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{ بـــــــــــيــــــــــروت (أ ف ب) - واصـل
ـتـظاهـرون في لـبـنـان قـطع الـطرق ا
امس االثن لليوم الثاني عشر على
التـوالي عبـر تعـزيز الـعوائق وركن
الـسـيـارات وسط طـرق رئـيـسـيـة في
الـــبـالد احــتـــجـــاجـــاً عـــلى الـــوضع
ـــســتــشــري ــعــيــشـي والــفــســاد ا ا
مطالب برحيل الطبقة السياسية.
ورغم الــــنــــداءات الــــتي وجــــهــــهــــا
مسـؤولون سيـاسيـون لفـتح الطرق
إال أن احملـــتــــجّــــ يــــعـــمــــدون إلى
إبـقائـهـا مـقطـوعـةً السـيمـا الـطريق
الـــســـريع الـــرئـــيــــسي الـــذي يـــربط
ـمـارسـة الـشــمـال بـاجلـنــوب وذلك 
ـكن عـلى الــسـلـطـة أقـصى ضــغط 

السياسية.
b¹bł »uKÝ«

وانـــتـــشـــر عــلـى مــواقـع الــتـــواصل
االجــتــمــاعي األحــد مـنــشــور يــدعـو
واطن إلـى اعتماد أسـلوب جديد ا
لـقــطع الـطـرق وهــو ركن الـسـيـارات
في وسـط الـــطـــرقــات حتـت شـــعــار

"اثن السيارات".
وصباح االثن كانت طرق رئيسية
مـــقــــطـــوعـــة جــــراء تـــوقـف مـــئـــات
السيـارات أو جلوس مـجموعات من

احملتج أرضاً.
وقال عـلي (21 عامـاً) الذي كـان ب
مجموعة متظاهرين يقطعون جسراً
رئــيـــســيــاً فـي الــعـــاصــمـــة (جــســر
الرينغ) لـوكالـة فرانس برس "إذا لم
تشعـر السلطـة احلاكمـة الفاسدة أن
البلد مشـلول فلن نتمـكن من التأثير

عليهم... وحتقيق مطالبنا".
وكــان يُـتــوقع أن تــقــوم قـوات األمن
ـحــاولـة جـديـدة لـفـتح الـلــبـنـانـيـة 
الـطـرق في وقت تـشـهـد البـالد شلالً
ــــــدارس كــــــامالً يــــــشــــــمـل إغالق ا
ـصـارف مـنـذ أكـثـر واجلـامـعـات وا

من عشرة أيام.

وحــــاول اجلــــيـش وقــــوات األمن في
األيـام األخـيـرة فــتح عـدد من الـطـرق
ــغــلــقــة في مــنــاطق مــخــتــلـفــة في ا
ـتـظـاهـرين قـاومـوا الـبالد غـيـر أن ا

كل اجلهود.
وشكّل عشرات آالف اللبناني األحد
سلسلة بشرية تمتدّ من شمال البالد
إلى جنـوبهـا عـلى مسـافة تـبلغ 170
كــيـــلــومــتــراً في خــطــوة تــرمــز إلى
الوحدة الـوطنية الـتي تكرست خالل
الــتــظـــاهــرات الــعـــابــرة لـــلــطــوائف
ــــــنـــــــاطـق.وانــــــدلــــــعـت شــــــرارة وا
االحــتــجــاجــات االجــتــمــاعــيــة غــيــر
سبوقة منذ سنوات في 17 تشرين ا
األول/أكـتـوبـر بـعـد إقـرار احلـكـومة
ضـــريــــبـــة عـــلـى االتـــصــــاالت عـــبـــر

تطبيقات اإلنترنت.
ورغم سـحب احلـكــومـة قـرارهـا عـلى
وقع غضب الشارع لم تـتوقف حركة
االحــتـجــاجــات ضـد كــافــة مـكــونـات
الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة الـتي يـعـتـبـرها
احملـتـجّـون غـيـر كـفـوءة وفـاسـدة في
بـلد لـم تتـمـكن فـيه الـدولة من تـلـبـية
اء احلاجـات األسـاسـية عـلى غـرار ا
والـكـهـربـاء والـصـحـة بـعد  30عـاماً
من نـهــايـة احلـرب االهــلـيـة (-1975

.(1990
وتـتألـف الطـبـقـة احلاكـمـة في لـبـنان
عـظمـها من زعـماء كـانوا جزءاً من
دمـرة التي شهدتها احلرب األهلية ا
الـبالد وال زال أغـلـبـهم مـوجـوداً في
ثّل احلكم مـنذ نـحو ثالثـة عقـود. و
هؤالء الـزعماء عـمومـاً طبقـة طائـفية

أو منطقة معينة.
وقتل شـخصـان خالل تظـاهرة األحد
ئات من عناصر الشرطة وأنصارهم
في العاصمة الهايتية للمطالبة برفع
األجـــور بــحــسب الــشـــرطــة فــيــمــا
خرجت إلى الـشـوارع أيضـا تظـاهرة

معارضة للحكومة.

وقـضى أحــد الـقـتـيــلـ بـإطالق نـار
خالل تــظــاهـرة تــطــالب بــاسـتــقــالـة
الـرئــيس جـوفـيــنـيل مــويـز. وانـهـال
ــتـظـاهــرين عـلـى مـطـلق حــشـد من ا
ـــوت ثم الــــنـــار بـــالـــضـــرب حـــتى ا

أحرقوه.
وقالت الشرطة الهـايتية في بيان إن
"شـــخـــصــا لم تـــعــرف هـــويــتـه قــتل
بـالـرصـاص" وأضـافت "أضـرم حـشد

هاجم". غاضب النار با
البس وقـام عـنـاصــر من الـشـرطـة 
مـدنـيـة ومـلـثـمـ بـإطالق الـنـار في

واسع.وتـصـاعـد الغـضب فـي أواخر
آب/أغـــــســـــطـس بـــــسب نـــــقـص في
ــســـتــوى الــوطــني الـــوقــود عــلى ا
وشهدت االحتجاجات أعمال عنف.
وحـتى قـبل انـدالع هـذه األزمة واجه

مويز اتهامات بالفساد.
وتــــوصــــلت مــــحــــكــــمــــة تــــدقق في
مـساعـدات بـقـيمـة مـلـياري دوالر من
صـــنـــدوق نـــفـط فـــنـــزويـــلي إلى أن
شـركــات كـان يـديـرهــا مـويـز قـبل أن
يصـبح رئـيـسا "هي في قـلب مـخطط

اختالس".

. لـديـنـا بـائــسـة ولـيس لــديـنـا تـأمــ
بـطـاقة تـأمـ لـكن في كل مـسـتـشفى

ال". نقصده علينا أن ندفع ا
وكما دأبوا عـليه منذ شـهرين يطالب
ــعـارضــون لـلــرئـيس ــتـظــاهـرون ا ا
بـاسـتـقـالــته. وانـضم إلـيـهم عـدد من
األشــــخـــــاص لــــدى خـــــروجـــــهم من
الـكـنـائس.ومــنـذ تـولـيه الـسـلـطـة في
شـبـاط/فـبـرايـر 2017 يـواجه مـويـز
غـــضب حـــركـــة مــــعـــارضـــة تـــرفض
االعتراف بفوزه في االنتخابات التي
 الـتـشـكيـك بنـتـائـجـهـا عـلى نـطاق
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ـعــارضـة الــهـواء قــرب الـتــظـاهــرة ا
للحكومة.
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وســــــمـع إطـالق نــــــار كـــــــثــــــيـف من
أشــخــاص لـم حتــدد هــويــتــهم قــرب
ــتـــظــاهــرون ــنــطـــقــة الــتـي كــان ا ا

يسيرون فيها.
وقبيل االحـتجـاجات قدم عـناصر من
ـهم لـدى مقـر الـشـرطة الـشـرطة مـظـا

الوطنية الهايتية.
وقــال أحــدهم لـوكــالــة فــرانس بـرس
طــالــبــا عــدم نــشــر اســمـه "رواتــبــنـا
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{ طـــهــران (أ ف ب) - يـــواجه بــاحث
فـرنـسي محـتـجـز في إيـران منـذ أربـعة
أشـهـر تـهـمـة الـتــآمـر بـعـد تـوقـيـفه مع
زمــيــلــة إيــرانــيـــة فــرنــســيــة بــتــهــمــة
التجسس وفق ما أعلن محاميهما في

. تقرير امس االثن
 تـوقـيف روالن مـارشـال الـبـاحث في
مـعـهد الـعـلـوم الـسيـاسـيـة في باريس
في حــزيـران/يــونــيـو مـع فـاريــبــا عـاد

أخاه الباحثة في نفس اجلامعة.
ونــقـلت وكــالــة إسـنــا شــبه الــرسـمــيـة
لألنباء عن احملامي سعـيد دهقان قوله
إن مـارشال جـاء إلى إيـران لزيـارة عاد
أخــــاه واتـــهم ب"الــــتـــآمــــر ضـــد األمن

القومي".
غيـر أن احملامي قـال إنه ال يزال يـجهل

أسباب التهم.
وقــال دهـقــان "حـتى هــذه الـلــحـظـة لم
تُـذكــر أسـبـاب االتـهـامـات الـتي سـيـقت
ـادة 32 ضـد مــوكـلي والـتـي بـحـسب ا
من الدستور يتـع أن تُذكر إلى جانب

التهم".
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وأضـاف "يــبـدو أن الـسـيـد مـارشـال 
اعتقاله لصداقته بالسيدة عاد أخاه".
وقـال احملـامي إن الـقـضـيـتـ ال تزاالن

لدى االدعاء ولم ترسال للمحكمة.
وقــال دهـــقــان "ال زلــنــا نـــتــفــاوض مع
السلـطات القـضائيـة ونأمل إزالة سوء
الــفــهم في هــذا اإلطــار فـحــتى اآلن لم

ساقة". يعط أي سبب لالتهامات ا
دانت احلـكــومـة الــفـرنــسـيــة احـتــجـاز
مــارشـال عــالم االجـتــمـاع الــذي تـركـز
أبـــحــاثـه عــلـى احلــروب األهـــلـــيــة في

إفريقيا.
وقـال وزارة اخلـارجـية في 16 تـشرين
األول/أكــــتـــــوبـــــر ""نـــــأمل أن تـــــكــــون
الـسـلــطـات اإليـرانــيـة شـفــافـة في هـذا
الشأن وأن تـتصرف دون تأخـير إلنهاء

قبول". هذا الوضع غير ا
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شـط حوالي 200 من .و بـرس االثـنـ
عـنـاصـر اجلـيش والـبـحـريـة والـشـرطة
جـزيـرة كوه رونـغ في جنـوب كـمـبـوديا
فـي مــحــاولــة لــلــعــثـــور عــلى امــيــلــيــا
بـامبـريدج الـتي شـوهدت آلخـر مرة في
حــفل عــلى الــشــاطئ حــوالـي الــســاعـة
الـــــثـــــالـــــثـــــة صـــــبـــــاح 24 تــــــشـــــرين

األول/اكتوبر.
تحدث باسم إدارة وقال خيانغ فيران ا
بريه سيهانوك إنّ "الـغواص يبحثون
في الــبــحـر احملــيط بــكــوه رونغ فــيــمـا
يــبــحث آخــرون في الــغــابــة" وأكّـد "لم
فـقودة ـرأة البـريـطانـيـة ا نـعـثر عـلى ا

في جنـوب شرق آسـيا. ورغم أنـها تـعد
آمــنـة فـي شـكل واسع إال أنــهـا شــهـدت

سابقا بعض احلوادث ضد األجانب.
واالســـبـــوع الـــفـــائت دانت مـــحـــكـــمــة
كمبودية ثالثة رجال باغتصاب سائحة
فـرنسـية في مـدينـة كامـبوت الـساحـلية

بعد أن أوصلوها بسيارتهم.
وفي العام 2013 عثر على جثة سائحة
فرنسية تبلغ 25 عاما طافـية على مياه
نـهــر في كـامــبـوت وقـد  تــشـويــهـهـا.
واتـهم رجل بـلـجـيكي بـاغـتـصـاب وقتل
ـرأة الــفـرنــسـيــة لـكــنه أطــلق سـراحه ا

الحقا لعدم كفاية األدلة.

بـعد".ذكـرت تـقاريـر إعالمـية بـريـطانـية
أن الشابة البالغة  21عاما كانت برفقة
سائحـ آخرين لكـنها لم تغـادر نزلها

معهم ما أثار القلق.
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وتـضــاعف الـغــمـوض بــعـد أن أعــلـنت
الـسـلـطـات أنّـهـا عـثرت عـلى حـقـيـبـتـها
وهـاتـفـهـا حـيث شـوهـدت آخـر مـرة في
مـتـنـزه لـيـلي.وأضـاف فـيـران أن عـائـلة
بـامبـريـدج وصلت إلـى كمـبـوديا مـساء
األحد وتوجهت إلى سيهانوكفيل أقرب

مدينة جلزيرة كوه رونغ.
وتعد كمبوديا وجهة سياحية مشهورة

ــتــحـدث في  16تــمـوز/يــولــيــو أقــر ا
باسم السلـطات القضـائية غالم حس
ــــة اســــمـــــاعـــــيــــلـي بــــتـــــوقـــــيف عـــــا
األنـثـروبولـوجـيا اإليـرانـية الـفـرنسـية
فــاريـبــا عــاد أخــاه. وقــال اصــدقــاؤهـا
وزمالؤهــا فـي فــرنــســا إنـــهــا اتــهــمت
بالـتجسس. والـسلـطات اإليرانـية التي
ال تـعـترف بـازدواجـية اجلـنـسيـة وتـعد
فــاريــبــا عـاد أخــاه مــواطــنــة إيــرانــيـة
خاضعة لقوان ذلك البلد نددت في 4
ــا اعــتــبـرته تــشـريـن األول/أكـتــوبــر 
"تــدخالً غـيــر مـقـبــول" من جـانب وزارة
اخلـارجــيـة الــفـرنـســيـة عــنـدمــا طـلـبت

إتاحة زيارة قنصلية لها.
ـ الـوحيـدين والـبـاحـثـان لـيـسـا الـعـا

احملتجزين في إيران.
إذ أكــــدت إيـــران في األول من تـــشـــرين
األول/أكـــــتـــــوبــــــر احـــــتـــــجـــــاز عـــــالم
االنــثـروبـولـوجـيـا كـمـيل أحـمـدي الـذي
يــحــمل اجلـــنــســيــتــ الـــبــريــطــانــيــة

واإليرانية.
واتّـــفـــقت دول االحتـــاد األوروبي امس
االثن على تـأجيل انسحاب بـريطانيا
مـن الــــــتــــــكــــــتـل حــــــتى 31 كــــــانــــــون
الـثاني/يـنـاير مع تـرك البـاب مـفتـوحًا
أمام احتمال حدوث أي مستجدات قبل

وعد. ذلك ا
وقـال رئـيس اجملـلس األوروبي دونـالـد
تــوسك عــبــر تــويــتــر إن دول "االحتــاد
األوروبي الـ27 اتــــفــــقـت عــــلى أنــــهــــا
سـتـوافق عـلـى طـلب بـريـطـانـيـا تـمـديد
مـــهـــلـــة بــريـــكـــست حـــتى 31 كـــانــون
الــثــاني/يــنــايـر 2020 مــنــوهًـا إلى أن
االنــسـحــاب قـد يــتم في حـال الــتـوصل

وعد. إلى اتفاق قبل ذلك ا
ونــشـرت كـمــبـوديـا قــوات من الـشـرطـة
واجليش وغواص للبحث عن سائحة
بـريطـانـية مـفـقودة مـنـذ أربعـة أيام في
جـزيرة تـعد وجـهة سـيـاحيـة مشـهورة
عـلـى مـا أفــاد مــســؤول وكــالــة فـرانس
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واسـعـة من احلـزبــ لـسـيـاسـته في
سوريـا. وكـانت خـطوة غـيـر معـتادة
لـلــرئـيس والــسـيــدة األولى -- الـتي
وصــــلت قـــــبــــله إلـى نــــاشــــونــــالــــز
سـتــيـديـوم وجــلـست في مــقـصـورة

ضيف. خلف الفريق ا
fL×²  o¹d

وقـــبل مــبـــاراة فــريــقي نـــاشــونــالــز
واسـتروز قـال مـديـر فـريق واشـنطن
ديف مارتينيز إنه يأمل أن "يستمتع

باراة". ترامب با
وردا عــلى ســـؤال حــول مــا إذا كــان
الـفـريق مـتحـمـسـا لـوصـول الـرئيس
أجـــاب مـــارتـــيـــنـــيـــز "في الـــواقع لم
نتحدث عن ذلك. إننا نركز على لعبة

البيسبول".
وقراطية كايتي وأعلنت النائبة الد
تـهـمـة بإقـامـة عالقـة جنـسـية هـيل ا
مع أحد موظفيها في انتهاك لقواعد
مجلس النواب األميـركي استقالتها

األحد.
وكتبت هيـل في رسالة نشـرتها على
تــويــتــر "بــقــلب حــزين أعــلـن الــيـوم

استقالتي من الكونغرس".

{  واشــــــنــــــطن) ,أ ف ب) - عــــــلت
صـيـحـات اسـتـهـجـان من مـشـجـعـ
خالل حـــضــور الـــرئــيس األمـــيــركي
دونـــالــد تــرامـب وزوجــته مـــيالنــيــا
إحدى مباريات دوري الـبيسبول في

واشنطن امس.
ــبــاراة في الــيـوم وحــضــر تــرامب ا
الـذي أعـلـنت فـيه إدارته مـقـتل زعـيم
تـنــظـيم الـدولــة اإلسالمـيــة أبـو بـكـر
طلوب األول للبنتاغون. البغدادي ا
ــــشـــجــــعـــون صــــيـــحـــات وأطـــلق ا
االسـتــهـجـان عــنـدمـا ظــهـرت صـورة

ترامب على شاشة عمالقة.
وخـفـت الـصـيــحـات عـنــدمـا حتـولت
الــكـامــيـرات لـتــظـهــر جـنــودا كـانـوا
ـــنــــصـــات. لـــكن مـــتـــواجـــديـن في ا
شجـع راحـوا ينادون "اسـجنوه" ا
وهي الـعبـارة الـتي كـثيـرا مـا تـتردد
ـؤيدة لـتـرامب ضد في الـتجـمعـات ا
هـيالري كلـيـنتـون لـكنـهـا باتت اآلن

غالبا ما تستخدم ضد الرئيس.
ويـــواجه الـــرئـــيـس مـــنـــذ اســـابـــيع
إجـــــــراءات عــــــــزل أطــــــــلـــــــقــــــــهـــــــا
ـــوقـــراطـــيـــون وكـــذلك إدانـــة الــــد

وقالت "هـذا أصعب شيء اضـطررت
لفـعله لـكني أعـتقـد أنه أفضل شيء

لدائرتي ومنطقتي وبالدنا".
وكــانت جلــنـــة األخالق في مــجــلس
الــنــواب قــد أعـلــنت األربــعــاء إنــهـا
حتـــقق في مـــزاعم عن أن الـــنــائـــبــة
ـوقـراطـيـة عن كـالـيـفـورنـيـا -- الـد
وهي في خـــضم إجــراءات طالق --
ـا انــخـرطت في عالقـة جــنـسـيـة "ر

اني". مع شخص من طاقمها البر
وذكرت تـقارير إن هـيل أقرت بـإقامة
عالقـــة مع مـــوظف مـن احلــمـــلــة --
وهــذا لــيس مــخــالـفــا لــلــقــواعـد --
لـــكـــنـــهــا نـــفت أن يـــكـــون من أفــراد

اني. طاقمها البر
ونــشــرت رئــيــســة مــجــلس الــنـواب
نـانسـي بيـلـوسي بـيـانـا عقب إعالن
هيل قـالت فيه إن عـضو الـكونـغرس
"أقـرت بــارتـكــاب أخـطــاء في اتـخـاذ
الـقـرار مـا يــجـعل اسـتـمـرار عـمـلـهـا

كن". كعضو في الكونغرس غير 
وأضافت "يتعـ علينـا ضمان مناخ
من النزاهة والكرامة في الكونغرس

وفي جميع أماكن العمل". U¹—U³ ∫ صيحات استهجان من مشجع خالل حضور ترامب وزوجته ميالنيا إحدى مباريات دوري البيسبول
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ا صارت كل ـواجهة والـتغيـير  وإ لم تكن سـاحة التـحرير وحـدها  هي فعل ا
ـوجوعـ  هي رمـز لـلـتـعبـيـر الـشـبابي  في سـاحـات وامـاكن جتمـع الفـقـراء وا
التغـيير ومواجهة مسالك وسـياسات كيانات وكتل سيـاسية  اشتغلت على مدى
(16) عـامـا لتـحويل الـعراق وشـعـبه من قوة وطـنيـة فاعـلـة في زمانـها ومـكانـها 
ـذهبـيات والـعرقـيات  قـابلـة لالنشـقاقـات والتـناحـرات  كلـما الى مـجـاميع من ا
هذا السلوك اخلطير لتلك االطراف السياسية على اقتضت حاجة هذه االطراف 
اختالف مـسميـاتهـا  لم تقرأ والتـريد أن تـقرأ سيـكيـولوجيـة االنسـان العراقي 
ـعـلن لـكل اشـكال الـتي تـمـتـاز بتـراكـمـات الـعـمق الـتاريـخي  ورفـضه اخلـفي وا

ناطقية والعرقية . ذهبية وا احملاصرة في السياقات ا
ـشــتـركـة في الـســلـطـة  في االســتـهـانـة لــقـد اوغـلت كل االطــراف الـسـيـاســيـة ا
باالنـسان  والتـربح من موارد الدولة بـدون تقديـر حلجم هذا الـتربح  ومثل هذا
السـلوك لقوى متخلفـة في االداء  وانانية في السيطـرة على السلطة إذ كان ذلك
عـبـرالتـزويرلـصنـاديق االقتـراع  أو من خالل الـعطـايا الـسخـيفـة  والسـلوكـيات
االنتـهازية لتخويف الكرد من العـرب  أو تخويف العرب من بعضهم البعض من
ـكـانـيــة  نـقـول مـثل هــذا الـسـلـوك بــات مـكـشـوفـا ـذاهب واالنـتـمــاءات ا خـالل ا

ومعروفا للفئات الشبابية  
لقد اصـبح سيكلوجيا لدى الشباب االنتماء للوطن والتعبير عن االرادة الوطنية 
عابـرا في كثيرا من االحيان   إن لم يـكن كل ح لسياسات الـتفريق  وهمجية
السـلوك الطـائفي  فـاالنتـفاضـة أو الثـورة الشبـابيـة  أو الرفض لـهذا الـنظام 
سميـيهـا ماشئـت هي ليست ضـد الفـقر واجلوع والـبطـالة والـبنى التـحتـية ونهب
نـفـلتـة واالقـطاعـيات الـسـياسـية امـوال البـلـد واحملسـوبيـة والـصحـة واالسـلحـة ا
والعـشائرية فحسـب  ورغم اهمية ذلك في العـقلية اخملزونة لـالنسان بشكل عام
وفـئـات الـشـبـاب بـوجه خـاص  إال إنـهـا ثـورة ضـد نـظـام فـاشل وفـاسـد وانـاني
ـعـاني  وهـذه الثـورة وخـاصـة إنهـا انـطلـقت من مـراكـز واماكن ومـتـخـلف بكل ا
ومــدن اجلــيـاع الــذين قــاتــلـوا بــبــســالـة ضــد االرهــاب عــامـة وداعش عــلى وجه
اخلـصـوص  لم ولن تخـمد أو تـستـكـ إال بتـغيـير حـقيـقي في بـنيـة النـظام وفي
ناطقية  وفي سـحب عتاة الفاسدين الى القضاء تركيـبته الطائفية احلصـصية ا

العادل والصارم .
ـسؤول اخملبول ـاً حينما يرى مـجاميع الفاسدين وا الشعـب العراقي يتمزق ا
ــدن والـشـوارع دون اكـتــراث حلـاجـات الـنـاس  ودون ـرون في ا ـنــاصـبـهم 
ـتهـالـكـة  فهـو يـكضم غـيـضه  وال يـنسى  ـدن والـشوارع واالزقـة ا اهـتـمام بـا
ـواجـهة  ,وقـد حـدث الذي حـدث   وسـالت دماء ويـعد الـسـن واليـهـمل حلـظة ا
ئـات من الشباب ب شـهيد وجريح  وهـذا الفعل االخرق لنـظام خائف مرتعب ا
لكون سوى سـلمية مـواقفهم  هو بالـتأكيد تـعبير واضح عن قرب من شبـاب ال

النهاية لنظام الفاسدين .
قد يتـصور البعض عبر قراءات مـغلوطة  بأن هذه االنتفـاضة  انتفاضة اجلياع
ـكن أن تـتراجع وتـهـدأ بـفعـل قسـاوة الـقـمع السـلـطـوي  لـكنـنـا نـؤكد نـتـيـجة  
لقراءة سـيكيولوجية االنـسان العراقي من إن امتداداتها في الـفعل ستبقى قائمة
 وفي أي حلظـة غير مـحسـوبة لـلحـكام سـتكون الـثورة اكـثر عـنفـا واشد واقوى
طـالب الشعب  ولم واكثـر استعـدادا للـتضحـية  هذا إن لم يـجري االسـتجابـة 
يجري تـغيير في منهـجية وسلوكية وتـركيبة النظـام  واالقرار بفشل احملاصصة

 والبناء على نظام وطني بشخصيات كفوءة امينة مخلصة ووطنية .
الـشـبـاب يـعــرف ويـراقب بـان نـفط الـعــراق ومـواردة مـنـهـوبه  فــنـفط كـردسـتـان
العـراق تسـتولي وتـديره وتـبيـعه مجـموعـات محـددة  في ح الـفقـر يطـغي على
الكـثير من سكان مـدن وقرى كردستـان  ونفط اجلنوب لـيس له قيمة إذا لم يكن
ـئـات إن لم يكن االالف من ـيـزانيـة مـوزعـة للـتـشغـيـليـة وا ـصـلحـة االنـسان  وا
ان وحـاشية ـدراء واصحـاب الدرجـات اخلاصـة والوزراء ونـواب البـر االفراد وا
احلكـام وحواضنهم ومـكاتبهم وسيـاراتهم وحمايـاتهم وسفراتهم
ــواطن البـد أن وادويـتــهم والــنـهــابـون من اتــبـاعــهم  أمـا ا
يسـكت لـكون االرهـاب الـسلـطـوي مـسلـطـاً علـيه . ولـهذه
االسبـاب وغيرهـا انتفض الـشعب  ولهـذه االسباب وما
بـــعــدهـــا البــد من تـــغــيــيـــر في هــيـــكــلـــيــة الــنـــظــام من
محـاصـصي طائـفي  الى وطـني جامع لـكل الـعراقـي
من زاخــــو حــــتى الــــفـــاو  وبـــــــــدون ذلك فــــالــــشـــعب

رصاد ... با

d∫ متظاهرون لبنانيون يجلسون أرضاً لقطع جسر رئيسي في العاصمة بيروت ł

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6492 Tuesday 29 /10/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد  6492 الثالثاء 30 من صفر 1441 هـ 29 من تشرين األول (اكتوبر) 2019 م

ـنتـم والء ونسـبا وجـنسيـة من فئـتي العمـرية ..أقدم نيابـة عن محـبي العراق وا
إعتذاري عن سـت عشرة سـنة من اإلهمـال بحـجة الصـبر للـتغـيير ..فـقد صفـقنا
ـقــراطي جـديــد وفـرحـنــا بـالــتـعـدديــة ظـنــا مـنــا أن من اسـتــلم األمـانـة لـعــراق د
ـنــاصب والـقـتل والـتــهـجـيـر والـفـسـاد سـيــصـونـهـا وعـشـنــا احملـاصـصـة وبـيع ا
ـستـويـات فضـاعت أمـوالكم بـسـبب تهـاونـنا وصـبرنـا في غـير والـرشـوة بأعـلى ا

محله ..
لم نحـسن اإلختيـار وكانت نـشوتـنا بـالراتب اجلـديد والـوظيـفة ونـسيـنا أن بـعدنا
اليـ لم نـوفر لـهم شـيـئـا فـكانـت أحالمهم وطـنـا يـوفـر لـهم احلد جـيال كـامال بـا
األدنى من الـعـيش بـكـرامـة لـكن فـاجـأتـمـونـا بـوعـيكـم وصالبـة مـواقفـكـم فالـواقع
الفاسـد الذي صنعـناه نحن بـسكوتنـا واجهتـموه علنـا وبشجـاعة لتكـون صولتكم
نوبة من الـلوم والعـتب علينـا نستـحقها ونـفخر بـها ..فأنتم جـيل التغـيير وال يحق
لنـا بعـد اآلن أن نـنصـحكم بـحب الـوطن والتـضحـيـة ألجله فـمن حرره من داعش

أنتم ومن ذاق نتيجة فساد جيلنا هو أنتم ..
لكن أرجـوكم أن حتـافـظـوا على أرواحـكم فال وطـنـا بدون شـبـاب و  أن حتـرسوا
ــال الـعــام ألنه مـلك لــكم وأن تـتــعـاونــوا مع قـوات األمن من ا
جيـش وشرطـة والـتي شاهـدنـاهـا كم حترص عـلى أمـنكم
وسالمـتــكم .. أحـسـنــوا اإلخـتـيــار وبـدقـة وال تــسـمـحـوا
لـفـاسـد ان يـتـولى مـسـؤولـيـة مـسـنـودا بـأيـة قـوة فـهـدير
أصـواتــكم يـرعب الـفـاسـدين وقــلـيل عـددكم تـفـوق عـلى

سامح كر . كثير عددنا .. عذرا للوطن ولكم وا
أخوكم األكبر سنا واألقل وطنية.
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ـهـدي كـيف تـتــحـدث عن اصالحـات وهـنـاك ـوقف حــكـومـة عـادل عـبــد ا اعـجب 
شـهداء سقـطوا في االول من تشـرين االول وما بعده ,وفي  25 منه اي اجلـمعة
ـتظـاهـرين والـقوات االمـنـية في ـاضـية ومـا تالهـا ايـضا.شـبـان يـسقـطـون من ا ا

الوقت نفسه,وما زال هناك من يستشهد.
ـــواجــهــات الــتي حــدثـت ت بــ فــصــيــلــ فـي بــعض احملــافــظــات اضف الى ا
ـشــهــد قـد تــعــقـد,وان كالم اخلــطب لم يــعـد يــســتـر اجلـنــوبــيـة.هــذا يــعـنـي ان ا
شـاكل وتتسـع دوائر االحتـجاج. في اجلـمعة شيـئا.وكلـما مـر الوقت ستـتعـاظم ا
ــاضــيــة عــرفـت ســر انــدفــاع الــشــبــان الــذي قــد ال تــريــد الــســلــطــات الــثالث ا
ـناطق اجلـنـوبيـة اكـتشـفـوا شيـئا فـهمه.يـاجـماعـة اخلـير الـشـبان في الـتـحريـر وا

جديدا وقد تمسكوا به.
ـتظـاهرين ان هـناك غـاية شـريفـة تنتـظرهم وهي اكتـشف اولئك الـشبان وجـميع ا

اصالح البلد.
والول مرة يتذوق الشباب طعم الهدف في احلياة.وطعم العمل من اجل الوطن. 
في ساحـة التحرير وفي احملافظات اجلنوبيـة يصنع االالف حلما جديدا ال تفهمه
هـذه الــطـبـقـة الــسـيـاســيـة.يـصـرخ الــشـبـان بـشــعـارات وطـنــيـة دون اي مـغـنم او
فـائـدة.الـقـوة في هـذه الـتـظـاهـرات هـي انـهـا حـولت سـاحـة الـتـحـريـر وكل امـاكن
التـظاهر الى اماكن مهـمة جدا وال تقل رسـمية عن وجود احلـكومة نفـسها بحيث
ان من ال يحـضر الى سـاحة الـتحـرير يـشعـر بتانـيب ضـميـر كبيـر.هذا هـو ما لم

يفكر به السياسيون ويتجاهلونه.
ـرتـبط بـهدف كـبـيـر يريـد الـشبـاب حتـقـيقه والـوصـول الـيه.ولعل الـوعي اجلـديد ا
تظاهرون ـاضية يدل عـلى ان ما يطلـبه ا سقـوط الشهداء بهـذا العدد في االيام ا

صلحة. نصب او ا هو اكبر واعظم من اي تفكير با
وعــلى الـسـلـطـة ان تــتـوقف عـنـد هـذه الــنـقـطـة.اعـني اذا ارادت الــسـلـطـة افـشـال
ـعـنى من شـبـاب الـتـظـاهـر فـعـلـيـهـا ان تـاخـذ الـهـدف والـغـايـة وا

الساحات.
اذا اســتـطـاعت فــعل هـذا اي اذا ســرقت الـغـايــة والـهـدف
تظـاهرون الى بيوتهم.وهـذا لن يتحقق ابدا.لذا فسـيعود ا
فـان احلل االفــضل هــو:اســتـقــالــة هـذه الــســلـطــة النــهـا
تظاهرين الـكبير وهو تخليص اضعف من تـواجه هدف ا

الوطن من الفاسدين.
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