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ـكـان والزمن ودروس مشـاهـد متـنــاقـضة ورمـوز لـهـا داللة ا
لـهــا أكـثـر مـن مـعـنى عــمـيق إذا أردنــا الـيــوم تـفــكـيك صـورة
ـشــهـــــــــدين مــتــنــاقـضــ عــراق هــدمه الــرعـاع الــعــراق 
واقــتـلـعـوا جــذوره مـنـذ أكــثـر من ربع قـرن وجــعـلـوه في اخـر

األوطان. 
مـعـطـر بـرائـحـة وعـراق مـصـغـر نــهض من ركـام تـراب اسـود 
واجـمل مشـهد ـوت والقـتل  فشـيده الـشبـاب بأبـهى صورة  ا
مـلـون بـاحلـيـاة  وبـذوق جـمـالي رفـيع قل نـظـيـره  لـيـؤسـسوا

وطنا جديدا يليق بالعراق وأهله .
فما يحدث اليوم في ساحات االنتفاضة ليس انتفاضة تقليدية
الن الشباب واجهوا الرصاص احلي كما يحدث في الثـورات 
والـقـنـابل الـصـوتـيـة والـقـنص واالخـتـطـاف واالغـتـيـال بـالـعـلم
الـعراقي  وبـسلـميـة البنـاء واللـوحة واحلـرف والورد والـهتاف
ـطـالب هـو سالح الــشـبـاب الـثـائـر ا الـوطـنـي (لـبـيك يـاعـراق) 
يـرى فـيه ـســتـقـبـل  ـواطــنـة (نــريـد وطن)  واحلــالم  بــوطن ا
الــعـراق اكــبـر من مــسـاحــة الـعــالم عـلــمـا وثــقـافــة وحـضـارة

 . وحضورا فاعال ب األ
مـا نشـاهـده اليـوم في السـاحـات الثـائرة ثـورة على كل وزارة
عـراقـيــة ومـجــلس مـحـافــظـة ونــائب غـارق في الــنـوم ووزيـر
فـاسـد وحزب جـاهل ألن مـا صنـعه الـشبـاب خالل أشـهر لم
ــعـاقـة عـقـلــيـا مـنـذ عـام 2003 ألنـهم تـفـعـله هــذه الـشــــــلـة ا
حـولـــوا الــعـراق الى مــصـرف خـاص بــهم لـلــسـرقـة والــتـمـتع
بـأمـواله وذهـبه وجـعـلــوا الـوطن مـنـطـقـة واحــدة أطـلـقـوا عـلـيه
ــنــطــقــة اخلــضــراء كــأنــهــا اقــطــاعــيــة من ورثــة اجــدادهم ا
وجعـلوا أهـلها ـليـشيـات والدبابـات  وسـوروها بـاجليــــوش وا
ــطــاعم الــراقــيـة فــأســســوا في داخــلــهــا ا في نــعــيم احلــرام 
والـنـوادي ـدارس األجــنـبـيـة  وبـيـوتـات الــدعـارة الـسـريـة  وا
واليروا لـئال يـراهم الـشـعـب  فـحـاصـروا انـفـسـهم  الـلـيــــلـيـة 
النـهم مـصــابـون بـفـوبــيـا الـكـراهــيـة وسـرطـان فـقـراء الــوطن 

احلقد. 
جـمهـورية أنظـروا ما فـعلـه الشـباب في جـمهـوريتـهم اجلـميـلة 
عــنـدمــا اعـادوا احلــيـاة لــلـشــوارع واالنـفـاق احلـلم الــعـراقي 
وطــرزوهـا بـالــرسـوم واالعالم ــتأللـئــة بـأنــوار الـله  بــاألنـوار ا
فأحـالوا ظلـمة األشرار واجلـهلة الى نور واللـوحات التـعبيـرية 
وجـعلـوا شوارع وزرعوا الـورد واليـاسـم  احلق  والـثـقافـة  
الـوانـا جـمـهـوريــتـهم انـظف من كل شــوارع الـعـراق وحـاراته 

وبهجة ونظاما .
فـأين أمـنـاء بـغــداد االشـاوس الـذين تـعـاقـبـوا خالل الـسـنـوات
رغم ميزانيتها اضية من بنائها وتطريزها باجلمال والنخيل  ا
وبأراده ال ا فـعلوه الفتـية اليوم بأثـمان بخسة   بالدوالرات 

تقهر. 
الـفــــرق ان األمـناء مـا كانـوا أمنـاء على بـغداد ألنـهم ليـسوا
من أهـلـهـا وال مـن احـبـابـهـا غـربــاء ال يـعـرفـون قـيــمـتـهـا عـلى
ـعاول اجلـهل واقتـلعوا دن فـهدمـوا اجلمـيل فيـها  خـرائط ا
حـضــارتـهــا وثـقـــــــــــافــتـهــا وتـمـاثـــــــيـلــهـا وســيـمـفــونـيــتـهـا
وفلسـفتها وجيـدلة شعرهـا  ومـسارحها ومـقاماتـها البغـدادية 
ونحوهـا وفقها فـسرقوا ما فيـها من مال وخيـر فأطفأوا على
أهلـها حـلم الـرشـيــــــــد وحـكايـات شـهرزاد وشـهـريار وألف
لـيـلة ولـيـــــــــلـة وعـبقـهـا الـتاريـخي ولـيـنـحروا احـبـاب بـغداد
ويـاقوت أمثـال الـيعـقوبي الـذي قـال عنـهـا هي (مركـز الـكون) 
احلـمـوي الـذي وصــفــــهـا بـأجـمـل تـعـبـيـر (أمّ الــدنـيـا وسـيّـدة

البالد). 
يشكـرا لكم شباب االنـتفاضة ألنـكم اعطيتم دروسـا بليغة في
هـنـدسـة الـثـورة والـبنـاء والـذكـاء واحلـكـمـة فـأسـسـتم عـراقكم
ـصــغـر بـقـوانــ جـديـدة في الــدسـتـور والـتــعـلـيم والــثـقـافـة ا
والسياحة والشؤون االجتماعـية والتسامح والرياضة فحولتم
الـســاحـات الى مــخـتــبــرات لـرقي اإلنــسـان وصــنـاعــة احلـلم
ـبـهـر بـنـكران ـسـتـقـبل وسـاحـات لـلـتـضـامن االجـتـمـاعي ا وا
الذات وساحات محبـة خارج تغطية الطـائفة والدين والقومية
ألن مـا فـعــلـتـوه بـعــمـركم عـجــز الـكـبـيــر من إجنـازه وعـجـزت
الـسـلـطـة اجلــاهـلـة عن فـعـله رغم مـا تـمـتـلـكه من أمـوال الـنـفط

نهوب. ا
 لقد حـولتـم ساحـة التحـرير الـى مزار لـلعراقـي لـرفع الـطاقة
اإليجـابيـة في نـفوسـهم التـي هدمـها رعـاع اجلهـل والغـيبـيات
وكـأنـنا نـرى فـيـهـا وزارات مصـغـرة تـقـدم اخلدمـات لـلـقـادم
الـيـهـا فـهـنـاك وزارة لـلتـــــــــــربـيـة تـقـدم دورات لـتـعـلـيم مـحو
االميـة والـلــــــــغات وتـقـــــويـة للـدروس وهـنـاك وزارة الثـقـافة
نــــــتـديات الـثقـافيـة  ومعارض الـتي أسست لـتقـاليـد إقامـة ا
للـفن التشكيـلي والكتب ومهـرجانات للـمسرح والشـعر والغناء
وهــنـــــاك وزارة الــعـمـل والـشــؤون االجــتــمــاعــيـة الــتي رفــعت
وفـتـحت افق مـنـســـــــوب الـتـضـامـن االجـتـمـاعي بـ الـنـاس 
احملـبـة وااليـثـار والـتـعــاون  فـأسـست صـنـاديـق لـلـمـحـتـاجـ
بــيــنــــــمــا تـقــوم وزارة الــسـيــاحـة بــبــنـاء مــشـروع والــفــقـراء 
الـشـواطئ و الـبالجــات وأمـاكن لـلـعـائالت لـلـتـنـزه والـزيـارات
ـمــارسـات اخلالقـة وهـنــاك الـكــثـيــر من ا ومـالعب ريـاضــيـة 

بدعة .  ا
شـكرا لـكم يـاشـبـان االنتـفـاضـة ال ألنـكم فقـط صنـعـتم عـراقا
مـارسـاتكم ـا األهم انكـم  مصـغـرا وجـمهـوريـة فاضـلـة وا
يـدانيـة قزمـتم السـلطـة ورجالـها وفضـحتـم ما يتـبجـحون به ا
قـراطـية فـلم تـفعل لـنا اال  نـظـاما فـاسدا يومـيـا بالـبـناء والـد
بـامتـياز وتعـليمـا متخـلفا بـأبجـديات العـلم ووطنا جـريحا بال
كــهـربـاء ومـاء ومـزابل تـتـكـدس بــاألطـنـان ومـسـتـشـفـيـات بال
اسـرة واوكـسـجـ ودواء وشـبـاب عـاطل مع سـبق اإلصـرار
ـقراطية فوهتها هجرين ود ـعوق وا وجيوش من الفقراء وا
وت. الرصاص احلي وقنابل مسيلة للدم وكوا لالغتيال وا
شكـرا لـشهـداء الـوطن أوال ولعـقـولكـم الكـبيـرة وتـضحـيـاتكم

النبيلة ونكرانكم للذات. 
رض (ما انـكم األكبـر عمـرا وحكـمة من الـذين دمروا الـوطن 
ال واجلـاه رغم انهم يصارعون نعطـيها) وبهوس الـسلطة وا

وت في غرف اإلنعاش!          ا
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ـثّل الـنـفط نـسـبة فـفي ايـران  
ـــــــــئــــــة من عـــــائـــــدات 90 بـــــا
اإلقـتصـاد اإليراني وهـذا يعني
أنّ فـرض احلـصـار اإلقـتـصـادي
عـــلى احلــــكم فـي ايـــران وعـــدم
إمكـانـــــــيّـته في تصـدير الـنفط
قـــــد تـــــســـــبّـب في إضـــــطـــــراب
إقـتصاده  وتـدهور في الـتومان

اإليراني.    
في مــسـاء يـوم 11/15 إنـدلـعت
تظاهرات شعبيّة في العديد من
ـدن اإليرانـيّـة (إنـتـشرت خالل ا
ســـــاعـــــات الى 21 مـــــديـــــنـــــة)
إحـتـجـاجـاً عـلى قـرار احلـكـومة
بـزيـادة أسـعـار الـوقـود بـنـسـبة
ــئـة و 200 تـتـراوح بـ 35 بـا
ـا يـعادل 6.5 سـنـتـاً - ـئـة  بـا

19.5 سنتاً تقريباً. 
وقـــــــد طــــــالـب احملـــــــتــــــجّــــــون
ـــفـــســـدين بـــالـــقـــصــــاص من ا
وحتـقيق اإلستـقرار اإلقـتصادي

واإلجتماعي.
و حتدّث السيـد ديڤد هيل وكيل
وزيـــر اخلـــارجـــيّــــة األمـــريـــكي
لـلـشـؤون الـسـيـاسـيّـة قـائالً بأنّ
ــادة الــتـاســعـة مـن الـدســتـور ا
اإليـــــرانـي تـــــمـــــنـع الـــــتــــــدخّل
اخلارجي في الشـؤون الداخليّة
ط أو شـــكل اإليــرانـــيّـــة بـــإيّ 
مـــعـــتـــبــراً إيـــران هـي الـــطــرف

ا يجري في العراق. الثالث 
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الـصــراع مـسـتـمــر بـ حـكـومـة
ـعـتــرف بـهـا من قـبل الـوقـاق  ا
ــتـــحــدة ووقــوّات شــرق األ ا
لـــيـــبـــيـــا ( ويـــعــرف بـــاجلـــيش
الـوطـني الـلـيـبي)الـتي يـقـودهـا
خــلــيـفــة حــفــتــر . ربّــمــا تــكـون
األراضي الليبيّة ساحة لتسوية
احلـــســابـــات اإلقــلـــيــمـــيّــة بــ

يقول الشاعر سليمان العيسى:
ـــيــدان (..تــشـــريـن مــازال فـي ا

ياوطني
بـ احملـيــطـ فـإســحق غـيـمـة

الشللِ..)
ربّــمــا تــكــون اإلرادة الــعــامـر ة
والــــغــــامـــرة فـي إطـــار الــــوطن
الــواحـد لــلـجــمـيع هي الــقـاسم
ــشـتـرك بــ ارادة الـشـعـارات ا
الــــنـــــابــــضـــــة وادارة الــــشــــأن

التنفيذي.  
لـــقــد كــتب وحتـــدّث إعالمــيّــون
هـنـةحول مـرموقـون بـارزون بـا
هــــــــــذه اإلنــــــــــتــــــــــفــــــــــاضـــــــــة
الـوطـنيّـةالـسـلـمـيّـة  الالحـزبـيّة
ومــــادتُـــــهــــا األســــاســـــيّــــة هي
اإلنـدمــاج الـشـعـبي مــثـلـمـا هـو
احلال فـي اإلندماج الـنووي في
ـشــرقــة والـنــجـوم. شــمـســنــا ا
وفي نـفس اإلطــار شــهـد الــعـام
في الـعـراق قـدرة عـربـة الـتـكـتك
وتسجيـلها صوراً نادرة المثيل
لها في العـالم لتصبح (آيقونة)
ن إسـتقـلّـهـا في سـاحة ـيـة  عـا

التحرير واألخريات.
نشورت كن قراءة مقـالتيّ ا
في صحـيـــفة الـزمـان في يوميّ
2019/11/30و 2019/11/12.
رحـم الــــلـه شــــهـــــداء الــــعــــراق
ويــشـفى الــله اجلـرحـى ونـدعـو
غـيّـبـ الـى بـيوت بـأن يـعـيـد ا

أهلهم ومحبّيهم بطمأنينة.
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إنّ الـــشــعـــوب هي الـــضــامـــنــة
األكيدة لـلحـريّة احلقـيقـيّة التي
تُــــنـــتـــزع وال تُــــمـــنح كــــونـــهـــا
اإلنــطالق لـــلــشــروع بــتـــنــفــيــذ
ـــــنــــجـــــزات األخـــــرى والــــتي ا
يتفـاعل معها اجلمـهور  بكفاءة

وإيجاب.

شـهـد الـعـام 2019 الــعـديـد من
األحداث والـظواهر والـشواهد
ـكن أن يكون وأي حـدث منـها 
مــقــاالً حلـــاله أو يــكـــون فــصالً
لــــكـــتـــاب.  يـــبـــدو  أنّ وســـائط
اإلعالم قد إعتبرت عنوان العام
2019 هو اإلحتـجاجات  كالتي
إنـدلــعـت هـنــا وفـي دول أخـرى
مـثـل لـبــنــان وايــران وتــشــيـلي
والـهـنـد وپـورتوريـكـو  ومـديـنة
هـونـغ كـونغ.  إنـتـقـيــتُـبـعـضـهـا
ـقـال  وربّـما لـلـكـتـابة في هـذا ا
يــكـون هـذا الــبـعض في صـورة
الـــكـلٌّ األبـــرز فـي الـــعــــام اآلتي

2020.
ــومــة  •وطن احلــضـــارات ود

واطَنة ا
في الــعـراق جتــمّــعت عــنـاوين
الــعـام كــلّــهـا في شــهـر تــشـرين
األوّل(أكتـوبـر) حـيث بـدأت وما
تــزال تـــظـــاهــرات اإلنـــتــفـــاظــة
الــــســـلــــمــــيّـــة ضــــد الـــفــــســـاد

فسدين.  وا
فـــفـي الـــيـــوم األول مـــنه ثم في
اليوم 25 كـذلك  زحفت جـموع
من الـــشـــبـــاب الى الـــســـاحــات
اخملـصّـصـة لـلـتـظـاهر الـسـلـمي
بعـنفـوان  رافـعة شـعارهـا(نازل
آخــــــذ حــــــقّـي!) مع األعـالم  في
صــورة  جالل وجــمــال وســنـاء
وعال الـوطن والنـشيـد الوطني.
لــقـــد جتـــمّع الـــعـــام في شـــهــر
وإنـتشر نـحو مواقع اإلحـتجاج
في مـحـافـظـات بـغـداد والـوسط
واجلنـوب بنـشيـد موطـني على
لـسان شبـابها الـذي يريد إعادة
رؤيــة وقـراءة ذاتـه ومـتــغـيّـرات
غمـرت حياته التي يـحس بأنّها
جـرّدته  من سمـاته التي يـتطلّع

اليها. 
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األنبار

وســــائـــرون ,وعــــلى الــــرغم من
ــؤيـدة الــتي خــرجت ـواقـف ا ا
من الــبـعض لــكــنـهــا ذات طـابع

محايد نوعًا ما.
موقف االستقالة سيحظى بدعم
ـتــحـدة في ــثـلــيــة األ ا من 
بغداد ,وكذلك منـظمات اجملتمع
أمـا ــدني وحــقــوق األنــسـان , ا
اإلدارة األمـريكـيـة; فـهي ال تـريد
التصريح أو بـيان موقفها حتى
ال تــــخـــلـط األوراق وحتـــتــــسب
االسـتـقـالــة بـتـوجـيه مـنـهـا هـذا
أمــــام الــــرأي الــــعــــام ,أمــــا في
اخلفاء فلهم تدخل كبير في هذا

القرار.
ـــســـتــوى صـــالح أرد  –عـــلى ا
ـظـهـر الـشـخـصي- أن يــظـهـر 
الــزاهـد ,الـذي يــحـاول تــغــلـيب
مـصلحة الـوطن على مـصلحته,
فضلًا عن كسب ود الرأي العام,
ـتـظــاهـرون في سـاحـة وكــذلك ا
الــتــحــريــر وغــيــرهـا; أمــا عــلى
مستوى إقـليم كردستان ,أرد أن
يـقــول لــهم لــقـد دعــمت قــضــيـة
قـوميـتي من خالل رفض مرشح
الـبـنـاء ,الـتي وقـفت أمـام أغـلب
مـطـالـبكـم فيـمـا يـتـعـلق بـحـصة
ـوازنــة االحتـاديـة اإلقــلـيم مـن ا
أو الــــــدرجــــــات اخلــــــاصـــــة أو
ــتــنــازع عــلــيــهــا أو ـــنــاطق ا ا
الـقـضيـة األهم كـركـوك ونفـطـها
وإعــــــادة ســـــــيــــــطــــــرة قــــــوات

البيشمركة عليها.
نـعم ,لـقــد خــلط صـالح األوراق
أمـام اجلـمـيع ,وأصـبح الـوضع
أكثر حساسية ,وهو يعلم جيدًا
كن أن تـذهب األمور, إلى أين 

وسفارتها في بغداد ,إننا وقبل
أيــام ســمـعــنــا عن نــزول قـوات
ـــســـانـــدة الـــفــوج أمـــريـــكــيـــة 
الــرئــاسي في حــمــايـة الــقــصـر
الـرئاسي ,وهـذا يبـ أن القرار
جاء بـنصيحـة أمريكيـة خالصة
ن تعتـقد بأن لهم لكي حتـرج 
مـيـول نـحـو طـهران ,وال سـيـما
كتلة البناء التي قدمت أكثر من
مـرشح لــشـغل مــنـصـب رئـاسـة
مجـلس الـوزراء; الـذين رفـضوا
من فبل ساحات التظاهر وكتلة
ســائــرون الــنــيــابــيـة عــلـى حـدٍ
ســـواء ,وكـــان أخــــرهم أســـعـــد

العيداني.
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هل لــهـــذا الــقــرار تــأثــيــر عــلى
ــكن أن الــوضع الـــســيــاسي? 
يـكون له تـبعات عـدة في تعـقيد
ـشـهد الـسـياسي ,ال سيـما أن ا
ــتــظـاهــرون شـعــروا بـنــشـوة ا
هدي, النصر بعد استقالة عبدا
والـيـوم صـالح يـقـدم اسـتـقـالته
بـعـد أن شعـر بـعدم أسـتـطـاعته
ـتظـاهرين في حتـقيق مـطالب ا
اخـتيـار شـخصـية مـقـبولـة لدى
الـشـعب الـعـراقي; أمـا سـائرون
الــتي حــيّـا زعــيــمــهـا الــســيـد "
الصدر" صـالح على هذا القرار,
فـإنـهــا أيـضًـا تــشـعـر بــارتـيـاح
كـــبـــيـــر بـــعـــد أن رفض صـــالح
لـــلـــعــيـــداني ,كـــونه مـــشــرح ال
يحـظى بتـأييدهم ,بيـنمـا الكتل
الـسـنـيـة الـتي أغـلب مـواقـفـها-
حـالــيًـا- خـجـولـة ,حتاول أن ال
تـــــنــــــزلق فـي اخلـــــصـــــومـــــات
الــــســـيــــاســـيــــة بـــ الــــبـــنـــاء

ألـقى الــرئـيـس الـعــراقي" بـرهم
صـالـح" خـطــابًــا داخل مــجـلس
ـرشح الـنواب ,أكـد فـيه رفـضه 
كـتـلـة " الـعـيـداني" الـذي يـشـغل
مـنصب محـافظ البصـرة حاليًا,
كـمـا وأكــد في خـطـابه أن يـضع
اســتـعــداده لـتـقــد اسـتــقـالـته
أمام اجمللس ,وطالب بأن يكون
احلـراك الــسـيــاسي مـعــبـرًا عن
إرادة الشـعب في تطلـعانه نحو

مستقبل أفضل.
لقد فاجأ اجلميع بهذا اخلطاب
الذي زاد األمر تعقيدًا ,وهذا ما
ال يــتــحــمــله الــوضع الــداخــلي
الذي هو في غليان دائم ,صالح
أرد بهـذا الـقـرار رمي الـكرة في
مـلــعب مـجــلس الـنــواب وكـتـله
كـــافــة ,وحــتـى ال يـــقــفـــز عـــلى
الـدسـتـور قـدم " االسـتـقـالة" ,ثم
غادر بـغداد متوجـهًا إلى شمال
العراق( السليمانية) ,وهو اآلن
ــنـصب أصــبح من الــزاهـدين 
وبخطوته الرئاسة أمام طالبه ,
هـــــــــــذه خــــــــــلـط األوراق وشـق
الــســاحــة الــســيــاسـيــة وحــتى
الرأي العام ب معارض ويؤيد
ــا قــام به ,ال ســيــمــا ســائـرون
وحتـــــالف الـــــقــــرار الـــــعــــراقي

وآخرون.
هـــــنـــــاك مـن يـــــرجح  أن قـــــرار
االسـتــقـالــة شـخــصي وآخـرون
يـــرون بــــأنـه جـــاء بــــطــــلب من
ـتـحـدة, الـواليـات األمــريـكـيــة ا
وهـــــو يـــــســـــتـــــهـــــدف نـــــفــــوذ
اجلـــمـــهـــوريـــة اإلسالمـــيـــة في
الــعــراق ,ولـــكن من األرجح أنه
جـــــاء بـــــطـــــلب مـن أمـــــريـــــكــــا

احلـكـومـة الـعـراقـيـة عن حتـديد
هـوية اجلـهـة الـتي قـصـفت تلك
ــقـار الــعـسـكــريـة! لــكن الـيـوم ا
خـرج لـنا قـائـد جـيـشـهـا لـيـقول
نحن من قصفنا مواقع قواتكم.
ـكن أن يــكــون كـوخــاني أخـذ
الـضـوء األخـضـر بـاحلـديث عن
الــــوضـع الــــعــــراقي من زيــــارة
القائد األعلى لـلقوات األمريكية
" مـارك ميـلي" في  شهـر تشرين
ــــاضي ,لــــيــــخــــرج الــــثـــــاني ا
بــتـصــريح صـحــفي ويــهـدد من
خالله وعـلى حـد زعمه (الـقوات

رتبطة بإيران).  ا
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إن اجلـميـع يعـلم ما هي أطـماع
إسرائيل في العراق حاليًا وهم
ال يـضــيـعــون الــفـرص من أجل
الــتــدخل في الــشــأن الــعــراقي,
وبـــعــــــــلـم اجلـــمـــيع; عـــربـــيًـــا
ودولـيًـا ,وأن لم يـكن بـطـلب من
الـدول الــعــربــيــة الــتي تــعـادي

إيران.
يـبدو أن قـرار صالح أو الـتأخر
في حـــــسم مــــســــألــــة الــــوزارة
الــعــراقـيــة هــو عــامل مــســاعـد
وفـرصــة ذهـبــيـة لــتل أبـيب من
أجـل الــــــتـــــــدخـل في الـــــــوضع
ـشاكل- أن لم الداخـلي وخلق ا
تـكن متـدخـلة أصـلًا- لـقـد سبب
خـــــطـــــاب كـــــوخـــــاني احلـــــرج
للـحكومة ,ال سيـما وأنه يـنتهك
سـيـادة ويـعـرض أمـنه لـلـخـطـر

ولـكن له أهـداف أراد حتقـيقـها,
وتـبــقى مـســألـة الــنـجـاح ,بــيـد
بـغــداد وكـتـلـهـا ,هل تـسـتـطـيع
تـرك مـصـاحلـهـا وخـصـومـاتـها
جانبًا×× والعمل بفطنة وحكمة

وحنكة××?!
أمـا ذهــاب الـرئــيس صـالح إلى
السليمـانية; فقد جاء بطلب من
أمــريـكـا ,حـتى ال يـقـال أن قـرار
االســتـقــالــة أمــريـكي ,وأن كـان
كـــذلك لـــبـــقي في بـــغـــداد حتت
حمـايـة قـواتـها ,لذلك ذهب إلى
اإلقـليم حتى يـظهر بـأنه محايد
ال هم له سـوى حتــقـيق مـطـالب

احملتج في سوح التظاهر.
احلـقــيـقــة لـو عـدنــا إلى الـوراء
قليلًا ,وربطنا ب قرار الرئيس
صـالح وتــصـريح رئـيس أركـان
اجلـيـش اإلســرائـيــلي احملــتل "

كوخاني" الذي قال: 
(إن الــعـــراق يــعــيش في حــالــة
حـــرب أهـــلـــيــة وفـــوضى ودون
حــكم...) هل إســـرائــيل تــتــوقع
ذلك?! أم أنـهـا هي من أراد ذلك,
حــتـى وأن لم يــكن لـــهــا وجــود
على الساحة العراقية!? وهنا ال
بد لنا من فهم بعض األمور عن
وقت خـروج كــوخـاني وأحـداث
ــتــجــددة ,ال ســيــمــا الــعـــراق ا
الــداخــلــيـة ,ومــا هي الــرسـائل
الـتي أدار ايــصـالــهـا لــنـا? وهم
متـهمـون بقـصف بعض مـقرات
احلــشـد الـشـعـبي الـذي عـجـزت

داخــلــيًــا وخــارجــيًــا ,ومن حق
احلــكــومــة تــقــد شــكــوى إلى

تحدة بهذا الشأن! األ ا
واقف والتكهنات في بغداد ال ا
كن الـتنبـؤ بها ,ال سيـما بعد
أن ظـــهـــر اخلالف بـــ الـــكـــتل
ـرشح الــسـيـاسـيــة حـول اسم ا
الـقادم ,إضـافـة إلى انعـدام ثـقة
ـواطن بـالـطـبـقـة الـسـيـاسـية; ا
وهـــنــا يــجـب أن تــتــرك الـــكــتل
رشح السـياسـية أمر اخـتيـار ا
لـلـمـتـظاهـرين ,وخـصـوصًـا أنه
كن يقـود حكـومـة انتـقالـية ,و
ـــرجـــعـــيــة أن يــكـــون مـــوقف ا
الـــــفــــــيـــــصل فـي ذلك مـن خالل
الـتـوجـيـهــات والـنـصـائح الـتي
تــقـدمـهـا لــلـطـبــقـة الـســيـاسـيـة
والــــشــــارع ,في أن تــــوضح أو
تـــؤيــد مـــواصـــفـــات من ســوف
يـشــغل مـنـصب رئـاسـة مـجـلس

الوزراء القادم.
وهـنـاك من طـرح أسـمـاء لثـالثة
شخصيات من أجل جس نبض
الــشـارع حـيــالـهـا ,إن بـعـضـهـا
يـحـظى بـتـأيـيـد أغـلب الـكتل أو
سـوف تـضـطـر لـلـقـبـول ,مـقـابل
عدم قبول اسـتقالة برهم صالح
وتــولي رئـيس مـجــلس الـنـواب
ــنــصب رئــاســة اجلــمــهــوريــة
والـــوزارة في الــــوقت نــــفـــسه,
ـدة شهـر واحد حلـ اختـيار و
رئـيس جــديـد ومـن ثم حـكــومـة

جديدة.

أطراف معنـيّة بجانبيّ الصراع
إبــتــدأت بــبــوادر تــصــريــحــات
متـشـنّـجـة بـ الـسـيـد الـرئيس
الــســيــسي والــرئــيس الــتــركي
الـسـيــد أردوگـان كـمــا أوردتـهـا
وســــــائـل اإلعالم هــــــذه األيّـــــام
والـــعـــام 2020 عــــلى األبـــواب
واجلروح الـعميقـة في الشعوب
التـنـدمل بـســهـولـة أو بـسـرعـة.
وأقـول عسـى األيَام أن يـرجعن
قـومــاً مـثــلــمـا كــانـوا وعــاشـوا
وحـــمـى الـــله أرض الــــعـــروبـــة
وأهــلـــهـــا في لـــيـــبــيـــا وفي كل

صوب وحدب!
 UłU−²Šù«Ë m½u   m½u¼

في الــــــتــــــاسـع مـن حــــــزيـــــران
(يــونــيـــو) إنــدلــعـت في هــونغ
كونغ  سلسـلة من اإلحتجاجات
ــعــارضــة لـتــعــديالت قــانـون  ا
ــطـلـوبــ لـلــعـدالـة أو تــبـادل ا
ـاء. وعــلى مــايــســمّى بــثــورة ا
مدى 183 يـوماً كـانت النـتائج

كما يلي:
أكثر من  11 قتيالً

أكثر من  2,600 جريحاً
ــــعـــتـــقــــلـــ زاد عن عــــــــــدد ا
5,947 شــخـــصــاً لــغـــايــة يــوم

.2019/12/8
كـان طلـبـة اجلامـعـة في طلـيـعة

التظاهرات اإلحتجاجيّة.
 «dzUD « WK UŠØ5B «

في 17 ك1 (ديـســمـبــر) أكــمـلت
جتـمـيع وبـنـاء حـامـلـة طـائـرات
صـيـنـيّـة من صـنع مـحـلّي وهي
الثـانية في اإلسطـول العسكري
الـبـحــري الـصـيــني. وكـانت قـد
إنــطــلـــقت حــامــلـــة الــطــائــرات
الصينيّة-اجليل األول- في يوم
 26نــيــســان(ابــريل) من الــعــام

.2017
ومـدرج احلـامــلـة يـتّـسع ل -38
 40طـــــائــــرة بــــاإلضـــــافــــة الى
متطلّبات كاملة بالعدد والعدّة.

 •الهند/ تظاهرات
تــــــظـــــاهـــــرات فـي شـــــهـــــر ك1
ــديـــنــة كــلــكــتــا (ديــســمــبــر) 
الـهنـديّة إحتـجاجـاً على إصدار
ـنح اجلــنـسـيّـة قـانـون جــديـد  
الهندية لـلمتقدّم من مواطني
الـدول اجملـاورة ويــسـتـثـني من

. سلم ذلك ا
b¹—b  w  ŒUM*« dÒOG²  ≤μ dLðR*«

 ب يومي 2-13 من شـهـر ك1
(ديسـمبـر) إنـعقـد مؤتـمر األ

ــنــاخ الـذي ــتــحـدة لــتــغــيّـر ا ا
يـحــمل الــتـســلـسل 25 أو كــمـا

يعرف(سي. أو. پي 25). 
ــؤتــمـــر مــاحتــقق من يــتــابـع ا
مـقـررات مـؤتـمـر پـاريس 2015
ومـــــســـــؤولــــــيّـــــات الـــــدول في
ــسـبّــبـة انــبـعــاثــات الـغــازات ا
لإلحــتـــرار  ومــعـــدّالت ارتــفــاع
درجـــــة احلــــرارة عــــلـى ســــطح

كوكب األرض.
ــــــوضـــــوع لـــــلــــــمـــــزيــــــد عن ا
ـكن ــؤتــمــرات الـســابــقــة  وا
الـــــرجــــوع الـى عــــدد جـــــريــــدة
الـــزمــــان الــــصــــادر  بــــتــــاريخ

.(2017/7/11
 •القمّة اخلليجيّة األربعون

قــمّــة مـــجــلس الــتــعــاون لــدول
اخلــلــيـج الــعــربي الــتي حتــمل
الــتــســلــسل 40   إنــعـقــدت في
مـلـكة الـعربـية الـسعـوديّة في ا
هـذا الـشـهـر ديـسمـبـر بـحـضور
رئـــيس وزراء قــطـــر بــعــد تــأزّم
الـــعالقــة مع قــطـــر مــنــذ شــهــر
حــزيـــران (يــونــيـــو) من الــعــام

.2017
ـراقـبـون هـذا الـلـقاء ويـعـتـبـر ا
ثـابة مـصـاحلة هـجولـة حيث
يترتّب على قطـر تنفيذ أكثر من
عــشـرة شــروط لـعــودة الــعالقـة
الـطــبـيـعــيـة بـضــمـنـهــا حتـديـد
طــبــيــعــة عالقــتــهــا مع تــركــيــا

وإيران.  
ربّـــمــــا أمـــيـــركـــا  التـــريـــد رأب
ـنـطقـة ألنـها الـصدع بـ دول ا
ــــــعــــــدّات واألدوات تــــــبــــــيـع ا
ـتصارعة في مـنطقة لألطراف ا

اخلليج وفي في كل مكان.
ÂbI « …d

ألوّل مــــرة في تــــاريـــخـه تُـــوّج
فــريق لـــڤــرپــول كــبــطل ألنــديــة
الــعـــالم يــوم  21من شــهــر ك1
)ديسمـبر) في مسابقـة البطولة
الـــتي أقـــيـــمت في الـــعــاصـــمــة

القطريّة الدوحة.  
أمّـا لـقـــــــاء كالسـيــكـو الـدوري
األســـپـــاني لـــكــرة الـــقـــدم  بــ
ـــ بــرشــلـــونــة وريــال الـــغــر
مـدريد يـوم األربعاء /2019/12
18 فقد إنـتهى بنتيـجة التعادل
الـصــفـري (صــفـر-صــفـر) وهي
نــتــيـجــة لم حتــدث مــنــذ شــهـر
تـشــرين الـثـاني -نـوڤـمـبـر- من
الـعام 2002. ويـعـتقـر أنّ هـناك
ضــربـتي جــزاء لم يـحــسـبــهـمـا

احلكم  ولم يلجأ بهما الى حكم
الڤديو(ڤار).

WO½UD¹d³ «  UÐU ²½ù« 

في يــــوم 2019/12/12 تــــوجّه
ـتـحدة ـمـلـكة ا الـنـاخبـون في ا
وآيرلندا  الى صناديق اإلقتراع
ـثّـلـيهـم في مـجلس إلنـتـخـاب 
الــعــمــوم الـــبــريــطــاني في أول
إنـــتــخــابـــات جتــري فـي شــهــر

ديسمبر منذ العام 1923.
ـؤثّر لقـد كان احملـور الـفاعل وا
فـي الـــــنـــــتـــــائـج هـــــو  مـــــضي
ـنتخبة في إجراءات احلكومة ا
ــتــحــدة من ــمــلــكـة ا خــروج  ا
اإلحتـد األوربي وتــأمـ شـبـكـة
ـرور احلـمـايـة( نـقـاط حـدوديّـة 

البضائع).  
فــــاز  بـــاإلنــــتــــخـــابــــات حـــزب
احملــافـــظــ مع فـــقــدان واضح
ـقاعـد محـسوبة حلزب العـمّال 

. له منذ سن
بــتـــاريخ 2019/12/20 صــوّت
ــان الـبـريـطـاني بـأغـلـبـيّـة الـبـر
) حلـكـومـة (358 نعم- 234 كالّ
بــوريس جــونـــســون لــلــمــضي
بــإجــراءاتــهـــا وتــنــفــيــذ خــطّــة
خــروج بـريــطـانــيــا من اإلحتـاد

األورپي يوم 2020/1/31.
ونـذكـر هـنـا أن اإلحتاد األورپي
عـاهـدة مسـترخت قد تـأسّس 
عــــام 1993 ويــــضم 28 دولــــة
نفـوسهـا مجـتمـعة 513 ملـيون

نسمة.
إذن يــــــــوم 2020/1/31 هــــــــو
مــوعـــد طالق بـــريـــطـــانــيـــا من
اإلحتـاد األورپي كـمـا عـبّـر أحـد
ـان في اإلجـتـماع أعـضـاء لـلـبـر

أعاله.
mM¹uÐ  «dzUÞ

قـرار لــشـركـة بـويـنـگ لـصـنـاعـة
الـطائـرات بإيقـاف انتـاج النوع
بــويـنگ 737 بـسـبـب حـادثـتـ

لــهــا لـيــبــقى لــديــهــا فـقط 400
طــائـــرة من هـــذا الــنـــوع ونــقل
الــعــامــلــ الـى مــعــامل تــنــتج

أنواعاً أخرى.
∫ÂU²)« —uDÝ

ربّــمـــا اليـــســـرّ  بـــائع الـــزهــور
نـفــسه لــكـنّه بــالـتــأكـيــد  يـسـرُّ

الناظرين. 
 بـحـلول الـعام 2020 لكم وردة
بــعــطــرهــا ولـونــهــا وصــوتــهـا
وشـكلـهـا وإصالـتـها في بـطـاقة

عراقيّة!  
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W UI²Ýô« V ²%Ë ‚«—Ë_« jK ð ô v²Š UNH u  ÊUOÐ

rNK  ¡UH)« w  U √ ¨ÂUF « Í√d « ÂU √ «c¼ UNM  tOłu²Ð

Æ—«dI « «c¼ w  dO³  qšbð

øtOłuð Â√ W UI²Ý≈ ÆÆ fOzd « —«d
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