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نطقة اجلنوبية واضاف ان (طقس ا
صـــحـــو الى غـــائم جـــزئي ودرجــات
احلــرارة مـســتــقـرة وحــركـة الــريـاح
تــكــون شــمــالــيــة غــربــيــة مــعــتــدلـة

السرعة). 
 ورجح مــتـنـبـىء جـوي تـأثــر الـبالد
ـــنــخــفـض جــبــهـــوي خالل االيــام
قـبلة مـصحـوب بامـطار وعواصف ا

رعدية . 
WFÝ«Ë  UŠU

وكتب صادق عطية في صفحته على
ـرتـفع اجلـوي فـيـسـبــوك امس ان (ا
تد في مساحات السبيري احلـالي 
واسعـة من وسط اسيـا نحـو العراق
والـــشــــام وتـــركــــيـــا شــــرق الـــقـــاره

األوروبية).
ـعـتـاد في مـثل واشـار الى انه (من ا
هكذا ايام من الـسنة ان يسـيطر هذا
ـــرتـــفع الـــعـــنـــيـــد وبـــقـــيم ضـــغط ا
مـرتــفـعـة) ,مـبــيـنـا ان (قــيم الـضـغط

رتـفع تعد اجلوي التي تـرافق هذا ا
نـخفـضات ا يـعـوق تعـمق ا قويـة 
اجلــويـة احلـركــيـة اجلــبـهــويـة عـلى
شـــرق أوروبـــا ومن ثم مـــنـــاطــقـــنــا
ـــنـــخــفـــضـــات اجلـــويــة ويــجـــبـــر ا
باالندفاع نـحو غرب اوربـا ووسطها
و شمـال افـريقـيـا ثم ابتـعـادها نـحو
ــرتــفع اجلــوي), الـــشــمــال بــقـــرب ا
رتفع سـيسـتمر في وتابع ان (هـذا ا
مـكانـه حتى 25 من الـشـهـر اجلاري
نـخفض جوي ثم يتـراجع ليسـمح 
جـبــهـوي هـو االول في هــذا الـشـتـاء
نطقـة والذي ستكون بالتقدم نـحو ا
بدايـة تأثيـره على شـرق اسبـانيا ثم
يندفع نـحو سـواحل افريقـيا واوربا
تـدريـجـيـا ويصـل الى شـبه اجلـزيرة
والـــشـــام ويـــنـــدمج مـع مـــنـــخـــفض
الـــســــودان ويـــنــــتج عــــنه امــــطـــارا

وعواصف رعدية).
وأوضح عـــطـــيــــة ان (تـــأثـــيـــر هـــذا

صبـاحا .  واشـارت الهـيئـة في بيان
ـنـطقـت امس الى ان (الطـقس في ا
الـوسـطى واجلـنـوبـيـة صـحوا مـائل
للرطوبـة نسبـيا ومصحـوب بضباب
خفيف صباحا حيث ستكون درجات
احلــرارة مــقـاربــة لــلـيــوم الــسـابق),
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نـطقـة سيتـحكم به نـخفض عـلى ا ا
رتفع اجلوي الـسيبيـري السطحي ا
ـا يـطـرأ تغـيـيـر في قـوة تـأثـيرة ور
ـصـاحبـة له) ,ولفت الى واالمـطـار ا
ـنـخفـضات ان (سبب الـصـراع ب ا
ـرتفـعـات هـو اخـتالف صفـاتـهـما وا
من كثـافة الـهواء الى درجـة احلرارة

والرطوبة والديناميكية). 
واعــلـنت الــهـيــئـة الــعـامــة لألرصـاد
وحــمــايــة الــبــيــئــة الــســعــوديــة عن
تــســاقط أمــطـار رعــديــة مـصــحــوبـة
بريـاح نـشطـة عـلى منـاطق الـشرقـية
ــكـرمـة والــبـاحـة والـريــاض ومـكـة ا
وعسير وجـازان وأجزاء من مناطق
نورة كما دينة ا حائل والقصيم وا
يتوقع أن تنـخفض درجات احلرارة
ويكون الـضباب خالل سـاعات الليل
ناطق الشمالية. وصباح الغد على ا
وأشار الـتقـرير إلى (ارتـفاع االمواج
من مـتـر إلى مــتـرين ونـصف بـيـنـمـا
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مـنـذ بـدايــة انـطالق الـتـظـاهـرات الـشــعـبـيـة في تـشـرين االول والى االن
كانت مطالب الـشباب الثـائر في جميع سـاحات العز والـكرامة واضحة
تسلط وصريحة خلصوها بكلـمة كبيرة وبسيطة لكـنهاهزت كراسي ا

انها نريد وطن .
والنـهم عــايـشـوا ســنـوات تـدمـيــر الـعـراق وذاقـوا مــرارة مـا حـصل من
تخـريب وضياع وتـغيـيب القيـم الوطنـية مـنذ ما بـعد االحـتالل االميركي
ومحاوالت احزاب تمزيق وحدة الوطن بطائفية مقيتة اتكؤا عليها لتبرير
احملاصصة وتقاسمهم الغنـائم  نقول الن شباب العراق عانوا االمرين
من االوضـاع الــشـاذة فـانـهم ادركــوا بـحـسـهم الــوطـني الـفـطـري ان ال
معاجلة حقيقية الستعادة الوطن من دون تغيير جذري وحقيقي يتجاوز
كل االحزاب والتيارات التي هـيمنت على السلـطات في العراق . شباب
اليؤمنون اال بالوطن بعيداً عن كل االيدلوجـيات القومية او الشيوعية او

الدينية وسواها ..
فـتـجاوزوا هـمـومـهم وقهـرهم ولـوعـات سـن عـمـرهم لـيـهتـفـوا وبـصوت
واحد للـوطن وليس سـواه .. وهذا هو سـر قوتهم وثـباتـهم وتضحـياتهم
وهــو مـا اليــريـد ان يــفـهــمه ســيـاســيـو الــصـدفــة  فـتــراهم يـتــخـبــطـون
لتاعون من الشباب شاكل مطلبـية وآنية غادرها ا ويطرحون معاجلات 

وسواهم من شرائح اجملتمع .. 
فـاحلـقيـقـة الـتي رسـخـها الـثـائـرون في سـاحـات التـظـاهـرات في بـغداد
ــسـاومـة لـذا فـانـهم  اي الـشـبـاب وبـقـيـة احملــافـظـات وطـنـيـة ال تـقـبل ا
مـاطـلة ويـعون ان ثـبـاتهم هـو الـطريق النـصاف يرفـضـون التـسـويف وا

وطن اضعفه سياسيون فاسدون .. 
ـراجعـة نـفـسـها ـا قـد تكـون مـا زالت هـنـالك فـرصة لـهـذه االحـزاب  ر
ـمـاطـلـة فـمـطـالب الـشـعب واضـحـة ومـعـلـنة وال ولـكن لـيس بـاخلـداع وا

حتتاج الى من يوصلها اليهم كما يدعون .. 
ـواقع مــطـالـب الـشــعب الـوطــنـيــة تـمـال سـاحــات الـتــظـاهــرات اضـافــة 
التواصـل االجتمـاعي وال حتتـاج الى عناء كـثيـر او تفكـير .. واذا كانت
هنالك من كـلمة حق لـبعض السـياسيـ  يقولـونها علـى مضض  فهو
اعتـرافـهم بفـقدانـهم ثـقة الـشعب وصـعـوبة اسـتعـادتهـا بـعد سـتة عـشر
ـنـظم لـثـروات الـبـلـد  والـتـسـتر عـامـا من الـتـخـريب والـتـدمـير والـنـهب ا
بـعبـاءة الـدين او جـلـباب وطـني فـضـفـاض اليغـطي فـسـاد السـيـاسـي

وهـذا ما جـعل الـشـباب يـرفـضـونك عن وعي ويقـ بـان ال وطن بـوجود
احزاب سياسية فاسدة . 

كن ان واذا كان هـنالك من زال يـتوهم بـان اسالـيب التـرهيب والقـمع 
ـاضية تضعف هـمة الـثائرين  فـان عليه ان يـصحـو فقد اثـبتت االيام ا
ـتـظـاهـرين اصراراً بـان هـذه االسـاليـب مهـمـا كـانت وحـشـيـتـها تـزيـد ا

وثباتاً ..
ـواطـنـ ..فال انـتـهى زمـن الـتـخـويف والـتــضـلـيل وجـاء زمن الــوطن وا
تـغـرنكم قـوة الـسـلـطة فـالـشـعب اقـوى وهـاهي ساحـات الـعـز في بـغداد
وذي قار وكـربالء والبـصرة والـنجف والـديوانـية وبابل
ـثــنى ومـعــهـا كل مـحــافـظــات الـعـراق تــقـول نـعم وا
لــعــراق واحــد و كال لــلــطــائــفــيــة واحملــاصــصــات
..وتعـلمـوا من العـراقيـ اخمللـص دروس وطـنية

بال شعارات .

»UłU−²Š ∫  عدد من احملتج في شوارع طهران يحرقون االطارات

{ طــهـران-(أ ف ب) - اعـلــنت وكـالـتـا
األنـباء اإليـرانيتـان فارس و"إسـنا" ليل
اإلثــنـــ الــثالثــاء أن مــثــيــري شــغب"
قــتـلـوا ثالثــة من عـنـاصــر قـوات حـفظ
الـنظام اإليـرانية بـالسالح األبيض في

غرب العاصمة طهران.
وذكـــرت الـــوكــالـــتـــان نـــقال عن بـــيــان
لـلحـرس الثـوري أن أحد الـقتـلى يدعى
مـرتـضى ابـراهـيـمي وكـان ضـابـطا في
احلـرس الـثـوري واثـنـ آخـريـن هـما
مـجـيـد شيـخي ومـصـطـفى رضائي من
أفـراد الباسيدج.وأوضـحتا أن (مثيري
شـغب قـتلـوا الـرجال الـثالثـة بوسـاطة
( سالح أبـيض بعـد تطـويقـهم في كم
نـــصب فـي مــحـــافـــظــة طـــهـــران غــرب

العاصمة.
وذكـرت وكالة فارس أن ابراهيمي رزق
"مـــؤخـــرا  بـــطـــفل ثـــان" وأن شـــيـــخي
ورضـائي يـبـلـغـان مـن الـعـمر 22 و33
عـامـا.وسـيـتم تـشـيـيع الـقـتـلى الـثـالثة
الــيــوم األربــعــاء. وأعـلن الــتــلــفــزيـون
احلـــكـــومي أن "مـــراسم وداع" إلثـــنــ
مـنـهـم سـتـنـظم بـعـد ظـهـر الـثالثـاء في
طـهـران.وقـالت طـهـران اإلثـنـ انـهـا ال
تـــزال تـــواجه "أعـــمــال شـــغب" رغم ان
الـوضع أصـبح "أكثـر هـدوءا" بعـد أيام
من تــظـاهـرات تـخـلـلـتـهـا أعـمـال عـنف
عـلى خلفية رفع أسعار البنزين.وبدأت
الـتـظـاهـرات اجلـمـعـة بـعـد اإلعالن عن
ـئـة رفع سـعـر الـبـنـزين بـنـسـبة  50بـا
ـئــة لـكـل لـتـر ألول  60لــتـرا و 200بــا
إضــــافـي يــــتم شــــراؤه بـــــعــــد ذلك كل
شــهـر.وبــذلك يـرتــفع إلى خـمــسـة عـدد
الـذين تـأكـد مـقـتـلـهـم رسـمـيـا مـنـذ بدء
الـتـظـاهرات.وقـتل سـتـة آخـرون حسب
مــعــلــومــات نــشــرتــهــا وكــاالت أنــبــاء
إيرانية عدة بدون مصدر وال تفاصيل.
الـى ذلك  كـــشـــفت مـــئـــات الـــتـــقـــاريــر
سـرّبة عن االسـتـخبـاراتيـة اإليـرانيـة ا
عـمـق نـفـوذ طـهـران في الـعـراق حـيث
تـــتــواصل احـــتــجـــاجــات مـــنــاهـــضــة
لـلـحـكـومـة مـنـذ أسـابـيع وتـتـهـم إيران
ــواصـلـة الـتــدخل في شـؤون الـبالد.
ووصــــلـت تــــلك الــــتــــســــريــــبــــات الى
الـعراقي في ساحـة التحرير وصاروا
زيد من احلنق والسخط يتداولونها 
عـى االحـزاب والنـظـام احلـاكـم  . وقال
مـهنـد الشـمري من سـاحة اخلالني انه

اإليـرانـيـة وأرسلت إلى ذي إنـتـرسبت
مـن قـــبل شــــخص رفض الــــكـــشف عن
ــصــدر اجملـهــول الـذي نــفــسه.وقـال ا
رفض الـلقاء بالصـحافي شخصياً إنه
يـريد أن يرى العالم ما تفعله إيران في
بـلـدي العـراق. وخاض الـبـلدان الـلذان
كـانـا خـصـمـ إبـان حـكم نـظـام صدام
حــــســــ حــــربــــاً امــــتــــدت لــــثــــمـــان
سـنـوات1980- 1988وعـاد عـدد كـبـير
ــعـارضـ لــنـظـام صــدام حـسـ من ا
ـارسـة بــعـدمـا كـانـوا في إيـران إلى 
دور سـيـاسي فـي بـغـداد بـعـد اإلطـاحة
بـحـكم الـبـعث إثر غـزو أمـيـركي لـلبالد

في العام 2003.
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وذكـــرت الــوثــائق أيـــضــاً أن رئــيــسي
الــوزراء الــســابــقـ حــيــدر الــعــبـادي
ان وإبـراهـيم اجلعـفـري ورئيـس البـر
الـــــســـــابـق ســـــلـــــيم اجلـــــبـــــوري هم

سياسيون لهم صالت وثيقة بإيران.
ـز ووفــقـاً لــصــحـيــفـة نــيــويـورك تــا
ـزيـد من تــمـكــنت طـهــران من حـصــد ا
ــكـــاسب والــنــفــوذ بـــعــد انــســحــاب ا
الـقوات األميركيـة من العراق في العام
2011 والـــــتـي قـــــالت إنـــــهـــــا تـــــركت
اخملــــبــــرين الــــعــــراقــــيــــ لــــوكــــالــــة
ــركــزيــة األمـيــركــيـة االســتــخــبـارات ا
. وقـال الـتـقـريـر إن عـاطــلـ ومـعـدمـ
هــــؤالء جلـــأوا بــــعـــد ذلـك إلى إيـــران
وقـدمـوا مـعلـومـات عن عـملـيـات وكـالة
ركـزية األمـيركـية سي االسـتـخبـارات ا
آي إيـه في الـعـراق مقـابل أمـوال.وفي
أحـد األمـثلـة تشـيـر الصـحيـفة إلى أن
ضـابـطـاً في االستـخـبـارات العـسـكـرية
الـعـراقـيـة سـافـر من بـغـداد إلى مـديـنة
ـقـدسـة لـدى الـشــيـعـة لـلـقـاء كــربالء ا
مــــــــــــســــــــــــؤول فـي اخملــــــــــــابـــــــــــرات
اإليـــرانـــيـــة.وخـالل االجـــتـــمـــاع الــذي
ـسـؤول اســتـمــر ثالث ســاعـات قــال ا
الـــعــراقـي إن رئــيـــسه الــفـــريق حــا
ــكـصـوصي أخـبــره أن يـنـقل رسـالـة ا
إلـى إيـــــران مـــــفـــــادهــــا أن (جـــــمـــــيع
استخبارات اجليش العراقي اعتبرها

حتت أمرك.)
ــكـــصــوصي تـــزويــد إيــران وعـــرض ا
ـعـلـومـات حـول نـظـام سـري أنـشـأته
ــتــحـــدة لــلــتــنـــصت عــلى الـــواليــات ا
الــهـواتـف الـعــراقـيــة يـديــرهـا مــكـتب
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تـــوقــعت الــهــيــئـــة الــعــامــة لالنــواء
اجلـويـة والـرصـد الـزلـزالي الـتـابـعة
لوزارة النقل ان يكـون الطقس اليوم
االربــعـــاء صــحــوا مــائل لــلــرطــوبــة
نـسـبـيــا مـصـحـوب بـضـبـاب خـفـيف

بـعد الـذي سمـعه من وثائق حـول نهب
ايــــران لـــــثــــروات الــــعــــراق وحتــــويل
ـسـؤول الى عـمالء وخونـة  فإنه لن ا
يـــتـــنــازل عن اســـقـــاط الــنـــظـــام حــتى
الـشـهادة . ويـعبـر مـتظـاهرون خـرجوا
في بـغـداد ومـدن جنـوبـيـة ذات غالـبـية
شـــيــــعـــيـــة حــــيث أغـــلــــقت الـــدوائـــر
ـدارس في إطـار إضراب احلـكـومـية وا
مـــوجه ضــد الـــطــبـــقــة احلــاكـــمــة عن
غــضــبـــهم ضــد الــتــدخالت اإليــرانــيــة
ومــطـالـبـ بــإسـقــاط الـنـظـام.ويـرتـبط
الـعراق بـعالقات وثيـقة ومـعقدة في آن
مـع كل من جـــارته الـــشـــرقـــيـــة إيـــران
ـتحدة الـتي تعـارض نفوذ والـواليات ا
نـطـقة. وكـشـفت صـحيـفة طـهـران في ا
ـــــز) ومـــــوقع (ذي (نـــــيـــــويـــــورك تــــا
إنــتــرســبت) اإللــكــتـرونـي االثـنــ عن
مــئـــات الــتــقـــاريــر االســتــخـــبــاراتــيــة
ــسـرّبـة الــتي تـظــهـر عـمق اإليــرانـيـة ا
نـــفـــوذ طـــهـــران في الـــعـــراق. وتـــقــدم
الــوثــائق »صــورة مــفــصــلــة عـن مـدى
الـقوة التي عملت فيها طهران لترسيخ
نـفـسهـا في الـشؤون الـعـراقيـة والدور
الـفري للجنرالقاسم سـليماني. ويعتبر
سـلـيمـاني وهو قـائد فـيلق الـقدس في
احلـرس الثـوري اإليراني رجـل طهران
األسـاسي في العراق. ودأب على زيارة
بـغـداد خالل االضـطرابـات الـسيـاسـية.
وفي خـضم أكـبـر وأكـثـر االحـتـجـاجات
دمــويـة في الـعـراق مــنـذ عـقـود تـرأس
ســـلــيـــمــاني اجـــتــمـــاعــات فـي بــغــداد
والـــنـــجف خالل األســـابـــيع األخـــيــرة
إلقـــنــاع األحــزاب الــســـيــاســيــة بــرص
الـصفوف حول رئيس الوزراء العراقي
ــهـدي بـحــسب مـا ذكـرت عــادل عـبـد ا
مـصادر لوكالة فرانس برس. في إحدى
الــتـسـريــبـات اإليــرانـيـة يــوصف عـبـد
ــهـدي بـأنـه كـانت له (عالقــة خـاصـة) ا
بــطــهــران حـ كــان وزيــراً لــلـنــفط في

العراق في العام 2014.
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وقــال مــكـتـب رئـيس الــوزراء لــفـرانس
ـــلك تـــعــلـــيــقــاً «عـــلى بـــرس إنه »ال 
الـــتــقـــريــر في الـــوقت احلـــالي.وقــالت
ـوقع األمـيـركيـ إنـهـما الـصـحـيفـة وا
ـا يــقـارب  700صــفــحـة من حتــقـقــا 
تـقاريـر كتـبت في عامي  2014و2015
مـن قــبل وزارة االســتــخــبــارات واألمن
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تـظاهرين السلـمي وانتفـاضهم التشريـنيّةِ اجمليدة على كل االعتزاز با
ـمـارســات إجـرامـيـة ألـوان الــفـسـاد وعــلى رمـوزه  ال يـعــني الـقـبــول 

تظاهرين وب القوات االمنية. ندسون إيقاعاً للفتنة ب ا ارسها ا
باني احلكومية ن أشعل احلـرائق في ا تظاهرين السلـميون ليسوا  ا

ولوتوف) لتفجيرها في الساحات العامة ن صنع (قنابل ا وليسوا 
متلكات اخلاصة والعامة . ن يجيز لنفسه االعتداء على ا وليسوا 

تـظاهرون الـسلمـيون هم شـريحة وطـنية مـخلصـة خرجت لـلتعـبير عن ا
ا كبّـلته به الكتل السـياسية النافذة  حبها للوطن وسـعيها خلالصهِ 
ــكــاسب حــ اتــخــذته مـــغــنــمــاً لَــهَـــا دون ســواهــا  فــاكــتــنـــزت من ا
واالمتيازات مـا ال يُحصى ونهبت مـا نهبت من خيـرات العراق والثروة
واقع ـناصب وا الوطنـية واعتـمدت احملـاصصات أسـاساً في توزيع ا
ن هم اليـ من العراقي  واختزلت العراق بـنفسهـا دون أنْ تفكّر با
ـواطن الذين وجدوا انفسهم الي االخرين من ا حتت خط الفقر وبا

يعانون أهوال البطالة واحلرمان وسوء اخلدمات وضياع احلقوق ...
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ومن هنا :
ندس ومراقبـتهم وإلقاء القبض فنحن مع القوات االمنـية في تعقبهـا ا

عليهم وسوقهم الى القضاء لينالوا جزاء اجرامهم .
ــكـان الــدفــاع عن تــلك الــشــراذم اخلـبــيــثــة الـتـي سـعت ومن اخلــطــأ 

مارسة أدوارها الغادرة . لتهبة  الستغالل األجواء ا
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ظـاهـرات وخـلـوهـا من كل ما ومن نـافـلـة القـول الـتـأكـيد عـلى سـلـمـيـة ا
يش من قول أو فعل فليس صـحيحا وليس مقبوال  –على االطالق –
ظاهرات عن خطها األصيل الواضح الذي ال يستهدف االّ ان تنحرف ا

فسدين العابث . انقاذ الوطن من براثن الفساد وأباطيل ا
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تـظاهرون السـلميون أروع مالحم الوطـنية ونبذوا الـطائفية لقد كتب ا
فلم يسـأل احدهم زميـله عن مذهب أو دين او قومـية او انتـماء سياسي
معيّن بل انـضم الى ابناء وطـنه منحازاً لـشيء واحد هو الـوطن ساعياً

نحو حاضره السعيد ومستقبله اجمليد وكفاهم ذلك فخرا ومجدا .
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ظـاهرات الـسـلمـيـة وفاعـلـيتـها في وقـد اعتـرفت الـسلـطة بـأهـميـة هـذه ا
التأثير على القوى السياسية كلها ..!!

تظـاهرين بأنهـا حققت لهم ما غير أنهـا لم تستطع حتى اآلن ان تـقنع ا
يريدون ..!!

شكلة . وهذا هو جوهر ا
ــاذا لم تُــقــدم عــلى اتــخــاذ االجـراءات الـالزمـة وال نــدري 
للـتـنفـيس عن الـغـضب اجلمـاهـيري الـعـارم قبل ان

تقع الواقعة ..!! ?
أين كانت تُخبّا ( حزم االصالح) ?

وماذا كانت تنتظر ?!!

ـتـظـاهرين عـلى الـرغم من سـيـطـرة ا
على (وسط البلد) و(نصف اجلسور)
فـي بــــــغـــــداد وعــــــلـى مــــــوقــــــعـــــ
اســـتــراتـــيــجـــ (جــبل أحـــد وجــبل
وقــــد كـــانت شــــهـــداء الـــتــــحـــريـــر) 
الــسـيــطـرة والــتـحــكم بـهــذه االمـاكن
احلــــيـــويــــة من دون احــــداث شـــغب
ونـهب للمـمتلـكات العـامة واخلاصة!
وقـد سـيـطـر أقـرانـهم فـي احملـافـظات
ــــرافق احلــــيــــويـــة عــــلى جــــمــــيع ا
االقـــتـــصــاديـــة واخلـــدمــيـــة وفــرض
الـــســـيــطـــرة عـــلى الـــشـــوارع ومــنع

استمرارية احلياة.
—cMð WOFłd*«

ان جتـاهل قوة الشـعب او االستهزاء
والــســخــريــة مـنــهــا ال جتــد نــفــعـا 
اجلـمـاهيـر هي مـصدر قـوة  الـسلـطة
رجعـية (حتذر) وشـرعيـتها خـطب ا
الـطـبــقـة الـسـيـاسـيـة من عـدم تـلـبـيـة
طالب وحتقيق االصالح واصبحت ا
في خـطـبـة اجلـمـعـة االخـيـرة (تـنـذر)
الــطـبـقـة الـسـيــاسـيـة في حـالـة  عـدم
ـارسـة قــدرتـهـا عــلى الـتــغـيـيــر او 
ـراهـنة ـمـاطـلـة وا الـتـســـــــــويف وا
? وتــنـــسى  ادائـــهم عـــلى اجملـــهـــول
ــتـخــصص بـالــفـسـاد الــفـاشــــــل وا
ـــة) وجــعـــلت ـــؤ خـــلق (اخلـــيـــبـــة ا
ــكـن  مع  هــذه االســـتــمـــرار غــيـــر 

ثـلون اال لـلـقضـاء اذا هؤالء فـهم ال 
انفسهم.
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يــشـكـل بـعض الــسـيــاسـيــون وحـتى
احملـلـلون عـلى التـظاهـرات بإنـها من
ــطـالب دون (قــيــادات) تـبــلـور تــلك ا
وتـعـمل علـى التـفاوض مـع احلكـومة
تـنـفـذة وهذا والـطـبـقـة السـيـاسـيـة ا
يـذكـرني بكـتاب (الـثورة بال قـيادات)
لـلـكـاتب "كـارل روس" والذي يـتـحدث
فـــيه حــول (كـــيف ســيــبـــادر الــنــاس
الـعاديون إلى تـولي السـلطة وتـغيير
الــــســــيـــاســــة فـي الـــقــــرن الــــواحـــد
والـعشرين) وارى في الكتاب "الثورة
بال قــيـادات" دعـوة لــنـا جـمــيـعـا إلى
الـتحرك. هو كتـاب استثنائي اجلرأة
ــواطــنــ األفـراد أن يــرى أن عــلـى ا
يـــبـــادروا الى اجـــتـــراح الــتـــغـــيـــيــر
بـــأنـــفـــســـهم. عـــبـــر أفـــعـــالـــهم هم 
بــــالــــتــــعــــاون مع آخــــرين بــــدال من
الــتــعــويـل عــلى أنــظــمــة ســيــاســيــة
واقــتـصـاديـة خـائــبـة. وهـذا الـكـتـاب
يـــقــتــرح حتـــركــا لـــلــجــمـــيع في كل
األمـكـنـة حتـركا لـكل من يـشـعـر بأنه
مـــهــمل من قـــبل حــكـــومــة (فــاســدة)
ولـنـظـام اقتـصـادي مـنـحاز إلى صف
الـــربح واجلــشـع." هــنـــاك في بــعض
الـدول يـأتي الـسـيـاسي ويـرى امـامه

مـشـاكل كـبـيـرة فـيـعمـل على حـل تلك
ـــشـــاكل وهـــنــاك قـــيـــادات هي من ا
ـــشــاكـل لــشـــعــوبـــهــا ومن تـــخــلق ا
الـصعوبة ان جتد حال لها! والصنف
الـثـالث من الـقيـادات الـفـاشلـة تـكون
ـشكـلة ) ولـيس (جزء هـي (جزء من ا
ـــــكن ان جنـــــد مـن احلل) لـــــذلـك ال 
ـؤلف " احلـل اال بـالـتـخـلص مـنـهـا ا
كــارل روس" يـــتــحــدث قــائال "مــا من

ـــســتــبــدة الــطـــبــقــة الــســـيــاســيــة ا
ـصــاحلــهـا اخلــاصـة ــتــشـبــثــة  وا
بـعـيـدا عن الـصــــــالح الـعـام وهـموم

. واطن ا
ـرابطـون في سـاحات لـقـد اتـفق كل ا
االحتجاج على الثبات وعدم الرجوع
الـى مـنــازلــهم واعــمــالـهم  –اذا كــان
لـلـبـعض لـديه  اعـمـال في ظل تـفشي
الــبـــطــالــة- وقــد ايــدهـم وشــجــعــهم
ـكن الـسـيـد الـسـسـتـنـاني قـائال (ال 
لـلمتظاهرين الرجوع الى بيوتهم من

دون حتقيق االصالحات) .
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مـن يـزور ســاحــات االحــتــجــاج يـرى
ذلـك االصــرار الــثــوري واالســتــعـداد
ــكن ان تـــكــون لـــلــتـــضــحـــيــة فـال 
الـتضحيـات التي قدموهـا وما بذلوه
مـن جــهــد وثـــبــــــــات كـــســبـــوا فــيه
اعــجـاب الـعـالم وتـعــاطـفـهم نـقـول ال
ــــكن ان يــــكــــون من دون مــــقــــابل!
ونــحـذر من الــلـجـوء الـى الـعـنف ألن
ــزيـــد من نــزيف ذلـك ســيــؤدي الـى ا
الـدم ومـزيـد من الـتـورط.احلـديث عن
ـندس اصبح بشـكل اخر وتسمية ا
جـديدة وهي (الـطرف الثـالث) ويبدو
ـصـائب هــذا الـطـرف هـو ســبب كل ا
ومـشاكل العراق ال بأس اكـشفوا لنا
عن هــويـة (الـطـرف الــثـالث) ولـيـقـدم
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فـــريـق ســـيـــاسـي جـــديـــد إال ويـــعـــد
بـإصالح هذا اخللل بـيد ان مصدقي
هــذه الـوعــود يـتــنـاقــصـون بــإطـراد
ولــعـل اعــضــاء الــفــريق أنــفــســهم ال
يــصـــدقــون فــريــقـــهم بــالــذات  فــإن
الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة بـاتت عـلـى ما
ــشــكـــلــة بــدال من يـــبــدو جــزءا مـن ا
ـكن ان احلـل. آخـرالـكالم:الـنـغـيـيـر 

يتحقق من دون عنف

©∂®    d¹d×² « WŠUÝ w   UłU−²Šù«  UO u¹

—UDF « ÍbLŠ ≠œ«bGÐ

ــكـن لـلــتــظــاهــرات الــســلــمــيـة هل 
واالحـــتـــجـــاجــات احلـــالـــيـــة إجــراء
الـتـغـيـير من دون اسـتـخـدام الـعنف?
هـل نــحن جـــاهــزون كـــمــتــظـــاهــرين
ــــثــــلــــون الــــشــــعـب بــــكل فــــئــــاته
االجــتــمــاعــيــة والــفــكــريـة مـن طـرف
ـــان واالحــزاب واحلـــكـــومـــة والــبـــر
ـتنـفذة من طرف آخـر ونتـجاوز ما ا

يطلق عليه (الطرف الثالث).
كن ان نقبل بالتغيير من نـقول هل 
ـــرابــطــون في دون اراقـــة الــدمــاء? ا
ســاحــة الــتــحـريــر يــومــيــا يــؤكـدون
ـظـاهـرات واالحـتـجـاجات سـلـمـيـة ا
ـان وكل تصريحات واحلـكومة والبر
الــســيــاســـــــيـ والــقــادة االمــنــيـ
يـــــدعــــــون الى عــــــدم اســـــتـــــهـــــداف
ـــتـــظـــــــاهـــرين أذن اين احلـــلـــقـــة ا
ـفقـودة التي جتعـلنـا  قادرين على( ا
وضـع االمـــــــور في نـــــــصـــــــابـــــــهــــــا
الـــصـــحـــيـح)ام نـــحن بـــحـــاجـــة الى
الــتــدخالت اخلــارجــيــة حــتـى تـزداد

االمور سوءا!?
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ال تــزال احلــكـومــة ومــعـهــا االحـزاب
تـظاهرين ـتنـفذة تعـد ا الـسيـاسية ا
غـــــــيــــــــر قـــــــادريـن عـــــــلـى احـــــــداث
طالب لذلك هم ال يـحققـون ا d¼UEð…∫ مختلف شرائح اجملتمع تتظاهر في ساحة التحرير ببغدادالـتغيـير

رئـــــيس الــــوزراء واالســـــتــــخــــبــــارات
الـعـسكـريـة وفق التـقـرير نـفـسه.سمح
ذلـك إليران بـتوسـيع نفـوذها من خالل
عالقـاتـهـا الـوثـيـقـة مع جـيل جـديد من
الــســيــاســيــ الــذين أصــبــحــوا قـادة
لـلـعـراق وسـاعـدهـا في تـشـكـيـل قوات
احلــشـد الـشــعـبي الـتي تــضم فـصـائل
شـيعيـة موالية لـها.وجعلـها ذلك أيضا
شـريـكـاً جتـاريـاً رئـيـسـاً لـلـعـراق الـذي
يــســتـــورد مــنــهــا الــكــهــربــاء والــغــاز
دمرة الـطبيعي لدعم منـشآت الطاقة ا
في بــلــد أصـبح ثــاني أكـبــر مـســتـورد
لـلمـنتـجات اإليـرانية بـينـها الـسيارات
ـــــــــــــــواد والــــــــــــــــســــــــــــــــجــــــــــــــــاد وا
الــغـذائــيـة.واسـتــخـدمت إيــران الـعـمل
االسـتخـباراتي لـلمحـافظـة على دورها
فـي الـــــعــــراق بـــــحـــــسـب مـــــا ذكــــرت
وقع األميركي لتحقيق الصحيفة وا
أهـداف إســتـراتـيـجـيـة تـتـمـثل بـ (مـنع
انـهـيـار الـعـراق ومـنع اسـتـقالل إقـلـيم

كردستان الشمالي). 

وأشـــارت الـــوثــائـق ألى أن الــتـــركـــيــز
األكــبــر كــان بــاجتــاه (احملــافــظـة عــلى
الـعـراق كدولـة تابـعـة إليران والـتأكـيد
والية عـلى بقاء الـفصائل الـسياسيـة ا
لـطـهـران في السـلـطـة. ويواجه الـنـفوذ
اإليـراني الواسع في العراق استنكاراً
شـديـداً عبـر االحتـجـاجات الـتي جتري
مــنـذ أسـابـيع في الــعـراق حـيث يـتـهم
ـتـظـاهرين إيـران بـدعم نـظام غـالـبـية ا
ســــــيــــــاسي يــــــنــــــخــــــره الــــــفــــــســـــاد

واحملسوبيات). 
وقـالت امـرأة عراقـية سـتـينـية لـفرانس
بـرس إن (إيـران تـأتي لـتـتـدخل… ولـكن
نـــحن نـــصـــنـع قــرارنـــا). وأضـــافت أن
(الـــشــرارة انـــطــلـــقت من الـــعــراق إلى
إيــــــــران) في إشــــــــارة إلـى مـــــــوجـــــــة
الـتـظـاهرات الـتي تـشـهدهـا مـدن إيران
مــنــذ اجلـمــعــة رفـضــاً لــزيـادة أســعـار
الــوقـود.واالثــنــ شـهــدت مـدن احلــلـة
والــنــجـف والــنــاصــريــة والــديــوانــيــة
والــــــكـــــوت جــــــنـــــوبــــــاً إضـــــرابـــــات

واعــتـصــامـات مــنـاهــضـة لــلـحــكـومـة
وأغـــــلــــقـت الــــدوائـــــر احلــــكـــــومــــيــــة
ـدارس.وقام مـتظـاهرون االثـن في وا
مـحافظة البصرة الغـنية بالنفط بغلق
طـــرق مــؤديـــة إلى حـــقــول الـــنــفط في
الــشـعـيــبـة والـبــرجـسـيــة.وفي بـغـداد
تـواصـلت االعـتـصـامـات والـتـظـاهرات
الـــتـي أخـــذت بـــالـــتـــمـــدد من ســـاحـــة
الـتحرير إلى جـسري السنك واألحرار
ـشددة وفـقاً رغـم اإلجراءات األمـنيـة ا
ــراسـلي فــرانس بـرس.وأمــام اتـسـاع

رقعة التظاهرات قامت 
وعـبـر متـظاهـرون في سـاحة الـتحـرير
عن تـضـامـنـهـم مع مـا اعـتـبـروه حـركة

احتجاج شقيقة جديدة في إيران.
تظاهر عبد الهادي  ( 55عاما( وقـال ا
 لــــفــــرانس بــــرس (الــــيــــوم الـــشــــعب
اإليـــرــــــاني مــثل الـــشــعب الــعــراقي
ـسلوبة االثـنان يطـالبان بـحقوقـهما ا
ضــــد حـــكـم اجلـــار والــــســـيــــاســـيـــ

الفاسدين).

تكـون حركـة الـرياح الـسطـحيـة على
اخلليج العربي جنوبية إلى جنوبية
وج من مـتر إلى شرقـيـة بوارتـفـاع ا
مـتـر ونـصف وحــالـة الـبـحـر خـفـيف
وج). وضربت الثلوج إلى متوسط ا
جـنوب فـرنـسـا الـذي يعـرف بـطـقسه

عتدل.  ا
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انيا بـدايات لشتاء في ح تشهـد أ
طــويل وبــارد. أمــا الــبــنــدقــيـة فــهي
تتـصـارع مع أسوأ الـفيـضـانات مـنذ
أكـثـر من  50 عــامـاً بــيــنـمــا تـغــمـر

ياه أجزاء من شمال إنكلترا.  ا
ـــــسح الى ذلك  ,ذكــــرت هـــــيـــــئــــة ا
اجلــيــولـوجـي األمـريــكــيــة أن زلـزاال
بـقـوة  5.9درجـة وقع عــلى بـعـد 92
كـيـلـومـتـرا إلى الـشـمال الـشـرقي من
منطقة كوتاباتو بإقليم مينداناو في
الـفـلـبـ ,ولم تــرد بـعــد تـقــاريـر عن

وقوع أضرار.
شعار هيئة

االنواء اجلوية


