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¹dBð`∫ مواطن يدلي بتصريح في ساحة التحرير
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شتـرك حملاربة وإستمـرار التعـاون ا
بـــقــايــا عــصــابـــة داعش االرهــابــيــة
وتـدريب الــقـوات الـعـراقــيـة بـحـسب
بيان حكومي تلقته (الزمان) امس

الى ذلك حتــقق مــحـكــمـة اجلــنـايـات
الــدولــيــة بـــجــرائم حـــرب مــارســهــا
اجليش البريطـاني وقتل مدني في
الـــعـــراق وافـــغـــانـــســـتـــان . وقـــالت
احملـكمـة إنـها (تـنـظـر بجـديـة إلى ما
تـوصل إلـيه بـرنـامج بي بي سي من
ادلـة  بـقـتل مدنـيـ عـراقـيـ بـأيدي
قـوات بــريـطـانــيـة في الــعـراق ولـكن
وزارة الـدفـاع الـبــريـطـانـيـة قـالت إن
تــــلـك االدعــــاءات ال أســـــاس لــــهــــا)
وأضـــــافت ان (الـــــوزارة تـــــعـــــاونت
بـــالــكــامل مع احملـــكــمــة وال تــرى أن
هنـاك مسـوغـا للـتدخل من جـديد في

منذ عام  2003 ومعانـاة الشـباب تزداد
يـومــا بــعــد يــوم وعــامــا بــعـد عــام  من
ارتـفـاع نـسب الـبـطـالـة وعـدم احلـصـول
عــلى فـرص عـمل مــنـاسـبـة لــلـخـريـجـ
ـؤجــلـة مـسـتــحـيـلـة وبــاتت أحالمـهم ا
سـنة وهـذا مـا اكـدتـة آالء صـباح ( 25) 
ـؤجلـة  انـتظـرنا وقـالت (هذه ثـورتنـا ا
أصـحــاب الـقـرار أن يـقـومــوا بـواجـبـهم
جتـاهـنـا وجتــاه الـشـعب الـعـراقي لـكن
ـعـانـاة يـأسـنـا من وبـعد  16عـامـاً من ا
ـنـاسب وعـدم ثـقـتـنـا اتـخـاذهم الـقـرار ا
ـاهـيــة اخلـطـوة الـقـادمـة ـعــرفـتـهم 
واجنرارهم وراء مـصاحلهم الـشخـصية
ــــا دفــــعــــنــــا إلـى رفض اخلــــضــــوع
ا هو لقـوانيـنهم وان نخـرج مطـالبـ 
حق لنـا  وكل ما اردناه يـوما هـو حياة
ـة وخــدمـات  أمــور بـســيـطــة لـكن كــر
يـبـدو إن جـمــيع األطـراف في احلـكـومـة

عاجزة عن تلبيتها).
سعفة ايناس ان وتضيف الصيدالنية ا
(أجمل مـافي التـحرير أنـنا لـسنـا غرباء
بل أخــوة ونـعــمل مـعــا من اجل قــضـيـة
جتـمـعـنـا من اجل حـقـنـا # نـريـد وطن #
فالوطن هو الهدف   للتظاهرة الشبابية

اختصر كل األهداف).
وقــالت مــتـــظــاهــرة مـــوظــفــة في وزارة

من قـــنـــابـل الـــغـــاز الـــقـــاتـــلـــة الـــتي لم
تـتـوقــــــــف احلـكـومـة عـلى فـلق رؤوس
الشـباب بـها  هـذا التـعاون كـان نتـيجة
ثـــانـــويـــة لم يـــتـــوقــعـــهـــا احملـــتـــجــون
وأصـبـحت بـطـرفـة عـ أعـظم إجنـازات

ثورة تشرين.
ويــؤكــد الــنـاشـط الـصــحــفي عــلي عــبـد
ـمكن اخلالق (  30سـنة ) (لم يـعـد من ا
ـثـلـة بـالـرئـاسـات بـقـاء هـذه الـسـلـطـة 
الـثالث في مـوقـعـهـا لـيس الـقـصـد هـنا
ـطلوب قلب النـظام إلى شيء آخر بل ا
وقـف إعـــــادة الـــــتـــــدويـــــر لـــــلـــــوجـــــوه
والسـيـاسات مـنذ  16عامـاً هـذا اجليل
الــذي جــاء بــعــد جــيـلـي عـايـش الـفــشل
اليومي لـهذه السلـطة في كل زوايا هذه

البالد).
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ـيـز الـشـبـاب الـيوم قـدرته وتـابع  (مـا 
تميزة الهائلة على التحـليل إمكاناته ا
ـعـجزة في صـنع بدائـله هـذه لـيست 
فــاحلــراك احلـالـي يـعــرف جــيـداً دروس
االحتجاجات في /2015 ,2013 ,2011
2016 وهــو يــعي جــيــداً عــلى أي أرض
ـنـدس في تـقف قدمـاه ال يـهم مـقدار ا
ــنـــتــفــعـــ من اجنــازات صــفــوفـه أو ا

انتفاضة وثورة أكتوبر تشرين).

الـتـربـيـة  (شـاركت بـالـتـظـاهـرة من يـوم
 26 تـشرين  ولـغـاية هـذا الوقـت يومـيا
احضر هنا علـما إنني موظفة في وزارة
الـتربـية وهـذه األيـام التي احـضـر فيـها
لــلـتــحــريــر  تــغــيــيــبي عـن الـدوام  
التـظاهـر هنا غـير كل الـتظـاهرات  فهي
سلـميـة وتدعـو إلى التـغيـير واحلـصول
ـــواطن الن الـــدولــة لم عـــلى حـــقــوق  ا
توفـر أي حـقوق بل سـلبـتهـا  فمـنذ 16
عام ونحن بال كهرباء وال ماء  وارتفعت
نـــســبــة الــبــطــالــة  وفـــشل في كل شيء
والـظـلم عم في كل مـرافق الـبالد  نـريـد
تــغـيـيـر جــذري بـعـيــدا عن احملـاصـصـة

واحلزبية).
ـتقاعـد عبد الـرحمن عبـد الكر ولفت ا
الى ان (الــتـظــاهـرة الــيـوم لـيــست عـلى
ـا مـنــصب سـيـاسي لـشــخص مـحـدد أ
طالبة بتغييـر منظومة فساد بالكامل ا
بــالـرغم من ســلـمـيــة الـتـظــاهـر إال أنـهـا
قــوبــلت بـــاســتــخـــدام غــازات وأبــخــرة
مـحرمـة دولـيـا وعلى مـنـظـمات الـصـحة
الـدوليـة الـتـحري وفـحص آثـار احلروق
ـــتـــظـــاهــرون الـــتي يـــتـــعـــرض لـــهـــا ا
فـالـسـلـطـات اآلن مـتـهـمـة بـجـرائم إبـادة
ــنــظـــمــات فـــضح جــرائم وعــلى هـــذه ا

احلكومة العراقية).

مــتـمــيـزين). وعــد الـعــراق (مـنــطـقـة
مـهـمـة جـداً لـلـسالم واالسـتـقـرار في
الــــــشـــــــرق االوسط) واكـــــــد عــــــمق
الـصـداقــة بـ الـعـراق وبالده وقـال
تدة الى مـدة طويـلة. وتـعهد انهـا 
بـــان يـــبـــنـي عـــلى هــــذه الـــعالقـــات
لــلــمــســاعــدة فـي بــنــاء عــراق اكــثـر
ـقــراطـيـة. ازدهـارا واســتـقــرارا ود
ـرحـلة الـراهنـة مـهمـة للـعراق وعد ا

في ظل ما يشهده من اوضاع.
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واســتــقــبل رئــيس مــجـلـس الـوزراء
ــهــدي االثــنـ ســفــيـر عــادل عــبـدا
ـتــحـدة االمــريـكــيـة لـدى الــواليـات ا
الـعراق مـاثـيو تـولـر وقائـد الـقوات
ـركــزيـة االمـريــكـيــة بـاتـريك وايت ا
لبحث تـطوير الـعالقات ب الـبلدين
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وصف الـسـفـيـر الـبـريـطـاني اجلـديد
ظاهرات في العراق سـتيفن هيـكي ا
الـسـلـمـيــة في الـبالد بـانـهـا تـعـكس
ـدنــيـة والـطـاقـة احلـيــويـة والـروح ا
تلكهـا الشعب العراقي. وقال التي 
هيكي في مقطع فيديو مصور موجه
عــبـر مــواقع الــتـواصـل االجـتــمـاعي
اطـــلـــعت عـــلـــيه (الـــزمــان) امس (ان
الشعب الـعراقي اظهـر ارادة للوحدة
واالصالح والنـهاء الـطـائفـيـة). وقدم
ــا وصـفه (الــعـوائل هــيـكي تــعـازيه 
ـنـكـوبـة) وتـمـنى الـشـفـاء الـعـاجل ا
للـجـرحى. وجدد هـيـكي موقف بالده
ـمـلـكة من الـتـظـاهرات بـالـقـول (ان ا
تـحدة تـؤكد ضـرورة احترام احلق ا
الدستوري بالتظاهر السلمي ويجب

عـلـى الـقـوات االمــنـيـة االمــتـنـاع عن
ـــمــيـــتـــة ضــد اســتـــخـــدام الــقـــوة ا
تظاهرين). ورفض هيكي (عمليات ا
اختطاف الناشط مشيرا الى (انه
عـمل غـيـر مـقـبـول ويـجب الـتـحـقـيق
بــشـأنه). واضــاف (اتـطـلع لــكـيــفـيـة
اسـتــجـابـة احلـكـومــة الـعـراقـيـة الى
ـــشـــروعـــة من الـــشـــعب ـــطـــالب ا ا
الـــــــعــــــــراقي وخــــــــاصـــــــة االصالح
االنـتـخـابي). وشـدد عـلى الـقـول (ان
بالده جــاهـزة لــدعم الـعــراق) وقـال
(ان ثـمـة فـرصـة كـبـيـرة لالصالحـات
الـضــروريـة لـبـنـاء مـســتـقـبل افـضل
). وعبر هـيكي عن جلمـيع العـراقيـ
سـعــادته لـوجــوده في الـعـراق بالد
مـــا بـــ الــنـــهـــرين. وقـــال (ان هــذه
الــبـالد تـــمــتـــلـك حــضـــارة وتـــاريخ
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بغداد

ومواقع التواصل االجتماعي .
وتقول تدريسيـة من جامعة بغداد (على
الــرغـم من الــوعـــيـــد والــتـــهــديـــد الــذي
نـتعـرض له من قـبل  اجلـهـات الرسـمـية
ـسؤولـة عـنا في عـمـلنـا الوظـيـفي كان ا
البـد من النـزول إلى سـاحـة التـظـاهرات
لـدعم ومــسـانـدة أبـطــال ثـورة تـشـرين 
لكن مشاعـر حب الوطن تغلـبت ودفعتنا
ــشــاركـتــنــا أبــطــالــنــا في الــتــحــريـر)
وأضـافت (سعـيـدة جـدا برؤيـة احلـشود
اجلـمـاهـيـريـة لـلـعـراقـيـ وشـعرت ألول
مــرة أن فـي الــعــراق شــعــبــاً حي يــرزق
ليـطـالب بصـوت واحـد الستـرجاع وطن
ختلف الوسائل ولكن تمت استباحته 
صـدمت بـبــعض احلـاالت الـفـرديـة الـتي
تــعــمـدت تــشــويه مـظــاهــر هـذه الــثـورة
وحرف توجهاتها عن مسارها احلقيقي
الـــهـــادف من خالل أيـــادي حـــكـــومـــيـــة
وحــزبـيـة وقـوى مــنـدسـة لـلـتــأثـيـر عـلى

الرأي العام العراقي واخلارجي).
ويــرى عـــلي ريــاض ( (25ســنـــة نــاشط
وصحفي (تمكـنت ميادين االحتجاج في
الـعـراق وعـلى رأسـهـا سـاحـة الـتـحـريـر
وسـط الـعــاصــمــة من حتــقــيق مــا فـشل
الــنــظـام الــســيــاسي طـوال الـ 16عــامـاً
ــاضــيــة من حتــقــيــقه أال وهــو إعـادة ا
إحـياء الـهـوية الـوطـنيـة الـعراقـيـة التي
أمـــرضـــتـــهــا احملـــاصـــصـــة احلـــزبـــيــة
والــطــائــفــيــة وعـــصــفت بــهــا األزمــات
ـتـكرر ـتتـابـعـة والـفـشل ا الـسـيـاسـيـة ا
حلكومات ما بعد 2003 وانعكست هذه
الـهويـة عـلى مـقدار الـتـكاتف والـتـعاون
داخل سـاحـة االحـتـجـاج حـيث امـتألت
مــقــتـــربــات الــســاحــة بـــعــربــات الــدعم
الــلـوجـســتي احلـامــلـة لـلــغـذاء والـدواء
واألغطية فضال عن مستلزمات الوقاية

أكثر من  300شاب وشابة  سقطوا منذ
األول من تشرين رغم سلمية االحتجاج
وأصيب أكثر من  12ألف وهي حصيلة
خـســائــر بـشــريـة تــقــتـرب مـن خـســائـر
ـسـلـحـة رغم ذلـك لم تـنـكـسـر ـعــارك ا ا
إرادة الــشـبـاب بــالـتـغــيـيـر واســتـمـروا
بتـطوير أسـاليب الـتصعـيد واالحـتجاج
إذ كـــان آخــره مـــا ســـمّـــاه احملـــتـــجــون
ـعركـة اجلسـور لـشل حركـة الـعاصـمة
ويـهـتـفـون بـأعـلى صـوتـهم  مـطـالـب #
نـريــد وطــنــاً #  مــعــلــنـ عـن رفـضــهم
لـلتـدخل في شـؤونه  ويطـلـبون حـكـومة
تـــنـــبــــثق من إرادة الـــشــــعب  ونـــتـــاج
حـــركــتـه وحتــقق أهـــدافه وبـــنــاء وطن
والـعـيش بكـرامـة دون أمالءات وتـبـعـية

خارجية.
W¹—UCŠ WI¹dÞ

 وتـعـامل الــشـبـاب الـذين يـطـلق عـلـيـهم
مـجــتـمـعـنـا الـيــوم اسم جـيل الـبـوبـجي
بـــتـــظــاهـــراته الـــســلـــيـــمــة وطـــريـــقــته
احلــــضـــاريــــة الـــتـي عـــكــــست  الــــوجه
احلـضـاري لـلـعـراق حـيث قـامـوا بـفـتح
نفـق التـحريـر الذي كـان مـغلـقاً مـنذ 17
ــثل احـد عــامـاً  إلى اآلن والــذي كـان  
األنــفــاق اجلــمــيــلـــة في بــغــداد ويــضم
عـــشــرات احملالت الــتــجــاريــة وقــامــوا
بــتـنـظـيــفه وتـزيـ جـدرانـه بـالـلـوحـات
ـــعــبــرة مـن قــبل الـــفــنــانــ الــفـــنــيــة ا
ـشاركـ في الـتـظـاهرة الـتـشـكيـلـيـ ا
وقـامت فـرق طـوعـيـة بـغـسـله وتـنـظـيـفه
وصـبغ أرصفـته بـألـوان تسـر الـنـاظرين
ووضع أصص الــنــبـاتــات والــورد عـلى
كان يضج باحلياة ا جعل ا جانبيه  
ومن خـالل إمـكـانـات شــبـابـيـة بــسـيـطـة
أعـــادت لــلــمــكــان روحـه وجــمــاله ســلط
الضوء عليه من قبل الـقنوات الفضائية
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تـقـترب االنـتـفـاضة الـشـعبـيـة في الـعراق مـن نهـايـة شهـرهـا الـثاني
بـزخم أكـبروإصـرارأقـوى أسـقط الـرهـان عـلى ( الـزمن ) لـيـنال من
ة الشـباب عـلى مواصلـة الطـريق لبلـوغ الهـدف  وبدعم يزداد عـز
هـــو االخـــر بـــتـــوالي االيـــام في خط بـــيـــاني مـــتـــصـــاعـــد لــصـــالح
ا في طرح خارطة طالب فقط  وا االحتجاجات  ليس في تأييد ا

ا يريده الشباب .. طريق واضحة علها تقترب 
طالب ومـشروعيـتها وااللـتفـاف حولهـا من مختـلف فئات  وضـوح ا
ـا ــخـتــلف االعــمـار من اجلــنــسـ   كل ذلـك وغـيــره  الـشــعب 
اشـرنـا الــيه في مـقـاالت سـابــقـة كـان مـصــدر قـوة لـهـا مــكـنـهـا من
االسـتـمرار بـاالعـتـمـاد عـلى نفـسـهـا  دون قـيادة لـهـا  أو مـتـحدث
بـاسمـهـا  فـهي تـقـود نفـسـهـا بـنـفسـهـا  وتـعـبـرعمـا تـريـد بـالـعمل
تـصاعـد في االحـتجـاج واالعـتصـام واالضراب وتـفرض ـيـداني ا ا
عـلى الـسـلـطـات والــقـوى الـسـيـاسـيـة أن تــصـغي لـهـا  وتـضع في
ـهم في قــوة الـشـارع الـذي  فـرض عـلى حـسـابـهـا هـذا الـتــغـيـيـر ا

طالبه .. احلراك السياسي أن يواكب حركة الشارع ويستجيب 
دة  واالعـداد الكـبيـرة  التي إن إسـتمـرار االحتـجـاجات كل هـذه ا
شاركت بـها  والدعم الذي حتـظى به أفضى عليـها شرعيـة  وطنية
في ( تقـو ) عمل احلكـومات وعموم الـسلطـات والقوى السـياسية
.. فـالشعب هـو من يقـرر هل قامت بـواجبـاتهـا جتاهه أم ال  بغض
ـواقع .. وهـذا ما الـنظـر عن صـوته الـذي أهـلـهـا  لتـكـون في هـذه ا
اضي اشرت اليه في مقال سابق نشر هنا في الثاني من تشرين ا
بعنـوان ( قراءة هادئة في مـوضوع ساخن )  إذ أن  جتارب  دول
ـقراطيـة  تنـتهي ما ـشروعيـة  الد قـراطية  تـقول أن ا الـعالم  الـد
أن تــبـاشـر الــسـلـطــات عـمــلـهـا  لــتـبـدا مــشـروعــيـة  أخـرى  وهي
ـواطن خاصة  في حتس مشروعـية حقوق  البالد عـامة وحقوق ا
وضـعه االقتـصادي واالجـتـماعي والـسيـاسي  فلـيس هنـاك أسمى
من أن يـحـظى  احلاكم بـثـقة الـشـعب .. وتلك  تـفـوق كل أي امتـياز
ن هـم في ســدة ـــواطن الـــذي  جــاء (  ـــعــنى أن ا مـــادي .. أي 
احلكم ) هو نفسه قـادرعلى عزلهم عندمـا يظهرله من خالل  العمل
أنــهم لم يــكــونــوا جــديــرين  بــهــذه الــثــقــة  والــقــدرة عــلـى الــوفـاء
بـااللـتزامـات   دون أن ينـتظـر أن تنـتـهي مدة الـوالية  ويـخرج الى
الشارع  بطريقة سلمية ليوصل صوته بنفسه  ويطالب بحقه  ألن
ستـوى ما كان ان لم يقم بـواجبه جتـاهه  ـثله حتت قبـة البـر من 
يـطـمح  ويـحـاسب احلـاكـم عـلى قـدر اجنـازه  واحلـاكم نـفـسه  لم
يصـارح الشعب بانه لم يـنجز شـيئا  وتعـامل مع السلطـة  وكأنها
ـا أجنز قـدر الهي حـباه الـله به  وهي حكـر له وحده  وال تـرتبط 
ا ـا عـلـيـهـمـا )  أو أخـفق  ..فـلـو قـام االثـنـان  ( الـنـائب واحلـاكم 
ـا عُـد التـظـاهر واطن الـى الشـارع  ويـطالـب بالـتـغـييـر  و خـرج ا

واالحتجاج واالضراب حقا دستوريا في مواثيق الدول ..
إن  تفاقم الفساد ( بتوافق الـقوى احلاكمة على جعل الوطن مغا
يـتـقـاسـمونـهـا في مـا بـيـنـهم وتغـاضي بـعـضـهم عن فـسـاد الـبعض
اضـية  يؤكد رجـعية في خـطبة اجلمـعة ا االخر)  عـلى حد تعـبير ا
ـواطـن تـلك احلـقـيـقـيـة  ويـفـسـر في الـوقت نـفـسه سـبـب خـروج ا
سبوقـة ) على حد وصفـها  واالستمرار كل بهذه ( الـطريقة غـير ا
ـدة بـكل مـا تطـلب ذلك من ثـمن فـادح وتضـحـيـات جسـيـمة  هذه ا

النهم لم يجدوا غيرها طريقا للخالص من الفساد.
 كنت في مقـال سابق بعنوان ( قـوة احلق .. قوة ناعمـة ) نشر هنا
اضي قـد تـوقـعت أن هذه االنـتـفـاضة لن في الثـالث من الـشـهـر ا
تـكون كـالتظـاهرات السـابقـة بل ستكـون (حركة شـعبـية فاصـلة ب
مرحلت  ولـيس ( فورة ) عابرة ما أن تنـتهي لتعود االمور الى ما
كانت عليه قبلها .. وستكـون بال شك محطة وطنية مهمة في مرحلة

نطقة ..) . خطيرة من تاريخ البالد وا
ـرجعـية الـعـليـا ( من بيـدهم الـسلـطة ) وفي اخلطـبـة نفـسهـا دعت ا
الى أن يـنتـبـهـوا أنه لن يـكون مـا بـعـد هذه االحـتـجــاجات كـمـا كان
قـبــلـهــا في كل االحـوال .. وهــذا يـعـنـي بـوضـوح أن االســـــــــــس
التي قـامت عليهـا العملـية السيـاسية  كاحملـاصصة والطـائفيـــــــــة
واحـتكـار الـسـلـطـة مـن قبـل أحـزاب بـعـيـنـها قـد انـتـهـت  وســـتـبدأ
ـارس الــشــعب حــقه  ويــأخــذ دوره في احلـراك مـرحــلــة جــديــدة 
الــســيـاســـي  وســتـكـون لـه الـكـلــمـة الـعـلــيـا في تــقـريـر مــصـلـحـة

البـــــالد  ..
 فــهل يـعي من يـعـنــيه األمـرهـذه احلـقـيـقــيـة أم ال يـزال يـراهن عـلى
الـزمن وإجراءات تقـليديـة وحلول تـرقيعـية لم يقـتنع بهـا احملتجون 
الن بـعضهـا موجود مـنذ مـدة طويلـة  ولم يخـرج من ادراج مجلس
الـنـواب  اال بـعـد أن قـدم الـعـراق مـئـات الـشـهـداء واالف اجلـرحى
كن في خمـسة واربع يوما إجناز ما لم ..وهناك من يساءل هل 
رجعيـة ليست ينـجز في ستـة عشر عـاما ?.. ولذلك فـهي في نظـر ا
تظاهرين (  وال سيما أكثر من محاوالت للتهرب من تنفيذ مطالب ا
ـنـهـوبة في مـجـال مالحـقـة كـبـار الـفـاسـديـن وإسـتـرجـاع االمـوال ا
منـهم والغاء االمتـيازات اجملحفـة لفئة معـينة على حـساب الشعب 

واالبتعاد عن احملاصصة  واحملسوبيات ) ..    
ــدة عـلـى احلـراك الــشـبــابي وهــو في هــذه الـســرعـة مـضـي هـذه ا
الـفائـقـة  وقوة الـتـأثـير  وتـفـاعل  شـرائح اجملتـمع مـعه  جـعله في
ــراقـــبـــ اقــرب الـى الــثـــورة مـــنه الى مـــســـمــيـــات اخــرى نـــظـــر ا

كاالنتفاضة او التظاهرات ..
باختـصار .. تشرين نـقطة حتول مـهمة  وخط فاصل بـ مرحلت
وخـط شـروع  وطـني في الــعـمل الــسـيـاسي يــؤذن بـبـدايــة  مـرحـلـة
جديدة تـرفض  قواعـد اللعـبة الـتي قامت علـيهـا العمـليـة السيـاسية
ـدة  وهي احملـاصـصــة الـتي مـكـنت الـفـاسـدين من نـهب كل تـلك ا
الـبالد وافـقار الـعـبـاد واالستـئـثـار بـالسـلـطـة  وكأنـهـا مـلك شرعي

لقوى سياسية معينة دون غيرها ..
قـراطـيـة احلقـيـقي .. النـها  احلـراك الشـبـابي يـعبـر عن هـدف الـد
ـا يفرز  الـصندوق نـائبا  ليس ليـست صندوق اقـتراع فقط  إذ ر
ثل حزبه وعائلته وعقليته ويعبر واطن  بقدر ما   جديرا بتمثيل ا
عن مـصلـحته  بل في تـداول السـلطة كـل اربع سنوات مـثال  لكي
ال حتـتـكـر من أشـخـاص وأحـزاب  وهـذا مـا مـعـمـول به في مـعـظم

قراطية في العالم .. التجارب الد
وقف شهد السياسي  وهو سيد ا الشارع اليوم هو من يتحكم با

عادلة اجلديدة ..   والرقم الصعب في هذه ا
ــراهـنـة عـلى الـزمن ـمـاطـلـة ) وا  واهم من ( يــحـاول الـتـسـويـف وا
لـيـفعـل فعـله  ويـعـود احملـتج من حـيث أتـي ( خالـي الوفـاض) رغم
رة دمه   كـما خسر الدمـاء والعناء  النه ال يـريد أن يخـسر هذه ا
ـانيـة متـعاقبـة دون أن يجـني منه شـيئـا يعادل صـوته في دورات بر

قيمته ويظهر فعله على االرض  ..
ضي  والـتأيـيد في تـزايد  ولم يـكن أمام من يـعنـيه األمر الـزمن 
غــيـــر االســتــجـــابــة لـــصــوت الـــشــارع  فـــهــو ال يـــريــد أكـــثــر من
ة  ولوطـنه العز والـرفعة حـقـــــــــــــــــه الطبـيعي في احليـاة الكـر

والسيادة ..
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ــة هـي الــروح االرادة هي الـــفــكـــرة  والـــعـــز
اني  آرثر شوبنهاور ) . ..(الفيلسوف اال

ستيفن هيكي 
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اســتـــأنــفت وزارة الــنــقل تــســيــيــر
رحالتـهـا عـبـر القـطـارات الـصـاعدة
سافـرين من بغداد والنـازلة لنـقل ا
الى محافظة البصرة وبالعكس

 واوضحت الـوزارة في بيـان تلـقته
(الـزمـان) امس ان (الـشركـة الـعـامة
لـسـكك حديـد الـعراق فـتحـت منـافذ
ـسـبق على كـافة احلـجز واحلـجز ا
مكاتبهـا للراغب بـالسفر على م

قـطاراتـها احلـديثـة الى احملافـظات
اجلنوبية .

وبـيـنت الـوزارة ان (الـقـطـار الـنازل
االول يــنــطـــلق من مــحــطــة بــغــداد
ــركــزيــة  الــســاعـة  6/00 مــسـاء ا
بينما ينـطلق القطار الصاعد األول
من مـحـطة الـبـصرة عـنـد الســـــاعة
 6/30 مــســـاء مــرورا  بـــاحملــطــات
الــســمــاوة اجلـــنــوبي الــنــاصـــريــة

الديوانية واحللة). 

وكــــانت الـــــوزارة قــــد بــــدأت هــــذا
الـــــتــــوقــــيت بـــــدءا من اجلــــمــــعــــة

اضــية. ا
واعــــلن وزيـــر الــــنـــقـل عـــبــــد الـــله
عن اخـتـيـار  650 مـواطـنـا لـعـيـبي
ـــحـــافـــظـــة من اهـــالي ام قـــصـــر 
الــبــصــرة من اصل  1000 فــرصــة
عـمل خالل قرعـة عـلنـيـة اجريت في
مــنـطـقـة الــهـنـديــة الـشـمــالـيـة قـرب

موانئ ام قصر .

واوضح لعـيبي في بـيان ثان تـلقته
(الـزمـان) امس ان (الـشركـة الـعـامة
ـوانئ الـعـراق أقـامت قرعـة عـلـنـية
بأشراف مـدير عام الشـركة الدكتور
صفاء عـبد احلس وحـضور ابناء
نـاحـيـة ام قـصــر الخـتـيـار االسـمـاء
ـوانئ الــتي سـيـتم تـشـغـيـلـهم في ا
ـتـابـعــة مـبـاشـرة من الـعـراقــيـة و
مــكــتب الـــتــشــغــيل فـي مــحــافــظــة

البصرة).

وبــ ان (تـفــاصــيل فــرص الــعـمل
ــوانـئ اضـافــة الى ســتـكــون  في ا
ـــديـــنــة فـي قـــطـــاعــات خـــدمـــات ا
اء واجملـاري والكهرباء الصحة وا
والـــبـــلــديـــات عـــلى ان يـــكــون دفع
ــالـيـة مـن شـركـة االسـتــحـقــاقـات ا
مـــوانئ الـــعــــراق بـــالـــتـــعـــاون مع
شـتـرك عرفـانآ شـركات الـتـشغـيل ا
شرف وقف ابـناء البـصره ا منـها 
اضـيـة والـذي ساهم خالل االيـام ا

بـشـكل كـبـيـر عـلى اسـتـمـرار الـعمل
في موانى العراق).

وأشاد وزيـر النـقل (بجـهود اإلدارة
ــتــابــعـة ـوانـئ الــعــراق  الــعــلــيــا 
ـنح فـرص اإلجـراءات وتـسـهـيـلـهـا 
عـــمل واســتــيــعـــاب أكــبــر عــدد من
الــطـــاقــات الــشـــبــابــيـــة من ابــنــاء
الفيحاء وتشغيلها بدل عن العمالة
األجنبيةوهذا ماسعت اليه الوزاره
منذ فترة طويلة). بحسب البيان
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ـــــتــــوقـع ان يــــكــــون األمــــر). ومن ا
نظـمة في الهاي التحـقيق في مقـر ا
بـهــولـنــدا وهـو أول إجـراء تــتـخـذه
ضـد مــواطـنـ بــريـطـانــيـ بـسـبب
جــرائم حــرب. واوضــحت احملــكــمـة
إنـهـا (سـتــقـوم بـحـيـاديـة مـا تـوصل
إلــيه الــبــرنـامج وقــد تــفـتـح قـضــيـة
تـاريـخـيـة إذا اعـتـقـدت أن احلـكـومة
ـالحـــــقـــــة حتـــــمـي اجلـــــنــــــود من ا
الــقــضــائــيــة). وكــانت احملــكــمــة قـد
توصلت في الـسابق إلى وجود أدلة
ذات مــــصـــداقــــيــــة عــــلـى أن قـــوات
بـريـطانـيـة ارتـكـبت جـرائم حرب في
العراق.وتتضمن معظم تلك احلاالت
ادعــــــاءات بـــــإســـــاءة مــــــعـــــامـــــلـــــة
.وأشـهــر تــلك الــقــضــايـا مـعــتــقــلــ
عـروفـة قضـيـة بهـاء مـوسى الذي ا
كـــان يــعــمل في فـــنــدق بــالــبــصــرة
وتــوفي بـعــد تـعــذيـبه وضــربه عـلى
أيــدي قــوات بــــــريــطــانــيــة في عـام
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وأدت قضيته إلى بدء حتقيق علني
وإلى اإلدانــــة الـــوحــــيـــدة جلــــنـــدي
بريـطانـي بجـرائم حرب في الـعراق.
ولكن برنامج بانـوراما بالتعاون مع
ز البريـطانية صحيـفة صنداي تـا
كـشف مـعـلـومـات جـديـدة عن حـاالت
قــتـل قــيـل إنـــهــا حـــدثـت في مـــركــز
اعتقال بـريطاني. واكد مـحققون من
فـــريق االدعـــاءات الـــتــاريـــخـــيــة في
العـراق وهو الـفريق الـذي حقق في
جرائم حرب قيل إن قوات بـريطانية
ارتكبتها خالل احتالل العراق إنهم
(وجدوا أدلـة على انتـهاكـات واسعة
النـطـاق حدثت في قـاعـدة بريـطانـية
في البصرة قبل ثالثة أشهر من قتل
مــوسى). وحــدثت تــلك احلــاالت في
مـعسـكـر سـتـيفن الـذي كـانت تـديره
بـالك ووتش والــكــتــيــبــة الــثــالــثـة
لـكي االسـكتـلنـدي. وحقق والفـوج ا
الـفريق فـي وفاة رجـلـ مـاتا خالل
أسبـوع مـتتـاليـ في أيار .2003
وأقــرت وزارة الـدفــاع الــبـريــطـانــيـة
. وجمع بأنـهمـا كانا مـدنيـ بريـئ
الـــــفـــــريق شـــــهـــــادات مـن جـــــنــــود
بـريـطانـيـ ومـوظـفـ في اجليش
وصـــفت كـــيف عـــذب الـــرجالن قـــبل

الـعثـور عـلـيهـمـا مـيتـ وقـد ربطت
رأسـاهـمـا بـكـيـس مـن البـالستـيك.
وقرر االدعـاء الـعسـكـري البـريـطاني
عــدم مــحـاكــمــة أي شـخص فـي قـتل
.وقـال رئـيس االدعـاء الـعام الـرجـلـ
الـسـابق الـلـورد مـاكـدونـالـد حـيـنـما
عرضت عليه أدلة بانوراما إنه (يرى
لم توجه تهـمة ألي جندي) وأضاف
( أعـتـقـد أن الـنـتـيـجـة بـدأت تـصـبح
جـــلـــيـــة وأنه مـن احملــتـــمـل جــدا أن
الرجـل تعـرضا العـتداءات جـسدية

قبل وفاتهما).
 بـــدوره  قــــال وزيــــر اخلــــارجــــيـــة
الـبـريـطـاني دومـيـنـيك إنه (نُـظـر في
جميع االدعاءات التي تـوفرت عليها
أدلـــة). واشــار الى إن (الــعـــمــلــيــات
الــعـسـكــريـة تـسـيــر طـبـقـا لــلـقـانـون
وهــــــنـــــاك حتــــــقــــــيق مــــــكـــــثـف في
ـتحـدث باسم االدعاءات). واوضح ا
الـوزارة إن (الـتحـقـيـقـات والـقرارات
اخلــاصـة بــاحملـاكــمـة مــسـتـقــلـة عن
وزارة الدفاع وتنظر فـيها بدقة جهة
ن خارجـيـة كمـا تـستـعـ الوزارة 
يــعـطـيـهــا االسـتـشـارات الــقـانـونـيـة
طلوبة) وتابع انه (بعـد تمحيص ا
ـشـار إلـيـهـا قـررت دقـيق لـلــحـاالت ا
ـسـتــقـلـة أال هــيـئـة خــدمـة االدعــاء ا
حتـــاكم أحــدا) ولـــفت الـى (احـــالــة
ادعــاءات بـي بي سي إلى الـــشــرطــة
وإلـى هــيـــئـــة االدعـــاء وهـي ال تــزال
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