
d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

‰Ë_« s¹dAð lKD  cM  ‚«dF « w  WOłU−²Šù«  U Òd×² «

ـقــدم من قــبل قــانـون االنــتــخــابــات ا
احلـــكــومـــة والـــذي يـــنص عـــلى (50
ـئـة لـلـشعب) ـئة لألحزاب و50 با بـا
فـهــو قـانــون غـيــر مــنـصف وال يــلـبي
ـتـظـاهـرين واهـمل الـقـانون طمـوح ا

مسألة كوتا النساء واالقليات!
Íu M « œuFB «

بعد ان كـان يخطط الـبعض الى اقرار
ـتخـلف لتقـييـد حرية ومـكانة النمط ا
ــرأة مـن خالل طـــروحــات رجـــعـــيــة ا
لـقـانــون االحـوال الــشـخـصــيـة يـأتي
ـرأة الـعـامـلة الرد الـعـمـلي حلـضور ا
ـوظـفة وحـتـى امـهـاتـنا والـطـالـبـة وا
ربات الـبـيوت لـلـمشـاركـة الفـعـالة في
ســاحــة الــتــحــريـــر من خالل تــوفــيــر
(حــنــان االمــومــة) فــضال عن الــطــبخ
وتـقــد الــوجـبــات والـطــعــام وكـذلك

تظاهرين (مجانا) . غسل مالبس ا
W−O²M «

كن ألي مـحلل سـياسي او مـثقف ال 
ان يــــتــــوقع مــــا ســــوف يــــحـــدث ألن
الشـبـاب في الـتظـاهـرات قـد جتاوزوا
ثقـف والـنخب السـياسـية حتى ان ا

الـسيـاسـي اخملضـرم واحملـلل لـلـواقع
الــعــراقـي (عــزت الــشـــابــنـــدر) يــعــلل
االحتجـاجات واسـتمرارهـا ويرجـعها
الى وجــود (اجلـن) في عــقـــول هــؤالء

ــــطـــعـم الـــتــــركـي! وكـــذلـك هـــؤالء وا
تـرددين ليـسـوا مع احلكـومة ايـضا ا
(فـهم ال يـؤيـدون مـا تـفـعـله احلـكـومـة
من فــــســــاد واخــــطـــاء فـي مــــجـــاالت
االقتـصـاد واحليـاة الـعامـة ويـتنـمون
رحيلهم لـكن من دون فوضى او اراقة
دماء او تدخالت اجـنبـية وحـريصون
عـــلى اســـتـــمــــرار اســـتالم رواتـــبـــهم
ومدخـوالتـهم ) وفـعال هـو سـؤال مهم
اذن (الى مــــــتـى)? اجلــــــواب الـى  من
يسـأل السؤال وهـم االكثريـة هو (الى
ـتـظـاهرين ان تخـرجـوا جـمـيـعـا مع ا
سوف يـختـصر الوقـت ليـكون يوم او
يـومــان بــدال من هــذا الــزمن الــطـويل

فتوح ). مل و ا ا
 UÐU ²½ô« Êu½U

ال نعـلم كيـف تفـكر احلـكـومة بـإرضاء
احملـتـجــ وتـنــفـيـذ مــطـالـبــهم فـهي
ـعـزل عن مـعـرفـة مـا تـتـخـذ قـرارات 
تـظاهـرون او ما يـطالـبون به يريـد ا
ــرتـبــكـة ال االصالحـات الــنـاقــصـة وا
ـشـكــلـة وال تـنـهـي االزمـة! فـقـد حتل ا
ــتــظـاهــرون مــقــتــرح تـعــديل رفض ا
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ــســتــجــدات اخلــارجــيــة الــتـــركي ا
ـنـطـقـة وسبـل تـعـزيز الـراهـنـة في ا

العالقات التجارية واالقتصادية.
وبـعــد االجــتــمــاع عـقــد اجلــانــبـان
مـؤتـمـراً صـحـفــيـاً مـشـتـركـاً حتـدثـا
خالله عـن تـــفــــاصـــيـل االجـــتــــمـــاع

. وأجابا عن أسئلة الصحفي
وقــــال رئـــــيس حــــكـــــومــــة إقـــــلــــيم
ـؤتمر إنه أجرى كوردستان خالل ا
مع وزيـــــر اخلــــارجـــــيــــة الـــــتــــركي
مـبـاحـثـات مـهـمــة عـلى الـصـعـيـدين

السياسي واالقتصادي).
‰œU³ð l —

وأعلن عن (االتفاق على رفع التبادل
الــتــجــاري بــ إقــلــيم كــوردســتــان
وتـــركـــيـــا وأشـــار إلـى أن اإلقـــلـــيم
ـثل- بـالـنـسـبـة لـتـركـيـا- الـبـوابـة

التجارية للعراق).
وشـدد رئـيس حـكـومــة اإلقـلـيم عـلى
(ضـــــرورة اســــتـــــتـــــبـــــاب األمن في
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عقد رئيس حكومـة إقليم كوردستان
مسرور الـبارزاني لقـاءً مع الرئيس
الـــتـــركـي رجب طـــيـب اردوغـــان في
القصر الرئـاسي بالعاصمـة التركية
أنقرة في إطـار زيارته الرسـمية إلى

تركيا.
وجـــــرى فـي االجـــــتــــــمـــــاع بــــــحث
الـعالقـات الـثـنـائـيـة بـ اجلـانـبـ

كــمـا تــمت مــنــاقــشــة ســبل تــعــزيـز
الــتـــبـــادل الــتـــجـــاري بــ تـــركـــيــا
واالقـلــيم. وبــحث اجلــانــبــان الـدور
ـــهم إلقـــلـــيم كـــردســـتــان كـــعـــامل ا
ايجابي الستتباب األمن واالستقرار

نطقة. في ا
وقــبل ذلـك اجــتـــمع الــبـــارزاني مع
وزيــر اخلــارجــيــة الـــتــركي مــولــود
جــاويش أوغـــلــو فـــور وصــوله إلى

أنقرة برفقة وفد وزاري رفيع.
وبـــــــحث الـــــــبـــــــارزانـي مـع وزيــــــر
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فم مفتوح .. فم مغلق
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الـشــبـاب وهـذه مـن عالمـات انــهـيـار
الــنــظـــام الــســـيــاسي االمــور كـــلــهــا
مــرهـــونـــة بــشـــكل يـــومي ان لـم تــكن
(حلـظـيـة) والـتـطـورات جـد سـريـعة.-
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هـدي انه سيسـتقيل من أخيـرا وبعد خـراب الناصـرية أعـلن السيـد عادل عبـد ا
قـبـول الذي طـالب به في خطـابات رئاسـة احلكـومة مـتخـلـيا عن شـرط البـديل ا
منـتصف الـليل الـتي  فاجـأ بهـا العـراقيـ والتي حـذر فيـها من ان عـدم االتفاق
على هـذا البديل سـيذهب بالـعراق الى الفـوضى واذا بالعـراق وبوجوده يـقترب
مـن هـذه الـفـوضى ويــدفع بـسـبب عــنـاده وسـوء ادارته لألزمـة (408) شـهـيـدا
طالب الشـباب ولم يسمع لصوت وآالف اجلرحى  وبـطريقة غريبـة أدار ظهره 
احلكمـة الهادر من حنـاجرهم والذي أثبـتوا فيه انـهم أكثر نضـجا ووعيا بـطبيعة
رحـلة وأشـد حـرصا عـلى الـوطن من الشـيوخ الـذين فـرطوا بـحـاضر الـعراق ا
ـهـدي أن يسـتقـيل لـوال يقـينه ان ـسـتقـبل . لم يـكن لعـبد ا وعـرقـلوا طـريقه الى ا
رجعيـة الدينية الـعليا الذي مجلس الـنواب سيسحـب الثقة عنه تـنفيذا خلطـاب ا
راجعة خيـاراته لذلك اراد أن يتخذ قرار االستـقالة بنفسه بدل ان  طالب الـبر
ـان حفاظا على ماء وجـهه واحلقيقة انه أذعن لذلك أن يكـون مفروضا من البر
وان تـذرع بـأنه قـد أعـلن ذلك سـابـقـا وقدمه بـكـتب رسـمـيـة الى مـجـلس الـنواب
ولألسف فـرط بـفرصـة تـاريـخـيـة لـلـبـطـولة لـم يسـتـثـمـرهـا بـالـتـماهـي مع مـطالب
أسـاوية لعبد الشبـاب وتقد استـقالته حلظة انـطالق مظاهراتهم . ان الـنهاية ا
ن يـسمع نـصائـح (الطرف الـثالث) بـحسـب تسمـيته هدي هـي نتـيجة طـبيـعة  ا
مـحاوال الـتذرع بـعمـومـية هـذه التـسمـية لـلتـنـصل من مسـؤوليـة اجملازر الـبشـعة
هـدي تسـمية التي ارتـكبت بـحق الشـباب في سـوح التظـاهر . لـقد راقت لـعبـد ا
الـطرف الـثـالث  مـتنـاسـيـا ان احلكـومـة الـتي ال تمـتـلك الـشجـاعـة الـكافـيـة على
تسمـية الطـرف الثالث ال تسـتحق ان تقـود العراقيـ فالشـجاعة شرط لـلقيادة
تطـلع الى وطن يلـيق بالعـراقي فمن هـو هذا الطـرف الذي أوغل بـدم الشبـاب ا
بنـاة احلضـارة وأصـحاب الـغـيرة .  ان الـطـرف الثـالث يـا دولة الـرئـيس هو من
أملى عـليك قرارات األزمة وهو الذي اراد اشاعة الـفوضى لتسيطر أدواته على
وقف  لـكن ذلك ال ينفي حتـمل األجهـزة األمنيـة جانبـا كبيـرا من مسؤولـية ما ا
حدث  فمـا قيمة أجـهزة استخـبارية تسـتنزف رواتبـها وجتهيـزاتها نسـبة كبيرة
ـجـموعـات مسـلـحة تـصوب فـوهات من مـوارد الـدولة ويـتعـذر عـليـها االمـساك 
بـنـادقهـا لرؤوس وصـدور أبنـاء الـعراق  بـينـما تـصـدع رؤوس العـراقيـ يومـيا
ـدن باسـتعـراضات طـفولـية فـمن يخـشى الطـرف الثالث بزعـيقهـا في شوارع ا
ويـضـحي بـأبنـاء شـعـبه لن يـحصـد من الـتـاريخ سـوى مزابـله . والـسـؤال الذي
هدي ? فاالسـتقالة في حقـيقتها ال يراود اجلمـيع اآلن وماذا بعد اسـتقالة عبـد ا
تعـني شيـئا في االصالح الـسياسي الـطمـوح وان كانت خـطوة أولـية في طريق
االصالح الـوعــر ولـكن من يـتــخـذ اخلـطـوات االخــرى ? مـجـلس الــنـواب فـاقـد
كنه الـتجرد من للـشرعيـة وحلّه واحد من مـطالب الشـباب وانه مـهما فـعل ال 
رجعية كن أن تكون قراراته مقنعة للـجماهير وبالرغم من ان ا مصـاحله وال 
الدينـية العـليا تـعرف ذلك تمـاما لكـنها لم تـرغب بزج نفـسها خـارج اطر النصح
واالرشاد بـتكلـيف جهـات غيـر مجـلس النـواب لتـقلـيب البـدائل واختـيار األنسب
لرئـاسة احلـكومـة ومتـابعـة االجراءات االصالحـية الالحـقة . نـريد لـهذا الـتحول
التاريـخي في مسيرة العراق السيـاسية أن يكون بداية تأسـيسية لعراق معافى
ـواطـنة ـقراطـيـة احلـقـيقـيـة وجتـعل من ا يُـبـنى عـلى اسس رصـينـة تـعـكس الـد
مـعـيـارا ال مـعـيـار غــيـره  تـأسـيس يـتـجـرد من الــضـغـائن واألحـقـاد واالقـصـاء
والتـهمـيش وغيـرهـا من االكراهـات التي ال تـتنـاسب مع دولـة يراد لـها ان تـكون
مـعـاصرة ولـذلك نـرى ان اخلطـوة الالحقـة تـتمـثل في تـشكـيل حكـومـة مؤقـتة ال
شـاركة في االنتـخابـات القادمـة ويشـترط فيـها االبـتعاد عن يحق ألعـضائهـا  ا
احملاصـصة واحلـزبيـة تكـمن مهـمتـها في تـسيـير شـؤون البالد وتـشريع قـانون
مـنصف لالنـتـخابـات وتعـديل الدسـتور وتـشكـيل مفـوضيـة لالنتـخابـات مسـتقـلة
ا ؤقتة ومن الذي سيرأسها ? .  و حقـيقة ولكن كيف ستشكل هذه احلكومة ا
تعـذر اجراء استفـتاء شعبي على ان مجـلس النواب غير مـؤهل لذلك وانه من ا
شخصـيات معينـة الختيار احداهـا لرئاسة احلكـومة سواء أكان االستـفتاء عاما
او خـاصـا بـجـمــاهـيـر سـاحـات الــتـظـاهـر كـمــا هـو اجـتـهـاد
ي البـعض  فليـس أمامنا سـوى القضـاء والوسط االكاد
ــكن تــكــلــيف أي من هــذه اجلــهــات بـإدارة واجلــيش  
دة ثالثـة أشهر ريـثما تـستكـمل متطـلبات شؤون الـدولة 

اجراء االنتخابات وتشكيل احلكومة الدائمية .

d¼UEð» ∫ متظاهرون يشتبكون مع قوات مكافحة الشغب على جسر اجلمهورية في بداية انطالق االحتجاجات

{ بـغـداد (أ ف ب) - يـشــهـد الـعـراق
مـنـذ مــطـلع تــشـرين األول تــظـاهـرات
ضد احلـكـومة تـقـمـعهـا الـسلـطـات ما
أدى إلى سـقـوط أكـثـر من  420قتـيال
وآالف اجلـرحى في الـعـاصـمـة بـغداد
ومــــنـــاطـق اجلـــنــــوب.وفـي مـــا يــــلي

مراحلها الرئيسية :
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في 1 تشـرين األول  تـظاهـر أكـثر من
ألف شـخص في شـوارع بـغـداد وعدة
مـدن في جـنـوب الـعـراق ضـد الـفـساد
والـبـطـالـة وتـردي اخلـدمـات الـعـامـة.
وانـطـلـقت أول تـظـاهـرة حـاشـدة ضـد
هـدي بـعـد نـحو حكـومـة عـادل عـبـد ا
عـام من تــشـكــيـلـهــا اثـر دعــوات عـبـر
شبـكات الـتواصل االجـتمـاعي.وفرّقت
شــرطـة مــكــافــحــة الــشــغب احلــشـود
ــيـاه والــغـاز بـاســتـخــدام خــراطـيم ا
ـطاطي سـيل لـلـدموع والـرصـاص ا ا
قـبل اسـتـخـدام الـرصـاص احلي.وفي
نطقة اليوم التالي أغلقت السلطات ا
اخلـــضــراء فـي بـــغـــداد حــيـث مـــقــار
ــــؤســـســــات الــــعــــلـــيــــا في الــــبالد ا
والـسـفـارة األمـيــركـيـة. وفـرض حـظـر

جتول.
مواجهات في بغداد 

في 3 تـشــرين األول/أكــتـوبــر وقـعت
صـدامـات عـنـيـفـة عـنـدمـا حتدّى آالف
تـظـاهـرين حـظر الـتـجـوّل وخـرجوا ا
في تــــظــــاهــــرات فـي بــــغــــداد ومـــدن
جـنـوبـيـة.وانـقـطع االنـتـرنت عن قـسم
كـبــيــر من الـبـالد.وفي الـيــوم الــتـالي
" اتهمت قوات األمن "قناصة مجهول
تـظاهرين. بفتـح النار عـليـها وعـلى ا
ودعا الـزعـيم الشـيـعي النـافـذ مقـتدى
الـــصـــدر إلى "انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكــرة
ــتــحــدة".وفي  6من بــإشــراف األ ا
الــشـهــر أعــلــنت احلــكــومــة تــدابــيـر

اتـفــقـــــــــت األحــزاب احلــاكــمــة عـلى
عــدم الــتــغـيــيــر فـي الـســلــطــة ووقف
حـــــــــــركــــة االحـــتــــجــــاج حـــتى وان

اســــــــتلزم األمر اللجوء إلى القوة.
Âœ ÂULŠ

دعت منظمة الـعفو الدوليـة السلطات
إلى وقف اســـتـــخـــدام الــقـــوة و"وقف

حمام الدم".
مثلة وفي 11 تشرين الثاني أعـلنت ا
ـتـحدة اخلاصـة لألمـ الـعـام لأل ا
في الــــعــــراق جـــيــــنــــ هــــيـــنــــيس-
ـتحـدة طـرحت بالسـخـارت أن األ ا
ــوافـــقــة خــارطـــة طـــريق حـــظــيـت 
ـرجع الــديــني الـشــيـعـي األعـلى في ا
الـبالد آيـة الـله الـعـظـمى الـسـيد عـلي
الـسـيـسـتـاني مـقـسـمـة عـلى مـراحل
تـدعــو إلى وضع حـد فــوري لـلــعـنف
والـقـيـام بـإصالح انـتـخـابي واتـخـاذ
ـكـافـحة الـفـسـاد فـي غـضون تـدابـيـر 
أسبوع تتبعـها تعديالت دستورية
وتشريـعات بـنيـوية في غـضون ثالثة
أشـهـر.وفي  17نـزل آالف الـعـراقـيـ
إلى الشارع تلبية للدعوة إلى إضراب

عام.
وفي بغـداد وسع احملـتجـون حتـركهم
إلى سـاحـة الـتـحـريـر شـمـاال. وبـاتـوا
يحـتـلون اجلـسـور الثالثـة الـرئيـسـية
ــــديــــنــــة. وفي 24 قـــتـل ســــتـــة في ا
مـتظـاهـرين فـي اجلنـوب حـيث اتـسع

دني. العصيان ا
في 26 تـشـرين الـثـاني/نـوفـمـبـر قـتل
مـتـظــاهـران في بــغـداد الــتي حتـولت
إلى ســــاحـــة مـــعــــركـــة وفـي كـــربالء.
ومـــســـاء قـــتـل ســـتـــة أشـــخـــاص في
انفجـارات متـزامنـة تقـريبـاً في أحياء
قتل شـيـعــيـة في الـعــاصـمـة.وفي  27
مـتـظــاهـران في بــغـداد.وبــات جـنـوب
الــبالد مــشــلــوال: طــرقــات مــقــطــوعـة

واغالق ادارات ومــــــدارس.واحــــــرقت
القنصلـية اإليرانية في مـدينة النجف

وأعلن حظر التجول.
W dF  WŠUÝ

في 28 تــــشــــريـن الــــثــــانـي قــــتل 46
مـتــظـاهــرا مــنـهم  28في الـنــاصــريـة
وأصيب الف شـخص بـجـروح بـايدي
ضبـاط عـسـكـريـ أرسـلـوا من بـغداد
الحــتــواء اشــتــعــال الـــوضع لــكــنــهم
تـــــراجــــــعـــــوا ازاء الــــــفـــــوضـى.وفي
الناصرية خـرج مسلحـون قبليون في
مـحـاولـة حلـمـاية احملـتـجـ فـي ح

اطـلق مـسـلـحـون بـلـباس مـدنـي الـنار
على محتج في النجف.

وكررت منـظمة الـعفـو الدوليـة الدعوة
لوقف حمام الدم" متحدثة عن "مشاهد
حـرب" في الــنــاصـريــة.وحتـدى اآلالف
حـظـر الـتـجـول لــلـمـشـاركـة في مـوكب

تشييع ضخم.
رجع األعـلى علي السـيستاني ودعا ا
في خــطـبــة اجلــمــعـة في 29 تـشــرين
الـثـاني مـجـلس الـنـواب الـعـراقي إلى

سحب الثقة من احلكومة.
وبـعـد بـضع سـاعـات أعـلن عـادل عـبـد

نطقة ستجدات الراهنة في ا آخر ا
وسـبل تـعــزيـز الـعـالقـات الـثــنـائـيـة
والسـيـمــا فـيـمـا يــتـعـلق بــالـتـجـارة

واالقتصاد.
وكــان رئــيس الــبـــارزاني قــد تــلــقى
دعـوة لــزيـارة تــركـيــا بـعــد تـســنـمه
مـنــصـبـه بـيــد أنه ارتـأى أن تــكـون
زيــارته األولى الى بــغــداد في إطــار
بـرنامـج عـمل احلـكـومة الـذي يـضع
في أولــويــاته إنـــهــاء اخلالفــات مع
احلـــكـــومــــة االحتـــاديـــة وتــــعـــزيـــز

العالقات مع دول اجلوار.
عـــلى صـــعـــيـــد اخـــر الــتـــقـى وزيــر
الــتــجـارة مــحــمــد هــاشم الــعــاني
بـنــظــيـريه األردنـي طـارق حــمـوري
والـتـركي روهــصـار بـيـكــجـان عـلى
هـــامش مـــشـــاركــــته في اجلـــلـــســـة
ــنـــظــمـــة الــتـــعــاون الــوزاريــة 35 
اإلسالمـي (الـــــــكـــــــومــــــســـــــيـك) في

اسطنبول.
W¹œUB² «  U öŽ

وبحـسب بيـان وزارة التجـارة  فانه
 (خالل لقاء وزيـر التـجارة مـحمد
ـرافق له هـاشم الــعـانـي والـوفــد ا
بوزيـر الـتـجارة والـصـنـاعة االردني
ـرافق له طـارق حـمـوري والــوفـد ا
جـــــرى اســــتـــــعـــــراض الــــعـالقــــات
االقتـصاديـة والتـجاريـة ب الـعراق

واالردن وسبل تطويرها).
واعـــــرب احلـــــمـــــوري عن (حـــــرص
ـــمــــلـــكـــة االردنــــيـــة لـــتــــقـــد كل ا
التـسهـيالت و الـدعم الـذي يحـتاجه
الـعـراق في كــافـة اجملـاالت الســيـمـا
نـقل الـبـضـائع والـسـلع عـبـر مـيـناء
العـقبـة موكـدا ان تطـوير الـعالقات
ا لها مع العراق هي من االولويات 

من اهمية بالنسبة لالردن).
كمـا اكد احلـموري (رغـبة االردن في

شـراء احلـنـطة والـشـعـيـر واالعالف
نتجات الزراعية التي وغيرها من ا
ينـتـجهـا الـعراق في مـوسم الـوفرة
عالي وزير التجارة موجها الدعوة 
العراقي لـزيارة االردن وعقـد منتدى
يــــضم رجــــال اعــــمــــال عــــراقــــيــــ
واردنـــيــ لـــبـــحث ســـبل تـــطـــويــر

شترك). شاريع ذات االهتمام ا ا
فـيـمـا اعـرب الـعــاني عن (امـكـانـيـة
ـنـتـجـات الـزراعـية تـزويـد االردن بـا
الــــتي حتــــقـق زيــــادة في االنــــتــــاج
احملـــــلـي وتــــــغـــــطـي االســـــتــــــهالك
الـعـراقي) مــبـيــنـاً أنه (سـيــتم عـقـد
لقاءات مع رجـال االعمـال العـراقي
والــتــجـــار لــغــرض حتـــديــد مــوعــد
ــــنــــتـــدى لــــزيـــارة االردن وعــــقــــد ا

االقتصادي).
وعلى صعيد متـصل التقى العاني
بوزيـرة التـجارة الـتركـية روهـصار
واضيع بيكجان و استعراض (ا
ـهـمـة وقـضـايـا تتـعـلـق بـاجلـمارك ا
ــنــفــذ وتــســهــيل ومــتــابــعــة فــتح ا
اجلــديـــد و زيـــادة حـــجم الـــتـــبــادل
الـــتـــجــــاري وتـــطـــويــــر الـــعالقـــات
وانضمام الـعراق الى اتفاقـية النقل
ا وقـعه ب تـركـيا وقـطر وايـران  ا
لــهــا دور تـســهــيل الــنــقل بــ تــلك
الـــــدول و رفـع حـــــجـم الـــــتــــــبـــــادل
الـتـجــاري). وتـطــرق الـوزيـران الى
(مــــوضــــوع تــــوحــــيــــد االجــــراءات
ـركز واالقلـيم فـيما اجلمـركيـة ب ا
يتـعـلق بـالـرسـوم واالجـراءات حيث
ب الوزير وجـود اجتماعـات مكثفة
ـوضوع مع حـكـومـة االقـلـيم حـول ا
ـبـاحـثـات تـسـيـر بـانـسـيـابـية وان ا

وباجتاه توحي تلك االجراءات).
واكــد اجلـانــبــان (الــرغــبــة اجلـادة
واحلــرص عـلـى تــطــويـر الــعـالقـات

نطقة مضيفاً أن االستقرار يصب ا
في صالح اجلميع).

وقــال إن (إقــلــيم كــردســتــان يــحـرز
تـقـدمـاً في احملـادثـات مع احلـكـومـة
االحتـــاديـــة لــلـــتـــوصـل إلى حل في

مختلف القضايا اخلالفية).
وثــمّن (الــتــعــاون الــتــركي مع األ
ــتـــحــدة الســـتــضـــافــة الالجـــئــ ا
الــســوريـــ وأعــرب عن أمـــله بــان
يـــعــودوا إلـى ديـــارهم طـــواعـــيــة ال

بصورة قسرية).
وقـال إن (إقـلـيم كـردســتـان يـحـتـفظ
بعالقات مـهمـة جداً مع تـركيا وإنه
يرفض أن يكون مـنطلقـاً ألي جماعة

تستهدف دول اجلوار).
وحتــدث وزيــر اخلــارجـيــة الــتــركي
ـؤتـمـر الـصـحـفي عن جـانب خالل ا
من احملـــادثـــات الــــتي أجـــراهـــا مع
رئـيس وزراء االقـلــيم ووجه شـكـره
حلكـومة إقـلـيم كردسـتان لـتـعاونـها
مع تــركـــيـــا في الــقـــطــاع

التجاري واالقتصادي.
وأكـــد وزيـــر اخلـــارجـــيــة
الــتــركي (عــدم وجــود أي
مشكلة ب بالده والكورد
وقوات البيشمركة وشدد
عـــلى أهــــمـــيـــة تــــعـــزيـــز
الــتــعــاون الـــتــجــاري مع
إقليم كوردستان والعراق

.( عموماً
وكان الـبارزاني اجـتمـاعاً
مع اوغــلــو بــعـد وصــوله
الى الـعــاصــمـة الــتـركــيـة
أنـقـرة اخلــمـيس في أول
زيــارة رســـمـــيـــة له مـــنــذ
تـسـنـمه مـنــصـبه رئـيـسـاً

للوزراء.
وجــرى في الــلــقـاء بــحث
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كنا نعتقد أستحالة اللجوء الى القوة
اوال:- الن  او التـهـديد بـإسـتـعمـالـها 
الـقـاعـدة االجـتـمـاعـيـة لالحـتـجـاجـات
تــمــتــد من الــرصــافــة في بــغــداد الى
البـصـرة تـدعي أحـزاب السـلـطـة أنـها
كن تعبر عن مظلومـيتهم ! ثانيا: ال 
ـعـارضـة تـكـرار سـيـنـاريــو سـوريـا (ا
سلحة واالحتجاجات غير السلمية) ا
ـــكن تــــكـــرار ســـيــــنـــاريـــو كـــمــــا ال 
الـتـظـاهـرات (في ايـران) لـذلك نـتـوقع
استمرار االحتجاجات مع تصعيد من
ـتظـاهـرين ورد فـعل عـنـيف من قـبل ا
قبل الـسلـطـة لكن مـا حدث الـيوم في
الـنـاصـرية والـنـجـف أثبـت خـطـأ هذا

االعتقاد!
øv²  v «

هـذا هـو الـسـؤال الــذي يـخـلق الـقـلق
والكآبة لـدى اجلمهور غـير احملسوب
ــتــظــاهــرين) عــلى الــرغم من عــلى (ا
ـتـظـاهـرين ويـقـدمون تـعـاطـفهـم مع ا
التـبرعـات ويزورون  سـاحة الـتحـرير
ليأخـذوا  الصور حتت نـصب احلرية
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تظاهرين في ساحة التحرير عدسة (الزمان) q: متظاهرة تغسل مالبس ا ſ

الــثـنــائــيــة بــ الــبــلـديـن في كــافـة
ــصـــلــحــة ـــا يــخـــدم ا اجملــاالت و

شتركة). ا
وانطـلـقت أعـمـال اجللـسـة الـوزارية

نظمة التعاون اإلسالمي 35 
(الــكــومــســيك) فـي وقت ســابق من
ــاضـي في مــديــنــة يــوم األربــعــاء ا
اسطـنـبول بـتـركـيا بـحـضور وزراء
التجـارة للدول االعـضاء في منـظمة

التعاون االسالمي.
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وافتـتح اجللـسة الـوزارية الـرئيس
الـــــتـــــركـي رجب طــــــيب اردوغـــــان
بـصــفــته رئــيس الــلــجـنــة الــدائــمـة
لـلــتـعــاون االقــتـصــادي والـتــجـاري

نظمة التعاون االسالمي.
وأكـد الـعــاني (حـرص الــعـراق عـلى
شاركـة في اجتـماعـات الكـومسيك ا
بــهــدف تــنـمــيــة وتــطــويــر عالقــاته
التجارية مع عمقه االسالمي خاصة
وان هـنـاك تـوصــيـات مـهــمـة تـخـدم
الـقـطـاعـات االقـتـصـاديـة والـزراعـية
ــــالـــيـــة والــــنـــقل والـــتــــجـــاريـــة وا
ــواصالت وتــخــفـيـف الــفـقــر في وا
الـدول االعــضـاء وهـي من الـفــقـرات
ـسؤولـ التي التي نـاقشـها كـبار ا
ســـبــــقـت اجلـــلــــســــة وســـتــــعـــرض
للمصـادقة عليهـا من وزراء التجارة

في الدول االعضاء).
وبـدأت الـلــجـنـة الــدائـمـة لــلـتـعـاون
ــنــظــمــة االقــتــصــادي والــتــجــاري 
الـتـعـاون اإلسالمي (كـومـسـك) أول
أمس االثنـن أعمـال اجتـماعـا الـ35
ــــوظـــفـن عـــلـى مـــســـتــــوى كـــبـــار ا
ــــشــــاركـــة الــــدول األعــــضــــاء في
ـنـظـمـة ومـؤســسـاتــا ذات الـصـلـة ا
لــبـــحث الـــتــطـــورات االقـــتــصـــادـــة
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اجتمـاعية تـراوح ب مشـاريع اسكان
ومـساعـدات إلـى الشـبـاب الـعـاطل عن
الــعـمـل.في الــســابع من الــشــهــر اقـر
ـفـرط لـلـقوة" اجلـيش بـ"االسـتـخـدام ا

في بغداد.
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ـتظـاهرون ب"اسـقاط وفي 24 طالب ا
النـظـام" عـشيـة الـذكـرى األولى لـتولي

هدي مهامها. حكومة عبد ا
وخالل 48 سـاعــة قــتل مــا ال يــقل عن
 63 شخصا معظمهم في اجلنوب

ـتــظـاهـرون أو أحـرقـوا حـيث هـاجم ا
مـقـار أحـزاب ومـســؤولـ وجـمـاعـات
ـتحدة مسلـحة. في 26 اتهمت األ ا
"جمـاعات مـسلـحة" بـالسـعي لتـخريب
الـتـظــاهـرات الــسـلــمـيـة". في 28 نزل
آالف الـطالب والــتالمــيــذ إلى شـوارع
بغداد ومدن اجلنوب. وأعلنت نقابات
األسـاتــذة واحملـامـ االضــراب.ولـيال
جتاهل آالف العـراقيـ حظر الـتجول

في بغداد.
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ـرشــد األعـلى اإليـراني في 30 اعـلن ا
عـلي خــامـنــئي أنّ لــلـمــتـظــاهـرين في
العـراق مطالـب "مشـروعة" ولكـنّه دعا
إلى التحرك "ضـمن الهيكـليات واألطر
الــقــانـــونــيــة".وفي األول مـن تــشــرين
ـرجع الـديني الثـاني/نـوفـمـبـر حـذر ا
الــــشـــــيــــعي األبـــــرز آيــــة الــــلـه عــــلي
السيستاني من التدخالت.وفي  4منه
أطـــــلـــــقـت قـــــوات األمـن في بـــــغـــــداد

تظاهرين. الرصاص احلي على ا
ــهــدي وفي  5ا عــتـــبــر عـــادل عــبـــد ا
اقـتـراح الــرئـيس تــنـظــيم انـتــخـابـات

مبكرة بأنه غير واقعي.
وفي 9 بــعـــد اجــتـــمــاعـــات بــرئـــاســة
اجلنـرال قـاسم سـلـيـمـاني قـائـد فـيلق
الــــقـــــــــــدس فـي احلــــرس الــــثـــوري

هدي أنه يعتزم تقد استقالته إلى ا
مجلس الـنواب فـعمت مـظاهـر الفرح
تظاهرين في ساحة التحرير بوسط ا
بـــــغـــــداد.وفـي اجلـــــنـــــوب قـــــتل 15
مــتــظـــاهــرا بــرصــاص الـــشــرطــة في
الـنـاصـريـة فيـمـا قـتل آخـر فـي بـغداد
وخـــــــــمـــســـة اشـــخـــاص بـــرصــاص

دني في النجف. عناصر باللباس ا
ودعت واشنطن الـقادة العـراقي الى
ــــطـــالب احملـــتـــجـــ االســـتـــجـــابـــة 
ـــــشـــــروعــــــة" ونـــــددت بـــــاريس ب "ا

فرط" للقوة. "االستخدام ا
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كالم أبيض

 امس  كنتُ وبـعض من افـراد اسـرتي في سـاحـة التـحـريـر ببـغـداد في اعـقاب
تظـاهرين التي نادوا اعالن رئيس الـوزراء استقـالته  وهي احدى اهم مطـالب ا
ـواطن الـتي هدرت ستُ فـرحا يالمـس الروح .. ها هـي اذن اصوات ا بهـا   

ة  آمنة !   محققة آمال جموع الناس الباحث عن أمل في حياة حرة كر
جتـولـنـا بـ خـيـام الـسـاحـة ودرّنــا حـول مـركـزهـا وشـوارعـهـا بـ ( الـتـكـتك) ..
اسـتـضافـتني فـضائـيـات  والتـقيت زمالء احـبة  شـعـور بالـزهو انـتابـني  وانا
ـتظـاهرين في " بـانورامـا التـحريـر" وهي تبـتسم حـد البـكاء وعـيون ارى وجوه ا
متـسعـة  منـبهـرة  اثنـاء السالم عـلى بعـضهم الـبعض  مـتسـائلـ عن صديق
تـظاهرين في احملافظات .. كانوا عائلة عرفـوه في ساحة التحرير وعن اخبار ا

 ابيهم الوطن  وامهم احلرية.
ـفـاجـأة .. كـرنـفـال فـاق اخـذنـا الـتـجـوال  الى نـفـق الـتـحـريـر  وهـنـاك كـانـت ا
الـتـصور ..لـقـد اصابـتـني الدهـشـة من حجم اإلبـداعـات فيه  واكـيـد هنـاك مـثله
تظاهرين الكثير في ميادين التظاهرات في احملافظات  حيث قام الفنانون من ا
ـواصلـة عـملـهم التـشـكيـلي  واستـخـدامهم أحـيانـا لـوسائل بـدائـية أمـر يثـير  
الدهشـة فاحد الفنان الشباب  الذي لم تتـوفر لديه لوحات للرسم عليها كان
يقوم بـدهان احد جوانب اجلـدار االسمنتي  بطـريقة بديـعة  ليستـخدمها بديال
عن اللـوحة  في رسم جـدارية في حب العـراق   وقام غـيره بالـرسم على الورق

ائية . توفر باستخدام االلوان  ا ا
وهكذا ظـهر على مستوى ايام التظاهرات عدد كـبير من االعمال الفنية الرائعة 
بأصـابع وافكار فـتيـة عراقيـة  وهي رسائل الى الـعالم  تـؤكد أن العـراقي يكره

الظالم  ويتوق الى احلرية ..
قيـتة   فـقاموا ـناطـقيـة   وحواجز الـطائـفيـة ا هؤالء الفـنانـون  تخـطوا حدود ا
بالـبحث سويـا عن أساليب جـديدة في الـتعبـير عن تـطلعـاتهم بوجـود عراق خال
من رمال احلـقـد اجملـتمـعي  الـذي سـعى الى ذره ضعـاف الـنـفوس  من خالل

وسيقى واالهزوجة والتمثيل ومعارض الكتب . الرسم وا
تظـاهرين  إلى طرح أفكارهم الـتشكيـلية ونصوصـهم اللونية بـدعون من ا جلأ ا
ـشاعر عالي اإلحساس شديد رأة. كون كل منهما رقيق ا من خالل الطـفل أو ا
التـأثر  لكن ثـمة لوحات  وجـدتها  تقـارب وجع (الشبان) في بـلد ال يرعاهم 
تشقّ الـقلب وحتاكي (عـائالت) منـكوبة بـفقـدان أعزاءها  وكـثيـر منهم  تـألقوا
بأعـمالهم الـتي عاجلوا فيـها موضـوع الوطن   بإحـساس عفـوي أمتأل باالجتاه
طلـوب الذي تؤديه التـعبيـري والرمزي واالخـتزال بهـدف الوصول إلى اإليـحاء ا
ـتفـاوتـة عـلى سـطح الـلوحـة... وفي الـلـحـظة ـسـات الـلون الـكـثـيف  ودرجـاته ا
الراهنـة حيث ال تزال التظاهرات مستمرة  في ملحمة عراقية سيذكرها التاريخ
 جند اعـماال فـنية  تـتنـاول الصمـود  وتضع االمل في صـدارة احليـاة  واكيد
ـرحـلـة الـقــادمـة سـتـمـيط الــلـثـام عن الـكـثــيـر من الـتـجـارب ان ا
ــهـــمــة االبــداعــيــة الــتـي تــؤرخ لــهــديــر هــذه واألعــمــال ا
الــتــظـاهــرات  وألبــطـالــهــا الــسـلــمــيـ الــذين يــقــهـرون
سـيلة للـدموع  بالتظـاهر السلمي الرصـاص والقنابل ا
وبــالـريـشـة والـفـن  فـاألصل في الـبــقـاء هـو حب الـوطن
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ـقـال كـتب قــبل أسـتـقـالـة عـادل هـذا ا
هدي- عبد ا
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 نروح معهم وال ننتظر منهم


