�m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
âà„a@Âfl@âà«�c@Ü”Î@laÏi¸a@—‹Å@ì«aÖ@Ê˛@ÚÓ€bßa@Úflãˇ€ ــبر  ش ــث  لي ــور  الدكت ــال  ق

ــوزراء  ال ــب رئيس  ــه خاط ان
ــدي مخاطباً  امله عادل عبد 
ــوك للمرة  ــول: ادع اياه بالق
ــتقالتك  الثالثة ان تقدم اس
بكل  ــفوعة  مش الشجاعة 
ــت  ــات التي مورس الضغوط
ــن ان جتعلك  ــراً م عليك خي
ــة  اخلارجي ــة  اآلثم ــوى  الق
ــاً تلصق بك  والداخلية ظامل

الدماء.

@@ÚzÓñ„@@

بغداد / 
ــن إصدارها  ــس األحد، ع ــة، ام ــت وزارة التربي أعلن
توجيهاً بفصل مديري املدارس املتسببني بتعطيل 
ــمي.وقال املتحدث باسم الوزارة فراس  الدوام الرس
ــة وجهت مديرياتها  ــن ، إن وزارة التربي محمد حس

باحلفاظ على سير العملية التربوية.
ــي املدارس وال  ــتمر ف ــن، أن الدوام مس وأضاف حس

ــد أي تعطيل أو إيقاف إجباري، مبيناً أن الوزارة  يوج
ــل مديري املدارس  ــت مديرياتها مبعاقبة وفص وجه

املتسببني بتعطيل الدوام.
ــدد من املدارس في بغداد قد نظمت وقفات  وكان ع
ــن يرابطون في  ــاندة املتظاهرين الذي ــة ملس طالبي
ــن محافظات البالد منذ  ــاحات التظاهر بعدد م س

يوم اجلمعة املاضي.

بغداد / 
ــة النيابية الدكتورة  قالت عضو املالي
ــلني  ماجدة التميمي ان القادة الفاش
ــامل»  ــا الى «دمار ش ــن اوصلون هم م
ــدة اليوم اصبحت حارة على  وان احلدي
ــعب لم يقبل بعد اآلن  احلكومة والش

السكوت.

ــي في تصريح متلفز  واضافت التميم
ــى حل البرملان  ــا تفضل الذهاب ال انه
ــة  ــرة نتيج ــات املبك ــراء االنتخاب واج
ــتها احلكومات  االخفاقات التي مارس
املتعاقبة وان املواطن اصبح لديه هم 
ــاً واعطى فرصة  ــر وصار اكثر وعي كبي

كافية للحكومات املتعاقبة.

@êâaÜΩa@ä��ÌÜfl@›��ñœÎ@Új”b»∂@È��uÏm@Ú��Ói6€a
‚aÎÜ€a@›Ó�»ni@¥jjénΩa

@C›flbë@âbflÖ @̂�€@b„Ï‹ïÎa@ÊÏ‹ëb–€a@ÒÖb‘€a@ZÔ‡Ó‡n€a
ÚflÏÿßa@Û‹«@Òâby@ozjïa@‚ÏÓ€a@ÒÜÌÜßaÎ

بغداد /  
ــادل عبد  ــوزراء ع ــس ال ــس مجل ــد رئي عق
ــرطة االحتادية  ــدي، اجتماعاً مبقر الش امله
ملتابعة األوضاع في بغداد واحملافظات.وقال 
املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء ، إن 
ــس مجلس الوزراء القائد العام للقوات  رئي

ــس االول  ــدي ام ــادل عبدامله ــلحة ع املس
ــر قيادة  ــادة األمنيني في مق ــا للق اجتماع

الشرطة اإلحتادية.
ــه متابعة  ــرى خالل ــان أنه ج ــاف البي وأض
األوضاع في بغداد واحملافظات وسبل تعزيز 

األمن واالستقرار بالتعاون مع املواطنني.

pbƒœb0aÎ@ÖaÜÃi@ø@ bôÎ˛a@Ú»ibnΩ@ÚÌÖb§¸a@Úüäí€a@ä‘∂@�b«b‡nua@Ü‘»Ì@ÜËΩa@Üj«

بغداد / 
ــي  السياس ــا  دع
ــتقل  املس ــي  العراق
ــابندر،  الش ــزت  ع
املتظاهرين الى العودة 
ــرا  معتب ــم،  ملنازله
ــد  ق ــة  االنتفاض أن 
من  محذرا  اختطفت، 
مخطط دولي اقليمي 
خطير. وقال الشابندر 
ــه على  ل تغريدة  ــي  ف
ــا  أيه ــر،  تويت ــع  موق
ــرفاء  الش ــون  العراقي
ــى بيوتكم  ــودوا ال ، ع

ــم  انتفاضتك ــان  ف  ،
ــا  ــت كم ــد اختطف ق
ــا  مضيف ــا،  توقعن
التسترخصوا دماءكم 
الزكية وقودا في صراع 
ــية  السياس االطراف 
السلطة  على  القذرة 

والسرقة.
ــابندر، الى  واشار الش
مخطط دولي اقليمي 
خطير لم يتوقف يوما 
ــن العمل من  واحدا ع
ــراق  الع ــر  ــل تدمي اج

وشعبه.

@ZÂÌäÁbƒn‡‹€@âÜ‰ibí€a
@Z·ÿ€ãb‰fl@µa@aÎÖÏ«
o–�nÅa@·ÿnôb–n„a

عمان / وكاالت / 
ــروعا  ــي» مش ــد اهللا الثان ــك األردن «عب ــض مل رف
لتعديل قانون التقاعد املدني مينح البرملانيني رواتب 
ــاة. وكان البرملان  ــدى احلي ــات“ م تقاعدية ”معاش
بغرفتيه (النواب واألعيان) أقر مشروع القانون قبل 

أيام. لكن امللك رده وقال في رسالة وجهها لرئيس 
ــتنادا  ــد قررنا اس ــور» ”لق ــد اهللا النس ــه «عب وزرائ
ــتور رد  ــات اخملولة إلينا مبوجب الدس إلى الصالحي

مشروع القانون وعدم التصديق عليه“.

تتمة ص٣

@_ÊÏ‹«bœ@Â≠@›Ëœ@NNÊÖâ¸a@Ÿ‹fl@bË‹»œ
@¥Ó„bΩ5€aÎ@ıaâãÏ€a@pbëb»fl@ÔÃ‹�Ì@CÔ„br€a@!a@Üj«D@

بغداد /  
ــار قواته  اعلن جهاز مكافحة اإلرهاب العراقي Icts، امس االحد، عن انتش
ــلحة عادل  ــي بعض مناطق بغداد بتوجيه من القائد العام للقوات املس ف
ــاز، في بيان له ، إن قوات من جهاز مكافحة اإلرهاب  عبد املهدي.وقال اجله
انتشرت في بعض مناطق بغداد، عازيا االمر الى حماية املنشآت السيادية 
واحليوية من ان تعبث بها عناصر غير منضبطة مستغلة انشغال القوات 
االمنية في حماية التظاهرات واملتظاهرين.وأوضح البيان، أن االنتشار جاء 

ــس جهاز مكافحة  ــلحة وبأمر رئي ــه من القائد العام للقوات املس بتوجي
اإلرهاب.من جانبه، اشار مصدر امني الى انتشار عجالت مكافحة االرهاب ، 
ليل امس، ضمن التقاطعات وبالقرب من جامعة بغداد واملصارف واملنشآت 
املهمة حتسبا من وقوع اي طارئ.وتشهد العاصمة بغداد وتسع محافظات 
اخرى، منذ يوم اجلمعة، ٢٥ تشرين اول ، احتجاجات على سياسة احلكومة 
احلالية تخللها اعمال عنف وحرق ملباني االحزاب السياسية ، اسفرت عن 

مقتل واصابة العشرات من املتظاهرين وعناصر قوى االمن.

@ÖaÜÃi@’üb‰fl@ú»i@ø@ÈmaÏ”@âbín„a@Â‹»Ì@lbÁâ�a@Úzœbÿfl
ÚÌÖbÓé€aÎ@ÚÌÏÓßa@pfí‰Ωa@ÚÌb‡ß

بغداد /
ــتركة  املش ــات  العملي ــب  نائ ــه  وج
ــق الركن عبد االمير يار اهللا نداء  الفري
ــش بقصف  ــران اجلي ــى صقور طي ال
وحرق اي قوة تتحرك جتاه كركوك من 
ــير االنباء بان  قبل االنفصاليني.  وتش
ــة تفيد بنية  ــات مهم هناك معلوم

ــة واالنفصالية ارباك  ــراف الكردي اط
الوضع في كركوك بعمليات ارهابية 
واستغالل التظاهرات داخل احملافظة 
ــيطرة  ــول قواتهم الهاربة والس ودخ
ــتغلني  ــى محافظة كركوك مس عل
ــة وكركوك  ــي البالد عام ــاع ف األوض

خاصة. 

—ñ‘i@ìÓ¶a@Êa7ü@ÈuÏÌ@!aâbÌ@
⁄Ï◊ä◊@fi˝nya@ÜÌäm@ÒÏ”@c@
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة 
ــد  محم ــواب  الن ــس  مجل ــس  رئي ــث  بح
ــس  رئي ــع  م ــد،  األح ــس  ام ــي،  احللبوس
ــق زيدان اتخاذ  ــس القضاء االعلى فائ مجل
ــل  ــكل عاج ــتثنائية بش ــراءات االس اإلج
ــب  ــان ملكت ــر بي ــدين. وذك ــة املفس حملاكم
احللبوسي، ان رئيس مجلس النواب التقى، 
ــى  ــاء األعل ــس القض ــس مجل ــس، رئي ام
ــرورة اتخاذ  ــث ض ــالل اللقاء بح ــرى خ وج
ــل  ــكل عاج ــتثنائية وبش ــراءات االس اإلج
ــاء األعلى واجلهات  ــل مجلس القض من قب

ــدين الذين أضروا  التنفيذية حملاكمة املفس
ــة، فضال  ــات الدول ــام ومؤسس ــال الع بامل
ــريعية  ــلطتني التش ــن التعاون بني الس ع
ــاد  ــي مجال مكافحة الفس والقضائية ف
ــريع القوانني الالزمة. وأضاف أن اللقاء  وتش
ــهدها  ناقش تطورات التظاهرات التي تش
ــريعات واإلجراءات  ــي بالتش ــالد، واملض الب
ــات حقيقية ملطالب  ــن معاجل التي تتضم
ــذ  ــة تنفي ــروعة، ومتابع ــن املش املتظاهري
ــقف زمني محدد. حزم اإلصالحات وفق س

ــراع  وأوضح البيان، أنه مت بحث أهمية اإلس

بالتحقيق  في االعتداءات على املتظاهرين 
ــكلة  ــات القضائية املش ــل الهيئ ــن قب م
ــت فيها أحداث  ــات التي حصل في احملافظ
باالعتداءات  والتحقيق  التظاهرات،   رافقت 
ــة، واتخاذ  ــكات العامة واخلاص على املمتل
ــن الذين ال  ــؤالء املعتدي ــراءات بحق ه اإلج
ــروعة  ــون للمتظاهرين ومطالبهم املش ميت
ــم  ــرورة دع ــة، وض ــذ بصل ــة التنفي الواجب
ــرض األمن،  ــة بتحقيق املطالب وف احلكوم
ــن القانون  ــني ع ــماح للخارج ــدم الس وع

بالعبث باستقرار املواطنني.

بغداد / البينة الجديدة 
ــس األحد، أن  ــس الوزراء، ام ــة العامة جملل ــدت األمان أك
ــراً بتوفير فرص عمل  ــيأخذ دوراً كبي القطاع اخلاص س
ــارت إلى  ــة، فيما اش ــة املقبل ــني خالل املرحل للعاطل
ــب املتظاهرين على  ــن مطال ــم األكبر م ــذ القس تنفي
ــم االمانة حيدر مجيد،  أرض الواقع. وقال املتحدث باس
ــتمرة بتنفيذ حزم االصالح  ــات االمانة مس إن ”توجيه
ــالل فرق متابعة  ــن مجلس الوزراء من خ ــي تصدر ع الت
ــج احلكومي“.  ــذ البرنام ــي تنفي ــة ف ــاريع املدرج املش
ــدار جدول  ــهد إص ــد، أن ”امس االحد ش ــاف مجي وأض
ــل لالطالع على  ــهر املقب ــارات الى احملافظات للش الزي
املشاريع هناك“، موضحا أن ”لدى االمانة ٨ فرق تتوجه 
ــى املعوقات التي تؤخر اجناز  ــى احملافظات للوقوف عل ال
تلك املشاريع“. واوضح أن ”القطاع اخلاص سيأخذ دوره 
ــني عن العمل واخلريجني  ــي توفير فرص عمل للعاطل ف
ــطة تتوالها  ــاريع صغيرة ومتوس ــن خالل توفير مش م
ــؤون االجتماعية والكهرباء  كل من وزارات العمل والش
ــع أراض خلريجي  ــتخصص األخيرة قط ــة، إذ س والزراع
املعاهد الزراعية والطب البيطري إلقامة تلك املشاريع 
ــروع  ــرط الضمان على اعتبار أن املش وإعفائهم من ش
هو الضامن لصاحب املشروع، في حني ستقوم الدولة 
ــراء منتجاتهم مما  ــاريع لش بالتعاقد مع أصحاب املش
ــدي العاملة، في حني  ــدم زيادة االنتاج الوطني واألي يخ
ــب وتأهيل  ــني تدري ــني األخري ــن الوزارت ــتتولى كل م س

العاطلني عن العمل كال حسب اختصاصه“.

بغداد / البينة الجديدة 
ــؤون اجلماعات املسلحة هشام الهاشمي،  كشف اخلبير االستراتيجي في ش
ــش اإلرهابي ابو بكر  ــرات العراقية في قتل زعيم داع ــس االحد، عن دور اخملاب ام
البغدادي. وقال الهاشمي إن  في اغلب األحوال قتل البغدادي يؤسس الى فترة 
سكون وكسل في العمليات االرهابية كما حدث بعد مقتل ابو عمر البغدادي 
ــط بعملياتها من جديد. واضاف أن  ــهور حتى تنش احتاجت القاعدة الى ٤ ش
ــى من يخلف البغدادي،  ــل قد ميتد حتى ينتهي اخلالف عل ــذا اخلمول والكس ه
وأظن ان اخلالفة خرجت من العراق فهي بني تونسي أو جزائري. واكد أن اخملابرات 
ــاهمت بتقدمي معلومات مهمة جداً عن مكان البغدادي في سوريا  العراقية س
عبر خلية خاصة {امريكية – بريطانية – عراقية}، مبيناً أن العراقيني ساعدوا 

في كشف معلومة محاولة البغدادي بنقل عائلته جتاه تركيا.

بغداد / البينة الجديدة
ــي في العراق  ــفير البريطان دعا الس
ــط النفس،  ــس، الى ضب ــون ولك ج
ــذر من الذهاب الى اجملهول،  وفيما ح
ــراء اصالحات  ــدد على ضرورة اج ش

ــات للمواطنني. فورية لتقدمي اخلدم
ــن القوات  ــب م ــس، نطل ــال ولك وق
ــط النفس واملتظاهرين  االمنية ضب
ــلميني من اجل حماية  ان يكونوا س
املمتلكات العامة واخلاصة، مشددا 

ــق للتظاهر  ــرورة احترام احل على ض
ــلمي. واضاف ان احلل املناسب  الس
ــات الضرورية  يكون ادخال االصالح
ــدم فيما يخص  ــراز تق ــن اجل اح م
ــن  ــارع م ــروعة للش ــب املش املطال

ــني  ــرص عمل وحتس ــق ف ــالل خل خ
اخلدمات ومكافحة الفساد ورفع اداء 
املؤسسات الرسمية، معتبرا ان من 
ــع والظلم والعنف فلن  يفكر بالقم
ــيء غير القتل والتدمير  يؤدي الى ش

واخملاطر والتوجه نحو اجملهول. واكد 
ــدة تؤيد احلكومة  ــة املتح ان اململك
ــدي بادخال  ــة عادل عبد امله برئاس
االصالحات العاجلة من اجل توفير 

املطالب املشروعة للشارع.

بغداد / البينة الجديدة 
ــة،  النيابي ــر  النص ــالف  ائت ــة  كتل رأت 
ــة  ــتقالة احلكوم ــد, ان اس ــس االح ام
ــزء من حل االزمة  ــح امرا ملحا وج اصب
ــارع  الش ــي  ترض ــد  تع ــم  ل ــا  لكونه
ــى ائتالفه يناقش  ــيرة ال املنتفض, مش
رفع التقوميية ملعارضته. وقالت عضوة 

ــاكر, ان “الهيئة  الكتلة النائبة ندى ش
السياسية الئتالف النصر تدرس حاليا 
رفع املعارضة التقوميية معارضة لكون 
ــارع  ــد مرضية للش ــم تع ــة ل احلكوم
وبقيت مصرة على عدم سماع نصائح 
ــاول تقومي  ــل التي كانت حت بعض الكت
مسار عملها“. واضافت ان “االزمة التي 

متر بها احلكومة والكتل السياسية في 
ــدت اكثر من خالل  ــت احلاضر تعق الوق
ــواء كان من  ــي س ــدم العراق ــالة ال اس
املتظاهرين او قواتنا االمنية“, مبينة أن 
”هناك عدة حلول من املمكن ان تطفئ 
غضب الشارع ويقف في مقدمة احللول 

ان تقدم احلكومة استقالتها“.

بغداد / البينة الجديدة
نفى احلشد الشعبي، امس األحد، األنباء التي حتدثت عن انسحاب 
ــد  ــات تابعة له من غرب املوصل. وقال آمر اللواء ٤٠ في احلش قطع
الشعبي رائد الكروي: ننفي بشدة األنباء التي حتدثت عن انسحاب 
ــد من قاطع عمليات غرب املوصل وهي أخبار مزيفة  قطعات احلش
ــائل  تندرج ضمن مجموعة أنباء مزيفة ومفبركة عملت بعض وس
ــعبي  ــد الش ــالم على الترويج لها. وأكد الكروي أن قوات احلش اإلع
متارس مهامها بشكل كامل في القاطع املذكور (من مدينة تلعفر 
ــتقرار في ظل  ــار) وهي تتمتع باألمن واالس ــارع املط صعودا الى ش
ــاوالت داعش  ــاً إلى مح ــي معنا، الفت ــاون األهال ــد وتع وجود احلش

اخملتلفة من أجل زعزعة الوضع األمني وضرب االستقرار.
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انتقادات .. انتقد أعضاء في حزب االحتاد املسيحي 
ــات لوزير اخلارجية  ــي في أملانيا تصريح الدميقراط
ــوريا  ــة اآلمنة في س ــول املنطق ــاس ح ــو م هايك
ــا. ووصف رئيس جلنة  ــى بها خالل زيارته لتركي أدل
البوندستاغ (البرملان األملاني) للسياسة اخلارجية 
ــي تركيا  ــر الصحفي ملاس ف ــرت ريتغن املؤمت نورب
ــة اخلارجية األملانية». بـ»حلظة محرجة للسياس

ــف للقانون الدولي في  ــكل مخال وقال ريتغن إن «تركيا تتدخل بش
سوريا ليقول إن إقامة منطقة آمنة بتفويض أممي».

اشتباك .. أفادت وكالة «سانا» الرسمية السورية لألنباء، بأن وحدات 
ــوري خاضت اشتباكات مع القوات  من اجليش الس
التركية في ريف رأس العني شمال سوريا. وذكرت 
ــوري أحكم سيطرته على  الوكالة، أن اجليش الس
٤ قرى جديدة في ريف رأس العني اجلنوبي الشرقي 
ــكة، هي أم حرملة وباب اخلير وأم  مبحافظة احلس
ــافة باجتاه احلدود  ــدية، وقلص املس عشبة واألس

التركية إلى ٣ كم.

ــؤول تركي  وصــول .. نقلت وكالة «رويترز» عن مس
ــل إلى موقع  ــا بكر البغدادي وص ــع قوله، إن أب رفي
ــي قبل ٤٨  ــا اجليش األمريك ــة التي نفذه العملي
ــاعة من اإلغارة عليه. وأضاف أن اجليش التركي  س
ــس االول  ــارة ليلة أم ــبق بغ ــى علم مس «كان عل
ــيق  ــتمر في تنس ــوريا»، وأن «تركيا ستس ــي س ف
إجراءاتها في امليدان». وأكدت وزارة الدفاع التركية 
ــني التركي واألمريكي تبادال ونسقا املعلومات قبل عملية  أن اجليش

البغدادي.
ــول» عثورها على  ــة «األناض ــة لوكال ــادر طبي ــدت مص عثــور .. أك
ــي موقع  ــاء ف ــث طفل و٣ نس ــا جث ــث بينه ٧ جث
ــتهداف البغدادي بقرية باريشا التابعة إلدلب  اس
ــي املوقع منزال  ــت أنها عاينت ف ــورية. وأضاف الس
ــام احملترقة. وأفادت  ــرا بالكامل وعددا من اخلي مدم
ــتهداف  ــاركت في عملية اس «األناضول» بأنه ش
ــان  وطائرت ــة  أمريكي ــات  مروحي  ٨» ــدادي  البغ

مسيرتان» وإن العملية استمرت ٤ ساعات.

ــعودية، إن  ــة «عكاظ «الس عفــو .. قالت صحيف
ــن املدعى  ــو ع ــدرت بالعف ــة ص ــات ملكي توجيه
ــد اجلنوبي،  ــود املرابطني على احل ــم من اجلن عليه
ــة  ــوات اجلوي ــن الق ــن، م ــل اليم ــن داخ واملوجودي
ــز العمليات. وأضافت الصحيفة،  والبحرية ومراك
ــمل جميع اجلرائم التي وقعت قبل  «أن العفو يش
ــرعية، واجلرائم التي متس  ــدوره، عدا احلدود الش ص
أمن الوطن، واجلرائم املتعلقة باحلق اخلاص، واجلرائم الكبيرة التي ال 

يجوز فيها اإلفراج عن املتهم».
ــفت منظومة «زيرو فساد» السودانية، عن العثور في  هاتف .. كش
حوزة الرئيس اخمللوع عمر البشير القابع في سجن 
ــدث الطرازات. ــف محمول من أح ــر، على هات كوب

ــير  وأوضحت املنظومة أنه مت إدخال الهاتف للبش
ــجن كوبر،  ــكري كان يخدم في س عن طريق عس
ــك. وأكدت «زيرو  ــن مت فصله من اخلدمة بعد ذل لك
ــاد» أنه مت على أثر ذلك تعيني اجلندي املفصول  فس

في إحدى الشركات «التابعة لإلسالميني».
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بغداد / البينة الجديدة 
ــس الوزراء  ــوري املالكي، رئي ــون بزعامة ن ــالف دولة القان ــا ائت دع
ــددة لفرض  ــراع في إصدار األوامر املش عادل عبد املهدي الى االس
ــة املواطنني من عدوانية الذين اخترقوا  األمن، كما دعا الى حماي
التظاهرات. وقال االئتالف، إنه في ظل املرحلة احلساسة التي مير 
ــرات املطلبية جندد الدعوة  ــا بلدنا العزيز، ومع تواصل التظاه به
ــباب العراقي املطالب بحقوقه املشروعة الى التمسك  الى الش
ــاب األجندات  ــرار خلف بعض اصح ــلمي وعدم االجن باخليار الس
ــدد من مدن  ــت وقتلت امس في ع ــن دمرت وأحرق ــة الذي اخلارجي
ــروع. ــتغلني احتجاجاتكم وحراككم املش ــا احلبيب مس عراقن
ــي تنفيذ مطالبكم اخلدمية  ــاف البيان نقول كلنا معكم ف وأض
ــاون البناء مع رجال األمن  ــية، واجلميع يطالبكم بالتع والسياس
ــاريع اخلارجية الذين اخترقوا  ــيئني وأصحاب املش ــف املس وكش
ــاءة لكم ولتظاهراتكم املطلبية وتنفيذ  صفوفكم سعيا لإلس
ــالف رئيس  ــراق. ودعا االئت ــي تدمير الع ــم اخلبيثة ف مخططاته
ــراع في  ــلحة الى االس مجلس الوزراء القائد العام للقوات املس
ــرب بيد من حديد ضد  ــددة لفرض األمن والض ــدار األوامر املش إص
ــدي على الناس  ــالل باألمن والتع ــعى الى اإلخ ــات التي تس اجله
ــدداً بالقول إن هؤالء املدفوعني  واملمتلكات العامة واخلاصة، مش
ــى الناس املتظاهرين  ــوا االعتداء عل من جهات معادية قد مارس
ــتهداف املؤسسات واملصالح  السلميني ونيتهم االستمرار باس
اخلاصة والعامة. وتابع بيان االئتالف انه في الوقت الذي يجب فيه 
ــلميني ندعوكم الى حماية املواطنني من  حماية املتظاهرين الس
عدوانية الذين اخترقوا التظاهرات، واستعادة هيبة الدولة وتعزيز 
االستقرار ومحاسبة املقصرين مبوجب القانون وضمن االجراءات 
ــة االحتادية،  ــاء األعلى واحملكم ــس القض ــن عنها مجل ــي أعل الت
ــية  ــعب وقواه السياس ــاً عبد املهدي بالقول إن كل الش مخاطب

تقف خلفكم وتقدم الدعم لكم ولرجال األمن األبطال.

بغداد / البينة الجديدة 
ــلحة عادل عبد  ــام للقوات املس ــوزراء القائد الع ــه رئيس ال وج
ــار قوات جهاز مكافحة اإلرهاب في  املهدي، امس األحد، بانتش
بعض مناطق بغداد حلماية املنشآت السيادية واحليوية. وذكرت 
ــمية في خبر عاجل، أنه ”بتوجيه من القائد  قناة العراقية الرس
ــاز مكافحة اإلرهاب  ــر رئيس جه ــلحة وبأم العام للقوات املس
ــض مناطق  ــر في بع ــاز مكافحة اإلرهاب تنتش ــن جه ــوات م ق
ــآت السيادية  ــار يأتي ”حلماية املنش بغداد“. وأضافت، أن االنتش
ــتغلة  ــر غير منضبطة مس ــث بها عناص ــن ان تعب ــة م واحليوي

النشغال القوات االمنية في حماية التظاهرات واملتظاهرين“.

النجف االشرف / البينة الجديدة
ــي األعلى آية اهللا العظمى  ــى مصدر من مكتب املرجع الدين نف
السيد علي السيستاني اصدار اي بيان بخصوص االحتجاجات 
ــوم البالد. واوضح املصدر في تصريح صحفي، ان  اجلارية في عم
ــدر اي بيان بخصوص  ــة العليا لم يص ــب املرجعية الديني مكت
ــه بهذا  ــب الي ــوم البالد، ومانس ــة في عم ــات اجلاري االحتجاج
ــع التواصل االجتماعي مزور  ــوص والذي مت تداوله في مواق اخلص

وال صحة له.
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بغداد / البينة الجديدة 
ــتقالته  قدم النائب عن محافظة البصرة، مزاحم التميمي، اس
ــي طيلةَ  ــفني أن ــال التميمي انه يؤس ــواب. وق ــن مجلس الن م
السنةِ املاضيةِ لم أشعرْ أن وجودي في مجلسِ النوابِ قد حقق 
ــي ومما كان الناخبون واملواطنون  ــيئا مما وضعتُه هدفا لنفس ش
َثِلُ شريحةً واسعةً من  جميعا يتطلعون الى قيامي به كنائبٍ ميُ
ــيءٍ ايجابي  ، قدرَ متكني، تقدميَ ش ــعب. واضاف لقد حاولتُ الش
لكنه لم يكن يرقٰى الى ما كنتُ أطمحُ وأمتنى. واحلقيقةُ أني منذ 
لتُ  ــحاب ولكني أمِ ــت أُقلبُ أفكاري بني البقاءِ واالنس البدءِ كن
ــوى على خيبتي  ــرُ مع الوقت فما حصلتُ س ــأنَّ األمرَ قد يتغي ب
ــقَ أقولُ إنها  ــي ومبنظومة احلكم بأكملها، واحل ــة الناس ب وخيب
ــةً واطالعا ولكنها  ــا وزادتني معرف ــتفدتُ منه كانت جتربةً اس
ــاركاً مشاركةً مباشرةً أو غيرَ مباشرةٍ بادارةِ األمورِ  جعلتني مش
ــعَ املميزَ لها مع  ــلُ والتخبطُ الطاب ــة التي كان الفش في الدول
األسف.وتابع التميمي كما أن وجودي في اجمللس أبعدني بدرجةٍ 
ــي خيراً كثيرا  ــوا من ــي من دون أن يتلمس كبيرةٍ عن أهلي وناس
ــي املرحلة الراهنة  ــيا وصحيا نتيجةَ ذلك. ف ــرتُ نفس وقد خس
ــني حلالة التردي منتفضني ضد املنظومة  وقد خرج الناس رافض
ــقوط  ــم البلدَ منذ ما بعد س ــة والتي حتك ــية املنغلق السياس
النظام السابق والتي واجهتهم بقسوةٍ ال يرتكبُ أقلَّ منها من 
ــلطةِ  ــانَ بالدميقراطية ومن يُفترض أنه جاء الى الس يدعي االمي
ــاواة  ــاء ولتحقيقِ العدالةِ واملس ــةِ املظلوميةِ واالقص حتت ذريع
ــس النواب خاصةً  ــلطات الثالث وفي مجل ــدتُ أننا في الس وج

. أعجزُ ما نكونُ عن تلبيةِ طموحاتِ الناسِ

كركوك / البينة الجديدة 
ــة  ــرطة االحتادية، امس االحد، عن قتل خمس ــت قيادة الش اعلن
من داعش بينهم شويش في كركوك. وقالت القيادة انه باشراف 
مباشر من قبل قائد الفرقة السادسة شرطة احتادية وبعد جمع 
ــن عناصر داعش اجملرم ضمن  ــتخبارية واألمنية ع املعلومات االس
ــة مت قتل خمسة اشخاص من  قاطع مسؤولية الفرقة السادس
الدواعش والعثور على رمانات يدوية مع دروع واجهزة هاتف نقال 
وسيم كارت باالضافة الى هويات احوال مدنية مزورة. واضافت ان 
من ضمن الدواعش املقتولني هو اإلرهابي (محمد عدنان شويش) 

الذي يعمل بصفة آمر مفرزة التفخيخ مبا يسمى والية كركوك.
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بغداد / البينة اجلديدة 
موسى،  عاصفة  العراقية  احلكومة  باسم  املتحدثة  اكدت 
وليس  السلميني  املتظاهرين  مطالب  جميع  دعم  االحد،  امس 
مستمرة  احلكومة  ان  الى  مشيرة  التظاهرات،  منع  نيتها  في  
باصدار حزم اصالحية بضمنها تقليص رواتب جميع املسؤولني.
وقالت موسى“ احلكومة  مستمرة في بحث مطالب املتظاهرين 
وتنفيذها عبر جملة من االصالحات العاجلة“.واضافت موسى، ان 
”تخفيض رواتب املسؤولني  هي من صالحيات احلكومة وستعمل 
املطالب  تنفيذ  على  ”العمل  ان  مبينة  قريبا“،  تنفيذها  على 
بحاجة الى مترير قوانني من البرملان“.واشارت الى ان ”احلديث عن 
اخبارية  بالقوة  التظاهرات  بانهاء  االمنية  للقوات  اوامر  وجود 
عارية عن الصحة بل العكس متاما حيث مت تعميم االوامر جلميع 
القوات بالسماح للمتظاهرين دون تضييق“، مؤكدة ان ”احلكومة 

مستمرة في دعم جميع مطالب املتظاهرين“.

بغداد / البينة اجلديدة 
اكدت وزارة النفط، امس االحد، وجود خزين كاف من 
ــتهالك، مبينة ان منافذ التوزيع تعمل  الوقود لالس
ــاعات متاخرة وبدون توقف.وقال وزير النفط  حتى س
ــتمرة بتجهيز  ــر الغضبان ان منافذ التوزيع مس ثام
ــيابية  ــائل بانس ــاز الس ــطوانات الغ ــود واس الوق
ــز الوقود  ــان ان اليات جتهي ــاف الغضب ــة. واض عالي
ــائل تتم وفق  ــطوانات الغاز الس بكافة أنواعه واس
ــياقات االحتياج  ــب س الياتها املتبعة يوميا وبحس
واالستهالك، مؤكدا وجود خزين يكفي االستهالك، 
ــع تعمل حتى  ــني ان منافذ التوزي ــا املواطن مطمئن

ساعات متاخرة وبدون توقف او تلكؤ.
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(البينة اجلديدة) نريدها أن تكون مشروعاً لنقل صوت 
الناس الفقراء في بالدنا بحيث تكون منبرهم اخمللص 
لنقل معاناتهم إلى من يهمه األمر لذا سنستمر في 
طرق أبواب السادة املسؤولني حتى يستمعوا لصوت 
العراقي الذي اتخذ من (البينة اجلديدة) وسيلة أمينة 
ــد أمله اليومي، وعلى هذا األساس لن يهمنا زعل  جتس
من يزعل من مسؤولينا املهم أن ال يزعل علينا املواطن 

وأن يجد صوته في صفحات (البينة اجلديدة).
اِّـرحوم ستار جبار الزم مؤسس صحيفة البينة الجديدة

وكاالت / البينة اجلديدة 
ــؤول  ــائل إعالم أميركية نقال عن مس أفادت وس
ــون)، أن اجليش  ــاع (البنتاغ ــر في وزارة الدف كبي
ــم تنظيم داعش  ــتهدفت زعي ــذ عملية اس نف
ــبت في  ــدادي يوم امس االول الس ــو بكر البغ أب
املكان الذي يختبئ داخله في سوريا. وأوضحت 
ــة نيوزويك األميركية أن العملية جرت في  مجل
ــوريا، ونفذتها  ــمال غربي س محافظة إدلب ش
ــد أن تلقت معلومات  ــوات عمليات خاصة بع ق
ــة  اجملل ــت  موقعه.ونقل ــددت  ح ــتخباراتية  اس
ــى نتائج  ــي أنه اطلع عل ــؤول األميرك ــن املس ع
ــر وقع عندما  ــيرا إلى قتال قصي ــة، مش العملي
ــة للمجمع الذي اختبأ  دخلت القوات األميركي
داخله أبو بكر البغدادي.كما أشارت شبكة سي 
إن إن األميركية نقال عن مسؤول ب البنتاغون إلى 

أن زعيم داعش فجر -على ما يبدو- سترة ناسفة 
خالل العملية مع اقتراب عناصر القوة األميركية، 
ــم داعش مرهون  ــد مقتل زعي ــة إلى أن تأكي الفت
ــض النووي.وقال  ــاء من حتليل عينات احلم باالنته
ــؤول إن البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة  املس

ناسفة، بينما كان أفراد أسرته حاضرين، فيما لم 
تلت  ــارة األميركية، لكن قُ يصب أي طفل في الغ
زوجتان له رمبا من جراء انفجار السترة الناسفة.
وبينت الشبكة األميركية أن وكالة االستخبارات 
املركزية (سي آي أيه) ساهمت في حتديد موقعه، 

ــف  ــات عن موقعه.ولم يكش ــدون ذكر توضيح ب
ــؤول التفاصيل الكاملة للعملية حتى اآلن،  املس
ــون آخرون تواصلت  ــؤولون أميركي كما رفض مس
ــرد وزارة الدفاع  ــم ت ــرز التعقيب، ول ــم رويت معه

األميركية بعد على طلب للتعقيب.

⁄˝Ënç˝€@ÖÏ”Ï€a@Âfl@“b◊@ÂÌåÅ@ÖÏuÎ@Ü◊˚m@¡–‰€a

جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير

3

تتمة ص١

تتمة ص١

تتمة ص١

بغداد / البينة اجلديدة 
ــة  ــى املعارض ــا ال ــة ، ذهابه ــائرون النيابي ــة س ــت كتل اعلن
ــب  ــة مطال ــني تلبي ــواب حل ــس الن ــل مجل ــام داخ واالعتص
ــروعة، فيما دعت الكتل السياسية ان حتذو  املتظاهرين املش
ــال رئيس الكتلة  ــتوى احلدث.وق حذوها وان يكونوا على مس
ــواب الكتلة  ــترك مع ن ــل الطرفي في مؤمتر صحفي مش نبي
ــلميني املطالبني باحلقوق  ــق دم املتظاهرين الس ــا اري ، بعدم
املشروعة ومنتسبي القوات االمنية بطريقة يندى لها جبني 
ــاه االوضاع  ــم االمور واجت ــا انه نظرا لتفاق ــانية، مبين االنس
ــوات حكومية حقيقية  ــة االنهيار وعدم وجود خط الى حاف
ــب وخطورتها  ــع العام وادارة االزمة ومبا يتناس الصالح الوض
ــؤولية االخالقية والوطنية  ــه صار لزاما علينا حتمل املس فان
للحفاظ على استقرار العراق وسالمة شعبه وعدم الذهاب 
ــائرون البرملانية  ــى اجملهول.واضاف الطرفي، ان كتلة س به ال
ــتكون معارضة في مجلس النواب وستعتصم  تعلن انها س
ــتجابة ملطالب املتظاهرين املشروعة،  في البرملان، حلني االس
ــائرون من اجل  ــية الى ان حتذو حذو س داعيا الكتل السياس
ــالء الوطن واخمللصني  ــذه االصالحات واملنا كبير بعق مترير ه
ــورة موقف وطني يصون  ــتوى احلدث لبل ان يكونوا على مس

مستقبل العراق سالمة شعبه.

ــعب وحكمائه لدرء  ــؤولية على كبار الش ــوم تقع املس فالي
ــتقيلوا قبل ان  الفتنة فورا... واال فالت حني مندم. واخيرا إس

تُقالوا.. او اصلحوا قبل ان تُزالوا.. واال فالت حني مناص.
ــن رئيس الوزراء عادل  ــياق ذاته نفى مصدر مقرب م وفي الس
ــتقالته على  ــدي، امس االحد، نية االخير تقدمي اس عبد امله
ــالد. وقال املصدر ، ننفي نفيا  ــة االحداث اجلارية في الب خلفي
ــادل عبد  ــة رئيس الوزراء ع ــة عن ني ــار املتداول ــا االخب قاطع

املهدي تقدمي استقالته.
وفي ذات السياق اعلن النائب عن تيار احلكمة سالم الطفيلي 
السبت املاضي رفضه اقالة او استقالة احلكومة في الوقت 
ــة ليس حالً بل  ــراً ان اقالة احلكوم ــب معتب ــن والعصي الراه
ستذهب بالبالد نحو تعقيد االوضاع اكثر وقال الطفيلي في 

تصريح له ان هذه املرحلة تتطلب اجراءات سريعة.
وفي التطورات االمنية اعلن قائد شرطة البصرة اللواء رشيد 

ــش االرهابي  ــى عناصر بتنظيم داع ــح انه مت القبض عل فلي
ــة البصرة  ــة في محافظ ــام باعمال تخريبي ــت بالقي اعترف
ــة في احملافظة  ــح الفواج الطوارئ كاف ــراً وقد وجه فلي مؤخ
ــن خالل  ــخصني بالقوة م ــى ش ــد عل ــع يزي ــق اي جتم بتفري

استخدام الهراوات.
ــة لـ»البينة  ــادر خاص ــفت مص ــورات ايضاً كش ــي التط وف
ــة برهم صالح يتحرك اآلن على  اجلديدة» ان رئيس اجلمهوري

ــل البرملان  ــروع يتضمن ح ــية للخروج مبش ــوى السياس الق
واحلكومة ليتولى ادارة الدولة حلني اجراء انتخابات مبكرة.

وفي خبر عاجل حذرت وزارة الداخلية امس من نية مجموعة 
ــار بخيم االعتصام واتهام القوات االمنية بحرقها  اضرام الن
ــد احملنا وجدير  ــوزارة العميد خال ــم ال ــب الناطق بأس بحس
ــرات في بغداد واحملافظات قد انطلقت يوم  بالذكر ان التظاه

اجلمعة املاضية الـ(٢٥) من الشهر اجلاري.

بعد حصيلة معمدة بدماء (63) شهيداً و(2593) جريحاً من المتظاهرين والقوات االمنية خالل يومين.. هدوء حذر في بغداد والمحافظات
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بغداد / البينة اجلديدة

استنكر رئيس املنبر العراقي اياد عالوي، 
طالت  التي  االعتداءات  االحد،  امس 
املئات  وخلفت  السلميني  املتظاهرين 
واالف من اجلرحى، مؤكداً  الشهداء  من 
ان السكوت لم يعد مسموحاً به امام 

اهللا ثم امام الشعب.
السياسية،  العملية  إن   ، عالوي،  وقال 
التي كللها باول انتخابات نزيهة، خرجت 

مصالح  وحتقيق  الصواب  جادة  عن 
وعبئاً  كبرى  اضحوكة  وغدت  شعبنا، 
الكرمي،  العراقي  الشعب  على  ثقيال 
واسيرة للمحاصصة الطائفية والفساد 
من  واالستباحة  لالنتهاكات  وعرضة 
لدستور  وضحية  خارجية،  دول  قبل 
للمسار  اعادتها  يستوجب  مما  مكبل، 
وانتخابات  سلمية،  بطرق  الصحيح، 
قادرة  ومفوضية  جديدة  وبقانون  نزيهة 

االعتبار  بعني  يأخذ  وبدستور  جديدة 
الوطن وقادة  بناة  والنساء،  دور الشباب 
انه سيجتمع  املستقبل.واضاف عالوي 
وحزب  الوطنية  ائتالف  في  بالقيادات 
العراقي  واملنبر  العراقي  الوطني  الوفاق 
الوطنية  وبعض االحزاب والشخصيات 
اخلطيرة  التداعيات  ملناقشة  الصديقة 
ضوء  في  االوضاع،  اليها  الت  التي 
على  النيابي  واجمللس  احلكومة  عجز 

االستجابة للمطالب الدستورية.
وكان عالوي قد اكد سابقا بانه لن يكون 
استمر  اذا  السياسية  العملية  ضمن 
انه  موضحاً  لالذى،  املتظاهرين  تعرض 
املقبلة  السلمية  املسارات  سيحدد 
التي  االجتماعات  معيطات  ضوء  في 
مؤمترا  ويعقد  الصدد،  بهذا  سيجريها 
ليحدد  العاجل  القريب  في  صحفيا 
العملية.وتشهد  هذه  من  موقفه 

محافظات  وتسع  بغداد  العاصمة 
اول  اخرى، منذ يوم اجلمعة، ٢٥ تشرين 
احلكومة  سياسة  على  احتجاجات   ،
وحرق  عنف  اعمال  تخللها  احلالية 
ملباني االحزاب السياسية ، اسفرت عن 
مقتل واصابة العشرات من املتظاهرين 
سيادته  االمن.وختم  قوى  وعناصر 
بالقول سننتصر للعراق وشعبه الكرمي 

ومتظاهريه.
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ــير إلى  ــروع يش وأضاف أن اجلدل الذي صاحب املش
ــبهة دستورية حوله، مما يقتضي  احتمال وجود ش
ــتورية من  ــن احلكومة التوجه إلى احملكمة الدس م

أجل الوقوف على رأيها بهذا الشأن.
ــة فوق كل  ــى أن املصلحة العام ــك عل ــدد املل وش
ــاس بها  ــل أبدا أن يتم املس ــار، وقال ”لن نقب اعتب
ــررات“. وتعرض البرملان  ــباب واملب مهما كانت األس
ــعبية  ــادات ش ــهور النتق ــدى ش ــى م ــي عل األردن
ــطاء  ــبب ما اعتبره معارضون ونش ــاخطة بس س

سعيا من النواب لتعزيز مكتساب شخصية.
ــن أصل ٢٢٥ نائبا قد صوتوا لصالح أن  وكان ١٩٥ م
ــب عضو البرملان حق التقاعد إذا بلغت مدة  يكتس
ــبع سنوات، على أن يحسب  خدمته في الدولة س

ــي  ــاس الراتب األساس املعاش التقاعدي على أس
للوزير.

ــعبية  وأدى هذا التصويت إلى جتدد املطالبات الش
بحل البرملان. وظهرت هذه الدعوات بشكل واضح 

على مواقع التواصل االجتماعي.
ــطني صورا لنواب نائمني  ــر العديد من الناش ونش
ــا ”راتب  ــمية، كتبوا عليه ــات الرس ــالل اجللس خ
ــدي ٣٠٠٠ دينار ملن ينام“، وهو املبلغ الذي كان  تقاع

يفترض أن يحصل عليه النواب مدى احلياة.
ــالث  الث ــات  الرئاس ــب  تطال ــدة»  اجلدي ــة  «البين
ــي ليتخذوا ذات  ــذو امللك االردن ــأن حتذو ح عندنا ب
ــي حتقيق العدالة  ــرار وليؤكدوا بأنهم جادون ف الق

االجتماعية.
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البغدادي.ونقلت  ــر  بك ــو  اب ضد 
ــن  ــمية ع الرس ــاء  االنب ــة  وكال
املصدر قوله انه مت قتل اإلرهابي 
ــؤول  ــزوان الراوي املس ــو غ املدع
ــم تنظيم  ــاص بزعي ــي اخل األمن
ــي العملية  ــي ف ــش اإلرهاب داع
ــت ابو بكر  ــة التي قتل االميركي

البغدادي.
ــتخبارات قدمت   واضاف ان االس
ــة الى  ــة ومهم ــات دقيق معلوم
قوات التحالف ساهمت بشكل 

ــى اإلرهابي  ــر في الوصول ال كبي
البغدادي وقتله.

ــي دونالد  ــس االمريك وكان الرئي
ــي خطاب له  ــاد ف ترامب قد اش
ــر الذي لعبه  ــس بالدور الكبي ام
ــي نفذت  ــي الغارة الت ــراق ف الع
ــدت  ــة واك ــل املاضي ــة قب الليل
ــووي   هوية  ــج الفحص الن نتائ
ــذي قتل ومعه ثالثة  البغدادي ال

من اطفاله.

بيروت / البينة اجلديدة
يواصلون  الذين  اللبنانيون  هتف 
تظاهراتهم لألسبوع الثاني على التوالي 
في العاصمة بيروت وبصوت صادح ومؤثر 

ما  وحدة  دولة  بيروت..  الى  العراق  «من 
بأن  الغاضبون  اللبنانيون  بتموت».واكد 
املعاناة التي يعيشها اللبنانيون واملطالب 
ذاتها  هي  لألصالح  بها  يطالبون  التي 

املعاناة التي يعانيها العراقيون واملطالب 
التي ينشدونها.

حياة  اجل  من  يهتفان  لشعبني  فتحية 
حرة كرمية.

pÏ‡ni@bfl@ÒÜyÎ@Ú€ÎÖ@NNpÎ7i@µa@÷aä»€a@Âfl@ZÊÏ–nËÌ@ÊÏÓ„b‰j‹€a

كربالء / البينة اجلديدة
رفعوا  املتظاهرين  بأن  مراسلون  أفاد 
العلم العراقي فوق مبنى القنصلية 
األهمية  ذات  كربالء  في  اإليرانية 

الدينية اخلاصة.
مت  ذلك  أن  صحفي،  مصدر  وأكد 
بحماية  املكلفة  القوة  مبوافقة 
غادروا  املتظاهرين  وأن  القنصلية، 
املبنى من دون أن يلحقوا به أي أضرار.

وأشارت مصادر إعالمية محلية إلى 
للتيار  التابعة  السالم  سرايا  أن 
الصدر،  مقتدى  بزعامة  الصدري 
حلماية  احملافظة  شوارع  إلى  نزلت 

املتظاهرين.
وقررت احلكومة احمللية في محافظة 
كربالء جنوبي العراق، اجلمعة، إعالن 
السبت،  ظهر  حتى  التجوال  حظر 

قبل أن متدده حتى إشعار آخر.

@Û‰jfl@÷Ïœ@÷aä»€a@·‹«@ÊÏ»œäÌ@ÊÎäÁbƒnfl
ı˝iä◊@ø@ÚÓ„aäÌ�a@ÚÓ‹ñ‰‘€a

بغداد / البينة اجلديدة
امس  املالكي،  نوري  القانون  دولة  ائتالف  رئيس  دعا 
ملطالب  باالستجابة  تعجل  أن  إلى  احلكومة  األحد، 

املتظاهرين اخلدمية والسياسية.
وقال املالكي ، نحن جميعاً نعيش ظروفاً قلقة وازمة 
عالقة بني املواطنني واالجهزة احلكومية والبرملانية، 
احذر  أن  وأود  مشروعة،  مطلبية  تظاهرات  وانطالق 

من انحراف االهداف واجنرار الوضع الى اجملهول.
اخاطب  فاني  املسؤولية  منطلق  من  أنه  وأضاف 
املتظاهرين  بحماية  االستمرار  الى  االمنية  االجهزة 
جهدهم  ينصب  وان  معهم،  والتعاون  السلميني 

واحلرق  والتخريب  والقتل  الفتنة  دعاة  تطويق  على 
ان  الى  احلكومة  داعياً  املواطنني،  كرامات  وهدر 
اخلدمية  املتظاهرين  ملطالب  باالستجابة  تعجل 
والسياسية وتتعاون مع البرملان والقضاء لتحقيقها 

باسرع وقت.
وأوضح املالكي، أكرر على املتظاهرين السلميني ما 
دعت اليه املرجعية من ان تكون التظاهرات سلمية 
االقليمية  االجندات  اصحاب  بابعاد  وذلك  قانونية، 
والدولية من تظاهراتهم، كما احث املتظاهرين على 
حتقيق  اجل  من  للحكومة  معقولة  مهلة  اعطاء 

اإلصالحات ومطالب املتظاهرين املشروعة.

كربالء / البينة اجلديدة 
اللواء علي  الفرات األوسط  تعهد قائد عمليات 
أحمد  اللواء  كربالء  شرطة  وقائد  الهاشمي 
متظاهر. أي  اعتقال  بعدم  األحد،  امس  الزويني، 
األوسط  الفرات  قائد عمليات  إن   ، مراسل  وقال 

اللواء علي الهاشمي وقائد شرطة كربالء اللواء 
أحمد الزويني زارا ساحة االعتصام في كربالء.وأكد 
بـعدم  متعهدين  التظاهر،  حرية  على  القائدان، 
املتظاهرين  سراح  وإطالق  متظاهر  أي  اعتقال 

الذين لم تثبت إدانتهم باجلرم املشهود.

@k€b�Ω@Úibvnç¸bi@›v»m@Êa@µa@ÚflÏÿßa@Ï«ÜÌ@Ôÿ€bΩa
ÚÓçbÓé€aÎ@ÚÓflÜ®a@ÂÌäÁbƒnΩa
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كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها
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ــن أحزاب  ــرات م ــارع كيد املؤام تص
ــم  التحك او  ــات  تنظيم أو  ــل  كت أو 
ــي تلك  ــة ف ــدول اقليمي ــي ل اخلارج
ــدول وهي تظن (اي تلك الدول) أنها  ال
ــك طريق البقاء والنجاة…  مدركة بذل
ــة ، فمن املذهل  ــال احلالة اللبناني مث
والالفت لالنتباه تصريحات املسؤولني 
ــس اجلمهورية  ــي هذا البلد من رئي ف
ــن محاصصة  ــذي هو م ــي وال املارون
ــة راس الدولة  ــتور ١٩٤٦ (ماروني دس
ــتور الطائف  ــد عليه دس ــو ما اك وه
ــس احلكومة  ــم يتقاطر رئي ١٩٨٥)، ث
لْ الناس  ثم اخيرا اطل رئيس آخر وجُ
ــيد الصلح او ساحة  في ساحة رش
ــس او النبطية ال  ــهداء او طرابل الش
ــة اخملاض امام  ــون الى اين نهاي يعرف
) .. ومن  ــنْ لُ ــي كُ ــنْ يعن لُ ــب (كُ مطال
ــد (وأصدق) املصطلحات  أخطر وأعق
ــعبية في  ــي أفرزتها الثورات الش الت
ــح (الدولة  ــو مصطل ــدول، ه هذه ال
ــح يعبر عن  ــة) وهو مصطل العميق
ــه التغيير إذا  ــدار عال يصطدم في ج
ــقاط رأس النظام  ــي إس ــح ف ــا جن م
ــث التركة الثقيلة واآلثار احملفورة  حي

على كل جدار في مؤسسات الدولة 
ــني للثوار حقيقة  وأروقتها ، حتى تب
ــر  ــن أن تغيي ــه وم ــراع وخطورت الص
انظمة احملاصصة الطائفية أهون من 
ــة آثارها.اردنياً ملا قدمت وفي ظل  إزال
ــهد املعقد واملتشابك وما  هذا املش
هو ماثل للعيان وال يحتاج الى مواربة 
الوضع االقتصادي الداخلي الصعب 
الذي اكتوت منه االسر األردنية وكان 
مشهد انطالقة احلراكات الشعبية 
مؤخرا تطالب احلكومة بإعادة النظر 
ــعار السلع  في االرتفاع اجلنوني ألس
ــرض املزيد  ــتهالكية نتيجة لف االس
من الضرائب وعلى هدي استشارات 

ــي ، وهو  ــك النكد الدول ووصفات بن
ــز الذي تعتاش  ــاب رغيف اخلب ما أص
ــة ذات  ــر األردني ــم االس ــه معظ علي
الدخل احملدود والذي ال يتجاوز دخلها 
ــهري ٤٠٠ دينار اردني (٥٦٠ دوالر  الش
ــه وكما  ــن حاالت ــي) في احس امريك
ــر عبر  ــي مقال نش ــت ذات يوم ف قل
ــه الى رئيس  ــذا املوقع الزاهر موج ه
ــل  ــع جل ــد “ الوض ــا العتي حكومتن
وهناك خلل “ االمر الذي يوجب فرض 
ــح وان كان  ــل للتصحي ــني للتدخ ع
ــر احللول املتاحة. جاللة  الكي هو آخ
ــا على تصحيح  ــك لم يتوان دوم املل
ــة،  االردني ــات  احلكوم ــارات  مس
ــة املتعاقبة والت  واحلكومات االردني
ــارات  ــف انها لم تلتقط االش لالس
امللكية ولم تقرأ التوجهات امللكية 
ــف  التكلي ــب  كت ــا  بينته ــي  والت
السامي والتي افردت مطالب ملكية 
ــر ظهر الفساد وعدم التعامل  لكس
ــة  او احملاصص ــطة  الواس ــلوب  باس
ــف  الوظائ ــرص  وف ــات  التعين ــي  ف
ــني ومن  ــى يق ــي عل ــة … لكن القيادي
ــارع االحداث من حولنا ووضعنا  تس

ــات  ــب والتحالف ــادي الصع االقتص
ــة األردنية  ــل ضد املصلح التي تعم
ــام احوج ما  ــي هذه االي ــا االن ف فإنن
ــة بقيادة  ــى ثورة تصحيحي نكون ال
ــورة  ــد ، ث ــاء االردن اجلدي ــة لبن ملكي
ــاملة يقودها جاللة امللك  اصالح ش
ــكيل االردن اجلديد ويكون  ليعاد تش

ــاه  ــى عرفن ــن االردن الت ــا ع مختلف
ــاملة تتناول كل  ــابقاً، وتنمية ش س
ــاة والتهيئة لها بتعبئة  مناحي احلي
ــأن  ــأنها ش ــع ش ــن اجلمي ــة م عام
ــن اإلصالحات  ــرب لوضع حزمة م احل
االقتصادية واملالية وفقا ملا تقتضيه 
ــه  وحتويل ــد  اجلدي االردن  ــة  مصلح
ــاً ، ولتكن  ــال يحتذى إقليمي إلى مث
ــالل خارطة  ــن خ ــاملة م ــادرة ش مب

طريق للخروج من االزمة االقتصادية 
ــتثمارية تعكس نوايا  واالدارية واالس
مصممة على أن تكون مثاالً يحتذى 
على صعيد املنطقة من خالل تنفيذ 
حزمة اصالحات يقوم على تنفيذها 
شخصيات وطنية  موصوفة بالقدرة 

االدارية والنزاهة وعدم تلطخ اياديها 
ــا  ــف مناصبه ــام وتوظي ــال الع بامل
ــرية  واالس ــخصية  الش للمصلحة 
وتنفيذ هذه اخلارطة بنجاح وتأثيرها 
ــتقبله  ومس االردن  ــى  عل ــل  احملتم
ــال القادمة. ــاه املواطنني ولالجي لرف
ــارة  ــع يعرف وال يحتاج الى اش اجلمي
ــكل  بأن االقتصاد االردني  يعاني بش
ــات األزمات  ــي من تداعي واضح وجل
ا؛  ا ومحليًّ ــا وإقليميًّ ــي حتدث دوليًّ الت
ــاط بالعديد من  ــو مح ــي فه وبالتال
ِّر فيه  ــي تؤث ــات واألزمات الت التداعي
ــث انه اقتصاد  ــكل كبير من حي بش
ــز املوازنة  ــاع عج ــج وارتف نْتِ ــر مُ غي
ــرة  ــنويا منذ عش العامة (املتكرر س
ــاع الدين العام  ــنوات ويزيد) وارتف س
ــاوز ٤٠ مليار  ــي واخلارجي (جت الداخل
دوالر) وارتفاع معدالت البطالة (١٩٪) 
ــب … كل  ــدالت الضرائ ــاع مع وارتف
ــل ارهاصات اخذت منحى  هذه عوام
ــلبي في التأثير على حياة الناس  س
ــهد  ــي بالدنا ، وهنا وامام هذا املش ف
ــاملة على كافة  يلزم تورة اصالح ش
ــال في الدولة. اضع  مرافق االدارة وامل
بعضا من احللول العاجلة التي ميكن 
ــا تلبية مطالب املواطنني  من خالله

وتهدئة الوضع من خالل ما يلي:ـ
ــة  فني ــة  وطني ــة  حكوم ــكيل  تش
ــات)  والنفق ــة  احلرك ــي  ف ــيقة  (رش
ــى (١٦) وزارة  ــالل تقليصها ال ــن خ م
ــابه  ــاء او الدمج املتش ــا بااللغ “ ام
ــا “ بحيث  ــاص فيما بينه باالختص
ــتثمار  االس ــوع  موض ــى  عل ــز  ترك
ــدول اخلارجية.هذه  واالنفتاح على ال
احلكومة تكون متخصصة في ادارة 
ــرعة إجراء  ــوم بس ــات لكي تق االزم
إصالحات هيكلية ومراجعة اخلطط 
بيئة  لتحسني  املوضوعة  احلكومية 
األعمال في البالد وتسهيل اإلجراءات 
الالزمة  إلقامة املشاريع اجلديدة التي 
ــباب وتساهم  توفر فرص عمل للش
ــاع معدالت  ــاج وارتف ــي زيادة اإلنت ف
ــى  عل ــل  العم ــادي.  االقتص ــو  النم
ــة والقضاء  ــات الدول إصالح مؤسس
ــاد فيها وتيسير إجراءات  علي الفس
ــص والتمويل  ــول علي التراخي احلص
ــاريع االستثمارية  الالزم إلقامة املش
ــكلة البطالة  ــبيل حلل مش هو الس
ــب من  الطل ــم  التنمية.يت ــق  وحتقي
ــة هذه  ــم اختيارهم لرئاس الذين يت
ــم  ــن ل ــحني والذي ــة (املترش احلكوم
ــبق ان تولوا هذا املنصب سابقا)  يس
إلي ضرورة تقدمي خطة عمل إلصالح 
ــل الى  ــا يتص ــي وم ــاز احلكوم اجله
إصالح بيئة االستثمار (٢٠٢٠-٢٠٢٥) 
ــذي  ــد ال ــس اجلدي ــادر الرئي … وان يب

ــاذ إجراءات  ــع عليه االختيار باتخ وق
ــة  ــه وبخاص ــذ خطت ــة بتنفي عاجل
حتسني مناخ االستثمار جلذب رؤوس 

ــرب واالجانب  ــني والع ــوال االردني ام
ــتقرار  ــة االس ــودة حال ــة لع املترقب
ــذه احلكومة على  ــي البالد.تقوم ه إل
ــرات قياس ألداء تنفيذها  وضع مؤش

ــات املنفذة، من  ــل اجله لتقييم عم
خالل اعتماد مناذج إلكترونية موحدة 
العمل  ــات  ــا على مجموع وتوزيعه
اخملتصة مبراقبة ومتابعة أداء التنفيذ 
لتقييم هذا األداء بشكل دورى وغير 

ــر اداء مجالس  ــن ذلك مؤش بعيد ع
ورفع هذه  ــة)،  (الالمركزي ــات  احملافظ
ــوزراء.وال يفوتني ان  التقارير جمللس ال
ــفت   ــر ان القناة ١٣ العبرية كش اذك
ــي  ــد اهللا الثان ــي، عب ــك األردن أن املل
ــرائيلي من  ــفير اإلس درس طرد الس
عمان، ردا على إعالن رئيس احلكومة 
ــو،  نتنياه ــني  بنيام ــرائيلية،  اإلس
ــت القناة عن  نيته ضم األغوار.ونقل
ــرائيلي رفيع املستوى،  ــؤول إس مس
ــد إجراء  ــي، قرر بع ــل األردن أن العاه
مشاورات جتاهل تصريحات نتنياهو، 
حتى ال يؤدي طرد السفير اإلسرائيلي 
ــيا  سياس ــو  نتنياه ــة  خدم ــى  إل
ــية االنتخابات.وأضاف املسؤول  عش
اإلسرائيلي، أن ”القصر امللكي فوجئ 
ــو».وكان نتنياهو  بتصريحات نتنياه
ــات، بإعالن  ــية االنتخاب ــد عش تعه
األغوار  ــرائيلية على  ــيادة اإلس الس
وشمال البحر امليت، إذا ما مت انتخابه 
وتكليفه بتشكيل احلكومة، مشددا 
ــيتم بتنسيق كامل  على أن ذلك س
ــي، دونالد  ــس األمريك ــع إدارة الرئي م
ــا، في  ــو، حينه ــال نتنياه ترامب.وق
مؤمتر صحفي إن ”التقديرات تؤكد أن 
ــالن اإلدارة األمريكية عن خطتها  إع
ــد االنتخابات  ــيتم بعي ــالم س للس
ــرة“، مضيفا ”رمبا أيام معدودة  مباش
ــاف  املقبلة“.وأض ــات  االنتخاب ــد  بع
ــالن  ”إع ــوي  ين كان  ــه  أن ــو  نتنياه
ــى كافة  ــرائيلية، عل ــيادة اإلس الس
ــة  بالضف ــتيطانية  االس ــل  الكت
اإلدارة  ــع  م ــيق  بالتنس ــة،  الغربي
األمريكية، انطالقا من املناطق التي 
ــتراتيجية وأمنية  تشكل أهمية اس
إلسرائيل“، على غرار منطقة األغوار 
ــة. ــة احملتل ــة الغربي ــة للضف التابع
صفوة الكالم … نقول الى العقالء في 
ــفر الغيب فيما تؤول  بالدنا لنقرأ س
ــوء  ــادم األيام …التعبير عن س اليه ق
ــروع وتبني  ــرارات احلكومية مش الق
ــالح والتطوير، وتعزيز  منظومة اإلص
ــاد في  قيم النزاهة ومكافحة الفس
ــة ال  ــات احلكومي ــات واملؤسس اجله
اختالف عليه … لكن مقدرات الوطن 
ــدار مائة عام والى  التي بنيت على م
اليوم هي ملك لنا ولألجيال القادمة 
.األمن من أهم املكتسبات العظيمة 
ــا، حيث ميثل  ــي من اهللا بها علين الت
الركيزة األساسية في بناء اجملتمعات 
ــدون األمن  ــا، فب ــا وتنميته وازدهاره
ــرية اخلير  ــن يتحقق للبش واألمان ل
ــع  وتتطل ــده  تنش ــذي  ال ــالح  والص
ــه… نحن االن احوج ما نكون لرص  إلي
الغمامة  ــذه  ــاوز ه لنتج ــوف  الصف
ــاالردن احوج ما  ــدار الصابرين ف باقت
يكون الى ثورة إصالح يقودها جاللة 
ــكيل االردن اجلديد  امللك.. ليعاد تش
ــذي  ــن االردن ال ــا ع ــون مختلف ويك
ــة بحاجة  ــابقاً… والتنمي ــاه س عرفن
ــأنها  إلى تعبئة عامة من اجلميع ش

شأن احلرب!.
* باحث ومخطط اسرتاتيجي

اإلرهاب هو الخطر 
األصغر بينما الفساد 
االداري واِّـالي هو 
الخطر األعظم على 
األردنيني شعبا ودولة

اقتصاد االردن غري منتج وارتفاع عجز اِّـوازنة العامة اِّـتكرر سنويا 
منذ عشرة سنوات ويزيد بارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي

نتنياهو

العاهل االردني

رئيس الوزراء االردني

االردن بحاجة الى ثورة تصحيحية بقيادة ملكية لبناء االردن الجديد

عمليات اإلصالح 
واالنفتاح والنجاح للدول 
تبدأ بالصدمات اإليجابية 
في مكافحة الفساد 
واالفساد ، فعندما لم 
يعد تطبيق القانون حكرا 
على الفقير والصغير، 
بل تصل موس العدالة 
الى حلية صاحب النفوذ 
والغني والوزير … أي وطن 
رائع ميكن أن يكون هذا 
الوطن، لو صدق العزم 
وطابت النفوس وقل 
الكالم وزاد العمل. األردن 
القوي األمني بشعبه 
وقيادته قبضة يد ال 
تنفك اصابعها ليوم 
الدين، وهذا كله مفهوم 
… فاإلرهاب هو اخلطر 
األصغر، بينما الفساد 
االداري واملالي هو اخلطر 
األعظم على األردنيني 
شعبا ودولة … لقد جرى 
شن غارات متقطعة 
على الفساد، وبجهود 
هيئة النزاهة ومكافحة 
الفساد واألجهزة 
املساندة في الدولة، 
لكنها ال تؤدي الغرض 
املطلوب ، فقد جترح 
الفساد لكنها ال تقتله، 
بل جتعله كالذئب اجلريح 
اشد شراسة، وما دام 
نَسْ (ضم  الفساد لم يُكْ
الياء وتسكني الكاف 
وفتح النون وتسكني 
السني)، فإن بعث االمل 
في نفوس الناس يصبح 
محاال أو افتعاال.

* أحمد الرجوب

    قلوبنا مع املتظاهرين واقالمنا وارواحنا فالسلمية 
ــع التغيير وهذا البد ان يدرك بعمق  مطلب جوهري م
ــلحة  ــالء في قواتنا املس ــن االخوة االص ــب ع وال يغي
ــتور  واالمنية واملتظاهرين االفذاذ ان يتم تغيير الدس
ــعود ومن معه  ورفع فقرة الفيدرالية وانهاء حلم مس
بقتل العراق وطعنه من اخلاصرة األجواء مهيأة لنيل 
سيادة العراق من جديد على سواعد ابطاله الشرفاء 
ــات جميعها . الالفت للنظر ان  من الطوائف واملكون
احلواجز الكونكريتية التي رفعت بعد معاناة طويلة 
ــوارع  ــرعان ما عادت الى الظهور مرة أخرى في ش س
ــيطر عليها نواب ال اعرف  بغداد . محافظات غير مس
ــباب  ــوا ممثليهم يعانون االمرين . ش ــن ذهبوا وترك أي
ــتقل  ــن بحبه ولم يس ــور يغمرهم الوط ــر الزه بعم
ــلطة لها بريق  ــكلة؟ الس ــم أحدا؟اين هي املش منه

ــح  صحي ــذا  وه
ــن أليس  ــا ولك متام
ــني  العراقي ــاء  لدم
الذين  ــن؟  ــن حاق م
ــوا اليوم خرج  خرج
ــس  باالم ــم  اخوته
فما  داعش  ــوا  وانه
ــم؟  جزاؤه كان 
ــدم  وع ــر  الفق
ــف  الوظائ ــالك  امت
ــل  ه ــف  والتقش
ــتحقاقهم  هذا اس
كان  اذا  ؟  ــرى  ت ــا  ي

ــى  ــزل ال ــرار فلين ــدار اي ق ــن اص ــا م ــؤول خائف املس
ــيئا  ــى ش اخوته املتظاهرين ويصدر قراراته وال يخش
ــان إن كان  ــيحمونه ويوفرون له االم ــرون س فاملتظاه
ــاف . لقد  ــي نهاية املط ــة حق ف ــول كلم ــد ان يق يري
ــراق للعالم أبهى صورة بتالحمه وتكاتفه  اعطى الع
ــناد  ــة كبيرة في االس ــرأة العراقي ــة امل ــت حص وكان
ــن على الصمود انها  وتقدمي الطعام وحث املتظاهري
ــرقة لعراق الشموس التي لن تنطفئ  حقا صور مش
ــى احلكومة ان  ــع املؤمن باحلرية . عل ــا هذا اجلم وفيه
تسرع باتخاذ اجراءات حاسمة لتلبية نداء الشعب 
ــر احدا من الفارين الى اربيل رأس الفتنة في  وال تنتظ
ــتور وفتح  ــي يجب اعادة كتابة الدس الداخل العراق
املصانع وتعيني الشباب والكثير من االشياء التي لو 
ــبقتها ملا وصلنا  عملتها احلكومة احلالية او التي س

الى هذا املنعطف اخلطير.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

اذا كان اِّـسؤول خائفا 
من اصدار اي قرار 
فلينزل اُّـ اخوته 
اِّـتظاهرين ويصدر 
قراراته وال يخشى شيئا 
فاِّـتظاهرون سيحمونه 
ويوفرون له االمان

@ ÏuâÎ@ÚÓ€aâÜÓ–€a@ıbË„g
ÚÓnÌäÿ„Ïÿ€a@åuaÏßa
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بغداد / البينة اجلديدة
العراق  أن  واإلسكان،  االعمار  وزارة  أعلنت 
وحدة  ماليني  أربعة   بناء  إلى  يحتاج 
السكن،  ازمة  على  للقضاء  سكنية 
أنها وضعت خطة على مدار  إلى  مشيرة 
من  السكن  ازمة  على  للقضاء  عاما   ٢٠
سكنية.وقال  وحدة  الف   ٢٥٠ بناء  خالل 
احمد  املهندس  االعمار  وزارة  مستشار 
اسماعيل ان البالد تعاني ازمة في قطاع 
ماليني   ٤ بـ  عجزا  هناك  ان  اذ  السكن، 
الذي  االمر  البالد،  بعموم  سكنية  وحدة 
اخلطط  اعداد  الى  بحاجة  الوزارة  جعل 
الالزمة للقضاء على هذه االزمة من خالل 
الى  التنفيذ.واشار  ممكنة  وبرامج  خطط 

ان الوزارة اعدت لهذا الغرض خطة صادق 
والبلديات  واالسكان  االعمار  وزير  عليها 
انشاء  تتضمن  ريكاني  بنكني  العامة 
الـ  خالل  سنويا  سكنية  وحدة  الف   ٢٥٠
مجمعات  شكل  على  املقبلة  عاما   ٢٠
ميكنها  ال  الوزارة  ان  الى  الفتا  سكنية، 
اجلهات  مبشاركة  إال  اخلطة  هذه  تنفيذ 
ذات العالقة وتشمل القطاعني احلكومي 
واخلاص وكذلك االستثمار.ونوه املستشار 
البناء  شركات  جميع  دعت  الوزارة  بأن 
الوحدات  بناء  اجل  من  واحمللية  االجنبية 
السكنية واطئة الكلفة، إذ قدمت مناذج 
وابدت  حاليا  دراستها  جتري  حديثة  بناء 
لتنفيذ مشاريع اخرى مبجال  استعدادها 

هذه  دعت  الوزارة  ان  مؤكدا  السكن، 
الشركات ايضا للمشاركة بتنفيذ اخلطة 
سكنية  وحدة  الف   ١٠٠ وانشاء  املذكورة 
الوزارة  ان  الى  اسماعيل  سنويا.ولفت 
سواء  اجلاهز  البناء  شركات  ايضا  دعت 
احلكومية او األهلية النشاء ٥٠ الف وحدة 
الزام  جانب  الى  املذكور،  املشروع  ضمن 
الشركات الثمان التابعة الى الوزارة وهي 
سعد واملنصور والفاروق واشور وحمورابي 
من  واملعتصم  والرشيد  الفاو  وكذلك 
توزع  سكنية  وحدة  الف   ٥٠ انشاء  اجل 
الشركات  مع  التنسيق  بينها، فضال عن 
اخلطة،  تبقى من  ما  االستثمارية النشاء 
املعنية  القطاعات  جميع  اشراك  ان  إذ 

بتنفيذ خطة السكن يسهم في اكمالها 
الوزارة  ان  الزمنية.واوضح  احملددات   ضمن 
تنسق مع جميع اجلهات من اجل تهيئة 
استمرار  يضمن  مبا  املشروع  مستلزمات 
انه  السيما  االمثل  بالشكل  العمل 
االعمال  بجميع  الشركات  الزام  يتضمن 
واخلدمات الالزمة للوحدات، منبها الى ان 
تنفيذ هذه املشاريع يتطلب االعتماد على 
اجنازها  اجل  من  الواحدة  النافذة  نظام 
الى جانب  اداري وحكومي،  روتني  اي  بدون 
اعداد التشريعات والقوانني الالزمة مبجال 
السكن واخلدمات من اجل تهيئة االراضي 

اخلاصة بها في بغداد وجميع  احملافظات.

bflb«@RP@fi˝Å@bË¶b»‰çÎ@Âÿé€a@Úflãa@Û‹«@ıbö‘‹€@ÚÓ‰ÿç@ÒÜyÎ@¥Ì˝fl@HTI@µg@Úub°@÷aä»€a@ZÊbÿç�aÎâb‡«¸a

بغداد / البينة اجلديدة
والشؤون  العمل  وزير  اعلن 
باسم  الدكتور  االجتماعية 
الوجبة  اطالق  عبدالزمان 
الطوارئ    منحة  من  االولى 
بغداد  في  للمستفيدين 
زيادة  مؤكدا  واحملافظات 
 ٩٠٠ الى  املشمولني  اعداد 
 ٣٠٠ من  بدال  مستفيد  الف 
مؤمتر  خالل  الوزير  وقال   . الف 
يوم  الوزارة  مقر  في  عقده 
الوزارة  ان  املاضي    اخلميس 
منحة  توزيع  اجراءات  باشرت 
من  املستفيدين  بني  الطوارئ 
نصية  رسائل  ارسال  خالل 
اليوم  من  ابتداءً  للمشمولني 
يومني  كل  الف   ١٠٠ وبواقع 
عبر  االسماء  نشر  عن  فضال 

للوزارة  االلكتروني  املوقع 
الذين  املستفيدين  داعيا 
النصية  الرسائل  وصلتهم 
ورود  حلني  بها  االحتفاظ  الى 
حتتوي  مدة  بعد  اخرى  رسالة 
خالله  من  الذي  السري  الرمز 
ميكنهم استالم مبلغ املنحة. 
توزيع  ان  اكد  الزمان  عبد 

املنحة سيتم من خالل مراكز 
بوابة  الصرف اخلاصة بشركة 
في  املنتشرة   (SWITCH) العراق 
بغداد واحملافظات والتي مت نشر 
عناوينها عبر املوقع االلكتروني 
االستعداد  مبينا  للوزارة 
كل  في  طارئ  منفذ  لفتح 
تابع  مركز  من  تخلو  منطقة 
ليتسنى  املذكورة  للشركة 
املنحة  استالم  للمستفيدين 
بسهولة. وبني الوزير ان املنحة 
املستويات  مختلف  شملت 
وفق  اجلنسني  لكال  الدراسية 
باشراف  الوزارة  اعدتها  الية 
داعيا  املالية  الرقابة  ديوان 
املوقع  متابعة  الى  املواطنني 
االلكتروني وال حاجة ملراجعة 

الوزارة او منافذها .  

@Âfl@µÎ¸a@ÚjuÏ€a@÷˝üa@Â‹»Ì@›‡»€a@äÌãÎ
@@˘âaÏ�€a@Úz‰∂@¥€Ï‡íΩa

البينة اجلديدة / حمودي عبد غريب 
التك تك وما أدراك ما التك تك  وتعريفها هي دراجة بخارية 
أصول  من  وهي  املتنقل  الصغير  البوكس  بطريقة  مغلفة 
هندية قدمت الينا للعراق بعد جناح الستوتة فوجد التجار 
بأستيرادها منفعة لها مردود مالي كبير السيما هي صاحلة 
للسير في شوارعنا مع توفر الشباب العاطل الذي وجد فيها 

فرصة لكسب رزقه ..ونتيجة   الظروف املعيشية الصعبة 
الكرمية  عوائلنا  من  الكثير  بادرت  العراقية   العوائل  على 
برغم  العراقي  الشارع  أقتحمت  التي  املركبة  هذه  بشراء 
من مطاردتها من رجال املرور.وبقيت هي تطارد لقمة العيش 
وصمدت برغم الصعاب ..وكانت اليوم بساحة التحرير هي 
االبرز واالكثر عطاء تشترك بتظاهرات االصالح وتطالب بحل 

البرملان وتغيير احلكومة ويقودها شبان صغار ومساعدوهم 
لنقل املصابني اخملتنقني بالغازات املسيلة للدموع من على 
االسعاف  أوسيارات  االمنة  املناطق  الى  اجلمهورية  جسر 
لنقلهم للمستشفيات...هذه هي التك تك اثبتت جدارتها 
وحضورها وحظيت بحب الناس  مبواجهة القنابل املسيلة 

للدموع على املتظاهرين .

@ıb�»€a@Ò7j◊@·vßa@@Ò7ÃïNN@Ÿm@Ÿn€a

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، امس 
القانوني  املمثل  االحد، عن متكنها من ضبط 
ملديرية بلدية كركوك متلبساً بجرمية الرشوة.

{البينة  تلقت  بيان  بحسب  أشارت   الدائرة 
اجلديدة} نسخة منه، عن «عملية الضبط، إلى 

احملافظة،  حتقيق  مكتب  مالكات  من  فريقاً  أن 
انتقل إلى مديرية بلدية كركوك، وقام بضبط 
بجرمية  متلبساً  للمديرية  القانوني  املمثل 
لقاء  الرشوة  مبلغ  تسلمه  أثناء  الرشوة 
أحد  املوضوعة على  احلجز  إشارة  برفع  قيامه 
محضر  «تنظيم  الدائرة  العقارات».وبيَّـنت 

على  بناءً  متت  التي  بالعملية  أصولي  ضبط 
على  املتهم  رفقة  وعرضه  قضائية،  مذكرة 
قاضي محكمة حتقيق كركوك اخملتصة بالنظر 
استناداً  توقيفه  قرر  الذي  النزاهة،  في قضايا 

ألحكام املادة {٣٠٧} من قانون العقوبات».

ÒÏëä€bi@�béj‹nfl@⁄Ï◊ä◊@ÚÌÜ‹j€@Ô„Ï„b‘€a@›r‡Ωa@¡jöm@ÚÁaå‰€a

بغداد / البينة اجلديدة
العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  دعت 
لاللتحاق  واالساتذة  الطلبة  االحد،  امس 
بالدوام بشكل طبيعي.وذكرت الوزارة في بيان 
«وزير  إن  منه،  اجلديدة} نسخة  {البينة  تلقت 
التعليم قصي السهيل دعا طلبة اجلامعات 
في  واملوظفني  األساتذة  و  واملعاهد  والكليات 

اإللتحاق بشكل  الى  كافة  واحملافظات  بغداد 
احلفاظ  اجل  من  وذلك  الدوام  الى  طبيعي 
على العملية التعليمية وتأمني مستقبلهم 
تبث  التي  املغرضة  اإلشاعات  من  حذر  و 
الداعية  املزورة  و  الوهمية  الصفحات  عبر 
داخل  االعتصامات  او  املدني  العصيان  الى 

اجلامعات واملؤسسات التابعة لها» .

بغداد / البينة اجلديدة
دعت وزارة الداخلية ، الى محاربة 
مواقع  عبر  املغرضة  الشائعات 
.وقال  االجتماعي  التواصل 
مسؤول  محارب  زياد  العقيد 
وزارة  باعالم  الشائعات  قسم 
الوقت  «في  بيان  في  الداخلية 
الذي ال يعارض فيه احد املطالبة 

بني  تنطلق  واخلدمات،  باحلقوق 
مغرضة.  شائعات  واالخر  احلني 
زيادة  عن  مروجوها  يبحث 
التواصل  مواقع  عبر  متابعيهم 
ترفضه  األمر  وهذا  االجتماعي، 
يقوم  والذي  والقوانني  األعراف 
الصورة  او  الكاذبة  األخبار  بنشر 
مسؤالً  ويكون  الصحيحة  غير 

امام اهللا والقانون واملواطنني.فمن 
ومواطنينا  وطننا  جتاه  واجبنا 
العراق  ان  اجلميع  نذكر  ان  يجب 
صورة  تشوه  فال  جميعاً  بلدنا 
او  نفسك  ارضاء  أجل  من  بلدك 
مسؤولية  الكلمة  ألن  احلاقدين 
كال..  كال..  قدرها،  على  فكن 

للشائعات.

بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت امانة بغداد، امس االحد، عن رفع اكثر من ٢٠ 
الف طن من النفايات من مركز بغداد.وقالت االمانة 
إن  منه،  نسخة  اجلديدة}  {البينة  تلقت  بيان  في 
«عملية رفع النفايات متت في عدة اماكن وال سيما 
ساحات التحرير واخلالني والطيران وشوارع الرشيد 
اخملتلفة  األماكن  من  وعدد  والسعدون  والنضال 
واجلمهورية  السنك  وجسري  النسور  كساحة 
لتجمع  مركزا  شكلت  والتي  املواقع  من  وغيرها 
املاضية  ساعة   ٤٨ وخالل  املتظاهرين  وانتشار 
فقط».واضافت أن «مالكات االمانة قامت برفع اكثر 
من ٢٠ الف طن النفايات باالضافة الى كنس وغسل 
املواقع املذكورة وبنوبات عمل متواصلة بالتنسيق 

مع القوات االمنية».

@Òàmbç¸aÎ@Új‹�€a@Ï«Üm@·Ó‹»n€a
Ô»Ójü@›ÿíi@‚aÎÜ€bi@÷bzn€˝€

@pb»ˆbí€a@Úiâb™@µa@Ï«Üm@ÚÓ‹ÅaÜ€a
Ô«b‡nu¸a@›ïaÏn€a@…”aÏfl@5«@ÚôäÃΩa بغداد / البينة اجلديدة 

اعلن مصرف الرافدين ان ضمان منح قروض اضافة البناء او الترميم 
وتاهيل الدور السكنية للمواطنني تكون برهن العقار املراد ترميمه 
اوتاهيله لصالح املصرف . وقال املكتب االعالمي للمصرف في بيان 
 ٥٠ يبلغ   السكنية  الدور  وترميم  تأهيل  او  البناء  اضافة  قرض  ان 
مليون دينار للموظفني و ٣٠ مليون دينار للمواطنني . مشيرا الى ان 
ضمان القرض يكون برهن العقار لصالح املصرف ومن الدرجة االولى 
على ان تغطي قيمته التقديرية ( مبلغ القرض + ٢٠  ٪  ) اضافة الى 

راتب املوظف بالنسبة للمقترضني من املوظفني .

@Úœbô�@ûÎä”@Z@ÂÌÜœaä€a@“äñfl
@@ÚÓ‰ÿé€a@âÎÜ€a@·ÓflämÎ@ıb‰i

@âb‘»€a@ÂÁâ@Êb‡öi@
بغداد / البينة اجلديدة

اضرب طلبة اجلامعة املستنصرية، 
تضامناً  الدوام  عن  االحد،  امس 
ساحة  متظاهري  مطالب  مع 
طلبة  ان  مصدر  التحرير.وقال 
بدأوا  املستنصرية  اجلامعة 
واعلنوا  الدوام  عن  اإلضراب 
احملتجني  مطالب  مع  التضامن 
وزارة  التحرير.وكانت  ساحة  في 

التعليم العالي والبحث العلمي 
سابق  وقت  في  كشفت  قد 
حقيقة  االحد،  امس  من،يوم 
اجلامعات  لطلبة  أوامر  صدور 
االعتصامات. في  املشاركني 
وقال املكتب االعالمي للوزارة في 
توضيح له: «ال صحة ألنباء صدور 
الوزارة لطلبة اجلامعات  أوامر من 

للمشاركة في االعتصامات «.

@ÚÌäñ‰néΩa@Ú»flb¶a@Új‹ü
@�b‰flböm@‚aÎÜ€a@Â«@ÊÏiäöÌ
äÌäzn€a@äÁbƒnfl@…fl

بغداد / البينة اجلديدة
 توقعت هيأة األنواء اجلوية والرصد الزلزالي، طقس األيام األربعة املقبلة في البالد.

اليومني  طقس  ان  منه،  نسخة  اجلديدة}  {البينة  تلقت  بيان  في  الهيأة  وتوقعت 
املقبلني سيكون بني غائم الى غائم جزئياً مع زخات مطر وانخفاض بدرجات احلرارة.

وأشارت االنواء اجلوية الى ان طقس االربعاء واخلميس املقبلني سيكون بني صحو 
الى غائم جزئي واحلرارة تواصل باالنخفاض.

@@¥‹j‘Ωa@¥flÏÓ€a@ø@ä�æ@·ˆbÀ@è‘ü
@@Òâaäßa@pbuâÖ@ø@ûb–ÆaÎ

@Âfl@Âü@—€c@HRPI@Âfl@är◊c@…œâ@ZÖaÜÃi@Ú„bflc
äÁbƒn€a@pbybçÎ@ÖaÜÃi@å◊äfl@Âfl@pbÌb–‰€a

البينة اجلديدة / علي شريف
عقدت خلية االزمة املشكلة من عدد 
بالثروة السمكية  املعنية  الدوائر  من 
ظهور  حالة  ملتابعة  لها  اجتماعا 
عدد من الهالكات الفردية واملرباة في 
الفرات  نهر  على  العائمة  االقفاص 
بحضور كل من النائب سالم طحيمر 
حملافظ  االول  النائب  احلالوي  وحبيب 
بابل وحسن البيرماني معاون احملافظ 
سهيله  والسيدة  الزراعة  لدوائر 
الزراعية  اللجنة  رئيس  اخليكاني 
والدكتور  بابل  محافظة  مجلس  في 
دائره  عام  مدير  عباس  فاضل  صالح 
عن  وممثل  لة  املرافق  والوفد  البيطرة 
دائرة بيئة بابل ورئيس وممثلي اجلمعيه 
الى  اضافة  االسماك  ملربي  العراقية 

صالح  املهندس  بابل  زراعة  مدير 
االجتماع  اجلشعمي٠وياتي  مهدي 
االجراءات  من  عدد  اتخاذ  اجل  من 
تالفي  لغرض  احملافظة  في  االحترازية 
في  حدث  كما  بيئية  كارثة  حصول 
البيئية  للظروف  نظراً  املاضي  العام 
املؤاتية لظهور اصابات فايروسية في 
مؤخرا  نفوقها  الى  ادى  مما  االسماك 
باخذ  البيطرية  الدوائر  قامت  حيث 
في  املوجودة  االسماك  من  عينات 
نهر  على  اقفاص  في  واملربات  احللة 
احمللية  الوطنية  اخملتبرات  الى  الفرات 
التي  االمراض  تشخيص  لغرض 
وسوف  فيها  فردية  هالكات  سببت 
يعلن بعد ظهور نتائج االصابة فيما 
اذا كانت فايروسية او غيرها من اجل 

Úƒœbz‡‹€@›ibi@Ú«aâå€@Úflãa@ÚÓ‹Å
@ÚÓÿ‡é€a@ÒÎär€a@Û‹«@

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
جواد  طالب  األستاذ  السكك  عام  مدير  بتوجيه 
وإضفاء  األماكن  بعض  بتأهيل  احلسيني  كاظم 
اجلمالية فيها قامت الكوادر الهندسية والفنية 
قطار  محطة  في  تطوعية  بحملة  والتشغيلية 
احلقالنية املتضررة إلعادة احلياة على بعض املرافق 
الداعشية  اإلرهابية  التي تضررت بفعل األعمال 
التي تسببت بأضرار جسيمة في منطقة سكك 

بازالة  احلقالنية  سكك  دائرة  ..وقامت  احلقالنية 
كافة السواتر الترابية   من امام الدائرة  فضال عن 
تكثيف اجلهود لنصب اعمدة الكهرباء بالتنسيق 
الكهرباء  دائرة  ومدير  احلقالنية   ناحية  مدير  مع 
الى  الناحية على نصب  االعمدة من احملطة  في 
امام  االضرار   كافة  تصليح   مع  العام  الشارع 
ان  ..يذكر  الصالح للشرب  املاء  احملطة  وتسليك 
مدير  قبل  من  ومعنوي  مادي  دعم  املنطقة القت 

عام السكك .حيث كان هناك تنسيق بني مدير 
املنطقة  مع دائرة  الغابات في حديثة الستالم ٣٠٠        
شجرة  ليتم تشجير واجهة احملطة بجهود ذاتية 
تطوعية من قبل العاملني في املنطقة  من أجل 
إضفاء جمالية للمحطة املتضررة ..حيث شهدت 
املنطقة مؤخرا  وبجهود ذاتية متت إزالة اخمللفات 
السكك  خطوط  على  النظامية  غير  واملعابر 

والتهيئة لرفع كفاءة اخلطوط .

@ÒbÓßa@ÒÖb«�@ÚÓ«Ï�m@Ú‹‡°@‚Ï‘m@ÚÓ„˝‘ßa@Ÿÿç
Ú�0a@‚bflc@ÒâäönΩa@’œaäΩa@ú»j€
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ÄÎä€a@ÒÖÏ«
ÚÓiä»€a@

ــق احلكيم خاصة  ــة «عودة الروح» لتوفي لم تكن رواي
بحقبة زمنية معينة ولكنها رواية رمزية تنطبق على 
ــت في روح  ــكان، ألنها بحث ــان في كل زمان وم االنس
ــعب وليس زمانه أو مكانه او طبقته االجتماعية  الش
ــه. فقد  ــي أو ديانت ــتواه التعليم ــة أو مس واالقتصادي
ــتقالل  ــذ الفراعنة  حتى اس ــخ مصر من ــت تاري عرض
ــروح التي حاربت  ــر، والروح التي عادت هي تلك ال مص
احلكم العثماني واالحتالل االجنليزي، وهي الروح التي 
ــطور عندما طلب املصريون من  عبرت عنها بضعة س
ــادرة بعد أن هزم احلكم العثماني  احملتل االجنليزي املغ
ــال احملتل االجنليزي «من  ــي احلرب العاملية األولى، فق ف
ــري». أي ذلك  ــعب املص ــم؟» فكان الرد «نحن الش أنت
ــة بعيدا عن  ــه اخلاص ــذي له روح ــعب العريق ال الش

األتراك واالجنليز.
ــوا  ــرب من جديد، فنس ــادت الى الع ــدو أن الروح ع يب
ــم وجعلتهم يقتلون بعضهم  طوائفهم التي فرقته
ــتى  ــيم وفقا لش ــي لبنان والعراق والتقس ــض ف البع
ــوا يطالبون  ــدول العربية، فخرج ــائر ال املعايير في س
ــم وطوائفهم،  ــع أطيافهم وأديانه بحقوقهم بجمي
ــاب ال دين له  ــرا أن الفقر ال دين له واإلره ــوا أخي وفهم
ــعوب غرر بهم فانقادوا  ــاد ال دين له، وأنهم ش والفس
ــاد واالحتراب  ــى الفقر والفس ــات أوصلتهم ال لزعام
ــات زائفة ما عدا عالقة الفرد  الداخلي، وأن كل العالق
ــذه العالقة ونظمت  ــخت ه بأرضه ووطنه، وإذا ما رس
بالعدل، فكل شيء يستقيم تلقائيا، ويصبح االنسان 
ــول على حقوق  ــلوكه ما لم يتغ حرا في عقيدته وس

اآلخرين ويأكلها.
احلياة حق للجميع ويجب أن تعاش وأن توزع نعماؤها 
ــاوي، بعيدا عن اآلخرة ويوم  على الناس جميعا بالتس
ــر  ــوى اهللا، أما البش ــر، فتلك أمور ال يعلمها س احلش
ــش بعضهم  ــوا، ال لكي يعي ــدوا لكي يعيش ــد ول فق
ــم بالكد والعمل  ــط بينما اآلخرون يقضون عمره فق
والسعي والصراع املر لكي يعيشوا، هل قالت األديان 
هذا؟ فهموا ما فهمته الشعوب منذ قرون، وهو إقامة 
ــودا  ــن أي اعتبارات، فاختاروا رجال أس ــدل بعيدا ع الع
ــه كفؤ ويده  ــي معظمه، ألن ــعبا أبيضا ف ليحكم ش
ــوه ألنه من أصول  ــة وألنه قائد فعال ولم يرفض نظيف
أفريقية، واختاروا امرأة ، فعادت لهم الروح واستمتعوا 
ــل فعال فهم  ــادة األرض، فه ــوا س ــم وأصبح بحياته
ــيعودون الى  ــبعون، س العرب الدرس أم أنهم حني يش
تقسيم بعضهم في فئات حسب شتى املعايير؟ لقد 
ــا جدا، دفع العرب ثمنه من جيوبهم  كان الدرس  مؤمل
ــام مرة أخرى،  ــادوا للفرقة واالنقس ــم، فإذا ع وأرواحه
ــاة أصال وال  ــوا جديرين باحلي ــم ليس ــذا يعني أنه فه

حاجة للروح أن تعود إليهم من جديد .

سهى الجندي

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ينبغي أن تراقب العاصمة األردنية 
عمان عن كثب مخططات الشمال 
ــط  فق ــس  لي ــة  الدولي ــوري  الس
اهتماما باحتماالت هرب املقاتلني 
ــددين املعتقلني لدى االكراد  املتش
ــريك  من الدواعش وال مراقبة الش
ــزال عالقة عمان  ــي الذي ال ت الترك
ــن أيضا  ــذب، ولك ــدّ وج به بني ش
ــر واضح في املوقف  الن هناك تغيّ
ــة االمنة التي  ــن املنطق الدولي م

تريدها انقرة وحتديدا لدى االملان.
ــة  ــاع األملاني ــرة الدف ــت وزي وأعلن
ــت كرامب كارنباور  الطازجة انغري
ــاء منطقة دولية  ــا تدعم إنش انه
ــت إنها  ــورية وقال ــمال س آمنة ش
ــارة اجنيال  ــع املستش م ــاورت  تش
ــتنقل  ــركل بهذا اخلصوص وس مي
ــاء األوروبيني، مضيفة  ذلك للحلف
أن تلك املنطقة ستكون بالتشارك 
مع تركيا وروسيا، لتحقيق هدفني: 
ــة محاربة اإلرهاب، وحتقيق  مواصل
ــني عودة  ــة لتأم ــتقرار املنطق اس

الالجئني إليها.
ــمته  كارنباور انتقدت أيضاً ما اس
ــة  للسياس ــلبي  الس ــع  الطاب
ــي التعاطي مع قضية  األوروبية ف
ــة ذلك  ــوري، واصف ــمال الس الش
بسياسة املتفرجني من وراء سياج، 
وحذرت من خطورة استمرار الوضع 

ــره  وتأثي ــوري  الس ــمال  الش ــي  ف
ــة  ــح األمني ــى املصال ــر عل الكبي

ألوروبا وأملانيا، بحسب تعبيرها.
ــرة الدفاع  ــى تكون وزي ــذا املعن به
ــا ورغم ما حازته  اجلديدة في املاني
ــدأ عصرا  ــا، تب ــد خملططه ــن نق م
ــه العديد من  ــب في ــدا يطال جدي
ــارة العجوز  ــني النتقال الق األوروبي
من وضع املتفرج لالعب األساسي، 
ــى  ــا عل ل أوروب ــوّ ــدا تع ــا حتدي وهن
ــرا“  ليكون ”جس األردن  ــتقرار  اس
لكل العمليات واالدوار احملتملة في 

املنطقة.
ــورية حتديدا باتت  في املعادلة الس
ــاباتها على  ــدرك ان حس ــان ت عم
ــر التوافقي  ــن النوع غي االغلب م
خصوصا وهي مجددا جتد نفسها 
ضمن شراكات معقدة وغير صلبة 
وال ثابتة على االغلب أيضا، فبينما 
جتمعها بتركيا شراكة نامية بدأت 
ــل عامني،  ــدة القدس قب على قاع
ــع  م ــة  األردني ــة  العاصم ــت  وقف
موقف عربي متشدد ضد العملية 
ــمال سوريا وهو موقف  التركية ش

ــان أصال  ــف عم ــب كلّ ــى االغل عل
جانبا من التقارب مع االتراك.

ــت، وبينما ميكن مراقبة  بذات الوق
ــنطن وهي تتخلى عن االكراد  واش
في انسحابها من سوريا من جهة 
وفي اتفاقاتها مع تركيا من جانب 
ــة التغيّر الذي  ، ميكن أيضاً رؤي ــانٍ ث
ــمال  ــل عليه الناتو- حلف ش يقب
ــي- منذ العملية التركية  األطلس

في الشمال السوري.
ــف  احلل ــي  ف ــود  املقص ــر  التغيّ
ــى قاعدة  ــو عل ــدا وه ــس جدي لي

ــات  السياس ــع  م االتفاق  ــدم  ”ع
ــوال وبدأ منذ  التركية“ بكل األح
ــن قاعدة  ــوات األملانية م نقل الق
ــدة األزرق  التركية لقاع ــك  اجنرلي
ــة منذ حزيران/ يونيو ٢٠١٧.  األردني
ــدأ بتقليص اطالع تركيا  التغيّر ب
ــط الناتو، من  على تفاصيل خط
ــود، واليوم  ــؤالء اجلن خالل نقل ه
ــة الغربية  ــرات الرغب ــزداد مؤش ت
ــع  ــا تتطل ــد مم ــص املزي ــي تقلي ف
عليه انقرة وهو ما بدا واضحا من 
اميانويل  ــي  الفرنس الرئيس  دعوة 
ماكرون الجتماع مع تركيا لبحث 
ــد العملية  ــو بع ــتقبل النات مس
ــوريا. أزمة الناتو مع  في شمال س
ــط ان لديها ثاني  ــا ليس فق تركي
ــوش احللف بعد الواليات  اكبر جي
املتحدة، ولكن ذلك ميتد الن قواعد 
ــات  ــا املعلوم ــا أيض ــا لديه تركي
االستخبارية الكاملة عبر جميع 
ــر الذي  ــف، وهو االم ــاء احلل أعض
ــركاء األوروبيون بعد  ــث الش يبح
ــمال  العملية ضد االكراد في الش
ــوري قطعه بقرارات منفردة،  الس
وحتت شعار ان االتراك استخدموا 

املعلومات بصورة خاطئة.
بهذا املعنى، يكون الناتو بحاجة 
ــي املنطقة عن  ــد بديلة ف لقواع
ــني، وان  ــة، ولعل برل ــك التركي تل
ــراكة مع  ــدث عن ش ــت تتح كان

ــق  ــا ال تث ــا اال انه ــيا وتركي روس
ــورة مطلقة، وهي تكون  بهما بص
ــح  ــال اكثر من يرش ــة احل بطبيع
ــذه املهام  ــزء من ه ــو جل األردن ولل
ــتقرين  ــار اجلنود االملان مس باعتب

في األزرق األردنية.
ــذا املعنى قد تكون عمان بكل  به
األحوال تنتقل من مستوى العبث 
ــوريا عبر ما كان  األمريكي في س
يعرف بغرفة املوك، الى جزء اقرب 
ــي،  األطلس ــمالي  الش ــف  للحل
ــات كثيرة  ــد اتفاقي ــا بع خصوص
ــاهم فيها األردن في عهد قائد  س
ــرال محمود  ــبق اجلن اجليش األس
ــان  عم ــا  فيه ــون  لتك ــات  فريح

”صديقة للناتو“ بصور مختلفة.
ــان  عم ــتكون  س ــى  املعن ــذا  به
ــا احملتملة على  ــن موافقته وضم
ــم تداولها خلف  ــكار التي يت األف
ــمال  األبواب املغلقة في حلف ش
ــائل  ــلت رس أرس ــي، قد  األطلس
ــا وهذا  ــي محيطه ــوة كثيرة ف ق
ــى االغلب  ــا عل ــح، ولكنه صحي
ــلبية  ــائل س ــدة رس ــل ع سترس
ــى حدى  ــا كل عل ــيا وتركي لروس
وطبعا حللفائهما سواء في ايران 
ــني او غيرهما، وعلى االغلب  والص
ــى  ــة عل ــذه احلال ــل ه ــي مث ان ف
األردن ان يحسب حساباته جيدا 

وبصورة غير قابلة للخطأ.

وكاالت / البينة الجديدة
استأنف مجلس النواب األميركي 
الدميقراطية، أمس،  ــة  ذو األغلبي
ــاءلة وعزل  ــأن مس التحقيق بش
الرئيس دونالد ترامب باالستماع 
ــؤول كبير في  ــهادة مس ــى ش إل
وزارة اخلارجية، بعد يوم من رفض 
ــن  ــيا م ــا رئيس ــة اعتراض قاضي

اجلمهوريني، مما عزز التحقيق.
وعقد فيليب ريكر القائم بأعمال 
ــؤون  ــاعد وزير اخلارجية لش مس
أوربا وأوراسيا اجتماعات مغلقة 
ــة  اخلارجي ــؤون  الش ــان  جل ــع  م
ــي مجلس  والرقابة ف ــرات  واخملاب

النواب مبقر «الكونغرس».
ــرل هويل،  ــة بي ــت القاضي ورفض
ــوى بعدم قانونية  أمس األول، دع
ــدرت أمرا  ــاءلة، وأص عملية املس
ــة  اللجن ــد  بتزوي ــب  ترام إلدارة 
ــواب  الن ــس  مبجل ــة  القضائي
مبعلومات سرية في تقرير احملقق 
اخلاص روبرت مولر بشأن التدخل 
ــة  ــي في انتخابات الرئاس الروس

عام ٢٠١٦.
ــل إن موافقة مجلس  وقالت هوي
ــرار بدء  ــى ق ــميا عل ــواب رس الن
ــم  ــاءلة ل ــق املس ــراءات حتقي إج
ــون التحقيق  ــن الزمة كي يك تك

ــور التي  ــا، وهو أحد األم صحيح
ــر عليها اجلمهوريون في  كان يص

القضية.
ــي  دبلوماس ــا)  عام  ٥٤) ــر  وريك
ــه أوكرانيا،  ــاق عمل ــمل نط يش
محور التحقيق املتعلق بترامب. 
ــي  احلال ــه  منصب ــغل  يش ــو  وه

كقائم باألعمال منذ ١٨ مارس.
ــاءلة ما يصفه  ويبرز حتقيق املس
ــون  حالي ــون  أميركي ــؤولون  مس
ــابقون بأنه حملة من جانب  وس
ــخصيات عملت  ــب على ش ترام
ــي.  الدبلوماس ــلك  الس ــي  ف
ــم بالفعل مع  واجتمع عدد منه

محققي «الكونغرس».
ــاء الدميقراطيون في  وقال األعض
ــالث إن لديهم  ــس الث ــان اجملل جل
ــة بأنهم جمعوا قدرا كبيرا  قناع
ــتمرار  ــن األدلة وال يتوقعون اس م
ــق  التحقي ــن  م ــة  املرحل ــذه  ه
ألسابيع عديدة أخرى قبل انعقاد 

اجللسات العامة .
ــة مجلس النواب  ووصفت رئيس
بأنه  ــم  ــي احلك بيلوس ــي  نانس
ــس  ــة الرئي ــرى حملاول ــة أخ «ضرب
ــوق  ف ــه  نفس ــل  جع ــب  ترام

القانون».
ــو أحد أهم  ــيف، وه ــال آدم ش وق

النواب الدميقراطيني جيري نادلر، 
في بيان، إن التحقيق األخير يثير 
ــن أن تكون وزارة  ــا عميقا م «قلق
ــام بار فقدت  ــة ولي العدل برئاس
وسيلة  وأصبحت  استقالليتها، 
ــس  للرئي ــي  السياس ــام  لالنتق

ترامب.
ــن  املمك ــن  م «إذا كان  ــاف:  وأض
ــام  لالنتق أداة  وزارة  ــتخدام  اس
ــاعدة الرئيس  ــي أو ملس السياس
ــات  لالنتخاب ــية  سياس ــة  برواي
ــون  ــيادة القان ــإن س ــة، ف املقبل
ــتواجه أضرارا جديدة ال ميكن  س

إصالحها».

وكاالت / البينة الجديدة
ــي منطقة  ــخصا ف قتل ٦٧ ش
ــبوع  أوروميا االثيوبية هذا االس
ــد رئيس  ــالل احتجاجات ض خ
احلكومة أبي أحمد، حتولت الى 
اشتباكات إتنية، وفق ما ذكرت 
ــرح  ــس األول. وص ــرطة أم الش
ــرطة  كيفيالو تيفيرا قائد الش
في اإلقليم: «قتل ما مجموعه 
٦٧ شخصا في أورميا»، مضيفا: 
«هناك نحو ٥٥ قتلوا في صراع 
ــم، والبقية قتلوا  ــا بينه في م

بيد قوات األمن».
واندلعت أعمال العنف األربعاء 
ــس ابابا، قبل  في العاصمة أدي
ــى منطقة أوروميا إثر  أن متتد ال

ــارع  نزول أنصار املعارضة للش
ــيارات وإقامة  ــرق إطارات س وح
حواجز وسد الطرقات في مدن 

عدة.
ــم  اته أن  ــد  بع ــر  التوت ــدأ  وب
ــد قوات  ــارض جوهر محم املع
ــيق اعتداء  األمن مبحاولة تنس
ــؤولون  ــده، وهو ما نفاه مس ض
ــرطة. وكان للمعارض  في الش
ــي  أساس دور  ــد  محم ــر  جوه
ــة  املناهض ــرات  التظاه ــي  ف
ــى  ال أدت  ــي  الت ــة  للحكوم
ــي وتعيني  ــلف أب اإلطاحة بس
ــا  ــر في أبريل ٢٠١٨ رئيس األخي
ــو إصالحي من  ــة، وه للحكوم
ــة  ــت اتني ــو. وكان ــة أوروم اتني

ــوى  ــي ال متثّل س ــراي الت التيغ
ــد هيمنت  ــكان، ق ٦٪ من الس
فترة طويلة على حكم إثيوبيا. 
ــعوب  ــة حترير ش ــت جبه وكان
ــراي وراء اإلطاحة العنيفة  تيغ
ــكري املاركسي  بالنظام العس
ــى  حت ــت  وهيمن  ،١٩٩١ ــي  ف
ــف احلاكم  ــى التحال ٢٠١٨ عل
ــك التاريخ  ــا منذ ذل ــي إثيوبي ف
ــعب  للش ــة  الثوري ــة  «اجلبه
ــرات  التظاه ــن  لك ــي».  اإلثيوب
ــان األكبر  ــا االتنيت ــي قادته الت
ــو والتيغراي  ــالد األوروم في الب
ــع أن  ــذه اجلبهة. وم ــت ه هزم
تيغراي  ــعوب  ــر ش جبهة حتري
ــن اجلبهة الثورية،  ما تزال ضم

ــد  ــن العدي ــا م ــد مت إبعاده فق
ــية. وقال  من املناصب األساس
ــح  ــة، إنّ الترش ــر، اجلمع جوه
ــد «احتمال  ــة أبي أحم مبواجه
وارد»، رغم قوله إنّه قد يتراجع 
ويدعمه إذا غيّر مساره. وأوضح 
ــال  ــديّ دور فع ــون ل «أوّد أن يك
ــات املقبلة. أريد أن  في االنتخاب
أكون متأكدا من أن النفوذ الذي 
ــاهمة  أملكه في البلد له مس
ــر متّهم من  ــة». وجوه إيجابي
ــى  ــضّ عل ــه يح ــه بأن خصوم
الكراهية االتنية في ثاني أكثر 
 ١١٠) ــكانا  ــا س إفريقي ــدان  بل

ماليني نسمة) .

وكاالت / البينة الجديدة
ــورك  «نيوي ــة  صحيف ــذرت  ح
ــا وصفته  ــز»، األمريكية مم تامي
ــي  ــس الترك ــات الرئي بطموح
ــي  ف ــان  أردوغ ــب  طي ــب  رج
ــة أن طموحه  زاعم ــة،  املنطق
أبعد من سوريا وأنه يريد تطوير 

أسلحة نووية بشكل سري.
وجاء في التقرير: «في األسابيع 
ــره بإطالق  ــبقت أوام ــي س الت
ــكرية لتطهير  العملية العس
ــم يخف  ــة، ل ــق الكردي املناط
ــان طموحه األكبر، حيث  أردوغ
ــي اجتماع حلزبه احلاكم  قال ف
ــدول لديها صواريخ  إن بعض ال
برؤوس نووية، لكن الغرب يصر 
ــول  ــا احلص ــه ال ميكنن ــى أن عل
ــتطيع قبول  ــا، وأنا ال أس عليه

هذا األمر».
وأضافت الصحيفة «مع وجود 
تركيا اآلن في مواجهة مفتوحة 
ــي الناتو، وبعد  مع حلفائها ف
ــازت بقدرتها على  أن راهنت وف
ــي  ــكري ف ــزو عس ــام بغ القي

سوريا والنجاة من عواقب هذه 
ــة، يأخذ تهديد أردوغان  العملي
ــد، إذا  ــا. وبالتحدي ــى جدي معن
ــات املتحدة  ــن الوالي لم تتمك
ــم التركي من  ــع الزعي ــن من م
ــاء أمريكا من  غزو أراضي حلف
ــف ميكن أن مينعه  األكراد، فكي
ــووي وتقليد  ــالح ن من صنع س
ــع التكنولوجيا  ــي جم إيران ف
ــد  وتؤك ــك».  بذل ــام  للقي
ــي  ف ــان  «أردوغ أن  ــة  الصحيف
ــر برنامج نووي  ــه لتطوي طريق
ــه أقل بكثير  أكثر تقدما، لكن
ــران. كما متتلك  ــه إي مما جمعت
ــل برنامجا لصنع  تركيا بالفع
ــا تبني أول  ــا أنه ــل، كم القناب
ــة لتوليد  ــل كبير للطاق مفاع

الكهرباء مبساعدة روسيا».
ــة «هذا قد  ــت الصحيف وأكمل
يشكل مصدر قلق ألن أردوغان 
ــيتعامل مع  ــل كيف س لم يق
نفاياته النووية، والتي ميكن أن 
توفر الوقود لسالح نووي. ويشير 
ــتغرق  خبراء إلى أن األمر سيس

عددا من السنوات حتى حتصل 
ــالح نووي، إال إذا  تركيا على س
اشترى أردوغان سالحا وحينها 
سيكون خطرا كبيرا». وحتدثت 
الصحيفة عن «وجود ما يقرب 
ــة أمريكية،  من ٥٠ قنبلة نووي
ــة،  التركي ــي  باألراض ــة  مخزن
وحتديدا قاعدة إجنرليك اجلوية، 
ــب إنه  ــا دونالد ترام ــال عنه ق
ــات  الوالي ــيطرة  س ــي  ف ــق  يث
ــر». وحذرت  ــدة على األم املتح
ــس اجلميع  ــة أنه «لي الصحيف
ــة  ــدة اجلوي ــني، ألن القاع واثق
ــة التركية وإذا  تابعة للحكوم
ــع تركيا،  ــورت العالقات م تده

ــي إليها  ــإن الوصول األمريك ف
غير مضمون».

ــدأت تركيا  ــام ١٩٧٩، ب ومنذ ع
ــل من  ــدد قلي ــغيل ع ــي تش ف
ــالت البحثية الصغيرة،  املفاع
ــام ١٩٨٦، أنتجت وقود  ومنذ ع
ــل في مصنع جتريبي في  املفاع
ــبما أوضحت  إسطنبول، حس
الصحيفة . وأشارت الصحيفة 
ــل إلى  ــد «تص ــرة ق ــى أن أنق إل
ــة النووية  ــار القنبل ــة خي عتب
ــنوات، أو  ــون ٤ أو ٥ س في غض
ــاعدة أجنبية  أقل من ذلك مبس
ــود  ــدى عق ــى م ــرة». وعل كبي
أظهرت تركيا االهتمام الشديد 
بتعلم املهارات الالزمة لتنقية 
ــك لتحويله  ــوم، وكذل اليوراني
ــوم، وهما الوقودان  إلى بلوتوني
ــة،  ــل الذري ــيان للقناب الرئيس
ــدر عام  ــار تقرير ص ــث أش حي
٢٠١٢ من مؤسسة «كارنيغي» 
ــى أن «نقرة  ــالم الدولي، إل للس
ــة  النووي ــا  خياراته ــت  ترك

مفتوحة» .

وكاالت / البينة الجديدة

ــي  ــي ف ــش اللبنان ــات اجلي ب
ــداث في بعض  ــة األح واجه
املناطق اللبنانية وسط رفض 
ــل أن  ــع قب التراج ــني  احملتج
ــلطة ملطالبهم  تنصاع الس
ــوارع منذ ١٧  التي نزلوا الش
ــر  النتزاعها.وانتش ــر  أكتوب
ــل  ــة ج ــي منطق ــش ف اجلي
ــمال  ــيحية ش ــب املس الدي
الذي  ــق  ــروت لفتح الطري بي
ــون، لكن هؤالء  أغلقه احملتج
ــكريني بترديد  واجهوا العس
ــع  وتوزي ــي  الوطن ــيد  النش
ــن  م ــهد  مش ــي  ف ــورود،  ال
ــكريني  بالعس ــر  أثّ ــي  التآخ
أرام  ــهم.ويؤكد  أنفس
نيرغيزيان املتخصص بشؤون 
ــي «مركز  ــش اللبناني ف اجلي
ــتراتيجية  االس ــات  الدراس
ــات  ــره الوالي ــة» ومق والدولي
ــت الطبقة  ــدة: «حاول املتح
ــل  داخ ــن  م ــية...  السياس

ــع  دف ــا،  وخارجه ــة  احلكوم
اجليش اللبناني إلى تنظيف 
ــاوم» هذه  ق ــارع، لكنه  الش
ــرال  اجلن ــرى  الضغوط.وي
أن  داوود،  ــادي  ف ــد  املتقاع
ــاول «التوفيق بني  اجليش يح
ــن»: حماية املتظاهرين  ضدي
الذي  ــر  التعبي ــي  ف وحقهم 

ينص عليه الدستور، وتنفيذ 
ــية  ــلطة السياس أوامر الس
ــاظ على النظام العام.  واحلف
ــش الذي يضم  ويحظى اجلي
ــد  بتأيي ــر،  عنص ــف  أل  ٨٠
ــان،  ــي لبن ــر ف ــعبي كبي ش
ــر للطوائف في بلد  فهو عاب
ــة  ــة دامي ــاً أهلي ــهد حرب ش

(١٩٧٥- ١٩٩٠) تعززت خاللها 
ــلطة امليليشيات احلزبية  س
ــش  ــد اجلي والطائفية.ويعتم
ــة  مالي ــاعدات  مس ــى  عل
ــه مثالً  ــة، فقد منحت أجنبي
ــا  وحده ــدة  املتح ــات  الوالي
ــاري دوالر منذ  ــن ملي ــر م أكث
ــام املتظاهرون  عام ٢٠٠٦. وق
منذ بدء احلراك مببادرات عدة 
إلبداء تقديرهم للعسكريني 
ــد  التأيي ــعارات  ش ورددوا 
في  العسكرية،  للمؤسسة 
تعاطفها. ــد  حلص ــة  محاول
ــض املتظاهرين  ــب بع ويطال
ــي اجليش بأن  ــكل ضمن بش
يتسلم زمام األمور في البالد، 
في حني انتشرت على مواقع 
التواصل صوراً لقائد اجليش 
ــعار  ش ــع  م ــون  ع ــف  جوزي
ــرى مراقبون أن  ــا». وي «أنقذن
تأييداً  ــش  ــح اجلي ــرص من ف
ضمنياً حلركة االحتجاج رمبا 
تتزايد لكن آخرين يعتبرون أن 

األمر أكثر تعقيداً من ذلك.
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نعمان حافظ الالمي                                                                                                               

ــراق إال عظيما ولم يولد  لم يكن الع
ــزده الصعاب  ــا و عزيزا .. ولم ت إال أبي
ــموخا.. ويبقى  ــن إال عظمة وش واحمل
العراق عظيما والعظمة كعظمتك 
ــامخا  ــراق وتبقى المد الدهور ش ياع
ــك ..  ــى اعدائ ــا عل ــدا وعصي وصام
ولكن السؤال.. من اين جاءت عظمة 
العراق أو ملاذا كلما يذكر اسم العراق 
ــم لنقولها  ــة العظي ــه كلم التفارق
ــراق  الع  .. ــف  تكل ودون  ــة  بتلقائي

العظيم .
ــد الفراهيدي  ــن احم ــرف اخلليل ب ع
«العراق» في معجم العني بأنه يعني 
ــميَ بهذا االسم  ــاطئ البحر وس ش
ــة والفرات  ــه يقع على نهري دجل الن
ــومريون (أوروك) ــماه الس ــا أس وقدمي
ويعني بالد الشمس وقد اطلق عليه 
ــواد) التي تعني  ــون (أرض الس االوربي
الزرع واالشجار واالرض اخلضراء وهي 
ــوبية على ضفاف دجلة  االرض الرس
ــواد هنا يعني باحلقول  والفرات والس
ــم العراق في  ــا ورد اس ــة ،كم املزروع
ــي  ف ــاء  القدم ــني  الروماني ــات  مدون
ــم( ميزو  القرن الرابع قبل امليالد باس
ــاه بالد الرافدين او بالد  بوتاميا) ومعن
ــم بالد  ــازال اس ــن وم ــني  النهري ماب

الرافدين  حتى يومنا هذا .
ــأن (العراق)  ــاز ف ــة اهل احلج في لغ
ــفح اجلبل وقد  ــاط او س ــي الش يعن
ــراق وأصله  ــم الع ذكر اخلوارزمي اس

ــن (أيراك)   ــاءت م ــميته ج ــأن تس ب
ومنها جاء اسم العراق ،فلقد كان 
العراق مثار اهتمام وجدل واجتهاد 
ــني وعلماء اللغة  الكثير من املؤرخ
منذ قرون عديدة كما تغنى الكثير 
من  الشعراء باسم العراق واخرهم 
ــؤال  ــب املتنبي ولكن الس ــو الطي اب
ــرد كلمة العظيم كلما  االهم ملاذا ت
ــك يصعب  ــراق؟ ولذل ــم الع ذكر اس
ــم العراق  ــع ان يذكر اس ــى اجلمي عل
ــم حيث  ــة العظي ــن كلم ــردا م مج
ــاء اللغة ان ذلك  يرى املؤرخون وعلم
ــراق هو  ــة : الن الع ــباب منطقي الس

ــى احلضارات  ــن اول موط
ــه بدأت  ــانية وفي االنس
ــكانية  الس املدن  ــى  اول
ــخ  التاري ــدى  م ــى  عل
ــة  االلفي ــف  منتص
ــل امليالد  ــة قب السادس
ــد  علماء  ــث يعتق ،حي
ــأن عظمة العراق  االثار ب
جاءت الن (كل شيء بدأ 
ــيء  ــومر وكل ش في س
سينتهي بها) وان بقايا 
ــى  ــود ال ــار (اوروك) تع اث
ــل  قب ــادس  الس ــرن  الق
ــذه  ه ان  ــا  ،كم ــالد  املي

ــاءت الن  العراقيني اول  ــة ج العظم
ــفوا  الكتابة وهم اول من  من اكتش
اخترعوا العجلة من الفخار وابتدع 
ــومرية  س ــة  ملحم اول  ــون  العراقي
ــماري على (١٢)  مكتوبة باخلط املس
ــي تعود  ــي نينوى الت ــا طينيا ف لوح
ــور بانيبال وهي  للملك االشوري اش
اول قصة كتبها االنسان في التاريخ، 
ــي  ــي الت ــريعة حموراب ــا ان لش كم
ــل للدولة  ــون متكام ــر اول قان تعتب
البابلية مكون من(٢٨٢) مادة قانونية 
ــادس  ــك حمورابي/ س ــجلها املل س
ملوك بابل التي يطلق عليها (مسلة 

ــبحانه  ــي) ،كما انزل اهللا س حموراب
وتعالى على ارض العراق نبي اهللا ادم  
ــو االنبياء نبي  ــرة ووالدة اب ــي البص ف
ــالم الذي ولد  اهللا ابراهيم عليه الس
ــة الناصرية،  ــي اور التابعة حملافظ ف
ــاءت ايضا  ــا ان عظمة العراق ج كم
من عظمة وبطوالت نبوخذ نصر في 
ــرة واتى  ــود والكثر من م ــبي  اليه س

بهم الى العراق .
ــراق جاءت ايضا من ان  ان عظمة الع
السومريني وهم اول من عرفوا النقل 
املائي ،اضف لذلك ان العراق العظيم 
موطن االنبياء واالئمة ،فالنبيان هود 

ــي مدينة  ــان ف ــا مدفون ــح هم وصال
ــرف وان النبي نوح اول  ــف االش النج
ــي الكوفة وان  ــفينتة ف من صنع س
ــه احلوت في  ــس قد ابتلع النبي يون
ــزرا وذي الكفل  ــراق وان النبيني ع الع
ــاء  ــراق وان االنبي ــي الع ــان ف مدفون
ــال  ــس وداني ــس، جرجي ــيت، يون ش
ــل وان  االمام علي  ــي املوص ــوا ف دفن
ــد اختار الكوفة  ــن ابي طالب (ع) ق ب
ــالمية وانه دفن  مركزا للخالفة االس
ــرف وان (٧) من بني  ــي النجف االش ف
االئمة االثني عشر املعصومني دفنوا 
في العراق ،كما ان اصحاب املذهبني 

احلنبلي واحلنفي مدفونان في العراق 
ــهر  ــا اش ــرة هم ــة والبص وان الكوف

مدارس اللغة العربية في العالم .
ــر البلدان في  ــم  اكب ــراق العظي الع
ــور وان العراق  ــا للتم ــم منتج العال
ــعراء  ــم الش ــانية اعظ ــدم لالنس ق
ــظ  ــن كاجلاح ــفة واملفكري والفالس
والكندي واملتنبي والرصافي والزهاوي 
ــياب  واجلواهري  ونازك املالئكة والس
ــم اكبر  ــراق العظي ــم ، وللع وغيره
احتياطي نفطي في العالم وان اخر 
ــم يخرج من  ــط في العال ــل نف برمي

حقل مجنون في العراق .
  نريد وطن شعار املظلومني ليوم احلق 
في ٢٠١٩/١٠/٢٥ سنعرف متاما من هو 
ــق وطنه  العراقي االصيل الذي يعش
ويحميه من غدر الغادرين فهناك من 
ــيف واليراع  ــد اخلير لوطن الس اليري

الذي مزقته سكاكني  الفاسدين. 
لي  حكاية  تستحق الذكر لهذا اليوم 
ــا،  فآخر اوالدي(  ــه نريد وطن الذي في
ــي اجلامعة  ــن  تخرجوا ف ــد) مم محم
ــوب وهو كحال  ــا في احلاس مهندس
ــة اللعينة   ــه في زمن احملاصص زمالئ
لم يحصل على فرصته في التعيني 
ــارك في  وقد ابلغتني والدته انه يش
ــى  التظاهرات مع زمالئه وهي تخش
عليه من يوم ٢٠١٩/١٠/٢٥ الذي أطلق 
عليه (نريد وطن ) من ان يلحقه االذى 
ــاركة ،لكن ردي كان صاعقا  من املش
ــي ومن اوالدك فال  ــراق اكبر من :   الع
ــتطيع ان يرده في املشاركة  احد يس
ــي يبقى  ــة للدماء ك ــراق بحاج والع
ابيا شامخا فمن اكون انا ومن يكون 

ابني امام عظمة العراق واسمه  .
ــا العراق .. عاش العراق .. يحيا     كلن
العراق حرا كرميا والعراقيون اليريدون 
ــا ولنصرخ جميعا ..نريد وطن  إال وطن

..نريد وطن .. نريد وطن .

عبد الباري عطوان

اته  ــحب قوّ ع الرئيس األمريكيّ دونالد ترامب عن قرارِه بس تَراجُ
ــف وزير دفاعه مارك إسبر عن  ــورية، وكشَ ــمال شرق س من شِ
ناطق احتياطات النّفط في احلسكة وشرق  تعزيز وجودها في مَ
قوط  درّعة حلِمايتها من السُّ ــال دبّابات وعرَبات مُ دير الزور بإرس

ات (داعش). في أيدي قوّ
ــي مواقفه في املِلف  ا ف س ارتِباكً ــذا الذي يَعكِ ــع ترامب ه تراجُ
بَل الكونغرس  غوط كبيرة تعرّض لها من قِ السوريّ جاء بعد ضُ

ــش  اجلي ــي  ف ــراالت  اجلِن ــض  وبع
االنتِقادات  ــد  ةً بع ، خاصّ ــيّ األمريك
رى توجيهها له  ــي جَ واالتّهامات الت
ةً  بالتّخلّي عن احلُلفاء األكراد، خاصّ
يناتور ليندسي غراهام،  بَل السّ من قِ
ــي احلزب  ــني منه ف ــرز املُقرّب ــد أب أح

اجلمهوري.
ــي  الت ــة  الدميقراطيّ ــوريا  ات س ــوّ ق
قول النّفط السوريّة  ر على حُ تُسيطِ
ع  دد تراجُ رات يبدو أنّها بصَ ــرق الفُ ش
علّمها“  ــل ”مُ فاجئ مث ــر مُ ــر غي آخَ
 ، ترامب، والعودة إلى احلُضن األمريكيّ
ولة  ــع الدّ ــدت اتّفاقات م بعد أن عق
عيًا  ــيّا، سَ ــاطة روس ــوريّة بوس الس
جوم التركيّ  ــدء الهُ ماية بعد بِ للحِ

ترًا إلبعادها  مق ٣٢ مِ نة بعُ نطقة آمِ مال سوريا، إلقامة مِ على شِ
عن احلُدود التركيّة.

ظلوم  كاملة هاتفيّة بني الرئيس ترامب ومَ هذا التّراجع جاء بعد مُ
اللها  د خِ ــة ، أكّ ــوريا الدميقراطيّ ات س ــدي، القائد العام لقوّ عب
مال شرق سوريا  ات بالده ستبقى في شِ الرئيس األمريكيّ أنّ قوّ

. لفترةٍ طويلةٍ
ــيّ وأبدى  ــرار األمريك ــذا الق ــب به ــدي رح ــوم عب ــيّد مظل الس
ــتعداده للعودة إلى املِظلّة األمريكيّة، وإنهاء ترتيبات عودته  اس

ضبٍ  ا إلى غَ تمً ــيُؤدّي حَ ا س ــوريّة األُم، مّ ــه إلى الدولة الس ات وقوّ
د هذه األطراف الثّالثة في  ا توحّ ، ورمبّ ــيٍّ تركيٍّ ــوريٍّ روس ثُالثيٍّ س
ات سوريا الدميقراطيّة وقادة اإلدارة الذاتيّة  د قوّ جبهةٍ واحدةٍ ضِ
ــفته بعض التّقارير اإلخباريّة القادِمة  رديّة، حسب ما كشَ الكُ

من املِنطقة.
ــوريّة من  ــات النّفط والغاز الس ــد أن مينع احتياط ــب ال يُري ترام
رمان  ــوريّة، وحِ ات الس ا في يَد القوّ ــش“ وإمنّ ــوع في يَد ”داع الوق
ــل من النّفط  ــروة (٣٥٠ ألف برمي ــوريّة من هذه الثّ ــة الس الدول
 ، اقة أوّالً ــن الطّ ــد احتياجاتها م ــتِخدامها في سَ ــا)، واس يَوميًّ

ى من عوائِدها في مشاريع إعادة اإلعمار. وتَوظيف ما يتَبقّ
ــرات،  ــرق الفُ ــي ش ــة ف ات األمريكيّ ــوّ ــة الق ــد أنّ إقام ال نعتق
لفائها األكراد على احتِياطات النّفط السوريّة  ــيطرتها وحُ وسَ
ــواءً من  جوميّة س د تعرّضها لعمليّات هُ ــتبعِ ــتَطول وال نَس س
ات احلَشد الشعبيّ  ــوريّ أو حتى من قوّ ــيّ الس التّحالف الروس

ز في اجلبهةِ املُقابلة من احلُدود. راقيّ التي تتركّ العِ
ماية  ــه عن حِ ــال والثّروة، وتخلّي ر إال بامل ــب ال يُفكّ ــس ترام الرئي
لِكون املال لتسديد  األكراد جاء لسببٍ بسيطٍ وهو أنّ هؤالء ال ميَ
ــعوديّة  ثل الس ةً بزُعماء دول اخلليج، مِ ــوَ ــن هذه احلِماية، أُس ثم
أن  ــتبعد  املُس ــر  غي ــن  وم ــارات،  واإلم
ــركات أمريكيّة على  ــتولي، وعبر ش يس
ــا النفطيّ  ــول وعوائد إنتاجه هذه احلُق
ات األمريكيّة  ــوّ ــف الق ــة تكالي لتغطي

املُتواجدة على األراضي السوريّة.
ر األمريكيّ  ــكَ ــى املُعس ــودة األكراد إل ع
ــيّ  ــم للجانبني الروس دًا، وطعنه ــدّ ج مُ
ــذالن  ــم اخلُ ــر، رغ ه ــي الظَّ ــوريّ ف والس
دًا  ــدّ ج مُ د  ــيُؤكّ س ــرّر  املُتك ــيّ  األمريك
ــم، والثّقة  ــن االعتماد عليه ك ــه ال ميُ أنّ
علّمهم األكبر  ثل مُ ا مِ داتهم، متامً بتعهّ

ترامب.
ــف من جتاربهم  األكراد ال يتعلّمون لألس
ــف  خل ــون  يلهث ــون  ويظلّ ــابقة،  السّ
ــون  ــرائيليني ويتحالف ــكان واإلس األمري

، واآلن روسيّ في املِنطقة. ل ما هو عربيّ أو تركيّ د كُ معهم ضِ
عظم األراضي السوريّة  ــوري الذي استعاد مُ اجليش العربي الس
ــرق سوريا، وآبارها  مال ش نطقة شِ ــيٍّ سيستعيد مِ بدعمٍ روس
ــحب األمريكان مهزومني  ، وسينس الً ــالً أو آجِ ــة إن عاجِ النفطيّ
د  ر األكبر كالعادة، وال نَستبعِ م اخلاسِ منها، وسيكون األكراد هُ
هم،  أن تُؤدّي خطوتهم هذه بإعادة التّحالف السوريّ التركيّ ضدّ
ــذه التّحالف  ــة“ أرضيّة ه ــة ”أضن ــاء اتّفاقيّ ــل بإحي والتّعجي

والتّنسيق.. واأليّام بيننا.

حسني فرحان

« من جاء بالقول البليغ فناقل عنهم، 
وإال فهو منهم سارق«، بيت من الشعر 
في مدح النبي وآله صلوات اهللا عليهم 
فيه ما يشير إلى أن البالغة والفصاحة 
والرأي السديد صفات تعلو في ذواتهم 
املقدسة فال يعلو عليها شيء نطقته 
األلسن بالغة أو نضجا في العقول رأيا 
ــوذا عنهم أو  ــديدا إال أن يكون مأخ س
مسروقا منهم، ولذلك أمثلة وشواهد 
ــم أو اجملاهر  ــدي بهداه ــان فيها املهت ب

بنسبة ما اختطف لنفسه دون ورع.
ــل البيت عليهم  ــروف أن منهج أه املع
ــج قضايا  ــج رصني يعال ــالم منه الس
ــى  ــتند إل ــة تس ــة عالي ــة بحكم األم
ــا  ــات ال ميتلكه ــة ومقوم ــز مهم ركائ
ــادم األيام  ــكل بتق ــد دونهم، ليتش أح
ــط قيادي معصوم من الزلل إلى زمن  خ
الغيبة الكبرى وقد توارثته املرجعيات 
ــا  ــذل م ــي تب ــد وه ــا بع ــة فيم الديني
ــه واالجتهاد  ــاظ علي ــعها للحف بوس
ــا من  ــدر منه ــى أن ال تص ــرص عل واحل
ــرعية أو تدخل في شأن من  أحكام ش
الشؤون التي تهم الناس إال ضمن هذه 
األطر ووفق ما متليه عليها مسؤوليتها 
في احلفاظ على أصالة هذا اخلط، ولم 
ــتاني  ــيد السيس تدخر مرجعية الس
ــي أن حتمل هموم  ــع ف (دام ظله) الوس

ــده إلى  ــي الكرمي وترش ــع العراق اجملتم
ــارت إلى  مافيه خيره وصالحه وقد أش
ــدة نذكر منها: إنّها  ذلك في مواطن ع
(لم ولن تُداهن أحداً أو جهةً فيما ميسّ 
 ، ــعب العراقيّ ــة للش ــح العامّ املصال
ــير  ــيّ وتش ــبُ األداء احلكوم ــي تراق وه
ــى اقتضت  ــن اخللل فيه مت الى مكام
ــيبقى صوتُها مع  ــك، وس ــرورةُ ذل الض
ــني من أبناء  ــوات املظلومني واحملروم أص
ــعب أينما كانوا بال تفريقٍ بني  هذا الش

انتماءاتهم وطوائفهم وأعراقهم).
ــو دعوة  ــه ه ــت ب ــا طالب ــر م وكان آخ
احلكومة لتشكيل جلنة تكون مهمتها 
ــات ماحدث في  ــي مالبس ــق ف التحقي
ــن عن  ــد أعل ــرة، وق ــرات األخي التظاه
ــة بذلك عملها  ــج وانهت اللجن النتائ
ــذا العمل اآلن  ــنا بصدد تقييم ه ولس
بقدر ما يهمنا من اإلشارة الى أن لهذه 
ــاد  املرجعية رعاية أبوية وتوجيه وإرش
ــم عنه اآلذان  ــارة يؤخذ به وأخرى تص ت
ــاد  ــني تتعرض مصالح حيتان الفس ح

للخطر.
ــاءل هنا: متى نرى اللجنة األولى  ونتس
ــكيلها املرجعية  ــى تش ــي دعت إل الت
ــن املفترض  ــى أن م ــت ال ــا ونوه العلي

تشكيلها منذ عام ٢٠١٥ ؟
ــب املرجعية  ــذ مبطال ــم األخ ومتى يت
ــذ بعني  ــى تؤخ ــوز ٢٠١٨ ومت ــي ٢٧ مت ف

االعتبار؟
ومتى تتم إعادة النظر بتلك التوجيهات 
ــي  ــي وردت ف ــب الت ــا واملطال والوصاي

خطب السنوات السابقة ؟
ــة  وضعيف ــة  انتقائي ــة  فاحلكوم
ــلوب  ــابقاتها بأس ــت كس ــا قام ألنه

ــية  السياس ــل  والكت ــة..  احملاصص
التكلف نفسها التنازل عن الكراسي. 
ــن ينبغي أن ترتقي  ومطالب املتظاهري
ــتوى الطموح وتتجاوز قضايا  إلى مس
ــات والرواتب واخلدمات وتتعدى  التعيين
ــة املضامني  ــب عالي ــى مطال ــك إل ذل
ــدام  ــت أق ــن حت ــاط م ــحب البس تس

األحزاب 
ــت اجلماهير  ــو تبن ــك يتحقق ل كل ذل
ــة الدينية  ــا للمرجعي ــب العلي املطال
ــة من خطبها  ــي وردت في مجموع الت

فلم تلق اال األذن الصماء وأهمها:
ــا جاء في خطبة اجلمعة بتاريخ  أوال -م
ــي ال  ــار االنتخاب ٤ / ٥ / ٢٠١٩ «ان املس
ــع توفر  ــج مرضية اال م ــؤدي الى نتائ ي
ــون القانون  ــروط، منها: أن يك عدة ش
ــى حرمة اصوات  ــادالً يرع االنتخابي ع

ــاف  بااللتف ــمح  يس وال  ــني  الناخب
عليها».

ــة  ــة املقترح ــكيل اللجن ــا - تش ثاني
ــة  ــا املرجعي ــي ذكرته ــي ٢٠١٥ والت ف
ــي ٤ / ١٠ / ٢٠١٩ وهذه  ــي خطبتها ف ف

تفاصيلها:
ل جلنة من عددٍ من األسماء  ١- أن تُشكّ
املعروفة في اإلختصاصات ذات العالقة 

من خارج قوى السلطة.
٢- أعضاء اللجنة ممن يُحضون

- باملصداقية
- ويُعرفون بالكفاءة العالية

ة. - والنزاهة التامّ
٣- تُكلّف هذه اللجنة بتحديدِ اخلطوات 
املطلوب اتخاذها في سبيل مكافحة 

الفساد وحتقيق اإلصالح املنشود.
ــمح ألعضائها باإلطالع  ٤- على أن يُس

على مجريات األوضاع بصورة دقيقة.
ــات  الفعالي ــع  م ــة  اللجن ــع  جتتم  -٥
ــي البلد وفي مقدمتهم ممثلوا  املؤثرة ف

املتظاهرين في مختلف احملافظات.
ــى مطالبهم  ــتمع اللجنة ال ٦- أن تس

ووجهات نظرهم.
دت  ٧- فإذا أكملت اللُجنةُ عملها وحدّ
ــريعية كانت أو  اخلطوات املطلوبة تش
ــم العمل على  ــة أو قضائية يت تنفيذي

تفعليها من خالل مجاريه القانوينة.
ــتعانة  ــل اللجنة يتم ولو باإلس ٨- عم

بالدعم املرجعي والشعبي.
- مالحظة: لم يتم األخذ بهذا املقترح 
ــذا الوقت  ــه، واألخذُ به في ه ــي حين ف
ا يكون مدخالً مناسباً لتجاوز احملنة  رمبّ

الراهنة.
ــب املرجعية التي  ــا: العمل مبطال ثالث
ــة ٢٧ متوز ٢٠١٨ قبيل  صدرت في خطب

تشكيل حكومة عادل عبد املهدي:
ــة  ــت مبثاب ــوز ٢٠١٨ وكان ــة ٢٧ مت خطب
ــبة  ــق تضع احللول املناس خارطة طري

لهذا الواقع املرير:
ــة في  ــة القادم ــكل احلكوم « ان تتش
ــس صحيحة  أقرب وقتٍ ممكن على أس
ــة، ويتحمل  ــاءات فاعلة ونزيه من كف
ــا كامل  ــوزراء فيه ــس ال ــس مجل رئي
ــه ويكون  ــؤولية عن اداء حكومت املس
ــجاعة  بالش ــم  ويتس ــاً  وقوي ــاً  حازم
ــاد املالي  ــة في مكافحة الفس الكافي
ــاس في معظم  ــذي هو االس واالداري ال
ما يعاني منه البلد من سوء االوضاع- 
ــه  ــه االول ومهمت ــك واجب ــر ذل ويعتب
ــن حرباً ال هوادة فيها  االساسية، ويش

على الفاسدين وحماتهم.

وتتعهد حكومته بالعمل في ذلك وفق 
برنامج معدّ على أسس علمية يتضمن 
اتخاذ خطوات فاعلة ومدروسة ومنها 

ما يأتي:
١. تبنّي مقترحات ملشاريع قوانني ترفع 
ــن إلغاء او  ــس النواب تتضم الى مجل
ــي متنح  ــذة الت ــني الناف ــل القوان تعدي
ــة، يتنافى  ــاً ومزايا لفئات معين حقوق

ــاوي والعدالة  ــع رعاية التس منحها م
بني ابناء الشعب.

ــني الى مجلس  ــاريع قوان ٢.تقدمي مش
ــدّ الثغرات القانونية  النواب بغرض س
ــدين  ــل الفاس ــتغل من قب ــي تس الت
ــة  هيئ ــح  ومن ــم،  اغراضه ــق  لتحقي
ــلطات الرقابية االخرى  ــة والس النزاه
ــع في مكافحة الفساد  اختيارات اوس

والوقوف بوجه الفاسدين.
ــة في اختيار  ــق ضوابط صارم ٣. تطبي
ــات احلكومية  ــائر التعيين ــوزراء وس ال
والدرجات  العليا  للمناصب  ــيما  والس
ــر ذوي  ــع عنها غي ــث مين ــة بحي اخلاص

ــاد ومن  ــاص واملتهمون بالفس االختص
ميارسون التمييز بني املواطنني بحسب 
انتماءاتهم املذهبية او السياسية ومن 
ــع احلكومية لصالح  ــتغلون املواق يس
انفسهم أو أقربائهم او احزابهم ونحو 

ذلك .
٤. اإليعاز الى ديوان الرقابة املالية بضرورة 
ــابات اخلتامية  إنهاء التدقيق في احلس
ــنوات  الس ــي  ف ــة  العام ــات  للميزاني
املاضية وجميع العقود والتخصيصات 
املالية لألعوام السابقة على مستوى 
ــرورة االعالن  ــة، وض كل وزارة ومحافظ
ــفافية عالية  ــج التدقيق بش عن نتائ
ــوال العامة  ــني باالم ــف املتالعب لكش
ــبة  ــتحوذين عليها متهيداً حملاس واملس

املقصرين وتقدمي الفاسدين للعدالة.
وعلى مجلس النواب القادم ان يتعاطى 
بجدية مع جميع اخلطوات االصالحية 

ويقرّ القوانني الالزمة لذلك .
ــن العمل مبا  ــة ع ــت احلكوم وان تنصل
ــل االمر في مجلس  ــد به أو تعط تتعه
ــلطة القضائية فال  النواب أو لدى الس
ــعب اال تطوير اساليبه  يبقى أمام الش
ــرض ارادته  ــلمية لف االحتجاجية الس
ــي ذلك من  ــؤولني مدعوماً ف على املس

قبل كل القوى اخليّرة في البلد.
ــهد وجهٌ آخر  ــيكون للمش وعندئذ س

مختلفٌ عما هو اليوم عليه.
ــو احلاجة الى  ــى أن ال تدع ــن نتمن ولك
ــك ويغلب العقل واملنطق ومصلحة  ذل
البلد عند من هم في مواقع املسؤولية 
ــوا االمر قبل  ــرار ليتدارك ــم الق وبيده

فوات االوان، واهللا املسدد للصواب».

المقاالت المنشورة تعبر عن آراء أصحابها وليس بالضرورة أن تعبر عن رأي الجريدة

لم تدخر مرجعية السيد 
السيستاني الوسع َّـ أن 
تحمل هموم اِّـجتمع العراقي 
الكريم وترشده إُّـ مافيه 
خريه وصالحه وقد أشارت إُّـ 
ذلك َّـ مواطن عدة

األكراد ال يتعلّمون لألسف من 
تجاربهم السـّابقة ويظلّون 
يلهثون خلف األمريكان 
واإلسرائيليني ويتحالفون معهم 
 أو تركي د كُل ما هو عربيض

 العراق هو موطن اوُّـ 
الحضارات االنسانية وفيه 
بدأت اوُّـ اِّـدن السكانية 
على مدى التاريخ منتصف 
االلفية السادسة قبل اِّـيالد
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صانــدي تايمز: حلــم جميل ينتهي بآثــار أيد ملطخة 
بالدم داخل شاحنة

ــرأ تقريراً بعنوان  ــة صاندي تاميز حيث نق نبدأ من صحيف
”احللم بحياة جديدة ينتهي بآثار أيد ملطخة بالدم داخل 

شاحنة“.
ــمال فيتنام، في لقاء  ــر من بلدة نيهني في ش يبدأ التقري
ــنة، التي كانت من  ــابة بام تي ترا ماي 26 س مع والد الش
ــاحنة. يقول األب ”املهربون قالوا إن  بني الضحايا في الش
الطريق آمنة“. ويضيف ”لو كنت أعرف أنها ستأخذ هكذا 
ــول التقرير  ــب“. لكن ابنته كما يق ــق ملا تركتها تذه طري
القت حتفها على بعد نحو 6 االف ميل من بيت عائلتها، 
ــاحنة كانت تعبر بها بحر الشمال من  وداخل صندوق ش
بلجيكا إلى بريطانيا الثالثاء املاضي. وقد أرسلت الشابة 
ــا كانت في  ــة لوالديها، آخره ــائل النصي ــدداً من الرس ع
ــفة يا أمي رحلتي إلى  حلظاتها األخيرة وجاء فيها ”أنا اس
ــارج لم تنجح. أحبكم كثيراً. أنا أموت ألنني غير قادرة  اخل
على التنفس“. وهكذا انتهت رحلة األمل بحياة جديدة لـ 

39 شخصاً بينهم 25 من فيتنام، نهاية مأساوية.
ــعاف الذي فتح الشاحنة إن املشهد كان  وقال فريق اإلس
ــير إلى  ــاً وأنهم وجدوا آثار أيد ملطخة بالدم، ما يش مروع

ــة التي قام بها الضحايا جللب االنتباه او  احملاوالت اليائس
حترير أنفسهم.

ــت بالفعل حية  ــام تي ترا ماي وصل ــف التقرير أن ب وكش
ــام إال أن البوليس  ــة أي ــل احلادثة ببضع ــى بريطانيا قب إل
ــا، قبل ان تعيد  ــي عثر عليها وأعادها إلى فرنس البريطان
ــذا يوضح مدى  ــا. وه ــا نهاية حياته ــون فيه ــرة لتك الك

استماتة هؤالء املهاجرين للوصول إلى بريطانيا.
ــيا يتوافدون إلى  ــرقي آلس وال يزال املهاجرون من جنوب ش
بريطانيا رغم التحذيرات املستمرة من االنقياد إلى الوعود 

اخلادعة بالثروة التي تنشرها عصابات تهريب البشر.
ــرح أن بداية األلفية الثانية شهدت  وميضي التقرير في ش
ــأة أصبحت  ــي بريطانيا، وفج ــدة ف ــرة جدي ــار ظاه انتش
ــا فلبينيون  ــر التي يعمل فيه ــات العناية باألظاف صالون
منظراً مألوفاً في الشوارع الرئيسية، ما أدى إلى انخفاض 
ــكل كبير. وقد  ــار املوضة بش ــعار هذه اخلدمة، وانتش أس
كشف حتقيق فائز بجوائز ونشر عام 2013 أن الفيتناميني 
ــل عصابات  ــا من قب ــى بريطاني ــرة إل ــم بالهج مت إغراؤه
ــود بوظائف مبرتبات جيدة، إال أن  العبودية احلديثة عبر وع
ــل بالعناية باألظافر  ــاء أجبرن على العم الكثير من النس

خالل النهار وممارسة الدعارة ليالً.
ــفارة  ــة لدرجة أن الس ــكل ظاهرة مقلق ــذ األمر ش وأتخ

ــة األولى من  ــت خالل املرحل ــي هانوي قدم ــة ف البريطاني
ــر إعالنا مدفوعاً  ــار صالونات العناية باالظاف طفرة انتش
ــى التلفزيون الفيتنامي للتحذير من  خالل فترة الذروة عل

مخاطر الهجرة غير الشرعية.
كما ذكر التقرير أن صحيفة صاندي تاميز نشرت في مايو/
ــية تتمكن من توفير  ــار املاضي تقريراً عن عصابات روس أي
ــياحية آلالف الفيتناميني لزيارة روسيا، ليتم  تأشيرات س
ــي عام 2017 دخل  ــا بعد إلى بريطانيا، وف تهريبهم في م
ــيا 43000 فيتنامي كسياح ، إال أن معظمهم تابعوا  روس

طريقهم غرباً إلى أوروبا.
ــني  ــك البراه ــم كل تل ــر رغ ــول التقري ــا يق ــن، كم ولك
ــر وازدهرت  ــتمر تهريب البش ــابقة، اس والتحقيقات الس
ــلطات على  ــح الس ــم تفل ــرعية، ول ــر الش ــرة غي الهج
ــاف الدفعة األخيرة من  جانبي القنال االجنليزي في اكتش
ــيويني احلاملني بحياة جديدة في بريطانيا،  املهاجرين اآلس

وهكذا خسر 39 شخصاً حياتهم.
أوبزرفر : كسر حاجز الخوف

ــاالً بقلم  ــث نطالع مق ــة أوبزرفر حي ــل إلى صحيف ننتق
سيمونا فولتني، مراسلة الصحيفة في بغداد حتت عنوان 
ــر املظاهرات  ــاء بينما يظهر أث ــزّن الطعام وامل ”بغداد تخ
ــخص  ــول ”أكثر من 200 ش ــوان فرعي يق ــة“. وعن الدامي

ــوات احلكومية  ــات بني املتظاهرين والق قتلوا في مواجه
في بغداد“.

تبدأ الكاتبة مقالها بالقول إن املظاهرات تتحول بسرعة 
ــداد، وإن  ــاة في بغ ــي اجلديد للحي ــكل الطبيع ــى الش إل
ــهد املظاهرات  ــة الذي ش ــوم اجلمع ــني بدأوا من ي احملتج
ــر دموية حتى اآلن، بتخزين املواد الغذائية واملاء، قبل  األكث
أن تنتصب احلواجز اإلسمنتية خالل الليل حلماية املناطق 

اجملاورة للمنطقة اخلضراء.
ــى بيع اخلضار  ــة إن الباعة لم يقتصروا عل ــول الكاتب وتق
ــا كانوا أيضاً يبيعون األعالم العراقية  واملواد الغذائية وإمن
بينما يتجمع املتظاهرون القادمون في حافالت صغيرة أو 

شاحنات أو على دراجات نارية.
ــن املظاهرات مع  ــبوقة م ــراق موجة غير مس ــهد الع وش
ــى تغيير نظام  ــوارع مصممني عل ــروج اآلالف إلى الش خ
ــقوط نظام  احلكم الذي ال يزال مهيمناً على البالد منذ س

صدام حسني عام 2003 .
ــمه أحمد عزيز  ــن أحد املتظاهرين واس ــل الكاتبة ع وتنق
ــا. لقد  ــرنا وطنن ــا نتظاهر ألننا خس ــه ”جئن ــم قول كاظ

خرجنا إلسقاط احلكومة“.
ــاً  ــم تقريب ــكل منتظ ــراق وبش ــهد الع ــني يش ــي ح وف
ــبوقة سواء  ــعبية، فإن هذه املرة غير مس احتجاجات ش

ــارها على كامل البلد أو في طبيعتها الرافضة  في انتش
للطائفية.

ويقول كاظم، وهو جندي سابق ”يظنون أنهم يخيفوننا. 
ــاف منهم؟  ــاذا علينا أن نخ ــش داعش، فلم ــن لم نخ نح
ــن ال. إنهم في  ــنخاف؟ ولك حني يضربوننا يظنون أننا س

احلقيقة يزيدوننا إصراراً“.

آي: بريطانيــا تقبل بعودة عرائس الجهاديني 
وأطفالهن

ــرأ في صحيفة صاندي تاميز عن تطور جديد في موقف  نق
ــني اللواتي  ــس اجلهادي ــاه عرائ ــة جت ــة البريطاني احلكوم
ــماح لهن  ــة، وقضية الس ــية البريطاني ــن اجلنس يحمل

وألطفالهن بالعودة إلى الوطن.
ــيبمان، ولويز كاالغان.  ــب املقال ديبيش غادير، وتيم ش كت
ــل عنوان ”اململكة املتحدة تقبل أطفال عرائس  وهو يحم
اجلهاديني“، وجاء وفي مقدمته أن ”أطفال النساء اللواتي 
ــوريا إلى  ــتتم إعادتهم من س التحقن بتنظيم داعش س
ــاً باإلهمال  ــد يواجهن تهم ــن أمهاتهم ق ــا، ولك بريطاني

والتفريط.
ــمال سوريا على  ــب منظمات اإلغاثة يوجد في ش وبحس
ــا، ومعظمهم  ــن بريطاني ــن أب أو أم م ــالً م ــل 60 طف األق

مازالوا مع أمهاتهم هناك.
كما ذكر املقال أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
ووزير اخلارجية دومينيك راب يعدان خططاً إلعادة االطفال، 
ــية  ــي الدفاع والداخلية خش ــن معارضة وزارت ــم م بالرغ
االضطرار إلى وضع األمهات حتت مراقبة مستمرة في حال 
ــد الوزراء تأكيدات  ــدن مع أطفالهن. ونقل املقال عن أح ع
ــض األطفال، وعن  ــر بإعادة بع ــون أعطى أوام ــأن جونس ب

مصدر آخر أن حالة كل طفل تتم دراستها منفردة.
ومن بني النساء اللواتي من املمكن أن يرجعن إلى بريطانيا 
توبة غوندال (25 عاماً) والتي عملت كمروجة لفكر داعش 

وساهمت في إقناع شابات في االنضمام اإلى التنظيم.
ويبحث مسؤولون في وزارة الداخلية البريطانيا حالياً عن 
ــوريا من والدين  ــات عن طفليها اللذين ولدا في س معلوم
ــاري بريطاني والثاني  ــني، قتل كالهما، االول انتح مختلف

روسي من القوقاز.

ــروط نقل بعض  تنويه: (البينة اجلديدة) تلتزم بش
ــات الصحف العاملية  النصوص اخلبرية من كبري
دون حتريف او اجراء اي تعديل على النص االصلي 
ــة نظر الصحيفة التي ننقل  الذي يعبر عن وجه

عنها .
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ابراهيم الراجحي

ــد  ــدد القواع ــذي يح ــى ال ــون االعل ــتور القان ــد الدس يع
ــكل الدولة ولنظام احلكم سواء اكان ذلك  االساسية لش
ــية ام  ــكل احلكومة (رئاس ــم ملكيا ام جمهوريا وش احلك
ــة فيها من  ــلطات العام ــذي ينظم الس ــو ال ــة) وه برملاني
حيث التكوين واالختصاص والعالقات التي بني السلطات 
ــية لالفراد  ــلطة والواجبات واحلقوق االساس وحدود كل س

واجلماعات ويضع الضمانات لها جتاه السلطة.
ويشمل الدستور السلطات الثالث ((السلطة التشريعية 
ــلطة القضائية والسلطة التنفيذية)) وتلتزم به كل  والس
القوانني االدنى مرتبة في الهرم التشريعي, فالقانون يجب 
ان يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب 
ــا كان القانون  ــون االعلى منها مرتبة اذا م ــزم بالقان ان تلت
نفسه متوخيا القواعد الدستورية وفي عبارة واحدة تكون 
ــرعية اذا خالفت قاعدة دستورية  القوانني واللوائح غير ش

وارادة في الوثيقة الدستورية.
ــتور  ــتوري يعرف الدس ــادئ العامة للقانون الدس وفي املب
ــلطات  ــية املنظمة لس على انه مجموعة املبادئ االساس
ــكام واحملكومني فيها  ــن احل ــة حلقوق كل م ــة واملبني الدول
بدون التدخل في املعتقدات الدينية او الفكرية وهو موجز 
ــة مبقتضاها في مختلف االمور  االطارات التي تعمل الدول

املرتبطة بالشؤون الداخلية واخلارجية.
ــاتير من حيث تدوينها او عدم تدوينها الى  ــم الدس وتقس
ــة تعديلها,  ــن حيث طريق ــر مدونة م ــاتير مدونة وغي دس
والدستور املدون هو الذي تكون غالبية قواعده مكتوبة في 

وثيقة رسمية صدرت من املشرع الدستوري.
ــتمر  ــدون هو عبارة عن قواعد عرفية اس ــتور غير امل والدس
ــنوات طويلة حتى اصبحت مبثابة القانون  العمل بها لس
امللزم ويسمى احيانا الدستور العرفي, نظرا الن العرف يعد 
املصدر الرئيسي للقواعد ويعتبر الدستور االنكليزي املثال 
االبرز على الدساتير غير املدونة النه ياخذ غالبية احكامه 
من العرف, وبعضها من القضاء, وان وجدت بعض االحكام 
ــتورية املكتوبة مثل قانون سنة (١٩٥٨) الذي سمح  الدس

ــاء بان يكن عضوات في مجلس اللوردات والدساتير  للنس
ــراءات التي  ــس االج ــن تعديلها بنف ــي ميك ــة هي الت املرن
ــلطة  ــطة الس ــا تعديل القوانني العادية اي بواس يتم به
التشريعية, والدساتير اجلامدة هي التي يستلزم تعديلها 
ــد من تلك التي مت بها تعديل القوانني العادية,  اجراءات اش
وهي التي تتطلب موافقة اغلبية مواطني البلد, باالضافة 
الى اغلبية االصوات على املستوى الفدرالي, وعندما يسمو 
الدستور يكون هو القانون االعلى في الدولة اليعلوه قانون 
ــاتير دول العالم الكبيرة  ــه اغلب دس ــر, وقد نصت علي اخ

والصغيرة, الغنية والفقيرة.
وسمو الدستور يكون على جانبني اساسيني هما:

السمو املوضوعي ونقصد به ان القانون الدستوري يتناول 
ــني العادية  ــات القوان ــن موضوع ــف ع ــات تختل موضوع
ــو القانون  ــتور ه ــمو املوضوعي ان الدس ويترتب على الس
ــداف الدولة ويضع  ــي في الدولة وهو الذي يبني اه االساس
ــتور  ــي واالجتماعي واالقتصادي, وان الدس االطار السياس
ــئ السلطات احلاكمة وحتدد  هو اجلهة الوحيدة التي تنش
ــتور النه  ــلطات احترام الدس اختصاصها, وعلى هذه الس

هو السند الشرعي لوجودها.
ــتوري هو  ــكلي: ونقصد به ان القانون الدس ــمو الش والس
ــراءات معينة  ــه وتعديله اج ــذي نتبع في وضع القانون ال
اشد من االجراءات الالزمة لوضع وتعديل القوانني العادية, 
ــمو موجود في الدساتير املكتوبة اجلامدة فقط  وهذا الس

ويترتب على السمو الشكلي وجود سلطتني:
١-سلطة مؤسسة, وهي التي تؤسس وتضع الدستور.

٢-سلطة مؤسسة, وهي التي مت انشاؤها.
ــتور وقواعده,  ــمو الشكلي احترام الدس كما يضمن الس

وينظم الرقابة على دستورية القوانني.
ــنة على التغيير في  ــرة س ــت عش واليوم وبعد ان مرت س
ــيني وفي  ــزداد وهو بني الفرقاء السياس ــراق واخلالفات ت الع
ــتور  ــباب التي تكمن وراء كل ذلك هي دس اعتقادنا ان االس
ــو مليء  ــع على عجل وه ــذي كان قد وض ــي ال ــد احلال البل
ــداث مابعد التغيير من قتل  ــببت في اح بااللغام التي تس
وتهجير وتفجيرات واعمال ارهابية وسبي وتخريب وتدمير 

مدن.
والسؤال امللح هو متى يتم تصحيح هذا الدستور؟

ــي عليه من اختالفات في  ــول لكي ال تبقى احلال كما ه نق
وجهات النظر بني السياسيني الذين يحكمون العراق منذ 
ــراق من مصاف الدول املتقدمة  عام (٢٠٠٣) ولكي يعود الع
ــيني املعنيني الذين يحكمون  اقترح على السادة السياس
ــق مع املرحلة التي  ــتور جديد يتواف العراق اليوم وضع دس
ــر بها العراق  الن االعمال االجرامية واالحتالل مابعد عام  مي
(٢٠٠٣) مزقت اجلسد العراقي الواحد كما ان اقرار الدستور 
ــق وتضمنت  ــة كان غير موف ــي تلك احلقب ــى عجالة ف عل
ــاء اربكت  ــائكة واخط ــوائب ش ــواده وفقراته ش ــض م بع
ــتور  الوضع العراقي اجلديد, وها نحن اليوم بحاجة الى دس
جديد كي تستقر امور البلد ويعيش املواطن برفاهية وامل 
ــعب وذلك باالعتماد  ــتقبل الواعد البناء هذا الش في املس

على االسس التالية في كتابته:
١-اختيار خمسة قضاة من مجلس القضاء االعلى وعشرة 
ــة اخرون من مجلس  اعضاء من هيأة االدعاء العام وخمس

شورى الدولة بعينني عشوائية.
ــوري في  ــادة القانون الدس ــي م ــار عدد من تدريس ٢-اختي

اجلامعات العراقية بحدود(٢٠) تدريسيا.

ــوائية من نقابة احملامني العراقيني, ونقترح ان  ٣-عينة عش
يكون الترشيح مثال برقم (٣٢,٢٢,١٢,٢) واذا كان العدد اكثر 
ــكان العراق حيث  ــبة تتالءم مع س فان العينة تزداد وبنس
ــب محامون  ــم(٥٠٠,٤٠٠,٢٠٠,١٠٠) ما ينس تكون مثال  برق
ــع االخذ في  ــة م ــات مختلف ــق واختصاص ــار ومناط باعم

احلسبان مشاركة املرأه احملامية في ذلك.
ــرة القانونية في كل وزارة مع االخذ بنظر  ٤-مدير عام الدائ

االعتبار مدة خدمته.
٥- ممثلون من اجلهات الدولية

٦-خمسة اعضاء من جميع النقابات املهنية.
ذوي  ــن  م ــن  ــاة متقاعدي ــاركة قض ــن مش م ــع  مان ال   -٧

االختصاص واخلبرة.
ــتور بعدم  ــارك في كتابة الدس على ان يتعهد كل من يش
ــيح لالنتخابات البرملانية لدورتني متتاليتني. عسى  الترش
ــة من العيش  ــعب العراقي ببحبوح ــل ان يعيش الش ولع
ــنة  ــتني س ــد بعد طول العذاب الذي ذاقه خالل الس الرغي

املاضية. واهللا ولي التوفيق

د . علي اِّـؤمن

ــتاني من خالل      طرح املرجع األعلى اإلمام السيس
ــدي الكربالئي  ــيخ عبد امله ــرأه الش ــص الذي ق الن
ــالة اجلمعة (٢٥/ ١٠/ ٢٠١٩)،  في اخلطبة الثانية لص
عناوين فقهية وأخالقية عريضة في غاية األهمية، 
ــادات، تدخل في باب أساس من  تتضمن فتاوى وإرش
أبواب الفقه السياسي اإلسالمي، ميكن تسميته بـ 
«باب اإلعتراض العام»، أو التظاهرات واالحتجاجات 
الشعبية، وال سيما املطلبية كما يصطلح عليها 

سياسياً.
ــداداً لنصوص طرحها  ــذا النص املهم ميثل امت     ه
ــالدي املاضي في  ــاء املصلحون في القرن املي الفقه

فقه اإلعتراض العام.
ــتاني  ــي السيس ــيد عل ــوص الس ــز نص ــا ميي     وم
ــام، والتي صدرت عنه  ــه اإلعتراض الع اخلاصة بفق
ــد العام ٢٠٠٣، ومنها النص األخير، أنه ال يتوقف  بع
عند األحكام العامة و التكليف الشرعي للمؤمن، 
ــو يدخل في  ــاً وعمودياً، فه ــع فيها أفقي ــل يتوس ب
ــي آداب اإلعتراض. كما أنه  ــادية وف التفاصيل اإلرش
ــير الى املعايير الشرعية واألخالقية والقانونية  يش
ــروع، ومقاصد  ــروع وغير املش لإلعتراض العام املش
ــد وجلب  ــروع، و قواعد درء املفاس ــراض املش اإلعت
ــع وللدولة والبالد من  ــح للمكلف وللمجتم املصال

خالل ممارسة اإلعتراض العام املشروع.  

حرمة العنف
    يحدد اإلمام السيستاني في نصه األخير الطرفني 
ه، في  ــني الفاعل واملنفعل أو املبادر واملواجِ التنفيذي

اإلعتراض العام:
ــم  ــادرة، و وراؤه ــاب املب ــم أصح ــرون، وه     املتظاه

مطاليب الشعب.
ــلطة  هة، و وراؤها س ــوات األمنية، وهي املواجِ     الق

الدولة.
ــتخدام العنف  ــل ـ حرمة اس ــح ـ كمدخ     و يوض

على الطرفني:
ــا في القوات  ــا املتظاهرين واعزّتن ــو أحبّتن    (( ندع
األمنية الى االلتزام التام بسلمية التظاهرات وعدم 
ــتخدام العنف وأعمال  ــا إلى اس ــماح باجنراره الس

الشغب والتخريب)).

واجبات اِّـتظاهرين   
ــرعي بواجب  ــى خطابه الش ــع األعل ــدأ املرج     يب
ــة؛ كونهم  ــوات األمنية للدول ــن جتاه الق املتظاهري
ــا القوات  ــل. أم ــادر بالفع ــل، أي املب ــرف الفاع الط

ــي التظاهرات أو  ــل ف ــي الطرف املنفع ــة فه األمني
املدافع، إذ يقول:

ــن برميهم باألحجار  ــى عناصر األم ــداء عل    ((اإلعت
ــرار باملمتلكات  ــي احلارقة أو غيرها، واإلض أو القنان
ــب والتخريب، مما ال  ــة أو اخلاصة باحلرق والنه العام
ــلمية  ــرعاً وال قانوناً، ويتنافى مع س ــوّغ له ش مس
د املتظاهرين عن حتقيق مطالبهم  التظاهرات، ويبعّ

املشروعة ويعرّض الفاعلني للمحاسبة)).
    ويقول في فقرة أخرى مخاطباً املتظاهرين:

  ((نناشد املتظاهرين الكرام أن ال يبلغ بهم الغضب 
ــاد وغياب  ــراء الفس ــاع واستش ــوء األوض ــن س م
ــدّ انتهاك احلرمات بالتعدي  العدالة االجتماعية ح

على قوات األمن أو املمتلكات العامة أو اخلاصة .
ــم آباؤكم وإخوانكم وأبناؤكم  ا ه ــال األمن إمنّ      رج
ــي الدفاع عنكم في  ــارك الكثير منهم ف الذين ش
ــوء  ــني الدواعش وغيرهم ممن أراد الس قتال اإلرهابي
ــم في حفظ النظام  ــم، واليوم يقومون بواجبه بك
ــم إالّ اإلحترام  ــدوا منك ــي أن يج ــال ينبغ ــام؛ ف الع
ــن ذوي األغراض  ــمحوا للبعض م ــر، وال تس والتقدي
ــتغالل  ــم واس ــي صفوفك ــل ف ــيئة بالتغلغ الس
ــزة أو على  ــى هؤالء األع ــداء عل ــم باالعت تظاهراتك

املنشآت احلكومية أو املمتلكات اخلاصة)).
ــط امللزِمة  ــتاني الضواب ــا يؤكد اإلمام السيس وهن

التالية للمتظاهرين :
ــرار  ــة، واإلض ــوات األمني ــد الق ــف ض ــة العن ممارس
ــكات الدولة  ــة واخلاصة، أي ممتل ــكات العام باملمتل
واجلماعات واألفراد، إمنا هو عمل محرم شرعاً وممنوع 

قانوناً.
ــكات العامة  ــة العنف واالعتداء على املمتل ممارس
ــة  ــرعيتها الديني ــرات ش ــد التظاه ــة يفق واخلاص
ــن كونها  ــا ع ــة، ويخرجه ــروعيتها القانوني ومش
ــة، ويضعها في خانة  ــات مطلبية حقيقي اعتراض
ــروج على  ــرعية واخل ــط الش ــى الضواب ــرد عل التم

القانون.
ر املرجع األعلى املتظاهرين بالتوصيفات  ــم يذكِّ     ث
ــوات االمنية  ــة واجلهادية للق ــانية والقانوني اإلنس

العراقية:
    إن منتسبي القوات األمنية هم أعزّة.

ــة في عملها الدفاعي املنفعل  ــوات االمني      إن الق
إمنا يقومون بواجبهم في حفظ النظام العام.

    إن كثيراً من منتسبي القوات األمنية شاركوا في 
ــعب العراقي في  ــن املتظاهرين وعن الش الدفاع ع
ــوء  ــني الدواعش وغيرهم ممن أراد الس قتال اإلرهابي

بهم وبالعراق
ــى املتظاهرين أمام  ــك، يضع املرجع األعل وحيال ذل

واجبني أخالقيني وقانونيني:
ــرام القوات األمنية  ــى املتظاهرين إحت ــب عل      يج

وتقديرها.
ــماح لذوي  ــدم الس ــن ع ــى املتظاهري ــب عل     يج
األغراض السيئة بالتغلغل في صفوفهم واستغالل 
ــوات األمنية أو على  تظاهراتهم باالعتداء على الق

املنشآت احلكومية أو املمتلكات اخلاصة.
واجبات القوات األمنية

ــى القانون  ــني عل ــة للخارج ــبة الدول      إن محاس
اليكون بإحلاق األذى بهم ميدانياً؛ بل وفق السياقات 
ــاء ومحاكمه. وهذا يعني  ــة، أي عبر القض القانوني
ــي بإلقاء  ــق القانون ــك احل ــة متتل ــوات األمني أن الق
ــى اخلارجني على القانون، وتقدميهم الى  القبض عل
ر السيد املرجع القوات األمنية  القضاء. و لذلك يذكِّ
ــة املركبة املعقدة  ــرعية والقانوني ــا الش بواجباته

ــون والدولة  ــلميني، وجتاه القان جتاه املعترضني الس
واملمتلكات، خالل عملية الصد والدفاع، بقوله:

ــام  ــلّ بالنظ ــا ال يخ ــلمي مب ــر الس     (( إن التظاه
ــتور للمواطنني، فعليهم أن  العام حق كفله الدس
روا احلماية الكاملة للمتظاهرين في الساحات  يوفّ
ــادوا االجنرار  ــة حلضورهم، ويتف ــوارع اخملصص والش
ــى درجات  ــل يتحلّوا بأقص ــدام بهم، ب ــى االصط إل
ــط النفس في التعامل معهم، في الوقت الذي  ضب
يؤدون فيه واجبهم في إطار تطبيق القانون وحفظ 
ــى والتعدي  ــماح بالفوض ــام العام بعدم الس النظ

على املنشآت احلكومية واملمتلكات اخلاصة)).
   وفي فقرة أخرى يوجه اإلمام السيستاني القوات 

االمنية املدافعة نحو واجبها جتاه املتظاهرين:
ــوا بأنّ  ــة بأن ال تنس ــوى األمني ــى الق ــد عل    (( نؤك
ــم وابناؤكم  ــم آباؤكم واخوانك ا ه ــن إمنّ املتظاهري
ــرة كرمية  ــي حياة ح ــم ف ــون بحقه ــوا يطالب خرج
ــال تتعاملوا  ــعبهم ف ــتقبل الئق لبلدهم وش ومس

معهم إال باللطف واللني)).
ــوات األمنية، ومن  ــان املذكورتان الق ــل الفقرت وحتمِّ
ــؤوليات شرعية وقانونية  ورائها الدولة، خمس مس

تكمل بعضها:
ــلميني،  ــة الكاملة للمتظاهرين الس ــر احلماي توفي
ــم،  والتحلّي  ــدام به ــى االصط ــرار إل ــادي اإلجن وتف
ــط النفس في التعامل معهم،  بأقصى درجات ضب
واليكون ذلك إالّ باللطف واللني، ألن املتظاهرين هم 
ــد خرجوا يطالبون  ــم واخوانكم وابناؤكم، وق آباؤك
ــتقبل الئق  ــة ومس ــرة كرمي ــي حياة ح ــم ف بحقه

لبلدهم وشعبهم.
ــلميني،      توفير احلماية الكاملة للمتظاهرين الس
ــم،  والتحلّي  ــدام به ــى االصط ــرار إل ــادي اإلجن وتف

بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل معهم.
ــام بالواجب في إطار تطبيق القانون وحفظ       القي

النظام العام.
    تخصيص ساحات وشوارع للتظاهرات.

ــماح بالفوضى والتعدي على املنشآت      عدم الس
احلكومية واملمتلكات اخلاصة.

ــارة  ــير املرجع األعلى إش     وفي الفقرتني ٤ و ٥، يش
ــات املتظاهرين أيضاً، ومنها  ــرة الى واجب غير مباش
أن ال يتجاوزوا الساحات والشوارع التي تخصصها 
لهم الدولة لغرض التظاهر، وأن يتحملوا مسؤولية 
ــماح  ــة بواجبها في عدم الس ــام القوات األمني قي
ــة  ــآت احلكومي ــى  املنش ــدي عل ــى والتع بالفوض

واملمتلكات اخلاصة. 

مقتضيات الواقع العراقي الخطري    
ــتاني الى توصيف الواقع  ــل اإلمام السيس      ينتق
د الذي يفرض عليه واجب الدفاع عن  العراقي املعقّ
العراق وشعبه أمام اخملاطر احملدقة بهما، ويحذر من 
ــن عنف القوات  ــن وما يقابله م ــف املتظاهري أن عن
ــيؤديان الى الفوضى واخلراب، والى مزيد  األمنية، س
من التدخالت اخلارجية، و يحوالن العراق الى ساحة 

للصراع الدولي واإلقليمي:
ــرورة أن تكون  ــة الدينية على ض ــد املرجعي    (( تأكي
التظاهرات االحتجاجية سلمية خالية من العنف 
ــاد األذى عن  ــا بإبع ــن اهتمامه ــط م ــق فق ال ينطل
ــة، بل ينطلق  ــا املتظاهرين والعناصر األمني ابنائه
ــتقبل هذا البلد  ــاً من حرصها البالغ على مس أيض
ــى معها  ــدات كثيرة يخش ــن تعقي ــذي يعاني م ال
ــف والعنف املقابل الى الفوضى  من أن ينزلق بالعن
ــن التدخل  ــال ملزيد م ــك اجمل ــح ذل ــراب، ويفس واخل
ــابات بني  ــاحة لتصفية احلس اخلارجي، ويصبح س

بعض القوى الدولية واالقليمية)).

مطاليب التظاهرات السلمية
     يؤكد املرجع األعلى بأن االعتراض العام العراقي 
ــب  ــر مبطالي ــي أن يتمظه ــم، ينبغ ــلمي القائ الس
ــية  ة. ويذكر أهم هذه املطالب املعيش واقعية محقّ
ــد  ــية؛ ليس ــة واملالية والقانونية والسياس واإلداري
ــني  ــني والهادف ــني واملسيس ــام املندس ــع أم الذرائ
ــية وأصحاب األجندات  ــب سياس لتحقيق مكاس
ــة اخلارجية، وهي مطاليب تؤدي بالضرورة  التخريبي
ــم  ــم وقوته ــني وأمانه ــع العراقي ــر جمي ــى خي ال
واستقرارهم ورفاههم وحتقيق العدالة لهم، سواء 

املواطن أو اجملتمع أو الدولة:   
ــاك العديد من اإلصالحات التي تتفق عليها     (( هن
ــا، ومن أهمها  ــا طالبوا به ــة العراقيني، وطامل كلم
ــة وصارمة  ــاد وإتّباع آليات واضح ــة الفس مكافح
ــعب  ــترجاع أموال الش ــدين واس ــة الفاس ملالحق
منهم، ورعاية العدالة االجتماعية في توزيع ثروات 
ــني التي متنح  ــل بعض القوان ــد بإلغاء أو تعدي البل

ــؤولني وأعضاء مجلس  ــازات كبيرة لكبار املس امتي
ــائر أبناء  ــاب س ــات معينة على حس ــواب ولفئ الن
ــي التوظيف  ــط عادلة ف ــاد ضواب ــعب، واعتم الش
احلكومي بعيداً عن احملاصصة واحملسوبيات، واتخاذ 
إجراءات مشددة حلصر السالح بيد الدولة، والوقوف 
ــؤون البلد،  ــالت اخلارجية في ش ــام التدخ بحزم أم
وسنّ قانون منصف لالنتخابات يعيد ثقة املواطنني 
ــاركة  ــي املش ــم ف به ــة ويرغّ ــة االنتخابي بالعملي

فيها)).
ــى أن أهم  ــتاني ال ــب اإلمام السيس ــك يذه    وبذل
ــلميني  الس ــن  املتظاهري ــع  تدف ــي  الت ــب  املطالي
لإلعتراض العام على الدولة، وتعطي هذا اإلعتراض 

هدفيته و شرعيته القانونية، هي:
ــاد، وإتّباع آليات واضحة وصارمة      مكافحة الفس
ــعب  ــترجاع أموال الش ــدين، واس ــة الفاس ملالحق

منهم.
ــع ثروات  ــي توزي ــة ف ــة االجتماعي ــة العدال      رعاي
ــد، عبر إلغاء أو تعديل بعض القوانني التي متنح  البل
ــؤولني وأعضاء مجلس  ــازات كبيرة لكبار املس امتي
ــائر أبناء  ــاب س ــات معينة على حس ــواب ولفئ الن

الشعب.
ــي التوظيف احلكومي،  ــاد ضوابط عادلة ف     اعتم

بعيداً عن احملاصصة واحملسوبيات.
ــد  ــالح بي ــر الس ــددة حلص ــراءات مش ــاذ إج     اتخ

الدولة.
    الوقوف بحزم أمام التدخالت اخلارجية في شؤون 

البلد.
    سنّ قانون منصف لالنتخابات يعيد ثقة املواطنني 
بهم في املشاركة فيها. بالعملية االنتخابية ويرغّ

    وينتهي نص املرجع األعلى باإلشارة الى أن نتائج 
ــأن قتل املتظاهرين والقوات  حتقيقات احلكومة بش
ــق الهدف  ــم حتق ــكات، ل ــب املمتل ــة وتخري االمني
ــية  ــو تأكيد مهم على حساس ــوب منها. وه املطل
ــاء واألموال،  ــوع الدم ــن موض ــرعي م ــف الش املوق

فيقول:
ــج التحقيق فيما  ــور عن نتائ ــر املنش     (( إن التقري
ــة للدماء  ــابقة من اراق ــرات الس ــهدته التظاه ش
ــدف املترقّب  ــكات ملا لم يحقق اله ــب املمتل وتخري
منه ولم يكشف عن جميع احلقائق والوقائع بصورة 
ــكل  ــن املهم اآلن أن تتش ــرأي العام فم واضحة لل

هيئة قضائية مستقلة ملتابعة هذا املوضوع )).
ــريعة الى أهم العناوين الفقهية  ــارة س     هذه إش
نها أحد نصوص  واألخالقية والتنظيمية التي تضمّ
ــراض العام،  ــتاني في موضوع اإلعت اإلمام السيس
ــمل  ــات أش ــتقبالً لدراس آمالً أن تتاح الفرصة مس
وأعمق للموقف الفقهي والفكري واإلرشادي لإلمام 

السيستاني في املوضوعات السياسية .
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ــي جنوب  ــرات األخيرة ف ــت التظاه ــد أن وقع بع
ــط العراق أخذت املواقف السياسية تتباين  ووس
ــا ، ومعارض وقد  ــردود اجتاهها بني مؤيد له في ال
ــول بعضها  ــن احلل ــة جملة م ــت احلكوم طرح
ــاج الى وقت  ــض اآلخر يحت ــر املدى ، والبع قصي
أطول وتشريعات قانونية من أجل العمل به . من 
ــلطة التشريعية االتهامات  جهتها تبادلت الس
مع احلكومة ، وبادرت بتقدمي جملة من اإلصالحات 
ــف وراء تلكؤ  ــبب الرئيس الذي يق ــا الس رأت أنه
ــة للمواطنني  ــة والتنموي ــاريع اخلدمي إجناز املش
ــارعت الى إلغاء عمل  في كافة أنحاء البالد ، فس
ــناد الصالحيات الى  ــات ، وإس ــس احملافظ مجال
احملافظني بغية تسارع إجناز العمل في املشاريع، 
ــأنها ،  ــذة بش ــرارات املتخ ــة الق ــق مركزي وحتقي
ليتسنى لهم حتديد مؤشر اخللل او التقصير في 

حاالت حصوله وبالسرعة املمكنة .
ــة االصالحية التي  ــذه احلرك ــو تأملنا كل ه    ول
ــات  ــية من أرفع مؤسس طرحت في ظروف قياس

ــم تكن خطوات  ــة . جند أنها ل ــة العراقي الدول
ــروعية في  ــدْ مبدأ املش ــة ، ولم تعتم مدروس
ــدرتْ من أعلى جهةٍ  جوانبَ منها - وإن هي ص

تشريعيةٍ في العراق – ألن الدستور قد بنيّ مهام 
ــةٍ وضعتْ لكلِّ  ــلطات بطريق ــات عمل الس وآلي
ــقِ االجراءاتِ  ــةٍ دورَها احلقيقي في تطبي مؤسس
ــةٍ متطورةٍ ،  ــدٍ ، وفق رؤي ــل بناء عراقٍ جدي من أج
ومنظورٍ دميقراطي ينبغي أن يعرف فيه كلُّ طرفٍ 

واجباته وحقوقه ، واملنطقةَ التي يتحركُ عليها 
من باب إنَّ (العدلَ أساسُ امللك ) . 

ــد أفصح عن حقيقةِ  ــرآن الكرمي ق    وإذا كان الق
ــاربُ اآلراء ،  ــم التنافرُ ، وتض ــابَ تفكيرَه قومٍ ش
ــوا يدعون اهللا جلَّ وعال لواقعٍ يخلّصهم  فأصبح
ــهِ العزيز  ــي مُحكمِ كتاب ــه ،  فجاءَ ف ــا هم في مم
 ما بقومٍ حتى يغيّروا ما 

ُ
ــر اهللا ــهُ : (( لنْ يُغيِّ مانصَّ

هم )) ، فال نتردد في القول ان العلَّة ليست  بأنفسِ

ــتور الذي  ــي تطبيقِ الدس ــل هي ف ــتور، ب بالدس
ــني على احلنثِ  ــيني العراقي يصرُّ بعض السياس
بالقسم أمامه  . إذ كثير من اخلالفات السياسية 
تسوَّى بينهم بالتراضي من دون الرجوع الى مواد 
ــادي املتواضع إنَّ  ــتور امللزمة لهم . وبإعتق الدس
ــاتِ املتكررةِ في جتاوزِ بنودَ الدستورِ  تلك املمارس
هي آفةُ احلكمِ  في العراق. فال غرو ان جند ان اقليم 
ــتحقات املالية التي  ــتان يرفض دفع املس كردس

ــن تصدير نفط كركوك املرة تلو االخرى.  بذمته م
ــي صيحاتهم  ــد ان البعض ال تنته ــرو ان جن وال غ
ــل احلصول على  ــن التهميش واالقصاء من اج م
ــرو ان جند البعض  ــر املطاف . وال غ ــم في آخ املغن
ــوس على  ــن أجل اجلل ــاً م ــازالت تباع ــدم التن يق
ــة الوزراء ، من دون النظر الى أحوال  كرسي رئاس
جمهورهم ، وحجم تضحياته في محاربة داعش 
ــد عرفوا كيف تؤكل الكتف   االرهابي . وبهذا فق

ــرحية)  ــدو من كونه (مس ــر ال يع ــى !.  واالم وكف
ــاهدين ، وبات من  ارة واملش خامتتها معروفة للنظَّ

يرجو االصالح كأنه ( ينفخُ في رمادٍ ) .
ــات  ــمعَ الصيح ــرِ أنْ نس ــتِ للنظ ــن الالف     وم
ــية التي  ــراف السياس ــض االط ــرة من بع األخي
ــام ( برملاني ) الى  ــتور من نظ تدفعُ بتعديل الدس
ــي) ، في وقت كانت هي أولُ من وضعَ  نظام (رئاس
ــعبِ من أجلِ  ــهُ على الش ــتور وعرضَ موادَ الدس
ــا : أين كانت  ــؤال املثير للجدل هن ــرارهِ . والس إق
ــام على  ــرّتْ هكذا نظ ــا اق ــرافُ عندم ــذه االط ه
ــتقبالِ نظامٍ جديدٍ في  شعب لم يعدْ مهيأً إلس
ــروفٍ مربكةٍ ، وأحوال متقلبةٍ حتتاجُ الى ضبطٍ  ظ
ةٍ في بعضِ االحيان - ولو بشكلٍ  ــدّ واحكامٍ ، وش
ــتقيم االمر ، وتكون االمورُ في  مؤقتٍ – لكي يس
ــاحُ لنا احلرية في  ــا الصحيح ، وعندها تت نصابه
ــي للحكم الذي يحقق  ــار النظام السياس إختي
العدالة ، واألمن ، والعيشَ الرغيد لكلِّ العراقيني 
ــتطيعَ القولَ بأننا قد شعرنا بتغييرٍ جذري،  لنس
ــتقبلِ  ــواءَ حياتيةٍ جديدةٍ ماضيةٍ  نحو املس وأج
ــراباً  ــةٍ ، وإرادة حقيقية، وليس ((س ــى واثق بخط

يحسبه الظمآن ماءً)) .

اِّـمارسات اِّـتكررة َّـ تجاوزِ 
بنود الدستورِ هي آفةُ الحكمِ  
َّـ العراق  فال غرو ان نجد ان 
اقليم كردستان يرفض دفع 
اِّـستحقات اِّـالية التي بذمته 
من تصدير نفط كركوك اِّـرة 
تلو االخرى

يحدد اإلمام السيستاني 
َّـ نصه األخري الطرفني 
التنفيذيني الفاعل 
واِّـنفعل أو اِّـبادر 
ه َّـ اإلعرتاض  واِّـواجِ
العام
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ــة واإلمالئية،  ــاء النحوي ــوع في األخط ــدف تالفي الوق به
واحلفاظ على سالمة املادة فكريا، نأمل من اخواننا الكتاب 
ــلوا الينا ابداعاتهم مطبوعة على قرص (سي دي)،  ان يرس

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق

ــني التحديات  دّ من ب ــاء املعمورة تُعَ ــة في مختلف أرج ــون أنَّ احلوادثَ املروري ــرى املتخصص ي
ــني، وإثارة العديد من النزاعات  ــأن خطورتها احملدقة باجملتمع تهديد حياة املواطن التي من ش
ــعيّ إدارات املرور في أغلب  ــية، فال عجب من س ــكالت االجتماعية والصحية والنفس واملش
بلدان العالم إلى تبني استراتيجيات شاملة تقوم آلياتها على صياغة القوانني التي تسهل 
حركة املرور والنقل بأعلى درجات األمان والسالمة، وإحالتها إلى اجلهات املعنية باألمر؛ ألجل 
ــني مستويات  ــعياً في تنظيم حركة املرور، وحتس ــريعاتٍ قانونية نافذة س إقرارها بصورة تش
ــتجابة اجلمهور ألهمية املشاركة في مهمة تنظيم السير على الطرق. ويضاف إلى ذلك   اس
استخدام ما متاح من السبل احلديثة التي تتحكم بتنظيم سير املركبات؛ بغية املساهمة 
ــتويات اخلدمات املرورية، إلى جانب رفع كفاءة مفاصلها اإلدارية التي يتعني  ــني مس في حتس
ــالمة  ــتوى وعي املواطنني بأهمية الس ــأنها رفع مس عليها بذل املزيد من اجلهود التي من ش
ــا جلملة تدابير اجلهات  ــة املتوجب مصاحبته دّ االنضباط مادتها الرئيس ــة، والتي يُعَ املروري

احلكومية املعنية.  
ــابه ذلك،  ــائقها لطارئ صحيّ أو ما ش ــي املركبة أو تعرض س ــل املفاجئٌ ف ــتثناء العط باس

دّ في  ــرية تُعَ ــاطاتَ البش فإنَّ النش
طليعة األسباب املؤدية إلى احلوادث 
ــن  ــلَّ م ــرق، ولع ــى الط ــة عل املروري
ــي تنظيم  ــا إخفاق البعض ف أهمه
ــير املركبات، زيادة السائق سرعة  س
مركبته عن املعدالت املقررة من إدارة 
املرور أو إهماله إشارات املرور وجتاهله 
ــة  ــني املروري ــير والقوان ــد الس قواع
ــتهتاره  ــة إلى اس ــذة، باإلضاف الناف
ــير مثل  ــة في الس ــه اللياق وإغفال
ــت تأثير الكحول  قيادته مركبته حت
ــاء قيادة  ــغاله بأمورٍ عدة أثن أو انش

مركبته كاحلديث مع من معه في املركبة أو استخدام هاتفه اجلوال أثناء القيادة. ويضاف إلى 
ــبب بحصول احلوادث املرورية  ــباب أخرى أهميتها متأتية من فاعلية آثارها في التس ذلك أس
كسوء األحوال اجلوية، وإهمال املشاة الذين يعبرون الشارع وإغفالهم احلذر، إلى جانب قيادة 
املركبات من أشخاصٍ غير مؤهلني بسبب فقدهم األهلية، أو كونهم دون سن الرشد وغيرها 

من األسباب.     
ــدة، أتضح أنَّ من بني  ــات التي أجرتها مراكز بحثية معتم ــتناد إلى العديد من الدراس باالس
العوامل الفنية واإلدارية املؤدية إلى التسبب بحوادث املرور، والتي تتحمل مسؤولية وقوعها 
ــوارع التي ينبغي أن تخضع عملية  ــة الش ــوهات في هندس جهات حكومية عدة هو التش
ــالمة  ــس ضامنة لس ــا، والطرائق املعتمدة في مهمة تنفيذها إلى أس ــط إلقامته التخطي
ــجام مع  ــرص اإلدارات على ضرورة تكييفها لالنس ــى أهمية ح ــتخدميها، باإلضافة إل مس
ــهدها املدن  ــات برامج عملية التنمية، وما يتبعها من التطورات التي يحتمل أن تش معطي
ــير املركبات اآلمن في الشوارع اهتمام  ــتراطات س في مجال النهضة العمرانية، إذ تلزم اش
ــاهمة في انسيابية احلركة املرورية  ــعها املس اجلهات ذات العالقة بكافة العوامل التي بوس
ــتخدمي الطرق، وبخاصة توفير اإلنارة والتيقن من  جودة األنواع املستخدمة  ــالمة مس وس
ــرعة إصالح ما يظهر من حفرٍ عميقة قد تؤدي الى حوادث،  ــاة، س منها، تأمني خطوط املش
ــرعة املركبات وعدم تعارض التخطيط إلنشاء الطرق مع مسارات خطوط اخلدمات  حتديد س
ــرب واملاء اخلام، إمدادات  ــوارع كاألنابيب الناقلة ملياه الش االجتماعية األخرى املارة حتت الش
ــالك الهاتف، منظومات اجملاري وغيرها، فعلى سبيل املثال ال احلصر  الطاقة الكهربائية، أس

قد يفضي عطب اإلشارة املرورية أو تعرضها خلللٍ في آلية عملها الى كوارثٍ مرورية .

@¡Ó�Çn€a@ÚÓ‡Ác
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الحديث مع من معه َّـ اِّـركبة أو استخدام 
هاتفه الجوال أثناء القيادةمن اسباب وقوع 
حوادث اِّـرور ويضاف إُّـ ذلك أسباب أخرى 
أهميتها متأتية من فاعلية آثارها َّـ 
التسبب بحصول الحوادث اِّـرورية كسوء 
األحوال الجوية وإهمال اِّـشاة الذين يعربون 
الشارع وإغفالهم الحذر

 لطيف عبد سالم
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د . طالل فائق الكمالي

ــم لإلصالح ... نحو حراكٍ متزنٍ يكون مآله  نع
ــث إصالحاً. ال  ــال أنْ يُولّد العب ح ــالح. مُ اإلص
تُصادروا إجنازاتكم. ال تُغيبوا دماء شهدائكم.
ــيلةً لغيركم، تدفعون بالغالي  ال تكونوا وس
ــنْ يتصدر  ــن بعدكم م ــي م ــس، فيأت والنفي
ــم أنكم رجال  ــم. لقد اثبت ــهد ويُغيبك املش

املبادئ والقيم والكبرياء، والقوة والعزم.

نتُم مؤمنني  ــون إنْ كُ ــم األعل ــال تهنوا فأنت ف
ــاع  ــا إتب ــه، ومنه ــات تطبيق ــالح وآلي باإلص
تعليمات املرجعية الرشيدة التي طاملا كانت 
ــراق والعراقيني  ــة كل احلرص على الع حريص
ــام األمور وقولوا كلمتكم،  وغيرهم.خذوا بزم
ــدام بالنظر واحلكمة والعقل.أمروا  وثبتوا األق
عليكم منْ تثقون بدينه وإنسانيته ووطنيته.

منْ تثقون بشجاعته ونزاهته وحكمته.

ــزن، وال يخاف في اهللا لومة  منْ ال يهن وال يح
ثال عنكم. الئم، ليكون لسان حالكم وممُ

وتنبهوا ملن يتربص بكم شراً من داخل العراق 
ــال  ــد راهن الكثيرون على إفش ــه، فق وخارج
ــاذه  ــبل إنق ــع س ــني، وجمي ــراق والعراقي الع

واالنعطاف به نحو السالم واألمن.
ــم يخرج اال  ــالً وقدوةً، فل ــني مث تذكروا احلس
ــداً، وال بطراً، وال  ــراً، وال مفس مصلحاً .. ال اش

ضاالً، وال ظاملاً.
ــس،  ــالح األنف ــالح إال بإص ــوا أنْ ال إص وتيقن
فيكون  مآل  ذلك إصالح الرعية والراعي. اهللا 
اهللا في الدماء. اهللا اهللا في احلق العام واخلاص.

ــعب  اهللا اهللا في حقوقكم وحقوق هذا الش
ــل فيكم. اهللا اهللا في  اجلريح الذي جعل األم

احلفاظ على مكتسباتكم وإجنازاتكم .

Ä˝ï¸a@ÒâÏq



ــتند  ــون من املس ــوف بان وتخ
االمن  ــتراتيجية  باس املتعلق 
ــن خمس  ــف م ــي املؤل القوم
ــذي  وال ــة،  صفح ــني  وخمس
ــهر كانون االول/  ــر في ش نُش
 .٢٠١٧ ــام  الع ــن  م ــمبر  ديس
حيث يتحدث القسم اخلاص 
ان  ــى  عل ــط  االوس ــرق  بالش
ــومة كانت  ــة املرس السياس
تهدف الى «احلفاظ على توازن 

القوى االقليمي املواتي».
وتساءل بانون عما يعنيه كل 
ــة جتديد  ــذا؛ كان ذلك مبثاب ه
ــى  ــودة ال ــدمي وع ــم الق للعال
حقبة حكم كيسنجر بحثاً 
ــي.  ــتقرار السياس ــن االس ع
لقد كان الهدف االساسي من 
قمة الرياض التي ذهب اليها 
ــكيل  ــام ٢٠١٧ تش ــب ع ترام
ــه املد  ــي وج ــف ف ــف يق حتال
ــني. ويعني  ــة االيراني والهيمن
ــب رؤية  «توازن القوى» بحس
بانون ارتياح الواليات املتحدة 
واستراتيجية  الراهن  للوضع 
احلرب»  ــن  ع «القاصرة  ــران  اي
ــذت املواجهة باجتاه  والتي اخ
حافة الهاوية، اال انه سمحت 
ــي املنطقة  ــاء ف ــران بالبق الي

الرمادية .
ــب اراد  ــون ان ترام ــد بان يعتق
ــى  ــوات ال ــران خط ــاع اي ارج
ــا، بإخراجها من  الوراء وعزله
ــوريا ومن لبنان  العراق ومن س
ــبه اجلزيرة  ــن اليمن في ش وم
التحالف  ــف  ويتأل ــة.  العربي
ــى ذلك من الواليات  الهادف ال
العربية  ــة  واململك ــدة،  املتح
ــج  اخللي ودول  ــعودية،  الس

واسرائيل .
ــدو احلقيقي.  ــني هي الع الص
لم تكن روسيا هي املشكلة. 
وكان حجم االقتصاد الروسي 
ــاد  اقتص ــم  بحج ــه  بأكمل
ــي  حوال اي  ــورك،  نيوي ــة  والي
ــون دوالر، بينما كان  ١,٥ تريلي
ــي قريباً من  ــاد الصين االقتص
ــن اقتصاد  ــح اكبر م ان يصب
الواليات املتحدة رمبا خالل ١٠ 

سنوات .
ــد ان  ــون يعتق ــزال بان ــا ي وم
ــعبوية القومية  ــة الش احلرك
ــام القدمي  ــن النظ ــة. ولك قوي
ــى القضاء على  كان قادراً عل
ــنة االولى  كل ذلك خالل الس
ــم يكن  ــم ترامب. ل ك ــن حُ م
النظام القدمي في طريقه الى 

االستسالم .
ــعبوية  الش احلركة  ــرت  اظه
ــوة الالزمة  ــا ال متتلك الق انه
ــي  السياس الصف  ــراق  الخت
ــب القوة  ــل ترام ــت. وميث الثاب
ــا  بإمكانه ــي  الت ــة  املدرع
اختراق الدور الذي اداه الرئيس 
ــن دون ان تفعل  ــون، م كلينت

شيئاً امام البقية .
ــون ان اجلمهوريني  ويعتقد بان
ــاع ترامب.  ــوا بإخض ــد قام ق
ــات  التخفيض ــت  وصب
ــة  مصلح ــي  ف ــة  الضريبي
الشركات بنسبة ١٠٠٪ وكان 
العجز في املوازنة باضافة ١,٥ 

ــوأ في  تريليون دوالر اجلزء االس
املهيمن  ــي  السياس الوسط 
ــول كل  ــار عقلية حص وازده
ــه اخلاصة.  ــي على صفقت لوب
ــاك أي حاجز مينع  لم يكن هن
ــح االمور  ــدوث ذلك، لتصب ح

اشبه مبستنقع.
ــن الدولة العميقة هي  لم تك

املشكلة بل دولة التحدي.
ــر ما جعل  ــرى بانون ان اكث وي
ــاد هو  ــةً لالنتق ــب عرض ترام
اخلطاب الذي القاه في منتدى 
ــي بتاريخ ٢٦  ــاد العامل االقتص
ــر ٢٠١٨  يناي ــي/  الثان ــون  كان
ــرا حيث  دافوس بسويس في 
النيويورك  ــة  صحيف خرجت 
ــو:  ــي، ه ــوان رئيس ــز بعن تامي
ــوس  ــى داف ــب ال ــل ترام «وص
ــر مرغوب فيه.  مثل ضيف غي
ــاء على  ــارات ثن ــا بعب وغادره

فكره البراغماتي».
ــاب  خط ان  ــون  بان ــد  ويعتق
ــابٍ  ــبه بخط ــب كان اش ترام
ــة التجارة حيث  يصلح لغرف
ــدم مصالح  ــى ما يخ ــر ال نظ
ــاه  وتبن ــوري  اجلمه ــزب  احل

بشكل اساسي.
ــات  وكان انتقاد ترامب جللس
ــتماع املدعي العام جيف  اس
ــد كان واثقاً  ــاً لبانون. فق مؤمل
ــن مبقدوره  ــم يك ــب ل ان ترام
ــق موثوق  ــول على صدي احلص

في مجلس الشيوخ .
ــزءاً كبيراً  ــم ج ــغل التظل ش
ــتند  ــاس الذي يس ــن االس م
ــاً كصبي في  اليه ترامب متام
الرابعة عشرة من عمره شعر 

ــن دون وجه  ــتُهدف م بأنه اس
ــتطاعتك  باس ــس  ولي ــق.  ح
التحدث اليه مبنطق الراشدين 

بل عليك بالضرورة استخدام 
منطق املراهقني.

البعض، خالل االشهر  تفهم 
الستة االولى من انتقال دونالد 
ترامب الى البيت االبيض كثرة 
ــالم. لقد كان  ــه في االع تناول
ــاً. لم يكن ترامب  االمر مخيف
يأتي الى عمله حتى الساعة 
ــاً. وفي  ــرة صباح احلادية عش
كثير من االوقات كان يشاهد 
ــني  ــراوح ب ــرة تت ــاز لفت التلف
ست ساعات وثماني ساعات 
ــاءل بانون : فكر  يومياً. ويتس

ــون عقلك  ــف ميكن ان يك كي
وسط اجواء كهذه؟

ــى بانون انه تعود ان يقول  ادع
ــذا  ــن ه ــف ع ــب: «توق لترام

التصرف اللعني».

ــو، كان  ــع ماراالج ــي منتج ف
ترامب يعود من لعب اجلولف. 
ــوم  ي ــرة  ظهي ــك  ذل ــون  ويك
ــباط/ فبراير او  ــبت من ش س
ــن جمالٍ  ــارس. يا له م آذار/ م
ــياء في  اخاذ. احد اجمل االش
ــث في  ــا متك ــم. ميالني العال
ــب  ــاورة. كان ترام ــة اجمل الغرف
ــات  نقاش ــج  برنام ــاهد  يش
ــق دي على قناة  اعضاء الفري
ــن هم بنظر  ــي إن إن الذي الس
ــون حاقدون للغاية، فيزداد  بان
ــأله:  ــه. وكان بانون يس حنق
«ماذا تفعل؟ ملاذا تفعل ذلك؟ 
توقف عن ذلك؛ فهو بال مغزى. 

استمتع فقط».
وغالباً ما يكون رد ترامب: «هل 
ــا كذبة لعينة.  ترى ذلك؟ انه

من هم بحق اجلحيم؟...».
وينصحه بانون: «اذهب وداعب 
ــض ترامب  ــم يق ــا». ل ميالني

ــن الوقت كذلك مع  الكثير م
ــن  ــارون بعد بلوغه س ــه ب ابن

احلادية عشرة.
ــه صديق  ــعر بانون ان لم يش
ــن لترامب  ــم يك ــب، ول لترام
ــد  لق ــون.  حقيقي ــاء  اصدق
ــخص يعيش  ــبه بش كان اش
ــينات  ــي املاضي، في خمس ف
ــن هم  ــالً مل ــركا. وكان رج امي
حوله من رجال وصاحباً اصيالً 

ألصحابه.
ــركات  ــون ان احل ــد بان ويعتق
النسوية من قبيل MeToo# و

بديالً  TimesUp# كانت تخلق 
ــيطرة النظام  ــة س ــن نهاي م

الذكوري السائد.   
ان:  ــول  الق ــى  ال ــص  ويخل
ــوذج املثالي  ــب هو النم «ترام

ــتهدفه تلك احلركات».  ملا تس
«انه مثال لألب السيئ والزوج 
ــام  ق ــذي  ال ــب  واحلبي ــع  املري
ــراراً ثم تخلى  ــك م مبضاجعت
عنك، بعد ان منحته شبابك. 

ولكن ها هو ذا يهجرك. ومثاال 
ــي العمل  ــيئ ف ــرك الس ملدي
ــف عن التحرش  الذي ال يتوق
ــبب في احلاق االذى  بك والتس

بكِ طوال الوقت».
ــدات ترامب اقرب  ــت تغري كان
ما تكون الى اعالن حرب على 
ــل العام ٢٠١٨.  ــا في اوائ كوري
ولم يعلم عامة الناس القصة 
ــي  ــر الت ــن اخملاط ــة ع الكامل
ــراط ترامب  ــن انخ ــت ع نتج
ــمالية كيم  وزعيم كوريا الش
ــربٍ كالمية  ــغ اون في ح جون

على املأل.
ــي اليوم االول  بدأت القصة ف
ــدة  ــنة اجلدي ــة الس ــن بداي م
ــه  في ــم  ــر كي يذك ــاب  بخط

ــي  ــس االميرك ــم والرئي العال
بأسلحته النووية.

«هذا ليس مجرد تهديد بل هو 
ــدي زراً على طاولة  ــع ألن ل واق
ــلحة  االس ــالق  الط ــي  مكتب

النووية»، بحسب اعالن كيم. 
«إن جميع االراضي االميركية 
ــال ضرباتنا  ــن مج ــع ضم تق
النووية». لقد كان ذلك تهديداً 

قبيحاً ومستفزاً.

وقال الرئيس ترامب بعد تلقيه 
املوجز الرئاسي اليومي بتاريخ 
ــي/ يناير: «االمر  ٢ كانون الثان
في هذا املنصب اشبه بلعب 

خمسة ادوار بوكر في الوقت 
نفسه. نحن فائزون حالياً في 
ــغلة  اغلب االدوار. ايران منش
بنفسها اآلن ونظامها احلاكم 
يرزح حتت ضغط هائل. بينما 
ــية  خش ــتان  باكس ــد  ترتع
ــاعداتنا  ــع مس ــدان جمي فق
االمنية واملالية. وستذعن لنا 
ــي احملادثات  ــا اجلنوبية ف كوري
ــا  ــع كوري ــة م ــام الصفق وامت
الشمالية». وبدا ترامب وكأنه 
يعتلي قمة العالم ولكنه لم 

يذكر دور البوكر اخلامس.
ــة محض  ــلطة احلقيقي الس

خوف.
كان الرد على كوريا الشمالية 
ــس  ــي نف ــوف ف ــث اخل ــو ب ه
ــال ترامب  ــغ اون. ق كيم جون
ــرد متنمر..  ــه مج ــر «ان لبورت
وللتعامل  قوي.  ــخص  انه ش
ــخاص يجب  ــؤالء االش مع ه
ــوف اقوم  ــون اقوياء. س ان نك

بتخويفه واتدبر امره».
ــل ترامب في ذلك املساء  ارس
ــالل  ــن خ ــاخرة م ــالةً س رس
ــديّ  ل ــا  «م ــا  مفاده ــدة  تغري
ــببت في  ــر مما لديك» تس اكب
صدمة البيت االبيض واجملتمع 

الدبلوماسي، وهي:
ــغ اون ان الزر  ــم جون «قال كي
النووي موجود باستمرار على 
ــخص  ــه. هل ميكن لش مكتب
ــن فضلكم ابالغ نظامه  ما م
ــوع ان لديّ  ــه اجل ــذي يعض ال
ــه اكبر  ــاً، لكن ــاً زراً نووي ايض

كثيراً واكثر قوة مما لديه، كما 
ال». ان زري النووي فعّ

التغريدة مخاوف  ــك  تل اثارت 
 ١٦ ــت  اخفق ــث  حي ــم،  كي
ــة  ــار صاروخي ــة اختب محاول
ــنوات  من اصل ٨٦ خالل الس
الست االخيرة بحسب مركز 
لدراسات عدم  مارتن  جيمس 

االنتشار النووي.
ــس الواليات املتحدة  وكأن رئي
ــاهد  املش ــد  اح ــص  يتقم
ــم «الدكتور  ل ــهيرة في فِ الش
ــذي  ــر ال ــترينجلوف». االم س
ــت  االنترن ــع  مجتم ــد  افق

صوابه.
ــة  صحيف ــاب  حس ــارع  وس
الواشنطن بوست على تويتر 
ــي:  ــاح اآلت ــر االيض ــى نش ال

«ليس هناك أي زر نووي».
ــاعد  ــني كال، مس ــرّد كول وغ
ــي  ف ــابق  الس ــاع  الدف ــر  وزي
ــا: «هؤالء  ــس اوبام ادارة الرئي
ليسوا متخوفني حيال وجود 
ــم  ــي. لكنه ــى احلرف زر باملعن
هلعون بشأن احلالة العقلية 
ــل املاليني  ــل بإمكانه قت لرج

من دون اخذ اذن احد».
وتساءل الكثيرون عبر تويتر ان 
ــروط  كان ترامب قد انتهك ش
خدمة منصة تويتر من خالل 
ــرب نووية.  ــن ح التهديد بش
واستذكر آخرون عبارة هيالري 
كلينتون من خطاب حملتها 
ــل  «الرج  :٢٠١٦ ــو  يولي ــي  ف
ــتطيع ان تستدرجه  الذي تس
ــالً ميكننا  ــس رج ــدة لي بتغري
ــوق به عندما يتعلق االمر  الوث

باالسلحة النووية».
ــدة ترامب من  ــم تخلُ تغري ول
ــث  ــا. حي ــني له ــود داعم وج
ــه  ــاب مقال ت ــد الكُ ــم اح خت
ــنطن  الواش ــة  صحيف ــي  ف
ــل  «مث ــة:  احملافظ ــر  اكزامين
ــد  اح ــي  اخلارج ــور  التص
ــام  ــية ام ــات الرئيس التحدي
اوباما:  باراك  السابق  الرئيس 
ــداء على حدٍ  من اصدقاء واع
سواء ذلك انه كان متردداً في 
القوة  ــاق  ــف كامل نط توظي
ــة .. اعتقد ان ترامب  االميركي
كان محقاً في اداء الدور وتبني 

النهج املعاكس».
ــفِ ترامب بذلك. كما  لم يكت
ــه يكفي  ــاً بأن ــم يكن قانع ل
لدولة مبكانة الواليات املتحدة 
ــي القوة  ــل قمة العالم ف حتت
ــة ان تصدر تهديداً غير  النووي

مسبوق مثل هذا.
ــض  ــت االبي ــاق البي ــي نط وف
ــك  ــر ذل ــن دون نش ــط، وم فق
على املأل، اقترح ترامب ارسال 
ــيأمر  تغريدة تبني انه كان س
جميع اسر القوات االميركية 
ــر القوات  ــن افراد أًس اآلالف م
ــا ٢٨٥٠٠ مبغادرة  البالغ عدده

كوريا اجلنوبية.
ــن  ــاً م ــد ان تصرف ــن املؤك م
ــي لكوريا  يعن ــل  القبي ــذا  ه
الشمالية ان الواليات املتحدة 
جادة في استعدادها للحرب.

ملف
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يعتقد بانون ان خطاب ترامب كان اشبه 
بخطابٍ يصلح لغرفة التجارة حيث نظر 
اُّـ ما يخدم مصالح الحزب الجمهوري 

وتبناه بشكل اساسي

H65I@Ú‘‹ßa

يتألف التحالف الهادف اُّـ ذلك من 
الواليات اِّـتحدة واِّـملكة العربية 
السعودية ودول الخليج واسرائيل

ترامب
بانون

نتنياهو
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ــية نرى  « كعادتها دائماً في احتاف القارئ بكل ما جد من كتب ذات أهمية كبيرة تتعلق مبوضوعات سياس

ــات الرئيس  ــأن سياس ــئلة كثيرة بش لزاماً أن يطلع عليها القارئ العزيز.. في هذا الكتاب اجابات عن اس

األمريكي املثير للجدل (دونالد ترامب) احمللية وحول السياسة اخلارجية األمريكية احلالية جتاه العالم أجمع.. 

والبد من االشارة بأن مؤلف هذا الكتاب «بوب يبشور وودورد» هو أحد أشهر الصحفيني األستقصائيني في 

التأريخ األمريكي واكثرهم احتراماً إذ عمل الكثر من (47) عاماً في صحيفة الواشنطن بوست وحاز جائزتي 

بوليتزر اضافة الى حفنة من اجلوائز املرموقة االخرى كما انه شارك في تأليف (18) كتاباً كانت االكثر مبيعاً 

ــأن كيف أمر ترامب بأغتيال  ــاؤالت بش في الواليات املتحدة االمريكية.. في جانب من هذا الكتاب ثمة تس

ــد)؟ ومن الذي جتاهل أوامره؟ ومالذي جعل الرئيس األمريكي يصف محادثاته  ــوري (بشار األس الرئيس الس

ــي بأنها (موجعة).. كتاب يصفه مؤلفه بالقوة والواقعية في حني ينعته ترامب بأنه «تضليل  مع السيس

للجماهير» أملني لكم أن تبحروا مع امواج الكتاب وكل يغرف ما يريد».
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العراقي  االحتاد  قدم 
الى  طلباً  القدم،  لكرة 
اجل  من  اخلليجي  نظيره 
كأس  بطولة  استضافة 
 “٢٥ ”خليجي  اخلليج 

املقبلة.
وذكر موقع االحتاد العراقي 
لكرة القدم أن ”نائب رئيس 
احتاد كأس اخلليج العربي 
جاسم  القدم،  لكرة 
الشكيلي، اعلن ان هناك 
العراقي  االحتاد  من  طلب 
الستضافة  القدم  لكرة 

خليجي ٢٥“.
”االحتاد  أن  املوقع  وأضاف 
في  سينظر  اخلليجي، 

خالل  العراقي  الطلب 
العمومية  اجلمعية 
هامش  على  تنعقد  التي 

خليجي ٢٤“.
سيواجه  العراق  أن  يذكر 
مستهل  في  عمان 
ببطولة خليجي  مبارياته 
 ٢٧ في  الدوحة  في   “٢٤”

تشرين الثاني املقبل.

أكد رئيس االحتاد العراقي لكرة القدم 
أسود  مباراة  أن  مسعود  اخلالق  عبد 
في  ستقام  إيران  ومنتخب  الرافدين 
موعدها ومبلعب جذع النخلة مبدينة 

البصرة.
وقال مسعود في تصريح صحفي 
ستكون  للمباراة  ان«حتضيراتنا 
بوقت مبكر من أجل إجناح مهمة 

لن  السياسية  والظروف  استضافتها، 
تؤثر عليها».

نظيره  مع  العراقي  املنتخب  وسيلعب 
الثاني  تشرين   / نوفمبر   ١٤ يوم  اإليراني 
لكأس  املؤهلة  التصفيات  في  املقبل 

العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣.
أن  ويعي  يتابع  اآلسيوي  «االحتاد  وبني: 
على  تأثير  لها  ليس  السياسية  الظروف 
وأهل  الوطني،  املنتخب  مباريات  سير 
الكثير  وأن جنحوا في  لهم  البصرة سبق 

منتخبنا  وسيكون  املناسبات،  من 
نتيجة  يحقق  أن  في  ونأمل  املوعد  على 

إيجابية».
وأشار إلى أن االحتاد اآلسيوي حدد احلكم 
إلدارة  مخادمة  أدهم  األردني  الدولي 

املباراة.
يتصدر  العراقي  املنتخب  أن  إلى  يذكر 
اجملموعة الثالثة برصيد ٧ نقاط من فوزين 
مع  والتعادل  وكمبوديا  كوجن  هوجن  على 

البحرين.

ــني  ــرطة ٣ العب ــق الش ــتعاد فري اس
ــد متاثلهم  ــاب لإلصابة، بع من الغي
ــفاء التام وعودة العب رابع بعد  للش
ــباب  ــة ألس ــرة املاضي ــاب الفت أن غ

عائلية.
صالح،  ــد  أحم وقال 
ــاعد  املس ــدرب  امل

ــرطة،  الش لفريق 
في تصريحات 

أن  ــة  خاص
ــق  ي لفر ا
د  ــتعا س ا
ــي  ث لثال ا

وهم  املصاب 
ــم  ــرار جاس ك
ــالم  س ووليد 
ناطق،  وسعد 

ــد  بع

ن  أ
ــاركوا  ش

ــات  التدريب ــي  ف
ــة  بدني ــة  بجاهزي ــم  وه ــة  اجلماعي

جيدة.
وأضاف «الالعب الرابع 

هو فيصل جاسم 

الذي انخرط مجددًا بتدريبات الفريق 
ــبب  ــد أن غاب الفترة املاضية بس بع
ــوف  ــي صف وبالتال ــقيقه،  ــاة ش وف
الفريق باتت مكتملة والفريق يكمل 

حتضيراته بشكل يومي».
ــا مباراة مهمة  وتابع صالح «تنتظرن

ــادس  أمام نواذيبو املوريتاني في الس
من نوفمبر / تشرين ثان املقبل، ضمن 
ــات ذهاب ثمن نهائي كأس  منافس

محمد السادس لألندية األبطال».
ــار إلى أن الفريق سيواجه  فريق  وأش
احلدود بلقاء ودي من أجل احلفاظ على 
ــتئناف  اجلاهزية التامة وحتضيرًا الس
ــك للمباراة  ــات الدوري وكذل منافس

املرتقبة أمام نواذيبو املوريتاني.

من جانب اخر 
ــاعد  ــؤي صالح، املدرب املس أوضح ل
لفريق القوة اجلوية، أن الفريق يواصل 
ــة مولودية اجلزائر،  حتضيراته ملواجه

املقررة يوم اخلميس املقبل، في ستاد 
ــالء الدولي، ضمن ذهاب دور الـ١٦  كرب
ــة  ــادس لألندي ــد الس ــكأس محم ل

األبطال (البطولة العربية).
وقال صالح في تصريحات  إن الفريق 
ــكل يومي من  يواصل حتضيراته بش
ــدات التدريبية في ملعب  خالل الوح
الطاقم  النادي حتت إشراف 
ــدرب  امل ــادة  بقي ــي  الفن
ــو وبصفوف  ــوب أوديش أي
ــة  وبروحي ــة  مكتمل

عالية لالعبني.
ــق  «الفري ــاف  وأض
ــق  لتحقي ــعى  يس
ــاراة  مب ــي  ف ــوز  الف
الذهاب على أن تسهل 
ــاراة  ــي مب ــا ف مهمتن
ــودة باجلزائر، رغم  الع
ــرات  املظاه أن 
ــد أخرت  ق
ــض  بع

ء  لشي ا
ــا  تن ا حتضير

ــف  توق ــالل  خ ــن  م
ــات الدوري كون املباريات  منافس
ــكل  ــق بش ــز الفري ــة جته واملنافس

أفضل».
ــار إلى أن الفريق سيغادر يوم  وأش

ــة  ــى مدين ــاء  ، إل ــد الثالث غ

كربالء واملباشرة بالتحضيرات هناك 
ــة، الفتًا  املرتقب ــرًا للمواجهة  حتضي
ــيكون الفوز ال غير  ــى أن الهدف س إل
ــتكون أصعب  ــودة س ــاراة الع ألن مب

كونها في ملعب املنافس.
ــة  ــوة اجلوي ــق الق ــى أن فري ــار إل يش
ــد الفوز  ــن النهائي بع ــل إلى ثم تأه
ــي في اجلولة  ــاملية الكويت على الس

املاضية.
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ــابق، عدنان  ــلم النجم الدولي الس س
ــال، دليل ادانة االحتاد العراقي لكرة  درج
ــداد اجلديدة  ــة بغ ــدم، الى محكم الق
ــى النظام  ــأن قضية التصويت عل بش

الداخلي.
وقال مصدر مقرب من درجال في تصريح   
ــجيل مصور  إن ”درجال حصل على تس
ــة العامة بتاريخ  كامل الجتماع الهيئ
٢٠/٠٥/٢٠١٧ والذي يؤكد عدم املصادقة 
ــك  ذل ــي  ف ــي  االساس ــام  النظ ــى  عل

االجتماع“.

ــجيل مت  ــخة من التس واضاف ان ”نس
ــد حيدر  ــى احملامي محم ــليمها ال تس
ــى  ال ــا  اوصله ــدوره  ب ــذي  ال ــون،  حس
محكمة بغداد اجلديدة وبالتالي اصبح 
ــي  ــاً ف ــي  حرج ــاد العراق ــف االحت موق

القضية“.
ــه مت  ــد ان ــرة، يؤك ــاد الك ــر أن احت يذك
التصويت على النظام الداخلي لالحتاد، 
ــكوى لدى  ــال بش ــني تقدم درج ــي ح ف
ــام وعدم  ــر االحتاد للنظ ــة بتزوي احملكم

التصويت عليه
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@‚Öb‘€a@èÓ‡®a@ı˝iä◊@Ú»”Ïfl@›j”@ÚÌÏ¶a@ÒÏ‘€a@pa7ö§@‚bflc@’ˆb»€a@ÖÜ∞@Ä˝ï@˚€
الشرطة يستعيد الثالثي المصاب قبل موقعة نواذيبو في البطولة العربية لالبطال 

املمتاز  الدوري  مباريات  تأجيل  السلة،  لكرة  العراقي  االحتاد  قرر 
بسبب االحداث التي تشهدها البالد بعد اندالع التظاهرات.

وقرر االحتاد تأجيل املباراة املؤجلة من اجلولة الثانية التي كان من 
املقرر اقامتها بني النفط ودهوك على قاعة الشعب اليوم االثنني  

، إلى إشعار آخر.
واليوم االثنني ايضاً، كان من املقرر اقامة املباراة املؤجلة بني احللة 
ونفط اجلنوب على قاعة احللة، إال انها سيتم تأجيلها ايضاً بسبب 

التظاهرات ومنع التجوال في احملافظات الوسطى واجلنوبية.
احتاد السلة ليس هو الوحيد الذي اجل مبارياته، فاالحتاد العراقي 
لكرة القدم، قد اعلن،   اجلمعة، تأجيل اجلولة اخلامسة من الدوري 

املمتاز بسبب التظاهرات.

@›Óudm@NNpaäÁbƒn€a@kjéi
ãbn‡Ωa@Ï‹é€a@âÎÜ€a@pbÌâbjfl

@�bj‹ü@‚Ü‘Ì@Ô”aä»€a@Öb§¸a
wÓ‹®a@êd◊@Úœbönç¸

b���ÁÜ��«Ï���fl@Ô����œ@Êaä���ÌgÎ@÷aä»���€a@Ú���Ë��uaÏ����fl@Z@@ÖÏ»éfl

تسبب اهمال اداري من قبل ادارة نادي النجف الرياضي، بأزمة بينها 
وبني جنم الفريق صالح سدير خالل األيام القليلة املاضية.

وقال مصدر في إدارة النادي   إن ”العب نادي النجف صالح سدير، طالب 
إدارة النادي بتزويده بنسخة من عقده مع الفريق“.

ضياعه“،  بعد  العقد  متتلك  ال  بانها  سدير  أبلغت  ”اإلدارة  أن  وأضاف 
مشيراً إلى أن ”الالعب اضرب عن تدريبات الفريق ويفكر برفع شكوى 

ضد النادي“.
ان يذكر ان النجف مير بأزمة على جميع املستويات،  اال 

ت الفريق حقق نتائج مقبولة بعد مرور اربع  ال جو
من الدوري املمتاز.

@·¨@lä‘Ì@âaÖg@fib‡Áa
Öb‰€a@ÒâÖbÃfl@Âfl@—v‰€a لكرة العراقي  االحتاد  رئيس  اكد 

أن  مسعود،  اخلالق  عبد  القدم، 
دوري  في  ستزداد  العراق  مقاعد 

أبطال آسيا ٢٠٢١.
في  اآلسيوي  االحتاد  وأعلن 
التنفيذية  للجنة  اجتماع   
القدم،  لـكرة  اآلسيوي  لالحتاد 
تطوير مسابقة دوري أبطال آسيا 
جديدة  أندية  ثمانية  بإضافة 
نادياً   ٤٠ اإلجمالي  العدد  ليكون 

مجموعتني  إضافة  عبر  وذلك 
الغرب  في  واحدة  جديدتني 

واألخرى في الشرق.
وقال مسعود في حديث  صحفي 
القدم،  لكرة  االسيوي  «االحتاد  إن 
دوري  في  األندية  عدد  زيادة  قرر 
ستزداد  وبالتالي  آسيا،  أبطال 
فرص األندية العراقية باملشاركة 

في نسخة ٢٠٢١».
االسيوي،  «االحتاد  أن  وأضاف 
باملقاعد  االن  حتى  يبلغنا  لم 

بذلك  ستقوم  لكنها  اإلضافية، 
القليلة املقبلة، وقد  خالل األيام 
يكون لنتائج األندية العراقي في 

البطولة دور في ذلك».
مبقعد  يشارك  العراق  ان  يذكر 
آسيا،  أبطال  دوري  في  ونصف 
نسخة  في  سيشارك  حيث 
الشرطة  بناديي  ٢٠٢٠ عن طريق 

والزوراء.

bÓçe@fib�ic@âÎÖ@ø@ÖaÖånç@÷aä»€a@Ü«b‘fl@ZÒäÿ€a@Öb§a@èÓˆâ

حددت وزارة الشباب والرياضة، موعد اجتماعها باالحتادات الرياضية ملناقشة 
مستجدات العمل الرياضي.

رياض،  احمد  والرياضة،  الشباب  ”وزير  أن  صحفي  بيان   في  الوزارة  وذكرت 
وغير  االوملبية  الرياضية  االحتاد  مع  اجتماعا  املقبل  االربعاء  يوم  سيعقد 

االوملبية وجلنة القرار ١٤٠“.
وأضافت أنه ”سيتم خالل االجتماع الذي سيعقد في مقر الوزارة مناقشة 
املناسبة  الظروف  وتهيئة  الرياضي،  العمل  ومستجدات  االحتادات  اوضاع 
آليات  نظر ممثليها، فضال عن بحث  لوجهات  واالستماع  االحتادات  لعمل 

العمل للمرحلة املقبلة“

@Ü«Ïfl@ÖÜ§@ÚôbÌä€aÎ@lbjí€a
ÚÓôbÌä€a@paÖb§¸a@…fl@bË«b‡nua

واصل نادي الزوراء، تدريباته اليومية على ملعب 
الشاجلية في  بغداد استعداداً لالستحقاقات 
املقبلة.وقال عضو الهيئة اإلدارية للنادي عبد 
الزوراء،  ”نادي  إن  تصريح    في  رشيد  الرحمن 
للمباريات  استعداداً  اليومية  تدريباته  واصل 
رشيد،  املمتاز“.وأوضح  الكرة  دوري  من  املقبلة 
التظاهرات في بغداد،  ”بالرغم من احداث  أنه 

على  اصروا  والالعبني،  التدريبي  الكادر  ان  إال 
أن  إلى  مشيراً  اليومية“،  التدريبات  مواصلة 
”النادي سيخوض مباريات ودية خالل األسبوع 
اعلن  قد  كان  الكرة،  احتاد  أن  اجلاري“.يذكر 
املمتاز،  الدوري  من  اخلامسة  اجلولة  تأجيل 

بسبب التظاهرات التي تشهدها البالد

تعرض  إصابة  تاي،  املواي  لعبة  احتاد  اعلن 
العب املنتخب الوطني، علي الكناني، بإصابة 

خطيرة خالل التظاهرات في العاصمة بغداد.
وقال احتاد املواي تاي في بيان صحفي إن ”العب 
الكناني،  علي  تاي  للمواي  الوطني  منتخبنا 
التظاهرات  خالل  خطيرة  اصابة  الى  تعرض 

بحقوقهم  فيها  يطالبون  والتي  القائمة 
املسلوبة“.

علي  البطل  نقل  ”مت  أنه  البيان،  وأضاف 
الكناني الى مستشفى الكندي الجراء تداخل 

جراحي“.
الالعب  امام  انسحب  قد  الكناني،  أن  يذكر 
في  املاضية  العالم  بطولة  في  االسرائيلي 

تايالند وحصل على ”وسام شرف“

@êâaÏ‰€a@NNpaäÁbƒn€a@taÜya@Âfl@·Àä€bi
ÚÓflÏÓ€a@pbjÌâÜn€a@›ïaÏm

ÖaÜÃi@ÒäÁbƒm@fi˝Å@bm@aÏ‡‹€@÷aä»€a@kÇn‰fl@k«¸@Úibïg



كشف ليونيل ميسي، جنم برشلونة، عن رغبته في اللعب باألرجنتني 
قبل إنهاء مسيرته مع كرة القدم. وقال ميسي، في تصريحات لشبكة 
ا،  عمومً باألرجنتني  اللعب  في  أرغب  «كنت  األرجنتينية:   «tycsports»
ا أذهب إلى امللعب مع رجل عجوز وأرى اجلمهور،  حيث إنني كنت دائمً
ا». وأضاف: «كما أن املشاركة في مباراة كالسيكو هنا  وكان ذلك رائعً
أمر فظيع. إنها حتمل نفس القدر من املنافسة على املستوى الرياضي 
في كل مكان، ولكن الناس هنا يعيشون اللقاء بشكل مختلف». وتابع: 
يعني  الكالسيكو  في  الفوز  وعدم  األرجنتني،  في  جنونًا  أكثر  «إنهم 
فلن  إذا خسرت  ولكن  الفوز،  يريد حتقيق  اجلميع هنا  أن  الكثير، حيث 
تستطيع ترك منزلك». وواصل: «جميع مباريات الكالسيكو متشابهة 
سواء في روساريو، قرطبة، ريفر- بوكا، إندبندينتي – راسينج، حيث إن 
الناس هنا ينقلون اجلنون اليومي إلى كرة القدم وهذه كارثة». وأكمل: 

«نحن نعيش حالة مشابهة للكالسيكو عندما نشارك في التصفيات 
مع منتخب األرجنتني، كما أننا نسافر في جميع أنحاء أمريكا اجلنوبية، 
وهناك لن يسمحوا لك بالنوم ويقضون الليل في رمي كل شيء على 
أريد  ال  أنني  ا  دائمً أقول  بويز؟  أولد  نيولز  في  «اللعب  وأردف:  الفندق». 
مغادرة برشلونة، ولكن لدي حلم أن أمتكن من اللعب في هذا الفريق. 
ال أعرف ما إذا كان ذلك سيحدث بالفعل أم ال، ألن لدي عائلة قد يتفوق 
به  بويز حلمت  أولد  نيولز  «اللعب في  واستطرد:  رغبتي».  قرارها على 
منذ أن كنت صغيرًا، لكن لدي عائلة، وثالثة أطفال، كما أنني أعيش في 
مكان أعطاني كل شيء، وهناك أكون هادئًا وأمنح أطفالي مستقبالً 
إلى  النظر  من  أكثر  العائلية  األمور  هذه  في  نفكر  «نحن  ا».وأمت:  رائعً
حلمي، ولكني سأحاول إقناع العائلة، ألن اليوم علينا إقناع األطفال 
ا، تياجو رائع ولديه أصدقاء وعندما نكون في األرجنتني يريد العودة  أيضً

إلى أصدقائه، وهذا يجعل كل شيء يزداد صعوبة». ��
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التدهور االقتصادي في تشيلي تسبب في اندالع 
سبستيان  التشيلي  الرئيس  بر  جتُ قد  مظاهرات 
ا  حتجًّ مُ  ٢٠ مقتل  بعد  التنحي  على  بنييرا 
باإلصالحات  ووعوده  اعتذاره  من  الرغم  على 

االقتصادية.
عن  تقريرًا  نشرت  البريطانية  الغارديان  صحيفة 
واالعتذار  تشيلي  شهدتها  التي  االحتجاجات 
الرئاسي املتأخر. وأشار التقرير إلى تدفق عشرات 
التشيلية  العاصمة  إلى  احملتجني  من  اآلالف 
مع  واشتباكهم  مشتعلة،  متاريس  ووضعهم 
اعتذار  فشل  أن  بعد  الشغب  مكافحة  شرطة 
ووعوده  بنييرا  سبستيان  التشيلي  الرئيس 
االضطرابات  إخماد  في  االقتصادية  باإلصالحات 
وأعمال الشغب التي أسفرت عن مقتل ما ال يقل 

عن ١٨ فردًا .
وكان الرئيس التشيلي سبستيان بنييرا قد أعلن 
تتضمن  اقتصادية  إصالحات  عن  املاضي  الثالثاء 
األدنى  واحلد  التقاعدي احلكومي  املعاش  زيادة في 
األعمال  رجل  إن  كثيرون  يقول  ولكن  لألجور. 
ا استجاب بعد  العمر ٦٩ عامً البالغ من  امللياردير 
الغضب  تهدئة  في  فشل  إعالنه  وأن  األوان  فوات 

في الشوارع. 
ا أكثر استرضاءً وذلك بعد  وقد اتخذ بنييرا موقفً
اعتذاره وإعالنه عن خطة تطالب بزيادة احلد األدنى 
دوالرًا   ١٥١ من  الشهرية  التقاعدية  للمعاشات 
الشهري  لألجر  األدنى  احلد  وزيادة  دوالرًا،   ١٨١ إلى 
أسعار  زيادة  وإلغاء  دوالرًا   ٤٨١ إلى  دوالرًا   ٤١٣ من 
الشهر  في  التنفيذ  حيز  دخولها  املقرر  الكهرباء 
ا  القادم. كما تتضمن اإلصالحات االقتصادية أيضً
 ١١ يزيد عن  ما  يجني  من  زيادة ضريبية على كل 

ألف دوالر شهريًا. 
في السياق ذاته، نشر موقع الكاتبان سيباستيان 
«تشيلي  أن  فيه  أكدا  مقاالً  مارتن  وكارال  لينك 

تقاوم وأن الشعب بات يرفض الصمت بعد اآلن». 
وبداية من ١٨ أكتوبر (تشرين األول) اجلاري، تصاعد 
غضب احلراك الشعبي الذي بدأ بتظاهرات طالب 
املرحلة الثانوية الذين قاموا باالحتجاج ضد زيادة 
أن  أحد  يتوقع  لم  ولكن  املواصالت.  وسائل  رسوم 
الدعوة لالحتشاد ستشعل شرارة احتجاج  هذه 

الشعب التشيلي . 
جميع  في  العارمة  املظاهرات  هذه  سبب  إن 
املتكافئ  غير  االقتصادي  النظام  هو  البالد  أنحاء 
السنوات  عشرات  خلقته  الذي  اإلطالق  على 
من  زادت  التي  اجلديدة  الليبرالية  سياسات  من 
األجور  بقيت  بينما  باستمرار  املعيشة  تكاليف 

في حالة ركود.
زيادة  عند  تقف  ال  املشكلة  أن  الكاتبان  وأضاف 
أسعار وسائل املواصالت؛ بل تتعلق بنظام املعاش 
والفساد  الصحية  والرعاية  والتعليم  التقاعدي 
وحصانة النخب واحلياة احملفوفة باخملاطر، ويتعلق 
د  تُعَ حيث  واإلذالل،  الظلم  من  بسنوات  ا  أيضً

ت  صخصَ تشيلي البلد الوحيد في العالم الذي خُ
به  الشهري  التقاعد  دخل  ويبلغ متوسط  مياهه 

٢٠٠ دوالر.
التشيلي  الشعب  من  أعداد مهولة  وقد شاركت 
وفي  الفعاليات.  من  واسعة  من  مجموعة  في 
األول)، خرج  (تشرين  أكتوبر  والعشرين من  احلادي 
مئات اآلالف من الناس إلى الشوارع وأوقفوا حركة 
املتظاهرون  ويقيم  عام.  إضراب  في  االقتصاد 
اجملاورة  األحياء  على  السيطرة  ويحكمون  حواجز 
ويشاركون في عصيان مدني عبر التهرب من تذاكر 
رموز  ضد  نضالية  بأعمال  ويقومون  العام  النقل 

الظلم الرأسمالي.
كيف ترد الحكومة؟

عقب االحتجاجات العفوية التي هبت في جميع 
أعلنت  اجلنوب،  إلى  الشمال  من  والقرى  املدن 
امللياردير  بنييرا،  سبستيان  بقيادة  احلكومة 
أرسل  حيث  الطوارئ،  حالة  املتطرف،  اليميني 
الشعب  الشوارع إلخماد حق  إلى  اجليش  بنييرا 
في  جتوال  حظر  وفرض  االحتجاج  في  املشروع 
السابعة  العاشرة مساءً حتى  الكبرى من  املدن 
ليكون  ذلك  بعد  التجوال  حظر  واشتد  ا.  صباحً
من الثامنة مساءً ثم السادسة مساءً في بعض 

املدن .
تشهدها  لم  األحداث  هذه  أن  إلى  التقرير  ولفت 
بينوشيه،  أوجستو  حكم  انتهاء  منذ  البالد 
الواليات  نصبته  الذي  العسكري  الديكتاتور 
ولكن   .١٩٨٩ عام  في  لتشيلي،  ا  رئيسً املتحدة 
ومواصلة  التجوال  حظر  حتدي  قرر  الشعب 
أنحاء  جميع  وشهدت  شجاعة.  بكل  النضال 
بأونٍ ومالعق  الناس  البالد تظاهرات يحتج فيها 
النتفاضة  والدعم  التضامن  إلظهار  خشبية 
«بنييرا»  يتنحي  تطالب  هتافات  ورددوا  الشعب. 
وتؤكد في كل ركن من أركان البالد أن «الشعب 

املتحد لن يُهزم».
من هم اِّـحتجون؟

في هذه التظاهرات توحد فقراء الشعب التشيلي 
الشوارع  إلى  وخرجوا  املتوسطة  الطبقة  مع 
ا عن حقوقهم، فلم  للوقوف في صف واحد دفاعً

نشأ  الذي  سنًا  األكبر  واجليل  الشباب  جيل  يعد 
حتت قيادة نظام بينوشيه الفاشي خائفني؛ فقد 
التي  االحتجاجات  إلى  بأكملها  عائالت  انضمت 
د حركة بني أجيال من الشعب –من شيوخهم  تُعَ
وعمالهم؛  وطالبهم  وأطفالهم  شبابهم  إلى 
ملواجهة  الشوارع  في  منازلهم  خارج  فاجلميع 
التي  املسلحة  والقوات  الشرطة  من  صارم  قمع 
خرجت بأسلحتها اآللية لبث الرعب وتثبيط همة 

الشعب ضد االحتجاج.
وأملح التقرير إلى أن العمال وأفراد الطبقة الفقيرة 
ا شعبيًا  في جميع أنحاء تشيلي يقودان احتجاجً
تشهده  لم  بشكل  واسعة  شعبية  قاعدة  له 
البالد منذ نهاية حكم الديكتاتور بينوشيه؛ حيث 
يخرج طالب املرحلة الثانوية واجلامعة والعاملون 
حقوق  عن  املدافعة  واحلركات  األكواخ  وسكان 
املواطنني  من  وآخرون  السن  وكبار  واألطفال  املرأة 
احلكومة  رد  لتحدي  الشوارع  إلى  الغاضبني 

املتعقلة  العامة  واألزمة  حد القمعي  بأ
األنظمة  أقسى 

ية  د قتصا ال ا

الليبرالية في العالم.
كيف ترد وسائل اإلعالم؟

ا  د مؤسسات اإلعالم التشيلية والدولية حليفً تُعَ
املؤسسات  هذه  وتُظهر  اليمينية.  للحكومة 
صورًا ألعمال النهب والفوضى واإلرهاب والتخريب 
ضد  يحتشدون  الناس  أن  إال  فقط،  والعنف 
وكانت  احلكومة.  الشرعية عن هذه  نزع  محاولة 
مواقع  جميع  في  انتشرت  قد  فيديو  مقاطع 
بكل  احملتجني  إصابة  بشأن  االجتماعي  التواصل 
خسة على أيادي الشرطة – مبا في ذلك املسنني 
النار  وإطالق  بل  وضربهم  واعتقالهم   – واألطفال 

عليهم. 
ورغم ذلك، تُظهر وسائل اإلعالم صور نهب وطوابير 
ت هذه  مَ طويلة في انتظار شراء طعام. وقد استُخدِ
بينوشيه  الديكتاتور  حكم  أثناء  االستراتيجية 

لصناعة مناخ من اخلوف. 
التي  والنهب  السلب  أعمال  أن  إلى  التقرير  وأملح 
املدقع  للفقر  حتمي  نتاج  هي  البالد  شهدتها 
محاوالت  يرفضون  الناس  ولكن  املساواة.  وعدم 
وسائل اإلعالم واحلكومة الستخدام هذه األعمال 

ذريعةً لشيطنة االحتجاجات. 
على  فيديو  مقاطع  تنتشر  املثال،  سبيل  على 
نطاق واسع يوضح فيها بعض املشاركني في جلان 
مخصصة لألمن أنهم مينعون أعمال النهب واحلرق 
لألغنياء،  اخلاصة  املمتلكات  حماية  بغرض  ليس 
األماكن  في  والفوضى  احلريق  خطر  لتجنب  بل 

اجملاورة لهم، كما يعلنون صراحة عن دعمهم 
للنضال.

على  ثِر  عُ ذلك،  إلى  باإلضافة 
اجليش  عمالء  من  مُحرضني 

في  والشرطة 

أعمال  في  يشرعون  من  أنهم  احلاالت  من  العديد 
تقع  حتى  األول  املقام  في  النار  وإضرام  النهب 

من  متلكه  ما  بكل  احلكومة  لرد  الالزمة  الفوضى 
عنف. وقد أعلن بنييرا بشكل سافر أننا «في حرب 
ضد عدو قوي .. هذا العدو الذي ال يحترم أي شيء 
ويريد استخدام العنف واإلجرام بال حدود». وسوف 
بوسعهما  ما  اإلعالم  ومؤسسات  الشرطة  تبذل 

لتقدمي السيناريو الذي يريده.
تشيلي تقاوم

التشيليني  أن  على  بالتاكيد  التقرير  اختتم 
البالد،  أركان  من  ركن  كل  في  صريحة،  أعلنوها 
ا من قناعتهم  أنهم سيواصلون نضالهم انطالقً
ا اآلن.  بأن التغيير اجلذري في اجملتمع يُعد مطلبًا الزمً
التاريخي  األول)  (تشرين  أكتوبر  شهر  نا  علَّمَ وقد 
بون  تعَ ومُ غاضبون  التشيليني  أن  هذا 

وسيقاومون حتى ينتصرون. 
د فيه نضاالت  دِ وهذا صراع طال أمده حتُ
لبناء  املستقبل  إمكانيات  اليوم 
مجتمع اشتراكي –ذلك املشروع الذي 
سلك طريقه ذات مرة قبل أن حتطمه 
وعمالؤها  املركزية  اخملابرات  وكالة 

العسكريون الفاشيون . 
يجب أن يقف جميع العمال في سائر 
أنحاء العالم بجانب شعب تشيلي 
العسكري  القمع  يتحدى  الذي 
«سوف  شجاعة:  بكل  ليقول 

نفوز».

دعم أردني - عراقي لمصر في «أزمة النهضة»

الصفدي  أمين  األردن  خارجية  وزيرا  أكد 
بلديهما  وقوف  احلكيم  محمد  والعراق 
حقوقها  حلماية  سعيها  في  مصر  مع 
عبر  إثيوبيا  مع  اخلالف  وحلّ  املائية 
ومبا  الدولية،  الشرعية  وفق  املفاوضات 

يحفظ حقوق الدول الثالث.
سامح  املصري  اخلارجية  وزير  وأحاط 
خالل  والعراقي  األردني  نظيريه  شكري 

هامش  على  األول،  أمس  اجتماعهم 
أعمال القمة الثامنة عشرة لدول حركة 
عدم االنحياز، في باكو، عاصمة أذربيجان، 
سد  مبفاوضات  املتصلة  باملستجدات 
عقده  الذي  اللقاء  ومخرجات  النهضة، 
السيسي  عبدالفتاح  املصري  الرئيس 
في  أحمد  أبي  اإلثيوبي  الوزراء  ورئيس 

سوتشي.
وأكد شكري أن مصر تسعى إلى التوصل 
على  الثالث،  الدول  حقوق  يحفظ  حللّ 
أساس القانون الدولي وقواعد الشرعية 

ومبا  لزم،  مُ اتفاق  خالل  ومن  الدولية، 
وأمنها  مصر  مبصالح  لإلضرار  يؤدي  ال 

املائي.
وبحث الوزراء الثالثة خالل اللقاء سبل 

تنفيذ مخرجات القمة الثانية التي 
جمعت امللك عبداهللا الثاني والرئيس 

السيسي والرئيس برهم صالح في 
نيويورك الشهر املاضي، في إطار العمل 
الثالثي الذي يستهدف حتقيق املصالح 

املشتركة للدول الثالث واملصالح 
العربية.

الوزاري  اللقاء  عقد  على  الوزراء  واتفق 
ان مطلع الشهر املقبل،  القادم في عمّ
على  املقبلة،  الثالثية  للقمة  حتضيرا 
مستوى القادة، املُزمع عقدها في بغداد. 
السيسي ستكون  وفي حال مشاركة 
هذه هي أول زيارة لرئيس مصري للعراق 

في نحو ٣٠ عاما.
أمام  كلمته  في  أكد  قد  شكري  وكان 
الدول  لرؤساء  عشرة  الثامنة  القمة 

عدم  حركة  في  األعضاء  واحلكومات 
أنه  باكو  في  انعقدت  التي  االنحياز 
مع  التعامل  عند  اجلميع  على  «يتعني 
للحدود،  العابرة  املائية  واجملاري  األنهار 
وبنهج  النية،  سن  بحُ العمل  مراعاة 
قائم على تعزيز التعاون وجتنّب اخلالفات 
الدولي  القانون  واحترام  والنزاعات، 
تلك  حلوكمة  اجلاد  احلثيث  والسعي 
دول  جميع  مصالح  يحفظ  مبا  األنهار، 
حالة  في  أنه  موضحا  النهر»،  حوض 
ضمان  هناك  سيكون  ذلك  تطبيق 
واألمن  السلم  على  سلباً  التأثير  لعدم 

الدوليني .
وبينما يزور وزير اخلارجية األملاني هايكو 
ماس، القاهرة إلجراء مباحثات سياسية 
قرارا  األخير  أصدر  املصري،  الرئيس  مع 
الطوارئ  حالة  بإعالن  أمس  جمهوريا 

في جميع أنحاء البالد ملدة ثالثة أشهر، 
صباح  من  الواحدة  الساعة  من  اعتبارا 

أن  املتوقع  ومن  اليوم، 
يعلن البرملان املصري موافقته االعتيادية 

على القرار خالل جلسته املقبلة.
الوزراء  مجلس  رئيس  مدد  السياق،  في 
التجوال  حظر  مدبولي،  مصطفى 

املفروض في شمال سيناء.
وبارتباك حكومي واضح واستياء شعبي 
عارم، تركت موجة من الطقس السيئ 
على  واضحة  عالمات  الغزيرة  واألمطار 
معظم املدن املصرية، خصوصا القريبة 
منها من البحر املتوسط. وبدأت أجهزة 
األمطار  آثار  معاجلة  في  أمس،  الدولة، 
الثالثاء  منذ  البالد  ضربت  التي  الغزيرة 
املاضي، وأصابت احلياة اليومية واحلركة 
التجارية واملرورية بالشلل، وكشفت عن 
انهيار واضح في البنية التحتية ملعظم 
ملثل  املستعدة  غير  املصرية،  احملافظات 

هكذا طقس.
استمرت  التي  السيئ  الطقس  موجة 
على مدار ٤ أيام خلفت نحو ٣٠ ضحية، 
الصعق  بني  الوفاة  حاالت  وتنوعت 
أعلى  من  والسقوط  والغرق  بالكهرباء 
الدراسة  تعطيل  مت  حني  في  املنازل، 
والبحيرة  اإلسكندرية  محافظات  في 
أمس،  والغربية  الشيخ  وكفر  ودمياط 
إعصارا  احملافظات  هذه  واجهت  أن  بعد 
البحر  حوض  في  احلدوث  نادر  متوسطا 
القاهرة  محافظات  وكانت  املتوسط، 
تعطيل  أعلنت  والقليوبية  واجليزة 

الدراسة األربعاء املاضي.
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تصاعد غضب الحراك 
الشعبي الذي بدأ بتظاهرات 
طالب اِّـرحلة الثانوية الذين 
قاموا باالحتجاج ضد زيادة 
رسوم وسائل اِّـواصالت

سبب اِّـظاهرات العارمة َّـ 
جميع أنحاء البالد هو النظام 
االقتصادي غري اِّـتكافئ 
على اإلطالق الذي خلقته 
عشرات السنوات من سياسات 
الليربالية الجديدة

أحاط وزير الخارجية اِّـصري 
شكري نظرييه األردني 
والعراقي خالل اجتماعهم 
باِّـستجدات اِّـتصلة 
بمفاوضات سد النهضة

اتفق الوزراء على عقد اللقاء 
الوزاري القادم َّـ عمـّان 
مطلع الشهر اِّـقبل تحضريا 
للقمة الثالثية اِّـقبلة على 
مستوى القادة اُِّـزمع عقدها 
َّـ بغداد

شكري
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انتفاضة ضد ظلم الرأسمالية.. ماذا يحدث في تشيلي؟
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تظاهرات العراق لم تشغل بال بعض السياسيني فراحوا يقفون مع االخوة في مصر حلل مشكلة وأزمة سد النهضة السؤال هنا : هل مت حل 
مشكالت العراق برمتها لنتجه الى اآلخرين ؟ نعم للعراق مواقف مشرفة كبيرة ولكن الشعب هو االولى بالدعم من سد النهضة . احلقوق 
املائية ملصر اهل مصر اولى بحلها وليس رئيس جمهورية العراق والرئيس االثيوبي البارز هو املفاوض مع السيسي وليس السيد برهم صالح 

فلماذا لم تسارع دول اخرى للوقوف بجانب مصر ؟ املشهد العراقي املعقد لم يكن بذي بال فراح البعض يتقافز الى اخلارج .
احلكيم الصفدي

سبستيان



 – اآلن  املستمرة حتى  اللبنانيني  احتجاجات  تتشابه    
اجلزائر  في  األخرى  االحتجاجية  احلركات  إلى  باإلضافة 
لعام  العربي  الربيع  ثورات  مع   – مصر  وحتى  والعراق 

٢٠١١، لكن تظل هناك العديد من االختالفات.
ا على عقب»، كما ورد في تقرير  إنه «عالم مقلوب رأسً
إنتر»  «فرانس  موقع  على  فور»  مارك  «جان  للصحفي 
ثورات  بني  االختالف  أوجه  فيه  تناول  والذي  الفرنسي، 
األولى عام ٢٠١١، وما يجري  العربي في موجتها  الربيع 

حاليًا في البالد العربية من احتجاجات ومظاهرات.
نفسه  يعيد  التاريخ  أن  إلى  التقرير  أشار  البداية،  في 

الربيع العربي، إال أن  ا بعد مرور ثماني سنوات على  حقً
عام هناك اختالفات حقيقية بينه وبني  في  جرى  ما 

اجلديد يحدث ٢٠١١، ليس أهمها أن هذا الربيع 
في وقت فصل اخلريف.

«هناك  أن  التقرير  ا ويرى  فعً ا د
كاهل  أثقل  ا  واحدً
وراء  يقف  اجلميع 

االحتجاجات،  هذه  نه كل  إ

الفساد الذي أصبح ال يطاق في أعني املتظاهرين، وهذا 
الطوائف  اختالف  رُغم  لبنان،  يوحد  الذي  الدافع  هو 

والوالءات احلزبية».
وأضاف التقرير أن «فرض الضرائب على تطبيق املراسلة 
في  االحتجاجات  فتيل  إشعال  في  تسبب  واتساب 
لبنان، ولكن هذا كان مجرد شرارة وإنذار أخير، فالغضب 
اإلدارة  بني سوء  التناقض  نتيجة  بكثير،  أكبر  الشعبي 
من ناحية، وتوسع نفوذ النخب، وزيادة الفقر والبطالة، 

فضالً عن انقطاع املياه والكهرباء من ناحية أخرى».
العراق،  في  نفسه  هو  لبنان  في  االحتجاجات  سبب 
«رحيل  هو  للمتظاهرين  الرئيس  الشعار  كان  حيث 
أكثر  اختالس  إلى  الرسمية  األرقام  وتشير  الفاسدين». 
وكما  العراقية.  العامة  األموال  من  دوالر  مليار   ٤٠٠ من 
في  يتمثل  فإنه  جهة،  من  الفساد  في  الدافع  يتمثل 

البطالة والفقر من جهة أخرى».
وجود  سبب  هو  ا  أيضً الفساد  «هذا  التقرير  وأردف 
ضد  هتافات  مرددين  أشهر  نذ  مُ الشارع  في  اجلزائريني 
«اللصوص». فهناك شعور بأن النخبة الفاسدة متتطي 

ا نفس الشيء في مصر،  ظهور الشعب الفقير. وأيضً
االحتجاجات  هذه  ملنع  السلطات  تفعله  ما  برغم 

بكل الطرق».
أما في تونس فهناك تعبير عن محاربة الفساد عبر 
صورة أخرى، حيث فاز املرشح املغمور «قيس سعيد» 
النظيف»  «الرجل  صورة  ممثالً  الرئاسية  باالنتخابات 

في ذهن الشعب التونسي.
الشعب  خرج  سنوات،  ثماني  «قبل  التقرير  وأوضح 
التونسي لرفض الفساد املوجود بالفعل. غير أن املطلب 
األساسي في بداية االحتجاجات لم يكن شيئًا أكثر من 

البحث عن احلرية والعدالة».
رفض نظام سياسي كامل وليس أفرادًا 

ضد  ثورات  هناك  مازالت  أنه  الواضح  «من 
نظمة  أل منذ ا القائمة 

ثماني سنوات لكن هذه املرة أصبح الغضب واالستياء 
«منذ  أنه  أوضح  الذي  الكاتب  يؤكد  كما  عاملية»  أكثر 
استمرار  ترفض  مظاهرات  هناك  كانت  أعوام،  ثمانية 
وردد  الزمن،  من  لعقود  السلطة  في  ظلوا  الذين  القادة 
على  واالستيالء  االستبداد  ضد  شعارات  املتظاهرون 
السلطات من قبل بن علي في تونس، ومبارك في مصر، 

واألسد في سوريا».
بل  بعينه،  مسؤول  ضد  الغضب  يوجه  ال  املرة  هذه    
تشمل املطالب تغيير النظام السياسي كامالً وهذا هو 

الفرق الثاني بني موجة الربيع العربي األولى واحلالية.
ويذكر التقرير أن «هذه املرة  ال يوجه الغضب ضد مسؤول 
السياسي  النظام  تغيير  املطالب  تشمل  بل  بعينه، 
العربي  الربيع  موجة  بني  الثاني  الفرق  هو  وهذا  كامال. 
بذلك  طالبوا  من  أول  هم  فاجلزائريون  واحلالية.  األولى 
وما زالوا مصرين على طلبهم. فهم ينتقدون «النظام»، 
الذي يتحكم اجليش وجبهة التحرير الوطني من خالله 
أدوارًا  تقدم  هزلية  أحزاب  عبر  السلطة  مناصب  في 

هامشية» .

أن  التقرير  وأضاف 
يسيرون  «اللبنانيني 
على نفس النهج، فما 

يدعمون  عادوا 

ل مصادرة السلطة  النظام برمته. هذا النظام الذي سهّ
واألموال على يد مجموعة من القادة  السابقني والذين 
باحلكومة،  ومسؤولني  أعمال  رجال  بعد  فيما  أصبحوا 
ومناصبها:  الدولة  وهم يسيطرون على  ا  عامً  ٣٠ نذ  فمُ
جتاوزوا  جميعهم  وغيرهم.  وجنبالط،  وبري  عون  أمثال 

سن السبعني والثمانني، كما هو احلال في اجلزائر».
وتابع التقرير أن «موجة املطالبة «برحيل كل الفاسدين» 
هي نفسها في العراق وبنفس الطريقة، فمنذ سقوط 
ا قبضتها  ا، حتكم النخبة أيضً صدام حسني قبل ١٦ عامً
نتيجة  جاء  نفسه،  للنظام  الرفض  وهذا  البالد.  على 
قبل  أنه  تالحظ  أن  ولك  ميثلونه.  الذين  قادته  أفعال 
مرحلة  في  مازالوا  الشباب  هؤالء  كان  سنوات،  ثماني 
أو املراهقة. وبالنظر إلى هرم أعمار املسؤولني  الطفولة 
فهؤالء  للغاية.  سريع  التطور  فإن  العربي،  العالم  في 
الصدئة،  واألحزاب  املتجمد  اجملتمع  يرفضون  الشباب 

كما يرفضون موت السياسة في بالدهم».
وأشار الكاتب إلى أنه «بالنظر إلى الكيفية التي قامت 
علينا  سنوات،  ثماني  قبل  العربية  الثورات  أغلب  بها 

لكنه  املرة.  هذه  أفضل  نتائج  حتقيق  في  نأمل  أن 
ألسباب  ا،  أيضً املرة  هذه  أحد  يفوز  لن 

كثيرة».
«السبب  أن  التقرير  ويرى 

احلال  كان  كما  متتلك،  احلالية  السلطات  أن  هو  األول 
عليه منذ ثماني سنوات، نفس أساليب القمع العنيف. 
وهذا ما يجري بالفعل في اجلزائر، حيث ازدادت عمليات 
خلفت  كما  األخيرة.  األسابيع  في  املعارضني  اعتقال 
االشتباكات في العراق بالفعل عن ١١٠ قتلى و٦٠ ألف 

جريح».
وأضاف التقرير أن «السبب الثاني هو أن هناك قوى تنتظر 
السيطرة،  واستعادة  املشهد  لدخول  الكواليس  وراء 
ننسى  ال  ودعونا  الدمى  حركو  ومُ اخلفية  األصابع  وهي 
ترغب  ال  التي  روسيا،  باخلارج، مثل  الكبار  الرعاة  بعض 

في اختفاء األنظمة االستبدادية من املنطقة».
وإصرار  «نضج  على  بالتأكيد  مقاله  التقرير  واختتم 
لفتت  التي  العربي  العالم  في  االحتجاجية  احلركات 
األنظار إليها من جديد، وبذلك يعيد التاريخ نفسه في 

املغرب الغربي، وكذلك في الشرق األدنى واألوسط».

ــتاذ  ــني، األس ــل أل ــن ناثاني ــال كل م ــب املق كت
ــا  ــز أفريقي ــي مرك ــن ف ــات األم ــاعد بدرس املس
ــاع  الدف ــة  بجامع ــتراتيجية  االس ــات  للدراس
ــي مجال  ــر ف ــز، اخلبي ــندر نوي ــي، وألكس الوطن

العلوم السياسية مبؤسسة «راند».
يُذكر أن «راند» هي مؤسسة بحثية غير ربحية، 
ــاعد على حتسني السياسات وعملية اتخاذ  تس
القرار من خالل البحث والتحليل، ومتولها جزئيًا 
ــات أخرى  ــة األمريكية، بجانب مؤسس احلكوم

خاصة وعامة.
ــاة  ــد الطغ ــا، يفق ــاء أفريقي ــع أنح ــي جمي «ف
قبضتهم على السلطة بعدما ظلوا مسيطرين 
ــان) ٢٠١٩  عليها لفترات طويلة. وفي أبريل (نيس
ــير  ــوداني عمر البش ــر الرئيس الس ــده، أُجبِ وح
ــز بوتفليقة على  ــد العزي ــس اجلزائري عب والرئي
ــع املاضية،  ــنوات األرب ــي. وعلى مدار الس التنح
ا أفريقيًا نقالً للسلطة، في معدل  ــهد ٢٦ بلدً ش
ــية لم يُر منذ  ــلطة السياس ــريع للس حتول س

التسعينات..».
ــي بالضرورة منع  ــد الطغاة ال تعن ــة أح «أن نهاي
ــن الدول  ــي العديد م ــد. وف ــور طاغية جدي ظه
ــس  ــى أس ــة عل ــز الدميقراطي ــة، ترتك األفريقي
ــس احترام احلريات  متزعزعة، حيث تراجعت أس
ــنوات، كما  ــية في إفريقيا لس املدنية والسياس

تراجعت نسبة األفارقة الذين يعيشون حتت 

حكم دميقراطي. فيما يواصل احلكام املستبدون 
ــيني  ــر االنتخابات وقمع املعارضني السياس تزوي

وشن االنقالبات».
ــول الدميقراطي  ــذي يصنع الفارق بني التح ما ال
ــة هي: حيثما  ــلطة الناجح وغيره؟ اإلجاب للس
ــوات األمن  ــت ق ــا دعم ــش؛ فعندم كان والء اجلي
ــاب  ــد الطغاة على حس ــي ألح احلزب السياس
ــو وزمبابوي، ظل  ــا حدث في توج املعارضة، كم
ــالل انقالب  ــلطة من خ ــام القدمي في الس النظ
ــن عندما أطاحت قوات  أو انتخابات مزيفة. ولك
ــودان  ــلطة، كما حدث في الس ــن رأس الس األم
ــا حدث في  ــى احلياد، كم ــت عل ــر، أو وقف واجلزائ
ــاك فرص لنقل النظام  ــا وأجنوال، كانت هن إثيوبي
ــلمية  ــالل انتخابات حرة وس ــي من خ السياس

ونزيهة حقيقية .
ــري مؤخرًا حول والء  ــار التقرير إلى بحث أُج وأش
ــوات األمن  ــواء دعمت ق ــوش، وأظهر أنه س اجلي
ــلطة القائمة  ــت بجانب الس ــة أو وقف املعارض
ــة  ــوائي؛ فهناك خمس فهذا ليس باألمر العش
ــش الدعم في  ــيقدم اجلي عوامل توضح متى س
ــيعمل  ــلطة، ومتى س ــل الدميقراطي للس النق

على إفشال هذه العملية .
١. االحتجاجات احلاشدة والشاملة والسلمية

ــذي حدث مؤخرًا في  ــباب التحول ال إن «أحد أس
ــبوق من  ــو العدد غير املس ــادة األفريقية ه القي
ــادة ما  ــلمية . وع ــدة الس ــات احلاش االحتجاج

ــوش  اجلي ــر  تعتب
ــا  ه ر و د

ــة  هو الدفاع عن البالد وغالبًا ما تتردد في ممارس
ــلميني. وبالتالي، كلما  العنف ضد احملتجني الس
ــات دينية أو عرقية أو  ــد احملتجون عبر خلفي توح
اقتصادية بشكل أكبر، زادت صعوبة قمع قوات 

األمن لهذه االحتجاجات أو استغاللها».
ــب األدنى لضباطها  ــوش التي تعني الرت أن «اجلي
ــة  ش من الفئات االجتماعية واالقتصادية املهمَّ
ــرائح اجملتمع على نطاق  أو أولئك الذين ميثلون ش
ــع جتد أنه من الصعوبة على وجه اخلصوص  واس
ــدث مع  ــا ح ــرة، كم ــات الكبي ــف االحتجاج وق

سقوط الطغاة في السودان وإثيوبيا واجلزائر».
ــى  ــكرية عل ــادات العس ــة القي ــني وترقي ٢. تعي

أساس الكفاءة
ــد من الدول  ــة تعمل العدي ــد احلروب األهلي «بع
ــر الوحدات  ــها عب األفريقية على إدماج جيوش
ــي حاربت على جهات مختلفة ومتثل مناطق  الت
ــذا اإلجراء  ــر أحد األبحاث أن ه ــة. ويُظه مختلف
ــالم الدائم بشكل ملموس،  ــن فرص الس يحس

كما حدث في جنوب أفريقيا» .
ــادات املدنية  ــع، إذا عينت القي «على نطاق أوس
ــت بترقيتهم على  ــكرية ضباطها وقام والعس
أساس الكفاءة واألهلية بدالً من مقياس الوالءات 
ــدة  العرقية أو الوالءات األخرى، فمن املرجح بش
ــلطة الدميقراطي، أو  دعم ذلك اجليش لنقل الس

عدم معارضته لها على األقل».
ــكلون  ــا مينح الطغاة األفارقة الذين يش أنه «رمب
ــاس ديني أو عرقي  جيوشهم على أس

ــة ملقاومة  ا ومزايا خاص نحً ــم مِ ــي قواته بَل أو قِ
ــي هذه احلالة  ــة الدميقراطية، لكنهم ف العملي
ــون  ــكرية أو يواجه ــم العس ــدون فعاليته يفق
ــرد من جانب  ــات أو عمليات التم ــر االنقالب خط

اجملموعات املستبعدة».
٣. تلبية االحتياجات املؤسسية للجيش

ــا  ــم مصاحله ــى تقيي ــل إل ــن متي ــوات األم أن «ق
ــا ومعداتها  ــية –أي ميزانياتها ورواتبه املؤسس
ــيء. وفي  ــرص التدريب اخلاص بها– قبل أي ش وف
بعض البلدان، مثل السنغال وتونس، يستهلك 
ــاركة  ــع مبش ــوارد ويتمت ــن امل ــالً م ــش قلي اجلي
ــات الوطنية وينافس قوات  ضئيلة في السياس
ــرطة أو احلرس  ــة مثل الش ــن املوازية القوي األم

الرئاسي».
ولفت التقرير إلى انخفاض احتمالية استخدام 
ــعوبهم، كما  ــاة ملثل هذه اجليوش ضد ش الطغ
ــوية  ــل احتمالية تدخلها اجليوش بعد التس تق
ــة، إذ كان اجلنود في تونس يخضعون  الدميقراطي
ــرون من  ــوي، ويُحظَ ــرطة ق ــاز ش ــراف جه إلش
ــية ونادرًا ما كانوا يتدخلون  ــاركة السياس املش
ــعبية. ونتيجة لذلك،  إلخماد االحتجاجات الش
ــتبدادي  ــتمرار احلكم االس لم يدعم اجليش اس
ــام ٢٠١١ كما  ــداث الربيع العربي في ع ــاء أح أثن
ساعد في بناء الدميقراطية الناشئة في تونس.

ــي بلدان أخرى، كانت قوات األمن جهات  «لكن ف
ــي زميبابوي  ــيطرة؛ كما ف ــية فاعلة مس سياس

ــوة في  ــن بق ــوات األم ــج ق ــث تُدمَ ــر، حي ومص
ــية، لالستفادة من  ــية الرئيس األحزاب السياس
النظام. وفي مثل هذه احلاالت، ميكنها االعتراض 
ــي. وفي زمبابوي،  ــي على أي تغيير حكوم الفعل
ــف احلزب احلاكم  ــبيل املثال، عارض حتال على س
ــل النظام  ــش اإلصالحيني داخ ــع اجلي ــق م الوثي
ــاد اجليش  ــدون احلد من فس ــن يري ــه الذي وخارج
ــيطرته االقتصادية ونفوذه السياسي. وفي  وس
ــن خالل  ــش مصاحله م ــى اجلي ــام ٢٠١٧، حم ع
ا  ا رئيسً خلعه روبرت موغابي الذي قضى ٣٧ عامً
ا مبن  ا وثيقً ــا ترتبط اجليوش ارتباطً للبالد. وعندم
ــح أن يأتي التغيير  ــلطة، فمن املرج هم في الس
ا ما  ــيء ويتطلب نوعً ــي على نحو بط الدميقراط

من االتفاق ومنح النظام السابق امتيازات».
ــش  اجلي ــادات  قي ــني  ب ــادل  املتب ــم  التفاه  .٤

واملعارضة
ــة،  الدميقراطي ــن  األم ــوات  ق ــارض  تُع ــا  «بينم
ــي تتمتع  ــية الت ــادات السياس ــتطيع القي تس
بعالقات شخصية وطيدة مع قيادات عسكرية 
ــتخدام مبدأ الترغيب والترهيب والضمانات  اس
واالمتيازات إلقناع اجليش باحترام إرادة الشعب. 
ــي في إثيوبيا،  ــى رئيس الوزراء اإلصالح وانظر إل
آبي أحمد، العقيد باجليش وضابط االستخبارات 
نت خبرته نظامه من بدء وقف  ا: فقد مكّ ــابقً س

ــون  بالقان ــل  العم

العسكري وإطالق سراح السجناء السياسيني 
وبدء احلد من العنف عبر احلدود والعرقي».

ــكان أن تفهم مجموعات  ــن األهمية مب «لكن م
ــل مع قوات األمن  ــة املدنية كيف تتعام املعارض
ــاعدت مجموعات املعارضة  ــي بالدها؛ فقد س ف
ــودان في إنهاء حكم البشير جزئيًا من  في الس
ــرة لقوات األمن عبر جتنب  خالل املناشدة املباش
ــد االعتصامات  ــاء متوحدين وعق ــف والبق العن

أمام املقار العسكرية» .
ــا  (لكنه ــة  اخلارجي ــاعدات  املس  .٥

ا) ليست مفيدة دائمً
أن «الغرض  ــر  التقري ــح  أوض
ــن جهود  ــي م األساس

الواليات املتحدة الرامية إلى دعم اجليوش 
ــة كان تقدمي التدريب واملعدات، إال  األفريقي
ــن فعالة على وجه  ــك اجلهود لم تك أن تل
اخلصوص سواء في تقليل اإلرهاب أو تعزيز 

االستقرار السياسي» .
أن  ــى  إل ــرًا  مؤخ ــري  أُج ــث  بح ــير  ويش
ــات دفاعية  ــاء مؤسس ــى بن ــز عل «التركي
ــة  املراقب ــني  ــاءلة وحتس ــة للمس خاضع
ــان  ــيخ معايير حقوق اإلنس ــة وترس املالي
ــط اجلهود من  ــر مبزيد من اخلير. وترتب يبش
ــن العنف  ــتويات أدنى م ــذا القبيل مبس ه
السياسي والقمع احلكومي. وقد تساعد 
م  ــتَخدَ في التأكيد على أن اجليوش لن تُس
في قمع االحتجاج املعارض والدميقراطي، 
ــدث في رواندا وزمبابوي،  على عكس ما ح
م قوات األمن بصورة روتينية في  ــتخدَ حيث تُس

ارتكاب العنف ضد املعارضني السياسيني».
ــخ قوات األمن  ــارة إلى تاري اختتم التقرير باإلش
ــد، «فغالبًا ما تتصدر  ــة الطويل واملعق اإلفريقي
ــية عندما ترتكب  هذه القوات العناوين الرئيس
أو  ــني  للمحتج ــدى  تتص أو  ــة  جماعي ــادات  إب
ــالل االنقالبات.  ــلطة من خ ــتولي على الس تس
ا  ــوات األفريقية أيضً ــاهم الق ولكن ميكن أن تس
في الدميقراطية والسالم عندما تلقي أسلحتها 
وترفض األوامر الرامية إلى تصويب بنادقها نحو 

صدور الشعب» .

ما زالت هناك ثورات ضد 
األنظمة القائمة منذ ثماني 
سنوات لكن هذه اِّـرة أصبح 
الغضب واالستياء أكثر عاِّـية
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بعد الحروب األهلية 
تعمل العديد من الدول 
األفريقية على إدماج 
جيوشها عرب الوحدات 
التي حاربت على جهات 
مختلفة

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

«راند»: (٥) عوامل تحدد متى يدعم الجيش مطالب الديمقراطية
_@Ú�‹é€bi@äÿé»€a@ÖaÜjnç¸a@ÚËuaÏfl@›Ó€Ö@ÏÁ@bflÎ@o»”Î@aág@bËËuaÏm@—Ó◊Î@pbi˝‘„¸a@…‰∑@—Ó◊
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ــؤون عمليات التحول  ــترعي دول القارة األفريقية اهتمام الباحثني في ش ا ما تس دائمً
ــكرية  ــبيًا من انقالبات عس ــهده القارة من معدل كبير نس الدميقراطي، نظرًا ملا تش

وتدخل اجليوش في شؤون احلكم مقارنة بغيرها من القارات.
وسلط تقرير نشرته مؤسسة «راند» األمريكية لألبحاث الضوء على فقدان احلكام 
ــنوات األربع األخيرة، مشيرًا إلى  ــتبدين في أفريقيا لسلطاتهم على مدار الس املس

البشريخمس عوامل حتدد دور اجليش في االنتقال السلمي للسلطة. بوتفليقة

كيف يختلف الربيع العربي اآلن عن ٢٠١١؟

هناك دافع واحد أثقل كاهل الجميع يقف وراء كل هذه االحتجاجات إنه الفساد الذي أصبح ال يطاق َّـ أعني اِّـتظاهرين

ال يوجه الغضب ضد مسؤول بعينه بل تشمل اِّـطالب تغيري النظام السياسي كامالً 
وهذا هو الفرق الثاني بني موجة الربيع العربي األوُّـ والحالية
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ــة في  ــة االنتقادي   والواقعي
(رسالتان حللم واحد، صورة 
ظل لصمت اجلدة.. وغيرها)   
ــد الذي  ــي الول ــك ف االيروتي
ــه) احلرب في  ــان أم رأى بره
 > ــان  صديق ــلل  والش ــا  (أن
ــا)  وغيره ــس..  اخلمي ــك  ذل
ــايكلوجي  الس ــرد  الس
ــا..)  وغيره ــواس..  (وس ــي  ف
ــية في  ــارات السياس االش
ــس <  ــيد الرئي ــالم الس (اح
ــا).. ــي.. وغيره ــرح ال يبك ج

ــع  ــرق جلمي ــد ان اتط وال اري
ــذي  ال ــي  والش ــص..  القص
يدعونا لقراءة هذه اجملموعة 
ــارس  م ــعباني  الش ان 
ــزال في الكتابة.. رغم  االخت
ــي قصصه  ــد تناول ف انه ق
ومهمة  خطيرة  موضوعات 

ــا لكنه اراد  ــكوت عنه ومس
ــة  مكثف ــارات  اش ــدم  يق ان 
ــى  ــاج ال ــارئ يحت ــل الق جتع
يستنتجها  اكثر  ــيرات  تفس
ــى  عل ــب  ليجي ــة  داخل ــن  م
ــه.. ولكنه لم  اسئلته بنفس
يترك التفاعالت السردية دون 
استنتاجات كاملة او قاصرة 
ــا.. جذوره ــن  ع ــة  مقطوع

ــه  ــارئ ان ــيجد الق ــذا س وله
ــع املؤلف بامور  قد يختلف م
ــباب هذه  عدة ويفتش عن اس
االختالفات عبر تلك الكتابة 
ــر لالنتباه  ــة.. ومن املثي اخملتزل
ــاف  اض ــد  ق ــعباني  الش ان 
ــاخرة  س ــحة  مس لقصصه 
ــادئ ورصني  ــكل ه ولكن بش
ــم بقلق  ــل القارئ يبتس جتع
ــكيك  ــم دافعا اياه للتش وأل
ــكاره من  ــي اف ــخ ف ــا ترس مب
ــادات تقليدية وموروثات  اعتق
صنمية. اال ان الكاتب لم يقع 
ــرض اآلراء واالفكار  ــي فخ ف ف
ــتنتاجات  عبر مقدمات او اس
ــتغن عن  ــم يس ــه ل ــم ان رغ
تداعيات شخصيات قصصه 
ــم  ل ــات  التداعي ــك  تل ان  اال 
ــن بيئتها ولم متارس  تخرج ع
التفكير عبر فلسفات  حاله 

شخصية.

الشخصيات
عمد الشعباني الى ان ال مينح 
ــه  ــي قصص ــخصيات ف الش
ــي االنتماء  ــح محددة ف مالم
ــكان او البيئة او  ــر او امل للفك
ــخصية.. اراد لها  ــح ش مالم

ــرائح  ــون رموزا متثل ش ان تك
ــور حتمل  اجلمه ــعة من  واس
رفضها  ــا  معاناته ــا  افكاره
ــها طموحها سخريتها  يأس
ــماء  اس دون  ــاتها  مشاكس
ــر من  ــددة اكث ــات مح او صف
ــل جندي. ــة مث ــات عام صف

ــرأة. زوجة. أم.  طالب. رجل. ام
ــل دين. ــة. رج ــب. مريض طبي

معلم. كلب...الخ..
القصص.  ــى  ــب عل يغل كما 
ــي  الداخل ــارد  الس ــلوب  اس
ــيد  ــى جتس ــرب ال ــون اق ليك
االفكار والتداعيات السردية..

االختزال  ــب  لع ــع  الواق ــي  ف

ــول بطريقة  دورا مهما للوص
ــك التداعيات دون  مقنعة لتل
ــردية على  ــو او زوائد س حش
الرغم من أن املؤلف لم يفرط 
ــوازن   ــاعري املت ــب الش باجلان
والتعبيري املتوافق مع ثيمات 

قصصه.
رأي شخصي

ــة معينة رمبا  لكل قارئ ذائق
تختلف او تتوافق مع قارئ آخر..

ــا توحيه املادة  االمر يتعلق مب
ــية  االدبية الى احلالة النفس
او  ــخصية  الش ــة  التجرب او 
ــي  الت ــات  والقناع ــكار  االف
ــدت ان  ــذا وج ــا.. وله يحمله
ــة حتتوي على قصص  اجملموع
ــات  اثارت  مشاكس ــة  معين
ــتحق  تس ــكالويات  واش
ــا  ــل منه ــة والتفاع املناقش
مثال «الليلة خيمتنا األمينة» 

صفحة ٩.

حيث يدور حوار بني مجموعة 
ــول موضوع  ــكالب ح ــن ال م
ــي تخلفها  ــش اجلثث الت نه
ــر اجراما  ــا اكث ــرب وايهم احل
ــلبية نهش اجلثث امليتة.. وس
ــان وينهي  ــن مييت االنس ام م

حياته؟ 
ــى احلياة»  ــة الثبات عل «خيب
ــذه  ه ــد  تعتم  ،١٩ ــة  صفح
املتوفي  ــة  القصة على قناع
ــو في  ــر ه ــأ الكبي ــان اخلط ب
ــتمرة  القناعة بان احلياة مس
ــوت من خالل  ــى داخل امل حت

مخاطبة االم البنها املتوفي.
ــه  ــا األل ــك ايه ــال ألضم «تع
ــي» صفحة ٢٧، يفترض  ونبك
املؤلف هنا حوارا بني االنسان 
وخالقه حول العجز املشترك 
في ان تستقيم احلياة. خطاب 
اشكالوي عن غياب التعاليم 
ــر..  التغيي ــي  ف ــماوية  الس

ــر حوار. ال  ــردها املؤلف عب س
يخلو من سخرية مريرة.

ــذي رأى برهان أمه»  ــد ال «الول
ــة ٢٩ ، وهي التي حتمل  صفح
ــة  قص ــا..  عنوانه ــة  اجملموع
جريئة.. سرد ايروتيكي ساخر 
يضعنا امام مفارقة اللذة مع 

الشك.  
ــة  ــس».. صفح اخلمي ــك  «ذل
ــة ٥٣ ، قصة ذات طابع  صفح
خاص تلك القناعة املتأرجحة 
ــني ابوية  ــدق الذات وب بني ص
ــول الى  ــزم لتتح ــم ملت معل
عقدة مستدمية داخل تلميذ 

يحمل وعيا خاصا.
ــل واتطرق لكل  ال اريد ان اطي
ــع ذلك  ــص اجملموعة. وم قص
ــة اردت  ــة مهم ــة مالحظ ثم
ــف اليها.. ــت نظر املؤل ان الف
املطبوع.. بغالف  تتعلق  وهي 
ــؤوال عن  انا اعتبر املؤلف مس
ــي الواقع  ــه.. والغالف ف كتاب
ــاب.. لم  ــة للكت ــة مهم عتب
ــة موفقا  ــن غالف اجملموع يك
ــوط.. كخط وال  ــة  كلوح ال 
ــن  ــا م ــا  اجده ــة ان كخالص
النادرة  ــة  القصصي ــع  اجملامي
ــام  ــتحق كل اهتم ــي تس الت
ــى باكبر عدد  ــى ان حتظ وامتن

من القراء.
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ــي األزمات، محاوالً  ــعر وجوده ف املثقف احلقيقي من يستش
ــب دوراً توعوياً ومؤثراً في حتريك عواطف  فهم أبعادها، ليلع
ــتطيع من  ــا بعقالنية وأن يلعب دوراً يس ــن وتوجيهه اآلخري
ــهد، وفي  ــع الضجيج الذي يربك املش ــه أال يتماهى م خالل
ــى احلقيقة أو ما هو  ــيء طريق اآلخرين إل ــه يض الوقت نفس
ــى أن اختيارات املثقف األخالقية  ــب منها؟ وأملح هؤالء إل قري
قد تعرضه إلى األذى من اخملالفني له. فاجملتمع يتابع مثقفيه 
ــرئب أعناق املتابعني ملن يثقون به  بحرص خالل األزمات، وتش
ــؤولية كبرى وفرصة  ــن الرموز الثقافية الواعية، وهذه مس م
ــني واملؤثرين، وأن  ــن املثقف ــن توظيفها م عظيمة ملن يحس
ــي األزمات،  ــه ومجتمعه ف ــاد مع وطن ــف املثقف بال حي يق
ــته دوراً توعوياً يسهم في  ووقوفه مع مجتمعه يعني ممارس
توضيح حقيقة األزمة وما يترتب عليها وكيفية االستعداد 
ــا، وان ال يجدر باملثقف أن  ــا، ومواجهتها أو التأقلم معه له
يتخذ دوراً حيادياً في األزمات «خصوصاً إذا استهدف الوطن 
ــدور املطلوب من  ــد أن ال ــل يجب التأكي ــأي صورةٍ كانت، ب ب
ــي إذكاء روح اخلالف بني التيارات أو زيادة  ــف املتزن ال يعن املثق
ــعل  ــب، بل عليه أن يحمل مش ــان اجملتمعي والتألي االحتق
ــي إخراج اجملتمع  ــهم ف ــن إدارة ذاته أوالً ليس التنوير ويحس
ــها، وأكثر  من نفق األزمة وهو أكثر وعياً باملرحلة التي يعيش
ــف احلقيقي يدرك  ــل األزمات إلى فرص. املثق قدرة على حتوي
ــد تعرضه لألذى من  ــه األخالقية خالل األزمات ق أن اختيارات
ــون للمواجهات غير النزيهة، لكنها  مخالفيه الذين يجنح
ــي أي مجتمع خالل رحلة النمو  ــة يدفعها املثقفون ف ضريب
ــمى في  ــالته األس ــف أن يتذكر رس ــى املثق ــر، وعل والتغيي
ــود عجلة الوعي التي إذا  ــرفاً أن يق مجتمعه، بان يكفيه ش
بدأت لن تتوقف. فعندما نقول مثقفاً يعني أن هناك رمزاً له 
ــيما في  ــتضيء برأيه الس جمهور يؤمن بفكره ويحب أن يس
األزمات، ومتى ما اختلط احلابل بالنابل، لذا كان ال بد أن يكون 
موقف املثقف واضحاً وبصوت هادئ ليفهمه العام واخلاص. 
وأن السلبية من املثقف السيما في ما يتعلق بقضايا الوالء 
ــجيل موقف معه فهي عالمة استفهام كبيرة  للوطن وتس
تستحق التوقف، ألن الوطن كقضية ساخنة متسنا جميعاً، 
ــاعات املرجفة بدعوى  والصمت في حال تعرض الوطن لإلش
ــة ليس من الوطنية في  عدم الرغبة في الولوج في السياس
شيء. فالوطن يعني كياناً يضمنا جميعاً. وأن ما مييز املثقف 
ــرة، يتحلى باألناة  ــق بعيد النظ ــع األف عن غيره هو أنه واس
ــي واحتياطات  ــع موصوالً بعبر املاض ــة الواق والتأمل ودراس
ــون  الذين ال يتحلون  ــتقبل. ففي األزمات يندفع املندس املس
ــتعاالً  ــا يتحلى به املثقف من الصفات فيزيدون األزمة اش مب
ويتباين الناس في آرائهم وفي مواقفهم بدداً. وقد تؤدي هذه 
الفرقة واالختالف إلى التصادم واالقتتال، وحتى ال تصل األمور 
إلى هذا احلد يأتي دور املثقف الذي استمد رؤيته من استقراء 
ــب للعواقب ألف  ــتقبل فحس املاضي ودرس احتماالت املس
ــاطئ األمان، يجلو لهم  ــاب ليقود هذا االحتقان إلى ش حس
احلقيقة إن كانت غائبة عنهم، أو يقنعهم بقبولها إن كانوا 
منكرين لها، ويوجههم نحو الطريق األمثل لتجنب مآالتها، 
ــد صفهم ورأيهم وجهدهم ألن توحيد الرأي والعمل هو  يوح

الضمان لتجاوز األزمات.

—‘rΩa@âÎÖ
@pbflã˛a@ø@

 

فنارات

علي اللغبي

يفاجئنا القاص عزيز 

الشعباني مبجموعته 

القصصية  اجلديدة 

املوسومة (الولد الذي 

رأى برهان أمه) بأسلوب 

سردي مميز ومضامني 

ذات نكهة خاصة 

مختلفة متاماً عما كتبه 

سابقاً.. واجملموعة تقع 

بحوالي ٩٠ صفحة من 

القطع املتوسط وبعدد 

٢٥ قصة.. بني قصة 

وقصة قصيرة جداً أو 

أقصوصة.. التجنيس 

ليس من اختصاصي..

وفي الواقع إن هذا النوع 

من القصص يحتاج 

لتأمل ودراسة لتنوع 

الثيمات واأللوان حيث 

جتد الفنتازيا مثالً في 

(الليل خيمتنا األمنية 

«ماس» خيبة الثبات 

على احلياة.. وغيرها)  

وقضايا الدين والغيب 

في (بعده امليتافيزيقي 

تعال ألضمك أيها األبله 

ونبكي).. وغيرها..

قراءة / عبد السادة جبار

ثمة مالحظة مهمة أردت أن ألفت نظر اِّـؤلف إليها تتعلق 
بغــالف اِّـطبــوع.. أنــا أعترب اِّـؤلف مســؤوالً عــن كتابه..

والغالف َّـ الواقع عتبة مهمة للكتاب

عباس شكر
في ساحة التحرير يا گلگامشُ
سرت قيودٌ واستبيحَ الهامشُ كُ
أحفادك اليوم العصيب قيامةٌ
وكتابهم بيمينهم قد ناوشوا

هم أيقنوا أن احلساب مصيرهم
لم يشتريهم حاكمٌ يتباطشُ

قنّاص ذي الشمرين لم يرهب بهم
مَ فاحشُ ملّت أنوفٌ إذ تزكّ

اد إال مجرمٌ لم يدعم الفسّ
لم يركب املوجات إال طائشُ

صاموا وأنكيدو لفطرٍ فكرةٌ
فكأنّ ذا التحريرَ أورٌ عاطشُ

حملوا األكفّ الروحَ حيدرةً بهم

فكأنّ جيفارا بدربٍ فارشُ

عجباً لقارون العراق وصحبهِ
ما زال باإلذعانِ ..لم يتناقشوا

سرق احلياةَ بعني طفلٍ أبكمٍ
هذا عتلٌّ في فسادٍ ناهشُ

هرولْ فقد هبّت حشودٌ نقمةً
يا أين فرَّ املرتشي والرائشُ

قصيدة

متابعة / البينة اجلديدة
ــياحة واآلثار  ــر الس ــى وزي التق
ــد األمير احلمداني،  الدكتور عب
ــي  املاض ــس   اخلمي ــوم  ي
ــري  ــيد جيف ٢٠١٩/١٠/٢٤، الس
ــف  ــن متح ــا م ــيدة ماري والس
ــدة  ــات املتح ــي الوالي GETT ف
ــي الهيئة العامة  االمريكية ف
ــث التعاون  ــار والتراث لبح لآلث
ــني. وطرح  ــترك بني اجلانب املش
ــرؤى  ال ــن  ــد م ــان العدي اجلانب
ــترك  ــاون املش ــل التع ــن اج م
ــاريع  املش ــن  م ــد  العدي ــي  ف
ــاري  ــل االث ــص العم ــي تخ الت
الكوادر  ــب  تدري ــا  ومن ضمنه
العراقية، ومساعدة العراق في 
بناء متحفني أحدهما مختص 

باحلضارة اإلسالمية فضالً عن 
ــون. وأبدى  ــرح ومركز للفن مس
األميركي رغبته  ــف  املتح وفد 

بإقامة معارض جوالة تختص 
ــني النهرين في  ــا ب بحضارة م
ــادم  ــام الق ــن الع ــهر اذار م ش

بحضور احلمداني. بدوره أوضح 
وزير الثقافة أن «العراق كان لديه 
الكثير من القطع االثرية التي 
تُعار الى عدد من الدول االوربية 
القرن  ــات  ثمانين ــي  ف واليابان 
املاضي، لكن الظروف التي كان 
ــل من تلك  ــا العراق جع مير به
ــتدرك  ــارض تتوقف». واس املع
ــتحصال  اس ــيتم  «س ــالً:  قائ
املوافقات الالزمة إلعادة العمل 
العراق  اجلوالة خارج  باملعارض 
ــد  ــك العدي ــاً أن هنال خصوص
ــن دول  ــا م ــات تردن ــن الطلب م
ــذا اخلصوص اخرها  العالم به
املعرض الذي أقيم في ايطاليا 
الذي يخص احلضارة االشورية 

والسومرية».

يوم جنائزي آخر
مهند التكريتي

ــي  ف ــزوم،  امله ــش  كلكام
ــر  ــدة ( * ).. آث ــه الوحي معركت
ــي..  ــه امللك ــدي لباس أن اليرت
ــرفته العالية  ولم يطلّ من ش
ــى من مير  ــة عل ــي التحي ليلق
ــه  ــن رعيت ــا م ــت ناصيته حت
ــق مبوكب  ــم يلح ــني ..ول اخملنث
ــكر  من التحق ألداء صالة الش
ــه أحد من  ــو. لم يقترب من آلن
مجلس شيوخه لـيهمس له 
ــدث عن توقيعه لتلك  ، أو يتح
ــة .لم يبحث  اإلتفاقية املهين
عن أنكيدو إفتراضي، أو وحش 
ــي يحاربه  ــة خيالية لك لغاب
ــى أي مكان.. ولم  .لم يذهب إل
ــم يحزن  ــا للهول، ل ــزن.. ي يح
ــاً  جنائزي ــه  يوم كان  ــدا..!  أب

ــى  إل ــم  يض ــوم  ي ــاً..  بَط حْ مُ
سلسلة انكساراته السابقة.  
ــش  كلكام ــة  معرك  -  (  *  )
التي  ــة  املعرك ــدة: هي  الوحي
أسفرت عن استسالم حاكم 
ــام (أجا) ملك  ــة أوروك أم دويل
ــد فرض جزية اثقلت  كيش بع
ــه، وقد إعتبرها  ميزانية دويلت
ــلة  ــد من املؤرخني فاش العدي
بالقياس العسكري والقيادي.

  ************
قابيل

منال رشيد
بخفي حنني عاد من املعركة، 
ال هو قاتل وال مقتول... تشبث 
جذرها  ــة،  العتيق ــجرة  بالش
ــا  أغصانه ــة،  الترب ــارج  خ

محروقة.
أطلق رصاصته األولى.

   ***********
د رغْ

احمد ابو يامن
تني ؛ استسلمتُ ..تداعى  ضمّ
ــكنتني جنّتها  .. أس ــد  اجلس
ــالتْ  ..س ــفتاي  ش ــتْ  فاض ؛ 
دمعتها على خدي ؛ أزهرتْ فيّ 

الفصول.
   ***********

احرتاز
هيثم العوادي

ــي؛  أذلَّن ــرًا....  كثي ــه  أحببتُ
ــي؛  ن عَ ــذورِه، جوَّ ــبثْتُ بِجُ تش
؛  ــفَ ني الرصي ــدَ ــه، وسَّ ميتُ حَ
ــالةً  ــلّمتُه رس رْهُ، س ــم أهجُ ل
:  - ياوطني إني أرى في  نةً مبطَّ
ك. -ال تفعلْ ما  املنامِ أني أذبحُ
ــدُ ذلك. ضاعَ  ــر، عدوُّنا يري تؤمَ

بني الصرعى ذِبحٌ عظيم.

ÔÿÌäfl˛a@GETT@—znfl@ÜœÎ@Ô‘n‹Ì@âbq�aÎ@ÚybÓé€aÎ@Úœb‘r€a@äÌãÎ

@�aÜu@Ò7ñ”@óñ”

البينة اجلديدة / علي شريف
ــكرية  ــخصية العس ــترك بعنوان (الش صدر حديثا كتاب مش
ــي  ــتاذ الدكتور كامل ثامر الكبيس ــي) لالس ــن ومنظور نفس م
والدكتور حسني ماجد كرمي الالمي. ويتضمن الكتاب (٦) فصول 
ــم الكتاب باجلدة والتفرد خاصة من جهة  و(٢٥١) صفحة ويتس
ــكرية  ــخصية العس ــرق فيه للش ــواه فقد تط ــه ومحت عنوان
ــات مفيدة. كما  ــيق ومعلوم ــماتها املميزة بطرحٍ جديد ش بس
ــكرية مبجمله رؤية جديدة اتسمت  تضمن فصل القيادة العس
باألفكار الهادفة فيما تطرق ايضا إلى الترابط الوثيق بني احلياة 
ــلوبٍ  ــكرية وبأس املدنية باعتبارها الرافد املغذي للحياة العس
علمي جدير باالهتمام، فضال عن ذكر بعض الدراسات النفسية 
ــس  ــن مقايي ــاذج م ــع من ــة م ــة واألجنبي ــكرية / العراقي العس

الشخصية.

ــي نَظراتُكِ أيتها  لُن تَقتُ
صيرة القَ

ــن  لتَكُ ــا فَ ــي هي أعتَرف
نَظرَتُكِ األخيرة

ــرددي  تَت ال  ــي  بيبَت حَ
ردي   ومتَ

ــكِ  وحب ــكَ  أُحب ــي  قول
يصبحُ أبَدي سَ

دي بٍل دمِ  سأكتُب  وَتأكَ
بنا األبَدي حُ

أعتَرفي انتِ فأنا أسدً
ــتُ  بِ لَس

ــن في احلُ وَلك

أسدِ
لبُكِ  قولي لي ماذا الى قَ

دي يؤَ
ضل  املُفَ ــكِ  لونَ ــوَ  ه ما 

ي أرتَدي كَ

ــيوخ  تَعبتُ من زيارة ش

املعابدِ
التي  ــد حَ أح يَصف  لَم 

دِ حُ اال بالتَوَ
كِ  لَم أعرفَ الى اآلن اسمُ

ل أعلِنَ احلِدادَ هَ
عيادَ  بل أعتقد  وِدادًُ ام مِ

عادَ سُ
عيناكِ زُمردُ

هادَ عرُ مِ والشَ
والقامة وِهادَ
صوتكِ أغاريدُ
عطرتكِ رندُ 

هدُ فتاكِ شَ شَ
بيبتي توددِ وال تَرددي حَ

ــكِ  ب وحُ ــكَ  أحب ــي  قول
يصبحُ أبدي سَ

@ÚÓñÇí€a@NN@ÜÌÜu@âaÜïg
Ôé–„@âÏƒ‰fl@Âfl@ÚÌäÿé»€a _bËÌäÀc@—Ó◊

قصيدة

علي اغا الزيباري



عرض نخبة أفالم ٢٠١٩ في مهرجان «السليمانية» السينمائي الدولي الرابع

@=Ìävn€aÎ@ÂíÓ‡Ó„�aÎ@ÚÓ‘ˆbqÏ€a@Ò7ñ‘€aÎ@Ú‹ÌÏ�€a@ÚÓˆb‡‰Óé€a@fib‡«˛a@o‰‡öm@ÚÌÖäÿ€a@b‡‰Óé€a
⁄6íΩa@xbn„�a@pb«b‡nuaÎ@‚˝œ˛a@Ú«b‰ï@ø@ÚññÇnfl@›‡«@îâÎ@Úflb”g@µa@Úœbô¸bi

ــي  التنافس ــم  القس ــم  حتكي ــة  جلن ــاء  وأعض
ــليمانية  ــم) مبهرجان الس ــينما العال األصلي (س
ــز هرمانس»  ــارة عن «هین ــع، عب ــينمائي الراب الس
Heinz Hermanns  مدير مهرجان CEO السينمائي 
الدولي ومدير مهرجان أفالم برلني القصيرة ورئيس 
ــنده»  ــا، «بوران درخش ــن أملاني ــة حتكيم بارز م جلن
Pouran Derakhshandeh كاتبة سيناريو ومخرجة 
 Adrian Belic «ــش ــان بيلت ــة ايرانية، «آدري ومنتج
ــي  ــركا، «يوهان ــن أمي ــج م ــور ومنت ــرج ومص مخ
آلنن»Juhani Alanen  املدير التنفيذي ملهرجان متبره 
ــيدة «زليفه آكوالك»  ــينمائي من فنلندا والس الس
Zülfiye Akkulak  مخرجة سينمائية واعالمية من 
أملانيا.واألفالم التي شاركت في القسم التنافسي 
الرئيسي (سينما العالم) مبهرجان «السليمانية» 
السينمائي لهذا العام عبارة عن: فيلم «الطفيلي» 
ــو»  ــون ه ــوجن ج ــرج «ب ــگل) PARASITE للمخ (ان
ــا اجلنوبية احلائز على  ــاج كوري Bong Joon-ho وإنت
ــان «كان»  ــن مهرج ــة م ــعفة الذهبي ــزة الس جائ
ــي مهرجانات ميونيخ  ــينمائي الـ٧٢ وعرض ف الس
ــتراليا ونكوور وتورنتو في  ــيدني في اس (املانيا) وس
ــزة الصنوبرة الفضية عن  ــدا واحلاصل على جائ كن
ــيناريو مبهرجان السليمانية السينمائي  أفضل س
ــا فيلم «قصة ثالث  ــارك باملهرجان أيض الرابع. وش
ــرج «أمني  ــوات» A Tale of Three Sisters  للمخ أخ
ــن إنتاج تركيا واملانيا  ــر» Emin Alper والفيلم م آلب
وهولندا واليونان. كما كان لهذا الفيلم مشاركات 
ــم التنافسي  ــعة حيث عرض في القس دولية واس
ــي ملهرجان «برليناله» السينمائي بأملانيا،  الرئيس
ــيقى  ــزة أفضل مخرج، ممثل وموس ــاز على جائ وح

من مهرجان اسطنبول السينمائي الدولي بتركيا، 
ــارايه غو»  ــن مهرجان «س ــزة أفضل إخراج م وجائ
السينمائي في صربيا، كما حصد جائزة الصنوبرة 
ــرة  ــزة الصنوب ــم وجائ ــل فيل ــن أفض ــة ع الذهبي
 Camere (جميره ابوزيه) ــة الفضية عن أفضل ممثل

ــان  مهرج ــن  م  Ebuzziya

ــينمائي الرابع. فيلم «القلعة  «السليمانية» الس
ــا  ــراج «رض ــن إخ ــة» Castle of Dreams م اجلميل

ميركرميي» Reza Mirkarimi من إيران، والفائز بجائزة 
ــل ممثل (حامد  ــل مخرج وأفض ــل فيلم وأفض أفض
ــية  ــابقة الرئيس بهداد) Hamed Behdad من املس
ملهرجان «شنغهاي» Shanghai السينمائي الدولي 
ــل مخرج  ــي الصني، وأفض ــرين ف ــس والعش اخلام

ــان «باتومي»  ــاد مهرج ــم من جلنة نق ــل فيل وأفض
ــي  ــر ف ــي عش ــي الثان ــينمائي الدول Batumi الس

ــزة الصنوبرة الفضية  جورجيا، وحصد مؤخرا جائ
ــليمانية»  ــان «الس ــراج من مهرج ــل اخ عن افض
ــاركت أفالم  ــع. كما ش ــي الراب ــينمائي الدول الس
ــينما العالم» الدولي مبهرجان  أخرى في قسم «س

ــن  م ــينمائي،  الس ــليمانية»  ، «الس ــن ضم

ــي» So Long my Son للمخرج  ــا يابن ــم «وداع فيل
ــوای» Xiaoshuai Wang من الصني،  «وانغ جیائوش

وحاز على جائزة أفضل ممثل مساعد في املسابقة 
ــي  ــينمائي الدول ــني الس ــان برل ــية ملهرج الرئيس
ــيحه للعديد من جوائز  ــع والستني، ومت ترش التاس
«آسيا بسیفیک» Asia-Pacific في أستراليا. فيلم 
ــام جرباوي»  ــك» Screwdriver للمخرج «بس «املف
ــم  ــل فيل ــطني. أفض ــن فلس Bassam Jarbawi م
ــينمائي الدولي ٧٥  ــيا الس من مهرجان فينيس
ــزة الصنوبرة  ــا والفائز بجائ في إيطالي
ــم  ــة حتكي ــن جلن ــة م الفضي
ــليمانية»  «الس ــان  مهرج
ــم  فيل ــي.  الدول ــينمائي  الس
ــن  The Delegation م ــب»  «النائ
 Bujar «ــي ــار عليمان ــراج «بوج إخ
Alimani من ألبانيا؛ احلائز على جائزة 
ــل متثيل  ــة عن أفض ــرة الفضي الصنوب
 Victor zhusti (ــتي للمثل (فيكتور جوس
ــينمائي  ــليمانية» الس ــن مهرجان «الس م
 The Mute «ــت ــم «الصام ــي الرابع. فيل الدول
 Bartosz Konopka «ــكا للمخرج «بارتوز كونوب
ــى جائزة الصنوبرة  ــن بولندا وبلجيكا؛ احلائز عل م
ــكي»  ــك بودكورس الفضية ألفضل مصور «جاس

ــليمانية»  ــان «الس ــن مهرج Jacek Podgorski م
السينمائي الدولي الرابع.

ــة» Fire will come للمخرج  ــران قادم ــم «الني فيل
ــبانيا،  ــس» Oliver Laxe من انتاج اس ــر الك «اوليف
ــا ولوكسمبورغ، حاز هذا الفيلم على جائزة  فرنس
ــن مهرجان كان  ــرة ما» م ــم «نظ جلنة حتكيم قس
ــينمائي الدولي الـ٧٢. عالو ةعلى فيلم الهيئة  الس
احلائز على جائزة وارسو في بولندا، وفيلم «امينة» 
 Ayman Zeidan ــدان»  زي ــن  «امي ــرج  للمخ  Amina
ــوم الفخري من  ــزة الديبل ــد جائ ــوريا (حص من س
ــينمائي الدولي الـ٣٧ في ايران)،  مهرجان فجر الس
ــني  ــرج «حس ــون» Insiders للمخ ــم «العارف وفيل
ــرف  تركيا.وتش ــن  م  Hüseyin Karabey ــاي»  كاراب
ــخة الرابعة ملهرجان هذا العام  على تنظيم النس
شركة «مستي فيلم» لألفالم وبإدارة «فؤاد جالل»، 
وبرئاسة «مال بختيار» مسؤول القسم اخلاص بدعم 
ــية  ــخصيات السياس ــذا املهرجان واحدى الش ه
ــتان العراق، واالدارة الفنية  البارزة في إقليم كردس
ــارس» عالوة على مديرة  ــرف عليها «دانر عمر ف يش
ــتضيف  ــا». يس ــا رض ــم «لين ــيق والتنظي التنس
ــليمانية» الدولي الرابع لهذا العام  مهرجان «الس
ــم،  ــول العال ــد ح ــن ٧٩ بل ــني م ــا خملرج ١٣٤ فيلم
ــمل منتجات أعوام ٢٠١٨ و ٢٠١٩ في القسمني  تش
التنافسيني: ١- «سينما العالم» (دولي)  ويتضمن 
ــة والقصيرة  ــينمائية الطويل ــار الس ــام اآلث أقس
واألعمال الوثائقية وأفالم االنيميشن والتجريبي، 
٢- «السينما الكردية» (محلي) ويتضمن األعمال 
ــة،  الوثائقي ــرة،  والقصي ــة  الطويل ــينمائية  الس
ــن والتجريبي باالضافة الى إقامة ورش  االنيميش
ــالم واجتماعات  ــل متخصصة في صناعة األف عم

اإلنتاج املشترك.

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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البينة الجديدة / منصور جهاني 

بحسب املكتب االعالمي ملهرجان «السليمانية» بنسخته الرابعة، عرضت أبرز افالم  سنة ٢٠١٩ من ضمنها «أعمال سينمائية حصدت جائزة السعفة 
ــت على  ــا، ومنها أفالم نافس ــينمائي الدولي الـ٧٢ بفرنس الذهبية عن أفضل فيلم وجائزة جلنة التحكيم اخلاصة (نظرة خاصة) في مهرجان كان الس
ــابقة الرئيسي في مهرجان برلينال السينمائي الدولي التاسع والستني، ومنها أفالم مرشحة ألفضل فيلم في مهرجان «البندقية»  ــم املس جوائز قس
السينمائي الدولي اخلامس والسبعني في إيطاليا، ومنها أفالم حصدت جوائز رئيسية في مهرجان شانغهاي الدولي السينمائي اخلامس والعشرين في الصني» 

... في قسم املنافسة الرئيسي في «السينما العاملية» (الدولي) ألول مرة في مهرجان «السليمانية» Slemani السينمائي الدولي الرابع..

@Ôˆb‡‰Óé€a@CÚÓ„b‡Ó‹é€aD@ÊbuäËfl@Âfl@Ú»iaä€a@ÚÇé‰€a@ø@ÚÓΩb»€a@b‡‰Óé‹€@ÚÓéÓˆä€a@pb‘ibéΩa@·é”@ø@RPQY@‚˝œc@ãäic@Âfl@ÚjÆ@oôä«
ãâbj€a@Ôˆb‡‰Óé€a@tÜßa@aàÁ@Âfl@ÚÓö–€aÎ@ÚÓjÁà€a@ÒäiÏ‰ñ€a@åˆaÏu@pÜñyÎ@Ô€ÎÜ€a

البينة اجلديدة / قحطان جاسم جواد
ــة العراقية «انعام البطاط»، املقيمة في املانيا  تتغنى الفنان
ــال وال جتي).. ــرحيتها اجلديدة (تع ــنوات ،في مس منذ عدة س
ــرحية باربع لغات هي االملانية  بعدة اغان فيروزية. تقدم املس
ــل فيها مجموعة من  ــة والهولندية والعربية. ميث واالنكليزي
ــوريني واالملان والهولنديني. ويستمر عرضها في  الفنانني الس
ــتمر العرض  ــهر متوز ويس ــط ش عدة مدن هولندية منذ اواس
ــرحية كوميدية  ــام القادم. املس ــهر اذارمن الع الى نهاية ش
ــدور «مخرجة  ــاط ب ــا البط ــارك فيه ــدة تش ــيقية ناق موس
ــل وممثلة في  ــكل ممث ــع لغات. ف ــدث بارب ــة». وتتح تلفزيوني
ــدث معه البطاط بلغته، اضافة الى اداء االغاني  العرض تتح
ــي فيروز. وحقق العرض جناحا جيدا  باللغة العربية مثل اغان
كما اشارت اليه الصحافة واجرت لقاء متعددة  مع البطاط.
ــمه الصيفي  ــرح مدينة «يينا تياترهاوس» موس وافتتح مس
ــاوم» الهولندية. الفنانة انعام  ــرحية مع فرقة «وندير ب باملس
ــاهد ما يحدث خلف الكواليس عند تصوير  قالت:- يرى املش
ــل كوميدي بتأكيد ليس كل شيء المع هو ذهب! أي  مسلس

مبعنى تصوير حي للمسلسل وأخربني املمثلني وكادر العمل. 
ــبوعني  ــس فيه مؤلف. وقمنا وملدة أس ــت ان العمل لي واضاف
ــجيلها، وكتبت  ــاهد واملواضيع املقترحة ومت تس بارجتال املش
ــاهد املناسبة  ــاهد كما ارجتلها املمثلون واختيرت املش املش
ــارت انها  ــاهد التي ارجتلناها! واش لنعود جميعاً حلفظ املش
ــرحية  ــم املس تغني اغنية فيروز (تعال وال جتي) التي اخذ اس
ــل (١١) ممثال وممثلة  ــرحية مثلت من قب ــاهد املس منها. ومش

ــة كبيرة  ــكل اللغات على شاش ــع ترجمة ل ــات عدة، م بلغ
توسط اجلانب االيسر من املسرح. وقالت عن الفكرة:- تتناول 
ــوء الفهم  ــرح األوروبي تتعلق بس ــا املس ــات أهمله موضوع
ــي واالملاني  ــز آلية بني العرب ــأ لتصبح ركائ ــات تنش والصراع
ــات  ــة .وجتري نقاش ــة العالي ــن الدعاب ــروح م ــدي، ب والهولن
ــاهد كوميدية هادفة  ــرة مبش ــرة املتضمنة مؤط ــول الهج ح
ــوريني و  ــة من عازفني س ــة املكون ــيقى حية مصاحب وموس
ــة فجأة أناس  ــأ عن هذا الضحك والكليش بلجيكي، لينش
ــيطرة  ــان. اوضحت:- امثل دور مخرجة تلفزيونية ـ للس وأوط
ــددة، والتي أتقنها. واختلف  ــى أداء املمثلني بلغاتهم املتع عل
ــتعجاله للعمل، وحبي للممثلني، وحرصي  مع املنتج في اس

ــة. كذلك تناولنا  ــن نوعي ــل بأحس على تقدمي املسلس
ــا، وعادات  ــي أرفضه ــرج الت ــاكلوتدخالت اخمل مش

ــدور لتناول  ــى ال ــكادر عل ــاف ال األكل، او اصطف
ــاواة وهذا  الغذاء دون التفريق كتعبير عن املس
الشيء متبع في أملانيا، وحرص الطباخة على 

توفير األكل احلالل للممثلني العرب!

CÔ£@¸Î@fib»mD@ÈÓœ@?Ãm@ÜÌÜu@Ôyäéfl@›‡«@ø@¬b�j€a@‚b»„g

متابعة / البينة اجلديدة
ــة املصرية إجني  ــاركت اإلعالمي ش
علي جمهورها عبر مواقع التواصل 
اإلجتماعي، مقطع فيديو جمعها 
ــي في كواليس  بالنجمة منى زك
ــوم» الذي  ــرار النج ــج «أس برنام
ــوم إف إم». ــة «جن ــذاع عبر إذاع ي
وأطلت منى زكي في الفيديو على 
ــتغرام»، خالل رقصها على  «انس
ــة القلوب»،  انغام أغنية «ملطش
للفنان املصري مصطفى شوقي، 
ــال، وأحلان  ــر كم ــن كلمات صاب م

بالل سرور، وتوزيع رامي سمير.يُذكر 
ــاهد  ــى زكي تصور حالياً مش أن من

ــا في فيلم «العنكبوت» الى  بطولته
ا وظافر  ــقّ جانب الفنانني أحمد الس
ــت  ــة السيناريس ــن، وكتاب العابدي
ــد نادر  ــراج أحم ــر، وإخ ــد ناي محم

جالل.

متابعة / البينة اجلديدة
ــة «ذا فويس»  ــدت جنم أك
ــاك  هن أن  ــرارة  ش ــداء  ن
ــى  عل ــر  يص ــخصا  ش
ــى  عل ــابها  حس ــرقة  س
ــن  ــرة ع ــبوك، معب فايس
انزعاجها الشديد بسبب 
ــا. وكتبت  ما يحدث معه
ــترجاع احلساب:  بعد إس
«احملترم اللي الحقني وكل 
ــت على  ــل اكاون ــا اعم م
ــرقه...  يس ــبوك  الفيس
ــود  واهللا الخلي يومك اس
ــش فاهمة  ــن وجهك م م
ياعاهات شو بتستفادوا».

ــاب  ــت: «خد احلس وأضاف
ــاه.. بس قصتك  ما بدي اي

ــر.. من  ــي كتي ــة مع قدمي
ــي  حرام ــا  ي ــت  اكاون أول 
ــن ناحية  ــا متخلف». م ي
أخرى، تستعد نداء شرارة 
ــن احلفالت  ــاء عدد م إلحي
ــرة القادمة في  خالل الفت
ــري عدة  ــث جت ــر حي مص

بروفات استعدادًا لها.

ZbËn‡ï@Â«@xä•@Òâaäë@ıaÜ„
C—‹Çnfl@bÌ@Ôflaäy@bÌD

متابعة / البينة اجلديدة
ــه الراقصة صافيناز أزمة  تواج
ــاز الرقابة  ــدة، إذ قام جه جدي
ــات الفنية برفع  ــى املصنف عل
ــة جديدة ضدها  دعوى قضائي
ــد  ــم بأح ــا مبطع ــد رقصه بع
ــن دون  ــي القاهر م ــادق ف الفن
ترخيص.األزمة لم تقتصر على 
هذا األمر فقط، بل إتهم جهاز 
الرقابة على املصنفات الفنية 
ــة رقص  ــداء بدل ــاز بإرت صافين
ــات  للمواصف ــة  مطابق ــر  غي
هدفها إثارة غرائز رواد املطعم.
يذكر أنها ليست األزمة األولى 
ــت صافيناز، إذ حرر  التي واجه
ــة محضر ضدها  ــاز الرقاب جه
منذ فترة بسبب مقطع فيديو 
متداول لها على الـ»سوشيال 

ميديا» كشف عن 

ــجيعها للفتيات بالرقص  تش
ــاحل  الس ــي  ف ــي  بالبكين
الشمالي، والدخول في سباق 
ــص األكثر  ــول الرق ــن ح معه

إثارة.

åˆaäÃ€a@Òâbqg@Zãb‰Óœbï@Üô@ÒÜÌÜu@ÚÓö”

ــة  البين  / ــة  متابع
اجلديدة

ــان  الفن ــل  احتف
ــي  حلم ــد  أحم
الفنانة  وزوجته 
منى زكي بوضع 
ــكل  ل ــة  جنم
ــا، في ممر  منهم
املشاهير بدبي، 
الذي مت افتتاحه 
ــني،  يوم ــذ  من
ــرمي مختلف  لتك
ت  ــخصيا لش  ا

ــة  م لعا  ا
ــي  ف ــرة  املؤث
ــة والفنية  ــاالت العلمي اجمل
ــة  واالجتماعي ــة  والرياضي
ــي أول تعليق له  ــا. وف وغيره
ــه في ممر  ــع جنمة ل ــى وض عل

املشاهير نشر حلمي صورته 
ــابه على  على املمر عبر حس
تكرمي  «أي  وكتب:  فايسبوك، 
ــر  ــهادة تقدي أو ش ــزة  أو جاي
ــتلمها وأروح بيها  كنت باس
ــادي. دي أول مرة آخد جايزة  ع
وهيلزقوها  ــا  هم ــا  هيخدوه
ــارع  الش ــف في  الرصي ــي  ف
ــا.. متزعلوش  ــش بيه ومروح
ــوا الصبح  ــو صحيت ل ــى  بق
ــار  يش الرصيف».  ــوش  ملقت
ــذي  ــاهير ال ــر املش ــى أن مم إل
ــي، يضم  ــي دب ــه ف مت افتتاح
ــني  ــن الفنان ــدد م ــماء ع أس
بينهم،  املصريني  والرياضيني 
أم كلثوم، عبد احلليم حافظ، 
ــد هنيدي،  ــرو دياب، محم عم
محمد صالح، والفنان املصري 

األمريكي رامي مالك.

@…ôÎ@Ü»i@Ô‡‹y@Üªc@fib”@aábfl
_ÔiÜi@7ÁbíΩa@äæ@ø@È€@Ú‡¨

@Û‹«@ó”äm@Ô◊ã@Û‰fl
ClÏ‹‘€a@Úí�‹flD@‚bÃ„c
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املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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 /BWA.W.04 اسم العطاء االول : مشروع تجديد شبكات امدادات اِّـياه للمحلة (٣٢١)- بغداد/ رقم العطاء
مدة التنفيذ: ٢٨٠ يوم بضمنها ايام العطل واالعياد الرسمية.

 /BWA.W.05 اسم العطاء الثاني : مشروع تجديد شبكات امدادات اِّـياه للمحلة (٣٣٧) – بغداد/ رقم العطاء
مدة التنفيذ: ٣٠٠ يوم بضمنها ايام العطل واالعياد الرسمية

 /BWA.W.06 اسم العطاء الثالث مشروع تجديد شبكات امدادات اِّـياه للمحلة (٨٠١) ) – بغداد/ رقم العطاء
مدة التنفيذ: ٢٠٠ يوم بضمنها ايام العطل واالعياد الرسمية

 /BWA.W.07 اسم العطاء الرابع : مشروع تجديد شبكات امدادات اِّـياه للمحلة (٨١٥) – بغداد/ رقم العطاء
مدة التنفيذ: ٢٥٠ يوم بضمنها ايام العطل واالعياد الرسمية.

استلمت حكومة العراق قرضا من البنك الدولي لتمويل تحسني خدمة تجهيز اِّـياه والصرف الصحي َّـ بغداد, 
ــروع تجديد شبكات امدادات اِّـياه للمحالت (٣٢١) و( ٣٣٧)  وترغب بتخصيص جزء من القرض لتمويل مش
ــاريع  ــو امانة بغداد اِّـقاولني من ذوي االهلية واِّـؤهلني لتقديم عطائاتهم لتنفيذ اِّـش و (٨٠١)و(٨١٥) تدع
اعاله وحسب اِّـواصفات الفنية واِّـخططات اِّـرفقة َّـ وثائق العطاء. يتضمن العمل (أ) تجهيز وتمديد انابيب 
الدكتايل باقطار ١٥٠,٢٠٠, ١٠٠ ملم وحسب اِّـواصفات اِّـطلوبة, (ب) تجهيز ونصب اقفال, فوهات حريق 
ــوب بولي اثلني باقطار  ــا, (ت) تجهيز وتمديد انب ــب اِّـواصفات الخاصة به ــاء اِّـنهوالت الخاصة بها وحس ــع بن م
ــب جدول  ــرتكني باقطار مختلفة وحس ــز نقاط تغذية للمش ــات اِّـطلوبه, (ث) تجهي ــب اِّـواصف ــة وحس مختلف

الكميات.
ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني, واستالمها باليد, عند  يمكن ش
ــون دوالر )  ــب خطي على العنوان ادناه ودفع مبلغ نقدي غري قابل للرد وقدره ١٥٠$ (مائه وخمس ــم طل تقدي
امريكي عن كل وثيقة تقدم العطاءات بحسب مايرد َّـ التعليمات ِّـقدمي العطائات اِّـفصلة َّـ وثائق العطاء 

ويسلم َّـ العنوان ادناه, مرفقا معه الوثائق واِّـستمسكات التالية:
أ .الوثائق التي تحدد الوضع القانوني ومكان التسسجيل ومكان عمل مقدم العطاء االساسي وبنسخ اصلية او 
ــخ االصلية لتلك الوثائق عند االحالة (هوية التصنيف – اوراق تاسيس  ــخ مصورة على ان يتم تقديم النس نس

الشركة- اِّـستمسكات الشخصية للمدير اِّـفوض – براءة الذمة الضريبية)
ــنوات اِّـاضية (كما حددت َّـ وثائق العطاء), متورط  ب .معلومات حول اية دعاوي قضائية حالية او خالل الس

بها مقدم العطاء, او كان احد اطرافها اِّـعنية واِّـبالغ اِّـختلف عليها والرتسيات 
ت .الحسابات الختامية اِّـدققة للشركة للسنوات اِّـحددة َّـ وثيقة العطاء, مصادق عليها حسب االصول.

ــائلة و/ او التسهيالت االنتمائية  ث .دليل على توفر راس اِّـال عامل لهذا العقد (بالحد االدنى من االصول الس
اِّـحررة من اي التزامات لعقود اخرى ِّـقدم العطاء بالقيمة اِّـحددة َّـ وثائق العطاء.

ج .معدل حجم االعمال خالل الفرتة الزمنية وبالقيمة اِّـحددة َّـ وثائق العطاء (يتوجب تطابق االرقام مع ما 
ورد َّـ الحسابات الختامية) 

ــبكات امداد اِّـياه او مشاريع ذات طبيعة مشابه خالل الفرتة الزمنية  ح .تاييد بانجاز مقاوالت تنفيذ تجديد ش
وبالعدد وبالقيمة اِّـحدده َّـ وثائق العطاء.

خ .االجابة على كل متطلبات العرض الفني وبرنامج العمل.

د .تامني مدير للمشروع ومهندس فني وكادر بشري لديه خربة كما هو محدد َّـ وثائق العطاء, (يتوجب ارفاق 
السرية الذاتية لكل من افراد الكادر اِّـطروح).

ــول حتى (١١٨) مائة  ــاري اِّـفع ــي (خطاب ضمان) بالقيمة اِّـحدده َّـ وثائق العطاء وس ــان عطاء بنك ذ .ضم
ــم الشركة اِّـتناقصة حصرا (اذا كان اِّـتناقص عبارة عن اتحاد  ــر يوما من تاريخ الغلق ويكون باس وثمانية عش
ــتثناء تحت طائلة  ــم جميع افراد االئتالف دون اس ــركات عندئذ يتوجب اصدار ضمان العطاء باس او ائتالف ش

رفض العطاء َّـ حال االخالل)
ر .ارفاق وصل الشراء االصلي عند التقديم.

ز .تعهد بتقديم عقد مشاركة مصدق اصوليا عند االحالة َّـ حالة تقديم العطاء من قبل شركتني او اكثر. 
يمكن للمتناقصني ذوي االهلية الراغبني ان يحصلوا على معلومات اضافية من امانة بغداد/ ادارة تنفيذ مشاريع 
mayoraltybaghdad.:ــي ــادس, الربيد االلكرتون ــداد الطابق الس ــي/ بناية امانة بغ ــرض البنك الدول ق

pmu@gmail.com
يجب تسليم العطائات َّـ العنوان ادناه وان اخر موعد لتسليم العطائات هي كالتالي:

 /BWA.W.04 اسم العطاء االول : مشروع تجديد شبكات امدادات اِّـياه للمحلة (٣٢١)- بغداد/ رقم العطاء
موعد التسليم ٢٠١٩/١٢/٢ الساعة الحادية عشر صباحا

 /BWA.W.05 اسم العطاء الثاني : مشروع تجديد شبكات امدادات اِّـياه للمحلة (٣٣٧) – بغداد/ رقم العطاء
موعد التسليم ٢٠١٩/١٢/٣ الساعة الحادية عشر صباحا

 /BWA.W.06 اسم العطاء الثالث مشروع تجديد شبكات امدادات اِّـياه للمحلة (٨٠١) ) – بغداد/ رقم العطاء
موعد التسليم ٢٠١٩/١٢/١٠ الساعة الحادية عشر صباحا

 /BWA.W.07 اسم العطاء الرابع : مشروع تجديد شبكات امدادات اِّـياه للمحلة (٨١٥) – بغداد/ رقم العطاء
موعد التسليم ٢٠١٩/١/١٨ الساعة الحادية عشر صباحا

التقبل العطائات االلكرتونية سوف ترفض العطائات اِّـتأخرة عن اِّـوعد اِّـحدد.
سيتم فتح العطائات عالنية بحضور اِّـقاولني او ممثليهم ولكل من يرغب بالحضور َّـ العنوان اِّـذكور مباشرة 

بعد موعد التسليم.
يجب ان تكون جميع العطاءات مصحوبة بخطاب ضمان العطاء وعطاء اِّـقاول وان تكون جميع وثائق العطاء 

موقعة من اِّـتناقض.
ــس اِّـقاول. َّـ حال  ــال اكثر من عقدين لنف ــاء او اكثر ولكن لن يح ــي العروض ان يتقدموا لعط ــن ِّـقدم يمك
ترشيح احد اِّـتقدمني لعقدين يتوجب عندها ان تكون مؤهالت اِّـتقدم مستجيبة ومستوفية ِّـجموع اِّـؤهالت 

اِّـطلوبة َّـ العطائني اِّـرتبطني بالعقدين وبضمنها محلة (٨٢١) والتي سبق وان تم اعالنها.
ــاعة العاشرة صباحا موعدا لالجتماع مع اِّـناقصني َّـ مقر امانة بغداد  ــيكون يوم ١٨ / ١١ / ٢٠١٩ الس س
لتوضيح اسلوب ملئ وثائق العطاء واالجابة على االستفساراتويكون موعد زيارة اِّـحالت َّـ اليوم الذي يلي.

عناوان تسليم العطاءات 
ــاريع البنك  ــادس / ادارة تنفيذ مش ــاحة الخالني / بناية امانة بغداد / الطابق الس ــارع الخلفاء / س بغداد / ش

(PMT) الدولي

اعالن مناقصات (توريد اعمال) (عدد ٤ مناقصات)
جمهورية العراق 

امانة بغداد
IQ-مشروع تحسني خدمة تجهيز اِّـياه والصرف الصحي َّـ بغداد-رقم القرض ٨٧٩٦

حضور
اُّـ / السيدين جاسم جبار عذيب محمد 

واثري خليل ابراهيم مراد

ــكان  ــر وزارة االعمار واالس ــا اُّـ مق ــو حضوركم نرج
والبلديات واالشغال العامة / الدائرة االدارية واِّـالية 
ــرية المور تتعلق بتعيينكما  ــم ادارة اِّـوارد البش / قس
ــالل مدة ( ١٠) ايام اذا كنتما داخل العراق و (٣٠)  وخ
يوما اذا كنتما خارجه واعتبارا من تاريخ نشر االعالن 
ــة بحقكما وفقا  ــراءات القانوني ــتتخذ االج وبخالفه س
لقانون الخدمة اِّـدنية رقم ( ٢٤) لسنة ١٩٦٠ اِّـعدل 

.
اِّـدير العام
ضياء موجد عبد اهللا
مدير عام الدائرة االدارية واِّـالية

فقدان هوية

ــمري مزبان  ــم (س فقدت من الهوية باس
ــة الصحفيني  ــناوه) الصادرة من نقاب ش
العراقيني على من يعثر عليها تسليمها 

اُّـ جهة االصدار.
مع التقدير.

فقدان هوية

ــوال عباس  ــم (ن ــدت من الهوية باس فق
ــن نقابة الصحفيني  عبدهللا) الصادرة م
العراقيني على من يعثر عليها تسليمها 

اُّـ جهة االصدار.
مع التقدير

فقدان وثيقة مدرسية
ــم (هبة صباح  ــدت مني الوثيقة باس فق
خزعل) الصادرة من متوسطة الشرقية 
ــة كهرمانة  ــات واِّـعنونة اُّـ مدرس للبن
ــليمها  ــى من يعثر عليها تس للبنات عل

اُّـ جهة االصدار.
مع التقدير

فقدان هوية

ــم ( بشري حمدان  فقدت مني الهوية باس
ــة بغداد  ــادرة من دائرة صح ــي) الص وال
ــة بعنوان رئيس تقنيني على من  الرصاف
يعثر عليها تسليمها اُّـ جهة االصدار.

مع التقدير
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مثقف كالسيكي
ــي / موظف/ ان  يرى عدنان الالم
اغلب املثقفني يفضلون اجللوس 
ــم وال يخالطون من  مع نظرائه
ــتوى ثقافيا  هم أقل منهم مس
ــى  ــم، عل ــم وتثقيفه لتوعيته
ــض املثقفني  ــن ان بع ــم م الرغ
ــى التثقيف  ــون أصال ال يحتاج
ــون  يفقه ال  ــم  ألنه ــة  والتوعي
اال قشورها.بينما يجد  الثقافة 
ــدرس/: «ان  ــني /م عبد اهللا حس
ــراق مغيبون  ــي الع ــني ف املثقف
ــس لهم دور فاعل رمبا ألنهم  ولي
ــب  ــون االدوات وألن اغل ال ميتلك
ــة  تابع ــة  االعالمي ــائل  الوس
ــادرون على  ــزاب، لكنهم ق لألح
ــة مع  ــم املتفاعل ــر آرائه تصدي
ــائل أخرى غير  ــع عبر وس اجملتم
مسيسة لو أرادوا ذلك»، مشيرا 
ــف العراقي واجه  ــى ان «املثق ال
ــنوات  ــات كبيرة خالل س صعوب
ــراع  والص ــار  واحلص ــروب  احل
ــى  ــا ال ــر فيه ــي واضط الطائف
ــه او التخلي  ــن قلم التخلي ع
ــة العيش  ــه لقاء لقم ــن كتب ع
ــا على  ــرون خوف ــا هرب آخ فيم
ــم الى خارج العراق». من  حياته
ــاروق البدري / ــه، يعتقد ف جهت

محام/: «ان سياسة املال والقوة 
ــم  ــي تتحك ــي الت ــالح ه والس
ــه  وبضمن ــي  العراق ــع  باجملتم
املثقف الذي يعجز عن الصمود 
أمام السياسيني الذين يعملون 
على تخلف الشعب ويشغلونه 
ــة  لقم ــل  لتحصي ــعي  بالس

ــش فقط ما يؤدي الى خلق  العي
ــف ثقافيا وفكريا». جيل متخل
ــلطان /مهندس/  ــني س أما ياس
فيرى «ان اغلب املثقفني ابتعدوا 

ــن احليادية، فمنهم من يدعم  ع
ــة ومنهم  ــة معين ــا او جه حزب
ــزوي وال يدلي برأيه ويختار  من ين
الصمت»، مؤكدا: «ان املثقفني، 
ــاء واعالميني،  من اكادمييني وأدب
هم نتاج اجملتمع، لكن االنظمة 

ــة  ــة دفعتهم الى ممارس احلاكم
اعمال ال تليق بهم ولم تستفد 
ــا ان املثقف  ــن خبراتهم، كم م
ــكل  العراقي مازال يتعامل بش

ــة  بلغ ــم  ويتكل ــيكي  كالس
ــتوى  ــدة ال تهبط الى مس معق

املواطن العادي».
إحباط .. وصعوبات

أمام اعتقاد البعض بأن املثقف 
ــش في برج عاجي  العراقي يعي

ــع قضايا اجملتمع،  ــل م وال يتفاع
ــز  عزي ــي  عل ــب  الكات ــح  يوض
السيد جاسم: «ان مئات األدباء 
ــي  ف ــني  واملبدع ــني  والصحفي

شتى صنوف املعرفة يتعرضون 
ــة ومالية  ــروف اجتماعي الى ظ
عصيبة جدا، من دون ان تلتفت 
ــة املعنية وهي وزارة  اليهم اجله
ــوم املثقف  ــة، فلكي يق الثقاف
ــي صناعة ثقافة وطنية  بدوره ف

ــع ال بد من  ــل مع اجملتم والتفاع
ــه ومتكينه من  ــادة االعتبار ل اع
ــات  ــي ازاء االزم اداء دوره احلقيق
ــي مير بها البلد». أما الكاتبة  الت

ــب  طال ــة  عالي ــة  والصحفي
ــي  ــف العراق ــد: «ان املثق فتؤك
ــارع  ــراج ونزل الى الش غادر االب
وتفاعل مع املواطنني البسطاء 
ــبب  لكنهم -اي املواطنني- وبس
ــرة ازماتهم يطلبون احلل من  كث

السياسي واملسؤول وال يجدون 
احلل لدى املثقف ألنه كان يرفع 
ــابقة  صوته على مدى عقود س
ويؤشر اخللل والنقاط السلبية، 

ــؤوال ال يهتم  ــه يواجه مس لكن
ــى محمل  ــه عل ــذ كالم وال يأخ
ــد، خاصة وان املثقف ال ميلك  اجل
ــة او  ــية او مالي ــلطة سياس س
ــة  ــة جماهيري ــدة تنظيمي قاع
ــد غير  ــر وال يج ــدث التغيي ليح

الكتابة سبيال لطرح آرائه، لكنه 
لم يقف عند هذه النقطة وقال 
ــالل التظاهرات  ــن خ ــه م كلمت
ــريعية  التش ــات  اجله ــا  مطالب
ــن  مواط ــالح  باص ــة  والتنفيذي
ــن جانبه  ــد». م ــي البل اخللل ف
ــي  ــث االجتماع الباح ــف  يصن
ــم علوان النخبة الثقافية  باس
ــأن العام  الى فئة اهتمت بالش
ومالحقة قضايا الناس ومحاولة 
معاجلتها، وفئة اخرى انشغلت 
بقضاياها الشخصية واختارت 
ــيرا الى  ــلطة، مش التملق للس
ــوي بفكره وقلمه  «ان املثقف ق
ــف في موقعه على  لكنه ضعي
ــي  ــي العراق ــلم االجتماع الس
ــي، فهو ميتلك افكارا  والسياس
ــل والنقد لكنه  وميكنه التحلي
ــمح له بتطبيق  ال يجد من يس
ــم مدير املرصد  افكاره». ويحس
ــات الصحفية  ــي للحري العراق
ــي اجلدل بقوله:  هادي جلو مرع
ــد من  ــا ال يج ــدع عندم «ان املب
ــه اهمية ويوفر له ضمانات  يولي
ــر والرعاية فان  الكرامة والتقدي
ــى النهاية،  ــاط يرافقه ال االحب
ــق  وتعل ــة  الفرص ــد  وج اذا  اال 
ما  ــة  بطريق ــتثمرها  واس ــا  به
ــن،  ــى االحس ــه ال ــر حال ليتغي
ــون البيئة احمليطة به عامال  وتك
مضافا ميكنه من حتقيق ابداعه 
ــي  ــره ف ــد تأثي ــاره وتأكي وانتش
ــه الناس  ــع، وينب ــاة واجملتم احلي
ــر  ــع ومغي ــه ودوره كصان لقيمت

ومؤثر ال ميكن جتاهله».

تقرير / عدوية الهاللي
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ــل االجتماعي، ومنهم من يقوم بتحليل األزمات وتقدمي حلول لها بل  ــا بالبلد ، يجد املثقفون مادة جاهزة للنقاش والتحاور أو كتابة املقاالت وتبادل اآلراء عبر مواقع التواص ــت أزمة م ــا عصف كلم
هنالك من يذهب بعيداً في تفاعله مع األزمة فيتضامن مع الفئة التي يقتنع بصوابها كأن يشارك في تظاهرة أو اعتصام أو تقدمي مساعدات من أي نوع لها.. مع ذلك، يتساءل العديد من الناس 

عن دور املثقف في مواجهة األزمات وإن كان يشكل جزءاً فاعالً من اجملتمع أم ينزوي عنه بني كتبه وأوراقه وأحالمه اخليالية..

ــب مرجان  ــي صهيب أدي ــال القاض ق
ــرخ أن  ــق الك ــة حتقي ــي محكم قاض
«املعلومات الواردة إلى  محكمتنا من 
ــد بوجود  ــرام اخلضراء تفي مكتب إج
ــة  ــالت مزيف ــون عم ــخاص يبيع أش
ــا إلى أن  ــدوالر  األمريكي»، الفت ــن ال م
ــا أنها  ــات عنه ــن البيان ــداول م «املت
ــة دوالر ليبية». وأضاف مرجان أن  عمل
«اإلخبار عن هذه العمليات مت في وقت 
ــيما بعد تكررها  متأخر من  الليل الس
ــات  ــاك عملي ــأن هن ب ــار  اإلخب وكان 
ــري واخذ احليطة  أخرى، وقمنا بالتح
ــد التأكد من  ــذر ونصب كمني بع  واحل
ــي على  ــض الفعل ــة ومت القب املعلوم
ــم مبلغ  ــات  وبحوزته ــدى العصاب إح
مقداره ٣٠ ألف دوالر من املبالغ الليبية 
ــه بالعامية  ــدة أو ما يعرف قيمت اجملم
 بـ» ثالث دفاتر او شدات» من فئة املائة 
دوالر».  وأكد مرجان ان «املبالغ أرسلت 
ــك املركزي  ــى البن ــمية إل بكتب رس
ــمي انه  ــي وأجابنا بكتاب  رس العراق
ــاوز ما  ــة وال تتج ــا أصولي ــزءا منه ج
ــتخدم للتمويه  مقداره ألف دوالر تس
ــة».  وتابع أن «العصابة  واملتبقي  مزيف
ــي مت إلقاء القبض عليها بالكمني  الت
ــع األجهزة األمنية  ــد وبالتعاون م املع
ــون من أب وأبنائه االثنني احدهما   تتك
األول  ــن  االب ــا،  وصديقيهم ــدث  ح
ــن  طريق مواقع  ــل جتاري ع لديه تعام
ــيق  وبالتنس ــي  االجتماع ــل  التواص

ــي محافظات  ــخاص ف ــدة أش ــع ع م
ــاورة  اجمل ــدول  ــرة  وال كالبص ــراق  الع
ــيق التجاري يكون مع  (تركيا) والتنس

ــطة االبن األكبر  ــخاص بواس عدة أش
ــأن يأخذ على (الدفتر) مبلغ   واالتفاق ب
(٤٠ او٦٠) ورقة أي مببلغ اقل وهو بدوره 
يبيعها مببلغ  الذي يحدده وأيضا يكون 

ــذا تتكرر عمليات  أقل من املائة وهك
بيع وترويج هذه العملة املزيفة».  واكد 
ــتلم  ــع بينهم أن يس ــرط البي أن «ش

املبلغ بكيس لدائن شفاف من خالله 
ــة  ــة  النقدي العمل ــة  رؤي ــتطيع  يس
األصلية الظاهرة دون أن يفتح الرزمة، 
ــي بغداد  ــق توزيعها ف ــون مناط وتك

(حي البنوك)  في جانب الرصافة وحي 
ــدا في جانب الكرخ وما  اخلضراء حتدي
زالت العملية جارية في  القبض على 

باقي املشتركني كونها عمليات تقوم 
ــادة منظمة».  ــي ع ــبكات وه بها ش
ــى أن «احد املتهمني   ولفت صهيب إل
ــهادة  ــدم اإلدالء أو الش ــده بع مت تهدي

عن القضية وإال تعرض  للتصفية مع 
عائلته وهذا يبني أن هناك مشتركني 
ــاك ترويج لهذه  ــن وانه مازال هن آخري

 اجلرمية».من جانبه، يروي احد املتهمني 
ــدء  الب ــة  كيفي ــة  للعمل ــني  املروج
ــة اجملمدة  ــج بالعمل ــل والتروي بالعم
ــام احلالي تعرف  ــع الع ــه «في مطل  أن

ــوك) على عراقي  ــن طريق (الفيس ب ع
ــره  ــن  طريق نش ــي تركيا ع ــم ف مقي
ــع دوالرات مجمدة  إلعالن يروم فيه بي

ــني دينار  ــتة مالي ــة ومببلغ (س أصولي
ــرة آالف دوالر أمريكي  عراقي  لكل عش
ــزي ال  ــك املرك ــي أن البن ــث اخبرن حي
ــوحة  ــا كون أرقامها  ممس يأخذون به

من قبل البنك وان بإمكاني تصريفها 
خارج البنك واالستفادة منها ماديا». 
ــاركة  ــل مبش  واوضح املتهم انه «أرس
ــغ ٢٥ ألف دوالر أمريكي  صديق له مبل
ــود له  ــا  منها تع ــر ألف ــة عش خمس
ولباقي لصديقه وعبر احدى شركات 
ــغ  املبل ــلنا  أرس ــة  املعروف ــل  التحوي
ــد التأكد  ــوالت بذلك وبع ــه  وص ولدي
ــم يصلنا أي  ــتالمه للمبلغ ل ــن اس م
حتويل واخبرنا حينها بأننا تعرضنا 
ــخص  ــال من قبل هذا الش  لالحتي
ــي تركيا». ويواصل احلديث  املقيم ف
«اخبرنا إن كنا نريد استعادة املبلغ 
ــي ترويج  ــل معه ف ــا أن نعم فعلين
ــد ودلنا على  ــدوالر  األمريكي اجملم ال
ــن طريق  ــخص تواصلنا معه ع ش
الهاتف فقط ولم نلتق، واستلمت 
 مبالغ مالية لم أقم بفتحها حسب 
ــخص يرسلها  االتفاق عن طريق ش
ــي كل مرة  وقمنا  ــه ف لم يكن نفس
بهذا العملية ما يقارب تسع مرات 
وتركزت العمليات في مناطق شارع 
ــة العاب  ــوال  ومدين ــطني وامل فلس
ــندباد».  وقال أن «العمليات لم  الس
ــا فبعضها  ــة جميعه تكن ناجح
ــف  ــتري  يكتش ــون املش ــل ك فش
ــدة» الفتا إلى  ــة أو مجم أنها مزيف
ــة معنا  ــي العملي ــترك ف ــه «اش ان
ــم  بعل ــم  ــدة بعضه ــخاص ع أش

 وبعضهم دون ذلك».
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متابعة / البينة الجديدة

ــتخدمها عصابات تزييف  ــرت في بغداد عملة أجنبية من الدوالر األمريكي عرفت مبصطلح (الدوالر الليبي اجملمد)  تس انتش
العملة في عمليات النصب واالحتيال على املواطنني.  وفيما أكد البنك املركزي عدم وجود هكذا عملة وان ما يتم تداوله هو 

عملة مزيفة، قال قضاة  مختصون ان الدوالر الليبي اجملمد عملة تداولتها عصابات النصب لكن مازالت نسبتها قليلة.. 
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القضاء: الدوالر الليبي المجمد عملة مزيفة جديدة تتداولها شبكات النصب واالحتيال

كيف يتفاعل المثقف العراقي مع قضايا المجتمع وأزماته؟
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ــة  العراقي ــة  الدول ــيس  تأس ــذ  من   
ــع التربوي   ــام بالواق ــدأ االهتم ١٩٢١..ب
ــتحداث وزارة  والتعليمي من خالل اس
ــاس  ــي كان  واجبها االس ــارف الت املع
ــة ومراقبة  ــيس املدارس احلكومي تأس
واالجنبية..وتوجيهها  االهلية  املدارس 
ــير عليها والتي  نحو االهداف التي تس
يأتي في مقدمتها تربية جيل قادر على 
ــار التخلف  ــالد وازالة آث ــوض بالب النه
ــة مؤسسة تربوية  واالمية كون املدرس
ــون  ــدور قان ــك بص ــوج ذل تعليمية..وت
ــنة ١٩٤٠..وكانت  ــم ٧٢ لس املعارف رق
ــوعيني  ثانوية كلية بغداد لآلباء اليس
اولى املدارس االهلية التي افتتحت في 
ايلول ١٩٣٢..تلتها مدرسة املنصور مع 
ــينات من القرن العشرين  بداية اخلمس
ــة  ــيس املدارس  املنافس ثم توالى تأس
ــا من تأثير  ــدرس احلكومية انطالق للم
ــح  ــن فت بونابرت(م ــون  لنابلي ــة  مقول
ــجنا)..وكان التنافس  مدرسة اقفل س
ــاح  ــب النج ــر بنس ــي والتفاخ العلم
بفضل اساتذة متمرسني وكفوئني من 
ــوم فكارثة  ــة.. اما الي مادتهم العلمي
ــض املدارس االهلية املضافة  العراق بع
ــادي والربح  ــة..اذ التفكير امل للحكومي
ــب  ــر العلمي ودليلنا نس قبل التفكي

ــي وصلت  ــة جدا والت ــاح املتدني النج
ــي بعضها وكان قرار  الى صفر باملئة ف
اغالقها ولم تغلق لالن.. ولهذا اسبابه 
يأتي في مقدمتها الهيكلية املدرسية 
اذ املستثمر هو املدير واملعاون والكاتب 
ــأة  وهي ــدرس  وامل ــب  واحملاس ــد  واملرش
ــاص ال  ــن االختص ــدة ع ــة بعي تعليمي
ــني  تتجاوز االثنني او الثالثة من املدرس
املتخرجني حديثا ولم ميارسوا التعليم 
ــدرس عدة  ــم  كل منهم ي ــي حياته ف
ــطة  ــا في متوس ــكول) كم مواد(كش

ــل  ــود الدارة ب ــة اذ ال وج ــز االهلي التمي
ــكل مكوناتها  ــو االدارة ب ــتثمر ه املس
واملدرس واحملاسب في آن واحد اما الكادر 
ــات االولى  ــالث مدرس ــود اال لث ــال وج ف
تدرس اسالمية وعربية لكافة املراحل 
االول والثاني والثالث ومدرسة الفيزياء 
ــع الفيزياء الرياضيات والعلوم  تدرس م
ــة اجتماعيات  ــة املراحل ومدرس لكاف
تدرس كافة املراحل واملستثمرة تدرس 
ــزي  االنكلي ــا  والكيمياء..ام ــاء  االحي
ــوب فال وجود  والرياضة والفنية واحلاس
لهم لذا فالفوضى تعم املدرسة وتؤثر 
ــير في الشارع الن  علينا وعلى من يس
ــكعون فيها..اما جدول  ــالب يتس الط
ــدرس  ــة لل ــد الثنائي ــة فيعتم املدرس
ــان والعربية  ــد فالرياضيات درس الواح
ــوم االخر  ــاء كذلك والي ــك واالحي كذل
ــأل ألم  تتبادل الدروس وهكذا.. لذا نس
ــة ليطلع على  يدخل مشرف للمدرس
ــبة جناح  ــاذ ونس حالها ونظامها الش
ــة  ــا .. ومن مفارقات هذه املدرس طالبه

املضحكة:
اوال:اجلدول تعمله مدرسة وتوزعه على 

املدرسات..كل درسني (طبك)
ــة  ــالب عند مدرس ــماء الط ــا: اس ثاني

حتتفظ بها في جنطتها..

ــجالت الغياب وال  ــود لس ــا: ال وج ثالث
ــذا ما عرفناه  ــاب اليومية وه اوراق الغي

من خالل سؤالنا للمعلمات.
ــة  ــتخدمة او معلم ــا املس رابعا:احيان
ــة او من الروضة  ــة االبتدائي من املدرس
ــاغر وهذه  ــد الش ــف لس ــل الص تدخ
الطامة الكبرى التي حدثتنا بها احدى 

املعلمات وهي تضحك..
ــا:  ال تعرف املدرّسة االستقرار  خامس
ــا خارج  ــا تراها دائم ــة وامن ــي املدرس ف
ــع مجموعة  ــاحة م ــي الس ــف ف الص

طالب .. ونحن ندخل املدرسة ونشاهد 
ــا كل  ــا معه ــول حديثن ــذا ويط كل ه
ــض يدعو الى عدم  ــذا الغيض من في ه
استقرار   ادارة شؤون املدرسة..فما رأي 
وزارة التربية والتعليم الثانوي ومديرية 
ــة التي تسيء  التربية مبثل هذه املدرس

لسمعة املدرس االهلية املتميزة.؟

لفيف من اولياء االمور عنهم
صالح مهدي عباس 
والد الطالب مهدي

٠٧٧٠١٣٥٣٧٢٥

امام انظار وزيرة التربية ومدير تربية الرصافة االولى

CâÎc@ÔyD@ø@ÚÓ‹Á¸a@åÓ‡n€a@ÚçâÜfl@ø@ÛôÏœ@Âfl@@@Ïÿím@›ˆaÏ»€a@Âfl@—Ó–€@Új€b�‡‹€@ÒâÏq@paäÁbƒn€a
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من النافذة

بعد يأس تام من احللول «الترقيعية» والوعود الزائفة واالستحواذ 
على املال العام والفساد املستشري في جميع مفاصل الدولة  
وقلة اخلدمات الضرورية التي يحتاجها املواطن العراقي اضف 
ــكن والبطالة واملشاريع الوهمية في مختلف  لذلك ازمة الس
ــريح  القطاعات وكذلك توقف املانع واملعامل عن االنتاج وتس
آالف العاملني فيها واندثار الزراعة وفتح الباب على مصراعيه 
لالستيراد . كلها كانت اسباب متراكمة ادت الى هذا االنفجار 
ــروج بتظاهرات عارمة  ــل والتي حفزت املواطنني على اخل الهائ
ــن وحتقيق  ــادة الهيبة للوط ــة احملافظات الع ــداد وبقي ــي بغ ف
مطالب الشعب النها حقوق كفلها لهم الدستور بعيش آمن 
ــابقاتها من  ــد ، هناك اختالفات جوهرية هذه املرة عن س ورغي
االحتجاجات، وإن ما مييز التظاهرات احلالية أنها انطلقت دون 
ــات العمرية التي  ــرات، واملالحظ هو الفئ ــات أو مؤش أي مقدم
ــكل نواة هذا احلراك، فهم من الشباب عكس التظاهرات  تش
ــية  ــة السياس ــاد الطبق ــرون أن فس ــباب ي ــة. أن الش املاضي
والفساد البنيوي عموما يؤدي إلى حرمانهم من حق املشاركة 
في الريع الذي يستحوذ عليه املتسلطون، وأن مطلب اخلدمات 
والبنى التحتية قد ظل في خلفية املشهد املطالب بإسقاط 
النظام.وعليه  فأن احلكومة تفاجأت بخروج التظاهرات، على 
ــائل التواصل، من  ــعبية وعبر وس اعتبار أنها كانت دعوات ش
ــا كان يحدث في  ــة حزبية، كم ــات معروف ــة من جه دون رعاي

السابق. فاحلراك احلالي 
ــد  ــا ض ــاء احتجاج ج
الفساد والظلم وتدني 
ــي  املعيش ــتوى  املس
وارتفاع نسب البطالة 
غياب  ــبب  بس املرعبة 
ــة  الوظيفي ــات  الدرج
ــي  ــل، الت ــرص العم وف
تابعة  ــات  اختزلت لفئ
ــة.  احلاكم ــزاب  لألح
لألسف الشديد ساعد 
الذي  ــرط  املف ــف  العن
ــوات  الق ــتخدمته  اس
احملتجني  ــد  ض األمنية 
ــا  ضحاي ــقوط  وس

ــالق قنابل الغاز،  ــاص احلي وإط ــتخدام الرص مدنيني جراء اس
ــاليب التي تستخدمها  ــتخدام األس والتعتيم اإلعالمي، واس
الدول الشمولية كقطع اإلنترنيت والدعاية املضادة وخطابات 
ــكيك والتحريض باتهام احملتجني بـ»بالبعثيني «. وعلى  التش
ــبوق حلركة االحتجاجات احلالية  الرغم من االنتشار غير املس
والتعاطف الكبير الذي لقيته من الشعب، فإن أعداد املشاركني 
في تصاعد، ووصلت  إلى احلد الذي تشكل فيه تهديدا حقيقيا 
على النظام . أن ممارسات احلكومة ضد املتظاهرين تعد جرائم 
ــتور العراقي لسنة  ــب ما نص عليه الدس يعاقب عليها حس
ــق للعراقيني في  ــتور أعطت احل ــادة ٣٨ من الدس ٢٠٠٥، و أن امل
ــه قوات مكافحة الشغب من  ــلمي.أن ما متارس التظاهر الس
ــية عبر استخدام الرصاص احلي وقتل وإصابة املئات من  وحش
احملتجني هو جرائم قتل وفق قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ 
ــني الدولية. ختاما   ــنة ١٩٦٩؛ وكذلك تعاقب عليها القوان لس
نقول ان التظاهرات التي شهدتها بغداد وباقي احملافظات منذ 
ــابقاتها؛ لكونها غير  ــهر احلالي تختلف عن كل س بداية الش
ــة أو خارجية؛ ونتيجة  ــية داخلي مدعومة من أي جهة سياس
ــل، ويرجع لهذا  ا طريقة التعام ــالف اختلفت أيضً لهذا االخت
ــراب احلكومة وعدم اتزانها في اتخاذ القرار. وعلى جميع  اضط
الرئاسات ان تكون واعية الى ماقد تؤول اليه االمور ويضيع من 

بني ايدينا الوطن.

الحراك الحالي جاء احتجاجا 
ضد الفساد والظلم وتدني 
اِّـستوى اِّـعيشي وارتفاع 
نسب البطالة اِّـرعبة بسبب 
غياب الدرجات الوظيفية 
وفرص العمل

أحمد البياتي

ــم الدول أن  ــم مقومات عواص من أه
ــتراتيجي مهم  ــون ذات موقع اس تك
ــد  ــة أي بل غرافي ــبة جلَ ــز بالنس وممي
ــون ذات  ــا يك ــة عندم ــي وخاص معن
ــترط في ذلك  ــاحة واسعة ويش مس
ــاذات االنهر  ح ــوط املواصالت ومبَ خط

ــا ثقافيا  ــع حضريا متجانس ــال أن يكون اجملتم ــة احل وبطبيع
ــاتني  ــا وحتيط بها البس ــراء بداخله ــاحات خض ــع مبس وتتمت
ــا للزائرين لها من  ــراء لتعطي انطباعا أيجابي والواحات اخلض
دول احمليط األقليمي والعالم وهذا ينطبق بطبيعة احلال ملدينة 
ــيس احلكم  ــة العراق منذ تأس ــة العاصمة لدول ــداد احلبيب بغ
ــي املعد لها من  ــي العام ١٩٢١ وفقا للتصميم األساس الوطن
ــدة مراحل عند قيام ثورة  ــل خبراء دوليني ومت تطويره على ع قب
ــكيل  ــاط األحرار وبعد تش ــوز ١٩٥٨ للضب ــر من مت ــع عش الراب
ــم  ــادة الزعيم اخلالد عبد الكرمي قاس ــة وطنية بقي اول حكوم
رحمه اهللا أعطٰى التوجيهات بضرورة جرد املناطق العشوائية 
فيح  ــداد الدقيقة للعوائل القاطنة في بيوت الطني والصَ واالع
التي تتكون منها تلك العشوائيات والتي ال تتجاوز عددها أربع 
اكرية والوشاش في جانب  عشوائيات كمناطق سكنية كالشَ
ــب الرصافة وغالبيتهم من  ــرخ والعاصمة وامليَزرة في جان الك
ــراء واملعدمني قد نزحوا من محافظات اجلنوب  الفالحني والفق
ــا احلكومة انذاك  ــوة اتخذته ــط وفي اول خط ــرات األوس والف
ــي وتوسيع الرقعة اجلغرافية  إجراء تعديل بالتصميم األساس
ــي محيطها  ــر من األراضي ف ــح الكثي ــة بغداد ومس للعاصم
ــوائيات ومت توزيعها بدون  ــك العش ــا على اصحاب تل وتوزيعه
ــكل صاحب عائلة او متزوج  ــل مادي وبواقع قطعة ارض ل مقاب
ــوائية  ــت العاصمة خالية من اي عرصة او عش ــك اصبح وبذل
تذكر واستمر احلال الى  قبل  عام ٢٠٠٣ وإنهيار الدولة بالكامل 
ــاف النفوس وغير  ــجع ضع ــا جعل كل  محظور  مباحا وش مم
ــي والفضاءات  ــع األراض ــى جمي ــتحواذ عل ــني لالس املنضبط
ــكنية وشمل ذلك غالبية  الفارغة داخل املناطق واإلحياء الس

األراضي اخملصصة كاَملرافق واملؤسسات اخلدمية.

عباس كريم العلياوي

pbÓˆaÏí»€aÎ@ÖaÜÃi@Ú‡ïb»€a

ــي  الزراع ــاع  القط ــاكل  مش ــت  بات    
ــي تغيير  ــة تتمثل ف ــاج ملعاجلة جذري حتت
ــة ، والتأكد من جودة  ــات الزراعي السياس
ــح مزيد من  ــاعد في فت ــذي يس ــج ال املنت
األسواق اخلارجية.وال بد من تعديل شروط 
ــهل عملية التصدير من  التصدير، مبا يس
ــات، ولذلك كثرت  ــدات وصعوب ــر تعقي غي

ــم  بدع ــات  الصرخ ــت  وتعال ــدات  املناش
ــث  ــن حي ــم م ــر إنتاجه ــني لتطوي املزارع
ــودة لتكون متوافقة مع  الكم والنوع واجل
ــا باحد  ــة.و عند لقائن ــات الدولي املواصف
املزارعني قال : إن مشاكلهم حتتاج ملعاجلة 
ــات  ــر السياس ــي تغيي ــل ف ــة تتمث جذري
ــاعد على تطوير  الزراعية التي باتت التس

ــني في  ــني واملزارع ــم الفالح ــة ودع الزراع
الوقت احلاضر، فيما قال مزارع اخر انه من 
ــص التعديالت املطلوبة على  الضرورة فح
ــن للمزارعني  ــكل يضم ــع، بش أرض الواق
ــدات  تعقي ــر  غي ــن  م ــر  التصدي ــة  فرص
ــع، ورمبا  ــع الواق ــجم م ــات ال تنس وصعوب
ــروطا ال مبرر لها وليست واقعية  تكون ش

ــدون احلكومة  ــرب للتعجيزية». ويناش وأق
ــر ملطالب القطاع  ووزارة الزراعة إلى النظ
ــل والضعف  ــة لتحديد أوجه اخلل بواقعي
ــهم  ــراح حلول واقعية ميكنها أن تس واقت
ــف  يخف ــاذب  ج ــي  زراع ــاع  قط ــاد  بإيج
ــون مصدرا  ــد من الفقر ويك البطالة ويح
ــا  ايض ــوا  الدولة.وطالب ــل  مداخي ــادة  لزي

ــة ، ووضع  ــومي العمالة الزراعي ــرورة تع بض
ــربها للقطاعات  ــراءات رادعة ملنع تس إج
األخرى، وتفويض صالحيات أكبر ملديريات 
الزراعة في احملافظات.والعمل على تنظيم 
حمالت رش للمناطق الزراعية، وتخفيض 
ــة من  ــة للزراع ــة اخملصص ــعار الطاق أس

كهرباء ومحروقات.

ــاكلنا أكثر , والهموم هي املشاكل  همومنا كثيرة ومش
ــكالها واحجامها. الهموم  ــالف أنواعها وأش على اخت
واملشكالت االجتماعية تتطلب التعامل بشكل علمي 
مدروس يعرف بواطن النفس البشرية حيث إن املشكالت 
ــاني خاطئ يؤثر على  االجتماعية ما هي إال تصرف إنس
ــيئة. وال  ــلوكيات اآلخرين ويولد ردود أفعال س حياة وس
نبالغ إذا قلنا إن الهموم واملشاكل التي جتتاح العالم في 
هذا الوقت ما هي إال نتاج مشكالت اجتماعية. وحينما 
ــكلة فهذا يدل على  ــول ان هذا الفرد يعاني من مش نق
ــة معينة مثل الفقر أو األزمة  أن الفرد يعاني من وضعي
ــكالت املعاصرة  ــن املش ــات االجتماعية.وم ــي العالق ف
ــكلة البطالة ، ومن آثارها السلبية  والهامة أيضاً مش

ــرم الناس  ــد اجلرائم وحت ــا يوج ــرص العمل مم ــدام ف انع
ــان  ــرية ، اذ يحتاج اإلنس ــتغالل القدرات البش ــن اس م
ــية وهي ان يعيش في أمان مع نفسه  للحاجات النفس
ــية، ومن  ــع اآلخرين متحررا من كل الضغوط النفس وم
ــعور باألمن واحلاجة إلى التقدير،  أهم هذه احلاجات الش
واحلاجة إلى الشعور بالعطف واحملبة أي اشباع اجلانب 
ــى أن يعترف به  ــرد، فهو محتاج دائماً إل ــي للف الوجدان
ــي حاجة إليه مبا  ــه ذو نفع للجماعة وأنها ف ــس أن ويح
يؤدي إلى احساسه بكيانه.  واحلاجات االجتماعية هي 
ــوية  ون عالقات اجتماعية س ــي يتطلبها الفرد ليكِّ الت
ــع محيطه  ــش متوافقاً م ــل ان يعي ــراد من أج ــع األف م

بقيمه ونظمه ومؤسساته.

ــقيل ساسون) يهودي كان اول     (حس
وزير مالية للعراق عام ١٩٢١, اقام امللك 
ــة طعام  ــرة مأدب ــل االول) ذات م (فيص
ــحب من خزينة الدولة (٢٠) دينارا  فس
ــم (٢) دينار كل  ــقيل بخص فقام حس
ــهر من راتب امللك, وملا سأله امللك  ش
ــن راتبي, اجابه  ــمت املبلغ م ملاذا حس
هذه اموال العراقيني, حتى انهم ضربوا 
ــقلها) داللة  ــل القائل ( ال حتس به املث
لعدم التساهل والتالعب باملال العام! 
ــرحون  ــدون يس ــوم فالفاس ــا الي .. ام

وميرحون وال يوجد من يحاسبهم؟
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ــالة عبر بريدها االلكتروني بعثها  ــت « البينة اجلديدة « رس    تلق
ــابق يقولون فيها : انهم  ــن جرحى اجليش العراقي الس لفيف م
ــب السياقات املرعية من قبل  روّجوا معامالتهم التقاعدية حس
ــة التقاعد الوطنية  ــؤون احملاربني وال زالت عالقة في هيئ دائرة ش
حيث مضى اكثر من (٧) سنوات وهي تنام على الرفوف بالرغم من 
استيفائها كافة الضوابط واملستمسكات القانونية .. « البينة 
ــذه املعامالت  ــد الوطنية باجناز ه ــدة» تطالب هيئة التقاع اجلدي
ــريحة واملنا كبير بان ياتي الرّد سريعا من قبل  خدمة لهذه الش

من يعنيه األمر واهللا في عون العبد مادام العبد في عون اخيه.

ــة كبيرة من  ــه ومجموع ــني) ان ــول حس ــن (رس ــول املواط    يق
ــب املعني املتفرغ من  ــمول برات ــني تقدموا بطلبات للش املواطن
ــكات  خالل ( نافذة التقدمي االلكتروني ) وقدموا كافة املستمس
ــة ابتداءً من التقارير الطبية والوثائق الثبوتية وبالفعل  املطلوب
ــوا لهم اجلبوا  ــمولة وعند املراجعة قال ــماء املش ظهرت االس
ــق االم واملعاق) او املريض  ــة الوثائق الثبوتية مرة اخرى  وثائ ثاني
ــهر حزيران املاضي  ــد مضى على التقدمي لهذا الغرض من ش وق
ــيد وزير العمل  ــد االن .. دعوة مخلصة للس ــذا العام وحل ــن ه م

احملترم اليجاد حل لهذه املشكلة.

ــرطي اول (محمد باني  ــب ش ــا املنتس ــى مقر جريدتن حضر ال
ــوج حماية  ــابقا الى ف ــب س ــان داغر الطليباوي) املنتس غضب
ــو فيها املوافقة  ــة حلماية البنية التحتية ويرج ــة العام املديري

على مقابلتكم لطرح مشكلته اخلاصة.
موبايل/ ٠٧٧٢٨٠٠٦٤٧٦
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ــن العقدتني اللتني حكمتا الثقافة  تخلص املتظاهرون م
ــدة نظام صدام  ــة والتظاهر، وهما عق ــر والسياس والفك
ــدام، وهكذا  ــر احلاصل بعد نظام ص ــدة رفض التغيي وعق
ــلباً أو إيجاباً  ــه لصدام س ــتقبل ال ذكر في ــيكون املس س
ــي النظام  ــباب أن ما حصل ف ــاهد هؤالء الش ــد أن ش بع
ــلبي أمام التغييرات التي  ــد ال ذكر فيه للوقوف الس اجلدي
ــدوا حقوقاً  ــم افتق ــدام وإمنا ه ــقوط ص حصلت بعد س
ــابق ضد صدام  ــات اجليل الس ــا.إن اهتمام ــون عنه يبحث
وضد العملية السياسية اجلديدة أصبحت أثراً بعد عني، 
الى  ــرون  املتظاه وتطلع 
املستقبل اجلديد من دون 
ــي،  باملاض ــغلوا  ينش أن 
وهذه أمور اتفقوا عليها 
املقدسات  وجعلوها من 
ــة أو اتفاق. من دون كتاب

ــن يؤمن  ــت كل م ــا لي ي
أن  ــد  اجلدي ــبيل  بالس
ينحو منحاهم، أما الذي 
ــي النظر الى  يكون له ف
يخشى  امتيازات  صدام 
ــن  ــك م ــا، وكذل فقدانه
ــام  النظ ــن  م ــتفاد  اس
ــح  ــث أصب ــد بحي اجلدي
ــارات  ــاب امللي ــن أصح م
ــك  ميل ال  كان  أن  ــد  بع
سعر  فلس  اخلمسمائة 
ــرمي التي  ــيارة ال أجرة س
ــتقلها من ساحة النهضة الى معسكره في كركوك  يس
ــم غلق صفحة املاضي  كصديقي فالن الفلتاني، فعليه
ــتقبل.الى اجلحيم العقدتان،  واملسير مع من يطلب املس
ــدة النظام اجلديد، فإن من يردد غير ذلك  عقدة صدام وعق
ــاً ومعنوياً،  ــتفيد مادي ــيقال بأنه مس ال يعلم أنه فوراً س
ــيؤدي إلى فقدانه ما  ــث يعتقد أن الهروب من ذلك س بحي
يتمتع به، واألمر ذاته ألصحاب العقد على النظام اجلديد 
فلن تستطيعوا فعل شيء..تعالوا مبجملكم للفلسفة 
ــن دون أن يقصدوها،  ــاعها املتظاهرون م اجلديدة التي أش
ــخطتم،  ــيطر، رضيتم أم س ــفة التي ستس وهي الفلس
ــيادة  ــتقبل العراقي التي بدأت بالس ــفة املس فهي فلس
في الشارع العراقي أسسها املتظاهرون بعيداً عن عقدة 

صدام وعقدة النظام اجلديد.
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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ــول بها في كل  ــوم والضرائب إجراءات وقوانني معم الرس
ــا هو غير طبيعي  ــذا أمر طبيعي، ولكن م ــم، وه دول العال
ر  صراحة وشاذ عن القاعدة أنك عندما تعيش في بلد يصدّ
ــر من أربعة ماليني ونصف املليون برميل نفط  للخارج أكث
ــرادات املتحققة (خير من اهللا) فإنك يفترض  يومياً وأن اإلي
ــون وطنك  ــة) وأن يك ــاة مرفهة و(منشنش ــش حي أن تعي
ــاً وعامراً ومتقدماً ليكون في مصاف ما وصلت إليه  ناهض

دول تتربع اليوم على قمة اجملد في كل النواحي..
ف في هذا العراق أن نعمة النفط التي يحسدوننا  ما يؤسِ
ــعب (الضيم والظالمي)  ــببها نحن الش لنا بس عليها وحتمّ
ــى اآلن، لم  ــة في أرضنا حت ــاف أول بئر نفطي ــذ اكتش من
ــتفادة وبقينا نشم روائح النفط  ــتفد منها متام االس نس

ونتحمل دخانه املنبعث من آباره امللتهبة!!
ــة مهمة وأرى أن طرحها في هذا الوقت  اليوم أتناول قضي
له ما يبرره، تلك هي الرسوم والضرائب واألسعار التي باتت 
ــون ارتفاعها غير املبرر، فقد  جتبى من العراقيني أو يتحمل
ــت عليها وزارات  ــنوات األخيرة (بدعة) دأب ــت في الس تنام
ــة مليزانية  ــوارد املالي ــوى تعظيم امل ــر حكومية بدع ودوائ
ــائل من  ــورة، حيث ارتفعت قنينة الغاز الس الدولة املنخ
ــر البنزين العادي  ــى (٧٠٠٠) دينار وأصبح لت ــاراً ال (٢٥٠) دين
ــد أن كانت  ـــ(٩٥٠) بع ــن ب ــن احملس ــاراً والبنزي ـــ(٤٥٠) دين ب

بـ(رخص املاي).
ــني (٣٠-٤٠) ألف دينار  ــعار اإلنترنت فقد قفزت ما ب أما أس
ــيما  ــن الدوائر احلكومية وال س ــة دائرة م ــا فوق، وإن أي فم
الضريبية واخلدمية منها عندما تراجعها فإنها ستلهب 
ــياط قاسية وتدفع ما متليه عليك وأنت صاغر  ظهرك بس

وممنون ألن معاملتك ال تنجز ما لم تدفع املقسوم!!
ــية  ــب، فأنت ال حتصل على وثيقة دراس وليس هذا فحس
أو استمارة أو مراجعة ملستشفى حكومي أو مستوصف 
ــرطة إال  صحي أو اعتراض على نتيجة امتحان أو مركز ش

ومعك (فلوس)، ألن زمن (اجملاني) قد ولّى إلى غير رجعة.
ــا قوائم الكهرباء واملاء واخلدمات البلدية فهي تتصاعد  أم
يومياً من دون مراعاة للوضع املعيشي للناس، وحتى كارت 
الهاتف النقال فرضت عليه رسوم حكومية لكن املواطن 

هو الذي يدفعها وهو املمنون.
ــرور اجلديد  ــي تضمنها قانون امل ــوم الفلكية الت أما الرس
ــليب علني) في وضح النهار، وال بد أن  فهي بصراحة (تس

يرمى هذا القانون بـ(احلجارة) لنوقف سلبياته وآثاره!!
ــة اآلن أن تكون  ــول إن املطلوب من احلكوم ــي اخلتام أق وف
األسعار والرسوم والضرائب في صلب حزمها اإلصالحية، 

وكفى جلداً باملواطنني!
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

ــوع من الفكاهة على  في محاولة إلضفاء ن
ــاحة التحرير  ــة في س ــرات احلاصل التظاه
ــن الى  ــض املتظاهري ــأ بع ــط بغداد، جل وس
التنكر بزي كهنة معبد آمون الذين يظهرون 

في مسلسل يوسف الصديق، الذي يبث على 
ــهد العاصمة  ــع في العراق. وتش نطاق واس
ــرى، منذ يوم  ــات اخ ــع محافظ ــداد وتس بغ
ــرين األول، احتجاجات على  اجلمعة، ٢٥ تش

ــال عنف  ــة تخللتها أعم ــة احلكوم سياس
ــفرت  ــية، أس وحرق ملباني األحزاب السياس
ــرات من املتظاهرين  عن مقتل وإصابة العش

وعناصر قوى األمن.
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متابعة / البينة اجلديدة
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طارق حرب

موقف

ــن  م ــدد  ع ــهدت  ش
ــات  والكلي ــدارس  امل
تظاهرات  بغداد،  في 
ــة تضامنا مع  طالبي
ساحة  متظاهـــري 
ــط  التحريــــــر وس
ــداد. ورفع الطالب  بغ
ــة  عراقي ــاً  أعالم
ــهم  مدارس ــام  أم
ــوا  ــم وهتف وكلياته
ــم العراق، فيما  باس
ــى  ال ــرون  ــه آخ توج
ــر  التحري ــاحة  س
ملساندة املعتصمني.

متابعة / البينة الجديدة
ــأن  ــاهر، بش ــان العراقي كاظم الس ــرد الفن غ
ــهدها عدد من محافظات  التظاهرات التي تش
ــالمٌ عليك  ــاهر في تغريدة: «س البالد. وقال الس
ــزارٌ وحبٌ ودارٌ  ــى رافديك عراقَ القيم، فأنت م عل
ــاهر: «أصلي ألجلك في  لكـل األمم».وأضاف الس
ــنني، ملاذا أراك  ــح عنك غبار الس كل حني وأمس

حبيبي حزين ويعصر قلبك هذا األلم».

متابعة / البينة الجديدة
ــركة إنستغرام  أعلنت ش
ــتضيف خاصية  ــا س أنه
ــف  تكش ــدة،  جدي

كان  إن  ــتخدم  للمس
«كاذبا»،  ــور  املنش احملتوى 
ــتقلني. وفقا ملدققني مس
وسينزل التطبيق الشهير 

ــهر  اخلاصية اجلديدة الش
ــتتمثل  ــي س ــل، الت املقب
ــات  «معلوم ــارة  بعب
ــورة أو  ــوق ص ــة» ف خاطئ

ــور، حسب  الفيديو املنش
ــار موقع «ماشبل». ما أش
ــتخدم  املس ــيتمكن  وس
ــور،  من رؤية احملتوى املنش
ــر  «أظه زر  ــى  عل ــر  بالنق
الصورة»، ولكنه سيتعرض 
للتحذير من إنستغرام بأن 
أو  ــي الصورة  املعلومات ف
ــو خاطئة أو كاذبة.  الفيدي
املستخدمون  وسيتمكن 
ــبب الذي  ــراءة الس ــن ق م
ــتغرام لتصنيف  دفع إنس
أو  ــة  كخاطئ ــات  املعلوم
زر  ــى  عل ــر  بالنق ــة،  كاذب
«أعرف ملاذا» الذي سيظهر 

فوق الصورة أو الفيديو.

متابعة / البينة الجديدة
ــة  ــة لكلي ــة علمي دراس ــذرت  ح
ــة مؤتة من  ــي جامع ــة ف الصيدل
ــلوكيات التربوية التي  بعض الس
ــر بحق االطفال دون  تقترفها األس
ــف  الهات ــم  بإعطائه ــة،  اخلامس
ــى  عل ــر  للخط ــر  بالنظ ــال  النق
ــة.  ــمية والعقلي ــم اجلس صحته
ــاهدة  مش إن  ــة  الدراس ــت  وقال
ــو  يله ــو  وه ــر  الصغي ــك  طفل
باملوبايل وكيفية دخوله لليوتيوب 
ــغيل اغنية لالطفال ويرقص  لتش
ــه عبقريا وال  ــا ال يجعل من عليه
ــر للفخر. وأكدت أن  يدعو هذا األم
اعطاء الهاتف النقال لطفل اقل 
ــنوات جرمية وخطر  ــن خمس س م
على الصحة اجلسمية والعقلية، 

ــة العمرية  ــع اهمية هذه املرحل م
ــمي والعقلي  ــي التكوين اجلس ف
ــرز  أب ان  ــت  وأوضح ــخصي.  والش
ــلوك تأخر النطق  ــج هذا الس نتائ
احتمالية  ــادة  وزي ــال  األطف ــدى  ل
ــذي ترتفع  ــد وال ــة بالتوح اإلصاب
ــكل الفت، إضافة إلى  حاالته بش

ــكل  عدم منو اخلاليا العصبية بش
طبيعي وانعدام ارتباطها بشكل 
ــف  ضع أن  ــت  وأضاف ــي.  طبيع
التركيز والفهم وعدم قدرة الطفل 
ــبب  ــتعمال مخيلته بس على اس
ــم  وتعل  Audiovisuel influence
ــر غير اخالقية من  االطفال ملظاه
بعض البرامج وتسببها باضطراب 
ــذي وصفته بالكارثة  في النوم وال
ــارت  واش ــل.  الطف ــة  ــى صح عل
ــة إلى التداعيات السلبية  الدراس
ــال بتأكيدها  ــة األطف ــى صح عل
على ارتباطها ببعض احلاالت غير 
ــة واملرضية ومنها البدانة  الصحي
ــة وضعف املناعة  جراء قلة احلرك
إضافة إلى إضعاف البصر وضمور 

العضالت.
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العقدتان عقدة 
صدام وعقدة 
النظام الجديد 
فإن من يردد غري 
ذلك ال يعلم أنه 
فوراً سيقال بأنه 
مستفيد مادياً 
ومعنوياً


