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ـية ـراقبـة ا بـكـرة و االنتـخـابـات ا
ـنع الـتـزويـر وتــدويـر نـفس الـوجـوه
ان والنـتيجة نفسها الفاسدة في البر
حـكــومـة مــحــاصـصــة وفـســاد ونـهب
للثـروات مع استـمرار مـعانـاة الشعب
الــعـــراقي بــقـــدر مــا فـــشــلت جـــمــيع
ـــشـــاركـــة فـي الـــســـلـــطـــة االحـــزاب ا
ـان بـرزت قــطـاعــات اخـرى من والـبــر
ـثـلـون (اجملـتـمع الـشـبـاب والـنـساء 
ـدني) هي من شـكـلت (الـرأي الـعـام) ا
عارض لـلعـمليـة السـياسيـة برمـتها ا
وتدعو الى الـتغيـير مـهما كـان الثمن!
ــدني الـــذي يــقـــوم عــلى واجملــتـــمع ا
ـواطنـ بطـريقـة فعـالة في مشـاركة ا
تـكـوين جـمـاعــات طـوعـيـة تـهـدف الى
حتقيق (الـصالح العـام) وتبرز اهـمية
ــدني "عـنـد دور مـنـظــمـات اجملــتـمع ا
أزدياد الطغيان والفساد وفقدان الثقة
ـقـراطـيـة والـشـعور بـاحلكـومـات الـد
بــاالحــبـاط الــعــام أزاء االحــزاب" وكل

هذا حدث ويحدث حاليا في العراق.
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نـتـيـجــة فـسـاد الـســلـطـة وسـوء ادارة

مـوارد الــدولــة وجــعل ثــروات  الــبــلـد
ملـكيـة خـاصة لـلـطبـقة الـسـياسـية في
ظـل غـــــيــــــاب الــــــرقـــــابــــــة اجلــــــديـــــة
وتـفـشي الـبـطـالـة  اصـبح واحملـاسـبـة
الشـعب العـراقي  بـنسـبة اكـثر من 30

اســـتـــقـــالـت احلـــكـــومـــة و تـــعـــديل
ـــان واجـــراء الـــدســـتـــور وحـل الـــبـــر
انتخابات مـبكرة ومحاسـبة الفاسدين
ـتظـاهرين! فـهل هذه ومحـاكمـة قتـلة ا
دة كن ان حتققـها مظاهرة  طالب  ا
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تـراجع دور االحــزاب الــسـيــاســيـة في
هـذه االحــتــجـاجــات بل اصــبـحت هي
تظاهرين االخرى مستهدفة من قبل ا
تـنفذة والـتي سيـطرت على االحزاب ا
السـلـطـة مـنذ  2003وحلـد االن فـقدت
هي االخرى شرعـيتـها في االنتـخابات
االخيرة من خالل عزوف الـناخب في
الذهـاب لالنـتـخابـات  وحـينـمـا قررت
االحزاب الـتي تمـثل الطـبقـات الفـقيرة
ظاهرات (احلزب ويهمها االشتـراك با
الـشــيـوعي والــتـيــار الـصــدري) نـزلت
بــعـــنــاوين غـــيــر حـــزبــيــة  وكـــشــفت
ـفـوضـيــة الـعـلـيـا لالنــتـخـابـات عـدم ا
استـقاللـيـتـهـا وهي االخـرى مـرفـوضة
ـتـظـاهـرين ويـطـالـبون بـحل من قـبل ا
ـفوضـية واشراف الـقضـاء على هذه ا
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ــــئـــة حتـت خط الــــفـــقــــر وهي من بـــا
اسهـمت في أثـارة االهـتـمـام من جـديد
ــدني ومــؤسـســاته كـأداة بـاجملــتـمع ا
لـلــتــجـديــد االجــتـمــاعي ومن اخلــطـأ
دني) حديثا اعتبار مفهوم (اجملتمع ا
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يــتــجـاهـل رئــيس الــوزراء عــادل عــبـد
هدي حجـم وقوة االحتجـاجات التي ا
اسـتـمـرت  20يـومــا مـنـذ  25اكـتـوبـر
ويتـعامل مـعهـا كـأنهـا مظـاهرة عـابرة
تـخـرج بــرخـصـة من وزارة الــداخـلـيـة
ويــجب ان ال تـــســتـــغــرق اكـــثــر من 4
ساعـات! هـذا الـتـوصيف هـو مـا يـثـير
ـتـظـاهريـن ويـجعـلـهـم يخـرجـون من ا
ـرابـطـون في سـاحات طورهم!هـؤالء ا
يا التحريـر قد اكتسـبوا شرعيـتهم ا
ــرجـعـيـة الـديـنـيـة ـيـا تـؤيـدهم ا وعـا
ومــعــظم الــفــعــالــيــات الــشـعــبــيــة من
ـهنـيـة ومنـظـمات اجملـتمع النـقابـات ا
ــدني وشـــرائح ســيــاســـيــة وادبــيــة ا
وفـنـيـة ومــوظـفي الـدولــة وحـتى جـزء
ـ كـثــيــر من الــسـيــاســيـ واالكــاد
وعـــــــــدد ال بــــــــــأس بـه مـن اجلــــــــــيش
والـشــرطـة هـم لم يـخــرجــوا أللـتــقـاط
الـسـلـفي حـتى يــعـودوا الى مـنـازلـهم
هم قـدمــوا مـئـات الــشـهــداء وعـشـرات
االالف من اجلـرحى ويـومـيـا يـقـولـون
بـأنهـم ال يـعودون الـى مـنازلـهم اال اذا
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{ بيـروت - (أ ف ب): قطع لبـنانـيون غـاضبون صـباح أمس األربـعاء طرقـاً رئيـسية
ناطق غداة مواقف للرئيس ميشال عـون اعتبروها "مستفزة" وتتجاهل في مختـلف ا
ـصارف دارس وا مطـالب يتـظاهـرون من أجلـها مـنذ نـحو شـهر تـزامنـاً مع اقفـال ا

أبوابها.
وتـداول ناشـطون على مـواقع التواصل
االجــتــمــاعي دعـــوات لــلــتــظــاهــر قــرب
الـقـصـر الرئـاسي عـلى مـشـارف بـيروت
قـبل ظهـر األربعاء غـداة مقـتل متـظاهر
بـرصاص عسكري جنوب العاصمة في
حــادثــة أثــارت غــضــبـاً واســعــاً.وقــطع
ـتظاهـرون طرقـاً حيويـة منذ الـصباح ا
الباكر في وسط بيروت وعلى مداخلها
ؤدي من وفي نـقاط عـدة على الـطريق ا
بـيروت إلى شمـال لبنـان وفي طرابلس
وعـكـار شـمـاالً والـبـقـاع الـغـربي شـرقـاً.
ـــــطــــاطــــيــــة وأشـــــعــــلــــوا اإلطــــارات ا
احـتـجاجـاً.وفي مـحلـة الـشفـرولـيه قرب
بـيـروت حـصـل تـدافع بـ مـتـظـاهـرين
قـطـعـوا الــطـريق وعـنـاصـر من اجلـيش
حـاولـوا فــتح الـطـريق بــالـقـوة. ونـقـلت
ـؤسـسـة الـلـبـنـانـيـة لإلرسـال مـشـاهد ا
مباشرة تظهر عسكري يضربون شابا
بــأعـــقــاب بـــنــادقـــهم قـــبل أن يـــتــدخل

متظاهرون لتهدئة الوضع.
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ــتــظــاهـرون إلـى أســلـوب قــطع وعــاد ا
الــطــرق بــعــدمــا كــانــوا اتــبــعــوا مــنــذ
ـاضي أسـلوب الـتجـمع أمام األسـبوع ا
ـــصــــارف ومـــنع ـــرافق الــــعـــامــــة وا ا
ـــراكــز مـــوظـــفـــيـــهـــا من االلـــتـــحـــاق 
عــــمـــلــــهم.وتـــصــــدر الـــطالب مــــشـــهـــد
الــتـــحــركــات خالل األيـــام األخــيــرة مع
تــنـفــيــذهم وقــفــات احـتــجــاجــيــة أمـام
دراس مـدارسـهم وجـامعـاتـهم.وأبـقت ا
ـصــارف ومـؤســسـات عـدة أبــوابـهـا وا
تـظاهـر أنطوان مـغلـقة األربـعاء.وقـال ا

ســعــد وقــد قــطع مع عــشــرات الــشــبـان
طـريق جل الـديب شمـال بـيروت لـوكـالة
فـرانس برس "سـنبـقي مجـدداً على قطع
مـعـظـم الـطـرق الـرئـيــسـيـة وحـصـار كل
اإلدارات الـرســمـيــة وقـريــبـاً مــحـاصـرة
ـــســـؤولــــ في مـــنــــازلـــهم".وأضـــاف ا
"الــشـــعب من شـــيب وشــبـــاب وأطــفــال
ونـسـاء وطالب يــفـتـرشـون الـطـرق مـنـذ
نـحو شـهر بـينـما رئـيس اجلمـهورية لم
يـلتفت لهم" مؤكداً أنه "لم يعد هناك من
ــا لم يــنــو بــعـد فــرصــة تُــعـطـى له طــا
تــشـــكــيل حـــكــومـــة ويــخـــاطب شـــعــبه
بـاستخفاف. عليه أن يعلم أن الشعب لم
يــعـد يــريـده وعــلـيـه أن يـرحل".واقــتـرح
عـون خالل حوار تلفزيوني ليل الثالثاء
تـشــكـيل حــكـومـة مــؤلـفــة مـنــاصـفـة من
اخـتصـاصي ووجـوه سيـاسيـة بيـنما
ــتــظــاهــرون عــلى حــكـومــة من يــصـر ا
. ورجح أن مـســتـقـلــ واخـتـصــاصـيـ
ـلــزمـة تـبــدأ االسـتــشـارات الــنـيــابـيــة ا
لـتسمية رئيس مكـلف بتشكيل احلكومة
يـوم اخلمـيس أو اجلمـعة بـعد اسـتقـالة
رئـيس احلـكومـة سـعد احلـريري في 29
تـــشـــرين األول/أكـــتــــوبـــر حتت ضـــغط
الــشـارع.وانــتـقــد عـون في مــوقف أثـار
تـظاهرين عـدم وجود قـيادي غـضب ا
ــسـبــوق الـذي ـثــلــون احلـراك غــيـر ا
يـــشـــهــــده لـــبـــنــــان مـــنـــذ  17تــــشـــرين
األول/أكــتــوبـر يــلــبــون دعــوة ســابــقـة
أطـلـقهـا للـحـوار معـهم.ورداً عـلى سؤال
تظاهرين ثقتهم بالسلطة حول فقدان ا
دعـاهـم عـون في حـال لم يـجـدوا "أوادم"

ــفـاهــيم الــتي تــعـد أكــبـر  فـهــو من ا
واوسع من الدولـة وتـرتكـز على اسس
أخالقية وأنسانـية وقد سبق وجودها

وجود الدولة كتنظيم سياسي!
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ـدني والتي تهـتم مـنظـمـات اجملتـمع ا
تـتـواجـد فـي سـاحـة الـتــحـريـر وتـضم
الـشـبـاب والـفـتـيـات بـحـقـوق االنـسان
رأة التي شكل حضورها في ووضع ا
سـاحــة الـتــحـريــر نـكــهـة اخــرى تـدفع
الشـباب لـلـصمـود والـتحـدي فهي االم
واالخت والـزوجـة واالبـنــة والـزمـيـلـة
ولم تسجل حاالت حترش بالنساء في
هذه االحتجاجات عـلى عكس ما تقول
ــــــعـــــــاديــــــة بـــــــعض األشـــــــاعـــــــات ا
هنية للتظاهـرات.أن جميع النقـابات ا
واالحتـــــادات االدبــــيـــــة والـــــفــــنـــــيــــة
ــنــظــمــات االهــلــيــة شــكــلت الــوان وا
الــطـــيف الـــعـــراقي لــتـــمـــثل الـــشــعب

العراقي في ساحة التحرير.
آخــر الـكـالم:  حـيــنــمــا يــتــضـاءل دور
الدولة في تقد اخلدمات يتم تعضيد

دني) (اجملتمع ا

ـهــجــرين وبــالــتــنـســيق مع االدارة وا
احمللـية لـلمـنـطقـة) . وأوضح طالب ان
(الـشــركـة قــد إعـتـمــدت الـتــجـهــيـز من
مـصـفى كـار وفي حـالـة عـجـزه تـعـتـمد
مـسـتـودعات كـركـوك فـي تـأمـ حـصة
مـخــيـمـات مــحـافــظـتي أربــيل ودهـوك
إضافةً الى إعتماد مصفى بازيان وفي
حالى عـجـزه يتـم اعتـمـاد مسـتـودعات
كركـوك لغـرض تأمـ حـصة مـخيـمات
الـسـلـيــمـانـيــة) . من جـهـتـه بـ مـديـر
هــيــئــة الــتــجـــهــيــز احــســان غــا أن
ؤلفة قـد حددت آلية مناسبة (اللجنة ا
لتـوزيع النـفط األبـيض عـلى النـازح
حيث تتم عبـر محطة حـكومية  وكالء
جــوالــ  ســيــارات مــزودة بــعـدادات
نظـاميـة) ويتم تـزويد الـلجـنة بـتقـارير
نـصف شــهـريـة وشــهـريــة بـالـكــمـيـات
اجملهـزة الى اخملـيـمات وحتـتـوي على
أعداد العوائل  لضمان حتقيق العدالة
في عمـلـية الـتـوزيع مـؤكداً أن الـشـركة
تـأخـذ عــلى عـاتــقـهــا تـذلـيـل كل أعـبـاء
النـزوح قـدر تـعـلق االمـر بـهـا وتـتـمنى
كن انتـهاء هـذه االزمـة بأسـرع وقت 
وعـودة الـعـوائـل الـنـازحـة الـى مـدنـهـا
االصلـيـة) . يـذكـر ان الـشـركـة الـتوزيع
نـتجـات النـفطـية مسـتمـرة بتـجهـيـز ا
لــــلــــنــــازحــــ من خـالل وضع خــــطط
جتهيزية لـتغطية إحـتياجاتهم في ظل
الظرف اإلنـساني الـذي يواجـهونه من
أجل مــســـاعـــدتــهم عـــلى الـــعــودة الى
احلياة الطبيعية في مدنهم احملررة .

ـثـابـة خـزان في نـاقـلـة كــبـيـرة تـعــد 
ــيـــاه الـــدولــيـــة ومن ثم كــبـــيـــر في ا
تـعاقدة يـة ا حتملـيهـا للشـركات الـعا
مع شـــركـــة ســــومـــو). واشـــار الى ان
(الــعــقــد ســيـــؤفــر ايــرادات اضــافــيــة
مـتـوقـعـة تـزيـد عن  700مـلـيون دوالر
سـنـويـاً) مـتـوقـعــا (أرتـفـاع الـكـمـيـات
نتجـة من النفط االسـود من مصافي ا
اجلنوب العام الـقادم الى أكثر من 20

الف طن باليوم).
ـنــتـجـات وخـصـصـت شـركـة تــوزيع ا
النـفـطـيـة حـصـة شـهـريـة مـجـانيـة من
الــنــفط األبـــيض لــلــعـــوائل الــنــازحــة
قيمة ضـمن اخمليمات فـي محافظتي ا
نينـوى  كركوك اضـافةً الى اخملـيمات
في محافـظات اقـليم كـردستـان لغرض
تــذلــيل صــعــوبــات الــعـيـش وتــوفــيـر
اخلدمات ومراعاةً للـظروف اإلنسانية
وكـذلك لــقـرب حــلـول فــصل الـشــتـاء .
وقــال وكـيـل مــديــرعـام شــركــة تــوزيع
نـتـجـات الـنـفـطـيـة حـس طـالب في ا
تـــصــريـح ان (احلـــصـــة اخملـــصـــصــة
لــلـنــازحــ من مــادة الــنــفط األبــيض
بلغت 200لتر لكل عائلة نازحة مجاناً
بــواقع  50لـــتـــراً شـــهـــريــــاً يـــتم دفع
أقيـامـها من حـسـابات الـلـجنـة الـعلـيا
لإلغاثـة مـشيـراً الى أن (تـلك الكـمـيات
يتم جتهيزها مـن خالل جلان مشتركة
من مالكــــات الـــفـــروع الـــتــــوزيـــعـــيـــة
والتـفتـيشيـة التـابعـة للـشركـة في تلك
ـثـلي وزارة الـهـجرة احملافـظـات مع 

عــلـى قــيـــام شـــركــة تـــســـويق الـــنــفط
العـراقيـة بـإبرام عـقـود تسـويق الـنفط
االسود من مـصـافي اجلنـوب الـفائض
عن احلــاجـــة وقــيـــام شــركـــة نــاقالت
الــنـفـط الـعــراقــيــة بــعــمــلــيــات الـنــقل
والــتـــخـــزين والـــتـــحـــمـــيل وتـــوفـــيــر
الــنـــاقالت). واضـــاف الـــغـــضـــبــان ان
(شـــركــة نـــاقـالت الـــنـــفط الـــعـــراقـــيــة
سـتـتـولى عـمـلـيــات الـنـقل من مـصـفى
يـنـاء ومن ثم الـتـفريغ الشـعـيـبة الـى ا
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اعلـنت وزارة النـفط عن تـوقيع شـركة
سومو عقدا مع ناقالت النفط العراقية
لنقل النفط االسود مشيرة الى ان ذلك
(سيـحـقق أيرادات أضـافـية تـزيـد على
 700مليـون دوالر سنويـا)ً. وقال وزير
الـنــفط ثــامـر الــغــضـبــان عــلى هـامش
توقـيع العـقـد ان (الشـركـة وقعت عـقدا
مع شـركــة الــنـاقالت الــعــراقـيــة لــنـقل
النفط االسود) مـبينا ان (الـعقد ينص
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شهـد  العراقي العـام  وضمن زحمة االخـطاء واحملاباة ووضع الـشخص غير في ا
ناسب لغيره  وفي تـسطيح  الرؤية لتبـدو االمور على عواهنها ـكان ا ناسب في ا ا
شهـد كثير الضياعات  والـتبلد واالهمال  والتسـلي  بتصنيع  االتهامات  في هذا ا
لالخـرين في مـتالزمـة رمـيـهم بـالـتـقـصيـر وحتـمـيـلـهم اخـطـاء لم يـرتـكـبـوهـا في ح
توازن  الذي يعلن عن نظومة العمل ا يقتضي احلـال تغييرات جوهرية تعيد الشأن 
مـفـرداته بــكل شـفـافــيـة وفـهم مـع هـامش من الـقــدرة عـلى قـراءة حــاجـات احلـاضـر

ستقبل وا
 لقد اسـهم االداء االداري البائس  الى حـد كبيـر في تكريس ظـاهرة تنـصل النشاط

كن ان يغذي االستحقاقات التطويرية للمناهج احلياتية . االستشاري عما 
ستشارين الى مجرد قـارعي طبول تمجيدا للمسؤول ان السائد  عـراقيا  حتول ا
يـقـدمـون لـهم مـا يرغـبـون في سـمـاعه ولـيس مـا يـعيـنـهم عـلى مـغـادرة تـلك االخـطاء
ـعـنى مـضـاف لـيـس لـهم  من مـهـمـة  سـوى (مـسح )اكـتـاف اصـحـاب الـسـلـطـة  و
واعادة انـتاج افـكار غـير مـؤهلـة باجلـملـة لتـشخـيص الواقع  والـتصـدي للـمعضالت
ستـشرية  وعلى حـد معرفـتي  بات العـراق االن اكثر دول العـالم اصابة بـالكثرة ا
ستـشارين بعـد ان صار هذا الـعنوان الوظـيفي االسهل لـتجميع نـتجة لـعدد ا غير ا
ـسؤولون بل ان الظـاهرة صـارت جزءا من سـياج االهـميـة التي يـحيط ا احلـاشيـات 

انفسهم بها .
 وفي الـسيـاق ذاته حتتل ظاهـرة اللـجان حيـزا مكـمال وليس منـافسـا لها اذ ال تـخلو
دنية في عروض من نظمات ا مؤسسة حكومية منها  بل ان الوضع انسحب على ا

التشكيالت التي يراد بها ابراز االهمية اجلوفاء ليس اال  
ـشـهـد  السـيـاسي الـعـراقي العـام بـعـد  عام    2003اجتـاهـا واسـعا في لـقـد اخذ ا
يـاه الراكدة هـات الـوظيـفتـ لم يسـبق له مثـيل من قبل وهـكذا ومـع اتسـاع رقعـة ا

شهد  حتولت الوظيفت الى عبء لوجستي . في هذا ا
ختـلف االختصـاصات  ومع ذلك  ال جتد ـستشـارين  واللجـان  هناك الـعديد من ا
سوى سيـاسات قصـيرة نـظر للـرئاسات الـثالث تمـثلت  بهـدر الوقت  واالموال  مع
ـعـرفـيـة  وسـيـادة ـومـة االنــحـرافـات ا ود ـرض الـكــسل الـوظـيـفي  انـتـشـار مـزمن 
ـغـا واال كــيف وصـلت ـال الــعـام  والـتــدافع عـلـى ا احملــسـوبــيـة والـســطـو عــلى ا
االوضاع الى مـا هي علـيه االن من انكـشاف  اقـتصـادي مريع ومن هـزالة ادارية لم

ستشرية  . يستطع اصحابها وضع حد للمشاكل ا
مـاذا كـان يـعـمـل  مـسـتـشـارون لـتـطـويـر  الـيس من  احلق طـرح اسـئــلـة مـشـروعـة  
الـتـنـميـة مع وجـود فرص مـتـاحة لـهـا  واين نـتائج الـلـجان عـلى عـددهـا الكـبـير  ثم
ـستـشارين والـلجـان الـتي كانت تـعمل مع فـاسدين نـطق ان يـساق كل ا الـيس من ا
الى الـقضـاء اسوة بـهم فـاجلريـرة واحـدة  والتـهـمة هي الـتـستـر علـى الفـساد ان لم

تكن لهم حصص في الصفقات
ان الـتــطـهـيـر الـوظــيـفي يـنـبــغي يـطـالـهم بــذات الـتـهم  خـاصــة بـعـد ان حتـول بـعض
دائح للمسؤول  وح يقال  من ستشارين الى حراس للنفاق والكذب وتصنيع ا ا
ـشـهـيـة ـقـبالت  ا ـسـتـشـارين والـلـجـان صــنـاعـة ا بـاب الـتـهـكم ان وظـائف بـعـض ا

للمسؤول فالتشخيص بالصميم حقا 
 اخلالصة  العـراق االن امام مرحـلة سيـاسية  تـستدعي بـالضرورة اعـادة نظر في
اجلـسم الـوظـيـفي االسـتـشـاري  واعتـمـاد  مـعـرفـة اسـبـقـيـات تـنـتبـه الى مـا يطـرحه
ـواطنـون البـسطـاء  فـهم االولى بالـدراية خـاصة مـع وجود  تـنوع كـبيـر في وسائل ا
ـسؤولـ احلـكومـيـ بدون  اسـتـئذان  واذا ـكن ان تطـرق اذهـان ا االعالم  الـتي 
كـان من تـغـيــيـر يـحـسب لالدارة االســتـراتـيـجـيــة  فـهـو الـتـغــيـيـر الـذي يـجــيـد فـيـهـا
واطن  اجلهة االستشارية ذات الكفاءة احلقيقية سؤولـون (فن) االصغاء لنبض ا ا
وبذلك يتـحقق ارساء مفـهوم التـشاركية الـتي تعد االن احدى اهم مـفردات النضج  
ـصري في ادارات الـدول  انـها ابـراج مـراقـبـة حتت الـطـلب .لـقـد احـزنـني الـعـالم ا
اجللـيل  (فاروق البـاز) ح  بقي ثالثـة اشهر  عام  1965في مـحاولة مـتواصلة من
اجل  مـقابـلة وزيـر التـعلـيم العـالي بعـد حصـوله على درجـة الدكـتوراه  من الـواليات
ـتحـدة االمريـكيـة  وعودته الى بالده  كل ذلك لـتصـحيح خـطأ اجـرائي في تنـسيبه ا
الى احدى الوظائف التدريسية  ترى كم يحتاج صاحب رأي سديد  في العراق من
فرصة لـالصغاء له كي يـقول للـرئاسات الـثالث العراقـية ماذا كان
ـاذا  بقي ـؤلـفـة لـديـكم  بل و يـعـمل مسـتـشـاروكم والـلـجان ا

البعير على التل  حتى االن ? 
اعتـقد ان هـناك من يـحاول انـزال هذا الـبعيـر  ولكن اشك
ـا يكون ـعقـدة اصال  فر ـطلق  لـهذه الـعملـية ا بـالنـجاح ا

البعير قد تلقى اوامر صارمة للبقاء على التل !!

دينة الـفلسطـينية التي ـذبحة خان يـونس ا مرت يوم أمس الذكـرى الثالثـة والستون 
تقع جـنوب قطاع غزة  حيث قام اجليش األسرائيلي يوم  3تـشرين الثاني (نوفمبر)
دنـي العُـزل بحجة عام  1956بإجتـياح مديـنة خان يونس وبـدأ بأطالق النـار على ا
ـسلـحـ وإسـتـمـرت اجملـزرة إلى يوم   12تـشـرين الـثـاني راح ـقـاومـ ا مـجـابهـة ا
ـدنـيـ الـذيـن لـيس لـهم حـول والقـوة ولــقـد دان الـعـالم هـذه ضـحـيــتـهـا   250من ا

ذبحة التي تمر ذكرها سنوياً في  12تشرين الثاني منذ  63عاما٠ً ا
وأنـا أسـتعـرض تـلك الـذكرى الـفـلـسطـيـنيـة في هـذه األيـام التي خـرج فـيـها الـشـباب
ـنـتفض فـي بغـداد واحملـافـظـات اجلنـوبـيـة الـثـائرة ضـد الـتـعـسف والـظلم الـعـراقي ا
واحلـرمان الـذي مارسـته السـلطـة احلاكـمة الـتي نزت عـلى حكم الـعراق مـنذ سـقوط
ظـاهرات سلـمية الـنظام الصـدامي الدموي عام  2003وحتى اآلن  خـرج الشبـاب 
مطالبـاً بأبسط حقوقه التي حرمته منها السـلطة احلاكمة التي سلبته حقه في احلياة
ة وجعلته يـعيش بائساً مـحروماً ومشرداً مع الـعلم إنه يعيش في أغنى احلرة الكـر

بقاع العالم٠
نعم بعـد أن يئس الـشبـاب من إصالح حكـومات األسالم الـسيـاسي الفـاسدة والتي
ـصيره منذ أن أسـقطت القوات األمـريكية الـنظام الصـدامي البائد وتركت حتكمت 
ـصـيره تـتـحكم به أهـواء شـذاذ اآلفاق من سـيـاسيي الـصـدفة الـذين جاءت الـشعب 
بـهم أمـريكـا من دول الـشتـات الـتي كانـوا يـعيـشـون فيـهـا بائـسـ ومتـسـكعـ  على
فـتات مـوائدها  جـاؤا ليـنتـقمـوا من ذلهم ويتـحكـموا بـأذالل هذا الـشعب األبي الذي
تـعلم من احلـسـ األباء وعـدم اخلـنوع و الـرضـوخ  ألي سلـطـة مهـما كـانت جـائرة
ومتـجـبرة فـهو قـد يـصبـر على الـضـيم قلـيالً  ولـكن لصـبره حـدودا فـإذا نفـد فإنه

ينفجر كالبركان الهائج اليُبقي واليُذر فأحذروا غضبته ياحكام الصدفة٠
لقد خـرج الشباب الـعراقي بتظاهـرات سلميـة في األول من تشرين االول وحتى هذه
ـشـروعـة الـتي كـفــلـهـا له الـدسـتـور الـعـراقي والـشـرائع الـلـحـظـة مـطــالـبـاً بـحـقـوقه ا
ـتـحـدة ولـكن الـسـلـطـة الـغـاشـمـة جـابـهـته بـالـنـار واحلـديد الـسـماويـة ولـوائح األ ا
بحيث جتاوز تـظاهرين السلمي بطرق وحشية لم يشهد لها التأريخ مثيالً وقمعت ا
ـعـتـقـلـون عـدد الـشـهـداء  360شـهـيـداً واجلـرحى أكـثـر من  15ألف جــريـحـاً أمـا ا
غيـبون فحدث والحـرج لذلك أسمـيتُ الذي حصل ويـحصل للمـتظاهـرين (مذبحة وا

ذبحة خان يونس سالفة الذكر٠ دير عادس) تشبيهاً 
ـذبحة في لوائح حـقوق األنسان هي( قـتل العديد مـن الضحايا وللعـلم فإن تعريف ا
بصورة غـير مقبولـة أخالقياً أذا أعدهـا العبون سيـاسيون ضد ضـحايا عُزلْ)٠ فهل
يـنطبق هـذا على ما يـجري لشـبابنا عـلى يد السـلطة الـغاشمـة في ساحات الـتظاهر?
وهل يـحق لنـا أن نسـتصرخ مـنظـمات اجملتـمع الدولي لـوقف هذه اجملازر? ولـلتـذكير
فأن الكثـير من العراقي قدموا شكاوى إلى احملاكـم الدولية لتقد قتلة الشعب إلى

العدالة لينالوا جزاءهم العادل وسنرى يوماً للمظلوم على الظالم٠
في اخلتام البـد لي أن أذكر حكايـة نقلـتها من صـفحة الصـديق الدكتـور فالح مهدي
لـعجـوز مسـلـمة في قـداس يـوم األحد في أحـدى كنـائس بـغداد وهي تـشـعل شمـعة
ويداها تـرتعشان وقد وقفت أمام تـمثال السيدة الـعذراء وهي تردد( يا مر العذراء
٠ شوفيـنا بعـينج وشـوفي حالنـا ٠٠٠ كلهـا تذبح بـينا٠٠٠ وإحـنه الحول والقوة٠٠٠
ـانة إبـني أخذوه من حضـني مثل ماأخـذوا إبنج ضـناج٠٠٠ إنتي أم وتـعرف يامر

حركت كلبي يا مر ٠٠٠ رديلي وليدي دخيل الله ودخيلج٠!
انة العراق مصلوب٠! يامر

٠ وفكي ضـيجة العـراق وضيجة عليج أبـو احلسن إدعـيلنـا يامر
ـانـة لو جـانت روح إبـني تخـلص هـالـوادم كلـها إبـني٠ يـامر
انة التخل كلب أم ينكسر مثل كلوبنا٠ هم أقبل ٠ يامر
أقول لـهذه األم الـعـجوز لن نـنسى إبـنك الـذي ذهب ضحـية
في ( مـذبـحـة عادس) ٠٠٠ سـيـذهـبـون ملـعـونـ إلى مـزبـلة

التأريخ٠ وسنبقى
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في الـسـلـطـة الى أن "يـهـاجـروا" مـبـدياً
في الـوقت ذاته اسـتـعـداده لـلـرحـيل في
حـــــــــال لـم يــــــــــعــــــــــجـب تــــــــــاريــــــــــخه
ـتـظاهـرين.وفور انـتـهاء احلـوار الذي ا
بـثــته شـاشــات الـتـلــفـزة احملـلــيـة نـزل
مـتظـاهـرون إلى الشـوارع وعـملـوا على
قـطع الـطـرق.وقتل مـتـظـاهر في مـنـطـقة
خـلـدة جـنـوب بـيـروت لـيالً بـعد اطالق
عـسكري النار عليه في محاولة لتفريق
مـتـظاهـرين قـطعـوا الـطريق بـعـد وقوع
تالسن وفـق قيـادة اجلـيش الـتي أكدت
تـوقيف مطلق النار للـتحقيق معه.ويعد
هـذا القـتيل الـثـاني منـذ بدء الـتحـركات
الـشعـبـية بـعـد مقـتل مـتظـاهـر بإشـكال

ـــطــار اثــر انــدالع فــردي عـــلى طــريق ا
االحـتجـاجات.ورفع مـتظـاهرون في جل
الـديب األربعـاء صورة لـلقـتيل عالء أبو

فخر مذيلة بتوقيع "شهيد الثورة".
وقــتل شــخـص لــيل الــثالثــاء األربــعــاء
جـنـوب بـيروت وفـق ما أفـادت الـوكـالة
الوطنية لإلعالم في حادث قال اجليش
الـلبنـاني إنه وقع جراء اطالق عـسكري
الـنـار على مـتـظاهـرين عـمـدوا إلى قطع
طــــــريـق رئــــــيــــــسـي في مــــــحــــــاولــــــة
لــتـــفــريـــقــهـم.وأكــد احلـــزب الــتـــقــدمي
االشـتراكي الذي يترأسه الزعيم الدرزي
ولــيـد جــنــبالط في بــيــان مــقــتل أحـد
كـوادره بـاطالق الـنـار علـيه في مـنـطـقة

خـــلـــدة جـــنـــوب بـــيـــروت حـــيث كـــان
مـتـظاهـرون يـقـطعـون الـطـريق في إطار
تـظـاهرات شـعـبـيـة غاضـبـة تـلت إطاللة

تلفزيونية للرئيس ميشال عون.
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وذكـر الـرئــيس الـلـبـنــاني مـيـشـال عـون
الــــثـالثــــاء أنـه وجــــد رئـــــيس الــــوزراء
ـنتـهـية واليـته سعـد احلـريري مـترددا ا
ــنــصب مــجــددا وأنه يــؤيـد في تــولي ا
حــكــومــة تـشــمـل كال من الــتــكــنــوقـراط

والساسة.
وقـال عـون في مـقـابـلـة تـلـفـزيـونـيـة  أنا
اجـتمـعت مع احلريـري ووجدته مـترددا
بـ نعم وب ال  مـضــيـفـا أنه ال يـعـرف

إن كـان ذلـك مـوقـفه حـتى اآلن. وأضـاف
ـــشـــاورات الـــرســمـــيـــة مـن نــواب أن ا
ـان بـشـأن تـعــيـ رئـيس الـوزراء الـبــر
اجلـديـد قـد تـبـدأ اخلـمـيس أو اجلـمـعـة
”لكن هذا يرتكز على األجوبة التي
. إذا لم نـتـلق ـعــنـيـ سـنـتــلـقـاهـا من ا
اإلجــابــات ســنــســتــغــرق بــضــعــة أيـام
إضـافـيــة. يـوجـد الـكـثــيـر من الـصـعـاب
الـتي ذلــلـنــاهـا وال تـزال هــنـاك الــنـقـاط
األخــيــرة ألن نــحن نــود أن نــخــرج إلى
اجملـتــمع بـحــكـومــة مـنــسـجـمــة ولـيس
حـكومـة متفـرقة واسـتقـال احلريري من
رئــاســة احلــكــومـــة االئــتالفــيــة في 29

أكتوبر تشرين األول.

∫Ÿ—Uý
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محاطة بقوات
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الــهـدر والـتـشـويه والـتـخـريب).واهـاب
ــواطـنــ بــعـدم مــحــاولـة إضــفـاء (بــا
ــنـجـز ألــوان أو تـغــيـيـرات عــلى هـذا ا
الـــثـــقـــافي واالبـــداعي لـــلــشـــعب إذ أن
الــدائــرة مــســتــعــدة لــتـرمــيـم الـنــصب
والــتــمـاثــيل واجلـداريــات الــفـنــيـة في
بـــــغـــــداد واحملـــــافــــظـــــات وان إصالح
وتـرميم هذه األعـمال التاريـخية يندرج
وفـق معايير فنية دقـيقة وتنفذ من قبل
خـبـراء فـي مـجـال التـشـكـيـل).وب (أن
مـــســاهــمــتــكم بــاحلـــفــاظ عــلــيــهــا من
الـــتــكــســـيــر والــتــشـــويه أو مــحــاولــة
تـلوينها يعد مؤشر واضح على وعيكم
ومـدى اهـتمـامـكم باحلـفـاظ على بـلدكم
ه الــثـقــافـيــة والــتـاريــخــيـة من ومــعــا
الـتشويه أو التغيير) مبينا (أن الذائقة
الــبـصــريـة تـعــد أهم مـفـاصل الــتـطـور

تحضرة). للبلدان ا
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ـواطـن دعـت دائرة الـفـنـون الـعـامـة ا
الـى احلـــفــــاظ عـــلى الــــتـــراث الــــفـــني
والـتاريخ الثقـافي للبالد من خالل عدم
تـشـويه النـصب والتـماثـيل في شوارع
بـغـداد واحملـافظـات وكـذلك اجلـداريات
الـفـنـيـة واالثـارية واحلـفـاظ عـلـيـها من
ها الـتكسير أو التشويـه أو تغيير معا
الـــتـــاريــخـــيـــة الــتي وجـــدت عـــلــيـــهــا
واالبـــتـــعـــاد عن تـــلـــويـــنــهـــا أو وضع
ـدير الـعام ـلـصقـات عـليـها. واشـار ا ا
لــدائــرة الــفــنــون الــعــامــة عــلي عــويـد
ألـعـبـادي (أن هـذه الـتـمـاثـيل والـنصب
ـتاحف األثـرية واجلـداريـات الفـنيـة وا
ـثـابـة التـاريخ الـثـقـافي والـفني تـعـد 
لــلــعــراق وهي مــلـك الـشــعـب.وان هـذه
ـرحـلـة حتمل بـصـمـتكم الـوطـنـية في ا
احلــفـاظ عـلى ثـقـافــتـكم ومـوروثـكم من
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استـقـبل رئيس حـكـومة إقـلـيم كـردستـان مـسرور الـبـارزاني في مـكتـبه وفـداً رفيـعـاً من حزب
الـدعوة احلـرة (هـودابار) بـرئـاسـة رئيس احلـزب إسـحـاق ساغـالم وقال بـيـان تلـقـته (الـزمان)
امس ان (الـلـقاء تـنـاول بحـث القـضـية الـكـردية بـشـكل عـام و التـأكـيد عـلى أهـمـية الـنـضال
السـلمي لـلـشعب الـكـوردي واحلل العـادل لـلقـضيـة الـكرديـة كعـامل السـتتـبـاب االستـقرار في
نطقة). واضـاف انه ( التأكيد على ضرورة تعزيز العالقات األخوية وأواصر الصداقة ب ا

نطقة). شعب كوردستان وشعوب ا
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خيمة لألدباء في ساحة التحرير


