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فـيهـا الـدوام بـسبب الـتـظـاهرات من
ـنــهــاج الـدراسي اجل اجل اكــمــال ا
بــحــسب اخلــطــة الــسـنــويــة لــلــعـام

الدراسي 2020-2019).
واضـاف ان (هـنـاك مــديـريـات تـبـنت
مـعـاجلات لـلـمـوضـوع منـهـا تـكـثيف
ـعـلـمـ ـنـهـاج الـدراسي من قـبل ا ا
ـــدرســـ اضـــافـــة الى تـــكـــثـــيف وا
الدروس الـتوجيـهيـة عبر الـفضـائية
الـتـربـويـة عـلى مـدار الـيـوم خملـتـلف
ـراحل الــدراسـيـة مـن اجل ايـصـال ا
ــادة الــعــلـــمــيــة الى الـــطــلــبــة في ا

نازل). ا
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عاجلات تشمل ايضا الفتا الى ان (ا
اقــامــة دورات تــقـويــة مــجــانــيـة في
دارس من قبل الـهيئات الـتعلـيمية ا

قرر). نهج ا ضمن سعيها كمال ا
وحــذر الــســعـدون مـن (اجنـرار وراء
الــشـائــعــات الـتـي تـبث عــبــر بـعض
ـواقـع الـكـتـرونــيـة الـوهــمـيـة الـتي ا
تستهدف العملـية التربوية واستغل
الــوضع احلــالي في الــبالد) ,داعــيـا
الطـلبـة واولـياء االمـور الى (اعتـماد

اخبار اخلاصة بالوزارة من موقعها
الـكــتـروني الـرسـمـي). وكـشـفت عـدد
ـــدارس عن تـــلـــقـــيـــهـــا مـن ادارات ا
تــهـــديـــدات من جـــهـــات مــجـــهـــولــة
الجبارهم على االضـراب او مواجهة

مصير مجهول. 
واعلن النـاطق الرسمي بـاسم القائد
سـلـحـة عبـد الـكر الـعام لـلـقـوات ا
خــلف صــدور أوامــر اعــتــقــال بــحق
دارس. تسبب بترهيب ادارات ا ا
وقـــال خــــلف في تــــصـــريح امس ان
(اوامر صدرت بتام جميع مدارس
تـسـببـ بتـرهيب بغـداد واعـتقـال ا

اداراتها). 
وكـانت وزارة الـدفــاع قـد كـشـفت عن
ــتـــمــيــزات مـــا جــرى فـي مــدرســـة ا
ـنـصـور.وقـال لـلـبـنــات في مـنـطـقـة ا
مدير اعالم الوزارة يحيى رسول في
بـيـان امس ان (مـا جـرى في مـنـطـقة
نصور هو استنـجاد اهالي الطلبة ا
بقـوات الفـرقة الـسادسـة من اجليش
ــتــظــاهـرين بــعــد ان حـاول بــعض ا

تميزات للبنات). اقتحام مدرسة ا
واضــــاف (بـــرغـم من ذلك اتــــخـــذنـــا

العـلي بك صـوتت علـى اعادة الـعمل
بـنظـام احملـاوالت لـلـراسبـ سـنـت

. متتاليت عام 2018/2017)
 واضاف الـبـيان انه (  الـتـصويت
عـدل النـاجح على قـرار حتسـ ا
في الـدور االول فــقط واعـادة جــمـيع
ـواد). كمـا اقـتـرحت الـوزارة الـغاء ا
عــطـلــتي يــوم الــسـبت
ونــــــصف الــــــســــــنــــــة
لـــتــعـــويض الـــطــلـــبــة
والــــتــــمــــيـــذ عـن ايـــام
تــعــطــيل الــدوام الــتي
رافــــــــــــقــت أحــــــــــــداث
الـــتــــظـــاهـــرات. وقـــال
ـــتــــحـــدث الـــرســـمي ا
بــاسم الـــوزارة حــيــدر
فــاروق الــسـعــدون في
تـــــــــصــــــــريـح امس ان
(الـــــــوزارة تــــــنـــــــاقش
مقتـرحا اللغـاء عطلتي
السبت ونـصف السنة
مع من اجل تـــعــويض
الـطــلـبــة والـتــمـيـذ في
ـــدارس الـــتي تـــعـــطل ا
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WÐU∫  صبي من متظاهري ساحة التحرير مصاب في وجهة خالل االشتباك مع القوات االمنية «

{ بغداد (أ ف ب) - خرج حمزة في
ــاضي إلى األول من تــشـرين األول ا
ة شوارع بغداد للمطالة بحياة كر
لكنه عاد بفجوة في ظهره وكسر في

عموده الفقري وساق مشلولة.
ويقـول الشـاب البـالغ من العـمر 16 
ـكن سـمـاعه عـامـاً بـصـوت بـالـكـاد 
"هذه تـضحـيـة من أجل العـراق. ولو
أســتـطــيع أن أمــشي أعـود اآلن إلى

التظاهرات".
وأسـفرت عـمـلـيـة قمع االحـتـجـاجات
ناهضة للحكومة التي انطلقت في ا
بغـداد ومـدن جـنوبـيـة عدة في األول
من تشرين األول/أكـتوبـر عن إصابة
ثـالثـــــــة آالف شــــــخـص عــــــلـى األقل
بـإعاقـات دائـمة بـحـسب إحـصاءات
ـعوقـ في العراق" منـظمـة "جتمع ا

غير احلكومية.
ويـضـيـف ذلك عـبـئـا عــلى كـاهل بـلـد
ــتــحــدة إلى أنه بــ تــشــيـــر األ ا
الـــدول الــتي فـــيــهــا أكـــبــر مــعــدالت

اإلعاقة في العالم.
وتعتبر موجة االحتجاجات اجلارية
في الــعـــراق ضــد فـــســاد الـــطــبـــقــة
السيـاسية األكـبر واألكثـر دموية في
الـبالد مـنـذ عـقود وتـسـتـخـدم فـيـها
ـــســـيل لـــلـــدمـــوع قـــنـــابل الـــغــــاز ا
ــــــطــــــاطي والــــــرصــــــاص احلـي وا

والقنابل الصوتية.
ووجــــــهـت مـــنــظـــمـــات حـــقـــوقـــيــة
انــتـــقـــــــــــادات لــلـــقـــوات األمــنـــيــة
الــعــراقــيــة إلطالقــهــا قــنــابـل الــغـاز
سيل للـدموع من مسافـة قريبة ما ا
أدى إلى وفيـات وإصـابات "مـروعة"
إذ تــخـتــرق تـلك الــقــنـابل اجلــمـاجم
والـــصـــدور.في الـــرابع مـن تــشـــرين
الـثــاني/نـوفــمـبـر أصــيب نـحـو 20
متـظـاهراً بـيـنهم حـمـزة بالـرصاص

احلي في بغداد.

وهـــو مـــا يــتـــقـــارب مع إحـــصــاءات
ــنـظـمـات دولـيــة وحـقـوقـيـة. أخـرى 
وتـشيـر وزارة الـتـخـطـيط إلى وجود
أكـــثــر من مـــلــيــونـي مــعــوق في 13

محافظة من أصل 18.
ويـــقـــول رئــــيس الــــتـــجـــمـع مـــوفق
اخلفاجي لفرانس برس "هناك تزايد
مـســتـمــر حلـاالت الـعــوق نـخـرج من
أزمــــة ونـــدخـل في أخــــرى".وفي ظل
غــيــاب األرقــام الـــرســمــيـــة يــشــيــر
اخلـفاجي إلى أن فـريـقه يـضـطر إلى
ـسـتـشفـيـات والـتواصل االتـصال بـا
ـــدن مـع الــــعــــائالت فـي بــــغــــداد وا
اجلنـوبـية لـتحـديـد عدد األشـخاص
الـــذين تـــعـــرضـــوا لـــتـــشـــوهــات أو

اضي. عمليات بتر في الشهر ا
ويـعـتبـر أن رقم ثـالثة آالف شـخص
لـــيس إال إحــصــاء تـــقــديــريــاً إذ إن

الرقم قد يكون أعلى بكثير.
وعلى الرغم من أن الـعراق طرف في
ــتـــحــدة حلـــقــوق اتــفـــاقــيـــة األ ا
األشــــخـــــاص ذوي اإلعـــــاقـــــة فــــإن
ــــعـــوقــــ يــــعــــانــــون من ضــــعف ا
اخلـــدمــات الـــصــحـــيــة ونـــقص في

فرص العمل وتهميش اجتماعي.
لذلك نظموا مسيراتهم اخلاصة في
بـغــداد كـجــزء من حـركـة االحــتـجـاج
الكـبرى مـطالـب بـتحـس الـرعاية
احلــكــومـيــة لــهم.ويـقــول اخلــفـاجي
"الــبـنى الــتــحـتــيـة في الــعـراق غــيـر
مـــيـــســـرة أصالً لـألشـــخـــاص غـــيــر
. نحتـاج أكثر من حـبر على عوقـ ا

ورق".
وقــــتل أكــــثــــر من 330 شــــخــــصـــاً
وأصيب 15 ألفاً عـلى األقل بجروح
مـنذ بـدء االحـتـجـاجات في األول من
تـشــرين األول  مع إحـجـام كــثـيـرين
ـستـشفـيات خـوفاً عن الذهـاب إلى ا
من االعتقاالت.وأدى ذلك إلى التهاب

من مـقاطعـة صيـنيـة الخرى  كـان الفيـلسـوف الصـيني كـونفـوشيـوس وطالبه يغادر
غادرة. .وما ان يستقر في مقاطعة حتى يصطدم بحاكمها  فيأمره با

 واثـناء مـسيـره وطالبه  الحظ امـراة جتـلس على كـومـة تراب بـاكيـة . تـوجه نحـوها
وسالها عما حصل لها .
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واشارت الى كوخ قريب : رأة الصينية الباكية  عندها اجابته ا
فـي هـذا الـكـوخ كـنت اســكن مع زوجي وابـني. وذات مـرة هــاجـمـنـا وحش وافـتـرس

زوجي . ودفنتُ عظامه حتت كومة التراب هذه.
بـعـد اشـهـر عـاد الـوحش  لـيـفـتـرس ابــني . وقـمت بـدفن عـظـامه حتت هـذه الـكـومـة

ايضا. وانا االن وحيدة.
هل سيعود الوحش ?

 عندها سالها الفيلسوف :
 اال تعتقدين ان الوحش سيعود ايضاً ?

راة الباكية :  نعم سيعود ويفترسني ايضاً . اجابت ا
اذا ال تغادرين هذه االرض  نحو اخرى آمنة ? سالها كونفوشيوس : اذن 

قـاطعة   هي راة : ال لن اغادر ..الن هـذه ا وعلى الـفور اجـابت ا
الوحيدة

ة !!. في الص التي ال توجد فيها حكومة ظا
 عندها توجه الفيلسوف نحو طالبه قائالً :

ة  اشـد افتراساً هل سمـعتم وادركتم ان احلـكومة الـظا
من الوحش ??!!.

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اعادت وزارة الـتربـية  الـعمل بـنظام
احملـــاوالت لــــلـــراســــبـــ ســــنـــتـــ
ـــعـــدل مـــتـــتـــالـــيـــتـــ وحتـــســـ ا
لــلـنــاجـحــ في الــدور االول . وقـال
الــوزارة فـي بــيــان امـس ان (هــيــئــة
الرأي الـتي تـرأستـها الـوزيرة  سـها

  UF U'« w  WOzU *« WÝ«—b « vKŽ .bI² « œb1 rOKF² «

عبد الكر خلف

اخــتـرقت الــرصــاصـة مــعـدة حــمـزة
وخــرجت من ظــهـره مــخـلــفـة فــجـوة
كــبـيــرة فــيـمــا أصــابت رصـاصــتـان

أخريان ساقيه.
ويـــقــول والـــده أبــو لــيـث إن حــمــزة
وصل إلى مستـشفى قريب وكان دمه

سال بغزارة وقلبه يكاد يتوقف.
ويـــــروي الـــــوالـــــد الـــــذي وصـل إلى
ستشـفى بعدما اتـصلت به القوات ا
األمنـية مـن هاتف حـمزة أن األطـباء
اســـتـــخـــدمـــوا جـــهـــاز الـــصـــدمـــات
الـــكــــهـــربــــائـــيــــة وأربع وحـــدات دم
وأدخلوا حمزة إلى غرفة العمليات. 
ويــقــول لـوكــالــة فــرانس بــرس (كـان
مـيـتـاً. األطـبـاء أعـادوه إلى احلـيـاة).
قطـعيـة والتـقارير وكشـفت األشعـة ا
الطـبيـة التي أظـهرتـها عـائلـة حمزة
عن كسـور متعـددة في أسفل الـعمود
الفـقري مـا أدى إلى حـدوث شلل في

الساق اليمنى.
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ويشير الـوالد إلى أن حمزة عاد اآلن
نزل حـيث يعيش عـلى جرعات إلى ا
ثابـتـة من اخملـدر ومسـكـنات األلم و
(في بـعض األحـيـان يـصـرخ من األلم
لـــيـالً".ولـــلـــعـــراق تـــاريخ طـــويل من
الـــنــزاعـــات الــدامـــيــة مـن حــرب مع
إيــــــران بـــــ عــــــامي 1980 و1988
مـروراً بــالـغـزو األمـيــركي لـلـبالد في
2003 إلطـاحـة نـظـام صـدام حـسـ

عارك ومعارك طـائفيـة وصوالً إلى ا
ضد تنظيم داعش. 

كـــان لـــكـل نـــزاع ضـــحــــايـــاه وبـــ
الـضـحايـا في كـل مرة اجلـرحى وهم
اآلالف من الـــذين أصــيــبــوا بــإعــاقــة

دائمة.
عوق في وبحسب تعداد لـ"جتمع ا
ــعــوقــ في الـــعــراق) يــبــلغ عـــدد ا
البالد أكثر من ثالثة مالي شخص
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في سـابـقـة لم تسـجل مـن قبل ,خـرجت جـمـاهـيـر احلـزب احلـاكم في تـظـاهـرة ضد
ـشـكـلـة لـلـحـكـومـة بـإقـالـة احلـكـومة ,وكـانت جـمـاهـير احلـكـومـة ,تـطـالب األحـزاب ا
احلـكومـة قـد رفـعت شعـارات شـديـدة اللـهـجـة ضد احلـكـومة ,بـسبب فـسـاد وفشل
احلـكـومة ,وتطـالب احلـكومـة بـإقالـة احلكـومـة! قامت جـمـاهيـر غاضـبـة مشـاركة في
ـهـاجـمة وإحـراق الـبـنايـات الـعـامة ,لـلمـطـالـبـة بإصالح تـظاهـرات ضـد احلـكـومة ,
اخلـدمـات الـعـامـة ,وهـددت أنـهـا سـتـقـوم بــحـرق كـافـة دوائـر الـدولـة ,إن إسـتـمـرت
احلكـومة " سادرة بغـيها" ولم تـقدم اخلدمـات من خالل دوائر الدولة ,الـتي يجب أن
" سـتقـل ـدنيـ ا تـظاهـرون! أصر "بـعض" النـاشـط ا تعـمرهـا بعـد أن أحرقـهـا ا
على مـطالبتهم بأن يـستعيد العراق ,دوره اإلقـليمي والدولي ,وأن يـبتعد عن سياسة
ـهاجـمة سـفارة " ـحاولـة  احملاور.. وجـاء حـديثـهم هذا خـالل جتمـهرهم وقـيـامهم 
" وإحـراقـهـا.. فـيـمـا قـامت مـجـمـوعـة أخـرى بـتـأيـيـد مـطـالب الـنـاشـطـ " األرجـنـتـ
" وذلك خالل إحـتفـالهم بـقيـام " جـهة مـجهـولة" بـقصف سـفارة " اجلـوكر" األوالنـي
بـصواريخ الكـاتيوشـا في قلب العـاصمة! طـالبت جهـات "يساريـة" وأخرى "علـمانية"
ارسـة دورها ,حول ـرجعـيات الـدينـية في الـعراق ,وضـرورة  وقف واضح من ا
ـنشودة ,والـفسـاد الذي مـا يجري من فـشل حكومي ,وتأخـر حتقـيق اإلصالحات ا
نـاقـشة الـتـأثيـر اإليـجابي أزكم األنوف.. وجـاء حـديثـهم هـذا خالل ندوة أقـامـوها ,
لفصل الـدين عن الدولة! أكـدت احلكومـة أن كل من سيزود احملـتج بـأي "عصائر
ادة " مثـلجة" تـزيد درجة حـرارتها عن 15 درجـة مئوية ,سـيتم الـتعامل مـعه وفق ا
ادة سـتطبق بـأثر رجعي ,حـرصا الرابعـة- إرهاب" وب الـناطق الرسـمي إن هذه ا
ئة) طالـبهم الـعادلة ,يـذكر أن اكـثر من (90 بـا تـظاهرين ,وحتقـيقـا  عـلى سالمة ا

ادة! رورية منها ,صارت تدخل حتت قانون تلك ا من اخملالفات القانونية وحتى ا
في خـطوة جـريئـة ومفـاجأة قـام مجـلس الـنواب بـإصدار قـانون جتـر " التـسويف"
" والذي نصت أهم فـقراته عـلى حتر إستـخدام كـلمة "سـوف" أو أن تبدأ " بـالس
كل قـرارات مـجــلس الـنـوب ,وان اجملـلـس " سـوف" يـتــابع كل مـفــاصل الـدولـة وأنه
"سيحـاسبها" بشدة وانه "سيسن" القوان الالزمة لذلك! قالت دولة "شرقستان" أن
ـا يـأتي حـمـايـة إلسـتقـالل قراره ,وحـفـظا تـدخـلـهـا في شـؤون الـعـراق الـداخـلـيـة إ
لسـيـادته الوطـنيـة ألنهـا تـخشى عـلى العـراق من الـتدخالت اخلـارجيـة .. فيـما ردت
عـلـيهـا الـنـاطقـة الـرسمـيـة لـوزارة اخلارجـيـة لـدولة "شـمـالـستـان" أن هـذه اإلدعاءات
ـا هي حلـمايـة إسـتقالل ـوجـودة هـناك إ باطـلـة جمـلـة وتفـصيال ,وأن كل قـواتـها ا
الــعـراق وســيـادته.. ومن اجلــديـر بـالــذكـر أن دولــة "غـربـســتـان" سـبـق أن بـيـنت إن
ا كانوا يحاولون طرد مواطنـيها اخلمسة أالف الذين فجروا أنفسهم في العراق ,إ
احملتلـ القادم من دولتي شرقستان وغربستان! نقلت وكاالت األنباء عن متحدث
" توضـيحهم إن عـملية مـهاجمة الـدوائر احلكومـية تقوم تظـاهرين السلـمي بـإسم "ا
بــهـا احلـكــومـة واجلـهــات الـتـابــعـة لـهـا ,وان مـا يــجـري من حــرق لـلـمــحالت وقـطع
ــون حـقــا.. يـذكـر أن ــا هـو رد فـعـل طـبـيــعي عـلى ذلك ,وأنـهـم مـسـا لـلــشـوارع ,إ
تـظاهـرين الذين يـكتـفون برفع هـاجمـة  ا ـتحـدث سبق أن قـام  ا
الـشعـارات التي تـنتـقد احلـكومـة وتكـتفي بـالتواجـد في األماكن

احملددة للتظاهر ,ووصفهم بأوصاف قاسية..
صري " للمثل ا شاغب من منكم شاهد مسرحية " مدرسة ا
الشـهير عـادل إمام! هل تـذكرون ح يـسأل مـدرسته قائال..

هو ف السؤال?!

ـنــتـفض الى جـســر الـسـنك ..  والـســيـطـرة عـلـى  بـنـايـة / مـأراب عــودة الـشـبـاب ا
السـيـارات الذي اطـلق عـليه الـشـباب اسم (  جـبل الشـهـداء ) ينـقل االنـتفـاضة الى

حالة افضل  ويقلل من مناورات واساليب احلكومة  الجهاضها .
ان مـاشـاهـدته الـيـوم من اصـرار  وارادة وطـنـيـة مـبـاركـة.. وتـأيـيـد شـعـبي مـتـزايـد
لالنتـفـاضـة  يفـرح جـميـع الوطـنـي فـي العـراق. من الـواضح .. ان خـطة الـشـباب
ـنطـقة قـتربـات ا نـتفض   تـقـضي بقـطع جـميع اجلـسـور  التي تـربط الرصـافـة  ا

اخلضراء والضغط على احلكومة من اجل االستجابة الى مطالبهم  . 
زيد من واجهات الـدامية .. و ـزيد من ا لالسف .. جوبهت مـعارضتهم السـلمية 
نـتفض   وفي كل طـالب الشبـاب  ا الـشهـداء   امام مـوقف حكـومي  غيـر مبـال 
مرة تـقـدم احلكـومـة مبـادرات  واجـراءات خـجولـة الـهدف مـنـها  الـلـعب عـلى عامل
الـوقت . وامـام وحدة الـثوار  وإصـرارهم الذي ال يـلـ  نالحظ وجود انـقاسـامات
عـلى مسـتوى الـرئاسـات الثـالث  وعلى مـستـوى االحزاب الـتي تبـاينت آراؤهـا ب
ـهـدي . وقــد ظـهـر هـذا جــلـيـا  في مـؤيـد  ومــعـارض لـبــقـاء حـكــومـة  عـادل عـبــد ا
االجتمـاع االخير الذي دعا الـيه  السيد عـمار احلكيم  والذي أضـاف ضعفا اخر
شـهد الغرقى الذين يحاولون البحث على مبـادرات احلكومة. كان االجتماع اشبه 
عن قـارب ينقـذهم  فصـاغوا بـيانـا بائـسا في مـضمـونه ومحـتواه   يـطالـبون عادل
كن لـرئيس الـوزراء تنـفيذ هـدي بتـنفـيذه خالل 45 يومـا .. وال ندري كـيف  عبـد ا

قرارات عجزوا عن تنفيذها خالل ستة عشرة سنة مضت  .
ان االجتمـاع االخير يذكرني بلوحة الفنان االيـطالي دافنشي (العشاء االخير) الذي

سيح   وهو  يكشف محاولة يهوذا  التي أدت الى صلبه . رسم السيد ا
الـثابت .. ان شـباب سـاحة الـتحـرير  يكـسبـون كل يـوم جولة جـديدة  وبـتأيـيد من
رجعيـة  ودعوتها  لهم البقاء في ساحات االحتجاج الى ان تلبى مطالبهم كاملة  ا
رتـبطة بها عـقيدة ومصيرا ثم تاتي احداث ايـران التي أضعفت االحزاب الـعراقية ا
نـتفض الـذين رفضوا من اليوم االول  سـياسة ونفوذ ة ا   لكنـها  زادت من عز
ايران في الـعـراق . وفي سـاحة الـتـحريـر  جنـد الكـثـيـر من اليـافـطات  والـلـوحات
تـظاهرين  ) من ا ـشاغـب وقف االيـراني الذي يـدعو القـضاء على (ا الـتي تنـدد با
عـلى حـد وصف الـسـيد عـلي خـامـيـئـني  وايضـا مـا جـاء عـلى لسـان  احـد خـطـباء
جـمعـة طـهران  الـذي وصف شـيعـة العـراق بـ (شـيعـة اإلنـكلـيـز) . واظن .. ان مثل
هـذه الـتصـرفـات التي  تـبـ حـجم التـدخل االيـراني في شؤون

العراق الداخلية . 
يــبــقى االمـل .. كل االمل ان يــحـــافظ الــشــبـــاب عــلى بــيت
شـيـدوه في  سـاحـة الـتـحريـر  تـسـكـنه عـائلـة مـنـسـجـمة 
تــعـمل كــخـلـيــة  الـنـحـل  وهي مـنـشــغـلــة بـتـقــد االفـكـار

بادرات الرائعة  .  وا

يــجــري عـمــلــيـة جتــمــيل وتــبـيض
(مــهــبل) زوجــته ويــأخــذ تــكـالــيف

العملية!
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بــــــعـــــد مـــــرور 45 يــــــومـــــا عــــــلى
االحتجاجات والتظاهرات وسقوط
مــئــات الـــشــهــداء واالف اجلــرحى
تقـرر االحزاب الـسيـاسيـة ان تعـقد
ـعــاجلـة االمـور ووضع اجـتــمـاعـا 
احللـول اال يـفتـرض ان يكـون هذا
االجــتـمــاع قـبل ان تــتـفــاقم االمـور
ويـتـعـقـد الـوضع لـتـتـحـول مطـالب
ـتــظـاهـرين من (اصـالح الـنـظـام) ا
الى (اســـــقــــاط احلـــــكــــومـــــة وحل
ـان واجراء انـتخـابـات مبـكرة البـر
ي مع تــعـديل قــانـون بـإشــراف أ
االنـتــخـابـات ومـراجــعـة الـدسـتـور
ومحاسبـة الفاسدين ومـحاكمة من
ــتــظــاهــرين) تــشــيـر بــعض قــتل ا
فقـرات (الـوثـيقـة) الـتي خرجت من
ــرتــبك) والــذي غـاب االجــتــمـاع (ا
عنه كـتلـة (سـائرون) وانـسحب من
االجتماع ( النجيفي واياد عالوي)
وانتـقد االجتـماع (حـيدر الـعبادي)
نــقــول هـنــاك اشــارة في الـوثــيــقـة
تـظاهرين  لـكننا لبعض مـطالب ا

بـإن توقف (الـضـرب) او االحـتـكاك
دة  3ايـام اثـر انـسـحـاب الـقـوات
الــعـــســكــريــة مـن ســاحــة اخلالني
اعـــطـت مـــجــــاال لــــلـــنــــقــــاش بـــ
ـــتـــظـــاهـــرين حـــول مـــســـتـــقـــبل ا
طالب ولم االحتجـاجات وبلـورة ا
تخـل تلك الـنـقاشـات من (الـغضب)
ومـــنع الـــبــعـض من جـــعل نـــفــسه
ـتظـاهرين وكيال او مـفاوضـا عن ا
ووصـل احلــــــــــد الى (فـك احـــــــــدى
ن يـحاول ان يـطرح نـفسه اخليم) 
ـــتــظـــاهـــرين  ! وهــذا وكـــيال عن ا
االختالف ولـيس اخلالف قد يـكون
تـظاهـرين على ان ال طبـيعي بـ ا
يــتـحــول الى صــراع عـنــيف يــؤثـر
عـلى وحــدة الـصف ويــضـعف قـوة
االحــتــجـاجــات! ويــجــعل الــبـعض
يــــشـــــمت قـــــائـال " الــــيـس وجــــود
اصـالحـــات مع الــــنـــظــــام احلـــالي

افضل من الذهاب الى اجملهول"?
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ـثـقـفـ يـســألـني احـد االصـدقــاء ا
"هل انـت مــقــتــنع تــمــامــا بــفــائـدة
االحـــتـــجـــاجــات  وقـــدرتـــهـــا عــلى
التـغـييـر واستـقـرر البـلد "? هل من
كن ان تراهم في ساحة الـتحرير 

يـكونـوا مـؤهلـ حلـكم الـعراق في
هــــذه الــــظــــروف الــــســــيــــاســــيــــة
عقـدة"? كانت اجابتي واالقليمـية ا
لـــهـــذا الـــصـــديـق هـــو ان الـــقـــوى
السياسيـة هي التي تبدو (عاجزة)
وغــــــيــــــر مــــــؤهــــــلــــــة فـي أجـــــراء
ناسبة وهي التي ال االصالحات ا
ــكن لــهــا أن تـســتــمــر في قــيـادة

بــصــدد غــيــاب الــتــمـاسـك ووحـدة
الـرأي ألصـحـاب الــقـرر الـسـيـاسي
في الـبـلـد! وأذا كانـت في مـثل هذه
ـفــصـلــيـة ال الــظـروف احلــرجــة وا
تــــســــتــــطــــيع الــــكــــتـل واالحـــزاب
السياسية ان تـخرج برؤية موحدة
قادرة عـلى اقنـاع النـاس بجـديتهم
ـكن ان يـحدث و(تغـيـيـرهم) متى 
هــذا الــشيء? انــنــا نــرى ان االزمـة
ـشـكـلـة مع احلـالـيـة كــشـفت بـإن  ا
الــنــظـــام الــســيــاسي لــيــست فــقط
مشكلة سيـاسية بل اصبحت (أزمة
شــخــصــيـــة) تــتــعــلـق بــعــدم ثــقــة
واطـن بهـذه الطـبـقة الـسـياسـية ا
ــــتـــظــــاهـــرون ومن هـــنــــا حـــرق ا
ـهلة (الوثـيقة) ورفـضوا الـعرض ا
(45© يوما  تمنح للحكومة وللقوى
الــســيــاسـيــة لــتـنــفــيـذ بــنــود هـذه

الوثيقة!
»dC « n uð

حينـما نـتجول في سـاحة التـحرير
نـالحظ حـــــــدوث نـــــــقـــــــاشـــــــات و
اخـــتالفــــات في الـــتـــعــــبـــيـــر بـــ
ـتظـاهـرين  تـخص رفض الـنـظام ا
وهـنــاك رؤى واجتـاهـات مــتـنـوعـة
ولـيس اجلمـيع مـتـطـابق ونـسجل
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الـبلـد نـحـو اجملهـول لـيس الـبديل
هو اخلطر بل بقاء الوضع على ما
هـو عــلـيه هـو الـذي اصــبح يـشـكل

االخطر االكبر!
ÂöJ « dš¬

ـتـخـاصـمـون (غـير الـسـيـاسـيـون ا
) لــــتـــحــــديــــد اهـــلــــيـــة مــــؤهـــلــــ

تظاهرين. ا
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تـــتـــهـم الـــطـــبـــقــــة الـــســـيـــاســـيـــة
تظاهريـن بأنهم مجامـيع متفرقة ا
وغير متجانسة او غير متماسكة 
ـطــالب الـتي تــطـرحـهــا غـيـر وأن ا
ــــكـن ان تــــكــــون واقــــعــــيـــــة وال 
دستـورية مـن وجهـة نظـرهم ويرد
عــــلــــيــــهم لــــســــان حــــال الــــنـــاس
ـتـظـاهـرون مـتى كـانت الـطـبـقـة وا
الـــســيــاســيــة احلــاكــمــة (مــوحــدة
ومتماسكة)? ومتى كانت التوافقية
ـــقـــراطـــيـــة او مـــا يـــســـمى (الـــد
الـــــتـــــوافـــــقــــيـــــة) الـــــوجـه االخــــر
للمحـاصصة الـطائفيـة واحلزبية 
مـــفــــيـــدة ونــــاجــــحـــة? الـم تـــذهب
اخلالفات السياسـية واحلزبية في
الــبـلــد الى (احلــرب الـطــائـفــيـة) و
الــتـــفـــجـــيـــرات واعـــمـــال الــعـــنف
وانـتشـار ظـاهـرة الفـسـاد  وصوال
الى احــتالل ثــلث الــعـراق مـن قـبل
ـتفق عـصابـات داعش? قـد يـكـون ا
عــلـيه دائــمـا هــو الــتـصــويت عـلى
قــررات تـــضـــمن لـــهم الـــرفـــاهـــيــة
واالمـتـيــازات وااليـفـادات والـعالج
وعــمـلـيــات الـتــجـمــيل حـتى وصل
i∫ متظاهرو ساحة التحرير يرفضون وثيقة االصالحاالمـــر في ان احـــد الـــســيـــاســـيــ —

بعض اإلصابـات ما أرغم في بعض
ــمـرضــ واألطــبــاء عـلى احلــاالت ا
بـتر أعـضـاء من اجلـسم بـحـسب ما
تقول فـرح وهي طالبـة طب تبلغ من
الــعـــمــر 19 عـــامــاً وتـــعــمل بـــشــكل
ـركز تـطوعي في سـاحـة الـتحـريـر ا
الــرئـــيــسي لــلــتـــظــاهــرات في وسط

بغداد.
WOłöŽ …œUOŽ

ويتذكر علي عـمشة وهو يجلس في

عـيـادة عالجـيــة مـيـدانـيـة في سـاحـة
ن الـــتــــحـــريـــر وتــــغـــطـي خـــده األ
ضـمادة لـيـلـة الـرابع والـعـشرين من
تشرين األول مشيرا الى أنه في تلك
الليلة سمع طلـقات نارية على جسر
في بـغـداد وشاهـد مـئـات احملـتـج

يفـرون مـذعورين.ويـقـول عمـشة (30
عاماً) وهو أب ألربعة أطفال وعاطل
عن العـمل إنه بعـد ذلك شعـر بدوار
ووقـع أرضــا بــعــد انــفــجــار قــنــبــلــة

صوتـية الى جـانبه. واسـتعـاد وعيه
فـي مــســتــشــفى قــريب بــعــد ســاعــة
واحـدة لكـنه لم يـسـتـطع سـوى فتح
عـيـنه الـيـسـرى بـعـدمـا فـقـد األخرى

بشظية.
ويــــقـــــول لـــــفــــرانـس بــــرس (إنـــــهم
ــتـظــاهــرين ولـكن يــحـاولــون ردع ا

الناس يزدادون حماسةً. 
الــشـــعب الــعــراقـي حتــمّل كل شيء.

نحن ولدنا لنموت).

الـعـتـبـة افضـل الشـامي فـي تصـريح
امس (نـــدعــــو الـــطـــلـــبــــة لاللـــتـــزام
طالب بالـتظاهـر السـلمي لتـحقـيق ا
ــقـاعـد ــشـروعــة وكـذلك االلــتـزام  ا

الدراسة).
ÊUÞËô« ¡UMÐ

مـــشــيـــرا الى ان (مـــعـــركــة االصالح
لــلـقـضــاء عـلى الــفـســاد حتـتـاج الى
وقت كـما ان بـنـاء االوطـان ال يتم اال

من خالل العلم).
 عــلى صــعـيــد مــتــصل مـددت وزارة
الــتـعـلــيم الـعـالـي والـبـحث الــعـلـمي
ـسـائـيـة (الـعـام الـتـقـد لــلـدراسـة ا
وذوي الـــشـــهـــداء) فـي اجلـــامـــعــات

عاهد احلكومية.  وا
وقــــال بـــيــــان لــــدائــــرة الــــدراســـات
تـابعـة في الوزارة والتــــــخطـيط وا
ان (تــمـديــد مـدة الــتـقــد لـلــدراسـة
ـسـائيـــــــــة الـعـام وذوي الـشـهداء ا
ــعــاهـد ســيــكـون في اجلــامــعـات وا
لـغـايـة نـهـايـة الـدوام الـرسـمي لـيـوم
ــقــبل) ,داعـــيـــا الــطـــلـــبــة االثــنــ ا
الراغـب الى (الـتسـجيل وبـالسـرعة

مكنة). ا

االجراء القـانوني مع العـناصر التي
لم تـــتــــعـــامـل بـــشــــكل مـــهــــني وهم

مودعون في التوقيف حاليا).
 ودعت االمــانــة الـــعــامــة لــلـــعــتــبــة
احلــســيــنــيـــة جــمــيع الـــطــلــبــة الى
ضـــرورة االلـــتـــزام بـــالـــتـــظـــاهــرات
ــطــالب الــســلــمــيــة حــتى حتــقــيق ا
قاعد شروعة الى جانب االلـتزام  ا

الدراسة في نفس الوقت.
ـــتـــحـــدث الـــرســـمي بـــاسم شعار وزارة التربيةالشحي وقـــال ا


