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{ بـيـروت (أ ف ب) - مع اسـتـمـرار
التـظاهـرات ضـد الطـبقـة السـياسـية
وفسادهـا في لبـنان تسـود حالة من
الــــفـــــوضى في األســـــواق مع اغالق
مــحــطــات وقــود أبــوابــهــا وارتــفـاع
أســعــار ســلع أســاســيــة واشــكـاالت
ـصـارف فـيـمـا لم حتـرك شـهـدتـهـا ا
الــســلـطــات ســاكــنـاً مــنــذ اسـتــقــالـة
احلكـومـة قبل عـشـرة أيام.وإثـر لـقاء
ب رئـيس اجلمـهوريـة ميـشال عون
ومــســؤولـ مــالــيــ ومـصــرفــيـ
سعى اجملتمعون لطمأنة اللبناني

مـؤكـدين اتـخـاذهم تـدابـيـر لـتـيـسـير
ـصارف ـاليـة لدى ا ـودع ا أمور ا
وأن "ال داعي لـلــهـلع".والــسـبت عـاد
واطـن وعـلى رأسهم طالب آالف ا
ـدارس الـذي تــولـوا لـلــيـوم الـرابع ا
ـــبــادرة إلى عـــلى الـــتــوالي زمـــام ا
شــوارع مــدن رئــيــســيـة عــدة ضــمن

ـســتـمــر مـنـذ 17 احلـراك الــشـعــبي ا
تـشـريـن األول/اكـتـوبـر ضــد الـطـبـقـة
السـياسـية بـرمتـها.وتـسود حـالة من
ـواطنـ غـير الـقادرين اخلوف بـ ا
على حتصيل ما يريدون من ودائعهم
ــصــارف ـــصــرفـــيــة مع تـــشــديـــد ا ا
إجـــــراءات احلـــــد مـن بـــــيع الـــــدوالر
واخلـشـيــة من زيـادة ارتــفـاع أسـعـار
واد الـغذائـيـة.وبات الـتجـار الكـبار ا
غــيـر الــقـادريـن عـلى احلــصــول عـلى
ــصــارف يــتالعــبـون الــدوالرات من ا
بــــدورهـم بـــاألســــعــــار ويـــبــــيــــعـــون
بـضـائـعـهم لـلـتـجـار الـصـغـار بـسـعـر
الصـرف الذي يـناسـبهم وفق مـا قال
ــســـتــهــلـك غــيــر رئـــيس جــمـــعــيـــة ا
احلـــكـــومـــيـــة زهـــيـــر بــرو لـــفـــرانس
بــرس.وأوضح "نــتــلــقى الــكــثــيــر من
الشكاوى أن الـبلد في مـرحلة فوضى
بـاألسـعـار" مـشـيـراً إلى ارتـفـاع طـال

ـواد مـن الـبــيض إلى "الــعــديـد مـن ا
الــــلــــحـــــوم واألجــــبـــــان وااللــــبــــان
واخلـضـار" بنـسب مـخـتـلـفـة.ولـلـمرة
األولى مـنـذ أكـثــر من عـقـدين ظـهـرت
خالل الـصـيـف سـوق مـوازيـة وبـات
الدوالر اليـوم يصل إلى  1800 ليرة
فـيمـا ال يـزال الـسـعر الـرسـمي لـلـيرة

ثابتاً على 1507 ليرات.
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ـؤسسات ويتـوافد الـلبـنانـيون إلى ا
التـجاريـة الضـخمـة للـتمـوين خشـية
انـقطـاع الـبـضائـع وحتسـبـاً الرتـفاع
جـديــد في أســعـارهــا.ويـأتي ذلك مع
صـارف اللبـنانـية إجراءات تشديـد ا
احلـدّ من بــيع الـدوالر خـالل أسـبـوع
فـتـحت فـيـه أبـوابـهـا بـعـد تـوقف دام
أســـبـــوعـــ جـــراء االحـــتـــجـــاجـــات
واطن الشعـبية. ولم يعـد بإمكـان ا
احلـصـول عـلى الـدوالر من الـصـراف

وإجبارها علـى إغالق أبوابها ولكن
عـادة مـا حتـصل الـتـظـاهـرات األكـبـر
والتي تـمأل الـساحـات يومي الـسبت
واألحد.وصـباح الـسـبت خرج مـئات
الــطـالب في مــســيـــرات حــاشــدة في
بـيـروت وصـيــدا وصـور جـنـوبـاً إلى
طـــــرابــــلـس شــــمــــاالً وعـــــرســــال في
الشـرق.وتـوجه الـطالب إلى سـاحات
التظاهر الرئيـسية في كل مدينة قبل
أن يــنـضـم إلـيــهم مــنـذ بــعــد الـظــهـر
متظاهرون آخرون يحملون شعارات
مـختـلـفـة ضد الـفـسـاد والسـيـاسـي
ـئات من ـصـارف.وسار ا وسيـاسة ا
أمــام قــصــر الــعــدل بــاجتــاه ســاحـة
الـــتــظـــاهــر فـي وسط بـــيــروت حتت

شعار "ال للقضاء الفاسد".
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 ومع حــــــــلــــــــول الــــــــظـالم أضـــــــاء
تظـاهرون هـواتفهم اخلـلويـة أثناء ا
ســــيــــرهم مــــردديـن شــــعــــار "ثـــورة
) أثـناء ثـورة".وقـال مـحـمد ( 18عـامـاً
مشـاركته في الـتظـاهرة الطـالبية في
بيـروت "نـريد أن نـضمن مـسـتقـبلـنا
لست مـضطـراً الى أن أنهي تـعلـيمي
وأســـافـــر ألجـــد عـــمـالً ... الـــطـــبـــقــة
ــوجـودة حــالـيــاً غـيـر الــسـيـاســيـة ا
قــادرة عـــلى تــأمــ ذلـك ولــو كــانت
قادرة على أن تفيـدنا لفعلت ذلك قبل

."  30 عاماً
ومـنذ اسـتـقـالة رئـيس الـوزراء سـعد
احلـــــــــريــــــــــري في 29 تـــــــــشــــــــــرين
األول/أكـتـوبــر حتت ضـغط الـشـارع
ليس هناك أي بوادر لتشكيل حكومة
تظـاهرون بأن تضم جديدة يطـالب ا
اخــتـصــاصــيــ من خــارج األحـزاب
الـتـقـلـيــديـة.ولم يـدع عـون حـتى اآلن
ـلـزمـة إلى االسـتـشـارات الــنـيـابـيـة ا
لــتـكــلـيف رئــيس جـديــد لـلــحـكــومـة.
ــسـؤولـون وفق مــا تـنـقل ويـجـري ا
وسائل اعالم محلية لقاءات للتفاهم
حـول صيـغـة احلـكومـة قـبل بـدء تلك
االسـتــشـارات.وحـض الـبــنك الـدولي
لبـنـان األربعـاء عـلى تشـكـيل حكـومة
ـــكن أن ســـريـــعـــاً وقـــال إن "اآلتي 
" عاجلة فوراً يكون أسوأ إن لم تـتم ا
ــتـراكــمـة 86 في بــلــد تـبــلغ ديــونه ا
مـلــيــار دوالر أي مـا يــعـادل 150 في

ئة من إجمالي الناجت احمللي. ا

ـصــرفـي".وتـغــلق اوضــاع الــنــظــام ا
ــصــارف أبــوابـــهــا يــومي الــســبت ا
ولـد النـبوي نـاسبـة عيـد ا واالثنـ 
رغم أن العـطلة الـرسمـية يـوم اإلثن
فــقـط في خــطــوة رأى مـــراقــبــون أن
الــهـــدف مــنــهــا قــد يـــكــون تــخــفــيف
الــضــغط عــنــهــا.وتــداول مــواطــنـون
اضي أشرطة فيديو خالل األسبوع ا
عـدة تــظـهـرهـم وهم يـتــشـاجـرون مع
ـصـارف لعـدم السـماح موظـف في ا
لــهم بــسـحـب مـا يــريــدون من مــبـالغ
ـصارف أن بالـدوالر أو لعـدم قـبول ا
يدفعـوا مستـحقات قـروضهم بالـليرة
اللبنانـية.وأغلقت مـحطات وقود عدة
الـسبـت أبوابـهـا مع انـتـهـاء اخملزون
لديـهـا وصـعوبـة الـقدرة عـلى الـشراء
ـــــــســــــــتـــــــورديـن بــــــــالـــــــدوالر مـن ا
األميركي.وحذر رئيس نقابة أصحاب
احملطـات سـامي الـبراكس من أنه إذا
لم يتم التوصل إلى حل "سنضطر أن
شـتـقـات الـنـفـطـية نـوقف اسـتـيـراد ا
ونـغــلق كــافـة احملــطــات وجنـلس في
بيوتـنا".وبدأت أزمـة محطـات الوقود
في شهر أيـلول/سبـتمبـر مع صعوبة
احلــصـول عــلى الــدوالرات لـتــســديـد
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ورغم تـــعـــمــيم مـن مــصـــرف لــبـــنــان
لتسـهيل حـصولهم عـلى الدوالر عاد
ـواجـهـة األزمة أصـحاب احملـروقـات 
ذاتــهــا مـــؤخــراً نــتــيــجــة اإلجــراءات
ــــتــــشــــددة.وهـــددت ــــصــــرفــــيــــة ا ا
ستشفيـات اللبنانيـة اجلمعة بأنها ا
ـرضى ليوم ستتـوقف عن استـقبال ا
واحـد فـي مـنــتـصف الــشـهــر احلـالي
كـــــإجـــــراء حتـــــذيـــــري فـي حـــــال لم
ـــصـــارف خالل مـــهـــلــة تـــســـتـــجب ا
أســبــوع لــطـلــبــهــا تــســهـيـل حتـويل
األمـوال بـالدوالر لـشـراء مـسـتـلـزمات
طـبـيـة.وبـدأت الـتـحـركـات الـشـعـبـية
ـسـبــوقـة في لـبــنـان ضـد أداء غـيــر ا
ــتــعــاقـبــة مـع إزديـاد احلــكــومــات ا
الوضع االقتـصادي سوءاً ومـعارضة
ـواطـنـ لـزيـادة الـضرائـب عـليـهم ا
وتــــخــــوفــــهم مـن تــــدهــــور قــــيــــمــــة
الليرة.وتشهـد أيام األسبوع حتركات
احتـجـاجيـة عـدة تشـمل اعـتصـامات
أمـام مــؤسـســات رسـمـيــة ومـصـارف
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ـصــارف رسـمـاً اآللي كـمــا تـفــرض ا
إضافـياً عـلى عـملـيات سـحب الدوالر
احملـدودة جــداً مـبــاشـرة مــنـهــا.واثـر
لــقــاء بــ عــون ووزيــري االقــتــصـاد
الـيـة عـلي حسن مـنصـور بـطـيش وا
خـلـيل وحـاكم مـصـرف لـبـنـان رياض
ــصــارف أعــلن سالمــة وجـــمــعــيــة ا
صارف سـليم صفير رئيس جمعـية ا
في بيان أنه جرى اتخاذ قرارات عدة
بــيـنــهـا "تــيـســيــر احلـاجــات الالزمـة
لــلـمــودعــ والسـيــمــا مـنــهم صــغـار
ودعـ لـلـمحـافـظة عـلى اوضـاعهم ا
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة".وأكـد
ـودع مـحفـوظة البـيان أن "أمـوال ا
(...) وال داعي لــلــهـــلع" مــشــيــراً إلى
"الــطــلب الـى حــاكم مــصــرف لــبــنــان
االستمرار في اتخاذ التدابير الالزمة
لـــلــمـــحــافـــظــة عـــلى سالمـــة الــنـــقــد
واالســتـــقــرار االقــتـــصــادي وسالمــة
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{  بـرازيلـيـار أ. ف ب في أول يـوم بـعد
خـــروجه من الـــســـجن حـــمل الـــرئــيس
البـرازيلي األسـبق لويس إيـناسـيو لوال
دا سيلفا أمـام أكثر من ألف من أنصاره
الــســبـت في ســاو بــاولــو بــعــنف عــلى
الـرئــيس جـايــر بـولـســونـارو الـذي كـان
قدوصفه ب"احلقـير".وبدا لوال دا سـيلفا
غاضـبـا في بعض األحـيـان وهو يـهاجم
ـتطـرف بعد اقل من الرئـيس اليمـيني ا
24 ساعة على مغادرته السجن.وقال

لوال وسط هتافـات مؤيديه الذين ارتدوا
الــقـمــصـان احلــمـر جــايـر بــولـســونـارو
وقراطية (في 2018) انتخب بطريـقة د
لـكن لـيحـكم من أجل الـشـعب الـبـرازيلي
ولــيـس من أجل مــيـــلــيــشــيــات ريــو دي
جــانـيــرو".وهـو يــشـيــر بـذلك إلى مــقـتل
عـضو الـبـلـديـة ماريـيل فـرانـكـو في ريو
دي جـانــيــرو في آذار/مـارس 2018  في
ة لم تكشف مالبساتها لكن وجهت جر
أصـابـع االتـهـام فـيــهـا إلى مـيـلــيـشـيـات
ريــو.وقـال لــوال غــاضـبــا مــتـوجــهـا إلى
الــقــاضـي ســيــرجــيــو مــورو الــذي دانه

بالفساد "لقد عدت". 
واضـــاف "هــذا لـــيس قـــاضــيـــا بل رجل
حـقـيـر" مــشـيـرا إلى مـورو الـذي اثـارت
تـسـريـبــات شـكـوكـا في حـيـاده وأصـبح

وزيرا للعدل في عهد بولسونارو.
وحكِم على لوال في نـيسان/ابريل 2018
بالـسـجن ثمـاني سـنوات وعـشرة أشـهر
في قضيّـة فساد. لـكنّه خرج اجلـمعة من
وجب السجـن حيث أمضى 19 شهرا 
قــرار صـدر عـن احملـكــمـة الــعــلـيــا شـمل

. خمسة آالف سج
وعــنــد وصــوله إلى مــقــر نـقــابــة عــمـال
ــعــادن في ســاو بــرنــاردو دو كــامــبــو ا
بـالـقرب من سـاو بـاولـو عـانق الـنـقابي
ـقـربـ منه ونـاشـطـ وحتى الـسابق ا
ـكان حتـصن لوال .وفي هـذا ا صحـافـي

االنـــتــخـــابـــات في األوروغـــواي".وتــابع
"يـــــجب أن نـــــتـــــضـــــامـن مع الـــــشـــــعب
الفنزويـلي" مضيفًـا أنّ "من الطبيعي أن
تـكـون هنـاك انـتـقـادات (...) ولـكنّ شعب
بلدكم هو الذي يـحلّ مشاكل بلدكم".وفي
وقت كـان مـؤيّـدوه يُــصـفّـقـون له انـتـهـز
ــهــاجــمــة تــرامـب الـذي لــوال الــفــرصــة 
تـربطه عالقـة سـيـاسيّـة جـيّدة بـالـرئيس

البرازيلي اليميني. 
وقــال إن عــلى "تــرامب أن يــحلّ مــشـاكل
تّـحدة وأال يـزعج األميـركيّ الواليـات ا
ــنـصب الـالتـيــنــيّـ فــهــو لم يُـنــتــخَب 
الــوصـي عــلى الــعــالـم!".وكــان الــرئــيس
االسـبـق تـلـقى اجلــمـعــة رسـائل دعم من
الــعــديــد من قـــادة أمــيــركــا الـالتــيــنــيّــة
الـــيــســاريّـــ بــعــد إطـالق ســراحه.وفي
تسجيل فيديو وضعه على تويتر صباح

تظاهر آالف الـسبت احتجـاجا على قرار
احملكـمة الـعلـيا الـذي سمح بـاإلفراج عن
تـقـاعـد إيـديـسيـو أنـطـونـيو لـوال.وقـال ا
( 77عاما) "جئت لالحتجاج على كل هذه
الــسـرقــات الـســيـاسـيــة وخـصــوصـا من
جانـب لوال الـذي اعتـبـره زعيـم عصـابة"

معبترا ان اإلفراج عنه "انحراف".
وشـهـدت نحـو سـبـعـ مديـنـة جتـمـعات
ــاثــلـة بــدعــوة من مــنـظــمــة "انـزل إلى
الـــشــــارع" (فـــيـم بـــرا روا) الــــتي كــــانت
نشـيطـة جدا في 2016 في االحتـجاجات
الـــتي أدت إلى اســـتـــقـــالـــة الـــرئـــيـــســـة
الـــيـــســـاريـــة ديـــلــــمـــا روســـيف.وهـــتف
ـتـظـاهـرون "لـوال حـرامي" ودافـعـوا عن ا
وزير العدل سيرجيو مورو الذي يعتبره
ـكـافـحة الـفـسـاد في إطار أنـصاره رمـزا 

حملة "الغسل السريع".

الــــســــبـت قــــال لـــوال إنـه "حــــر من أجل
ـسـاهـمـة في حتـريـر الـبـرازيل من هـذا ا
اجلـنـون الذي تـشـهـده حـالـيـا". وأضاف
"يــــــــجب االهـتمـام بالتـعلـيم والوظـيفة

والرواتب والثقــــــافة والترفيه".
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وتـواجه حــكـومـة بـولـســونـارو تـراجـعـا
سريعا في استطالعات الرأي منذ توليه
السلـطة في كانـون الثاني/يـناير بـينما
مـــــــا زال االقــــــتـــــــصــــــاد يـــــــعــــــانـي من
االنكماش.وسـعى للوال دا سـيلفا إلى ان
يؤكـد قدرته عـلى خوض مـعارك شـرسة.
وقــال "أنـا رجل شــاب جــدا. أمـلك طــاقـة
رجل ثالثـيني".وظـهـر لوال الـذي يـستـعد
للزواج من سيـدة تصغره ب22 عاما في
ـارس تـمـريـنات تـسـجـيل فـيديـو وهـو 
رياضـية في سـجنه.لـكن في ساو بـاولو

ليوم في نـيسان/ابريل  2018بحماية
حـشـد كـبـيـر من أنـصـاره قـبل أن يـسـلم
نفسه للسلطات وينقل إلى كوريتيبا في
جــنـوب الــبالد.بــدا زعـيم الــيـســار الـذي
يبـلغ من الـعـمر  74عامـا بـعد 580 يوما
في الـسجـن نشـيـطـا واستـعـاد مـهاراته
اخلطابـية أمـام حشد رفع أعالمـا حمراء
وصــورا عـمـالقـة له.وكــان بــولـســونـارو
خـرج عن صــمـته صـبـاح الــسـبت داعـيـا
البرازيلـي إلى "عدم االكتـراث باحلقير"
لوال مـعـتبـرا أنه "حر مـوقـتا لـكنه مـثقل
ـواجـهة األولى بالـذنـوب".وتشـيـر هذه ا
قـبـلـة في بـلد ـعـركـة السـيـاسـيـة ا إلى ا
زيد من االستـقطاب بعد اإلفراج مهدد 
عن الــرئـيس األســبق.وفــور خـروجه من
الــســجن أعــلن مــؤسس حــزب الــعــمـال
وهو يرفع قبضته أمام أنصاره الفرح
بــــأنه ســــيــــقـــــوم بــــجــــولــــة في الــــبالد
"وســيـواصل الــنـضــال من أجل الــشـعب

البرازيلي".
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ــــعــــهـــد الــــبــــرازيـــلي وحـــسـب أرقـــام ا
لإلحصـاءات اجلغرافـية كـان نحو 13,5
ملـيـون برازيـلي يـعيـشـون في فقـر مدقع
في 2018 وهـو الـعـدد األكــبـر مـنـذ سـبع
سنـوات.عبَّر لـوال في خطـابه في النـقابة
عن "تـضامـنه" مع احلـكـومـات اليـسـاريّة
فـي أمـيــركــا الالتــيــنــيــة ودعــا الـرئــيس
األمـيــركي دونـالـد تـرامـب إلى االهـتـمـام

بشؤونه.
ّ انـتـخـاب إيـفـو مـورالـيس وقـال لـوال "
(رئـيسًـا في بـوليـفـيا) لـكنّ الـيمـ كـما
هـــو احلـــال هــــنـــا لـم يـــرغب بــــقـــبـــول
الـنـتـيـجـة". وأضـاف "يجـب أن نـتضـامن
مـع بــولــيــفــيــا. يــجـب أن نــتــضــامن مع
الشـعب التـشيلـيّ. يجب أن نتـضامن مع
الشعب األرجنتـيني. يجب أن نسأل الله
أن يـفوز الـرفـيق دانـيـال (مارتـيـنـيز) في
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وما الظـلم ظـلمـات يـوم ال ينـفع مـال وال بنـون اال من أتى الـله بـقلب سـلـيم
ولـيس أكـبر من ذنـبك وأنت أقسـى أن تكـون جالدا عن أن تـكـون ضـحـيـة
ــسـجـد مـتـنـاسـيـا تـتـدافع حلـجـز مـكــانك في الـصف االول لـلـصالة في ا
مـواقـفك الـدنـيئـة وخـيـانـتك الـرخـيـصـة الـنـتـنـة!!. لن يـنـفـعك ذرف الـدموع
وتظـاهرك بـاخلشـوع واخلنـوع مع كل حديث تـنصت الـيه  فيه عـبرة لـنبي
وأنت تـنـبطح ولن تـشفع لـك كل آيات الـقـران الـكـر الـتي تتـلـوهـا أو ولي
ولـن يفـيدك تـصـدقّك بعـشرة أالف دوالر مـن راتبك كل شـهر أمام الـباطل
فلم تصـدق أنك صـرت من ا متبـجحا وأنت جتاهـر بها مـتفاخـرا مراءاة
ولـكـونك نـافـقت وجـبـنت تـعـد صـدقة الـسِـر تـلك الـتي تُـطـفئ غـضـب الرب
ولن تُعمٍـر طويال في بيتك وخدعت فقد حـجزت واديا لك وحدكَ في جـهنم
وسـتـتـحـول حـبـال الـتـلـفـيق والـكـذب الـتي اجلـديـد الـذي بـنـيـته في دنـيـاك
نسجتـها من خيالك إرضـاء ألحقادك وخنـوعا لصاحب نـعمتك الى أفاعي
وثعـاب تـلتف حـول عـنقك لـتعـصرك بـكل قـوة فتـخالف أضالعك وتـطحن
ـنـيـة لن تـنـكـسف عـظـامك وتُـخـرج امـعـاءك من فـمك. حـيــنـمـا سـتـوافـيك ا
ـوت ومع حلـظــات ا الـشــمس ولن يــنــخـسف الــقــمـر حــزنـا عــلى رحــيـلـك
ولـن تخـرج روحك بـسالسـة وسـتـتعـذب حـتى طـلـوع أخر ستـنـازع كـثـيرا
وسـتتوسل بـعزرائيل ان يـقبض روحك وستـقبل حذاءه كـما قبلتَ أنفاسك
وحـينـمـا تسـتـقر بـقـبرك وحـيدا إال من من قبل أحـذيـة كثـيـرة لعـله يُـريحك
عـنـدها سـيـحضـر عـند رأسك مـلَـكان أسـودان أزرقان العـقـارب واالفاعي
مـنـكـر اصـواتـهـمـا كــالـرعـد الـقـاصف وأعـيــنـهـمـا كـالـبـرق اخلــاطف هـمـا
أنني كـنت مـسلـما سـتقـول لهـمـا سـيـسألـونك عن ديـنك و شهـادتك ونكـير
لــكــنك كــتــمت شــهـادة لــكــنــهم ســيــصـرخــون بك وشــهـدت بــالــوحــدانــيـة
صلحة أو خوفـا من مخلوق فأضعت احلق وشهدت بالزور طمـعا  احلق
فـصرت شيطـانا ناطقا مع وطمست احلقيـقة وأعنت البـاطل ونصرت أهله
وعـــنـــدمـــا تُـــصـــرح لـــهـــمـــا أنك ســـجـــدت في صالتك مـــرتـــبـــة الـــشــرف
ولـكـنك ركـعت وسـجـدتَ أيـضـا لـشـهـواتك واطـمـاعك سـيـقـوالن لك كـثـيـرا
وعنـدما تخبرهم ولهثت وراء مصـاحلك ومكاسبك بـغير وجه حق وأهوائك
ثم يضـرونك على سـيضـحكـون من كالمك كـثيـرا أنك لم تتـنازل عن ديـنك
رأسك لـيذكـرونكَ بـأنك تـنـازلت عن ثـوابـتك ومـبادئـك وبعـتـهـا بـثـمن بخس
فـفـزت بـكرسـيك في الـدنـيـا وخسـرت مـقـعـدك من اآلخرة. دراهم معـدودة
فـلن ينـكروا حيـنـما تـخبـرهم أنك أكـملت فـروضك وحـججت الـى بيت الـله
ويـنـهرونك بـقوة صـائـح بـوجهك: لـكنـهم سيـأخـذون بتالبـيبك علـيك ذلك
ولم تنـظر بع الرحمة الى من ساك لكنك لم حتج الى قلوب الفـقراء وا
فـظلـمت نـفـسك وظـلمت وخاصـمت الـعـدالـة وتقـربت الى الـظـلم يحـتـاجـهـا
الـنـاس واوهمـت نفـسـك أنك في الـطـريق الـصـحيـح بيـنـمـا أنت غـرقت في
سيجـدون بقربه الغربان بحر من الظُلمـات . حينما يأتي الـناس الى قبرك
وسيـتحـول جـسدك الى ـتعـفـر النـخـر وهي تبـني اعـشاشـهـا من شعـرك ا
وسـتـتـجـمع عـنـد بـقـايـا جمـجـمـتك قـطـعـان ابن أوى مـرتع لـلـذبـاب والـدود
وحفـنـةُ من الضـبـاع وثـلة من اخلـنـازير يـتـذاكرون حـيـلك وأالعـيبك لـعـلَهّم
حـيـنـهـا سـتـدرك أن اداءك لـفـروض يـصـبـحـون مـثـلك أو حـتى يــشـبـهـونك
التي جنـحتَ بخـداع النـاس في الدنـيا وتـظاهـرك بالـورع والنـسُك العـبادة
آلن ألله يعـلم خائنة االع لكنك لم تدرك أنك لم تسـتطع خداع الله فـيها

وما تخفي الصدور!!.

dI∫ الرئيس
البرازيلي السابق
لويس ايناسيو
لوال دا سيلفا
أمام مقر نقابة

عمال التعدين في
ساو باولو

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6503 Monday 11/11/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6503  االثن 13 من ربيع األول 1441 هـ 11 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 م

vH  —UFý X% f¹—UÐ w  UOÐu u öÝô« b{ ‰b−K  …dO¦  …dO
ـبـدئـيـة هي الـتـأكـيـد عـلى الـرسـالـة ا
"الـــــــــكف عـن اخلـــــــــوف مـن اإلسالم"
ـتـزايـد" للـمـسلـمـ الذين و"الوصم ا
باتـوا ضـحايـا "تمـيـيز" و"اعـتداءات"
ويشكل "االعـتداء على مـسجد بـايونا
(...) أحدث مـظاهـره".لـكن وسط جدل
حـول احلــجـاب والــعـلـمــانـيــة تـبـدو
الطبقة السياسية الـفرنسية منقسمة

شاركة في هذا التجمع. حول ا
5LO « œuF

ومن جــديــد تـتــأرجح فــرنــســا الـتي
ـسـلــمـ بـ دول تـضم أكــبـر عــدد ا
ـئة أوروبا الـغربـية يـشكـلون  7,5با
من سكـانها وتـشهـد صعـودا للـيم
القومي الذي اصبح القوة السياسية
الثـانـيـة في الـبالد بـ إدانة "وصم"
ـــــســـــلــــمـــــ واالعـــــتــــراض عـــــلى ا
"الــتــطــرف".ودفع اســتــخــدام عــبــارة
"اسالموفوبـيا" وهوية بـعض موقعي
ـــســــيــــرة جـــزءا من الــــدعـــوة إلـى ا
الـــيـــســـار وخـــصـــوصـــا من احلـــزب
االشــــــتـــــراكـي إلى االمــــــتـــــنــــــاع عن
ــشــاركــة أو إلى احلــد من دعــمــهم ا
بـدئي لـلتـحرك مـثل مـا فعل الـنائب ا

{ بـــاريـس  أ . ف . ب  نـــظــــمت في
بــاريس بــداءً مـن ظــهــر امس  األحــد
مـــســــيـــرة ضـــد اخلــــوف من اإلسالم
سبـبت انـقـسـاماً في الـيـسـار واثارت
انــتـقــادات حــادة من جــانب الــيــمـ
الـقـومي الـذي يـرى فـيـهـا حتالـفـا مع

." "اإلسالمي
ـــســيــرة الــتـي دعت إلــيــهــا وتــبــدأ ا
شخصـيات ومنـظمـات بينـها "احلزب
ــنــاهـض لــلــرأســـمــالــيــة" اجلــديـــد ا
و"رابطـة مكـافـحة اإلسالمـوفوبـيا في
بتوقيت فرنسـا" عند الـساعة  12,00
غرينـتش من محـطة القـطار غار-دو-
نور باجتـاه ساحة األمة (بالس دو ال
نــــاســــيــــون). وأطــــلـــــقت دعــــوة إلى
الـتـظـاهـر في تــولـوز أيـضـا.وأطـلـقت
ــســيـرة في األول الـدعــوة إلى هــذه ا
من تـــشـــرين الـــثــانـي/نــوفـــمـــبــر في
صـحيـفـة "لـيـبراسـيـون" بـعـد ايام من
هجـوم اسـتهـدف مسـجـدا في بايـونا
ـيـني (جـنـوب غــرب) تـبـنـاه نــاشط 

قومي يبلغ من العمر 84 عاما.
 وقــد أســفــر عـن إصــابــة شــخــصــ
بجروح خطـيرة.وكتبت الـصحيفة أن

ـدافع عـن الـبــيـئـة يــانـيك األوروبي ا
جادو.من جهتها تعتبر زعيمة حزب
الـتـجـمع الـوطـني الـيـمـيـني الـقـومي
مـــــــــــاريـن لــــــــــوبـن أن "كـل الــــــــــذيـن
ســيـتــوجــهــون إلى هــذه الـتــظــاهـرة
سـيـكـونـون شــركـاء لإلسالمـيـ أي
الذين يدفعون في بلدنا بأيديولوجيا
اســتـــبــداديــة تـــهــدف إلى مـــحــاربــة

قوان اجلمهورية الفرنسية".
ورأى مــاجـــد مــســـعــودين الـــعــضــو
الــــيـــســــاري في اجملــــلس الـــبــــلـــدي
لـضـاحـيــة بـاريس سـان دوني وأحـد
ــسـيـرة أنّ "هـنـاك الـذين دعـوا إلى ا

إرادة بتخريب التظاهرة بالتأكيد".
وأضـاف مـسـعـودين في تـصـريـحـات
لوكالـة فرانس بـرس "نواجه حتـالفا
تـثـيـر طـبـيــعـته الـدهـشـة (وهـو) بـ
احلزب االشتراكي والـتجمع الوطني
وحـــتى احلـــكــومـــة الـــذين وقـــــفــوا
ــنــاهــضـة ــســيـرة ا جــمــيـعــا ضــد ا

للعنصرية".
وتابع أنه يـعتـقد أن "عـدداً كبـيراً من
األشخـاص سـيـحـضرون" لـلـمـشـاركة
سيرة التقدمية" ألنّ "هناك في هذه "ا

مـــيالنـــشــون زعـــيـم حــزب "فـــرنـــســا
ــــتـــمــــردة".وقــــال زعـــيـم الـــيــــســـار ا
الــــراديـــكــــالي فـي فـــرنــــســـا "أرى أن
اإلنطالق من خـالف على كـلـمة يـنـكر

وضــعـا يــحــتــاج فــيه الــنـاس إلى أن
يـقـولـوا كفـى".ويتـوقـع ان تشـارك في
ـا في ـسـيـرة شـخـصـيـات عـديـدة  ا
ذلك ســــيـــاســــيــــون مـــثل جــــان لـــوك

البـعض في الـواقع للـمـسلـم احلق
بــأن يـــدافع عـــنــهم أشـــخــاص غـــيــر
مـسـلـمــ يـريـدون احلـد من األجـواء

عادية لهم". احلالية ا

تمردة جان لوك ميالنشون يتحدث إلى صحافي في اجلمعية الوطنية Y¹bŠ∫ زعيم حزب فرنسا ا

»ÂUB²Ž∫ متظاهرون لبنانيون يعتصمون أمام مصرف في بيروت

مـنـذ زمن كل شيء اصـبح واضـحـا  فـالنـظـام الـسـيـاسي الـقائـم على
احملـاصـصـة  واالسـتـيالء عـلى مـوارد الـبالد  والـعـمل عـلى تـقـويض
بنـاء الدولة  واستـبدالة بـهيكـلية حزبـية متـخلفة نـهابة  هـو بالضرورة
نـظـام فـاشل يهـدف الى تـفـكـيك الوطن  اسـتـعـداداً لـتوزيع جـغـرافـيته
الحقـاً على تـلك الكيـانات  فـمن الواضح إن رئيس الـوزراء اليسـتطيع
ابدا أن يختـار حكومته  واحلـكومة في كل ازمانـها التخرج عن توزيع
أثـمـان الـبالد عـلى جــمـاعـاتـهـا  وبـالـتــالي اصـبح الـعـراق ووطن بالد

الرافدين تتقاذفه اهواء ومصالح تلك الكيانات .
ـنجـز واالسـتثـمـار وتطـويـر البـنى الـتـحتـية  لـقـد اصبح احلـديث عن ا
ماهو سوى عوامل الهاء وتخدير للناس  وصار كل مواطن مهما علت
معـرفته وشهـادته  رهناً بـعوامل القـدرة على التـزلف واالنتهـازية لهذا
احلزب وذاك الكيـان لكي يحصل على جـزء يسير من حـقه في التعي

بالدوائر التي تستحوذ عليها تلك الكيانات .
ـشكل في هـذا البـلد  اليـستطـيع أحـد أن يقول لـلسـارق (على عـينك ا
ــرء الى مـتـهم أمــا بـالـبــعـثـيـة أو حـاجب ) ومــثل هـذا الـقــول يـتـحـول ا
ـنــدس  وفي مـثل هـذه الــتـهم هـنــاك من يـحـاسب اجلـاسـوسـيــة أو بـا
ـنــفـلت أو بـاالخــتـفــاء الـقــسـري  وفي كل احلــاالت يـكـون بـالــسالح ا
النظام السـياسي القائم قد أخـذ الوطن الى حيث التـفكك واالنعطافات

الكارثية .
ثمـة قوى مـشاركة في الـسلـطة  أو اطراف خـارجيـة  بالتـأكيـد التريد
نـطقة هـامه احملوريـة في ا للـعراق أن يـعود لـدوره البنـاء داخلـيا  وال 
ـر وتالقـفته تـلك الـكـيـانات والـعـالم  فـنـظام الـسـلـطـة الذي شـرعه بـر
ـعاني  وإال مـاذا يعـني رغم كل هذا واالحزاب هـو نظـام فـاشل بكل ا
الـفــشـل لم نالحظ هــنــاك مــراجــعــة لــلــتــغــيــيـر والــتــخــلص مـن نــظـام

احملاصصة .
لقـد كان الشـعب بكل فصـائله اجملتـمعيـة  وقواه الوطـنية احلـية  كان
يــراقب ويــســجـل كل مــايــجــري عــسى أن تــبــادر أحــدى تــلك الــقــوى
شاركـة في السلـطة بطـرح برنامج تـغييـري والذهاب به الى الـنهاية  ا
ولــكن كـان كل مـايـجـري هـو شـعـارات ومــواقف نـصـفـيـة التـرتـقي الى
مسـتـوى الـرغبـة الـشـعبـيـة وطـموح الـعـراقـي في الـتـغـييـر احلـقـيقي 
والـبـعض من هــؤالء كـان يـضع ( رجل في الـبـور واخـرى بـاحلـاصل )
ـا أدى الى تـولّد قـنـاعـة شعـبـيـة عامـة وفي اوسـاط الـشبـاب بـصورة
خاصـة البد من االنـتفـاضة  وحتـققت عام ( 2011) و (2015) وقدم
فـيهـا شـباب الـبصـرة حتـديدا الـعديـد من الـشهـداء  ولـكن تلك الـدماء
ـتـربـحـ من الـنـظــام عن االسـتـمـرار بـالـنـظـام الـزكـيـة لم تـثن هــؤالء ا

الفاشل .
الـوطن من زاخو حـتى الفـاو يعـيش أزمة حـقيـقيـة  وانتـفاضة الـشعب
هي تعـبير عن الـشعور بـازمة الوطن  لـذلك نزلوا لـلشارع والـساحات
العـامة واالحيـاء لكي يجـبروا هؤالء الفـاشل  عـلى التنـازل عن مراكز
الـتـحكم بـالـنظـام واخلـضـوع لبـرنـامج االنتـخـابات بـعـد وضع السـلـطة

طالب الشعب . بأياد امينة مخلصة 
ــدن هم هــؤالء الــشــبــاب إن الــذي قــاتل داعش واالرهــاب في كــافــة ا
تـظاهـرون واباؤهم واخـوتهم وبـنو عمـومتـهم وليس الـسلـطويون  وال ا
يستـطيع أحد أن يـتهمـهم بعدم الوالء لـلوطن  أو بتـحركات مـشبوهة 
ـطــالب الـشـعب ويــأخـذ الـوطن ـشــبـوه هـو ذاك الــذي اليـسـتــجـيب  فـا

للمجهول.
العراق اليـستحق ابداً  أن تـقوده مجـموعات عرقـية وطائفـية  العراق
ر  وعلى يستـحق نظاماً وطنـياً حقيـقياً بعـيداً عن مشروع قـوان بر

نقيض من سياسات الطوائف . 
إن الـعـقل الـتـحـاوري الـديـالـكتـيـكي لالنـسـان الـعـراقي هـو بـالـضرورة
ـهـمـة الـتي انـعـكـست عـلى عـمـوم الـذي صـنع الـعـديـد من الـتـحـوالت ا
شاركة الشعبية في نطقة  فمن يتابع التاريخ يجـد دون عناء حالة ا ا
صنع االحـداث  وانتـفاضـة الوطن هذه  هـي امتداد لـتواريخ الـتغـيير
التي حدثت  فاجلماهير ادركت إن الوطن في خطر 
فنـهـضت وستـستـمر حـتى انقـاذ الوطن من خـطر
االستالب والتفـكك  وهنا بـعد عجز الـسياسي

ــطـالب اجلـمـاهـيـر  احملــاصـصـ االسـتـجـابـة 
عـلى الـقـضاء الـعـراقي أن يـقـول كلـمـته  إلنـقاذ

الوطن.


