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انـتقـدت حـركة حـمـاس الـفلـسـطيـنـية
ـســيـحـيـ في قـرار إسـرائــيل مـنع ا
قطـاع غزة مـنـالسـفر إلى مـدينـة بيت
حلم بــالـــضــفــة الـــغــربــيـــة احملــتــلــة
حلـــــــضــــــور احــــــتــــــفــــــاالت عــــــيــــــد
ـــــــيـالد.وأرجــــــعـت احلـــــــكـــــــومــــــة ا
اإلسـرائيـلـيـة قرار تـعـديل سـياسـتـها
اخلـاصـة بـالـسـمـاح لـلـمـسـيـحـ في
غــزة بــزيـارة بــيت حلـم إلى "أســبـاب
أمـنـيـة"ويـعـيش نـحـو ألف مـسـيـحي
أغلـبهم من طـائفـة الروم االرثوذكس
في قــطــاع غــزة اخلــاضـع لــســيــطـرة
حركة حماس.وكانت إسرائيل تسمح
للمـئات من مـسيحـيي القطـاع بزيارة
بيت حلم سنويا أثنـاء احتفاالت عيد
ـــيالد.هــذا وقــد انــتـــقــدت جــمــاعــة ا
حـقوقـيـة إسرائـيـليـة الـقرار كـمـا دعا
عـدد من قـادة الـكـنـيس إسـرائـيل إلى

التراجع عن القرار.
…d−ý VB½

وفي لبـنـان بادر بـعض أهـالي مديـنة
طـرابـلس (شـمـال لـبـنـان) إلى نـصب
شــجـرة مـيالديــة وتـزيــيـنـهــا بـألـوان
الــعـــلم الــلــبــنــاني في ســاحــة عــبــد
احلـمـيـد كرامـي السـاحـة الـرئـيـسـيّة
ـعــروفـة بـاسـم سـاحـة ــديـنــة ا في ا
ـبــادرة سـجــاالً بـ الــنـور.وأثــارت ا
متـحمّـسـ للـفكـرة ومعـارض لـها
عــلى مــواقع الــتــواصل. وعــد بـعض
الـرافـضـ لـتزيـ الـشـجـرة كـلـفـتـها
ـســاعـدة ســتــكـون أنــفع لــو صـرفـت 
ــديــنـة فـي ظلّ األزمـة الــفـقــراء في ا
الـية التي تـعصف بـالبالد. واعـتبر ا
ــيالد بــدعـة آخــرون أنّ زيــنـة عــيــد ا
ــديــنـة ذات تــتــعـارض مـع تـقــالــيـد ا
الــطــابع اإلسالمي.وغــالــبــيــة ســكّـان
دينة سلم وكانت ا طرابلس من ا
تاريـخيـاً معـقالً للـزعامـات التـقلـيدية
مـثل آل كـرامي وكـان لـهـا في الـعـقـد
ــاضي الــكـلــمــة الـفــصل في قــيـاس ا
ـستقبل ورئـيسه سعد شعبيّـة تيار ا
احلريـري وشـخصـيـات نافـذة أخرى
مـــثـل جنـــيب مــــيـــقــــاتي ومــــحـــمـــد
الـصفـدي.في الـوقت ذاته يـتـبع جزء
من سكـان طرابـلس للطـائفـة العـلوية
وفيها طـوائف مسيحـية عدّة خاصة
ــوارنـــة والــروم األرثـــوذكس. فــهي ا
ارونـية في الـشمال مقـرّ لألبرشيـة ا

وفـيــهـا كـنـائـس تـاريـخـيــة لـلـسـريـان
. واالجنيلي

ـــــرّة األولى الــــتي وهـــــذه لــــيــــست ا
ــاثــلــة في تــنـــصب فــيــهــا شــجــرة 
ــديـنــة لــكـنّــهـا كــانت تــوضع عـلى ا
مــســتــديــرة قــريــبــة من مــســتــشــفى
دينة اجلنوبي النيني على مدخل ا
لــتــسـتــقـبـل الـوافــدين عــبـر الــطـريق
الــســريع من بــيــروت.فـي عـام 2013
أصــدر الـقــضــاء الـلــبــنـاني مــذكـرات
تــوقـــيف بـــحقّ شـــخـــصـــ اشــتـــبه
بتورطـهمـا في إحراق شجـرة عمالقة
ــســتـديــرة. هـذه نــصـبـت عـلى تــلك ا
الـسـنـة نـصـبت الـشـجـرة في سـاحـة
الــنــور لــلـمــرّة األولى تــمــاشــيـاً مع
احلــركــة الـشــعــبـيّــة الــتي شــهـدتــهـا
ـدينـة مـنذ انـطالقـة التـظـاهرات في ا

اضي. لبنان في  17تشرين األول ا
وجــعــلـت مــشــاركــة الــطــرابــلــســيـ
الكثيفة في التظاهرات اللبناني من
ـــنــحــون عــاصــمــة ــنــاطق  بـــاقي ا
الـــشـــمـــال لـــقـب (عـــروس الـــثـــورة).
وجـذبت االحــتـجـاجــات في الـسـاحـة
بتكرة واألجواء اإلعالم بالهتافـات ا
وسـيقى .وساهم ذلك االحتفـاليـة وا
دينة من وصمة التطرّف في حترير ا
واالنـــغالق الـــتي ارتـــبـــطت بـــهــا مع
اتــسـاع نــفــوذ بـعض الــشــخـصــيـات
واجلهات السلفيّة فيها والصراعات
الــســيـاســيــة الـتـي شـحــنت الــشـارع

مذهبياً. 
وحـمـلت االحـتـجـاجـات في طـرابـلس
رمـزيّـة خاصـة ألنّـهـا رغم كـونـها من
مدن لبـنان الرئيـسية إال أنّـها تعاني
دن من إهمال مزمن وتـعدّ من أفقر ا
ـنـطــقـة. وكـان انـعـكـاس احلـرب في ا
ديـنة قاسـياً إذ أنّها السوريـة على ا
عارك في حيي تعافت بصعـوبة من ا
بــاب الـتــبــانـة وجــبل مــحــسن الـتي
تــصــاعـــدت كــصــراع مــذهــبي. ورأى
عـيـشـية الـبعض فـي االحتـجـاجـات ا
متنفـساً للطرابـلسي لكي يـنتفضوا
عــلى الـصــورة الــنـمــطـيّــة الـظالمــيـة
ـدينـتـهم إذ احـتـشد في ـلتـصـقـة  ا
الـــســاحـــة نـــاشـــطـــون مـن مـــشــارب
مـخــتـلـفـة مــنـهم الـعـلــمـاني ومـنـهم
ـــدني ومــنـــهم الــســـلــفي ومـــنــهم ا
اإلسالمي ومــنـهم مـن كـان قــبل مـدّة
تابعاً لألطراف السياسية النافذة في

ـديــنـة بـحــسب بـعض الــنـاشـطـ ا
ـتابعـ لتـقلّب مزاج الطـرابلسـي ا
الــســاحـة مــنــذ الـيــوم األوّل. وفــكـرة
ـــيالد في ســـاحـــة نـــصـب شـــجـــرة ا
شـهد إذ النـور أحدثـت شرخـاً في ا
أنّــهـا اســتــفـزت بــعض رجــال الـدين
ــسـلـمــ مـقـابـل تـمـسّك نــاشـطـ ا
أساسي في التظاهرات بالفكرة.
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وفي خـطـبـة اجلـمـعة  6كـانون األول
اجلاري قـال الشيخ مـحمـد إبراهيم
ـــــكـــــتب اإلعـالمي حلـــــزب رئـــــيـس ا
الـتـحـريــر في واليـة لـبـنـان إنّ فـكـرة
الـزيـنــة (تـشـويه لــوجه طـرابـلس في
غــمــرة احلــراك طـرابــلس هــويــتــهـا
إسالمية ولن نـسمح بـتغيـيرها. وان
يالد في سـاحة النور وضع شجرة ا
.( مشروع فـتنة واسـتفزاز لـلمسـلم
وعـــبّــر الــشــيخ إبـــراهــيم وهــو يــؤم

صـل في سـاحة النـور عن رفضه ا
ــــيـالد في وسط لـــــوضع شـــــجـــــرة ا
الـسـاحـة الـتـي يـزين وسـطـهـا نـصب
لعـبارة لـفظ اجلاللة الـله. ووجّه نداءً
إلى مـــجــلس بــلـــديــة طــرابــلس ودار
الــفـــتــوى والـــقــوى األمـــنــيـــة إلزالــة
ستـفزة للكثرة "اخملالفات الشـرعية ا
الــكــاثــرة في لــبـنــان. ويــقــول مــفـتي
طـــرابــلس والــشـــمــال الــشـــيخ مــالك
الـــشـــعـــار إنّ (الـــبـــلـــد فـــيه طـــوائف
ومـذاهب تعـددت وتـنـوعت والـعيش
ـــارس حــريــته بـــيــنــهم قـــائم وكلّ 
الــديـنــيـة واالجــتــمـاعــيـة من دون أن
يــزعج اآلخــر وال اآلخــر يـزعــجه. كلّ
سنة ترفع شجرة ميالد في طرابلس
ولم يـحـدث أي مـشــكـلـة في الـسـابق.
أنا ال أعلم أنّ هناك مشكلة حدثت في
ـوضوع الـسنة طرابـلس حول هذا ا
كل ما حصل أنّ مـكان الشجـرة تغيّر

ـنـغـلـقـة. لـقـد بـرّر الـبـعض رفـضـهم ا
لـلـشجـرة بـاعـتبـارات اقـتـصـادية مع
الـعـلم أنّـهـا لم تـكـلّف شـيـئـاً ومعـظم
واد التي استـخدمت فيـها خضعت ا
إلعــــادة الــــتــــدويـــــر). ويــــضــــيف ان
(الـرســالـة الـرمـزيّــة األجـمل كـانت أنّ
مـن ســاهــمن بـــتــزيــ الـــشــجــرة كنّ
ـدينـة وهذه سيـدات مـحجـبـات من ا
ـديـنـة صـورة قـويـة جــداً عن هـويـة ا
احلقيقـيّة وهي عاصمـة الشمال وال
ــكـن حــصــرهــا بــزواريب ضــيــقــة)
.وقبل قـضيـة االعتـراض على شـجرة
ـديـنـة سـجـاالت في ـيالد شـهـدت ا ا
الــــســــابق بـــــ بــــعض الــــشــــيــــوخ
. فـقــبل ســنــوات طــلـيت ومــواطــنــ
إعالنـات مالبس داخـلـيـة علـى مدخل
ـديـنـة بـاألسـود كـمـا طـلـيت وجـوه ا
ـسـلسل رمـضاني ثالت في إعالن 

محلّي.

ـادة الثامنة والثالثون – كـفل الدستور  العـراقي الصادر سنة 2005 في ا
الـفقـرة اوال والفقـرة ثالـثا حـرية  الـتعـبيـر عن الراي بكـل الوسائل   وحـرية
االجـتـماع والـتـظـاهر الـسـلمي  وعـلى وفق ذلك عـبـر  الشـبـاب   عن آرائهم
ـة  والـتي هي مـطـالب شـبــاب يـزداد مع مـرور الـوقت مـعـانـاة  ومـعـانـاة مـؤ
حـيث احلـاجـة الى الـعـمل ولـيس هـنـاك فـرصـة لـلعـمل  جـمـهـرة واسـعة من
اخلـريج ومن مـختلف الـقوميـات والطوائف    يـجمعـهم  بلد اسـمه العراق
ـلكه بـلد اخر  صـاحب العـمق التـاريخي وأولـى احلصارات    وهـو مالم 
وصـاحب ثروة نفطية كبيرة اذ تشير الـتقارير الى ان النفط الغير مصرح به
رسمـيا والذي لو اجريت عمـليات التنقيب لـكان االمر مختلفـا بالنسبة حلجم
االحـتـيـاطي الـنـفـطي  ولـفـاق فـنـزويال والـسـعـودية    وهـذا جـاء في دراسـة
ـتخصـصة بـالنفط  ومـلخص الكالن ان فـي البلد نـشرتهـا احدى اجملالت ا
مـوارد وهي ال تقـتصـر عـلى النـفط بل فيه نـهـرين و ارضي صاحلـة للـزراعة
ختـلف  قطاعـاتها نـشآت العـراقيـة  وهـو بلد تـقدم في الصـناعـة وكانت   ا
كـانت تعـمل رغم احلصـار اجلائر  وكـان يفـترض ان يكـون حال االقـتصاد
ـتعمد واحملـاصصة الطـائفية الـعراقي غير مـا هو عليه االن . لـكن االهمال ا
والـقومية واالسـتئثار بـالسلطة اصـبح  حال العراق هـكذا  ومع احلال هذا 
مـاذا  يقـعل  الشبـاب  الذي يـريد ان يـبني حـياته ولـكنه ال يـجد فـرصة عمل
وهـذا هو حال الشباب العراقي في كل احملافظات  وهذا يعني بكل وضوح
ان لـلتظـاهر أسـبابه . فهل يـستـحق من يطالب بـحقـوقه القتل   ان الـتظاهر
ا كان  ردة فعل  على سياسات االهمال  لالقتصاد العراقي بكل قطاعاته 
فـيـها اخلـدمات  فـكانـت ثورة الـشـباب الـذي ال يـعرف مـعـنى الـطائـفـية  وال
يـعـرف معـنى الـقـومـية في تـعـامـله مع اقـرانه من ابـناء بـلـده الـعراق  ولـذلك
كـانت التظاهرات واقيمت التجمعـات والتنسيقيات وهم ال يعرفون مذاهب او
اديـان بعضهم لكنـهم يعرفون انهم عراقـيون ينتسبـون الى بلد اسمه العراق
 وريث سـومر واشور وبـابل وهذا يكفي   وهـكذا كان تـعبير هـذا  الشباب
الـرائع في سـاحـة الـتـحـريـر وفي  كل سـاحـات االحـتـجـاج في احملـافـظات 
يـتشاركون  في التعبير عن مـطالبهم  ويساعدون بعضهم   وليس هناك من
يـسال  مـادينك او مـا مذهـبك او مـا قو مـيتك وهـذه حالوة الـوحدة الـوطنـية
الـتي جتــمـعـهـا الـهــويـة الـكـبـرى   عـراقي انـا . وهــذا هـو الـتـجـسـيـد احلي
والـرائع للـوحدة الوطـنيـة . فالف حتـية لـثوار أكـتوبر واالمـن واالمان لهم من
شـرور القتـلة واجملرم الـذين باعوا الـوطن  و ونفذوا ما
يـريد الـطـرف الثـالث  هـذا الطـرف  الـذي بقـي عصـيا
عـلى احلـكـومـة مـعـرفته  الـرحـمـة واخللـود لـلـشـهداء
والف حتية للشباب الثائر والـشفاء العاجل للجرحى 

اينما  كانوا . 

سيحي من زيارة بيت حلم “U¹—…∫ الشرطة االسرائيلية تمنع ا

ولـم أســـمـع عن أيّ اعــــتـــراض عــــلى
ـــوضـــوع). واجـج مـــوقف الـــشـــيخ ا
مـحـمد إبـراهـيم الـنـقـاش علـى مواقع
الـتواصل بـ مـؤيّـد اعتـبـر أنّ زيـنة
يالد ال تتماشى مع تقاليد طرابلس ا
اإلسالميـة ومـعارض رأى أنّ تـقالـيد
ـكن ـديـنـة مـتـنـوّعـة وجـامـعـة وال  ا
حـــصـــرهـــا بـــطـــابع واحـــد. مـن بــ
دافع عن نـصب الشجرة احملامي ا
والناشط احلقـوقي خالد مرعب الذي
قال إنّ (الشجرة في األعـوام السابقة
ـديـنة لم تـكن حتـظى بإجـمـاع أهل ا
ولكنّـها اسـتفزّت الـبعض بشـكل أكبر
هذه الـسنـة ألنّـها نـصبت في سـاحة
الــنـــور). ويــضــيف خـــالــد مــرعب ان
ـــكـــان (نــــصب الــــشـــجــــرة في ذلـك ا
بـالـتـحــديـد هـو خـطـوة نـحـو لـبـنـنـة
السـاحة وجـعلهـا ساحـة جامـعة ما
يـــعــدّ حتــديـــاً لــبــعـض اجملــمــوعــات
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ـا الشك فيه ان احلكومة العراقيـة ومن وراءها االحزاب والتكتالت الفاسدة
قد تـفاجات بـالزخم الـكبيـر للـمتظـاهرين وهم يـطالـبون بازالـة الطـبقة احلـاكمة
كـلــهـا  ولم يــطـالــبـوا بــاخلـدمــات الـعــامـة او اخلــاصـة كـمــا كـان يــجـري في
ـظاهرات الـسابـقة. ومن ذلك جـاء شعار نـازل اخذ حـقي و اريد وطن. الذي ا

ارعب احلكومة واحزابها  لكونه ظاهرة جديدة في الشارع العراقي
انتـفاضة عفوية لم تستطع احلكومة في البداية استيعاب هذه الظاهرة ولذلك
سؤول اوتقد بعض عاجلتها بالطرق التقلـيدية مثل اقالة بعض ا لم تبـادر 
ـا زاد في زخم االنـتـفـاضـة وشـعرت ان الـشـعب اصـبـح قادرا الـتـنـازالت 
علـى تغـيـيـر مـوازين القـوة واسـقـاط الـنظـام في وقت لم تـسـتـطع فـيه ان جتد
جهـة حتـرّك او تقـود االنـتفـاضـة فهي انـتـفاضـة عـفويـة فـلجـأت الى اسـلوب
نتـفض االتهـام بانـها من صنع قـوى خارجـية او بعـثيـة في ح ان اغلـب ا
هم من الـشبـاب دون الـعشـرين من الـعـمر او اكـثـر بقـلـيل فـاخذت تـتـخبط في

طرق معاجلتها  او التصدي لها
ا جاء ذلك نـتيجة اخلـبرات  االيرانية فـرطة لقمـعها ور فاجتـهت الى القوة ا
ـا خــشـيت من انــضـمــام بـعض قــطـعــات اجلـيش في قــمع انـتــفـاضــاتـهــا  و
يلـيشيات مـوالية اليران. والشـرطة اليهـا جردتهم من االسـلحة.  واستـعانت 
والتي سـميت فيما بعد بالطرف الـثالث الذي حتدث عنه وزير الدفاع فاصبح
فرطـة والرصاص احلي في قمع االنتفاضة ولم تبال هدفـها استخدام القوة ا
تظاهرين من الشباب العزل فتوالى اطالق الرصاص عليهم عشواءيا بكون ا
من افراد مـلثم يرتدون بدالت عسكرية سوداء فتركوا في ساحات التظاهر
مجـازر دمويـة للـشبـاب لم يشهـد لهـا تاريخ الـعراق احلـديث مثـيال وامام هذا
ـشهـد الدمـوي الالانـساني بـقي الـعالم صـامتـا صـمت االموات لـعدم ورود ا

وقراطية السوداء في العراق. اشارة من امريكا راعية الد
ـنـتـفـضـ ـنع الـتـواصل بــ احملـافـظـات وكـذلك بـ ا  ثم قــطـعـوا االنـتـرنت 
نـتفض. ورغم ذلك فـقد ـنع توثـيق عـملـيات الـقتل الـعمـد للـشبـاب ا انفـسهم و
شهـدت منـظمـة العـفـو الدولـية عـلى بشـاعة الـسلـطـة الفـاشيـة في تعـاملـها مع
ـوالية اليـران والتابـعة لالحزاب يـليشـيات ا احملتـج السـلمـي كمـا قامت ا
احلاكـمة في العراق بالهجوم على بعض مكاتب الفضائيات العراقية والعربية
وحطـمت مـعـداتـها وتـهـديـد العـامـلـ فـيهـا السـكـات اي راي اعالمي مـخالف

نع نشر اخبار االنتفاضة. تسلطة و لراي احلكومة واحزابها ا
 كــمـا تـواصـلت اعــمـال اخلـطف و االعــتـقـاالت و االغـتــيـاالت الـتي تــقـوم بـهـا
والـية للـحرس الثـوري االيراني في العـراق  على وفق مـنظمات يـليشـيات ا ا
ـســؤولـ االيـرانـيـ بـضـرورة حـقــوق االنـسـان الـدولـيـة وحــتى اعـتـرافـات ا
القضاء على الثورة التي اعتبروها العدو االول لهم بعد اتهامها بتهم شتى.
نافـية للقانـون والبسط مباد حـقوق االنسان تراهن  ان احلكـومة باعمـالها ا
ل ويعـجز عن ـطاولـة حيث تـعتـقد ان الـشبـاب الثـائر سـوف  على الـزمن وا
ـنـتفض عـلى عـدم الـعودة اال بـتـحـقيق طـالـبـات..  في ح يـصـر الـشبـاب ا ا
مــطـالـيـبه الـعـادلــة خـصـوصـاً وان هـنـاك اوســاطـا من داخل وخـارج الـعـراق
تضـغط علـى احلكـومة لتـقد الـتنـازالت من اجل الصـالح الـعام ولتـجنب اي

تصعيد .
واليـة والساندة لـلحكـومة الفاسـدة بتحريك  وفي وقت الحق قـامت االحزاب ا
ـدفــوع الى مـواقع اعالمــيـة وكـتـاب ــال احلـرام ا جـيــوشـهـا االلــكـتـرونــيـة بـا
تـظـاهرين ماجـورين لـتشـويه الـثورة الـتـشـرينـيـة اجمليـدة.  والـتحـريض عـلى ا
الــسـلـمـيـ من خالل صــفـحـات وهـمـيـة وادعـاءات ثــوريـة وهي تـبث األخـبـار
زيـفة بهـدف التضـليل من جهـة وإرباك شبـاب الثورة من جـهة اخرى وعلى ا
ـثال فـقـد كتب احـدهم بـان االحـتجـاجات الـعـراقيـة لـيس لـها قـائد او سبـيل ا
ثابة العقل ا يدل عـلى ان هناك جهة ما وبشكل سـري يعد  خلـفية حزبية 
ـرافق احلـيـويـة يـهدد كـيـنـونـة الـدولة ـسـير ”لهـا! واخـر يـقـول ان تـهديـد ا “ا
ـمـارسـة مـزيـد من الـعـنف لـلـقـضاء عـلى الـعـراقـيـة ويـحـرض رئـيس الـوزراء 
االنتـفاضة اجمليدة بدعوى انها تقضي على هيبة الدولة..  كذا !  وهم ينسون
يليشيات اخلاطفة هدي تستجدي ا او يتناسون بان الدولة التي يرأسها عبدا
الطالق سـراح الـلـواء يــاسـر عـبـد االمــيـر..  او يـدعي احــد وزراءهـا بـان قـتل
ــتــظـاهــرين قــد  من اطــراف خـارج الــدولــة. وهم اســاسـا قــد ادعــوا بـان ا
القـنـاصـ الذين اغـتـالـوا الشـبـاب لـيسـوا من قـوات االمن الـعـراقيـة. كـما ان
قاسم سـليماني يصول ويجول في العـراق.  والسفير االيراني ايرج مسجدي
هــو الــذي يــعــ ويــوجـه الــوزراء في الــعــراق.  .  فــعـن اي دولــة وهــيــبــتــهــا

يتحــدثون .
وباإلضـافة لكل هذه احملاوالت لقمع وتشويه الثورة والتشويش عليها.  فهناك
من يتـآمر عليهـا ليدس اتبـاعه اخملدوع في جموع الـثائرين لاللتفـاف عليها
ـا يسـمى بـاالصالح وهم يشـاركون ـشـاركة فـيهـا  . بـدعوى حـرصه على ا

ان واحلكومة.  اضافة الى انهم جزء من منظومة الفساد احلاكمة  في البر
اننـا بحـتميـة جناح الـثورة اال اننـا نحـذر من الدسائس احلذر واجـب رغم ا
والـطــابـور اخلـامـس الـذين يـدعــون حـرصـهم عــلى الـثــورة او سـلـمــيـتـهـا. او
يتـخـوفـون من الـفـراغ السـيـاسي.  والـعـراق يـعيـش في هذا الـفـراغ مـنـذ امد
بعـيد رغم وجـود هياكل رسـمية في الـواجهـة فقط  .  كمـا نوصيـكم بعدم رفع
اي صـورة او اعالم غيـر الـعـلم الـعـراقي لـتجـنب سـحب الـبـسـاط من حتـتكم.
واالستـماع فقط الى تنسيقـياتكم التي تثقون بـها والتي استطاعت وحدها من
حتقـيق الـوحدة الـرائعـة لـلشـعب العـراقي. وهزت كـراسي الـفاسـدين وارعبت

احزاب السوء .
ـطـالب الـعادلـة  فـثـورتـكم حـضـارية عـلـيـكم بـالـصـمود والـثـبـات عـلى احلق وا
عادلـة وقـد  حتقـيق الـكثـيـر بصـمـودكم ونزاهـتـكم وسلـمـيتـكم  وسـوف يتم
حتـقـيق اهـدافـكم كـامـلـة  حيـث ان النـظـام اخـذ بـالـتآكـل يومـا بـعـد يـوم بـقوة
ـتكم.  وال يـخدعـنكم احـد بغيـر ذلك والشـعب كل الشـعب ملـتف حولكم عز

د يده اليكم فالى امام . و

بغداد
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فــقـــدت مــني الـــهــويــة
الـــــصــــــادرة من وزارة
الــشـــبــاب والــريــاضــة
بـــــأسم (مـــــنى حـــــسن
ن عـــــلي) الـــــرجـــــاء 
يعـثر عـليهـا تسـليـمها

صدرها.
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 أعـلـن الـرئــيس الـلــبـنــاني مـيــشـال
عـون امس اإلثـنـ ولـلمـرة الـثـانـية
شـاورات النيابيـة لتسمية تأجيل ا
رئـيس جديـد لـلحـكومـة بـعد يـوم
شهـدا مواجـهات عـنيـفة بـ القوى

األمنية ومتظاهرين رافض إلعادة
تـســمـيــة رئـيس حــكـومـة تــصـريف
األعـمـال سعـد احلـريـري.وقـال عون
في تـغريـدة على حـسـابه في تويـتر
إن "الرئـيس عون جتـاوب مع تمنّي
الــــــرئـــــيس احلـــــريــــــري تـــــأجـــــيل

االستشارات النيابية الى اخلميس
ـزيـد من الـتـشـاور في  19اجلـاري 

موضوع تشكيل احلكومة".
ـسيل لـلدموع وغطى دخـان الغاز ا
وسـط بــــيــــروت فـي الــــوقت الــــذي
طـاردت فــيه قـوات األمن مـحـتـجـ

ـان الـلـبـنـاني يوم قـرب مـبـنى الـبـر
األحد في ثاني يوم من االشـتباكات
بــالـشـوارع والــتي أدت إلى سـقـوط
ـــئـــات عـــشــــرات اجلـــرحى.وعـــاد ا
لــلـتــظـاهــر في بــيـروت رغـم حـمــلـة
قـوات األمن العـنيـفة عـلى احتـجاج
في الــلــيـلــة الــسـابــقــة عـنــدمـا أدت
االشـتـبـاكات إلى إصـابـة الـعـشرات
أيضا.ومثلت تلك أعنف اضطرابات
فـي بـيـروت خالل مـوجــة تـاريـخـيـة
من االحـتــجــاجـات الــتي اجــتـاحت
لبنان منذ  17أكتوبر تشرين األول
ودفـعت سـعـد احلـريـري لالسـتـقـالة

من رئاسة احلكومة.
œU H « ¡«dA²Ý«

وتــفــجــرت االحــتــجــاجـات بــســبب
الـغضب من الـنـخبـة احلـاكمـة التي
تـركت الـفسـاد يـستـشـري في البالد
عـلى مـدى عـشـرات الـسـنـ وقـادت
لـبـنـان نـحـو أسوأ أزمـة اقـتـصـادية
مـنــذ احلــرب األهـلــيــة الـتـي وقـعت
1975 فــــــــيــــــــمــــــــا بــــــــ عــــــــامي 
و.1990وقـــالت احملـــامـــيـــة نـــادين
فرحات ( 31عاما) التي كانت ضمن
احملــتــجــ ”لـن نـــغـــادر. إنـــهم من
نـهـبـوا الــبـلـد وهم الـذيـن جـعـلـونـا
نـــــــــأتـي إلـى هـــــــــنـــــــــا. نـــــــــريـــــــــد
حقـوقـنا.“وأطـلقت شـرطـة مكـافـحة
الــــــشــــــغـب وقــــــوات األمـن الــــــتي
انـتـشرت مـرة أخـرى بـأعداد كـبـيرة
ـياه عـلى مئات يوم األحـد مدافع ا

ــــتـــظــــاهــــرين الــــذين ظــــلـــوا في ا
ـــدني الـــشــــوارع.وقـــال الــــدفــــاع ا
اللـبنـاني إنه عالج  46شخـصا من
إصــــابــــات ونــــقل  14آخــــرين إلى
مـسـتــشـفـيـات.وهــزت االشـتـبـاكـات
منـطـقـة جتـاريـة بـبـيـروت لـسـاعات
حتى سـاعة متـأخرة من الـليل وقام
جــــنــــود اجلــــيـش بــــإغالق بــــعض
الطـرق.وقـالت قوات األمن الـداخلي
سيل اللبـنانية إنـها أطلقت الـغاز ا
للـدموع بـعد أن رشـقهـا متـظاهرون
ـا بـاأللـعــاب الـنـاريــة واحلـجـارة 
أدى إلى إصابـة بـعض أفراد األمن.
تـظاهرين وطلبـت قوات األمن من ا
عــــــــلـى تـــــــــويــــــــتــــــــر مــــــــغــــــــادرة
الــــشــــوارع.وهــــرعـت حــــشــــود من
الـرجـال والـنـسـاء بــحـثـا عن سـاتـر
وهـم يــهـــتــفــون ”ثـــورة ثــورة “في
الــوقـت الــذي تــصــاعـــد فــيه دخــان
ـســيل أبــيض من عــبــوات الــغــاز ا
لــلــدمـــوع. وقــام الـــبــعض بـــإلــقــاء
عـــبـــوات الـــغـــاز مـــرة أخــرى عـــلى
شـرطة مـكافـحة الـشغب الـتي كانت
تـقف فـي مـكـان قـريب.وقـال احملـتج
رض عمر أبيض ( 25عاما) وهو 
عـاطل عن الـعـمل مـنـذ تـخـرجه قـبل
عـام ”لـقــد هـاجــمـونــا بـأســلـوب
وحـشـي كـمــا لــو كـنــا ال نــحـتج من
أجلـهم ومن أجل أوالدهم.“وأضاف
أنه خــرج لـلـتـظـاهـر يـوم األحـد إلى
حد ما ضد احتـمال عودة احلريري

رئـيـسـا لـلـوزراء ووصـفه بـأنه أحـد
الوجوه التي حتكم لـبنان منذ فترة
طويلة.وتـدور خالفات ب األحزاب
الـرئيـسيـة اللـبنـانيـة بشـأن تشـكيل
توقع تسمية حكومة جديدة ومـن ا
ســعــد احلــريــري رئــيــســا لــلـوزراء
الــــيـــوم االثــــنــــ لــــكن اخلـالفـــات
الـســيـاسـيـة ســتـعـرقل فـيــمـا يـبـدو
االتفاق علـى تشكيل حـكومة جديدة
تـشـتـد احلـاجة إلـيـهـا إلنـقـاذ البالد
من أزمـة اقـتـصاديـة مـروعـة.ويـقول
انـحـون األجانب إنـهم لن يقـدموا ا
مـساعـدات إال بـعد أن تـشـكل البالد
ــــكــــنــــهــــا تــــطـــبــــيق حــــكــــومـــة 

اإلصـــالحات.
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{ لــنـدن - اف ب - أعـلـنت مــنـظـمـة
الـعـفو الـدولـية اإلثـنـ في حصـيـلة
جـديـدة أن  304ايـرانــيـا عـلى األقل
قــتـلــوا في احلــمــلــة الـتـي شـنــتــهـا
الــــســــلــــطــــات االيــــرانـــيــــة لــــقــــمع
االحــتـــجــاجـــات الــتي انـــدلــعت في
أعقـاب زيادة أسـعار الـوقود ودامت
ــــنــــظــــمــــة ثالثــــة ايــــام. وكـــــانت ا
احلقـوقـية قـد قدّرت عـدد القـتلى في
وقت سابق احلصـيلة ب 208بينهم

شابان بعمر  15و 17عاما.
ورفــــــضـت إيـــــــران هـــــــذه األرقــــــام

واعتبرتها "أكاذيب مطلقة".
وقـالت مـنـظـمـة العـفـو إنـهـا جـمعت
"شهادات مروعة" تشير إلى أنه بعد
ارتــكـاب الــسـلــطـات "مـجــزرة" بـحق
ـتـظـاهـرين قـامت بتـنـظـيم "حـمـلة ا
واسعـة النـطاق" لـلتـغطـية عـلى عدد

القتلى.
WÝdý WKLŠ

ـــنـــظـــمــة الـــتي تـــراقب وأضـــافت ا
حــقـوق االنـسـان ومـقــرهـا لـنـدن في
بـيـان إن "السـلـطـات االيرانـيـة تـقوم
بـحــمـلــة شـرســة في أعـقــاب انـدالع
االحـتـجـاجـات عـلى مـسـتـوى البالد

في  15تشرين الثاني/نوفمبر".
وأشــارت الـى انه " اعــتــقــال آالف
احملــتـجــ اضـافــة الى صـحــافـيـ
ومـــدافـــعـــ عن حـــقـــوق اإلنـــســان

ـنـعـهـم من الـتـحـدث والـطـالب (...) 
علنا عن القمع اإليراني القاسي".

وانــدلــعت الــتــظـاهــرات فـي جـمــيع
أنـحـاء ايـران بعـد الـقـرار الـذي جاء

صادما برفع أسعار الوقود.
وتـمـكــنت الـســلـطـات من اســتـعـادة

السيطرة وفرض النظام في غضون
أيــام لـكــنـهــا حـتى اآلن أعــلـنت عن
مقـتل خمـسة أشخـاص فقط بـينهم
أربـعــة من أفـراد قــوات األمن الـذين

قتلوا على أيدي "مثيري الشغب".
ويـتوقع أن تـصدر حـصـيلـة رسمـية

ــعـهـد الــوطـني بـعــدد الـقـتــلى عن ا
للطب الشرعي في ايران.

ـنـظـمـة وقـالت "مـصـادر مـسـتــقـلـة" 
الــــــعـــــفــــــو إنه بــــــعـــــد شــــــهـــــر من
االضطـرابـات "مـا زالت قوات األمن
ـداهـمـات في جـمـيع أنـحـاء تـقــوم 

البالد العتقال أشخاص من منازلهم
وأماكن عملهم".

ـنــظــمــة أن مــراهــقـ ال وكــشـفـت ا
تـــتـــجــاوز أعـــمــارهم  15عـــامــا قــد

." "احتجزوا إلى جانب بالغ
ومع وجود الـعشـرات في "السـجون
االنــفــراديـــة" وغــيـــرهم في "ظــروف
ترقى إلى حد االخفاء القسري" فإن
بعض مراكـز االحتجـاز تواجه حالة
من "االكــتــظـــاظ الــشــديــد" وفق مــا

زعمت منظمة العفو الدولية.
ـنظـمـة طهـران إلى "اإلفراج ودعت ا
ـشـروط عن جـمـيع الـعـاجـل وغـيـر ا

عتقل بشكل تعسفي". ا
◊uG{ WÝ—U2

ارسة ودعت اجملتمع الـدولي إلى 
الـضـغوط عـلى ايـران بـشـكل عاجل
والتي بدونها "سيظل اآلالف عرضة
خلطر الـتعذيب وأسـاليب أخرى من

عاملة". سوء ا
الـى ذلك قـــــال وزيـــــر اخلــــارجـــــيــــة
اإليــراني مـحــمـد جــواد ظـريف يـوم
األحد في الـدوحة إن احملـادثات ب
الـــســـعـــوديـــة وقـــطـــر حلل اخلالف
ـسـتـمر بـيـنـهمـا مـنذ عـامـ تـمثل ا
تـــطــــورا جـــيـــدا يـــصـب في صـــالح
مــنــطــقـــة اخلــلــيج بــأســرهــا.كــانت
الـســعــوديـة واإلمــارات والــبــحـرين
ومـــــــصــــــر قــــــطــــــعـت الــــــعالقــــــات

الـدبـلـومـاسـيـة والـروابط الـتـجـارية
مع قـطـر في يـونـيـو حـزيـران 2017
مـــتــــهـــمـــة إيــــاهـــا بــــدعم اإلرهـــاب
والتحـالف مع إيران.وتنـفي الدوحة
حاولة االتهامات وتـتهم جيرانـها 
الـنـيـل من سـيـادتـهـا.وشـارك رئـيس
الوزراء القطري الـشيخ عبد الله بن
نــاصـــر آل ثــاني فـي قــمــة مـــجــلس
الـتـعـاون اخلـلـيـجي الـسـنـوية الـتي
انعـقدت في السـعودية يـوم الثالثاء
في أكـبـر تمـثـيل قـطري بـالـقمـة مـنذ
.2017وردا عـلى ســؤال في مـنـتـدى
الـدوحــة عـمـا إذا كـان االتـصـال بـ
الـــــدوحـــــة والـــــريــــاض فـي اآلونــــة
ــنــطــقــة قـال األخــيــرة في صــالح ا
ظـريف ”بــالــطــبع هــو كـذلك.“وقـال
وزيـر اخلــارجــيـة الــقـطــري الــشـيخ
محـمـد بن عبـد الرحـمن آل ثاني في
ـنتـدى يوم الـسبت إن تـقدما نفس ا
طفيفـا حتقق في سبيل حل اخلالف
ريـر.واجتـمع الشـيخ محـمد لـفترة ا
وجيزة مع ظريف يوم األحد وانضم
لـــلــحـــاضــريـن أثــنـــاء كــلـــمــة وزيــر
اخلارجية اإليراني.وسعت الواليات
تـحـدة والكـويت للـتوسط من أجل ا
حـل اخلالف الــذي قـــوض مــســاعي
واشنطن لتـشكيل جبـهة موحدة في
مــواجـهــة إيـران الــتي تـتــنـافس مع

نطقة. السعودية على النفوذ في ا
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