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(االنــسـحــاب األمـريــكي له تــداعـيـات
نطقة). وح سُئل فيما خطيرة في ا
لـو كانت احلـرب ضد داعش قد تـتأثر
بـانسحاب األمريكي من سوريا قال
إن (داعـش يـســتـغل أي فــراغ أمـني).
مـشيـراً إلى (قرار تـرامب باالنـسحاب
مـن شـــــمــــــال شــــــرق ســــــوريـــــا أن
(الـتـطـورات األخـيـرة سـتـمـنح داعش
فـــرصــة لـــلـــظــهـــور مــجـــددا). وكــان
الــــبـــارزاني قــــال مـــراراً إن (عـــوامل
ظــهـور تـنـظـيم داعش واإلرهـاب عـلى
نـحو عام ال تزال قائمة) مشدداً على
). وكــان (ضــرورة تــداركــهــا ســريــعــاً
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قـضى مـجلس الـقضـاء األعـلى بتـنفـيذ
اجــــراءات الـــتـــحــــقـــيق مـع الـــنـــواب
ـالي ــطـلـوبــ عن جـرائم الـفــسـاد ا ا
واالداري دون احلــاجـة الى مــفـاحتـته.
ـركـز االعالمي وقــال بـيـان صـادر عن ا
لـلـمجـلس تـلـقته (الـزمـان) أن (اجمللس
اصـدر إعـمـاما لـلـمـحاكم كـافـة بـتنـفـيذ
اجــــراءات الـــتـــحــــقـــيق مـع الـــنـــواب
ــطـــلــوبــ عن جــرائـم فــســاد مــالي ا
واداري دون احلـــاجــة الى مـــفــاحتــته
بـــغـــيــة مـــفـــاحتــة مـــجـــلس الـــنــواب
بـخـصوص رفع احلـصانـة).وأشار الى
ان ( هــذا اإلجـراء جـاء بــعـد ان صـوت
مـجلس النواب عـلى رفع احلصانة عن
ـطـلوبـ عن جـرائم الـفـساد الـنـواب ا
ـــالي واالداري).ولـــفـت الــبـــيـــان الى ا
(تـأكيد اجمللس على اجلهات التنفيذية
ـذكرات الـقبض او ـباشـر  بـالـتنـفيـذ ا
االســتـــقــدام). من جــهــة اخــرى اعــرب
احتـاد احلقـوقيـ العـرب عن تضـامنه
ــتـظــاهـرين في الــعـراق مـطــالـبـا مع ا
بـاالستـجابـة الى مطـاليـبهم داعـيا الى
مـــعـــاقــبـــة من يـــرتـــكب اعـــمـــال قــمع
بـحـقـهم.وقـال االحتـاد في بـيـان تـلـقته
(الـزمان) امس ان (االحتـاد وهو يـتابع
بـغضب واستنكار شديدين التظاهرات
في الـسـاحة الـعراقـية ومـا يتـعرض له
ــتـظـاهـرون مـن اعـمـال قـمـع مـفـرطـة ا
بادىء االعالن تـشكل مخالفة صريحة 
ي حلــقـوق االنــســان الـذي نص الــعــا
عـــلى احــتــرام حـــقــوق االنــســان ومن
بـيـنــهـا حـريـة الـتـظـاهـر) مـضـيـفـا ان
(االحتـاد بصـفته منـظمة غـير حكـومية
ذات صـــفـــة اســـتـــشـــاريـــة لـــدى اال
ــتـحــدة وعــضـو مــراقب في مــجـلس ا
حـقـوق االنـسـان اذ يعـبـر عن تـضـامنه
ـتـظـاهرين يـدعـو الى االستـجـابة مع ا
ـشــروعــة). ودان الـبــيـان ــطـالــبــهم ا
جــمـيع اعــمـال الــقـمع واالرهــاب الـتي
يـتـعرضـون اليـها  مـطـالبـا (بـمـعاقـبة
مرتكبيها). في غضون ذلك دعا مجلس
نــقــابـة احملــامــ الــعـراقــيــ جــمـيع
احملـام الى االمتناع عن الترافع أمام
جـميع احملاكـم القضائـية بكـل أنواعها
ودرجــاتــهـا وبــأي صــفــة  قـانــونــيـة .
وقـالت النقابـة في بيان تلـقته (الزمان)
امـس انه (مــــواصـــلــــة من احملــــامـــ
لـلتضامن والـوقوف الى جانب الشعب
ومــســانـدة مــطــالـبـه في إنـهــاء نــظـام
احملــاصــصــة  وتــعــضــيــد مــطـالــبــته
بـحقوقه الوطنية  وبناء دولة القانون
ـؤسـسـات الـدسـتـوريـة قـرر مـجلس وا
نعقدة الـنقابة بـجلسته االستـثنائيـة ا
: بتاريخ  28 تشرين االول اجلاري أوالً
دعـوة جـمـيع احملـامـ في الـعراق الى
االمـــتــنــاع عن الـــتــرافع أمـــام جــمــيع
احملــاكـم الــفــضــائــيــة بــكل أنــواعــهــا
ودرجـاتهـا وبأي صـفة  قـانونـية كانت
وسـواء كان محامياً مـنتدباً او مختاراً
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طـلب الـرئـيس الـلـبـنـاني مـيـشـال عون
امـس األربعاء من احلـكومة االسـتمرار
فـي تـصــريف األعــمــال حلـ تــشــكـيل
حـــكـــومــة جـــديـــدة وذلك في أعـــقــاب
اسـتقالة رئيس الوزراء سعد احلريري
الـثالثـاء. وأطاحـت استـقـالة احلـريري
بـحـكـومـته االئـتالفـية. وقـال إنه وصل
إلـى طـريـق مــسـدود فـي مــحـاولــة حل
أزمـة أثارتها احتجاجـات مستمرة منذ
 13 يــومـا رفـضـا لـلـنــخـبـة احلـاكـمـة.
ــتـــحــدة ودعـــا األمــ الـــعـــام لال ا
انـطونيو غوتيريش امس الى (الهدوء
وضـــبط الـــنـــفس" في لـــبـــنـــان بـــعــد
اسـتقالة حكومة سعد احلريري). وقال
ـــتــحــدث بــاسم فـــرحــان عــزيــز حق ا
غـــوتـــيـــريش إن األخـــيـــر (يـــدعـــو كل

الالعـبـ السـيـاسيـ الى الـبحث عن
حل ســيـاسي لـلـحـفـاظ عـلى اسـتـقـرار
الـبالد والتجـاوب مع تطلـعات الشعب
الـــلــبـــنــان). كـــمــا طـــلب انـــطــونـــيــو
غــوتــيــريش ايــضـا مـن (كل الالعــبـ
الـلبـنانـي جتـنب اللـجوء الى الـعنف
واحـتـرام حق الـتعـبـير وحق الـتـجمع
السلمي). وشهد الثالثاء بعض أعمال
الـعـنف عـنـدما قـام أنـصـار حلـزب الله
ــهـاجـمـة وحــركـة امل الـشـيــعـيـتـ 
ـعتـصمـ في وسط بـيروت واحراق ا
خـــيـــمـــهم مـن دون تــســـجـــيـل وقــوع
عـتصـمون الذين اصـابات. كـما عـبر ا
يـطـالبـون بتـغيـير الـطـبقـة السـياسـية
ـتهمة بالفسـاد عن فرحهم باستقالة ا
ــنــاطق احلـــريــري في الـــعــديــد مـن ا
الــلــبـنــانـيــة. وفــتـحت بــعض الــطـرق
الـسـريـعـة الـرئـيـسـيـة في لـبنـان امس
األربـــعـــاء بــعـــد أن حــثت
قـيـادة اجلـيـش احملـتـج
عــلى رفع حـواجـز الـطـرق
لــــتـــــعــــود احلــــركــــة إلى
طـبـيـعتـهـا بـعد  13 يـومـا
ــــظــــاهـــــرات الــــتي مـن ا
أصـــابت الــبالد بـــالــشــلل
ودفــــعت رئــــيس الـــوزراء
لالسـتقالة. واستقال سعد
احلـريري يـوم الثالثاء من
مـــنـــصب رئـــيس الــوزراء
لـــــتــــســــقـط حــــكـــــومــــته
االئـتالفية. وقال إنه وصل
إلـى (طــريق مــســدود) في

مـــــحـــــاولـــــة حلل أزمـــــة جنـــــمت عن
احــتـجــاجـات ضــخـمــة ضـد الــطـبــقـة
احلـــاكــمـــة. وفــتـــحت قـــوات اجلــيش
طـريقـا رئيسـيا في شـمال بيـروت بعد
ــدة وجـيـزة مع اشــتـبـاكــات بـاأليـدي 
ــتــظـاهــرين صــبـاح امس األربــعـاء. ا
وعــرض تــلــفــزيـون اجلــديــد لــقــطـات
جملـموعـة من اجلنـود يحـاولون إبـعاد
ســيــارة تـســد الـطــريق إلى أن قــادهـا
سـائـقهـا مـبـتعـدا. وفُـتح جسـر الـرينغ
بـوسط الـعـاصـمة بـعـد مـفـاوضات مع
ـتـظـاهـرين الـذين لم يـكـونـوا بـعـض ا
ـغادرة قـائلـ إنهم يـريدون يـريدون ا
ـزيد من أصـحاب الـسلـطة. اسـتقـالة ا
تـظاهرين لكنهم لم وبـقي العديد من ا
يـغلـقوا الـطريق بكـامله. واكـدت قيادة
اجلـيش في الـبـيـان إن (حق الـتـظـاهر
وجب القانون لكنها السلمي مكفول 
أضــافت أنه يــنـطـبـق عـلى الــسـاحـات

العامة فقط). 
واتــهـــمت الــرئــاســة اإليــرانــيــة امس
األربـــعـــاء امـــريـــكـــا والـــســـعـــوديـــة
وإســرائــيل بـــاســتـغـالل األوضـاع في
الـعراق ولبنان داعيةً إلى التهدئة في
الـبلدين. وذكرت الرئاسة اإليرانية أن
(امـــريــكــا والـــســعــوديـــة وإســرائــيل
يـستغلون األوضاع في العراق ولبنان
وهـذا لـيس لـصـالح شـعـبي الـبـلدين).
ودعـت الــــرئـــاســــة اإليــــرانــــيــــة إلى
(الــتـهـدئــة في الـعـراق ولــبـنـان وعـدم
الـسـماح لـلـجهـات األجـنبـية بـالـتدخل

في شؤونهما).

ثــانـيــاً : يـكــون االمـتــنـاع عن الــتـرافع
ابـــتــدأً من صــبـــاح يــوم االربــعــاء 30
تـــشـــرين االول حـــتى نــهـــايـــة الــدوام
الــرســـمي لــيــوم االثــنــ  4 تـــشــرين
الـثاني ثالـثا:  سيتـخذ مجلس الـنقابة
الـــــقــــــرار الالزم عـــــلـى ضـــــوء مـــــدى
تظاهرين . رابعا: طالب ا االسـتجابة 
ــشــكــلــة من قــبل الــلــجــان والـــفــرق ا
احملـــــامــــــ ألغـــــراض الــــــدفـــــاع عن
ـوقــوفـ ــتـظــاهــرين الـســلــمـيــ ا ا
ا يؤمن هامها  عتقل  تستمر  وا
إطالق ســـراحـــهم وغـــيـــر مــشـــمـــولــة
بــاالمــتـنــاع) . الى ذلك دعـت الـنــقــابـة
احملـام جميع احملـام الى التعاطي
مع خــيـمــة الـنـقــابـة الـتي نــصـبت في
سـاحة التحرير لتكون مقرا رسميا لهم
ابــتـداءً من يـوم امـس االربـعـاء.وقـالت
الـنقابة في بـيان انه (بعد نـصب خيمة
نـقابة احملـام العراقـي وسط ساحة
ـقـر الـتــحـريـر سـتـكــون اخلـيـمـة هي ا
الـرسمي للمحام بإشراف مباشر من
قـبـل الـنـقـيب  وسـتـتـوجه في كل يـوم
الـسـاعـة الـواحـدة بـعـد الـظـهر مـواكب
احملــامـ بـوســاطـة سـيــارات مـؤجـرة
لـنـقـلـهم لتـنـدمج أصـوات احملـام مع
صــوت الــشــعب  فــتـكــون مــطــالــبـات
ـتـظاهـرين واحـتجـاجـاتهم الـسـلمـية ا

مــتـنـاغـمـة مـع روح الـقـانـون و صـوت
الـعـدالـة).واضـاف ان (خـيـمـة الـنـقـابـة
سـتـكـون مقـراً تـوعويـاً لـلـمتـظـاهرين 
ـدنيـة والـسيـاسـية تـعـرّف باحلـقـوق ا
لـلعراقي وسـنعمل كمحـام للشعب
داخل اخلــيـمـة لـنـشـر ثــقـافـة الـقـانـون
ن سـلبت واحلـقـوق والتـوكل اجملاني 
حــقــوقه  أو صـدر بــحــقه انـتــهـاك أو
.( ـتـظـاهـرين الـسـلـمـي جتـاوز  من ا
وقـضت احملكمة االحتادية العليا بعدم
دسـتوريـة فقـرة تتـعارض مع اسـتقالل
القضاء واحلريات العامة مشددة على
أن تــوقـيف االشـخـاص يــكـون حـصـراً
بـقـرار من قـضـاة الـسـلـطـة الـقـضـائـية
ــتـحــدث الــرسـمي االحتــاديــة. وقـال ا
لـلــمـحـكـمـة إيـاس الـسـامـوك في بـيـان
تــلــقـــته (الــزمــان) امس إن احملــكــمــة
االحتــاديـة الـعــلـيــا عـقـدت جــلـســتـهـا
بـــتـــاريخ 28 تــــشـــرين االول اجلـــاري
بــرئــاســـة الــقــاضي مــدحت احملــمــود
وحــضــور الــقــضــاة االعــضــاء كــافــة
ونــظــرت طــلـبــاً قــدمه الــقـاضـي سـالم
ـدعـي الـعام ـوسـوي نـائب ا روضـان ا
أمـام محكمة جنح البـياع للطعن بعدم
دسـتـورية فـقرة في قـرار جمللس قـيادة
ــنـحـل بـداعـي مـخــالــفــتــهـا الــثــورة ا
لـلـحـريات الـعـامـة واستـقالل الـقـضاء.

وأضـاف الـسـامـوك أن الـطـلب تـضمن
الــطـعن فـي الـشق االخــيـر من الــفـقـرة
2/ج من الـبند خامساً من قرار مجلس
قــــــيـــــادة الــــــثـــــورة رقــــــــــــــم 154 
لــســنـة 2001 الــتي تــتـضــمن عـقــوبـة
بـدنية ومالـية على التصـرفات الواقعة
عـــلى الـــعــقـــارات الــعـــائـــدة لــلـــدولــة
والــبـلـديــات ضـمن حــدود الـتــصـامـيم
االسـاسـيـة لـلـمـدن دون احلـصـول على
مــوافــقــة اصــولــيــة بــذلك وتــعــد ذلك
الـتصرف جتاوزاً تقـابله العقوبة وهي
ــثل ــتـــجــاوز بــضــعف اجــر ا الــزام ا
صــفـقــة واحـدة خالل مــدة ال تـتــجـاوز
عــشــرة أيـام مـن تـاريخ تــبــلـيــغه وفي
ـبـلغ يـتم حـجزه حـالـة عـدم تـسـديـده ا
بــقـرار من رئـيس الـوحـدة االداريـة وال
يــطـلق سـراحـه إال بـعـد تـســديـد كـامل
ـبلغ صـفقـة واحدة. وأشـار السـاموك ا
ادة 19/ إلـى أن احملـكـمـة وجـدت أن ا
ثـاني عـشر/ أ من الـدستـور قد حـظرت
حـجز االشخاص مـطلقاً واذا مـا أعتبر
ذلـك احلجـز صورة من صـور التـوقيف
فـأن توقيف االشـخاص يلـزم أن يصدر
بـــقـــرار من احـــد قـــضـــاة الـــســـلـــطـــة
نصـوص عليها الـقضائيـة االحتادية ا
واد  47 و  87 مـن الـدسـتور وال فـي ا
ـارسة هـذه الصالحـية يـجـوز لغـيره 

الــتي وردت حــصـراً لــلــقـضــاة). وبـ
ـتحدث الـرسمي أن (احملكـمة وجدت ا
أن الــفـقـرة مـوضــوع الـطـعن مــخـالـفـة
ـذكـورة ــادة ا ألحــكـام الـدســتـور في ا
انــفـاً ألنــهـا تـنــيط بـرؤســاء الـوحـدات
ــارســـة هــذه الــصـالحــيــة االداريـــة 
ادة  15من وكـذلك مـخـالـفـته ألحـكـام ا
الــدسـتـور الـتي ال جتــوّز حـجـز حـريـة
االفــراد إال بــنــاء عــلى قــرار صـادر من
ـدة مـحددة جـهـة قضـائـيـة مخـتـصة و
). وأكـد السـامـوك أن (احملكـمة قـانـوناً
االحتـادية الـعليـا أكدت ذلك في الـعديد
من االحــكـام الـصـادرة عـنـهـا بـاألعـداد
32/ احتـــــــاديــــــة/  2013 فـي 5/6 /
2013 و15/ احتــــــاديـــــة /  2011فـي
احتــــــاديــــــة/ 1/22 / 2011  و 57/ 
 2017في 8/3 /2017 ). ومضى إلى
ان (احملـكمـة االحتاديـة العـليـا بنـاء ما
تــقــدم قـررت احلــكم بــعـدم دســتــوريـة
الــفـقـرة 2 / ج مـن الـبـنـد خــامـسـاً من
ـنحل رقم قـرار مـجلس قـيادة الـثورة ا
 154لـسـنة  2001 وصـدر قرارهـا هذا
بـاالتفـاق بـاتاً ومـلزمـاً للـسلـطات كـافة
ــادة  94 من اســـتــنــاداً إلـى احــكــام ا
ـــادة  5 مـن قــــانـــون الــــدســـتــــور و ا
احملــكــمــة االحتـاديــة الــعــلــيـا رقم 30

لسنة 2005) .

الفـــتــــاً إلى أن (عـــدداً آخـــر من قـــادة
نـظمـات اإلرهـابيـة األخرى داعـش وا
قـد انـتـهـوا بيـد أنـهم أعـادوا تـنـظيم
صـفوفـهم بعد فـترة وجـيزة) مضـيفاً
ــقـتل (ال أعــتــقــد أن داعش انــتــهى 
الــبـغـدادي).ومـضى الـبـارزاني يـقـول
(نــحن سـعـداء بـأن الـعـمــلـيـة تـكـلـلت
بـالـنجـاح مشـبّهـاً مالحقـة البـغدادي
بـاألُحـجـيـة الـتي انـخـرطت فـي حـلـها
مـــؤســســات اســـتــخــبـــاريــة عــديــدة
ــطــاف إلى وخـــلــصت في نــهـــايــة ا

التخلص من زعيم داعش).
وقــال (كــانت كــالـلــغــز الــذي شـاركت
ـؤسسـات االسـتخـبـارية في مـعـظم ا
تــفـكـيـك جـزء مـنه بــطـريــقـة مـا وفي
الــنــهــايــة  جــمع كل شيء ومن ثم

احلسم).
وعــنــدمــا سُــئل عــمــا إذا كــان مــقــتل
ــثل نــهــايــة مــيــدانــيـة الــبــغــدادي 
لــداعش قــال الــبـارزانـي (قـد يــتــأثـر
الـتـنـظـيم لـفتـرة مـا لـكن ال أعـتـقد أن
تــهــديــد داعـش قــد انــتــهى بل عــلى
الـعـكس رأيـنـا أن معـدل نـشـاطـاته قد
ـئـة منـذ الـربيع). ارتـفع إلى  300 بـا
وكـان البارزاني يشيـر إلى (الهجمات
الـــتي نــفــذهـــا مــســلـــحــو داعش في
ا في ـناطق الـعـراقيـة  الـعـديد من ا
ـتنازع عـليهـا فضالً عن مناطق ذلك ا
داخـل األراضي الـــســوريـــة وفي دول
ـنـطـقــة وعـبـر األجـنـحـة عــديـدة من ا

التي تدين بالوالء للبغدادي).
وجـــــدد الـــــبـــــارزانـي تـــــأكـــــيــــده أن

مــســرور الــبــارزاني قــد تــرأس أمس
اجـتـمـاع مـجـلس وزراء االقـليـم حيث
ــســتــجــدات احملــلــيـة نــاقش اخــر ا
مــؤكــداً رفض اي مــسـعـى لـتــقــلـيص
الــســلـطــات واحلــقــوق الـدســتــوريـة
لـالقــلـــيـم ومــجـــدداً الـــدعم لـــرئـــيس
ـهـدي الـوزراء االحتـادي عـادل عـبـد ا
واحلـــزم االصالحــيـــة الــتي قـــدمــهــا
ــواطــنــ . وعــرض وزيــر خلــدمـــة ا
الــداخـلـيـة ريــبـيـر احـمــد تـقـريـراً عن
خــطــة الـطــوار االنـســانــيـة الغــاثـة
الالجـئـ السـوري اثـر تدفق مـوجة

جديدة منهم الال االقليم.
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فـيها(سـنتعاون مـعاً من اجل حتقيق
مــصــالح الــشــعب الــعــراقي وانــقـاذ
صلحة العامة) ا تقتضيه ا الـبالد 
وجـاءت رسالة العامـري بعد ساعات
من رســالــة مـطــولـة بــعث بــهـا عــبـد
ـهدي الى الصدر ابدى خاللها عدم ا
ـان عـلى اكــتـراثه بـدعــوته إلى الـبــر
ـضي في انتخـابات نيـابية الـفور وا
مـبـكـرة فـيـمـا رد الـصـدر عـلى الـفـور
عـبـر صفـحـته في تـويتـر قـائالً (كنت
أظن أن مـــطــالــبــتـك بــاالنــتــخــابــات
ـبـكرة فـيهـا حفـظ لكـرامتك) داعـياً ا
الـعــامـري (لـلـتـعـاون من أجل سـحب
الـثـقة).وأضـاف الصـدر أنه (في حال
ان فـعلى الـشعب عـدم تصـويت البـر
أن يـقول قولته) مذيالً تعليقه بوسم
(#ارحـل). لــــكن هـــــذا األخــــذ والــــرد
هدي لم الـعلـني ب الصـدر وعبـد ا
يــكن مـحط إقـنـاع لـلــمـتـظـاهـرين في
الـشارع الذين يصـرون على (إسقاط
الــنـظــام). في هــذه االثـنــاء اسـتـدرك
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لـلجميع). وكانت بالسخارت قد بدأت
فـي الثاني من الشـهر اجلاري جهودا
لـلحثّ عـلى التهـدئة في اليـوم الثاني
ـــــــــوجــــــــــة االولـى من النــــــــــطـالق ا
الـتـظـاهـرات عبـر لـقـائـهـا مع عدد من
ـتـظـاهـرين في بـغـداد لـتـستـمع إلى ا
مـطـالـبـهم.  وتـأتي زيـارة بالسـخارت
ـها الى سـاحـة الـتـحـريـر قـبـيل تـقـد
تــقـريـرا بـهــذا الـشـأن الى مــفـوضـيـة
ـتـحـدة في نـيـويـورك . وتـفـيد اال ا
تــســريـبــات بـأن تــقــريـر بالســخـارت
يـتضمن االنتهاكات التي وقعت خالل
الــتـــظــاهــرات مــدعــومـــة بــالــوثــائق
والصور.  في غضون ذلك حث خبراء
حـــقــوق اإلنــســان الـــتــابــعــون لأل
ــتــحـدة امس االربــعــاء الـســلــطـات ا
الــعـــراقــيــة عــلى وقـف الــعــنف ضــد
ــتـظــاهـريـن عـلى الــفـور  وضــمـان ا
ــــســــؤولــــ عن الــــتــــحــــقــــيق مع ا
ــشــروع لــلــقـوة االســتــخــدام غــيــر ا
ومـــحــاكــمــتـــهم.ونــقل تـــقــريــر لأل
ـتـحـدة عن اخلـبـراء قـولـهم إنه (من ا
ـكـان أن تـتـخـذ الـسـلـطات األهـمـيـة 
نع العنف الـعراقية خطوات إضافية 
وتــوفـيـر بــيـئـة آمــنـة لالحـتــجـاجـات
الـسـلـمـيـة).واوضح الـتـقـريـر انه (في
ـدة مــوجـتـ من االحـتـجـاجـات في ا
من  1 إلى  9 تشرين األول و 25 إلى
 27 تشرين األول  قُتل أكثر من 220
مدنياً وجُرح اآلالف بعدما استخدمت
ــفـرطـة لــتـفـريق قــوات األمن الـقـوة ا
ــا في ذلك اســتــخـدام احملــتــجـ  
ـطاطي الـذخـيرة احلـية والـرصاص ا
درعة) مـشيرا ايضا الى والـعربات ا
(اسـتخدام عشوائي ألسلحة أقل فتكًا

سـيل لـلدمـوع وخـراطيم مـثل الـغـاز ا
ـياه وقنـابل الصوت).وتابع الـتقرير ا
انه ( منذ  25 تـشرين األول  يبدو أن
قــوات األمن  خـاصـة فـي بـغـداد  قـد
ــزيـــد من ضـــبط الـــنــفس أظـــهـــرت ا
مـقـارنـةً بالـتـظـاهرات الـسـابـقة  ومع
ذلـك  اسـتـمـرت الــتـقـاريـر في االبالغ
ــفـرط لــوسـائل أقل عـن االسـتــخـدام ا
ـا تـسـبب في ـتـظـاهـرين   فـتـكـاً بـا
وقــوع عـدد من إالصــابـات بــاالضـافـة
الـى عـدد من الــوفـيــات) مــضـيــفـا ان
(مــعـظم اإلصـابـات حــدثت في نـهـايـة
األســبـوع نـتـيـجـة الســتـنـشـاق الـغـاز
ــســيل لــلــدمـوع انــفــجــار الــقــنـابل ا
الـــصـــوتـــيـــة).واعـــرب اخلـــبـــراء عن
اسـتـيائـهم (الشـديـد الستـخدام الـقوة
ــفــرطـــة والــعــنف من جــانب قــوات ا
ـسـلـحة األمن الـعـراقـيـة والـعنـاصـر ا
ـتــظـاهـرين) ورأوا ان األخــرى ضـد ا
ـثـير لـلـحزن ـعقـول ومن ا (من غـيـر ا
أن مـثل هـذا الـرد الـغـاشم يـوجـه ضد
الــعـراقـيـ الــذين يـريـدون بــبـسـاطـة
الــتــعــبـــيــر عن حــقــوقــهم في حــريــة
الـتعبـير والتـجمع السـلمي) مشددين
أن (عـــلى الـــدولــة الـــعــراقـــيــة واجب
ـارســون حــقـهم في حــمــايـة الــذين 
ـــا في ذلك الـــتـــجـــمـع الـــســـلـــمي  
حـمايتـهم من اجلهـات غير احلـكومية
تنفذة  كـما تقع على عاتق الـعنيفـة ا
الـدولة العراقـية مسؤولـية البحث عن
ـــتــظـــاهــرين ـــســؤولـــ عن قـــتل ا ا
والـــتـــحـــقــيـق مــعـــهـم ومالحـــقــتـــهم
قـضائيـاً).وتابعوا (لـقد تظـاهر الناس
ــدن واحملـــافـــظــات فـي جــمـــيع فـي ا
ا في أنـحاء وسط وجنوب العراق  

ذلـك وسط بــــغـــــداد  ضــــد ارتــــفــــاع
مـستـويات الـبطـالة والـفسـاد وضعف
اخلــدمـات الـعـامـة وكــان الـعـديـد من
ـشاركـ من الشبـاب والعـاطل عن ا

العمل). 
وحتــدث اخلــبــراء عـن تــقــريــر جلــنـة
الــتـــحــقــيق احلــكـــومــيــة وقــالــوا ان
(الـــلــجـــنــة وجــدت أن  149 مـــدنــيــاً
وثــمـــانــيــة من رجــال األمن قــد لــقــوا
ئة منهم اصابتهم مـصرعهم   70 بـا
كــانت في الــرأس أو اجلــذع الـعــلـوي
وقـد أقـر تـقـرير احلـكـومـة  في جـمـلة
أمـور  من بـيـنهـا بـأن قـوات األمن قد
ـفــرطـة وفــقـدت اســتـخــدمت الـقــوة ا
الـسـيـطـرة عـلى الـتـظـاهرات وأوصت
بـإجراء حتـقيـقات تـأديبـية وقـضائـية
ضـد اجلـناة الـذين  حتديـدهم  لكن
الـتـقريـر خـلص الى عدم وجـود أوامر
تـظاهرين) رسـمية بـفتح النـار على ا
مـضـيفـ (فـيمـا نـحيط عـلـما بـنـتائج
جلـنـة التـحـقيق  فـإنـنا نـأسف بـشدة
ـزيـد من الـعـنـف واخلـسـائر لـوقـوع ا
فـي األرواح واإلصـابــات خالل عـطــلـة
نــهــايــة األســبــوع) واكـدوا ان (عــلى
احلــكـــومــة أن تــثــبت فـــعــالــيــة هــذه
الـتـحـقـيـقـات واسـتـقاللـهـا وحـيـادها
وهـذا يـعـني أنه يـجب عـلـيـهـا حتـديد
هــويــة جــمــيع مــرتـكــبــيــهــا بــغـرض
مـقـاضاتـهم. وهذا يـنطـبق أيضًـا على
ــسـؤولـ الــذين يـفـشــلـون في مـنع ا
قام حـدوث مثل هذه االنتـهاكات في ا
األول). وأعـرب اخلـبراء عن صـدمـتهم
لـــلــتـــقــاريـــر الــتـي صــدرت في أوائل
تـــشـــرين األول عـن (قـــيـــام قـــنـــاصــة
بـــــإطـالق الـــــرصـــــاص عـــــلى كـل من

ــتـظــاهـرين وأولــئك الـذيـن حـاولـوا ا
اخـالء اجلرحى  بـزعم أنهم اخـترقوا
احلـواجز الـتي وضعتـها قوات األمن
كــمـا بـقــيت هـويــة هـؤالء الـقــنـاصـ
مـــجــهـــولــة)  مـــشــيـــرين الى تـــلــقي
ــــدافــــعـــ عـن حـــقــــوق اإلنــــســـان ا
(حتـذيرات صريـحة وتهديـدات بالقتل
في حـال مـشاركـتـهم في الـتظـاهرات 
وسـط مزاعم تفـيد بـأن قوات األمن قد
ـــئـــات من اعـــتـــقـــلت واحـــتـــجـــزت ا
ـتــظـاهـرين والـصـحـفـيـ ونـشـطـاء ا
ــدني بــشـــكل تــعــســفي). اجملــتـــمع ا

ـــفـــتـــرض أن رئــــيس الـــوزراء مـن ا
يـجـري خاللـها تـصـويت عـلى سحب
الـثقة منه.ووجه العامري رسالة الى
ــاضـيــة قـال الــصــدر الـلــيـلــة قــبل ا

فـروضـة على ونـوهـوا عن ( القـيـود ا
احلـريـات اإلعالميـة على نـطاق واسع
ـــا في ذلك تـــرهـــيب ومـــضــايـــقــة  
الـــصـــحــفـــيــ  واالعـــتـــداءات عــلى
وســــائـل اإلعالم  وتــــقــــطع خــــدمــــة
اإلنــــتـــرنـت بـــاالضــــافـــة الـى مـــواقع
ومـــــنـــــصــــات وســـــائـل الــــتـــــواصل

االجتماعي).
 وافـاد الـتقـرير بـأن (اخلـبراء يـجرون
حـوارًا مع الـسلـطـات العـراقـية بـشأن
هـذه الـقـضـيـة وسـيـواصـلـون مـراقـبة

الوضع عن كثب).
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وصف رئـيس حكومة إقـليم كردستان
مـسـرور البـارزاني عـمـليـة قـتل زعيم
تـنـظـيم داعـش أبـو بـكـر الـبـغدادي بـ
(الـنـصـر الكـبـيـر) في جهـود مـحـاربة
اإلرهــاب مــشـيــراً إلى أن (تـهــديـدات
الـتـنـظـيم سـتـسـتـمـر خـصـوصـاً بـعـد
الــــفـــراغ الــــذي خـــلــــفه انــــســـحـــاب

األمريكي من شمال شرق سوريا).
يـــأتي هـــذا بــعـــدمــا أعـــلن الـــرئــيس
األمـــريـــكي دونـــالـــد تـــرامب مـــقـــتل
ـاضي في الــبـغـدادي لـيـلــة الـسـبت ا
عـملـية قـادتها قـوات خاصـة أمريـكية
في إحدى مناطق إدلب شمال سوريا.
ولــعب الــكـرد دوراً اســتــخـبــاريـاً في
تـــعـــقب زعــيـم الــتـــنـــظــيـم الــذي ظل

متوارياً عن األنظار لسنوات.
وقال رئيس حكومة اإلقليم في مقابلة
مـع مـــــحـــــطـــــة إيه.بـي.سي نـــــيـــــوز
الــتــلـفــزيـونــيــة األمـريــكــيـة أجــراهـا
ـعـروف يان الـصـحـفي الـبـريـطـانـي ا
بـانيل إن قـتل الـبغـدادي يعـد (نصراً
كـــبـــيــراً فـي احلــرب ضـــد اإلرهــاب)
مـبيناً أن (البغـدادي كان هدفاً جلميع
أعــضــاء الـتــحـالـف الـدولي).غــيـر أن
الــبــارزاني (عــبّــر عـن اعــتــقــاده بـأن
غـياب البـغدادي لن يضع حداً لـنهاية
تـنظـيم داعش) ضارباً (أمـثلة سـابقة
عـن تـــنـــظـــيـــمـــات أخـــرى). وقــال إن
ـدة معينة) (الـتنظيم قـد يواجه هزة 
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بـدأ نواب كتـلة سائـرون امس بجمع
تـواقــيع نـيـابـيـة السـتـجـواب رئـيس
ـهـدي تـمـهـيـداً الـوزراء عــادل عـبـد ا
إلقــالــته فــيــمـا اتــفق زعــيم الــتــيـار
الــصــدري مــقـتــدى الــصــدر ورئـيس
حتـالف الـفـتح  هـادي العـامـري على
الــتـعــاون من اجل ســحب الـثــقـة من
ـــهـــدي. وقـــال الــــنـــائب عن عـــبــــد ا
ســـائـــرون بــدر الـــزيـــادي في بـــيــان
مـقـتـضب إن كـتلـة (سـائـرون جـمعت
ــهـدي تــواقــيع الســتــجــواب عــبــد ا
تـمــهـيـداً إلقـالـته) من دون تـفـاصـيل.
فـي غـضـون ذلك حــذر الـصـدر  امس
األربــعـاء من أن عـدم اســتـقـالــة عـبـد
ـهـدي سـيجـعل من الـعـراق سـوريا ا
والـيــمن. واكـد في خـتـام تـغـريـدة له
عـــلى تـــويــتـــر أنه (لن يـــشـــتــرك في
حتـالفات بعـد اليوم).يأتي ذلك وسط
شاركة انـية  حـراك لعقد جـلسة بر

الـنائب عن حتالف الفـتح عبد االمير
ــيــاحي تــصـريــحــات نــسـبـت إلـيه ا
ـهدي اسـتقـالته. بـشـأن تقـد عبـد ا
ــيــاحي فـي تـصــريـح ان (مـا وقــال ا
نـقل عـني لم يـكن دقـيـقـا ومـا اشرت
لـه بــــــكـل وضــــــوح ان الــــــوضـع في
الـشارع صعب ومعقـد ونحن بحاجة
الـى حـلول حـكـيـمـة).وأوضـح أن (ما
ــهــدي في رده عــلى اشــار له عــبــد ا
رســالــة الــصــدر كــان ردا حــكــيــمـا
وتـضــمن حـلـوال مـنـطـقــيـة لـتـحـقـيق
شـروعـة وحقن مـطـالب اجلـماهـيـر ا
الــدمــاء واخلــروج مـن هــذه االزمـة).
ـــيـــاحي قــــوله في وقت ونـــقـل عن ا
ســــابق من يــــوم امس االربـــعـــاء ان
هدي اسـتقالته في ظل (تـقد عبـد ا
هــذه الــفـوضـى الـعــارمــة الـتـي تـعم
الـبالد سيخلـق فراغا حكومـيا يعمق
ـــــشــــاكـل واالزمــــات) الفـــــتــــا الى ا
ان(الــوضع الـعــراقي اليـتـحــمل مـثل

هكذا اجراءات).

هادي العامري

fHM « j³{Ë ¡ËbN « v ≈ uŽb¹ g¹dOðuſ

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

ـمثـلة اخلـاصـة لألم الـعام اجـرت ا
ـتــحــدة في الــعــراق جــيــنـ لـأل ا
هــيـنــيس بالسـخــارت امس االربـعـاء
ــتـظـاهـرين في زيــارة مـفـاجـئـة الى ا
ســاحـة الــتـحــريـر لــتـتــحـاور بــشـكل
مـباشر معها الفتة الى ان  (احلكومة
لـيس بـوسـعهـا أن تـعالج بـشـكل كلي
ــــاضي خالل عــــام واحـــد). تــــركـــة ا
وشـوهـدت بالسـخـارت وهي تـسـتـقل
عـجـلـة (تك تك) لـشـاب خالل زيـارتـها
شرف فـي اشارة واضحة الى الدور ا
ـتــمـثل الــذي اداه سـائــقـو الــتك تك ا
بــنــقل اجلــرحى واغــاثــتــهم وتــأمـ
. وقـال بـيـان االمــدادات لـلـمـحـتــاجـ
لـــيـــونــــامي ان (زيـــارة بالســـخـــارت
لـساحة التحريـر والتحاور مع الناس
ــسـتـمـرة  تــأتي في إطـار جــهـودنـا ا
لـــتــعـــزيـــز احلــوار بـــ احملــتـــجــ
واحلـكومة).وأضـاف انه (بينـما جرى
مـكنة تـبادل اآلراء ومنـاقشة الـسبل ا
ــــشــــروعـــة ــــطــــالـب ا ــــعــــاجلــــة ا
مثلة لـلمتظاهـرين السلميـ أكدت ا
اخلـاصـة مـجدداً أن احلـكـومـة ليس
بـوسـعـها أن تـعـالج بشـكل كـلي تـركة
ــاضي والـتــحـديـات الــراهـنـة خالل ا
عــامٍ واحـدٍ فـقـط من عـمـرهــا) داعـيـة
إلـى ان (إجراء حـوارٍ وطـني لـتـحـديد
اسـتجابات فورية وفعالة للخروج من
ــفــرغــة وحتــقــيق حــلــقـــة الــعــنف ا
الــوحـدة في وجه مــخـاطـر االنــقـسـام
والـتـقـاعس بـالـوقـوف صـفـاً واحـداً
ـكن للعـراقي الـتوصل إلى أرضية
مـشــتـركـة لـتـشـكـيـل مـسـتـقـبل أفـضل
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ـتـحـدة تـسـتـقل عـجـلـة تك تك في ــثـلـة االمـ الـعـام لال ا  ∫W?K?−?Ž
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