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باريس (ا ف ب )- من تـشيلي إلى
لـبـنـان مـرورا بـغـيـنـيـا تـضـاعـفت
حــركـات االحــتـجـاج فـي األسـابـيع
األخـيـرة حول الـعـام. وفي مـا يلي
أبـــرز الـــتـــحـــركـــات الـــشـــعـــبـــيـــة

االحتجاجية :
- بوليفيا - - متى ?

منذ 21 تشرين األول/أكتوبر.
- مــــــا الـــــعــــــامـل الــــــذي أشــــــعل

االحتجاجات ?
فـــرز األصــوات فـي االنــتـــخـــابــات
الـــــرئـــــاســـــيـــــة في 20 تـــــشـــــرين
األول/أكـــتـــوبـــر الــتـي أعــلـن فــوز
ـنــتــهــيـة واليــته إيــفـو الــرئــيس ا

موراليس فيها.
- أين أصبحنا ?
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تشـهد منـاطق عديدة أعـمال عنف.
في 23 تـشـرين األول/أكـتـوبـر بدأ
إضــــراب عـــام في ســـانـــتـــا كـــروز
الــعــاصـمــة االقــتـصــاديــة ومــعـقل
ـعـارضــة قـبل أن تـتــسع رقـعـته. ا
وأعــلن الــزعـيـم االشــتـراكـي الـذي
وصف الـتحـرك ب"االنـقالب" فوزه

في  24من اجلاري.
- ما حصيلة التحرك ?

جـرحى في مـواجهـات بـ أنـصار
موراليس ومعارضيه.

- تشيلي -- متى ?
منذ  18تشرين األول/أكتوبر.

- مــــــا الـــــعــــــامـل الــــــذي أشــــــعل
االحتجاجات ?

ــتـرو في زيــادة ســعـر بــطــاقــات ا
سانتياغو.

- أين أصبحنا ?
رغم تعليق الزيـادة واتخاذ تدابير
اجـتــمــاعــيــة اقــتــرحــهــا الـرئــيس
احملــافظ سـيــبـاسـتــيـان بــيـنــيـيـرا
اتـسـعت رقـعـة االحـتـجـاجـات على
الظـروف االجتـماعيـة-االقتـصادية
ــســاواة وطـــالت مــنــاطق وعــدم ا
أخــرى. وبــدأ اضــراب عـام في 23

تشرين األول/أكتوبر.
- ما حصيلة التحرك ?

 18قتيال.
- لبنان -- متى ?

منذ  17تشرين األول/أكتوبر.
- مــــــا الــــــعـــــــامل الـــــــذي أشــــــعل

االحتجاجات ?
ضريبة جديدة على االتصاالت عبر

تطبيق واتساب.
أين أصبحنا ?

ألـــغت حـــكــومـــة ســعـــد احلــريــري
بسرعة االجـراء وأعلنت إصالحات
اقــتــصــاديــة عــاجــلــة. لــكـن حــركـة
ـطالـبـة برحـيل مـجمل االحـتـجاج ا
الطبقة السـياسية تتسع من شمال

إلى جنوب البالد ما سبب شلال.
ما حصيلة التحرك ?

تـظـاهرات سـلـميـة تـخلـلتـهـا بعض
واجهات. ا

- غينيا -- متى ?
مــــــنــــــذ الـــــســــــابـع من تــــــشــــــرين

األول/أكتوبر.
مــــــــا الـــــــعــــــــامـل الـــــــذي أشــــــــعل

االحتجاجات ?
مــشـروع دســتــور جــديـد لــلــرئـيس
ــكن أن يـسـمح ـنـتـهــيـة واليـته  ا
لــلـرئــيس ألـفــا كـونـدي (81 عـامـا)
بــــالــــتـــرشـح لـــواليــــة ثــــالـــثــــة في

انتخابات 2020.
 -أين أصبحنا ?

ضـمت الـتظـاهـرات آالف الـغيـنـي
تـلـبــيـة لـدعـوة "اجلـبــهـة الـوطـنـيـة
لــلـــدفـــاع عـن الــدســـتـــور" حتـــالف
ألحــــزاب مــــعــــارضــــة ونــــقــــابـــات

دني. وجمعيات من اجملتمع ا
- ما حصيلة التحرك ?

عشرة قتلى.
- اإلكوادور -- متى ?

-  13تشرين األول/أكتوبر.
- مــــــا الــــــعـــــــامل الـــــــذي أشــــــعل

االحتجاجات ?
رفع أسعار احملروقات.

- أبن أصبحنا?
بـعـد  12يــومـا من الـتــظـاهـرات 
الـتـوصل الـى اتـفـاق بــ الـسـكـان
األصلـي والـرئيس ليـن مـورينو
ثير للجدل. رسوم ا الذي سحب ا

- ما حصيلة التحرك ?
ثمانية قتلى و 1340جريحا.

- العراق -- متى ?

مــــــــــنــــــــــذ األول مـن تــــــــــشــــــــــرين
األول/أكتوبر.

- مــــــا الــــــعــــــامـل الــــــذي أشــــــعل
االحتجاجات?

دعـــوات عـــفـــويـــة عــلـى شـــبـــكــات
الـتـواصل االجــتـمـاعي لـلــمـطـالـبـة

بوظائف وبتأم خدمات عامة.
- اين اصبحنا?

بعد أسبوع من االحـتجاجات التي
قــمـعت بــالـقــوة أعـلــنت احلـكــومـة
إجراءات اجـتماعـية لكن ال إصالح
في الـــعــــمق. ويــــطـــالـب الـــشـــارع
بدستـور جديد وجتديد كـل الطبقة
الــســيـاســيــة. اجلـمــعــة اســتـؤنف
الـتــحـرك مع أعــمـال عـنـف جـديـدة
أجـجـهـا الـزعـيـم الـشـيـعي مـقـتـدى

الصدر.
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- ما حصيلة التحرك?
أكــــثـــر من  150قــــتـــيال خالل أول
أسبوع. أكثر من أربع قتيال يوم

اجلمعة وحده.
وتــتـــواصل حتــركــات أطـــلــقت في

وقت سابق من العام احلالي :
- هونغ كونغ -

انـــدلــعت حـــركــة احــتـــجــاج في 9
حـزيـران/يــونـيـو احـتــجـاجـا عـلى
مــشـروع قــانـون يــسـمح بــتـســلـيم

. مطلوب للص
وأغـرقت الـتـظـاهـرات والـتـحـركـات
شبه الـيوميـة التي ضمت مـليوني
شـخص في هـونغ كـونغ الـتي تـعد
ــــســـتــــعــــمـــرة  7,3مــــلـــيــــونــــا ا
البريطانية السابقة في أسوأ أزمة
سـياسـية مـنـذ عودتـها إلى الـص

في 1997. 
ـــــــــشــــــــروع مــــــــطــــــــلع وعــــــــلق ا
ــطــالب أيــلــول/ســبــتــمـــبــر لــكن ا
اتسـعت للـتنديـد بتـراجع احلريات
ــتـــنــامـي لــبـــكــ في والــتـــدخل ا

شؤون هونغ كونغ.
والـتـظـاهـرات الــتي بـدأت سـلـمـيـة
حتـولت إلى مواجـهـات عنـيفـة ب
نــاشـطــ وقـوات األمـن. وتـعـرض
وقـراطـية نـاشـطـون داعمـون لـلـد
لـهـجـمـات على أيـدي أنـصـار نـظام

2018 عــلى الـتـحــالف احلـاكم في
اثيـوبيا منـذ ذلك التاريـخ "اجلبهة

الثورية للشعب االثيوبي".
لــكـن الــتــظــاهــرات الــتي قــادتــهــا
االتــــنـــيــــتـــان االكــــبـــر فـي الـــبالد
االورومـو والـتـيـغـراي هـزمت هـذه

اجلبهة. 
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ومع ان جـــبــهـــة حتــريـــر شــعــوب
تــيــغــراي ال تــزال ضــمن اجلــبــهـة
الـــثــوريـــة فــقـــد  ابــعـــادهــا من

ناصب االساسية. العديد من ا
وقـال جـوهـر اجلـمـعـة إنّ الـتـرشح
ـواجــهـة ابــيي أحـمــد "احـتــمـال
وارد" رغم قـــوله إنّـه قــد يـــتـــراجع

ويدعمه إذا غيّر مساره.
وأوضـح "أوّد أن يـــكـــون لــدي دور
قـبلة. اريد فعـال في االنتخـابات ا
ان اكــون مـتـأكـدا أن الـنـفـوذ الـذي
امــلـــكه في الـــبـــلــد له مـــســاهـــمــة
إيـــجـــابــيـــة".وجـــوهـــر مـــتّـــهم من
خـــصــــومه بـــأنه يــــحـض عـــلـــــى
الــكـراهــــــــــيــة االتــنــيـة فـي ثـاني
أكـثـر بـلدان افـريـقـيا سـكـانا (110

مالي نسمة).

والبقية قتلوا بيد قوات االمن).
واندلعت أعمال العنف االربعاء في
العـاصمة اديس ابـابا قبل ان تـمتد
الـى مــنــطــقـــة اورومــيــا اثــر نــزول
ـعـارضــة لـلـشـارع وحـرق أنـصـار ا
اطـارات ســيـارات واقــامـة حــواجـز

وسد الطرقات في مدن عدة.
وانـــدلع الـــعــــنف في اديس ابـــابـــا
ــعــارض االربــعــاء بــعــد ان اتــهم ا
ـحاولة جوهـر محمـد قوات األمن 
تنـسيق اعتـداء ضده وهو مـا نفاه

مسؤولون في الشرطة.
وكان لـلمـعارض جـوهر مـحمد دور
نـاهـضة أسـاسي في الـتظـاهـرات ا
لــلـحـكـومــة الـتي أدت الى االطـاحـة
بـســلف ابــيي وتـعــيـ االخــيـر في
نـــيـــســـان/ابـــريل 2018 رئــــيـــســـا
لـلحـكومـة وهـو اصالحي من اتنـية
اورومـو.وكــانت اتـنــيـة الــتـيــغـراي
ــئـة من الــتي ال تــمــثل سـوى 6 بــا
الـسكـان هيـمنت فـترة طـويلـة على
حـكم اثيـوبيـا.وكانت جـبهـة حترير
شـــعــوب تـــيـــغــراي وراء االطـــاحــة
الــعــنــيـــفــة بــالــنــظــام الــعــســكــري
اركسي في 1991 وهيمنت حتى ا
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- اجلزائر -

أدى قــرار الــرئـــيس عــبــد الــعــزيــز
بـوتـفلـيقـة الـترشح لـواليـة خامـسة
تــــظـــــاهــــرات ســـــلــــمـــــيــــة في 22

شباط/فبراير.
ومــطــلع نــيــســان/أبــريل اســتــقـال
بوتفلـيقة لكن التـظاهرات استمرت
مـــطـــالـــبــة بـــرحـــيل كل الـــطـــبـــقــة
السياسية. ويرفض احلراك تنظيم
انـتـخـابـات رئـاسـيـة مـقررة في 12
كـانـون االول/ديسـمـبر ويـعـتبـرها
وســيـــلــة لل"نـــظــام" بـــالــبـــقــاء في
الــســلــطــة.وقــتل 67 شــخــصــا في
مــنـطــقـة اورومــيـا االثــيـوبــيـة هـذا
االسـبــوع خالل احـتــجـاجــات ضـد
رئـــيس احلــكـــومــة احلــائـــزة عــلى
جـائـزة نــوبل لـلـسالم ابــيي أحـمـد
حتــولـت الى اشــتــبــاكــات اتــنــيــة

بحسب ما ذكرت الشرطة .
وصــرح كــيـفــيــالــو تــيــفــيــرا قــائـد
الـشـرطـة في االقـلـيم امس (قـتـل ما
مـــــجـــــمـــــوعه 67 شـــــخـــــصـــــا في
اوروميـا) مضـيفـا (هنـاك نحو 55
قــتــلــوا في صــراع في مــا بــيـنــهم

ابيض اسود
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قاالت ألكثر من سـبعة أعـوام نشرت الـعديد من الـدراسات والبـحوث وا
عن مـفـاسـد احملـاصـصـة وجـمـهـورهـا من حـواسم االنـتـخـابـات ودولـتـهم
الـعـميـقـة لم أكن اسـمع من أي طـرف من جـهـات مـخـتـلـفـة أي اتـفاق مع
كـنـت اذهب به في أفـكــار دعم الــدولـة الــعـراقــيـة واقــتـراح حــلـول إلعـادة
هـندسـة الـسـياسـات الـعـامة من خـالل مفـردات احلـكم الـرشيـد والـعـدالة
ـا ال يـعـرفون) من االجـتمـاعـيـة. كـنت ابدو مـن الكـتـاب الـذين (يـهرفـون 
اطراف مـتعـددة في مفـاصل التـصدي لـلسـلطـة سواء اكانـت في السـلطة
التنـفيـذية او الـتشريـعيـة بل ان الكثـير من الـندوات التي حـضرتـها لردم
الفـجوة مـا ب اكـثر من 24 استـراتـيجـية وطـنـية وبـ تطـبـيقـات حوكـمة
الـسـياسـات الـعـامـة لـلـدولـة لم جتـد تـلك االذان الـصـاغيـة حـتى من رفع
شعارات  الـضرب بـيد من حـديد للـقضـاء على مفـاسد احملـاصصة! اين
تظاهرين? مكنة بعد ان ضرجت بدماء ا أصل احلكاية وما هي احللول ا
أوال: تتـمـثل أصل حكـايـة عراق الـيوم فـي وثيـقة لـنـدن التي وقـعت عـليـها
تولية للسـلطة اليوم  وانتهت الى حتالف عارضة في حينهـا وا أحزاب ا
شاركة سنية لتكون سفينة احلكومة عراقية بربان شيعي شيعي كردي 
قاومة) له بوابة اتفـاقية اطار اسـتراتيجي مع واشـنطن  ونوافذ (مـحور ا
مع والية الـفـقيه في طـهـران فانـتـهت الى تعـريـفات الـفقه الـسـياسي الى
توصيف (الدولـة الفاشلة) وشـعارات التظـاهرات تؤكد مـعالم هذا الفشل
والعقم التـنفيذي عن االتـيان بحلـول مبتكـرة  تخرج من شرنـقة سياسات
احملاور  الى تطبــــيقات االلـتحام مع الشـعب بهويـة وطنية واحـدة شاملة

عنوانها عراق اجلميع  وطن اجلميع.
مكنة ان يبدأ مجلس النواب كسلطة تشريعية بذاته ثانيا: اول احللول ا
نظاما داخليا وامـتيازات ومن ثم إعادة النظر الـشاملة بقانوني األحزاب
ـثل أي حـزب يشـارك في انـتخـابـات مجـلس الـنواب واالنتـخـابات بـان 
االحتادي على األقل 10 محافظات عراقـية  ورفع نسبة الـتمثيل الوطني
في عضـويـة مجـلس الـنواب الى رقم مـضـاعف يجـبـر هذه األحـزاب على
الـتحـالف بـكـتل كـبـيرة  يـضـاف الى ذلك تـعـديل قـانون االنـتـخـابـات بان
يكون الـترشيح عـلى قاعدة 250 الف مقتـرع فعلي لـكل  مقعـد انتخابي
ـبـاشـر  عـنـدهـا يـحـدد عـدد أعـضـاء مـجـلس وفـقـا لـقـاعـدة الـتـرشـيـح  ا
على ان تـقدم شـاركة فـعلـيا فـي االنتـخابـات  النـواب بعـدد  األصـوات  ا

رشحة برنامجا حكوميا ومرشحها لرئاسة الوزراء. الكتل ا
ثـالثـا: ان يـبـادر مـجلـس النـواب الى الـغـاء امـتيـازات الـدرجـات اخلـاصة
بتخـفيض الى نـسبة % 50 من افراد حمـاية وعدد الـسيارات وتـخفيض
الـراتب االسـمي بـنـسبـة ال تـقل عن %25 وإصدار قـانـون تـعـديل خاص
بـان ال يـسـتـلم أي عـراقي اكـثــر  من راتب واحـد من الـدولـة مـهـمـا كـانت
ـطبـق على األسـبـاب  وإلغـاء أي تـقـاعـد ال يـتـطابـق مع قانـون الـتـقـاعـد ا
موظـفي الدولـة  وإلـغاء  أي  امـتيـازات  بإضـافـة خدمـة مدنـية  حتت أي

مسمى قانوني .
هدي رابعا: اسـتقالـة احلكـومة واإلبقـاء على تسـميـة السيـد عادل عبـد ا
رئيسا للوزراء ويعيـد صياغة البرنامج احلـكومي متضمنا اإلصالحات
طـلـوبـة في تـطبـيق مـفـردات احلكم الـرشـيـد وإقرارهـا من قـبل مـجلس ا
ا هي ـطلـقـة كرئـيس جملـلس الـوزراء ور النـواب ومـنـحه الصالحـيـات ا
انية رشح من قـــــبل مـجلس النواب باألغلبـية البر رة األولى بكونه ا ا
وليس مرشحا للكتلة الكـبرى وفي حالة فشله في ذلك يصار الى حتديد

قبل. موعد مبكر لالنتخابات في العام ا
خامسـا: الغاء مـفوضية االنـتخابـات واحالة مـلفاتـها الى مجـلس القضاء
ـنـاطق االسـتـئـنـافـيـة واالسـتـعـانـة األعـلى وتـشـكـيل جلـان دائـمــيـة في ا
بـوزارتي الـتربـيـة والـتـعلـيم الـعـالي إلدارة االنـتـخـابات بـإشـراف الـقـضاء

. تحدة (يونامي) لدورت انتخابيت مقبلت العراقي وبعثة األ ا
سـادسـا: يـقـوم مـجـلس الـقـضــاء األعـلى بـالـتـحـقـيق في مـلـفـات الـفـسـاد
الـكبـرى وجـرائم مـثل انـكـشاف الـقـوات الـعـراقيـة امـام عـصـابات داعش
ة سبايكر بكل شفـافية بعد استالم ملفـات التحقيقات األولية من وجر
اللـجان الـتي قامت بـها في مـجلس الـنواب او الـهيـئات الـرقابـية والـعمل
على استـعادة األموال الـعراقيـة من كبار حـيتان احملـاصصة السـيما في
ـهـدي في لـقـاء سـابق امـام جـرائم مـالـيـة مـعـروفـة عــددهـا الـسـيـد عـبـد ا

مجلس النواب.
ــكن ان يــطــرح من حــلـول ـا  كــلـمــا تــقــدم حملــات 
وهــنـاك األكــثــر واألكــثـر وفـي حـالــة عــدم قـدرة أي
مـتــصـدي لــلـسـلــطـة في أي ســلـطـة تــشـريــعـيـة او
تنـفـيذيـة او قـضـائيـة عـدم االستـطـاعة عـلى االتـيان
ـؤمـن ثـلـهـا ان يـقدم اسـتـقـالته وكــــــفى الـله ا

شر الفساد!.
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مـــاذا يــعـــني ان جتـــد امـــامك االف الــشـــبـــاب وفي قـــلب بـــغــداد .. وهم
يتجمعون  ويحملون امالهم ومستقبلهم معهم  ..امال بالتغيير السياسي

الكامل ..?
. وأمــام  إصـرارهـم انـهم مــاضــون الى مــا ال نـهــايـة يــعـني وبــبــسـاطــة 

الكمال مهمتهم . 
يخطـيء  .. من يظن ان انتـفاضـة الشيـاب سيـعتـريها الـفشل  والـتكاسل
لل / فـهـؤالء اصـبحت عـنـدهم قضـيـة .. وارجـو من الله ان ال تـتـحول وا

هذه القضية   الى  حمل للبندقية .. ونكون امام حرب اهلية  .
اقول  ان الشبـاب الذين امضيت مـعم ساعات طويـلة في ساحة الـتحرير
..  كانوا يـتمتـعون  بإصـرار عجيب .. قـادهم  الى ان يستـبقوا االحداث
بيوم  واحد   ليـعلنوا  عن جتمـعهم اخلميس ليال .. وكـانها اشارة ذكية
على قـوة وجودهم  لـفجـر اجلمـعة اخلـامس والعـشرين من شـهر تـشرين

االول .
ســاحـة الــتـحــريـر  حتــولت  الى خــلـيــة  نـحـل  ..  سـيــارات ( الـتــكـتك )
الصغيرة  تعمل مثل  سيارات االسـعاف  لنقل اجلرحى الذين يحتاجون
الى إسـعـافــات اولـيـة .. سـيـارات الــهالل االحـمـر مـوجـودة بــكـثـرة لـنـقل
سـتشفـيات القـريبة ومـنهـا مستـشفى الشـيخ زايد .. اما صابـ الى ا ا
سـيلة للدموع ... فـشباب التحـرير اكتشفوا التضميـد من  االم القنابل ا

صاب .. وكنت واحدا منهم . شروبات الغازية في معاجلة ا اهمية ا
في فـجـر اجلــمـعـة .. اسـقـطـوا  الــصـبـات من عـلى جــسـر اجلـمـهـوريـة..
وصعدوا الى الـبنايـات العالـية .. التي كـان القنـاصون يسـتخدمـونها في
ـتـظـاهـرين .. واألبـعـد من ذلك مـهـدوا وبـخـطط بـسـيـطـة لـكي تـكون قـتل ا
سـاحـة الـتحـريـر  اشـارة الـبـدا  في االعـتـصـام .. واذا لـزم االمـر الـقـيام

دني الى ان  تستجيب احلكومة الى مطالبهم كاملة . بالعصيان ا
ـهدي ليلة  اجلـمعة ..  وعرفوا ان لقد خذلتـهم  كلمة السـيد  عادل عبد ا
ظاهرات احلكومة  ما زالت  تـراهن على عامل الوقت  من اجل احـتواء ا
وإنهائها  .. و فطنوا  ايضا وبوقت مبـكّر  لسياسة السلطة   ومن معها
تنـفذة  التي سوف لن تـتنازل عن مصـاحلها .. وامام هذا من االحزاب ا

التحدي الكبير .. يجب ان تكون  مقابل ذلك استجابة شبابية اكبر .
اظن.. ان مظـاهرات بـغداد.  وما يـجري  في احملـافظـات / بدايـة النـهاية
لـوضع سـيـاسي طــائـفي مـقـيت قـائم عـلـى احملـاصـصـة وجتـاهل مـطـالب
الشـعب .. لـوضع. سـيـاسي أرادوا به ( لبـنـنـة )  العـراق .. فـاذا بـشعب
لبـنان هـو االخر  يـنـتفض عـلى ملـوك الطـوائف النـهاء الـوضع السـياسي

الطائفي الشاذ .
اخـيـرا.. / من االسـلم  لـلــجـمـيع ... اعالن اسـتـقـالـة
احلكومـة. . واالهتداء الى  حـكومـة  انتقـالية مـوقتة
ـقـراطـيــة حـقـيـقـيـة ..  واالعالن عن انـتـخــابـات د

تكون للقوى الوطنية  نصيب  كبير  منها 
..امال باستعادة  وجه العراق العربي االبي..حتى

 يكون  للعراقي جميعا.


