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شـــمــال األطـــلــسي الـــتي تـــقــودهــا
تحدة. الواليات ا

ومـــــنـــــذ مــــطـــــلع  2015 قُـــــتل 58
أميركيا وفقـا للرئيس أشرف غني

هذا الشهر.
وفي نفس الفـترة قُتل  30 ألف من
عــــنــــاصـــــر الــــشــــرطـــــة واجلــــيش
األفغانـي بحـسب غني وهو رقم
ـا أُعلن عـنه في أي أعـلى بـكـثـيـر 

وقت مضى.
وكـثـفت حــركـة طـالـبـان هــجـمـاتـهـا
عــلى الــقـوات األمــيــركــيــة مـا أوقع
عــددا قـيــاسـيـا مـن اإلصـابـات رغم
مــسـاع حــثـيــثـة تــبـذلــهـا الــواليـات
ــتــمـردين إلى ــتـحــدة الحــضـار ا ا

محادثات سالم.
ــتــحــدة مــنـذ وتــســعى الــواليــات ا
انـــدالع الــنـــزاع قــبل أكـــثــر من 17

عاما للخروج من احلرب.
اي خليل وفد األمـيركي ز ويقود ا
زاد جــهــودا لــلــتــوصل إلى اتــفــاق
سالم مع طـالـبـان قـبل االنـتـخـابات
الــرئـــاســيـــة في أفــغـــانــســـتــان في

قبل. نيسان/أبريل ا
والـتـقى وفـد من طالـبـان خـليل زاد
في الــــــــــدوحــــــــــة في تــــــــــشــــــــــرين
األول/أكــــــــتــــــــوبــــــــر وتــــــــشــــــــرين
ــنـاقــشـة إنــهـاء الــثــاني/نـوفــمـبــر 

النزاع في أفغانستان.
وأصــــيب رجل فـي إطالق نـــار وقع
خالل شـــجــــار في مـــركــــز تـــســـوق
مــزدحـم في نــيـــوجــيـــرزي في يــوم
ـعــروف بـ"اجلـمــعـة احلـســومــات ا
األسـود" أو "بالك فـرايـدي" بـحسب
ـا أثـار الـذعـر في أكـثر الـشـرطـة 

أيام التسوق ازدحاما في العام.
ولم تـــتـــضح بــعـــد أســـبــاب إطالق
النـار ألن اجلريح يـرفض التـعاون
لـكن إطالق الـنـار تـسـبب في إخالء
مركز "جـيرزي غاردنز" فـيما هرعت

كان. الشرطة إلى ا
وأظـهــرت تـسـجــيالت نـشــرت عـلى
مــــواقع الــــتـــواصـل االجــــتـــمــــاعي
ـتــسـوقـ وهم يــخـتـبـئــون فـيـمـا ا
طُـلب من آخـرين "االنـحـنـاء". وكتب
الــبـعـض عـلى تــويــتـر أنــهم ظــنـوا

أنهم يتعرضون لهجوم مسلح.
وذكرت وسائل إعالم محلية أن 25

ألـف مـــتـــســـوق تــــوافـــدوا إلى ذلك
ركز في يوم احلسومات. ا

وقــال الــلـــفــتــنــانت تــود كــيــلي من
دائــرة شـــرطــة الــيــزابــيث لــوكــالــة
فــــرانس بــــرس "إنــــهــــــــا حــــادثــــة

معزولة".
وأضـاف "أصيب رجل في مـعـصمه
ــركـز الـتـسـوق جـيـرزي في رواق 
غـاردنـز... لم نـقم بـتـوقـيف مـشـتـبه
به والضحـية ال يتـعاون في حتديد
ـشـتـبه به. مـركـز الـتـسـوق هـويـة ا
يــخــضع حلـــمــايــة و إخالؤه في

رحلة". هذه ا
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وغــالـبــا مـا تــتـســبب خالفــات بـ
تسـوق الباحثـ عن حسومات ا
في يـوم "اجلـمـعـة األسـود" بـأعـمال
عــنف. وقــتل  11أمــيــركــيــاً وجــرح
 116آخــرين مــنـذ  2016 في مــثل
هذا اليوم بحسب موقع الكتروني

مختص.
وقُـتل تـلمـيـذ وجُـرح تسـعـة آخرون

{ كـــابـــول (أ ف ب) قُـــتل جـــنـــدي
أمــيـــركـي في أفـــغـــانــســـتـــان امس
الــــســـبت حـــسب مــــا أعـــلن حـــلف
ــا يــرفع عــدد شــمــال األطــلــسي 
العسكري األميركي الذين قتلوا
في الدولة التي تمزقها احلرب إلى

تسعة هذا العام.
ولم تـــنــشـــر بــعـــثـــة األطــلـــسي في
أفــغــانـســتــان قــوة "الــدعم احلـازم"
عـلى الفـور تفـاصـيل حول اجلـندي
-- وهــو ثــاني عــســكــري أمــيــركي
يقتل في أفغانستان هذا الشهر --

أو حول ظروف مقتله.
وتــأتي احلـادثـة في أعــقـاب مـوجـة
مـن الـهـجــمـات "من الــداخل" هـزّت
ـكــلـفـة تـدريب الـقـوات األجــنـبـيـة ا

ومساعدة اجليش االفغاني.
وكان برنت تايلور من والية يوتاه
األمـيركـيـة ووالد لـسبـعـة أبنـاء قد
قــتل فـي هـجــوم "من الــداخل" عــلى
مـا يـبـدو في كـابـول في  3تـشـرين

الثاني/نوفمبر.
وتــطــلق الــقــوات األمــيــركــيـة عــلى
الـهـجـمـات الـتي يـشـنّـهـا جـنـود أو
شـرطـيـون أفـغان عـلى الـعـسـكـري
األميركي الذين يؤازرونـــــــهم أو
يــدربــونــهم اسم "هــجـــــــــمــات من

الداخل".
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ـاثـل ويـأتي ذلك بـعد هـجـوم 
فـي تــشـــريـن األول/أكـــتــوبـــر عـــلى
عـــنــاصـــر من حـــلف األطــلـــسي في
واليـة هــرات الــواقـعــة في الــغـرب
وهـجـوم آخـر اسـتــهـدف اجـتـمـاعـا
أمـنـيــا في واليـة قـنــدهـار (جـنـوب)
بــحـضــور اجلــنـرال ســكــوت مـيــلـر
قـــــائـــــد قـــــوة احلـــــلف والـــــقـــــوات

األميركية في أفغانستان.
وجنـا مـيـلـر فـي الهـجـوم لـكـن قـائد

شرطة قندهار قتل.
وقــــتل أكــــثــــر من  2200 جــــنــــدي
أميـركي في أفغـانستـان منـذ الغزو
بـقــيـادة أمـيـركـيـة في  2001 الذي

أطاح بنظام طالبان.
وتراجع عدد اإلصابات في صفوف
القـوات األميـركيـة بشكل كـبيـر منذ
نـــهــايــة  2014 مع تـــولي الــقــوات
األفغانيـة مهام األمن من قوة حلف
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السـعودي جـمال خـاشقجي في
قـنـصــلـيـة بالده في اســطـنـبـول
فـي الـــــــثــــــــانـي من تــــــــشــــــــرين
ملكة االول/أكتوبر ما عـرّض ا
لــــواحـــدة من أســــوأ أزمـــاتـــهـــا

الدبلوماسية.
وفي أيــار/مـايـو الــفـائت شـنّت
الــسـلــطـات الــســعـوديــة حـمــلـة
اعـــتــقـــاالت طــالت  17نـــاشــطــاً
ونـــاشـــطـــة بـــارزين فـي مـــجــال
ـرأة وخصوصـا نساء حقوق ا
كنّ يــنـشـطن في ســـــــــبـيل نـيل
ـرأة احلقّ في قـيـادة الـسـيارة ا
وإنــــهــــاء وصـــــــــــايــــة الــــرجل

عليها.
واتـهـمت الـسـلطـات الـسـعـودية
ـصـالح الـنــشـطـاء بـ"اإلضـرار 
ـمـلـكـة الـعـلـيـا وتـقـد الـدعم ا
ـــعـــنـــوي لـــعـــنـــاصــر ـــالي وا ا
مـــعـــاديـــة في اخلـــارج" فـــيـــمــا
اتـهـمتـهم وسـائل إعالم مـوالـية

بـشـــــــــكل مـتـــــــــكـرّر لـلـصـعق
الكـهربائي واجلـلد بالـسياط ما
جعـــــــل البعـــــــــض منهم غير
قــــــــادر عـــــــــلـى الــــــــوقــــــــوف أو

ـــــــشي. ا
ـنظـمة احلـقوقـيّة أنّ وأضافت ا
واحـداً عـلى األقلّ من الـنـشـطـاء
 تــعـلــيـقه مـن الـســقف فـيــمـا
تعرّضت معتقلة أخرى لتحرش
جـنـسي من قـبل مـحـقّـقـ كانت

وجوههم مغطاة.
من جـــهـــتـــهـــا قـــالـت مـــنـــظـــمــة
"هــــيـــــومن رايــــتـس ووتش" في
بيان مـنفصل إنّه بـاإلضافة إلى
الـــــتــــعـــــذيب تـــــعـــــرّضت ثالث
نـــاشــطـــات "لـــتــقـــبـــيل وعـــنــاق

قسري".
وتأتي هـذه التـقاريـر في الوقت
الــذي تــواجـه فــيه الــســعــوديــة
ـيـة مــكـثّــفـة عـلى انـتــقـادات عــا
ـة قـتل الـصـحافي خـلـفـيـة جـر
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باإلضـافة إلى أسـتاذين فـي اعتداء
على مدرسة مهنية في جنوب غرب
الـــصـــ نـــفّـــذه شـــاب حـــسب مـــا

أفادت وسائل إعالم صينية.
ـــدرســة وحـــصل االعـــتـــداء عـــلى ا
ــهـنــيــة لـلــنـــــــقل والــتـواصل في ا
أنـــــيـــــنغ فـي إقـــــلـــــيم يـــــونـــــان في
جـنـــــــوب غـرب الـبالد في ظروف
لم تـــعـــرف بــعـــد.وبـــحـــسب بـــيــان
نـشرته بـلديـة أنيـنغ مسـاء اجلمـعة
عــــلى مــــوقع "ويــــبــــو" الــــصـــيــــني
هاجم للـتواصل االجتـماعي فـإن ا
الذي يبلغ عشرين عاماً عُرف باسم
عائلـته فقط يانغ أصـاب أستاذين
وعـشـرة تـالمـيـذ أحـدهم تـوفي في

ـــســتـــشــفـى.وكــان يـــانغ الــذي  ا
ــدرسـة تـوقــيــفه يـدرس فـي هـذه ا
ــاضـي. وتـأتـي هـذه حــتى الــعـام ا
ـــــأســـــاة بـــــعـــــد أن قـــــتل ســـــائق ا
اخلمـيس خمـسة أطـفال وجرح 19
آخرين دهسا عنـدما كانوا يعبرون
الـشـارع أمـام مدرسـة ابـتـدائـية في
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ـوضـوع برمـته يـثـيـر الـسـخـرية  الأشـعـر بـالـدهـشة بـصراحـة شـديـدة ا
وضوع نعم احليرة الأعلم أين أدرج هذا ا مطلقا لكني أشعر باحليرة 
هل أدرجه في فقرة صدق أو ال تصدق ? أم في صفحة عجائب وغرائب
الدنـيا ?!!! عـلى فـكرة سـبعـة مـليـار دينـار مـبلغ اليـستـهـان به  لكن كـما
تعودنـا وعودنا الكـبار الذي يـزعمون الـدولة بأن النـستغـرب من مايحدث
ال العام وحتى حادثة من أهوال في الشارع العراقي إبتدأءا من هدر ا
الغـرق هـذه  واحلـجج واألقـاويل الـتي التكـاد تـفـقه! في حـ ان الـعالم
كله يـتـرقب هـطول األمـطـار بأعـتـبارهـا مـصـدر للـرزق كي تـنعش االرض
وحتيي الزرع فهي أجمل نعم الله علينا  الـيوم في العراق نعتبرها نقمة
ألنها تسببت بإتالف مااليقل عن سبـعة مليار دينار من زخة مطر واحدة
ـستـعـان من جمـلة مـاقرأت في مابـالكم ان كـان سيـل من األمطـار الله ا
جـاء تـصريـح للـخـبـيـر اإلقـتـصادي إسـتبـيـان اخلـبـر الـصح من الـعـجب
دعو باسم جـميل إنطوان  حـيث عزا الى ان تلف السـبعة ملـيار دينار ا
في مصـرف الـرافـدين نتـيـجة مـيـاه األمـطار الى اإلهـمـال والـتقـصـير من
ية تـضيف مـادة مطـاطية كـاإلسفـنج عند صـارف العـا اإلدارة وقال ان ا
يـاه كون الـقاصات ـنع تسـرب ا بوابـات القـاصات الـعمالقـة بالـتصـميم 
غالبا ماتوضع في سراديب البـنايات وأضاف الى ان قاصات الرافدين
ة إضافة الى تـعرض التربة الـسفلية ـادة ومتهالكـة وقد خالية من تلك ا
ـياه داخل قـاصـات األمـوال وبـالـتالي ـا أدى الى تـسـرب ا الى تـكسـر 
ـا أدى الى تـلف تـلـك األموال ـيـاة حتـتوي عـلـى نسـبـة أمـالح عالـيـة  ا
بـحــسب قـرائـتـي لـلـنص أجــد فـيه مـن الـتـبــريـر مـايــسـد عــ الـشـمس 
قومات مصرف مثل الرافدين بسمعته وعـراقته يفتقر الى وجود أبسط ا

التي تؤمن ماله ?!! 
ـارسوهـا بكل جدارة  بات الضـحك على ذقـون الشـعب حرفتـهم التي 
هل يكون جزاء الفرد الـعراقي الذي إنتخبـكم وصوت لكم وصفق وهلهل
ح دخولـكم يكـون جزاءه بهـذا الشكـل !جعلـتم منه سـخرية وإضـحوكة
امام كل الشعوب  أهـنتم كيانه بكل مـاحتمل الكلمـة من معان اآلهانة 
ـاء  ماهو إصحى يـافرد ياعـراقي يامن تـنام ومن حتت قـدميك يـسري ا
مـصـيـرك كـشـعب سـلم مـقـالـيـده الى أنـاس الذمـة والضـمـيـر  يـحـاولون
بـشــتى الــطـرق تــشـتــيـتك  لــكن هــذه االفـعــال التـنــطـلـي عـلى الــعـقالء 
بلغ متوفر متلكات الشعب في ح ان هذا ا مايؤسفني هو األستهتار 
ـبـادرة باإلعـمار  إعـمـار ما تـدميـره من بـنى حتتـية كان األجـدر بهم ا
ا نلجأ الى الكدية من بقية الدول ومساكن ومؤسسات حكومية أفضل 
اجملاورة  فـهـنـاك ناس مـشـردة مابـ الـهـياكل واخملـيـمـات الرخـيـصة 
خاصـة في فـصل الـشتـاء ومع هـطـول هـذا الكم من سـيل األمـطـار الذي
تسبب بتـلف سبعـة مليار ديـنار  تصـور عزيزي الفـرد العراقي ان هطل
عليك  سيل من االمطار وانت جالس في خيمـة مع عائلتك ماهو مصيرك
طر الذي تسلل الى القاصات وأتلف مبالغ طائلة ماذا عساه ان يفعل فا

في خيمة ?!!
ـتداول هـو فـعال سبـعة مـليـار ليس الـضعـف ـبلغ ا هذا طـبعـا اذا كان ا
كن حـصرها  جل مانـتمناه ان نرى مشـاكلنا بـاتت كثيرة ال كما قيل 
يــومـا مــا رقــابــة من كل الــنــواحي وعــلى جــمــيع األصــعــدة كي نــشــعـر
بإنسانـيتنا وحـقنا في الـوجود كسائـر البشـر  فمنذ سـنوات ونحن على

هذا احلال ونستمر على ماهو عليه الى إشعار آخر .
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مدينة هـولوداو في إقليـم لياونينغ
 . بشمال شرق الص

وأفــــادت وكــــالـــة أنــــبــــاء الــــصـــ
اجلــديـــدة الــرســـمــيـــة عن إصـــابــة

أستاذين و 17قاصراً.
WOłË“ q UA

واخــتـار الــسـائق الــبـالغ  29عـامـاً
وهــــو عـــــاطل عن الـــــعــــمـل ولــــديه
مـــــشــــاكـل مع زوجــــتـه أن يــــدهس
" بــحـــسب ضـــحـــايــا "عـــشـــوائـــيـــاً

الوكالة.
فــفي نـيـسـان/أبــريل قـتل رجل في
الثامنة والعشرين من العمر تسعة
تالمذة طعـنا بالـسك في مـقاطعة
شاجني (شـمال). وقـد أُعدم الـشهر
ـاضي. وهـو قـال لـلــمـحـقـقـ إنه ا
وجـات سخريـة عندما كان عـرضة 

درسة. كان تلميذا في هذه ا
وفـي كـانـون الــثـاني/يــنـايـر 2017
هــــــاجـم رجل تـالمـــــذة فـي روضـــــة
أطـفـال في غـوانـغـشـي (جـنـوب) ما

أسفر عن جرح  11منهم.

{ دبي (أ ف ب) أعـربـت مـنـظـمـة
العفـو الدوليـة اجلمعة عن "قـلقها
الـــشــديـــد" من قـــمع الـــســـلـــطــات
البحرينـية للمعارضـة السياسية
قــبل يـوم مـن إجـراء االنـتــخـابـات

التشريعية.
وقال ديف كيني وهو باحث في
نـظمـة في بيـان أنه في الـعام ا
ـاضـيـ  "احـتـجـاز وتـخويف ا

عارضة السياسية". وإسكات ا
وأكــد الـبــيــان "نـدعــو الــسـلــطـات
ـــســـتـــمـــر لـــوقـف هـــذا الـــقـــمـع ا
ــتــصــاعــد والـســمــاح بــحــريـة وا
ا ـعارضة  التعـبير لألصوات ا

ذلك أولــــئك الــــذيـن يــــعــــارضـــون
لكي". النظام ا

ـكن لشـركاء وتـابع كيـني أنه "ال 
وحلـفاء البـحرين الـدولي الـبقاء
صــامــتــ وعـــلــيــهـم اســتــخــدام
نـفـوذهـم لـلضـغـط عـلى الـسـلـطات
ــعـايـيـر الــبـحـريـنــيـة لاللــتـزام بـا

الدولية".
ولن يـــكـــون بــإمـــكـــان "جــمـــعـــيــة
الوفاق" الـشيعـية وجمـعية "وعد"
الـــعـــلــــمـــانـــيـــة أن تـــشـــاركـــا في
االنتـخابات بـعد تـضييق سـلطات
البـحرين عـليهـما عـبر سلـسلة من
الـتعـديالت القـانـونيـة التي أقـرها

ـلك حـمد بن الـعـاهل الـبحـريـني ا
عيسى آل خليفة.

وحـظـرت الـسـلــطـات الـبـحـريـنـيـة
ـــــعـــــارضــــ عـــــلـى احلــــزبـــــ ا
الــرئـــيــســـيــ فـي الــبالد وهـــمــا
جمعية الـوفاق الشيعـية وجمعية
قراطي (وعد) العمل الوطني الد
الـــعــلـــمــانـــيــة طـــرح مــرشـــحــ

ان. للبر
وتــشــهــد الـبــحــرين اضــطــرابـات
متـقطعـة منذ قـمع حركة احـتجاج
في شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر  2011 في
خــضم احــداث "الـربــيـع الـعــربي"
قـادتهـا الـغـالـبـية الـشـيـعـيـة التي

تـطـالب قـيـاداتـهـا بـاقـامـة مـلـكـيـة
ـــمـــلـــكـــة الـــتي دســـتـــوريـــة فـي ا

حتكمها ساللة سنية.
وتالحق الــســلــطــات مــنــذ 2011
مـــعــارضـــيـــهـــا وخـــصــوصـــا من
الـشيـعة وتـصدر بـحقـهم أحكـاما

قاسية.
وبـدأ الــبـحــريـنــيـون صــبـاح امس
الـــســـبت الـــتـــوجه إلـى صــنـــاديق
االقـتـراع النــتـخـاب مــجـلس نـواب
جـديـد في غيـاب حـملـة انـتخـابـية
حقيـقة أو منـافسة حـادة بعد منع
شاركة ـعارض من ا السلطات ا
ـــــعــــارضــــة فـي مــــقــــابـل دعــــوة ا

مناصريها للمقاطعة.
ولن يكون بـإمكان "جمـعية الوفاق"
الـــشـــيـــعـــيـــة وجـــمـــعـــيـــة "وعـــد"
الــــعـــلـــمــــانـــيـــة أن تــــشـــاركـــا في
االنـتخـابـات بعـد تضـيـيق سلـطات
الـبحـرين عـليـهمـا عـبر سـلسـلة من
الـتـعـديالت الـقـانونـيـة الـتي أقـرها
ـلك حـمـد بن الـعـاهل الـبـحــريـني ا

عيسى آل خليفة.
وفتحت صنـاديق االقتراع في تمام
السـاعة الثـامنة صـباحا بالـتوقيت
احملـلي وستـغلـق السـاعة الـثامـنة
ــرشــحـ في مــسـاء.ويــبــلغ عـدد ا
االنتخابات النيابية  293 شخصا
يتنـافسون على  40 مقعـدا بينهم
 41 امرأة.وجتري انتخابات بلدية
أيــضـا بـاإلضـافـة إلى االنـتـخـابـات
الــــتـــشــــريـــعـــيــــة. وقـــبـل أيـــام من
االنــتــخــابـات وجّــهت الــســلــطـات
الـبـحريـنيـة الـتهم لـسـتة أشـخاص
ب"الـــتـــشـــويش عـــلـى الـــعـــمـــلـــيــة
االنــتــخــابـيــة" بــحــسب مــا أفـادت

النيابة العامة في بيان.
وقــال "مـعــهـد الـبــحـريـن لـلــحـقـوق
ـوقـراطـيــة" ومـقـره لـنـدن إن والـد
ـــتـــهــمـــ هـــو عـــلي راشــد أحــد ا
الــعـشــيـري الــعـضــو الــسـابق في
ــان مـن جــمـــعـــيـــة الـــوفــاق الـــبـــر

عارضة احملظورة حاليا. ا
وكـتب الـعـشـيـري في تـغـريـدة على
مــــوقع تـــــويــــتـــــر أنه وعــــائـــــلــــته

سيقاطعون االنتخابات.
ملكة اخلليجية الصغيرة وتشهد ا
اضـــطـــرابـــات مــنـــذ الـــعــام 2011
عندمـا قامت األجهزة االمـنية بقمع
تـظـاهـرات ضـخـمة قـادهـا الـشـيـعة
في الــدولــة الــتي حتــكــمــهــا أسـرة

لكية دستورية. سنية مطالب 
ويـبـلغ عـدد سـكـان الـبـحـرين نـحـو
 1,4مــــلـــيــــون شـــخـص يـــنــــتـــمي
ــذهب الـشــيـعي غـالــبـيــتـهم إلى ا

بحسب مصادر غـير رسمية إال أن
احلـكومـة تعـارض هذه الـتقـديرات

في غياب إحصاء رسمي.
ــــعــــارضـــة في 2014 قــــاطــــعـت ا
الــسـيــاسـيــة االنـتــخـابــات وكـانت
االولى مـــنــذ احــتـــجــاجــات 2011

ووصفتها بانها "مهزلة".
وفـي تـــمــــوز/يـــولــــيـــو 2016 حل
القضاء البحريني جمعية "الوفاق"
التي كانت لديـها أكبر كتـلة نيابية
قــــبل اســــتـــــقــــالــــة نــــوابــــهــــا في
شباط/فبراير2011 وكذلك جمعية

"وعد" العلمانية.
كــمــا حتـاكـم زعــيم "الــوفـاق" عــلي
سـلـمان بـتـهم عدة بـيـنهـا الـتخـابر
مع قـــطــر وحـــكم عـــلــيـه في إطــار
القـضيـة بالـسجن مـدى احلياة في
ــدافـعـون عن مـحــاكـمـة وصــفـهـا ا
حــقـوق اإلنـسـان بـأنـهـا "صـوريـة".
والـعالقـات بـ الـبـلـدين مـقـطـوعة
منذ 2017.وتتّهم البحرين حليفة
ـتحـدة ومـقر أسـطولـها الـواليات ا
اخلامس إيـران الشـيعيـة بافـتعال
مـلكـة وبتدريب االضطـرابات في ا
عـنـاصـر تـتّـهـمـهم "بـاالرهـاب" لشن
هـــجــمـــات ضــد قـــوات األمن لــكن

طهران تنفي هذه االتهامات.
ومــنــذ 2011 أوقــفت الـــســلــطــات
مــئـات الــنـاشــطـ والــسـيــاسـيـ
ــعـارضـ وحـاكـمـتـهم وأصـدرت ا
بــحـقـهـم عـقـوبــات قـاســيـة بـيــنـهـا
ؤبد وجتريدهم االعدام والسجن ا
من اجلــــنــــســـيــــة وتــــعـــامـــــــــلت
بـــقــــــســوة مع أيـــة احــتــجــاجــات
ضـدهـا في عـمـلـيـة قـمع قـتل فـيـهـا
ــتـــــــــظــاهــرين وفق عــشـــــــرات ا

التقـــــديرات.
وال تـتـســامح الـسـلــطـات حـتى مع
ـعارضـ السـلـميـ لهـا وقامت ا
بــســجن الــعــديــد مــنــهم وبــيــنــهم

الناشط البارز نبيل رجب.

ـقالـة في منشـور كُتب عن أحـد النواب الـفاسدين شاهدت عـنوان هذه ا
راقبة الفساد والنزاهة) ينتمي انيـة مهمة  (بعد اختياره رئيساً للجنة بر
إلى كـتـلة تـدّعي األصـالح وتدعـو له  ولـكن غـالـبـيـة وزرائـهـا الـسـابـق
ونوابـهـا الـسابـقـ واجلـدد علـيـهم شـبـهة فـسـاد بل إن الـفسـاد يـتـلبس
أغلـبـهم من أخـمص أقدامـهم إلى أعـلى شـعرة فـي رؤوسهم الـفـارغة من
واطن وهذا ينـطبق على الغالبية العظمى الشرف والغيرة على الوطن وا
ن اشتـركوا في الـعمـليـة السـياسـية  وأداروا دفـتهـا على عـلم ومرأى
نـطقي أن ال يـعلم ! فـهل من ا ـعمـم عـممـ وغيـر ا من رؤساء كـتلـهم ا
رئيس الكتـلة عن النائب والـوزير الذي ينتـمي لكتلـته  كيف كان  وكيف
تلكون حتى إيجار دورهم  اصبح  نعم جاءا من قاع اجملتمع حفاة ال
لـيـارات والعـقارات في الـداخل واخلارج ٠٠٠ هل من تـلكـون ا واليـوم 
عـقول أن رئـيس الكـتلـة لم يسـمع باخلـبر الـذي تنـاقلـته وسائل األعالم ا
عن قيام هيئة النزاهة بإعادة عقار في الكاظمية استولت عليه زوجة أحد
ـالي من ـتـلك هـو نـفسه ا سـؤلـ الـفـاسـدين ( حـد الـنخـاع والـذي  ا
الـدوالرات والـكــثـيـر مـن الـعـقــارات والـفـنــادق والـفـلـل في داخل الـعـراق
وخارجه وقبل أن يسـلط على خزائن العـراق كان عامالً في أحد محالت
بيع الهواتف الـنقالة في لـندن ولقد سرق ولي نـعمته صاحب احملل٠٠٠)
ن  ألم يسمع رئيس الكتلة بهذه الفضيحة التي سبقتها من الفضائح 
مارسـهـا أتـبـاعه ومـريدوه والـذي تـسـيـدوا ومارسـوا الـسـرقـات والرذائل
ـنـاصب بـفـضل تـلك الـكـتل التـي جائت بـهم من ألنهـم وصلـوا إلى تـلك ا
قاع اجملتمع وسلطـتهم على رقاب الناس وأمـوالهم! أهذه األمانة ياسادة

التي أأتمنكم عليها اجملتمع بجهله وغفلته٠
قراطية ال تصلح جملتمع جاهل ألن أغلبية من يقول برناردشو ( أن الد

... ستحدد مصيرك)٠
نعم يـاسـيـداتي وسـادتي  يامـثـقـفي الـعراق وجـهـابـذته ياعـمـال الـعراق
وفالحيه يـاطالب العـراق وعلـماءه يـاكل العـراق  لقـد ضاع الـبلـد وهو

على حافة الهاوية  إن لم يكن قد سقط فيها ! فهل من منقذ?
ـوجَه بـفكر احلـزب والسيد ـئة إن لم يكن أقل مـن اجلهلة ا عشرون با
ـرجعـية تـقول والشـيخ يقـررون مصـيـر العـراق مصـيري ومـصـيرك  وا
اجملــرب اليــجــرب ولــكــنــهــا اخــيــراً قــالت جــربــوا اجملــرب  ودعتْ إلى
ُجـرب الفـاسدين والفـاشل وكأن اإلسراع في تشـكيل احلكـومة( من ا

نساء العراق عجزن أن يلدن غير هذه احلثالة) ٠
يا مـرجـعـيتـنـا الرشـيـدة هل من كـلمـة تـقـولوهـا فـيهـا رضى لـله ولـرسوله

? ستك سك وا وألوصيائه وللمواطن ا
يامرجعيتنا الرشيدة : النعاني من نقص األموال بل من زيادة اللصوص
: الــقـــول ألدوارد غــالـــبــاتــو٠ وأغـــلب الـــلــصـــوص من أحــزاب األسالم
ا تمتلك الدولة تلكون من السالح أكثر  السياسي ومليشياتهم الذين 
كـمـاً ونـوعـا! فـهل مـن صـوت وصـرخـة وفـتـوى من قــبـلـكم ألنـقـاذ الـوطن
رجع الـكبير واطن? أنا أقـرأ في التأريخ فـتوى التـنباك الـتي أطلقـها ا وا
في حـيـنـهـا الـشـيخ مـحـمــد حـسن الـشـيـرازي وهـو في سـامـراء فـغـيـرت

قاييس في ايران٠ ا
ر به الـعراق هذه األيام  لم يـحصل في كل تـاريخه الطويل  أن الذي 
ـلكية وخصوصاً مـنذ نشـأة الدولة الـعراقية احلـديثة عـام ١٩٢١مروراً با
تعاقبة ( عدا فترة الزعيم عبد الكر قاسم) من سيطرة واجلمهوريات ا
تـخلف والتـجاذبات ليـشيـات والفكـر الغنـوصي ا األحزاب األسالميـة وا
بـ دول اجلـوار الـتي جـعـلـت من الـعـراق سـاحـة لـتــصـفـيـة صـراعـاتـهـا
ذهـبية والـسيـاسيـة واالقتصـادية وهـذا كله يتم وتناقـضاتـها الـقوميـة وا
بأدوات وشخوص وكتل عراقية أجتنب ذكرها ليس خوفاً ولكن حلرصي
قاضاة ارسي السياسـية  ولكي ال أعطي ذريعة لـهؤالء الصعالـيك من 

اجلريدة التي أكتب لها٠ 
عـقول أن يـحكم في دولـة سومـر وأكد وبـابل وأشور ـنطـقي وا فهل من ا
وبـغـداد مـراهق وسـارق لم يـخـتـمـر حـلـيب الـسـيـاسـيـة في فـمه ويـتـحـكم
ـعـقـول ـنـاصب وهل من ا ـصـيـر الـعـراق كـونه جـاء بـبـورصـة شـراء ا

ضرج بالدماء٠ يتحول السك ليفتح جرحاً في خاصرة العراق ا
أخيراً أقول كما قال الرصافي:

ـتلـكيه من أين يرجى لـلعـراق تـقدم ٠٠٠٠ وسـبيل 
غير سبيله

إلى الشـعب الـعراقـي رسالـتي ! هل من صـحوة
وموقف?

أساة يُنهيها! إلى أمريكا: مَنْ بدأ ا

ان النـفجان لُجـ الهذلـول وإ
وعـــزيـــزة الـــيـــوسف الـــلـــواتي
عرفن بـدفاعـهن عن حقّ الـنساء

في قـيادة الـسيـارة ومطـالبـتهن
بـــإنــهــاء وصـــايــة الـــرجل عــلى

رأة. ا

للحكومة بأنهم "خونة" و"عمالء
للسفارات".

ـعـتقالت ومن بـ الـنـاشطـات ا
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{ دبــي (أ ف ب) ونـــــــــــــــــــــــفــت
الـسـعوديـة اجلـمـعة تـقـارير عن
تعرض نشطاء سعودي بينهم
نــسـاء أوقـفـوا فـي إطـار حـمـلـة
شـنّــتـهــا احلـكــومـة هــذا الـعـام
لتـحرّش جـنسي وتـعذيـب أثناء
اسـتـجـوابهم مـشـيـرة الى أنـها

تقارير "ال أساس لها".
وقـــالت وزارة اإلعالم فـي بــيــان
ــنـظـمـة أن "الـتـقــاريـر األخـيـرة 
العفـو الدوليـة وهيومن رايتس

ووتش ال أساس لها".
ونـفى البـيـان "بشـدة" مـا وصفه
بــاالتـــهــامـــات "اخلــاطـــئـــة بــكل
بـسـاطـة".وقـالت مـنـظـمـة الـعـفو
الدولـية في تـقريـر استـناداً إلى
ثـالث شــهـــادات مــنـــفــصـــلــة إنّ
الــنـــشـــطــاء احملـــتــجـــزين مـــنــذ
أيــار/مـــايــو في ســـجن ذهــبــان
عـــلـى ســاحـل الــبـــحـــر االحـــمــر
ـــمـــلــــكـــة) تــــعـــرّضـــوا (غــــرب ا
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نامةش الفتات انتخابية في مدينة عيسى جنوب ا


