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مجلس االمن الوطني يناقش نقل الملف
االمني من الدفاع الى الداخلية
بغداد – اجلورنال  :اعلن املكتب الإعالمي لرئي�س جمل�س الوزراء
عادل عبداملهدي ،الثالثاء ،عن عقد جمل�س الأمن الوطني اجتماعه
اال�سبوعي ( االول يف العام  ) ٢٠١٩برئا�سة رئي�س جمل�س
الوزراء القائد العام للقوات امل�سلحة عادل عبداملهدي ،مبينا ان
"املجل�س ناق�ش جهود نقل امللف االمني من وزارة الدفاع اىل
وزارة الداخلية" .وقال املكتب يف بيان ان " املجل�س بحث جهود
ت�أمني احلدود العراقية ال�سورية  ،ونتائج املباحثات امل�شرتكة مع
اجلانب ال�سوري  ،واالج��راءات الواجب اتخاذها لتعزيز القدرات
واال�ستعدادات العراقية الالزمة".
وا�ضاف "ناق�ش جمل�س االمن الوطني جهود نقل امللف االمني
من وزارة الدفاع اىل وزارة الداخلية" ،مبينا "اجرى جمل�س الأمن
الوطني تقييما لتحركات بقايا ع�صابة داع�ش االرهابية يف
حمافظة االنبار" .
وتابع "كما بحث االجتماع عددا من الق�ضايا االمنية املطروحة
يف جدول اعماله وامل�ستجدة واتخذ التو�صيات الالزمة ب�ش�أنها".

دولة القانون :لم تتوفر لدينا معلومات
عن زيارة اي نائب الى اسرائيل
بغداد  -اجلورنال :قال النائب بهاء الدين النوري املتحدث با�سم
كتلة ائتالف دولة القانون النيابية ":مل تتوفر لدينا معلومات عن
زيارة اي نائب يف جمل�س النواب العراقي اىل ا�رسائيل".
وذكر يف بيان �صحفي " ان و�سائل الإعالم اال�رسائيلية تداولت
انباء عن زيارة وفود عراقية ر�سمية اىل تل ابيب لبحث ق�ضايا
خا�صة بالتطبيع  ،وهذا مايدل على وجود عملية ا�ستهداف وا�ضحة
ملجل�س النواب العراقي تقف وراءه جهات خارجية" .و�أكد انه ":
مل تتوفر لدينا معلومات عن زي��ارة اي نائب يف جمل�س النواب
العراقي اىل ا�رسائيل ،فيما �سنتابع املو�ضوع بحر�ص  .واذا ثبتت
�صحة زيارة احد النواب اىل ا�رسائيل فانه م�ؤ�رش خطري ملا له من
ا�ستخفاف مب�شاعر ال�شعب العراقي " .و�شدد على  ":ان ا�رسائيل عدو
وكيان غا�صب زرع يف االمة العربية والميكن لنائب ميثل ال�شعب
العراقي التوجه اىلها  ،و�سيحا�سب اي نائب يخطو هذه اخلطوة ".

البصرة ..اكتشاف مقبرة وأسس مبان
تعود الى العهد السلوقي
بغداد  -اجلورنال :منذ ثالثة ا�شهر م�ضت وعمليات التنقيب جتري
يف موقع املقلوبة الواقع �ضمن منطقة الزريجي يف ق�ضاء �شط العرب
مبان تعود اىل العهد ال�سلوقي.
والتي �أدت اىل اكت�شاف مقربة و�أ�س�س
ٍ
رجحت ان يكون املوقع
البعثة العراقية الوطنية املخت�صة بالتنقيب ّ
املكت�شف هو مدينة الأبلة التاريخية املفقودة كما انها موقع ميناء
العراق القدمي ،م�شرية اىل ان �أعمال التنقيب يف املقلوبة مت اجرا�ؤها
بتمويل من �رشكة النفط لقرب املوقع من �أح��د احلقول النفطية.
امل�سوحات الرادارية اجليوفيزيائية التي اجريت قبل ا�شهر من قبل
مبان كثرية مطمورة حتت الأر�ض ،منها
علماء بريطانيني ك�شفت عن
ٍ
ق�صور ومعابد يف موقع املقلوبة ،والتي تبعد ب�ضعة كيلو مرتات عن
موقع مدينة "خاراك�س" الأثارية التي بناها اال�سكندر املقدوين والتي
تباينت االراء حول تواجدها بني حمافظة مي�سان العراقية وقرب
ق�ضاء �أبي اخل�صيب الواقع جنوب حمافظة الب�رصة..

رايتس ووتش تتهم كردستان بتعذيب اطفال محتجزين
بغداد -الجورنال

اعلنت هيومن رايت�س ووت�����ش� ،إن حكومة �إقليم
كرد�ستان يف �شمال العراق تعذب الأطفال لإجبارهم
على االعرتاف بعملهم مع تنظيم "داع�ش".
وقال �أطفال لهيومن رايت�س ووت�ش �إن "عنا�رص الأمن
املعروفني با�سم الأ�ساي�ش كانوا يعذبونهم ،بني
 2017و ،2018عرب �رضبهم وو�ضعهم يف و�ضعيات
جمهدة و�صعقهم بالكهرباء".
وا�ضافوا ان "�أغلبهم مل يتمكنوا من احل�صول على
حم��ام �أو ق��راءة االع�تراف��ات التي كتبها الأ�ساي�ش
و�أجربوهم على توقيعها".
من جانبها ،ذكرت مديرة املنا�رصة يف ق�سم حقوق

الطفل باملنظمة جو بيكر انه "رغم مرور عامني على
وعد حكومة �إقليم كرد�ستان بالتحقيق يف تعذيب
الأط��ف��ال املحتجزين ،ال ي��زال ذل��ك يحدث بوترية
مقلقة" ،مبينة ان "على ال�سلطات الكردية �إنهاء تعذيب
الأطفال املحتجزين حاال وحما�سبة امل�س�ؤولني عنه".
وقابلت هيومن رايت�س ووت�ش  20فتى� ،أعمارهم بني
 14و ،17متهمني باالنتماء �إىل داع�ش يف �إ�صالحية
الن�ساء والأطفال يف �أربيل يف ت�رشين الثاين ،2018
و� 3أطفال �أُطلق �رساحهم م�ؤخرا.
وخ�ل�ال ال���زي���ارة ،ق��ال موظفو الإ���ص�لاح��ي��ة �إنهم
يحتجزون  63طفال بتهم متعلقة بالإرهاب و�إنه �أدين
 43منهم .كما قابلت هيومن رايت�س ووت�ش موظفني
و�أق��ارب بع�ض الأطفال و�شابني عمرهما  18عاما،

كانا حمتجزين يف ال�سابق.
وقال  16طفال من �أ�صل � 23إن الأ�ساي�ش عذبوهم
خالل التحقيق ،حيث �رضبوهم م�ستخدمني الأنابيب
البال�ستيكية والأ�سالك الكهربائية والق�ضبان.
ك��م��ا اك���د ث�لاث��ة اط��ف��ال �إن��ه��م "تعر�ضوا لل�صعق
بالكهرباء" ،وروى �آخ��رون �إنهم ُو�ضعوا يف و�ضعية
"العقرب" املجهدة ل�ساعتني ،حيث ا�ستمر التعذيب
لأيام ومل ينته �إال باالعرتاف.
وق��ال اربعة �أطفال �آخرين �إن "الأ�ساي�ش هددوهم
بالتعذيب خالل التحقيق".
وقال طفل عمره  17عاما �إن "املحقق اكد يل �إن مل
تقل احلقيقة� ،س�أنادي ال�شباب لي�رضبوك ويك�رسوا
عظامك".

صفقة مرتقبة النهاء  3ملفات عالقة بين حزبي الديمقراطي واالتحاد الوطني
بغداد  -الجورنال

�أفاد م�صدر �سيا�سي مطلع ،الثالثاء ،ب�أن اتفاقا حا�سما يجري اعداده
ً بعيدا عن و�سائل االعالم بني احلزب الدميقراطي واالحت��اد الوطني
الكرد�ستانيني ،يهدف لإنهاء اجلدل واخل�صام بني الطرفني ،الذي رافق
عملية اختيار رئي�س اجلمهورية برهم �صالح.
وق��ال امل�صدر يف حديث �صحفي �إن "اجتماع املكتب ال�سيا�سي
للدميقراطي مع املكتب ال�سيا�سي لالحتاد الوطني املرتقب �سيح�رضه
ق��ادة ال�صف االول وعلى ر�أ�سهم م�سعود ب���ارزاين رئي�س احل��زب
الدميقراطي وكو�رست ر�سول نائب االم�ين العام لالحتاد الوطني
والقيادي البارز وما يعرف بعراب االحتاد الوطني ،بافيل طالباين".
و�أ�ضاف� ،أن "االجتماع �سيحاول اخلروج باتفاق يق�ضي ب�إنهاء 3
ملفات عالقة هي ملف كركوك وتن�صيب حمافظ جديد من االحتاد
الوطني وتوزيع املنا�صب يف حكومة كرد�ستان واالتفاق علىتنازل
احلزب الدميقراطي عن وزارة العدل ل�صالح االحتاد الوطني".
وا�شار �إىل �أن "االحتاد الوطني مبوجبه �سيدعم تر�شيح نيجرفان
بارزاين لرئا�سة االقليم وم�رسور لرئا�سة احلكومة كما �ستعود عالقة
الدميقراطي برئي�س اجلمهورية برهم �صالح ورمبا يزور اربيل يف
الفرتة املقبلة".
�أعلن ع�ضو االحتاد الوطني الكرد�ستاين� ،صالح فقهي ،ت�أجيل االجتماع
املزمع عقده بني االحت��اد ،والدميقراطي الكرد�ستاين ،يف حمافظة
ال�سليمانية ،بخ�صو�ص ت�شكيل حكومة الإقليم ،واالتفاق على رئا�سة
برملانه .وقال فقهي يف حديث �صحفي �إن "االجتماع الذي من املقرر
�أن يعقد بني قيادة احلزبني ،مت ت�أجيله لغر�ض االتفاق النهائي على
عدد من الق�ضايا من بينها ت�شكيل حكومة اقليم كرد�ستان".
و�أ�ضاف� ،أن "االحتاد الوطني الكرد�ستاين ي�سعى من خالل هذا االتفاق
اىل انهاء عدد من الق�ضايا من خالل ح�سمها من الدميقراطي واهمها
م�س�ألة كركوك وتطبيع االو�ضاع يف املناطق املتنازع عليها بالإ�ضافة
اىل توحيد البيت الكردي يف بغداد".
وك��ان احلزبان قد خا�ضا مفاو�ضات مطولة للتو�صل اىل اتفاقات
ت�شكيل احلكومة ،واال�ستحقاقات واملنا�صب يف بغداد� ،إثر "ال�رشخ"
الذي طال العالقة بني احلزبني ،طوال �أيام ما بعد اال�ستفتاء ،و�صوال
�إىل دخول القوات االحتادية للمناطق املتنازع عليها ،والت�صويت على
برهم �صالح ً رئي�سا للجمهورية.
وحت��دث ق��ادة الدميقراطي عن ما و�صفوه ب�أنه "خيانة" مور�ست
بحق احل��زب ال��ذي يتزعمه رئي�س الإقليم ال�سابق ،م�سعود ب��ارزاين،
وهم ي�شريون �إىل �أح��داث  16ت�رشين الأول ، 2017واختيار رئي�س
اجلمهورية يف الربملان االحتادي.
و�سيطر احلزبان على االنتخابات النيابية يف الإقليم ،حيث ح�صد
الدميقراطي  45مقعدا ،بينما ح�صل االحتاد الوطني على  21مقعدا.

ماذا تحمل  2019للعراق؟
ترجمة  -هالة احمد

يقال إن قاعدة الصدريين
ال تشمل فقط الشيعة
العراقيين  ،ولكن أيض ًا
السنة والمسيحيين
الذين يشعرون اآلن
بخيبة األمل من الوضع
الراهن والذين يعتبرون
انفسهم عراقيين عوض ًا
عن كونهم طائفة .فهم
يريدون رؤية تحسن في
ظروف المعيشة والفرص
الشخصية.

بينما يتعافى ال��ع��راق من احتالل تنظيم داع�ش
االرهابي لعدد من املدن ويت�صارع مع اال�ضطرابات
الداخلية  ،يلوح عام �آخر من عدم اال�ستقرار وعدم
الثقة
وبح�سب التقرير التحليلي للكاتب تانيا جود�سوزان
ن�رش يف موقع ميدل اي�ست وترجمته«اجلورنال
نيوز»،ف�إن النظر للم�ستقبل فيما �ستجلبه 2019
اىل العراق ي�شبه امل�شي خ�لال قاعة من املرايا،
م�شوه  ،والر�ؤية امل�ستقبلية �ضبابية وال�سري
الواقع ّ
يف الطريق اخلط�أ ميكن ان ي ��ؤدي اىل التحطم يف
الزجاج.
بالن�سبة جلميع توقعات بداية العام منذ عام 2003
 ،القليل منها كان دقيق ًا  ،ومن املرجح �أن تكون
 2019م�شابهة ،الكثري من املتغريات  ،والكثري من
اجلهات اخلارجية والعابرة.
رحلة الرئي�س دونالد ترامب ال�رسية يف  26دي�سمرب
 /كانون الأول  ،كانت �أول زيارة له على الإطالق
للقوات الأمريكية التي تخو�ض “حروب ًا يف ال�رشق
الأو�سط” �ضد داع�ش االرهابي لعقد اجتماع دام
ثالث �ساعات  ،ركز على �سوريا  ،ومل يفعل الكثري
لتحي بالده احلكومة العراقية اجلديدة.
�أعمال �شغب عنيفة
بالن�سبة للعديد من املراقبني يف املنطقة � ،إذا
ك��ان موقف ترامب م��ؤ��شرا على �أي �شيء  ،فانه
يدل ب�صورة م�ؤكدة �أنه يف عام  ، 2019ان العراق
واملخاوف املرتبطة به باقية.

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

بعد مرور عام على االنت�صار على داع�ش يف اغلب
مناطق العراق  ،ال تزال البالد تعاين من تفجريات
متقطعة من قبل خاليا نائمة � ،سواء بالقرب من
مطعم يف تكريت �أو �سوق يف تلعفر .بالإ�ضافة �إىل
التظاهرات امل�ستمرة يف اجلنوب تطالب باخلدمات.
يف ال��واق��ع  ،بعد م���رور  16ع��ام � ًا على �سقوط
النظام البائد  ،رمبا ح�صل العراقيون على قدر من
الدميقراطية  ،لكنهم ما زال��وا يعانون من نق�ص
اخلدمات الأ�سا�سية  ،مثل مياه ال�رشب والكهرباء
والرعاية ال�صحية املالئمة وفر�ص العمل.

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر
بالضرورة عن رأي الصحيفة

وكما كتب ال�صحفي الربيطاين باتريك كوكبرين يف
�سبتمرب  /ايلول املا�ضي  ،ف�إن هزمية داع�ش فقط
وجهت تركيز العراقيني �إىل “حالة البالد املتداعية”
 ،نق�ض يف وج��ود الطرق واجل�سور وامل�ست�شفيات
واملدار�س  ،ف�ض ًال عن نق�ص الكهرباء واملياه  ،يف
مكان ت�صل فيه درجات احلرارة يف ال�صيف �إىل 50
درجة مئوية.
ومن بني النتائج املرتتبة على احلملة املناه�ضة
لداع�ش  ،احلاجة �إىل املليارات لإعادة بناء البنية
التحتية و�إعادة توطني النازحني ومداواة ال�ضحايا ،
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على الرغم من �أن بغداد واملجتمع الدويل مل يعاجلوا
بعد هذه التحديات الأ�سا�سية ،رمبا ُهزمت داع�ش ،
ولكن هذه الهزمية ال ت�ضع الطعام على املائدة �أو
املاء النظيف يف الآب��ار �أو �سقف �آمن فوق ر�ؤو�س
املواطنني.
التغيري ال�سيا�سي
وبالفعل  ،ف�إن فوز �سائرون بزعامة مقتدى ال�صدر
يف االنتخابات الربملانية التي ج��رت يف �أي��ار
املا�ضي  ،قد �أبرزت كيف �أن املواطنني العراقيني –
بغ�ض النظر عن انتمائهم العرقي �أو الديني – كانوا
�أقل اهتمام ًا بتهديدات خفية  ،و�أكرث تف�ضي ًال حلياة
كرمية و�صحة وفر�ص عمل.
يقال �إن قاعدة ال�صدريني ال ت�شمل فقط ال�شيعة
العراقيني  ،ولكن �أي�ض ًا ال�سنة وامل�سيحيني الذين
ي�شعرون الآن بخيبة الأم���ل م��ن الو�ضع الراهن
والذين يعتربون انف�سهم عراقيني عو�ض ًا عن كونهم
طائفة .فهم يريدون ر�ؤية حت�سن يف ظروف املعي�شة
والفر�ص ال�شخ�صية.
�إىل جانب االحتجاجت يف اجلنوب  ،تزايدت الدعوات
�إىل حتويل حكومة العراق من نظام برملاين �إىل
نظام رئا�سي .ويعتقد �أن�صار هذا التغيري �أن النظام
ال�برمل��اين احل���ايل ي�شوبه الف�ساد وامل�شاحنات
الداخلية حول ال�سلطة  ،و�أنه ي�سمح للقوى اخلارجية
بالتدخل وا�ستغالل هذه االنق�سامات  ،مما يزيد من
�إ�ضعاف احلكم.
النظام الرئا�سي  ،كما ي�رص امل�ؤيدون � ،سيحل هذه
التحديات� ،إن “الرجل القوي” احلكيم واملعتدل من
�ش�أنه �أن يحل م�شاكل الف�ساد والركود البريوقراطي

واخل��دم��ات الأ�سا�سية وان��ع��دام الأم��ن و “طغيان
الأغلبية.
وكما قال �أحد امل�صادر املقربة من احلكومة مليدل
اي�ست �آي ف��ان اجلميع يتحدثون ك�لام� ًا كبرياً:
الدميقراطية  ،واالبتكار  ،وال�صحافة احل��رة  ،الخ
… لكن ال �أحد يحاول حتى معاجلة الإقطاع ال�سبب
الكامن وراء عدم عي�شهم يف جمتمع مدين حقيقي.
�أ�سباب للأمل
وي�ضيف التقرير ان��ه “مع دخ���ول ال��ع��راق عام
� ، 2019سيتعني على حكومة رئي�س الوزراء عادل
عبد املهدي �إع��ط��اء الأول��وي��ة للتنمية واخلدمات
االجتماعية واحلياة كرمية �إذا ما اراد تفادي �أزمة
�أخرى.
ولكن اي�ض ًا يبقى الكثري لت�أمل حدوثة  ،فبعد مرور
 16عام ًا على الغزو الذي قادته الواليات املتحدة
و�أط��اح بدكتاتور غري منتخب  ،دخ��ل جيل جديد
�أك�شاك الت�صويت  ،وهو جيل مل ي�شهد  ،يف معظم
الأح��ي��ان � ،سوى احل��رب وان��ع��دام الأم��ن والفقر ،
ولكنه مرتبط بالعامل من خالل و�سائل التوا�صل
االجتماعي مدركني حقوقهم كمواطنني وكيف يجب
�أن يبدو عمل الدميقراطية  .ولهذا ال�سبب  ،قد ُينظر �إىل
�أعمال ال�شغب على �أنها خما�ض والدة جمتمع مدين
 ،الأمر الذي قد يحافظ على الرقابة على احلكومة.
م��ن ب�ين اللحظات احلا�سمة يف ال��ع��ام املا�ضي
كان ظهور العبني جدد ي�أخذون مقاليد احلكم من
ال�سيا�سني القدماء الذين �سيطروا على امل�شهد يف
العراق على مدى عقود منهم ال�صدر البالغ من العمر
 44عام ًا فقط.
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