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كسر الـعراقيون ليـل الثالثاء حظر الـتجوال الليـلي الذي فرضته السـلطات في بغداد
لست سـاعات يوميـا بعد يوم احتـجاجي شهد تـوافد آالف الطالب إلى شوارع مدن
تـواصلـة في البالد من اخلـميس غيـر آبه عدة في الـعراق في إطـار التظـاهرات ا

بتحذيرات السلطات.
وخـرج آالف العراقي ليال بسياراتهم
ودرجــاتـهم وســيـرا مــطـلــقـ الــعـنـان
لـألبــواق واالنــاشــيـــد رافــعــ االعالم
الــعـراقــيـة في وقت اســتـمــرت حـشـود
ـثل ســاحــة الـتــحـريــر بـالــتــظـاهــر.و
إعـالن اجلـيش إنــذاراً لــلــمـتــظــاهـرين
بـإخالء ساحـة التحـرير الـرمزية وسط
بـغـداد مـركـز االحـتجـاجـات الـيـومـية
حـيث  استـشهد  اول امس خـمسة من
ـــتــظـــاهــرين.ومـــنــذ بـــدايــة احلــراك ا
الــشـــعــبي في األول من تــشــرين األول
احـــتـــجــاجـــا عـــلى غـــيــاب اخلـــدمــات
األســاسـيــة وتــفـشي الــبـطــالـة وعــجـز
الـسلطـات السيـاسية عن إيـجاد حلول
اســتــشــهـد 239 ــعــيــشــيـة لـألزمـات ا
شـخصا وأصيب أكثـر من ثمانية آالف
بــــــجـــــروح عـــــدد كــــــبـــــيـــــر مــــــنـــــهم
بــالـرصــاص.وجـاء في بــيـان لــلـجـيش
الـــذي هــــدد في وقت ســـابق بـ(فـــرض
عــــقــــوبــــات قــــاســــيــــة) بــــحق الــــذين
دارس (يعرقلون) مواصلة العمل في ا
والــدوائــر احلـكــومــيـة: حــظــر جتـوال
يــومي في بـغـداد يـبــدأ عـنـد مـنـتـصف
الـــلــيل وحـــتى الــســـادســة صـــبــاحــا
يـسـتـمـر (حـتـى إشـعـار أخـر).وشـهدت
االحـتجاجـات مشاركـة واسعة جداً من
ـــدارس واجلـــامـــعـــات الـــذين طـالب ا
ـثـلـون فـئة الـشـبـاب الـتي تـشكل 60

ـــئــة من ســكــان الــعــراق وتــعــاني بــا
الـبـطـالـة في بـلـد مـزقه الـفـسـاد.وخالل
االحــتــجـاجــات الـتـي ارتـدى بــعـضــهـا
طـابـعـا عـنـيـفـا هـوجـمت مـقـار أحزاب
وفـصـائل  وأطلـقت هـتافـات مـناهـضة
إليـران.ومن الواضح أن هنـاك انقساما
فـي الشارع وفي الوسط السياسي ب
ــنـاهـضــ لـهـا.وفي مــؤيـدي إيـران وا
خـضم االحـتـجـاجـات سـقـطت قـذيـفـتا
هــاون مــســاء االثــنــ عــلى مــعــســكـر
الـتاجي حيث يتـمركز جنـود أمريكيون
شـمـال بغـداد بحـسب مـا مصـدر أمني
افــاد بــأن (قــذيـفــة ثــالــثــة سـقــطت في
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ولـم يبلغ على الفور عن وقوع ضحايا.
فـي غضـون ذلك كد الـنـائب عن حتالف
ـــيـــاحي امس الـــفـــتح عـــبـــد األمـــيــر ا
الـثالثاء أن اإلدارات التي زجت الطلبة
بــالــتــظــاهــرات ســيــتـم مــحــاســبــتــهـا
قــــانــــونــــيـــــاً مــــحــــمالً تــــلك اإلدارات
ــــســـؤولـــيـــة الـــكـــامــــلـــة عن سالمـــة ا
ـيـاحي في تـصـريح إن الـطـلـبـة.وقـال ا
(هــنـاك اتـصـاالت حــصـلت مع الـوزراء
ـــعـــنـــيـــ كي يـــتـــخـــذوا اإلجــراءات ا
ـديـرين الـذين زجـوا الــصـارمـة بـحق ا
بـالـطـلبـة األبـريـاء في الـتظـاهـرات بدل
االنــشــغــال بــتــقــد الــتــدريـس اجلـاد
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الـسـ االلهـيـة والـبشـريـة كمـا يـعاقب
ــــــثل رأي عــــــلــــــيه الــــــقــــــانــــــون وال 
الـشـعب.سـمـاحـة الـسـيـد.. انـني اتـفـهم
تـماماً مشاعر شبـابنا من قضايا بلدهم
واهـميـة مشاركـتهم فيـها. فـلقد كـان لنا
ايــضـــاً شــبــابــنــا وحـــمــاســنــا. وقــد ال
تـعلمـون بانني فـصلت من مدرستي في
الـــــصـف الـــــرابع ثـــــانـــــوي وعـــــمـــــري
يـومهـــــــا  15-14 عـاماً النني شاركت
ــظــاهــرات بــورت سـعــيــد والــعـدوان
الـثالثـي عـلى مـصـر وضـد االنـتـخـابات
ـزورة عـام الــتي اسـمــيـنــاهـا يــومـاً بــا
 ان حـــمــــاس شـــبـــابـــنـــا 1956-1957
وحـــرصـــهم هـــو عــامـل اطــمـــئـــنــان ان
اجـيـالنـا الصـاعدة تـتمـتع بحس وروح
وطـنية عـاليـة. وسيتـعلمـون بتجـربتهم
اخلـاصة الـطريق الـصحـيح الذي يجب
ان يـرسمـوه لبلـدهم. وان واجبـنا ليس
قــــمـــــعــــهم وردعـــــهم بل احـــــتــــرامــــهم
واالسـتـماع الـيهم ومـساعـدتهم بـكل ما
ـليه ـا  ـكن من وسـائل. لـقـد قـمنـا 
عـليـنا واجـبنـا فاصـبنـا واخطـأنا وهم
ـسؤوليـات وادعو العلي سـيستـلمون ا
الـقـدير ان ال يـعـيدوا ارتـكـاب اخطـائـنا
بل ان يـتعلموا منهـا وسيتفهم الشعب
عـــنـــدهـــا اخـــطـــاءهم عـــنـــد حتــمـــلـــهم
ــســؤولــيـة ان كــانت مــخــلــصـة وفي ا
طــريق االصالح وجتـديـد دمـاء الـشـعب
والـبالد.(ال يكـلف الله نـفساً اال وسـعها
لـهـا مـا كـسـبت وعـلـيـهـا مـا اكـتـسـبت..
ربـنا ال تؤاخذنـا ان نسينـا او اخطأنا..
ربـنا وال حتمل علـينا اصراً كـما حملته
عـلى الـذين من قبـلنـا ربـنا وال حتـملـنا
مـا ال طاقة لنا به. واعفُ عـنا واغفر لنا
وارحـمـنـا.. انت مـوالنـا فـانـصـرنـا على

القوم الكافرين).

اجلـديـدة للـبالد فـلم تقـم بواجـبـها كـما
يـجب كما تخلفت عن ذلك الدولة فنزل
الــشـعب الى الــشـوارع يـعــبـر عن رأيه.
وهـذه نتـيجة اجـتماعـية/سـياسيـة تمر
. لــــكن من بــــهـــا كل الــــتـــجـــارب واال
ســيــعــرف االحــزاب الــتي يــرتــضــيــهــا
الــشــعب ? فـاحلــريــات واحلـقــوق الـتي
يــجـب ان تــكــفل لــلــجــمــيع ال تــقــررهــا
اجـتـهـادات شـخـصـيـة حتـى وان كانت
ســـتــبــرهـن عن صــحــتـــهــا في نـــهــايــة
ــــطـــاف. فـــصــــنـــاديق االقــــتـــراع هي ا
الــوسـيــلـة االفــضل لــلـتــعـبــيـر عن رأي
الــشـعـب شـريــطـة ان نــقـتــرب اكـثــر مـا
ـكن من توفير كافة الـشروط ليتطابق
رأي الــــــــــــشــــــــــــعـب مـع نــــــــــــتــــــــــــائـج
االنـتـخـابـات.هـكـذا كـان االمـر تـاريـخـياً
ولـدى بـقـيـة الـشـعـوب وهـكـذا هـو االن
وبـالنـسبـة للشـعب العـراقي. فالـشعوب
لــيــست حــاالت هالمــيـة او افــتــرضــيـة
ســيـدعي كل مــنـا تــمـثـيــله. لـذلك رفض
ـؤمـنـ عـلـيه الـسالم بـيـعـة في امـيـر ا
لــــيل. ولــــذلك يــــجب ان تـــظــــهـــر ارادة
الـشـعب واضحـة جلـية. فـاذا كان هـناك
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ـقـراطي يـوفر واذا كـان هـنـاك نـظـام د
الـوسيلة لـلتعرف عـلى رأي الشعب فان
صـــنــاديق االقــتـــراع هي احلل. امــا ان
يـحـتكـر فرد او حـزب الـسلـطة ويـفرض
ارادتـه علـى الـشعـب او يـأتي مـلـثـمون
ويـــغــلـــقــون جـــامــعـــة من اجلــامـــعــات
ويــكـتـبـون عـلى االبــواب مـغـلـقـة بـاسم
الـــشــعب او ان يـــقــوم مــديـــر مــدرســة
ـراهقـ الى الـشـوارع باسم بـاخـراج ا
الـــشــعـب فــهـــذا انــحـــراف واحــتـــكــار
وتــصــرف تــعــاقب عــلــيه في الــنــهــايـة

فـهـنـاك طـريق اكـثـر اخـتـصـاراً وهو ان
يــتــفق ســمــاحــتــكم مـع االخ الــعــامـري
لــتــشــكـيل حــكــومــة جـديــدة وعــنــدهـا
يـستـطيع رئـيس مجـلس الـوزراء تقد
اسـتـقـالته واسـتالم احلـكومـة اجلـديدة
مـهــامـهـا خالل ايـام ان لم نـقل سـاعـات
مـن حتــقق هـــذا االتــفــاق. واعـــتــقــد ان
الــكـتل الــسـيـاســيـة سـتــتـعــاون بـشـكل
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بكرة فمجهول امرها. اما االنتخابات ا
فـمـتى سيـتسـنى اجـراؤها? وهل سـيتم
االتـــفــاق عـــلى كـــامل شــروطـــهــا? وهل
سـتأتي نـتائـجهـا حاسـمة? وغـيرها من
امـور قد تتركنا امـام مجاهيل كبيرة.ان
حتـول احلـكـومـة الى حـكـومـة تـصريف
اعــمــال يـــومــيــة مــعــنــاه عــدم تــمــريــر
ـوازنـة ومعـناه الـتـوقف عن التـوقيع ا
ــشــاريع اجلـــديــدة والــقــوانــ عـــلى ا
ـطلـوب تشـريعـها بـاسرع وقت والتي ا
بـهـا نـحقق خـطـوات  االتـفاق عـلـيـها
لـالصالح وتــــوفـــــيــــر فــــرص الـــــعــــمل
وتـــشــجــيع االســـتــثــمـــارات واالعــمــال
اجلـديدة ناهـيك عن امور اخـرى كثيرة
يـجب االلـتـفات الـيـها. فـكم سـتسـتـغرق
عـمـلـية حل مـجـلس الـنـواب? او تغـيـير
ــسـتــثـمــرون يـهــربـون ــفـوضــيـة? فــا ا
بــســبب اجملــهــول واالحـداث الــدامــيـة
ـــا يـــتـــطـــلب وهـــنـــاك دمـــاء تـــســـيل 
اجــراءات واضـحـة لــتـسـتـطــيع الـدولـة
القيام بواجباتها وحتفظ النظام العام
وتـطبق القـانون على اجلـميع.تـطالبون
بـعـدم مشـاركـة االحزاب احلـالـية اال من
ارتـــضــاه الــشـــعب. واشــيـــر الى انــني
ذكــرت في خـطـابي االخـيـر ان االحـزاب
عادالت الـسياسية قد تخلفت عن فهم ا

ـان والـدعـوة النـتـخـابـات مـبـكرة الـبـر
خالل  60يــومــاً وهــذا لن يــتــحـقق اال
بــتــصــويت مــجــلس الــنـواب عــلى حل
ــطــلــقــة لــعــدد اجملــلـس بــاالغــلــبــيــة ا
اعــضــائه اي بــاغـلــبــيـة  165صــوتـاً
وتـعـتبـر احلـكومـة مسـتـقيـلـة وتتـحول
الى حـكـومة تـصريـف اعمـال يومـية.او
ادة  64ثـلث اعضاء وجب ا ان يـقدم 
مـجـلـس الـنواب اي  110صـوتـاً طـلـبـاً
حلـل مـــجــــلس الــــنــــواب واذا صـــوت
طلـقة لعدد مـجلس النـواب باالغلبـية ا
اعــضـائـه فـان انــتـخــابــات تـشــريـعــيـة
جــديــدة يــجب ان تــتم خالل  60يــومــاً
وتـعـتبـر احلـكومـة مسـتـقيـلـة وتتـحول

الى حكومة تصريف اعمال يومية.
وكــمــا كــتــبت فـي رسـالــة ســابــقــة الى
سـماحـتكم هـناك بـعض الـتحـفظات.اذا
كـان هدف االنتـخابات تـغييـر احلكومة

واســعـة مـن الـشــبـاب في االنــتـخــابـات
الــــقـــادمــــة وقـــد تــــقـــود الــــتــــعـــديالت
ـطــروحـة الــدســتـوريــة واالصالحــات ا
ـنــاخ الــسـيــاسي في لــتــغـيــيــر كـامـل ا
الـــبالد ويـــحـــدث جتــديـــداً في الـــقــوى
ـرحـلـة ـشـروع ا الـسـيـاسـيـة احلـامـلـة 
ــقـبـلـة. هــنـاك خـطـوات اســتـطـيع انـا ا
الــقـيــام بـهــا واخـرى تــتـعـلـق بـاطـراف
اخـــرى كــذلك هـــنــاك حتـــفــظـــات عــلى
اخــتــيــار هــذا اخملــرج لالزمــة.ال يـكــفي
ذهــــاب رئــــيس مــــجــــلس الــــوزراء الى
ـبــكـرة ـان العالن االنــتـخــابــات ا الــبــر
لــيــتـــحــقق االمــر بل هــنــاك ســيــاقــات
ادة  64 يـجب عـلي رئيس دسـتـوريـة ا
مـــــجـــــلس الـــــوزراء االلــــتـــــزام بـــــهــــا.
ــبــكــرة تــسـتــدعي ان فــاالنــتــخــابـات ا
يـوافق رئيس اجلمهورية على طلب من
رئـــــيس مـــــجــــلـس الــــوزراء عـــــلى حل
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ـهدي وجـه رئـيس الـوزراء عـادل عـبـد ا
رســـالــة الـى زعــيـم الــتـــيــار الـــصــدري
مـقتدى الـصدر ردا على مـطالبـة االخير
لـه بـــالـــذهــــاب الى مــــجـــلـس الـــنـــواب
واالعـالن من حتت قــبـــته النــتـــخــابــات
ـــتــحــدة مـــبــكـــرة حتت اشــراف اال ا
ومـفوضيـة جديدة  مـبديا حتـفظه على
هـذا اخملـرج الزمـة الـتـظـاهـرات لـوجود
ســيـاقـات دسـتـوريــة يـجب عـلى رئـيس
مـجـلس الـوزراء االلتـزام بـها تـسـتدعي
مـوافـقـة رئـيس اجلـمـهـوريـة عـلى طـلب
ـــان مـن رئـــيس الــــوزراء بـــحل الــــبـــر
والــدعـوة النــتـخــابـات مــبـكــرة وهـذا ال
يـتـحـقق اال بـتـصـويت مـجـلـس الـنواب
ــطـلــقـة. عــلى حل نــفـسه بــاالغــلـبــيـة ا
ــهـــدي عن اســتــعــداده واعـــرب عــبــد ا
لالسـتقالـة من اجل تغييـر احلكومة اذا
مـــا اتـــفق الـــصــدر مـع رئــيـس حتــالف
الــفــتح هـادي الــعــامـري عــلى تــشــكـيل
حـــكــومـــة جــديـــدة.وفي مـــا يــأتي نص
الـرسـالـة ( الـسالم عـلـيـكم ورحـمـة الـله
وبـــركــاته : طــالـــبــتــني بـــالــذهــاب الى
مـجلس النـواب واالعالن من حتت قبته
النـتـخـابـات مـبـكـرة حتـت اشراف اال
ــتــحـدة ومــفــوضــيـة جــديــدة. وانـني ا
اشـكـرك فـمن حـق اي قائـد واي مـواطن
ـــا يــراه ان يـــطـــالب رئــيـس الــوزراء 
ـقـتـرح مــصـلـحــة وطـنـيــة وقـد يـكــون ا
ــقــدم احــد اخملــارج لالزمــة الــراهــنـة ا
لـالســـبـــاب االتـــيـــة:قـــد تــــأتي نـــتـــائج
ـكن االنــتـخـابـات حـاسـمــة وبـالـتـالي 
تــشــكـيـل حـكــومــة اغـلــبــيــة سـيــاســيـة
اني واضح.قد واضـحة تتمتع بدعم بر
يـــســاهم احلـــراك الــشـــعــبـي نــتـــيــجــة
الـــتــظــاهـــرات االخــيــرة الى مـــشــاركــة
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اإللـياذة بـدأت بـغضـبـة أخيـل. االحتاد الـسـوفيـتي بـغضـبـة الروس  25أكـتـوبر 1917
بسبب نتائـج الطغيان: الـبطالة والفـقر والقمع. الـغضب تغييـر كغضبة بـغداد أكتوبر

 2019إنْ شاء الله. 
ما زال بـعض السـاسة بال خـجل يـعتـبر الـسيـاسة لـعبـة أو مغـامرة أو جتـارة بيـنما
السيـاسة كانت قـد غَدَتْ في أوربا عِـلماً يُـدَرَّس في اجلامعـات حتى قبل مـحاضرتي
ماكس فيـبر (العلم والسياسـة بوصفهما حِرفة/ .(1917خـطاب ساستنا ال يتالءم مع
حـقـيـقـة الـسيـاسـة عـلم خـطـابـهم يـكـشف فـقـدانـهم الـقـدرة عـلى رسم حـدود الـواقع
فـقـدانـهم الـقـدرة على الـسـيـطـرة. اخـتلَّ تـوازن الـسلـطـة بـاخـتالل الـتـوازن ب إرادة
ـا انضـوت في الربـيع العـربي نهـاية السـلطـة للـسيـطرة ورغـبة الـشعب لـلخـضوع. ر

االستعداد الفطري لدى اإلنسان الشرقي للخضوع للطغيان. 
هل ستـنتهي لعـبة نيسان  2003في أكـتوبر  2019 آالف التـصريحات مـئات احمللل
ظاهـرات كلمـات كثـيرة كالـزَّبَدِ يَذْهَبُ الـسياسـي يعـلنـون تأييـدهم أو براءتهـم من ا

جُفَاءً. 
ثــامـر الــغـضــبـان مــوظَّف في وزارة الــنـفط مــنـذ  .1973اعـتــقل عـام  1992النـتــقـادهِ
السياسـة النفطيـة بعد ثالثة أشهـر أطلقوا سراحه. لم يـقرأ مقولة ديـكنز (ليس أنقى
َهانة وال أبقى من الشـعور بالظـلم) في سجون اخملـابرات العـراقية عاش الـشعور بـا
وعاينَ نقـاء الشعور وبـقائه لم يغادر الـعراق. بدأ من الصـفر مرةً أخرى حتى وصلَ
ـتابـعة  .2001عـيَّنه األمـريـكيـون وزيراً إلى مـديـر عام دائـرة الـدراسات والـتـخطـيط وا
مــؤقــتــا لــلــنـفـط وحــكـومــة أيــاد عالوي ثمَّ أزيـح إلى مــنــصب مــســتـشــار ثم رئــيس
ظاهرات إعالن عن مستـشاري مجلس الوزراء. وحده الغضبـان قالها بجرأة (هذه ا
نهـاية حقـبة لـنظام سـياسي بـدأ بعد 2003 ومـا اتصف به هذا الـنظام قد وصل إلى
ظاهرات طلب لنظام سياسي جديد ينال رِضا الناس يؤدي مرحلـة اإلشباع وهذه ا
إلى إحـداث تغـيير شـامل). إرادة الشـعب التغـييـر الشامل ضـد إرادة السـلطة الـبقاء

بأي ثمن.
ـاذا ال يـرى بـقـيـة الـسـاسـة مـا رآه الـغـضبـان ونـراه ويـراه اجلـمـيع? عن قـوله تـعـالى
(سأصـرف عن آياتي الذين يتكـبرون في األرض بغير احلق) األعراف:   146تـكبرهم
نطقة قوالت شهيرة (العراق أكثر دول ا نعهم رؤية العالمات واحلقائق والوقائع 
أمـنــاً ورخـاءً) (ســوف نُـصــدر الـكــهــربـاء لــدول اجلـوار) (دبي شــنـو? هي زرق ورق)
(راتبي يـنفـد نـصف الشـهر) ونـظريـات سيـاسيـة أغـرب من اخليـال (الدولـة العـميـقة)

و(سبعة في سبعة).
خُالصة الـنظام السيـاسي في العراق بعد  :2003 كـان في العراق جيش ومؤسسات
أمنية وتـعليمية فجاء االحتالل وقرر إلغـاء كل شيء بعشوائية سلَّم العراق للفوضى
لقادةٍ أطـفال يصـرخ كلُّ واحد فيهم: أريـدُ حصتي من قـطعة احلـلوى! أريدها اآلن أو

احلرب! 
بان ك مـون في بغداد قال في مؤتمـره الصحفي: على ساسـة العراق أنْ يتصرفوا
كرجال دولـة! يتضمن الـتصريح إعالنـاً أنَّهم ليـسوا رجال دولـة! ذكور وإناث بـطفولة

سياسية!
بحـسب حنـة آرنـدت (مسـاندة الـشـعب تؤمن الـسلـطـة للـمؤسـسـات... وحتى الـطاغـية
الواحد الـذي يحكم ضد اجلـميع يحتـاج إلى مَنْ يساعده في أعـمال العنف... وحكم
الطـغيـان كمـا يرى مـونتسـكيـو هو األكـثر عنـفاً واألقلُّ قـوة ب أشـكال احلـكم كافة/
في الـعـنف ص 36 ) وكل انـحـطـاط يـصـيب الـسـلـطـة هـو دعـوة
ُضاد مفتـوحة للعـنف السلـطة تسفـك الدماء فيـتولد الـعنف ا
بهيـجان اجلمهور والعنف هو التجلي األكثر واألقوى ظهوراً
ن ينحـني أكثر لـلسـلطة. الـسلطـة التي ال تـمنح نفـسهـا إال 
سلطـة فاسدة في جـوهرهـا. والسلـطة على الـعموم يـحوزها

األسوأ وتفسد األفضل وكل شيءٍ تلمسه.

ظننتُ جرحَكَ يرقدُ
وعلى اخلضابِ يُعمّدُ

وظننتهُ متحمساً 
في ذمتي يتوقّدُ

فوجدتُه أقسى جرا
حاتِ األلى لم يُسعدوا

ووجدتُ صوتكَ سيدي 
ب احلناجرِ يصعدُ

كبشُ الفداءِ  فأنتَ ذا 
ب احلرابِ تُبددُ

فأنت ذا   (ِ مثل (احلس
ب األعادي أوحدُ

سيحِ ع) مُصلّبا  مثل (ا
وعلى دمائكَ تُحسَدُ

وطني خبرتكَ بينهم 
              (أيوبَ) صبرٍ يُحمدُ

دفّنْ جراحكَ سيدي 
وتُ  وتولَدُ فلقد   

} } }
ظننتُ جرحَكَ يرقدُ

ياباكيا فيه الغدُ

فلكمْ زرعْتَ سنابال
جعلوكَ مُرا حتصدُ

فعلى جراحِكَ واقف
وعلى امتدادك َتُجلَدُ

وعلى امتددك تُحمَدُ
وعلى امتدادِكَ تُعبدُ

هذا شبابُكَ صائل
بعرى الصدورِ مُسدّدُ

فاليوم قد نهضوا بها 
حناءُ عرسٍ انشدُوا

زُفوا إلى أعراسِهمْ
واألمهاتُ (تُزغردُ)

من ظنّ صبرَكَ أرمدا
فهو البصيرُ األرمدُ
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والـــصـــحـــيـح لـــهم) مـــشـــيـــرا الى أن
(الـطلبة من صغـار السن ال يعرفون ما
هـي التظاهرات وهناك هتافات لبعض
مـنهـا ليس بـحجم حـاجاتـهم).وأضاف
أن (الـذين زجـوا الـطلـبـة بـالتـظـاهرات
سـيـتم مـحـاسـبـتهم قـانـونـيـاً وقـد أخذ
الـوزراء عـلى عاتـقهـم توجـيه عقـوبات
ـديـرين) الفـتـاً إلى أن إداريـة ألولـئك ا
(الــتــظــاهــرات فــيــهــا شــبــاب ورجــال
بـالغون يتظاهرون للـمطالبة باحلقوق
شروعة وهم يعرفون ما يريدون وما ا
يــحـتــاجه الـشـارع كــمـا أن بـيــنـهم من
ــثل شــريــحــة الــتــربــيــة والــتــعـلــيم
ياحي أن (زج الطلبة والطلبة).ورأى ا
بــهـــكــذا إجــراءات غــيــر قــانــونــيــة أو
صــحـيـحــة قـد يـعــرض حـيـاة الــطـلـبـة
لــــلـــمـــخـــاطــــر االمـــر الـــذي يــــنـــبـــغي
مـحـاسبـتـهم كونـه تعـدياً عـلى حـقوق
ـرحـلة اإلنـسـان ألن الـطالب خـاصـة با
االبـتـدائـيـة ال يـعي خـطـورة مـا يـجري
ومــا يـوجـد بـالـشــارع كـمـا أن أولـيـاء
ـا يجري من أمـور الطـلبـة ال يقبـلون 
إخـــراج إلبــنــائــهم فـي الــتــظــاهــرات)
مــتـســائال ( في حــال تـعـرض الــطـالب
لـلقـتل أو اخلطـف أو الدهس بـالشارع
سـؤولـية?). من جـهة فـمن سـيتـحـمل ا
اخـــرى اعـــلن رئــيـس تــيـــار احلــكـــمــة
الــوطــني عــمــار احلــكــيم عـن تــأيــيـده
حلـزمة االصالحات الـتي صوت عـليها
.وقال مـجلس النـواب اول أمس األثن
احلــكـيـم في تـغــريـدة له عــلى تــويـتـر(
نـعلن تأييدنـا حلزمة االصالحات التي
صـوت علـيهـا مجـلس النـواب العراقي
والـــتي تـــأتي في اطـــار االســـتــجـــابــة

ا تظـاهرين السلمـي ولطا ـطالب ا
طـالـبـنا بـتـفـعيـل عمل مـجـلس الـنواب
واتـخـاذه خـطـوات جـريـئـة مـن شـأنـها
امــتــصــاص نــقــمــة اجلــمــاهــيــر عــلى

الطبقة السياسية احلاكمة).
œU H « ÀU¦²ł≈

وأضـاف (نأمل ان يـكون لـبيت الـشعب
دور أكـــبــر في اجــتــثـــاث الــفــســاد من
ــتــورطــ جـــذوره وكــشف رؤوسه وا
ـــال الـــعـــام وإحـــالـــتـــهم الى بـــهـــدر ا
زيد من الـقضاء).وتابع (كمـا نطالب 
اخلــطـوات والـتـنـسـيق والـتـكـامل بـ
ـؤسـسـتـ الـتشـريـعـيـة والتـنـفـيـذية ا

ـــطــالب وصـــوال الى تـــلــبـــيـــة كــافـــة ا
ــشــروعـة لــلـمــتـظــاهــرين وبـســقـوف ا
زمـــنـــيـــة مـــحــددة فـــضال عـن ضــرورة
تـــعـــديل الـــقـــوانـــ الـــتي تـــضـــمـــنت
ـشـروعـة). الى ذلك االمــتـيـازات غـيــر ا
أكـد احلكيم أهـمية إسـتجابـة احلكومة
ـشـروعـة.و نـقل ـتـظـاهـرين ا ــطـالب ا
ـكـتب احلـكـيم عـنه تـأكـيـده لدى بـيـان 
اسـتـقبـاله في مكـتـبه السـفيـر االيراني
لـدى بغداد (أهـمية اسـتجابـة احلكومة
ـشــروعـة فـيـمـا ـتـظــاهـرين ا ــطـالب ا
يـــتـــعــلـق بــاجلـــانب اخلـــدمي وفــرص
الـعـمل) مـشـيـداً بـ(اجلـهـود التـي بذلت

إلجنــــاح زيـــارة االربـــعـــ ودور هـــذه
ــلــيــونـيــة فـي تـقــريب الــتــجــمــعــات ا
الـشـعوب وتـبـادل االفكـار والـثقـافات).
واقـليميا لفت احلكيم الى ان (مصلحة
اجلــمــيع تــكـمن فـي اشـاعــة الــتـهــدئـة
واالحـــتــكـــام لــلـــحــوار) مــشـــددا عــلى
ا نطـقة اي صدام  (ضـرورة جتنيـب ا
لـــذلـك من اثـــر عـــلى االمن االقـــلـــيـــمي
والـدولـي ومصـالـح الـشعـوب). وبـحث
اجلـــانـــبــان خـالل الــلـــقـــاء الـــعالقــات
الـثـنـائـيـة بـ الـعـراق وايـران وتـطور
ـــلـــفـــات الــســـيـــاســـيـــة في الـــعــراق ا

نطقة. وا
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فـرانس بـرس إن الـقوات الـتـركـيـة شنّت
صـباحاً قصفاً مدفعياً على قوات النظام
ووقـعت اشــتـبـاكــات بـالـرشــاشـات عـلى
أطـراف قـريــة األسـديـة قـرب احلـدود مع
تــركـيــا. وأشــار إلى أن هــذا "أول صـدام
" منـذ إطالق أنـقرة مـباشـر بـ الطـرفـ

ـقـاتــلـ األكـراد عن هـجـومــهـا إلبـعــاد ا
حـدودهـا. وفــتح األكـراد قـنـوات اتـصـال
مع دمـشق وحـلـيـفـتـهـا روسـيـا بـعـد بـدء
الـهـجـوم الـتـركي عـليـهم فـي التـاسع من
تــشـــرين األول. ويـــجـــري نــتـــيـــجــة ذلك
انـتشار لـقوات النـظام في نقـاط حدودية

ــركـــز اإلعالمي إلــيـــهــا. وكـــتب مــديـــر ا
ـوقـراطيـة مـصـطفى لـقـوات سوريـا الـد
بـالي فـي تـغـريـدة مــسـاء االثـنـ (من لم
يـقتل سـيُعـتقل). وأضـاف (عمـليـة أخرى
زيد نـاجحـة مساء الـيوم) من دون ذكـر ا
من الــتـفــاصــيل وأعــلـنت قــوات ســوريـا
ـتــحـدث ــوقــراطـيــة األحـد مــقــتل ا الـد
ـهاجر  بـاسم تنظـيم داعش أبو حسن ا
في عـمـليـة نُفّـذت بـالتـعـاون مع "اجليش
األمـيـركـي" في مـنـطـقــة جـرابـلس. ولـدى
إعالن تــرامب مــقـــتل الــبــغــدادي شــكــر
الـرئيس األميـركي القوات الكـردية للدور
الـذي أدّته فـي الـعـمـلــيـة من دون إعـطـاء
ـزيد من الـتـفاصـيل. وأعلـن البـنتـاغون ا
االثــنـ أن جــثّــة الــبــغـدادي ألــقــيت في

البحر.
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وانـدلعت اشتباكات عنيفة امس الثالثاء
بــ قـوات الــنــظــام الــســوري والــقـوات
الـتـركـية فـي شمـال شـرق سـوريـا لـلـمرة
األولى مــنــذ بــدء الــهـــجــوم الــتــركي في
الــتـاسع من تــشـريـن األول اجلـاري ضـد
وحـدات حـمايـة الـشعـب الكـرديـة حسب
ـــرصـــد الــــســـوري حلـــقـــوق مــــا أفـــاد ا
اإلنــسـان. وقــال عــبــد الــرحــمن لــوكــالـة
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عــدة. وفـي األســابـــيع األخــيـــرة وقــعت
مـواجــهـات مـتــفـرقــة بـ قـوات الــنـظـام
ــوالـيــة ألنــقـرة والـفــصــائل الــسـوريــة ا
ـشـاركــة في الـهـجــوم الـتـركي. وتـوقف ا
الـهجـوم منذ أن تـوصلت روسـيا وتـركيا
في  22تـشـرين األول إلى اتـفـاق يـقـضي

{ بــيـروت - (أ ف ب): ألـقت مــروحـيـات
مـجهـولة الـقـبض في شمـال سوريـا على
عـائلة عراقـية منـتميـة سابقـاً إلى تنظيم
ـرصد الـسوري داعش) حـسب مـا أفاد ا
حلـقوق اإلنـسان امس وذلك بـعد تـنفـيذ
تـحـدة عـمـلـية عـسـكـريـة قُتل الـواليـات ا
خاللـها زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.
ــرصــد من حتـديــد هــويـة ولم يــتـمــكن ا
ـؤلفة ـروحيات الـتي اعتـقلت العـائلة ا ا
من أربــعـة أفــراد في مــنــطـقــة جــرابـلس
احلــدوديــة مع تــركــيـا. وأعــلـن الـرئــيس
األمــيــركي دونــالــد تـرامـب األحــد مـقــتل
زعـيم الــتـنــظـيـم في عـمــلـيــة اسـتــهـدفت
ــنـزل الــذي كــان يــقــطــنه. وقــال مــديـر ا
ـــرصــد رامـي عــبـــد الــرحـــمن لــوكـــالــة ا
فــرانس بـــرس إن (مــروحــيـــات ال نــعــلم
هـــويـــتــهـــا نـــفـــذت إنــزاالً فـي مــنـــطـــقــة
جـرابلس) التي تـخضع لسيـطرة فصائل
مـعارضـة مدعومـة من أنقرة. وأوضح أن
"مـقاتل أخدوا عـائلة عراقـية مكوّنة من
أربـعة أنفـار ومنـتمـية سابـقاً الى تـنظيم
داعش). وحتـدث مـراسل لـوكـالـة فرانس
بـــــرس مع أحــــد الـــــســــكــــان الــــذي رأى
ـروحـيـات وقـال إنه ألـقي الـقبـض على ا
الـعائـلـة من دون أن يتـمـكن من التـعرّف
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بـانـسـحـاب الــقـوات الـكـرديـة لـنـحـو 30
كـيـلـومــتـراً عـلى طـول احلــدود الـتـركـيـة
البالغة  440كيلومترا خالل  150ساعة
ـتـفـرقة في مـديـنة ـعارك ا رغم تـواصل ا

رأس الع احلدودية. 
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ويـــتــعــيّن عــلـى الــشــرطــة الـــعــســكــريــة
الــروســـيـــة وحـــرس احلـــدود الـــســوري
ــوجب االتــفــاق الــذي  تـوقــيــعه في
سـوتشي تسهيل انسحاب قوات سوريا
ــوقــراطـيــة الــتـي تــعــد الــوحـدات الــد
الـكرديـة عمـودها الـفقـري مع أسلـحتـها
ـنطـقة احلـدوديـة. وسيـنتـشر مـكان من ا
ـــوقــراطــيــة حــرس قــوات ســوريــا الــد
احلـدود الـسـوري الذي سـبق أن انـتـشر
فـي مــــنـــاطـق عـــدة كــــانـت خـــارجــــة عن
سـيـطـرته مـنـذ سـنـوات. ويـنصّ االتـفـاق
الــروسي الــتــركي أيــضــاً عــلى انــتــشـار
نـطقـة احلدودية الـقوات الـروسيـة في ا
وقد سيّرت موسكو دورياتها األولى هذا
األسـبـوع. وسـيـطـرت تـركـيـا والـفـصـائل
ـوالــيــة لـهــا عــلى مــنـاطق كــانت حتت ا
سـيطـرة األكـراد مسـتـوليـةً عـلى منـطـقة
بـطول  120كـيلـو متـرا على احلـدود منذ

بدء عمليتها العسكرية.

مقتدى الصدر هدي عادل عبد ا


