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مـاريـا إن (خـطـاب نـصـر الـله شـجـعـها
مـع أصـــــدقـــــائـــــهـــــا عــــــلى الـــــعـــــودة
لـالحــتــجـــاج). وأضــافـت (الــبــلـــد كــله
مــشـلـول في انــتـظـار مــا يـتـعــ عـلـيه
قوله). ودعا نصر الله احملتج لقبول
دعــوة عــون لــلـحــوار. وكــان عــون قـال
اخلــــمـــيس إن الـــتـــعــــديل احلـــكـــومي
مــطـروح عـلى الــطـاولـة. وقــالت وكـالـة
ســـتـــانـــدرد آنـــد بـــورز لـــلـــتــصـــنـــيف
االئـتمـاني إن قـدرة احلكـومة احملدودة
عـلى تلـبيـة مطـالب احملتـج قـد تضر
ـودعـ في الـبنـوك ويـكون لـها بـثـقة ا
تـأثير سلبي على احتياطيات البلد من
الـــنــقــد األجــنـــبي. وعــقــدت جـــمــعــيــة
مــصـارف لـبــنـان اجـتـمــاعـات أزمـة مع
ـركزي والرئيس حـاكم مصرف لـبنان ا
ـاضـيـة بـحـثـا عن فـي األيـام الـقلـيـلـة ا
ســــبـــيل إلعـــادة فـــتـح الـــبـــنـــوك وسط
مــخـاوف مـتـزايـدة من أن يـؤدي تـدافع

ـودعـ إلى تـبـدد ودائعـهـا من الـنـقد ا
األجـــــــنــــــبي احملـــــــدودة أصال. وقــــــال
مــــصــــرفي بــــارز (في الــــوقت الــــراهن
ـظـاهرات لـعـدم فتح نـسـتخـدم ذريـعة ا
الـبنوك. نخشى عنـدما نفتح البنوك أن
ــودعـون لــســحب أمــوالـهم أو يــهــرع ا
حتـويـلـهـا إلى اخلـارج). وبـينـمـا يـفـكر
الــســيــاســيــون في ســبل لــلـخــروج من
األزمـة يـنـفـد الـوقت بـسـبـب الـضـغوط
ـالـيـة في لـبـنـان وهـو واحـد من أكـثر ا
دول الـعـالم مـديـونـيـة. وتـفـاقم الـوضع
االقــتـصـادي مع تـبــاطـؤ تـدفـقـات رأس
ــال احلـيـويــة لـتــمـويل عـجــز الـدولـة ا
ا سبب ضغوطا مالية لم والـواردات 
ا في ذلك تـشـهدهـا البالد مـنـذ عقـود 
ظـهور سـوق سوداء لـلدوالر. وفي ح
ـركزي أن احـتيـاطيـات مصـرف لبـنان ا
مـن الـــعـــمالت األجـــنـــبـــيـــة الـــقـــابـــلــة
لـالســتـــخـــدام كـــافــيـــة خلـــدمــة الـــدين

سيحي الرئيس ميشال عون قائال إن ا
ذلـك قـــــد يـــــؤدي إلى خـــــلـق فـــــراغ في
ـالي الـسـلـطـة. وقـال (في ظل الـوضع ا
أزوم في ظل واالقـتـصـادي الـصعـب وا
ــوجـودة في الــتــوتـرات الــسـيــاســيـة ا
الــبــلـد واإلقــلــيم الـفــراغ ســيـؤدي إلى
الـــــفـــــوضى الـــــفـــــراغ ســــيـــــؤدي إلى
االنــهــيـار). وفي إشــارة إلى احلــواجـز
الــتي أقــيــمت عــلى الــطــرق في أنــحـاء
الـبالد قـال نصـر الـله إنه إذا ظل لبـنان
ن فـيهم مـشـلوال ومـغـلقـا فـإن النـاس 
أفــــراد اجلـــيش لـن يـــحـــصــــلـــوا عـــلى
ـطــاف يــنـزلق رواتــبــهم وفي نــهـايــة ا
الـبلـد إلى فوضى شـاملـة. وأضاف (أنا
ـقاومـة أنا خـائف على ال أخـاف على ا
الـبـلـد من أن يـكـون في حـدا بـدو يـأخذ
بــلـدنـا يـعـمل فـيه تــوتـرات اجـتـمـاعـيـة
وأمـنية وسياسـية ويأخذه على احلرب
األهـلية). ومضى يقول (إن شاء الله ما
يـصـير في شي مـنه ولـكن أنا أؤكـد لكم
أنـه في مـعـلـومـات وفي مـعـطـيـات وفي
ـوضـوع). وأخـذت شــكـوك حـول هــذا ا
االحــتـجـاجـات مـنـحى أكـثـر عـنـفـا يـوم
اجلـمعة عنـدما اقتحـمت مجموعات من
األشــخـاص تـؤيــد حـزب الـلـه مـظـاهـرة
ســلـمـيـة في بـيـروت واشــتـبـكت لـفـتـرة
ـا دفع شـرطة قـصـيـرة مع احملـتجـ 
مــكـافـحـة الـشـغب إلى الـتـدخل. وهـتف
الـرجـال الـذين كانـوا يـرتـدون قمـصـانا
ســوداً يـشـتـهـر بـهـا أنـصـار حـزب الـله
(لبيك نصر الله). وقال شهود إن عددا
نـاوشات. مـن احملتـج أصـيبـوا في ا
ـــزيـــد من رجـــال شـــرطــة و الـــدفع 
ـزودين بــاألقـنــعـة مــكـافــحــة الـشــغب ا
ـيدان لـتهـدئة الوضع والـهراوات إلى ا
فـي ح بدأ البعض في إلقاء احلجارة
والـعصي. وبعد خطاب نصر الله خرج
أنـصار حـزب الله وهم يلـوحون بأعالم
احلـزب الـصـفـر إلى شـوارع الـضـاحـية

اجلنوبية في بيروت معقل اجلماعة.
وقـال بالل الـبـابا وهـو اخـصائي عالج
طـبيعي وهـو يتظـاهر في وسط بيروت
(إنــهم يـحــاولـون تـخــويـفـنــا بـاحلـرب.
لــكــنــهـم هم جــيل احلــرب ونــحن جــيل
مـتعلم ونعرف كـيف يتعامل كل منا مع
اآلخـر). وقـالت مـتـظـاهـرة أخـرى تدعى
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احلــــكـــومي فـي األمـــد الـــقــــريب قـــالت
ســتــانـدرد آنــد بـورز إن اخملــاطــر عـلى
اجلـدارة االئتـمانيـة للـحكومـة ارتفعت.
وأضـافت أن هذا (يعـكس وجهـة نظرنا
بـأن انـخـفاض تـدفـقـات النـقـد األجـنبي
ـالـيـة قــد يـؤدي إلى تـفـاقم الـضـغـوط ا
والـنقدية ويحـد من قدرة احلكومة على
االســتــجـابــة لـلــمــطـالب االجــتــمـاعــيـة
ـلحة). ولم يتسن على الفور االتصال ا
ـالـية بـحـاكم مـصـرف لـبنـان أو وزيـر ا
لـلتعليق على تقرير ستاندرد آند بورز.
وأعـــلـــنـت احلـــكـــومـــة هـــذا األســـبــوع
ـرة إصـالحـات شـمـلت فــرض ضـريـبـة 
واحـــدة عــلى أربــاح الــبــنــوك وخــفض
ـسؤولـ وقـالت إن هذه رواتـب كبـار ا
اإلجـراءات ستـقلص الـعجـز في موازنة
ئة. وال يوجد عام  2020إلى  0.6فـي ا
حـــــتى اآلن دعـم مــــالي مـن دول كــــانت
تـسـاعـد لبـنـان في الـسابق مـثل الـغرب
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حــذر األمـ الـعـام جلـمـاعـة حـزب الـله
الـشــيـعـيـة في لـبـنـان حـسن نـصـر الـله
اجلـمعة من حدوث فراغ في السلطة قد
يــدفـع لــبـنــان إلـى أتــون حــرب أهــلــيـة
مـــشــيــرا إلـى أن دوال مــعــاديـــة مــنــهــا
ـتحدة وإسـرائيل قـد تسعى الـواليات ا
الســتــغالل مــوجـة غــيــر مـســبــوقـة من

ظاهرات إلشعال الصراع.  ا
وجتـتـاح لـبـنـان مـنـذ أكـثـر مـن أسـبوع
احـتجاجات ضد نخبة سـياسية متهمة
بــالــفـســاد وســوء إدارة أمـوال الــدولـة
وقيادة البالد نحو انهيار اقتصادي لم
يـشـهده لـبنـان منـذ احلرب األهـليـة ب
عـامي  1975و.1990 وأصـدرت وكـالـة
ستاندرد آند بورز للتصنيف االئتماني
ثل أحـدث جرس إنـذار بشأن تـقريـرا 
ـصارف مـغلـقة ـالي. وظلت ا الـوضع ا
وقـال مـسـؤولـو الـبـنـوك إنـهـا لن تـفتح
أبــــوابـــهـــا إال إذا عــــادت احلـــيـــاة إلى
طـبـيـعتـهـا في الـبالد. ودعا نـصـر الله
الـــذي تــشــارك جــمــاعـــته في حــكــومــة
ائـتالفـيـة يقـودهـا رئيس الـوزراء سـعد
احلـريـري أنـصـاره بـالبـقـاء بـعـيدا عن
االحــتـــجــاجــات بــعــد اشــتــبــاكــات مع
ــتـظــاهـرين في بــيـروت. ويــنـظـر إلى ا
ـدججـة بـالسالح اجلـمـاعـة الشـيـعيـة ا
بــاعـتـبـارهـا أقـوى العب عـلى الـسـاحـة
الــسـيــاسـيــة في لــبـنــان وهي جـزء من
حتـالف إقـلـيـمي تـقـوده إيـران يـخوض
صـــراعــا مع دول خـــلــيـــجــيــة عـــربــيــة
ـتـحـدة ولـهـا مــتـحـالـفـة مع الـواليـات ا

حلفاء سياسيون في هذا البلد.
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وأشـــــاد األمــــ الــــعــــام حلـــــزب الــــله
بـاالحـتجـاجـات التي أجـبـرت احلكـومة
عــلى إقـرار مـيــزانـيـة تــخـلـو من فـرض
ضـــرائـب جـــديــدة وإصـالحـــات (غـــيــر
مـسـبوقـة) تشـمل مشـاريع قوانـ لرفع
ـصـرفيـة واسـتـعـادة األموال الـسـريـة ا
ـنهوبة ومحاربـة الفساد. لكنه قال إن ا
ــظـاهـرات الـتي بـدأت عـفـويـة أصـبح ا
يـستـغلـها خـصوم إقـليـميـون ودوليون
اضـية. وكـرر نصر فـي األيام الـقلـيلـة ا
الـله رفـض جمـاعـته السـتـقـالـة حـكـومة
احلــريـري وأي حتــرك إلسـقـاط حــلـيـفه
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ة دمويـة كبرى تـظاهرين الـسلـمي جـر طالبت نـقابـة احملام الـعراقيـ بعد قـتل ا
بـحق الـشـعب التـقـبل الـعـفـو او الــصـلح والتـسـقط بـالـتـقـادم مـشـددة عـلى اإلسـراع
ـتالعب الـية ومن اين لك هذا ? حملـاربة الـفاسدين وا بتـشريع قانـون كشف الـذمة ا

ال العام. با

جـاء ذلك خالل كـلـمـة لـنـقـيب احملـام
الـعــراقـيـ ضـيـاء الـسـعـدي تالهـا في
مـسيـرة ـحتـجاجـية للـمحـام مطـالبة
بـاإلستـجابـة لنـداءات الشـعب العراقي
ومــؤازرة لــلـمــتــظــاهـرين. وقــال بــيـان
للنقابة تلقته( الزمان) امس ان (آالالف
من احملـام العـراقي خـرجوا  مساء
ـــــاضي  فـي مـــــســـــيــــرة األربـــــعـــــاء ا
ـــحـتــجــاجـيــة مــطـالــبـة بــاإلســتـجــابـة
لــنــداءات الــشــعب الــعــراقـي ومـؤازرة
لـــلــمـــتــظـــاهــرين فـي ثــورة تـــشــرين)
ـسـيـرة جـرت بـحـضـور مـوضــحـا ان(ا
نــقـيب احملـامــ الـعـراقــيـ وأعـضـاء
ـشـاركة اآلالف من مـجـلس الـنـقـابـة و
احملـامـ من غرف بـغـداد واحملافـظات
كـــــافــــة. وطــــاف احملـــــامــــون شــــوارع
الــعـاصـمــة بـغــداد مـرددين الـهــتـافـات
ـطـالـبـة بـسـيادة الـرافـضـة لـلـفـساد وا
ال العام). الـقانون و محاكـمة سراق ا
وقـال السعدي في كلـمته(جنتمع اليوم
نـحن مـحـامـو العـراق لـنـجدد وكـالـتـنا
عـن الـشـعـب الـعـراقـي في اسـتــمـرارنـا
الـتـاريخي وبـالنـيابـة عنه  ونـؤكد من
ـظـلـوم جــديـد حق شـعـبـنــا الـعـراقي ا
الـذي ينشد احلرية والتقدم و االزدهار
ــواطـنـة وفي إقــامـة دولـة الــقـانـون وا
واحلـقـوق الـدسـتـوريـة سـعيـاً من أجل
اســـتــعـــادة حـــقه في احلـــيــاة اآلمـــنــة
ـسـتـقـرة والـعيش الـرغـيـد والـتـقدم وا

احلضاري). 
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مــنـــددا بـ(األحــداث الــتي حــصــلت في
أعـقـاب االنـتـفـاضـة الشـعـبـيـة األخـيرة
والــتي  الـتـعـامل مـعــهـا بـكل قـسـوة
وتـــطـــرف وصل إلى حـــد اســـتـــخــدام
الـــرصـــاص احلي ومـــا خـــلـــفــتـه هــذه
ــمـارسـة الـعــنـيـفه الـشــريـرة من قـتل ا
وإصــــابــــات واحــــتــــجــــاز وتــــوقــــيف
واخـــتـــطــاف نـــال أعــداداً هـــائـــلــة من
ــتــظــاهــرين الــســلــمــيــ في بــغـداد ا
واحملـافظات األخرى). و شخص نقيب
احملـــامـــ ابـــرز مــولـــدات الـــغـــلـــيــان
الـشعـبي عازياً األسـباب إلى (الـتدهور
عـاناة احلـاصل في احلـيـاة العـامـة وا
والـفـسـاد وتـدني اخلـدمـات وانـحـطاط
الــتـعـلـيم والـصــحـة وخـروج قـطـاعـات
الـــزراعـــة والــــصـــنـــاعـــة من اإلنـــتـــاج
وانــــــعـــــدام األمـن واالمـــــان وتــــــراجع
األجـــهـــزة اإلداريـــة فـي الـــتـــعـــامل مع
ـواطن والـعـطـالـة والبـطـالـة وشـيوع ا
ـنــسـوبــيـة الــرشـوة واحملــســوبـيــة وا

االعـلى ومحـاكم الـتمـييـز واالستـئناف
من الـقاعدة الـعريضـة للقـضاة بدالً من
مــجــلـس الــنــواب تــعــزيــزاً الســتــقالل
الـسـلطـة القـضائـيـة).واستـنكـر البـيان
(أسـاليب القهر والبطش الذي مارسته
الــســلـطــة لـيــصل إلى حــد اســتـعــمـال
الـذخـيرة احلـية في قـتل ابـناء الـشعب
ـتـظـاهـرين الـسـلـمـيـ في بـغداد من ا

واحملافظات االخرى). 
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رافـضا (ما جاء بتقرير وزير التخطيط
رئـــيس الــلـــجــنـــة الــوزاريـــة الــعـــلــيــا
لـلتـحقيـق في أحداث انتـفاضـة تشرين
ــؤرخ في  22/10/2019لــعــدم كـشف ا
الــســلــطــات األمــنــيــة لــلــجــنــاة قــتــلـة
ـتظاهرين تمهيداً حملاكمتهم قضائياً ا
وإنـزال اقسى العقـوبات بهم على وفق
الــقـــانــون وذلك جلــســامــة اخلــســائــر
الـوطـنـيـة).و شـدد الـسـعـدي في خـتـام
كـلـمـته عـلى مـا يـأتي (االفـراج الـفوري
ـوقوفـ واحملـجوزين من عـن جمـيع ا
ــتــظــاهـــرين الــســلــمــيــ والــكــشف ا

الــــعـــاجل عـن مـــصـــيــــر اخملـــطـــوفـــ
ــغــيـبــ قـســراً وضــمـان حــيــاتـهم وا
وحــــريـــاتـــهم ومـن بـــيـــنــــهم احملـــامي
اخملـــتــطف  عـــلي جــاسـب حــطــاب من
مـــحـــافــظـــة مـــيـــســان  والـــتـــوقف عن
ــارســة تــهــديــد وإرعــاب وتــخــويف
الــنـاشـطـ من احملــامـ وغـيـرهم من
ـتــظـاهـرين والـتـوقف عن مالحـقـتـهم ا
والـكشف العـاجل عن قتلـة أبناء شعب
ـتــظــاهـرين الــســلـمــيـ الــعــراق من ا
والـذي يعـد مطلـباً دستـورياً وحقـوقياً
وإنـسانياً اليقبل التأجيل واعتبار قتل
ـة دمـوية ـتـظاهـرين الـسـلمـيـ جر ا
كـبـرى بـحق الـشـعب التـقـبـل الـعـفو او
الــصـلح والتـسـقط بـالــتـقـادم وحـمـايـة
اإلعالمـي والصحفـي والوقوف ضد
كـل مـــحـــاوالت إســـكـــاتـــهم وتـــكـــمـــيم
أفـــواهــهم لـــلــحــيـــلــولــة دون الـــقــيــام
بــــدورهم) مـن جـــهــــته طــــالب احلـــزب
الــشــيـوعي الــعــراقي بــايـقــاف  فـوري
كتب تظـاهرين . وقـال  ا السـتهـداف ا
الـــــســــيــــاسـي لــــلـــــحــــزب فـي بــــيــــان

تـــلــــقـــته(الـــزمــــان) امس (مـــرة اخـــرى
ـتـظاهـرون الـسـلـمـيون الى يـتـعـرض ا
قـمع دمـوي ال يـقل شدة عـمـا حصل في
االول من الشهر اجلاري وبعده والذي
كـان مـوضع ادانـة واسـتنـكـار قـطـاعات
واسـعـة ومنـظـمات سـيـاسيـة وشـعبـية
مـــحــلــيـــة وحــتى دولــيـــة. وقــد وعــدت
احلــكـومـة بــعـد حــوادث الـقـتل الــعـمـد
روعة التي وقعت وقتها بان تتعامل ا
ــتـظـاهـريـن مـسـتـقــبال عـلى نـحـو مع ا
مــخـتـلف) مــضـيـفـا (والــيـوم كـان يـوم
احملك لـهـذه الـوعـود فـاذا بـاحلـصـيـلـة
كـــارثــة اخـــرى ومــأســاة جـــديــدة حتل
بـشـعبـنـا ووطـننـا حـيث استـشـهد 30
مـــتــظــاهـــرا واصــيب اكـــثــر من 2000
آخــرين بـعــد ان اسـتــخـدمـت الـغـازات
ــســيــلــة لــلــدمــوع بــكــثــافــة شــديــدة ا
نـتفـض وبـطـريقـة قصـدية الصـابـة ا

الـى جانـب اسـتـخدام الـرصـاص احلي
ـطاطي في مواقع عدة).ورأى البيان وا
ان(تــطـور االحــداث هـذا يــعـكـس عـجـز
احلـكومـة عن الوفـاء بوعـودها وتـوفير

وارتـفاع معدالت الفقر والفساد وسرقة
ـال الـعـام والـعـقـود الـوهـمـيـة وبـروز ا
ـنـظـمة واالخـتـطاف ة ا ظـاهـرة اجلـر
واالخـــتـــفـــاء الـــقـــســـري) مـــؤكــدا  أن
(األســبـاب احلــقـيـقــة الـتي تــكـمن وراء
هـذه الـتـداعـيـات الـتي أصـبـحـت بارزه
ــشــهــد الــيــومي لــلــعــراق تــكــمن في ا

جـميعـها في نظام احملـاصصة الذي 
اســـتــيـــراده من رحم االحـــتالل وأنــتج
ويـــنــــتج هـــذا الـــكم الــــهـــائل من هـــذه
الـتـجـاوزات والـظـواهـر والـسـلـوكـيـات
ــنــحـرفه  ,مــالم يــتم ايــجـاد مــخـارج ا
حـقـيـقـة لـلـتـغـيـر وإصالح الـنـظـام فـان
عـجـلـة الدمـار والـتدمـيـر سـتسـتـمر من
سـيء إلى أسوأ) .وأشار البيان الى ان
مــطــالب نــقـابــة احملــامــ الـعــراقــيـ

تـتـمـثل بـاآلتي ( تـعـديل دسـتور 2005
ـا يؤكـد وحدة الـعراق أرضـاً وشعـباً
واطنة بدالً من وسـيادة وإحالل مبدأ أ
ـــكـــونـــات واالنـــتــمـــاءات الـــديـــنـــيــة ا
والـقـومـيـة والـطـائـفـيـة واحلـزبـيـة وان
الـنــقـابـة ومن خالل الـلـجـان اخملـتـصـة
ـتفـرعة عـنهـا ستـعلن مـشروع تـعديل ا
الـدسـتـور أمـام الشـعب واعـادة الـنـظر
فـي الــقـــانــون االنـــتــخـــابي وبـــشــروط
الــتــرشـــيح واالنــتــخــاب والــتــصــويت
الـــســـري واالعــــتـــمـــاد عـــلى الـــدوائـــر
ــتـعـددة وعـدم تــرحـيل األصـوات الى ا
مـرشح آخـر وضمـان مـشاركـة الـسلـطة
الـقضـائيـة باإلشـراف على االنـتخـابات
ورقـابتها والغاء القرار التشريعي رقم
ـكرس لـلمـحاصـصة 2008لـسـنة  44 ا
احلـــزبـــيـــة والـــطــــائـــفـــيـــة في تـــوزيع
اســتــحـــقــاقــاتــهــا في أجــهــزة الــدولــة
ــــنـــاصب وكـالء الـــوزارات ورؤوســـاء
ــؤســســـات والــدرجــات الـــهــيــئـــات وا
اخلــاصــة) داعــيــا ايــضــا الـى (إلــغـاء
ــؤديــة إلى إســقــاط الــقــوانــ كــافــة ا
ـــدنـــيــــة والـــســـيــــاســـيـــة احلـــقــــوق ا
الــدسـتــوريـة وحتــويـلــهـا إلى مــلـفـات,
قــضـائـيـة  واإلسـراع بــتـشـريع قـانـون
ــالـيــة ومن اين لك هـذا كــشف الــذمـة ا
ال ـتالعـبـ بـا حملـاربـة الـفـاسـدين وا
وتـــطـــهـــيــــر أجـــهـــزة الـــدولـــة الـــعــــام
واحلـكـومـة من الـفـاسـدين والـلـصوص
ــرتـشــ وإعـفـاءهـم من مـنــاصـبـهم وا
ن صدر بحقه حكم قضائي احلـكومية 
وتــنـفــيـذ اوامـر الــقـبض الــصـادرة عن
احملــاكم ودون تـوفـيـر آيــة حـمـايـة لـهم
ســواء أكـانـت حـزبــيـة ام ســيـاســيـة ام
عـشـائـريـة وانـتخـاب مـجـلس الـقـضاء

احلـماية لـلمتظـاهرين السـلمي وعن
تـأم أمن بالدنا واستـقرارها) مشيرا
الـى ان ذلك (يــبــيّن ايــضــا صــواب مــا
طـــالب به احلـــزب في بــيـــانه يــوم 23
تـشـرين االول اجلـاري بـشـأن اسـتـقـالة
احلـكـومـة الـقـائـمـة وتـشـكـيل حـكـومـة
جـديدة وطنـية نزيـهة وذات صالحيات
اســــتـــثــــنـــائــــيــــة بـــعــــيـــدا عـن نـــهج
تواصل احملـاصصة توقف الـتدهور ا
وتـعالج االزمـات التي تـستـنزف الـبلد
وتـضـعه علـى سكـة االمـان واالستـقرار
واالعـمـار والـتطـور). وتـابع ان (الـقمع
ـستـنكـر الذي اسـتبـاح العـراق اليوم ا
يـــجب ان يـــتــوقـف في احلـــال ونــحن
نــطـالب الــرئـاســات الـثالث والــقـضـاء
بــاالقــدام عــلى خــطــوة جــديــة فــوريــة
الخـراج الـبـلـد من ازمـته. وبـعكس ذلك
سـؤولية التـاريخية فـانهم يتحـملون ا
عــمـا يـجــري وسـيــجـري اآلن وغـدا في
وطـننـا العـزيز) مـشددا عـلى القول ان
دان يـجب ان يتوقف في (هـذا القـمع ا

احلال).

والـــدول اخلـــلــيـــجـــيــة. وقـــال االحتــاد
األوروبــي إنـه يـــــــــــدعــم إصـالحـــــــــــات
احلــريــري ولـديـه الـتــزام جتــاه لـبــنـان
واســــتـــقــــراره. وقـــال بـــيــــان لالحتـــاد
األوروبـي (نثق بـأن السـلطـات ستـعمل
سـريعا وبحكمة على حتقيق التطلعات
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ز ونـشـرت صـحـيـفـة الـفـايـنـشـيـال تـا
الــتي نـشــرت تـقـريــراً بـعـنــوان (عـصـر
الــتـمـرد من دون قـيـادات) قـالت فـيه إن
غـــيـــاب الـــقـــادة واســـتـــخــدام وســـائل
الـتـواصل االجتـماعـي عنـصران هـامان
في احلراك الذي تشهده لبنان وتشيلي
وهـونـغ كونـغ. وسـلط الـتـقـريـر الـضوء
عــلى االحـتـجـاجـات في لـبـنـان واصـفـاً
إيـاهـا بـ(ثورة الـواتـساب) مـشـيراً إلى
أن مـا أشـعـل شرارة الـتـظـاهـرات الـتي
اجـتـاحت الـبالد كـانت خـطـة احلـكـومة
ات الواتساب بـفرض ضريبة علـى مكا
التي ما لبثت أن حتولت إلى ثورة ضد
ـتــهـمـة بــأنـهـا الــنـخــبـة الـســيـاسـيــة ا
الـسبب فـي تدهـور الوضع االقـتصادي
فـي الـــــــبـالد. وأضـــــــاف أن جـــــــمـــــــيع
دن الـلبـنانـي فـي القـرى والبـلدات وا
وعــلـى اخــتالف انــتــمــائــهم الــديــنــيــة
(سنة/شيعة/مسيحي/دروز) انتفضوا
مـن دون قيادة مـحددة مطـالبـ برحيل
كـافة القادة في البالد حتت شعار (كلن
يــعــني كـلـن). وأردف أن الـوســوم عـلى
تــويـتــر ومـنـهــا (احـتــجـاجـات لــبـنـان)
ســــاعـــدت فـي نـــشـــر أخــــبـــار احلـــراك
الــــشــــعــــبـي والــــفــــيــــديــــوهـــات وآراء
ـشـاركـ وكـذلـك نـشـر روح الـفـكـاهة ا
والــسـخــريـة الالذعـة مـن الـسـيــاسـيـ
الـــذيـن وصــفـــوهـم بـــأنــهـم (لـــصــوص
). وتـابع بـالـقول وحـمـقى ومـتـعـجرفـ
إن الـكـثـيرين من الـلـبـنانـيـ يطـالـبون
بــإلـغـاء نـظـام احملـاصــصـة الـطـائـفـيـة.
وخـــتم الـــتــقـــريــر بـــالــقـــول إن رئــيس
الـوزراء الـلـبـنـاني سـعـد احلـريـري قدم
حزمة من اإلصالحات االقتصادية التي
ال تــتـضـمن فــرض ضـرائب جـديـدة إال
أنـهـا رفـضت جـمـلـة وتـفصـيالً مـن قبل
ـــطــالـــبـــ بــإســـقــاط ـــتـــظــاهـــرين ا ا
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ـوصل اعـتـرف السـيـد عـادل عـبد أخـيـرا وبـعد خـراب الـعـراق ولـيس الـبصـرة وا
ـهـدي بـأن الـعـراق يـعـاني أزمــة نـظـام بـاألصل ومـا تـردي اخلـدمـات والـبـطـالـة ا
وشيوع الـفسـاد بأشـكاله اخملـتلفـة والتـخلف وضـعف سيادة الـقانـون والتـضييق
عـلى احلـريـات وغـيـرهـا من الـتـي يـطـول احلـديث عـنـهـا اال مـظـاهـر لـهـذه األزمـة
تفـاقمة التي لم تـدركها الدولـة والقوى السـياسية الـفاعلة فيـها خالل ما مر من ا
سنـوات بحسب تـعبيـره واذا كنا نسـتميـح العذر لتـأخر الشـباب في ادراك عمق
األزمـة التي تـعـانـيـها الـعـمـلـية الـسـيـاسيـة الـتي أرسى دعـائـمـها احملـتـلـون الذين
ارادوا لـلـعــراق أن يـظل عــلـيال وال يـحــتل من الـقــوائم سـوى ذيـولــهـا فـذلك ألن
زري ألهم نسبة أعمارهـم ال تزيد كثيرا عن عمر العمليـة السياسية وان الواقع ا
ريرة فإننا ال كبـيرة منهم القدرة على تشخيص مواطن اخللل في هذه التجربة ا
ؤسـسـ األوائل الذين وضـعـوا حجـر األسـاس األعوج لـعـملـية كن أن نـعـذر ا
سيـاسية فتحت األبواب على مصاريـعها لكل من هب ودب على دخولها واالجتاه
بهـا الى مسارات ال تخـدم سوى مصاحلـهم الضيقـة بينما تـركت البالد والناس
صـير مجهـول تتقـاذفهم األزمات والصـراعات والفـقر من شاطيء الى آخر . ان
الـتـأخـر في ادراك عــمق األزمـة يـكــشف عن احـتـمـاالت شــتى مـنـهــا قـصـر نـظـر
ؤسـس وضحالة ثقافتهم وانعدام خـبرتهم وعمالتهم لألجنبي وضعف روحهم ا
تـقدمة واقع ا الوطنـية وعـدم ادراكهم للـمسؤولـيات الـتاريخـية الـتي تفتـرضهـا ا
ـهــدي الـذي اتـخـذت مـنه الـقـوى الــسـيـاسـيـة الـفـاسـدة الــتي تـولـوهـا.  ان عـبـد ا
ـسيـرة الـفـشل التـي اشتـركت جـمـيعـا فـيـها وبال ـتخـلـفـة سـاترا وكـبش فـداء  وا
فـرده في معركة مـصيريـة مع اجلماهيـر لم يكن بغافل استثـناء وتركـته يقاتل 
عن عمق األزمـة بل كانت له تشـخيصات خـجول لها لـكنها لم تـرق الى مستوى
التـصريح العـلني الـواضح لها كـما في خطـابه األخيـر . واليوم ونـحن بإزاء ثورة
ـعطـيات انهـا ال تنـتمي لـهذا الـشعب الذي الشبـاب ضد طـبقـة سياسـية كـشفت ا
آسي واحلروب ويتطلع الى مكانة مرموقة وحياة أمضى عـقودا من عمره يكابد ا
هدي اال استجـماع شجاعته واالقرار بأزمة ـة يستحقها لم يكن أمـام عبد ا كر
قـدور أحد من رفاق دربه اتهامه النـظام التي يعـانيها العـراق من دون أن يكون 
بالبـعثية او االندساس او العمالة او التخـريب كما كان يُنعت بها الذين شخصوا
ـكاسب هذه األزمـة مـنذ طُـرح الـدسـتور السـتـفتـاء الـشـعب في عام  2005 لـكن ا
اآلنية والـرغبـة باالستـحواذ عـلى السلـطة دائـما ما حـملتـهم على تـرحيل األزمات
لـلـمـسـتـقـبل وكـان ظـنـهم ان االمـور لن تـصل الى أبـواب مـغـلـقـة واذا بـالـشـباب
يـغـلـقـون جمـيع األبـواب أمـام الـكل حـتى وان كـانوا صـادقـ بـحـزم االصالحات
ـعلـنة فـلم تعـد هنـاك ثقـة بهـذه الطـبقـة البـتة. وبـالرغم من الـوقوف عـلى موضع ا
هـدي لم يكن بـالـشجـاعة اخلـلل اجلـوهري في الـعمـلـية الـسـياسـية اال ان عـبـد ا
نفسـها ليحدد اآلليات احلقيقية الـتي من شأنها محاولة حل أزمة النظام واكتفى
ن كن  المسـة سطـح األزمة دون الـدخول في عـمقـها وهـذا مـتوقع مـنه فال 
قَبِل أن يكون مسؤوال في سلطة عليا بنظام احملاصصة أن يتصدى بإرادة صلبة
واجـهة هـذا النـظام الـذي أضعف الـعراق وأفـقر ان خـالص  وبتـحد حـقيـقي وا
شعـبه وأذله لتأتي انـتفاضـة الشبـاب باحلس الوطـني الذي سادهـا لتضع نـهاية
تعـدد الوجوه. فال يعد من احلـلول اجراء تغـيير وزاري او حتديد لهـذا اخلراب ا
ـواطـنـ يـسـتجـدون مـن الفـاسـدين او اطالق ن ال دخل له وكـأن ا راتب بـائس 
وعود يـدرك مطلقها انهـا أكبر من قدراته وسبق أن أطلقـها غيره دون أن يتحقق
منهـا شيئا كمـحاسبة الفـاسدين الذين استحـوذ كثير منهـم على مناصب الدولة
عارضة او الذين يتمترسون بالسالح والعتاد في او في قيادة أحزاب السلطة وا
الـدولة الـعـميـقـة كـما يـسـمـونهـا مـنـطلـقـات احللـول يـا سـيادة الـرئـيس تـكمن في
تـشكـيل جلـان دسـتوريـة لـيس لـلسـيـاسيـ مـكـان فيـهـا إلعادة الـنـظـر بالـدسـتور
ـكن اخـتـراقـهـا الخـتـيـار واقـرار قـانـون جـديـد لالنـتـخـابـات وحتــديـد آلـيـات ال 
أعـضــاء مـفـوضــيـة االنــتـخـابــات يـعــقـبــهـا اجـراء انــتـخــابـات في ضــوء الـصـيغ
الـدسـتـوريـة الـتي تـنـتـهي الـيـهـا هـذه الـلـجـان فـيـمـا اذا كان
انيا كل ذلك يـجري في ضوء أخطاء النـظام رئاسيـا ام بر
ــاضــيـة وحتت مــبــدأ أسـاس (تــداول ســلـمي الـتــجــربـة ا
قـراطي) وهذا هـو بداية االصالح للـسلـطة في عـراق د

فال تتردد.  

كشف الـفاسدين  الذين عاثوا في الوطن فساداً وجعـلوه عنوانا دولياً للخراب
نـصـرمـة  قـبل ان يـتـوسع سقف طـالـبـات الـشـعبـيـة في الـسـنـوات ا كـان ابـرز ا
ـطـالـبـات اجلـمـاهـيـريـة بـإسـقـاط احلـكـومـة ويـتـهـاوى عـشـرات الـشـهداء وآالف ا
اجلرحى  لـكـنهـا بقـيت مـجرد صـراخ في واد بال صـدى  في الوقت الـذي كان
ينبـغي فيه على الـسياسيـ ان يبعدوا الـعتمـة عن قلوبهم وأذهـانهم ألنهم بدون
ذلك سيـصابون حتـما بالعـمى فيضـيع عليهـم اخليط والعصـفور ويدورون حول
نطق يقول  ان عـلى من يتولى قيادة انفـسهم وبالتالي لن يـروا الشعب.. بينـما ا
اجملتـمع والدولة ان يشعـر أن هناك سلـسلة بشـرية  وانه إحدى حلـقاتها وليس
هـو الـسلـسلـة بـكامـلـها وان يـعوا ان بـركـان الشـعب لم ولن يـهدأ دون ان يـلمس
اسـتـجابـة لـصـرخـاته. الان احلكـومـة حـ تـطلق بـ الـفـيـنة واالخـرى (بـالـونات)
مـتـهرئـة تـعلن فـيـها عن كـشف فـساد هـنـا او هنـاك من خالل الـقاء الـقـبض على
مـوظف مـرتش يقـوم بـتعـقيـب معـاملـة قـرض حكـومي او الـتوسط  بـتـعيـ مواطن
الي من قـوت الشـعب  وسرق االمـوال واستـحوذ وتغض الـنظـر عن من نـهب ا
على الـوظائـف العـامة واسـتـغل منـصـبه في حتقـيق مـنافع مـن السـحت احلرام
فذلك ع الغياء السياسي والتدليس الذي هو عنوان الكذب واخلداع فالصوت
فـسدين طـالبـة بـكشف عـتاة الـفاسـدين وا االكـثر سـمـاعا في الـتظـاهرات هـو ا
ـان يــغـضـون الـطــرف عن ذكـر اسم واحـد من غـيـر ان احلـكــومـة والـدولــة والـبـر
اسماء احلـيتـان الكبـيرة ويـكتـفون بالـتلـميحـات عن فسـاد ال يسـمن او يغني عن
ليارات من قوت الشعب ما جوع  من قـبل موظف  بسيط مبتعدين عن سـراق ا
جعل آالفـاً من خريـجي الكـليـات  يتـجهـون الى الشـارع  للـعمل عـتال او بـائعي
نديل فرد وبعضهم اخذ طريق اإلستجداء بعد ان غطى وجهه   ماء وسكائر ا
ة ه امام زمالئه وزميالته.. فـلقد دخلت الفاقـة الى البيوت الكر حتى يـخفي معا
! ان ذكـــر اسم واحـــد من " جـــبــابـــرة " ســـراق الــعـــراق امــام وســـائل االعالم
وعـرض مـحاكـمـته علـنـاً امام الـشـعب  يـعادل (الف) مـتـهم صغـيـر بالـفـساد من
الـذين اعـلـنت عـنهم  احلـكـومـة قـبل ايـام  فـذكـر اسم الـفاسـد الـكـبـيـر سـيـجعل
الـشـعب يـخرج مـهـلال مـبـاركـاُ ويكـون خـروجه إيـذانـا بفـتح صـفـحـة جـديدة من
الود واالمل.. فـهذا االعالن يعني ان الدولة لبست ثوب الشجاعة  وانها بدأت
ـسـمـوم في ـعـاجلـة احلـقـيـقـيـة.. فـالـفـسـاد هـو (اخلـنـجـر ا تـتـعــافى عـلى طـريق ا
خـاصـرة الـوطن).. لـقد اخـذت حـالـة عـدم األمـان بغـد مـفـعم بـاألمل تـعم شوارع
ـواطـن بـ هـاز وناقـم وغامـز ومـشكك.. الوطن واصـبـحت احـاديث جمـيع ا
وهي احـاديث يـلـفـهـا الـيـأس  وعـدم الـشـعـور بـوجـود  حل لـلـذي يـنشـدون ومن
واطن نلـمس أضراراً مختلفة مـا يوثر سلبا شـاهدات اليومية حلـياة ا خالل ا
عطـيات العيش على االقـتصاد و اجملتـمع والبيئـة ويؤدي الى استخـدام خاطئ  
ـن في يـدهم االمـر  ان الــتـاريخ وعــاء لـعـبـر . مــتى يـفــهم ( الـبـعض )  الـكـر
وجامع دروس والـعاقل من يـتـعظ  وهو مـثل العـجـلة الـتي تدور وتُـعـيد نـفسـها
مـراراً وتــكـراراً ألن طـبـيـعـة الـبـشــر ال تـتـغـيـر بـشـكل كــبـيـر فـمـا حـدث من قـبل
سيحدُث مرة أُخرى إن لم تتخذ إجراءات تثلج الصدر . بكلمة
قـصــيـرة اقـول : ان الـعـقل والــفـكـر مـسـؤوالن عن إحـداث
التـوازنات والقاعدة العلـمية تقول ان " لكل فعل رد فعل
مـساو له في اجلـوهـر ومخـتلـف له في االجتاه.. وهـذا ما

نلمسه في تظاهرات الشعب..

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق
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