
مـنـصب جـديد غـيـر مُعـلن عـنه في قـائـمة الـوزارات واحلـكومـات في بالدنـا لـكنه
مـوجــود وقـائم فـي الـواقع وقــوته وتـأثــيـره اكــبــر واقـوى من كل الــوزارات حـتى
الوزارات السـيادية التي تتنـافس عليها االحزاب والـكتل السياسيـة مثل الداخلية
ـنصب والـدفـاع واخلـارجيـة فـالـدرجات الـتي تـمـنح لـكل منـهـا هي اقل من هـذا ا

هم واخلطير. ا
ـدخل الـذي يـدخل فيه أغـلب االشـخاص وزير االغـتـياالت الـوطـني هو الـبـوابة وا
الى تولـي للوصـول الى قادة الـصف االول في بالدنا ويكـفي ان يعـمل او يشغل
احدهم مـسؤولـية في مـجـاالت االمن اواالستـخبـارات اواخملابـرات التي غـالبـاً ما
تـقـتـرن وتـلـحق بـهـا صـفـة الـوطـني وهي بـالـتأكـيـد لـيس لـلـتـأكـيـد عـلى وطـنـيـتـها
وخدمتـها لـلنـاس وابناء الـوطن بقـدر ماهي صـفة ومـنزلة عـليـا بحـيث ال يسـتطيع
احد مـسائلتـها من اصغر مـنتسب او موظف فـيها الى الرأس االعـلى لها والذين

هم جميعا فوق كل قانون ودستور.
صفة الـوطني او الـوطنـية غالـباً مـا تلحق بـالصـناعة الـتي يدعي اجلـميع تـشجيع
الصـناعة الـوطنيـة والغائـبة من كل مـرافق احلياة وفي الـتجـارة والتعـليم وصوال
الى الكـهرباء الوطني الـذي ال يوجد له مثيالً في هـذه التسميـة اال بالعراق والذي
كـلـما ارتـفـعت او انـخـفضت درجـات احلـراة فـيه قلـيالً حـتى يـأتي ذكـر الكـهـرباء
الوطني وهـو التيـار الوحيـد الذي يسـتطيع تـشغيـل الهيـترات والصـوبات واجهزة

التكييف في العراق بعد عام2003.
واطن ـفروض ان يـحمـيا ا االمن والدفـاع اللـذين يلحق بـهمـا صفـة الوطني من ا
فروض ان تكون حدوده مصانه من اي قصف او تدخل من اجليران والوطـن وا
ــانـيـة في مــجـلس الـنــواب الـعـراقي الى وهـو مـا دعـا جلــنـة األمن والـدفــاع الـبـر
ـتعلقة بـ”الطرف استـضافة وزير الدفـاع العراقي من أجل توضـيح تصريحاته ا
ـتـظـاهـرين وادخـال اسـلـحـة الـى الـعراق ـتـهم بـقـتل وقـمع ا ـتـورط وا الـثـالث�.”ا
بصورة غـير رسميـة حسب كالم الوزير وقـوله أن البندقيـة التي ترمى بهـا قنبلة
سـيـلـة لـلدمـوع غـيـر مـستـوردة من قـبل الـعـراق وعتـادهـا ثالثـة أضـعاف الـغـاز ا

سموح به ومداها 300 متروهذه ال نعلم مصدرها  وكيف دخلت.” الوزن ا
ن لـكن رغم الـتــوضـيح الـذي نـشـرته وزارة الـدفــاع حـول تـصـريـحـات وزيـرهـا 
تظاهرين السلمي والقوات األمنية وصفهم بـ”الطرف الثالث ”الذي يـستهدف ا
ويـقتلـهم وقولها إن “الطـرف الثالث هم عـصابـات تستـخدم األسلـحة وتسـتخدم
تـظاهرين والقوات األمـنية ونبر رمانات الـدخان القاتـلة ضد أبناء شـعبنا من ا

األجهزة األمنية من استخدام رمانات الدخان القاتلة.”
تظاهرين الذين قدموا أكثر القتل واالصابات واجلروح واالضرار التي اصابت ا
سـتـمرة من 350 شـهـيـداً وستـة عـشر الف مـصـاب وجـريح في االحتـجـاجـات ا
ــاضي والــذين فــشـلـت احلـكــومــة الــعــراقــيـة في مــنــذ األول من تــشــرين األول ا
ـختـلف مـسـميـاتـها حمـايـتـهم وعجـزت قـواتـها واجـهـزتهـا الـعـسكـريـة واالمنـيـة 
واشــكـالــهـا الـتي بــررت فـشـلــهـا بــوجـود (طـرف ثــالث) او (طـرف فــالت) يـقـنص
ـتـظـاهرين ويـصـيـبهـم في رؤسهم وقـلـوبـهم واالجزاء الـعـلـيا من ا
اجـســامــهم وهي مــهــارات ال يــتــقـنــهــا اال من كــان مُــدربـا
ومخـتصـاً باالغـتيـال وملـحقـاته من التـهديـد واالختـطاف
واالختـفاء الـقـسري وحـمالت التـرهـيب بحق الـناشـط
والـــصــحـــافــيـــ واحملـــامــ وكـل من يــقـف ويــســـانــد
ــتــظــاهــريـن يــثــبت ويــؤكــد وجــود وزيــر لالغــتــيــاالت ا

الوطني!.
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{ باريس (أ ف ب) - حكمت احملكمة
اجلـــنـــائـــيــة فـي بــاريـس عــلـى امــرأة
غــــادرت إلى ســـوريـــا مع شـــريـــكـــهـــا
وأربـعـة أطفـال صغـار الـسن بالـسجن
 عــــامـــاً امس  وكـــانت مـــتـــهـــمـــة14
خـــصـــوصـــاً بــاإلرهـــاب واخـــتـــطــاف
قــاصــرين.وتــضـمــنت الئــحـة االتــهـام
الــــتي رفـــعــــهـــا االدعـــاء إلـى قـــضـــاة
احملـكمة وصفاً لـلمدعى علـيها جيهان
مـخزومي بأنـها شخص "أنـاني بشكل
مـخـيف" ولم تـظـهـر "في أي حلـظة أي
مـــقــدرة عــلى الــتــعــاطف".من جــهــته
حتـــدث رئــيس احملــكــمــة عن حــقــائق
"ذات خـطـورة خـاصـة" و"مـشـاركـة عن
نـظـمة إجـراميـة" تـعتـبر سـابق عـلم 
"دمـوية".وأضـاف "في هـذه الظروف ال
ـــكن إال إصــدار حـــكم حــازم".وبــدت
الـصدمـة بشكل واضح عـلى مخزومي
لــدى إعالن احلـكم.وأعـلن مـحـامـيـاهـا
كــلــيــمـانـس ويت وفـلــوريــان الســتـيل
"نــعــتـبــر احلـكم غــيـر مــتـنــاسب عـلى
اإلطـالق وسـوف نـطــلب االسـتــئـنـاف
بــالــتــأكــيــد".وحتــاكم مــخــزومي مــنـذ
االثــنـ خــصـوصــاً بـتــهم االنــضـمـام
لـعصابـة إرهابيـة إجراميـة واختطاف
أطــــفـــال والــــتـــخــــلي عن قــــاصـــر.في
آب/أغــــــــــســـــــــطس 2014  غـــــــــادرت
مـخزومي مـنطـقة ايـزير (حـنوب شرق
فــرنـسـا) بـرفـقـة شـريـكـهـا إيـدي لـورو
ــتــطــرف الـذي يــعــتــقـد أنه قــتل في ا
ــعـارك في سـوريــا مع ثالث فـتـيـات ا
مـن زيـــجـــات ســـابـــقــة لـــهـــمـــا كـــانت
اعــــمـــارهن بـــ 3 إلى 5 ســـــنـــــوات
ورضـــيـــعــة تـــبــلـغ من الــعـــمـــر ثالثــة

أسـابـيع. وانـضـمـا إلى تـنـظـيم الـدولة
اإلسـالمــــــيـــــة فـي الـــــرقـــــة فـي شـــــرق
ســــوريـــا.وأوقـــفت مــــخـــزومي في 10
تـشرين األول/أكـتوبر 2016 فـي مطار
بــاريس عــنـد عــودتـهــا من ســوريـا مع
ولـودات من أب آخر بـنـاتهـا الـثالث ا
لكن بدون الرضيعة ابنة شريكها الذي
غـــادرت مـــعه إلى ســـوريــا.وال يـــعــرف
شــيـئـا عن الـرضـيــعـة مـنـذ أكـثـر ثالث
سـنوات.ورأت ساميـة مكتوف مـحامية
دني والـدة الـرضيـعة جـنى والطـرف ا
فـي الـقـضـيـة أن احلـكم "كـان ضـروريـاً
لـلـتوعـية" ولـكي تـكون مـخزومي مـثاالً

"ألمهات أخريات غادرن مع أطفال".
5KðUI  œdÞ

وذكــــرت وســــائل االعالم أن عــــشـــرات
الـسـوريـ الالجـئـ في تـركـيـا عادوا
اجلـمـعـة إلـى مـنطـقـة فـي شـمـال شرق
ســوريـا طـردت أنـقــرة مـنـهـا مــقـاتـلـ
ــاضي.وقـالـت وكـالـة أكــراداً الـشــهـر ا
أنــبـاء األنـاضـول إن نـحـو 70 سـوريـا
بـيـنـهم نسـاء وأطـفال وصـلـوا برا إلى
مـــديــنــة راس الــعــ الــســوريــة حتت
اشــــراف اجلـــيش الـــتــــركي وأتـــبـــاعه
.وهي أول عــمــلـيــات عـودة الــســوريـ
ـنـطـقـة بـعـد أن جلأوا لـسـوريـ إلى ا
إلـى تـــركــيـــا هـــربــا مـن احلــرب الـــتي
تـشـهدهـا بالدهم مـنذ 2011. والـشـهر
ــاضـي شــنت تــركــيــا هـجــومــا عــلى ا
شـــمــال شــرق ســوريــا لــطــرد وحــدات
حـمـايـة الشـعب الـكرديـة الـتي تصـفـها
ب"االرهـابـيـة" وإن كـانت تـتـلـقى الـدعم
مـن الـدول الــغــربـيــة حملــاربـة تــنــظـيم
الـــدولـــة االسالمـــيــة.وعـــلــقـت تــركـــيــا

هـــجــومــهـــا بــعــد إبــرام اتـــفــاقــ مع
واشـــنــطن ومــوســكـــو يــنــصــان عــلى
انــســحــاب وحــدات حــمــايــة الــشــعب
الــــكــــرديــــة من مــــعـــظـم مـــواقــــعــــهـــا
احلــدوديــة.وســمــحت هــذه الـعــمــلــيـة
باشرة على شريط ألنـقرة بالسيطرة ا
ـتـد عـلى 120 كـلـم وبعـمق حـدودي 
 كـلم يـربط مديـنة تل أبـيض براس30
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وسـمت أنـقـرة هذا الـشـريط ب"منـطـقة
آمــنـة" وتـأمل في أن تـنـقل إلـيه بـشـكل
"طــــوعي" قـــســـمــــا من أكـــثـــر من 3,6
مــــــلـــــيـــــون ســـــوري الجـــــئـــــ عـــــلى
أراضـيـهـا.وتـتـهـم عـدة مـنـظـمـات غـير
حـكومية تركـيا بأنها تـرسل قسرا منذ
أشـــهــر الجــئــ ســوريــ إلى بالدهم
الــتي تـشــهـد حــربـا. وسـعـى الـرئـيس
رجـب طـــــــيـب اردوغـــــــان مــــــــرارا إلى
الــطــمـأنــة بـأن عــمـلــيـات الــعـودة إلى
ســوريــا "طـوعــيــة".وحُـكم عــلى عــمـيل
ــركــزيـة ســابـق بـوكــالــة اخملــابــرات ا
األمـيركـية اجلـمعـة بالـسجن 19 عـامًا
.واعتقل بـتهمة التجـسس لصالح بك
جـــيــري شـــون شــيـــنغ لي فـي كــانــون
الـــثـــانـي/يـــنـــايــر  2018لـالشـــتـــبــاه
بـتـزويده الـص مـعـلومـات عن شبـكة
عــمالء أمــيــركــيـ تــمــكّــنت بــكـ من
تـــــفـــــكــــيـــــكــــهـــــا بــــ عـــــامي 2010
و2012.وفـي وقت سـابق أقـرّ لي أمام
ـقاطـعة الـشرقـية قـاضي مـحكـمة في ا
لـفـيـرجـيـنـيـا بـالـتـآمـر لـتـزويـد الـص
مــــعـــلـــومـــات مــــتـــعـــلـــقــــة بـــالـــدفـــاع
الـوطني.واجلمـعة قال تـيموثي سالتر

لـي ومـتــعــلّــقــة بـعــمــله في ال"سي آي
ـذكـرات من ب ايـه"."وتتـضـمّن هـذه ا
أشـيـاء أخـرى مـعـلومـات اسـتـخـبـارية
وأسـماء حقيقة لعمالء وأماكن لقاءات
مـتعلّقة بعمليات أمنية وأرقام هواتف
ومـعلـومات حـول منـشآت سـرية" كـما

أفادت وزارة العدل.
وقـال جون بـراون مساعـد مديـر مكتب
ــكــافــحــة الــتــحــقــيــقــات الــفــدرالــيــة 
الـتجسّس إنّ هـناك "تداعيـات خطيرة"

ا أقدم عليه لي.

أنّ االســتـخـبــارات الـصـيــنـيـة عـرضت
عـــلـــيه مـــبــلغ 100 ألـف دوالر مــقـــابل
مـعـلومـات واالعتـنـاء به "مدى احلـياة"
مـــــقــــابـل تــــعــــاونـه.وأضــــافـت أنّه في
أيـار/مايو 2010 أنـشأ لي وثيـقة على
حــاسـوبـه احملـمــول تـصف أين تــكـلّف
ركزيـة ضباطها وكـالة االستخـبارات ا
ـهـمّـات "ومـواقـعـهم واإلطـار الـزمني

لعمليات حساسة للوكالة".
وقـالت إنّ مـكتب الـتحـقيـقات الـفدرالي
ضـبط أيضـاً مذكـرات مكـتوبـة بخط يد
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مـن مكـتب الـتحـقـيـقات الـفـدراليـة "لـقد
خـــــان لـي بـــــلـــــده (...) ووضع زمـالئه
الـسـابقـ في خطـر. إن عقـوبته الـيوم
ته تـتناسب مع خطورة خـيانته وجر
".وتــرك لـي عـمــلـه كـضــابـط في وكــالـة
ــركــزيــة عـام 2007 االســتــخــبــارات ا
وانـــــــتــــــقـل إلـى هــــــونـغ كــــــونـغ وفي
نــيــســان/أبـريل 2010 حــدث اتــصـال
بـــيــنه وبـــ ضــابــطي اســـتــخــبــارات
صـــيــنــيــ بــحــسب مــا ذكــرت وزارة
الـعدل في وقت سابـق.وتابعت الوزارة
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{ بـيــروت (أ ف ب) - أحـيـا الـلـبـنـانـيـون
اجلــمـعــة الـذكــرى الـســادسـة والــسـبــعـ
الســـتـــقـالل اجلـــمـــهـــوريـــة وسط أجـــواء
احــتـفــالـيـة وحــمـاســيـة لم تــعـهــدهـا هـذه
ـنـاسبـة الوطـنـية سـابـقاً يـحدوهم األمل ا
بـاسـتـقالل جـديد عـلى وقع االحـتـجـاجات
سـبـوقـة التي تـعم الـبالد منـذ أكـثر غـيـر ا
من شـــهـــر مـــطــالـــبـــة بـــرحــيـل الــطـــبـــقــة
الــسـيــاسـيــة.وبـيــنـمــا اقـتــصـر االحــتـفـال
الــرسـمي عــلى عـرض عـســكـري رمـزي في
مـقـر وزارة الـدفـاع مأل عـشرات اآلالف من
الــلــبـنــانــيــ وبـيــنــهم مــغـتــربــون عـادوا
خـصيصا للمـشاركة في الذكرى الشوارع.
ونـظــمـوا في وسط بـيـروت عـرضـاً مـدنـيـاً
بــعــد وصــول مــســيــرات من مــنـاطـق عـدة
رافـعـة األعالم الـلـبـنـانـيـة والفـتـات تطـالب
ــــحــــاســــبــــة الـــــفــــاســــدين وبــــحــــيــــاة
تظـاهرون في مـجموعات ة.وانتـظم ا كـر
مـتــعـددة في سـاحـة الـشـهـداء في بـيـروت
عــمــال ومــهــنـدســون وأطــبــاء ومــدرسـون
وطالب وأمـهـات وبـيـئـيون ومـوسـيـقـيون.
وتقدّم كل مجموعة حملة الرايات. وسارت
اجملــمـوعـات تـبــاعـاً أمـام اجلــمـهـور الـذي
احـتـشد عـلى ضفـتي شـارع  استـخدامه
كـــمــنــصـــة عــلى وقع الـــتــصـــفــيق وأغــان
وطـنـيـة.وقـالت جـلنـار مـخـيـبر (16 عـامـاً)
لـوكــالـة فـرانس بـرس "أهـمـيـة مـا يـحـصل
. ينسى الـيوم هو أن لـبنان يـتوحد مـجدداً
الـلبـنانـيون اليـوم سنـوات احلرب األهـلية
ويـتـابـعـون والدة لـبـنـان اجلـديـد".وتابـعت
دني هـو للـتأكـيد على "عـرض االستـقالل ا
ـــشــــاركـــة فـــيه" أنـه من حق كـل مـــواطن ا
بــعــدمــا كــان يــقــتــصــر مــنــذ عــقــود عــلى
الـعـسكـريـ وأركان الـسـلطـة.ووصل كارل
في األربـــعــيــنــات) الـى ســاحــة الــشــهــداء
بــثـيـاب ريـاضــيـة عـلى دراجـتـه الـهـوائـيـة
الــتي زيـنـهـا بــعـلم لـبـنــان. وقـال لـفـرانس
بـرس بـفـخـر "كـلـنـا هـنـا يـد واحـدة لـنبـني
لـبنـان اجلديـد".ونال لـبنان في 22 تـشرين
الـــثــاني/نـــوفــمــبــر 1943 اســـتــقالله عن

.ويـشـهـد لـبـنان وقـادة عـسـكـريـ وأمـنيـ
مـنـذ 17 تـشـريـن األول/أكـتـوبـر تـظـاهرات
غـيـر مـسـبـوقـة بـدأت عـلى خـلـفـيـة مـطـالب
مـعـيشـيـة. ويـبدو احلـراك عـابراً لـلـطوائف
طلب رحـيل الطـبقة ـناطق ويـتمـسك  وا
الـسـيـاسـية بال اسـتـثـنـاء إذ يأخـذ عـلـيـها
احملــتـجـون فـســادهـا ويـتــهـمـونـهــا بـنـهب
األمــــوال الـــعــــامـــة.وأجـــمـع الـــعــــديـــد من
ـتظـاهرين عـلى أن لعـيد االسـتقالل نـكهة ا
خــاصـة هـذا الـعــام. وقـال وجـد عـواد (28
عـــامــاً) "نــريـــد أن نــأخـــذ اســتــقـاللــنــا من
سـلـطـات فـاسـدة تـتحـكم بـنـا مـنـذ سـنوات

وسنوات".
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واعــتـبـر أن مـا شــهـده الـشــارع الـيـوم هـو
"انـتصار" حقيقي للمتظاهرين الذين مألوا
الـــســـاحـــات والـــشــوارع خـالل األســابـــيع
ان من عقد ـاضية وتمكنوا من منع البر ا
جـلست تشـريعيت على جـدول أعمالهما

الـهـواء الـطـلق عـلى وقـع مـوسيـقـى عـربـية
ــتـظـاهـرين من وغــربـيـة ألـهـبـت حـمـاسـة ا
ــنــاطق.ورغم ســعي مــخــتــلـف األعــمــار وا
الـسـلطـة لاللتـفـاف على مـطالـبـهم يحـتفظ
ــتـظــاهــرون بـأمــلـهـم في الـتــغــيـيــر.عـلى ا
هــامش مــشــاركــتــهــا في مــســيــرة خــاصـة
بـالـفنـان والـعـازف انـطـلقت من احلـمرا
قـالت لـيـلى سـيـدة في اخلـمـسـيـنات وهي
تـطـرق طـبـقـ مـعـدنـيـ أحـدهـمـا بـاآلخر
لــفـرانس بـرس "كـانت أقــدام الـسـيـاسـيـ
عـلى رؤوسـنا" قـبل التـظاهـرات لكن الـيوم
"وجـدنـا كـرامـتـنـا مع أن جـيـوبـنـا ما زالت

فارغة".
وأضـافت "آمل أن يشكـل يوم االستقالل في
الــــــــعــــــــام 2019 حتــــــــوالً" فـي حــــــــيـــــــاة
ـرة األولى التي .ولـيست هـذه ا الـلـبنـانـي
يـتـظاهـر فـيهـا الـلبـنـانيـون بـحمـاسـة. ففي
الـعام 2005 شـهد وسط بـيروت تـظاهرات
شـارك فـيـهـا مـئـات األلـوف أعـقـبت اغـتـيال
رئــيس احلـكــومـة األسـبق رفــيق احلـريـري
وأدت إلـى خــروج الـــقــوات الـــســـوريــة من
لــبـنـان لـكــنـهـا جــاءت جتـاوبـا مع نـداءات
أحــزاب سـيـاسـيـة.وتـقــول ديـنـا أبـو ضـهـر
(55 عــامــاً) "هـذه أول مــرة يـعــني لي عــيـد

االستقالل. 
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وجــذبت احــتـفــاالت االسـتــقالل لـبــنـانــيـ
مــــغـــتـــربــــ قـــرروا اجمليء إلـى بـــيـــروت
ــبـادرة فــرديـة وآخــرون ضـمن بــعـضــهم 
حـمـلــة أطـلـقـتـهـا مـجـمـوعـة نـاشـطـ عـلى
مــــواقع الــــتــــواصل االجــــتـــمــــاعي.ووصل
الـعـشـرات مسـاء إلى مـطار بـيـروت الدولي

قادم من دول عدة أبرزها فرنسا.
وقـالت مـاري الـقادمـة من بـاريس في بـاحة
ـطار بـينـما وضعت الـعلم الـلبـناني حول ا
ـؤسسـة اللـبنـانيـة لإلرسال عـنقـهـا لقـناة ا

رة نصنع وطناً يشبهنا". "جئنا هذه ا
وقــالت سـيــدة أخـرى "نــحن مـغــتـربـون في
اخلـارج لـكن قلـوبنـا مع أبـناء بـلدنـا جئـنا

لندعمهم ونقول لهم: لستم لوحدكم".

مــشـاريـع قـوانــ مـثــيــرة لـلــجـدل. وأثــمـر
حـراكـهم فـوز مـحام مـسـتـقل بـوجه أحزاب
الــســلـطــة عــلى رأس نــقـابــة احملــامـ في
بـــيـــروت.وبـــعــد أســـابـــيع من اســـتـــقـــالــة
احلـريري لم يحدّد رئيس اجلـمهورية بعد
مـوعـداً لـبـدء استـشـارات نـيـابـية لـتـسـمـية
رئـيس حـكومـة جديـد في ظل انـقسـام ب
أركـان الـسـلـطـة حـول شـكل هـذه احلـكـومة
ـــــتــــظــــاهـــــرون أن تــــضم الــــتـي يــــريــــد ا
اخـتـصـاصيـ مـسـتـقلـ لـتـتمـكن من حل
ــــــالـــــيـــــة األزمـــــات االقــــــتـــــصــــــاديـــــة وا
ـتـظـاهـرون صـبـاحـاً اخلـانـقـة.واسـتـفـاق ا
عـلى إقـدام مـجـهـولـ عـلى إحـراق مـجسم
لقبضة عمالقة في وسط بيروت رفعت قبل
ـثابـة "رمز الـثورة". فتمّ اسـابيع وتـعتـبر 
مـسـاء إحـضار مـجـسم جـديد إلى الـسـاحة
تــمـهــيــداً لـرفــعه بــعـدمــا تــطـوعت شــركـة
خـاصـة إلجنازه بـسـرعة قـيـاسيـة.وحتولت
التظاهرة في بيروت مساء الى احتفال في

االنـتـداب الـفـرنسي مـنـذ الـعام 1920 قـبل
أن يــتم جالء آخـر الــقـوات الـفـرنــسـيـة من
الــبالد في الــعـام 1946 لــيـشــكل ذلك آخـر
مــحـطــة يــجـمع الــلــبـنــانــيـون عــلى روايـة
مـوحدة لهـا.وجراء االنقسـامات السـياسية
احلــادة مـنــذ قــيـام اجلــمـهــوريـة ال يــتـفق
الــلـبـنـانـيـون عــلى رؤيـة مـوحـدة لألحـداث
الـــكـــبـــرى الــتـي طــبـــعت مـــســـار احلـــيــاة
الــســيــاسـيــة عــلى مــدى عـقــود ال ســيــمـا
احلـرب األهلية (1990-1975) الـتي تربع
الـعـديـد من أمرائـهـا علـى مقـاعـد السـلـطة
ـتـظـاهرون الـيـوم بـرحـيـلهم.في ويـطـالب ا
مــوازاة األجـواء االحــتـفــالـيـة فـي بـيـروت
أقـيم صبـاحاً عـرض عسـكري مـختـصر في
ـشـاركة مـقـر وزارة الـدفـاع قرب بـيـروت 
رئـيـس اجلـمـهـوريـة مـيـشـال عـون ورئـيس
ـــان نــبــيه بــري ورئــيس احلــكــومــة الــبــر
ـــســتـــقــيل حتـت ضــغط الـــشــارع ســـعــد ا
احلــــريـــري إلى جـــانـب عـــدد من الـــوزراء
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الــتـــعــويــضــات.واعــتـــقل الــصــحــافي
األمــيـركي اإليــراني في تــمـوز/يــولـيـو
 فـي مـنـزله بــطـهــران حـيث كـان2014
يـــــعــــمـل مـــــراسال لـــــلـــــصــــحـــــيـــــفــــة
االمــــيـــركــــيـــة.وأدين "بــــالـــتــــجـــسس"
و"الــتـــعــاون مع حــكـــومــات مــعــاديــة"
وأمــضى 544 يـــومــا في الــســجن في
إيــران قــبـل أن يــتم إطالق ســراحه مع
ثـالثـة ســجـنــاء آخـرين في 16 كــانـون
الـثاني/يناير 2016 مقابل اإلفراج عن
سـبـعة إيـرانـي كـانـوا مسـجـون في
ـــتـــحــدة.و اإلفـــراج عن الـــواليـــات ا
هــؤالء قـبل سـاعــات من إبـرام االتـفـاق
حـول الـبـرنـامج الـنـووي اإليـرانـي ب
الـــدول الــكـــبــرى الـــست وطـــهــران في
تـموز/يوليو.و توقيف زوجته يغانه
أيـضا حينذاك لكن أطـلق سراحها بعد
شـهـرين.وقال الـقاضـي ريتـشارد لـيون
فـي حـــــكـــــمـه إن "إيـــــران اعـــــتــــــقـــــلت
واحــتــجــزت جــيـســون من أجـل زيـادة

واشـنـطن  (أ ف ب) - أمـرَ الـقـضاء  }
األمـــــيــــركـي امس ايـــــران بــــدفع 180
راسل صحـيفة واشنطن مـليون دوالر 
بــوست في طـهـران جـيـسـون رضـايـان
الـذي أمـضى سـنـة ونـصف الـسـنـة في
الـــســجـــون اإليــرانـــيــة بـــعــد اتـــهــامه
بـالـتـجسس في 2014. وأمـر الـقاضي
فـي الــقــرار الــذي صــدر عـن مــحــكــمــة
ــبــلغ فــدرالــيّــة فـي واشــنــطن بــدفع ا
لـرضـايـان وعـائلـته تـعـويـضًا عن األلم
ــاديــة الــتي ـــعــانــاة واخلــســـارة ا وا
تـــــكــــــبـــــدهـــــا خالل  18 شــــــهـــــرًا من
االحـــتـــجـــاز مـــوضـــحــا أنـه تـــعــرض
النــتـهـاكـات جـســديـة وحـرم من الـنـوم
والـــعـالج الـــطـــبي وواجه تـــهـــديـــدات
بــاإلعـدام.وهـذا الـقـرار يــرتـدي طـابـعـا
رمـزيا إلى حد كبير إذ أن إيران لم ترد
الحـقــات كـمــا ذكـرت صـحــيـفـة عــلى ا
"واشــنـطن بــوست" الـتي يــعـمل فــيـهـا
ـتــوقع أن تـدفع رضــايـان ومـن غـيــر ا

فاوضات (..) مع وسائل الضغط في ا
ــتـحــدة".وأضـاف أن "أخـذ الــواليـات ا
رجل كـرهينة وتـعذيبه لضـمان وسيلة
ـفـاوضـات هـو أمـر مـخز تـمـكـ في ا
ويـسـتحق الـعقـاب" معـتبـرا انه يجب
"ردع" إيــران عن اإلقــدام عـلى تــصـرّف
ــاثل.وأمــرت احملــكــمــة إيـران بــدفع
 مـليون دوالر لرضايـان تعويضا23,8
ـــــعــــانـــــاة واخلــــســـــائــــر عـن األلم وا
االقتصادية ولشقيقه علي 2,7 مليون
دوالر ولــوالـدتـهــمـا مـاري 3,1 مالي
في إطــار الـدعـوى نـفـســهـا.كـمـا أمـرت
طــــهــــران بـــدفع  150مــــلــــيـــون دوالر

كتعويضات عقابية للعائلة ككل.
ــتـحـدة اجلــمـعـة وفــرضت الـواليـات ا
عــــقــــوبـــات عــــلى وزيــــر االتــــصـــاالت
اإليــراني مـحـمــد جـواد آذري جـهـرمي
"لـدوره فـي" فرض "قـيـود واسـعـة عـلى
شـبكة االنـترنت في إيران" الـتي تشهد
مـوجـة احـتجـاجـات كـبيـرة.وأكـد وزير

"الــكـــشف عن مــرتــكـــبي االنــتــهــاكــات
ومـعــاقـبـتـهم". وحض اإليـرانـيـ عـلى
إرســــال "مـــــقــــاطع فـــــيــــديــــو وصــــور
ومــــــــعــــــــلــــــــومـــــــــات تــــــــوثـق قــــــــمع
الـــنــظـــام".والــعـالقــات بـــ الــواليــات
ـــتـــحــدة وإيـــران مـــتــوتـــرة مـــنــذ أن ا
انــســحب دونــالــد تــرامب من االتــفـاق
الــــدولي حـــول الــــبـــرنـــامـج الـــنـــووي

اإليراني في عام 2018.
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ودانـت منـظّـمة هـيـومن رايتس ووتش
اجلــمـعـة احلــكم الـصـادر عـن الـقـضـاء
اإليـراني بحقّ سـتّة من نـشطـاء البـيئة
بــالـسـجن بـتُــهـمـة الـتــجـسّس لـصـالح
ــتـحـدة.وقــال مـايــكل بـيج الــواليـات ا
نـــائب مــديـــر هــيــومـن رايــتس ووتش
ـة لــلــشــرق األوسـط إنّ "أحــكــامًــا ظــا
كــهــذه ســـتــكــون دلــيــلًــا جــديــدًا عــلى
الـطبـيعـة التـعسّفـيّة لـلمـحاكم الـثوريّة
فـي إيـران".فـبـعـدمـا أمـضوا 20 شـهـرًا
قـيد االحتجاز الـوقائي ذهبت احملكمة
( "أبـعـد من ذلك عـبر إدانـة (الـناشـط
ـدّة تـصل إلى 10 سـنـوات بــالـسـجن 
من دون الـسماح لهم على ما يبدو بأن
يـــطــلـــعــوا عـــلى كـلّ األدلّــة" بـــحــسب
بــيج.وأشــار بــيـج الى أنّ "الــســلــطـات
تُعلن عن حكم احملكمة هذا خالل قطعٍ
لإلنــتـرنت هـدفه إخـفـاء حـمـلـة شـرسـة
".وكـان حكِم ضـدّ احملـتـجّـ اإليرانـيـ
عـلى هؤالء الناشـط وهم من أنصار
الــبـيـئــة بـتـهـمــة الـتـجــسس بـحـسب
مــعـــلــومــات أوردتــهــا وكــالــة األنــبــاء
اإليـرانـيـة الـرسـميـة وصـحـيـفـة "شرق"
اخلـــمــيس.وذكــرت الــوكـــالــة نــقال عن
مـتحدث باسم الـسلطة الـقضائية غالم
حـس اسماعيـلي أن العقوبات "من 4
إلى 10 ســـــنــــوات" صــــدرت في هــــذه
ثـل فيـهـا ثـمـانـية من الـقـضـيـة الـتي 
ـدافـعـ عن الـبـيـئة مـسـجـونـ مـنذ ا

اخلـزانـة األميـركـيـة ستـيـفن منـوتـش
ــســؤولــ اإليــرانــيـ فـي بـيــان أن "ا
يـدركـون أن وجود شـبكـة انتـرنت حرة
ومـــفــتـــوحــة في الـــبالد يــكـــشف عــدم
شــرعـيـتــهم لـذلك يـســعـون إلى فـرض
قـيود عليهـا من أجل خنق التظاهرات
ــنـاهــضــة لـلــنـظــام".وأوضح أن هـذا ا
الـــوزيـــر خــضـع لــعـــقـــوبـــات بــســـبب
مـــســـؤولــيـــته فـي فــرض قـــيـــود عــلى
إمـكـانـيـة "الـوصـول لالنـتـرنـت بـيـنـها
قــيـــود عــلى الــعــديــد مـن تــطــبــيــقــات
ـراسلـة الشـعبيـة التي تـساعد في أن ا
يــبــقى اإليــرانــيــون عـلـى تـواصـل بـ
بـــــعــــضــــهـم الــــبــــعـض ومع الـــــعــــالم
اخلـــارجي".وقـــبـل أســـبــوع انـــدلـــعت
االحـتـجاجـات في جـميع أنـحـاء البالد
الــتي تــشــهــد أزمــة اقــتــصــاديــة بــعـد
اإلعـالن عن رفـع كـــــبــــيـــــر فـي ســـــعــــر
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وأكــدت الـسـلـطــات حـتى اآلن مـقـتل 5
ـتـحـدة تـخـشى أشــخـاص لـكن األ ا
مـن أن "الـعــشــرات" قــتــلــوا خالل قــمع
االحـتـجاجـات.وبـقيت شـبـكة االنـترنت
مــقــطــوعــة اجلـمــعــة لــكن مــســؤولـ
ووكـاالت أنـبـاء مـحـلـيـة أكـدوا أنه تـتم
ــوجب إعــادتــهــا بــشــكل تــدريــجي.و
الـــعــقــوبـــات اجلــديــدة جتـــمــد كــافــة
ــالــيــة اخلـــاصــة بــالــوزيــر األصـــول ا
ــلـكــهـا في وفــوائـد الــعـقــارات الـتي 
ـنع ـتــحـدة إذا وجـدت. و الــواليـات ا
هــذا الـــقــرار أيــضــا رعــايــا الــواليــات
ـتـحـدة أو شـركاتـهـا من الـتـعامل مع ا
الـوزيـر.ويأتي هـذا اإلعالن غداة اتـهام
الـــرئـــيس األمـــيـــركي دونـــالــد تـــرامب
طـهران بـأنها تـقطع االنـترنت لـتحجب
ـأسـاة" التي عـن اإليرانـيـ والـعـالم "ا
تــدور فـي الـبـالد.بــدوره تــعــهــد وزيـر
اخلــارجـيــة األمـيــركي مـايـك بـومــبـيـو

مـطلع .2018وأوردت صـحيـفة "شرق"
االصـالحـيـة نــقال عن احملـامي مــحـمـد
ـثل عددا مـنهم حـس أغـاسي الذي 
أن ســـتـــة من الـــثـــمـــانــيـــة تـــبـــلـــغــوا
عـــقــوبـــاتــهم.ولـم حتــدد الـــوكــالــة وال
الــصــحــيــفــة تــاريخ صــدور االحــكـام.
تـهم مـهلة وبـحسب الـوكالة أمـام ا
يـــومــا الســتـــئــنـــاف احلــكم.وقــال 20
احملــامي لــلـصــحـيــفـة إنـه لم يـحــضـر
اجلـلسات بعـد ان رفضت وزارة العدل
ـتـهـمـ وعـينـت غيـرهم في مـحـامي ا
مكانهم.وقال احملامي للصحيفة "صدر
حــكـم بـالــســجن 10 ســنــوات لــكل من
نـيلـوفر بـياني ومراد طـاهبـاز وثماني
ســـنــوات لـــكل من طـــاهــر غـــاديــريــان
وهـومان جوكار وست سنوات لكل من
حـسـ خالـقي وسبـيـدة كاشـاني على
أن تــصـدر عــقـوبـات عــلى كل من سـام
رجـبي وعبد الرضا كوهبابه".وأوقفوا
مـطلع 2018 وهـم أعضـاء في مـنظـمة
بـيـئـيـة مـحـلـيـة غـيـر حـكـومـيـة تسـمى
"إرث احلــيـاة الـبـريـة الــفـارسـيـة".وهم
ساس مالحـقون بتهمة التجسس أو ا
بــــــاألمـن الــــــقــــــومـي.وفـي تــــــشــــــرين
األول/أكـتوبر أعـلن اسماعـيلي اسقاط
تـهـمة "الـفسـاد في األرض" وهي تهـمة
يــعــاقـب عــلــيــهــا الــقــانــون اجلــنــائي
بــاإلعــدام الـتـي كـانت مــوجــهـة أصال
.ومــؤسس ـــتــهـــمــ إلـى أربــعــة من ا
ــنـظــمــة كـاووس ســيـد إمــامي الـذي ا
أوقـف في كانون الـثاني/يـناير 2018
تــوفي في الـســجن بـعــد شـهـر عن 63
عـاما. وبحـسب الرواية الرسـمية التي
رفـــضــتــهــا أســـرته انــتـــحــر االســتــاذ
اجلــــــامــــــعي اإليــــــراني-الــــــكــــــنـــــدي
شـنقـا.ووفقـا لألسرة وسـلطـات أوتاوا
بـيـني إلى كـندا عـادت أرمـلـته مـر 
فـي تــشـــرين األول/أكــتـــوبــر بـــعــد أن

احتجزت في إيران  18شهرا.
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لو اسـتعرضنا بهدوء ماحققت ثورة أكتوبر التي قادها شبابنا األبطال من نتائج
على أرض الـواقع وما هو حصادها حتى اآلن لوجدنا الكثير والذي يبشر بخير
ـايـجـعل ـبـاركــة وأنـهـا تـســيـر في مـســارهـا الـصـحــيح  بــنـجـاح هـذه الــثـورة ا
الـعـراقيـ يـسـتـبـشـرون بتـحـقـيق كل أهـدافـهـا في الـتغـيـيـر وفي رسم مـسـتـقبل

مشرق للبلد.
 أول الـنـتـائج الـتي حتـقـقت هـو الـتـخــبط الـكـبـيـر الـذي حـصل في بـنـيـة الـطـبـقـة
السـياسـية بـرمتـها وظـهور اخلالفـات ب الـكتل الـسيـاسيـة بشـكل واضح حيث
بـدأت الـتـسـقـيـطـات وتـبــادل االتـهـامـات بـيـنـهم وهـذا دلـيل خـوف واضح من مـدّ
ـراقب الـثـورة ومن احلـسـاب والـقـصـاص الـذي سـيـتـعرضـون له مـن الشـعب¨وا
الذكي يـستشعر هذا الشيء في كل تصرفات السياسي في هذه الفترة¨واألمر
اآلخر الـذي حتقق هو اخلطـوات التي بدأ بها الـقضاء العـراقي بتحريك عدد من
مـلـفـات الفـسـاد واألحـكام الـتي نـالت عـدداً من الـسيـاسـيـ الكـبـار (بـالرغم من
واطـن بـصحـة تنفـيذ هـذه القـرارات ) علمـاً أن هذه اخلـطوة مـتأخرة تشـكيك ا
جـداً والتـبـريء سـاحة الـقـضـاء الـعـراقي الـذي كـان شـريكـاً كـبـيـراً في عـمـلـيات
ـلـفات الـتي  حتـريـكهـا هي جـزء بـسيط من آالف الفـشل والـفـساد وألن هـذه ا
ـلـفـات احملـالـة الى الــقـضـاء مـنـذ سـنــوات طـويـلـة وبـسـكــوته عـنـهـا طـوال هـذه ا
سـاءلة الـقانـونيـة ولذا أؤيد الـسنـوات يجـعله شـريكـاً حقـيقـياً فيـها اليـعفـوه من ا
بشـدة أن يتم استبدال قيادات الـقضاء العراقي احلالـية بأكملهـا بقضاة وطني
لم تتـلطخ أيديـهم بالفـساد مع هذه الـطبقـة السيـاسية الـتي دمرت البالد والـعباد
وكذلك من حـصاد ثورة أكتوبر نيّـة رئيس الوزراء بتبديل عدد كـثير من تشكيلته

الوزارية خالل األيام القادمة وحزم االصالحات التي أعلن عنها مراراً. 
األمر اآلخـر الذي حتقق هو مـجموعة الـقرارات التي  اتخـاذها بسرعـة عجيبة
ـان لـسـنوات ـان الـعـراقي بـعـد أن كانـت مركـونـة عـلى أدراج الـبـر من قـبل الـبـر
ــسـؤولـ والـدرجـات طـويـلـة أهـمــهـا تـخـفــيض امـتـيـازات الــرئـاسـات الـثالث وا
ـتـظــاهـرين والــقـوات األمـنــيـة شـهـداء اخلــاصـة وقـرار اعــتـبـار الــضـحـايــا من ا
ــعــتــقــلـ وقــرار جتــمــيــد عــمل مــجـالس وتــعــويض عــوائـلــهم وإطـالق سـراح ا
ـان منـحة مـالية كـما أطـلق الـبر ـفتـش العـمومـي احملـافظـات و إلغـاء مكـاتب ا
فـسـوخة عـقودهم في لـلـطلـبة وشـمـول الفـقراء بـرواتب شهـريـة كمـا قرر إعـادة ا
وأعلن إيقاف حملة إزالة وزارتي الدفـاع والداخلية وفتح باب التطوع في الدفاع
وقرر كـذلك إنصاف التـجاوزات وبنـاء مجـمعـات سكنـية لـلمـتجاوزين والـنازحـ

وازنة االحتادية للعام2020.  غيب في ا فقودين وا عوائل ا
رئاسـة اجلمـهـورية حتـركت أيـضاَ حملـاولة احـتـواء الغـضب اجلمـاهـيري فـأعدت
قـانـوناً جـديـداً لالنـتـخـابـات وصـرحت بـأنه يـحـتـوي تـغيـيـرات كـثـيـرة وسـيـعـتـمد
فـتوحة وسيـمنح احلريـة ألي مواطن بالتـرشيح والفـوز وسينهي هـيمنة القـائمة ا
ولكن سرعان ما تبديل الكثير من فقرات هذا القانون الكتل السياسية الكبيرة
ـان حـيث قـام مـجلس ـقـتـرح عـند مـروره بـرئـاسـة الـوزراء وقـبيـل حتويـله لـلـبـر ا
الـوزراء بـكل جرأة وصالفـة بـتغـييـر أهم فـقرة بـالقـانـون وجعـلوا األمـر مـناصـفة
ـئـة من األصوات بيـنـهم وب الـشـعب أي ان عمـلـية االنـتـخاب سـتـضمن 50 بـا

ئة  للشعب. للكتل الكبيرة و50با
فرزات األخرى التي حتققت بفضل احلراك الشعبي السلمي هو اجتماع ومن ا
معـظم قيـادات الكـتل السـياسـية في بـيت الـسيـد عمـار احلكـيم وتوقـيـــعـهم على
وثـيقـة شـرف يلـزمون بـها أنـفـسهم حـسب مايـدعون بـعـملـية تـغيـيـر مفـصلـية في
ومن وضع البـلد وحتقـيق عمـلية تـغيـير حـقيقـية خالل مـدة خمسـة وأربعـ يوماً
واطن أهـم النـتـائج التـي حتقـقت بـفضـل الثـورة هـو كسـر حـاجـز اخلوف عـنـد ا
ـسلـحة في والـذي زرعـته الطـبقـة السـياسـية واألحـزاب احلاكـمة ومـيلـيشـياتـها ا
واطن البسيط ال يخشى واطن طوال السنوات السابقة واآلن أصبح ا نفـوس ا
من الــتــعــبــيـر عـن رأيه وتــمـكـن من كــســر كل اخلــطـوط احلــمــر الــتي وضــعــهـا

السياسيون .
ما أريـد قوله بأن هذا احلراك الكبير الذي قامت به الرئاسات الثالثة والسلطات
الـتـشـريـعـيـة والـتـنـفـيـذيـة والـقـضـائـيـة عـلى الـرغم من عـدم االكـتـراث به من قـبل
ـتـظاهـرين بـشـكل خاص والـشـعب الـعراقي بـشـكل عام النـعـدام ثـقتـهم بـشكل ا
كامل بـجمـيع الـسيـاسيـ على مـخـتلف مـسمـياتـهم وعـدم االعتـراف به حيث لم
يـنـجح هـذا احلـراك بـاحـتـواء الـغـضب الـشـعـبي الـعـارم وحـتى لم يـقـلل مـن هذا
بـاركة حيث ـنجزات الـكبـيرة لـثــــــــــورة أكـتوبـر ا الغـضب ولكـني أعتـبره من ا
تمـكن شبابنا الرائع بفضل صمودهم وسلميتهم وثباتهم على احلق في ساحات
العـزة والكرامة وبفضل دماء الشهـداء األبرار الذين سقــــــــطوا في هذه الثورة
ـنشود وفي أن يضـعوا العـراق على أول السـكة الـصحيـحة في عمـليـة التغـيير ا
وضـع حــجـــر األســـاس لــعـــراق جـــديــد خـــالي من الـــفـــســاد
بـاركـة سـتـنجح والظــــــلم وأنـا عـلى يـق بـأن ثـورتـنـا ا
وسـتــحـقـق مـطــالب الــشـعـب وسـتــخـلــصــنـا مـن طـبــقـة
سيـاسية فاسدة جثمت على صدورنا لستة عشرة عام
ونـهبت اخليرات ودمـرت االقتصاد ولم حتـقق للمواطن

العراقي أي شيء (وإنّ غداً لناظره قريب).   
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