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شــخــصــيــة ســيـــاســيــة  مــســتــقــلــة
ومـحــايـدة غـيــر حـزبـيــة وتـقف عـلى
مـسـافـة واحـدة من اجلـمـيع وحـسب
ما نعتـقد تكـون مقبولـة من قبل اكثر

ـتـظاهـرين وهي شـخـصـيـة يـتداول ا
اسمهـا في ساحات االحـتجاج حـاليا
) وهي (الــشــريف  عــلي بن احلــســ
فــــتـــرة انــــتــــقــــالـــيــــة حلــــ اجـــراء

ــطـالـبـهم الــسـيـاسـيـة اوال وجتـاهل 
طـلوبة لـتوفير ومن ثم االصالحات ا
.نرى ـواطـنـ ـة جلـمـيع ا حـيـاة كر
ـــتـــظـــاهـــرين فـي ازديــاد ان اعـــداد ا
خـــاصــــة بـــعـــد دخــــول الـــعــــشـــائـــر
واسـتــمـرار الـطـلـبــة في رفـد احلـركـة
االحتـجاجـية من اجل االصالح ورفع

الظلم.
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فــقــد اخلــطـاب الــســيــاسي الــرسـمي
مصـداقيـته بشـكل واضح بعـد واقعة
السنك  ولم تـستـطع القوات االمـنية
التي تقف في مجـابهة هذه الـعناصر
ـتظـاهرون الـسلـطة وبالـتالي يـقول ا
ــتـظـاهـرين وهم الـتي تــتـفـرج عـلى ا
كن اال ان ترحل يقتلون بدم بارد ال 
واالسـتقـالـة غـيـر كافـيـة نـحن نـطالب
ـحاسـبـتـهم ومحـاكـمـتهم وعـقـوبة
التقاعد الـتي تمارس االن هي مكافأة

وليس عقوبة!
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ال زالت االوســاط االعالمــيــة تــتـداول
ـنـصب رئـيس الوزراء اكثـر من اسم 
ـؤقته وجـميع البـديل في احلـكومـة ا
تـداولـة قـد تـكون مـقـبـولة االسـمـاء ا
في الـــظــروف االعــتــيـــاديــة لــكن االن
صــــعـب قــــبــــولـــــهــــا! عـــــلى االقل  ال
تــرشــحـــوا اي شــخـــصــيــة حـــزبــيــة
ـــتـــظـــاهــريـن ال تــقـــبل بـــتـــدويــر فــا
الشخـصيات الـتي شاركت في احلكم
كن اختيار منذ  2003وحلد االن و
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بكرة على ان ال يترشح االنتخابات ا
هــــو والــــوزراء الــــذيـن يــــخــــتــــارهم
ـبــكـرة  ـانــيــة ا لـالنـتــخــابـات الــبــر
ونـتـمـنى ان يـقـبل الـشـريف "عـلي بن
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اذا كـان التـشـاؤم مصـدره الـعـقل فإن
الــتــفــاؤل مــصــدره االرادة وهــذا مـا
تشعـر به وانت تزور سـاحة التـحرير
ـتـظاهـرين حتـس بإنـهم وتـلـتـقي بـا
اقـــــوى من قـــــبل واقـــــعـــــة الــــســـــنك
واخلالني رغم احلــزن الـكــبـيــر الـذي
يـبـدو عـلى وجــوهـهم والـغـصـة تـمأل
كـــلـــمـــاتـــهـم وهم يـــذكـــرون اســـمـــاء
تظاهرين الشهداء  يقولون لو كنا ا
ــكن قــبـول في صــراع مــســلح كــان 
مـثل هـذه االفعـال لـكـنـنـا ال نـحمل اال
صـدورنـا العـاريـة واالعالم الـعـراقـية
فهل يجـوز ان نتعـرض الى التصـفية
? الـيس مـن واجب االجـهـزة االمــنـيـة
ـتـظاهـرين ? ومنع مـثل هذه حمـاية ا
االعـمـال االجـرامـيـة? وهل نـصـدق ان
ــــكن مـــثـل هـــذه الــــعــــصــــابـــات ال 
مــعــرفــتــهــا والــقــبض عــلــيــهــا وهي
تــتــجــول فـي شــوارع بــغــداد في ظل
االنـذار الـعـسـكـري واالمـني  بـحـالـته
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كن ان تستمر االحتجاجات بهذا ال 
الزخم اجلماهيـري اال بتوفير االرادة
هنـاك رغبة الصـلبة الـواثقة بـالنـصر
بــالــتـغــيــيـر ومــجــابـهــة كل اخملــاطـر
ومقـاومة العـنف وتقـد التضـحيات
وهذا ال يـحدث في ظل غـياب االرادة
وتــتـــوسع حـــالـــة عـــدم الــثـــقـــة بــ
ا تـظاهـرين  االحزاب الـسيـاسيـة وا
اطلة تـظاهرين من  يتعرضون له ا
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اعلـنت حكومة تصريف االعمال عن تعطيل الدوام الرسمي في احملافظات كافة اليوم
ـنـاسـبـة حتـقـيق الـنـصـر عـلـى داعش . فـيـمـا دعـا رئـيس اقـلـيم كـردسـتـان الـثالثـاء  

نيجرفان البارزاني اجملتمع الدولي الى منع تكرار جرائم االبادة اجلماعية.
وقــــال الــــبــــارزانـي في بــــيــــان امس
(نــبـعـث بـالــتــحـيــة والــصــلـوات الى
االرواح الـــطــاهـــرة لـــضــحـــايـــا تــلك
اجلــرائم) واضــاف (نــدعــو اجملـتــمع
الدولي للعمل عـلى منع تكرار جرائم
ذنـب االبادة اجلـمـاعيـة ومـعاقـبـة ا
بارتكـابهـا). ويغادر الـعشرات يـومياً
من الـــنـــازحــ الـــســوريـــ األكــراد
ـوجـودين في االقــلـيم الى بالدهم . ا
ونــشــرت صــحــيــفــة ديــلي تــلــغـراف
تقريرا آلبي تـشيسمـان من كردستان
بـعــنـوان (أكــراد سـوريــا الـيــائـسـون
يــغـادرون مــخـيــمـا عــراقـيــا لـلــعـودة
ـــــســـــتـــــقـــــبل غـــــامـض). واشــــارت
ئـات من أكراد تشـيسـمـان الى  إن (ا
ســــــوريــــــا عـــــادوا إلـى ديـــــارهـم في
األسابيع األخـيرة رغم اخملاوف على
أمنـهم الـشـخـصي وسط شـكاوى من
أن االف مـن هـــــؤالء ســــــجـــــنـــــاء وال
ــكــنــهـم احلــصــول عــلى طــعــام أو

رعاية صحية أو عمل).
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اضي عاد مؤكدة انه (خالل الشـهر ا
نـحـو مـئـة شــخص بـصـورة طـوعـيـة
بــــعـــد الــــفـــرار مـن ســـوريــــا بـــدايـــة
الــعـمــلــيـات الــتــركـيــة في الــتي كـان
ـقـاتــلـ األكـراد عن هـدفــهـا إبـعــاد ا
حدود تـركيا) ,وقالت تـشيـسمان انه
(مـع حـــلــــول الــــشـــتــــاء و تــــضـــاؤل
ـرجح أن تـزداد اإلمـدادات فـإن من ا
األعــداد وبــرغـم وقف رســمي إلطالق

نـصرا مـؤزرا لـوطـنـهم ولإلنـسـانـية)
واضـــاف (حتـــيـــة وفـــاء لـــلـــشـــهــداء
واجلـرحى الـذين صـنـعـوا االنـتـصار
ـة ولــلـمــقـاتــلـ ولــعـوائــلـهـم الـكــر
ـسـلـحـة االبـطـال من ابـنـاء الـقـوات ا
واألجــهــزة األمــنــيــة الــذين مــازالــوا
يـتـصـدون لـبـقـايـا داعش ويـدافـعـون
عن وطـنـهم وشــعـبـهم وعن اخـوتـهم

ــتـظـاهــرين الـســلـمــيـ ويــقـدمـون ا
التضـحيات الـغاليـة مرة اخرى ولهم
كل الــشـــكــر واالحــتــرام والــتــقــديــر)
ناسبة وكما فعلنا وتابع انه (بهذه ا
اضي تقرر تعطيل الدوام في العام ا
الرسمي اليوم احتفاال بيوم النصر).
والـــغى مـــجــلس رؤســـاء الـــطــوائف
سيحيـة في العراق إحتفاالت رأس ا

سيح يالدية ووالدة السيد ا السنة ا
هــذا الــعـــام تــضــامــنــاً مع ضــحــايــا
وشهداء التظاهرات. وجاء في وثيقة
لالمـانـة الـعـامـة للـمـجـلس انه (وسط
كل مـا يـجـري في الـعـراق من أحـداث
التي راح ضـحيـتهـا الكـثير مـن أبناء
الــــوطـن ألجل غــــدٍ أفــــضـل جلــــمــــيع
الـعراقـيـ قـرر اجمللس إلـغـاء جـميع

النـار مـا زال العـنف مسـتـمرا شـمال
غـرب سـوريــا حـيث سـمـح انـسـحـاب
ـقاتـلـ األكـراد بـعـودة الـقوات إلى ا
ــــــنـــــاطق) الفــــــتـــــة الى ان بــــــعض ا
(الـكثـيـرين يـخشـون أن تـشن الـقوات
السورية احلكومية عمليات انتقامية
ضـد خصـومـهـا والسـيمـا ان مـنـظـمة
هـيـومـن رايـتس ووتش تـتــهم أيـضـا
ــــدعــــومــــة من تــــركــــيــــا الــــقــــوات ا
بـانـتـهـاكـات حلـقـوق اإلنـسـان في مـا
ـنـطـقـة اآلمـنـة الـتي أعـلنت يـعـرف با

عنها احلكومة التركية). 
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ستـقيل عادل واعلن رئيس الـوزراء ا
ـــهـــدي عن تـــعـــطــيـل الــدوام عـــبـــد ا
الرسمي الـيوم احتـفاال بيـوم النصر.
ـــهــدي في بـــيــان امس وقــال عـــبــد ا
(نتقدم بخالص التهاني جلميع أبناء
ـنــاسـبــة حـلــول ذكـرى يـوم الـشــعب 
وصل النـصـر على داعش وحتـريـر ا
وجمـيع التـراب الـعراقي من دنـسهم)
داعــــيــــا الى (إســــتــــذكــــار بــــطـــوالت
ــقــاتــلـ الــشــجــعـان وتــضــحــيـات ا
ـسـلـحة الـغـيارى مـن ابنـاء الـقـوات ا
بـجـمـيع صـنــوفـهـا وتـشـكـيالتـهـا من
اجلـــــيش والــــــشـــــرطـــــة واحلـــــشـــــد
والــبـيــشـمــركـة الــذين دحـروا الــعـدو
وحــرروا االرض وهــبــوا يــدا واحـدة
مع الشـعب حـ لـبّت اجلمـوع فـتوى
اجلــهـــاد الــكــفــائي الــتـي اعــلــنــتــهــا
رجـعية الـدينـية وسـجل العـراقيون ا

ـيالد مـظــاهـر االحـتــفـاالت بـأعــيـاد ا
يالدية) ولفت اجمليد ورأس السـنة ا
الى ان (االحــتــفـال ســيــقـتــصــر عـلى
اخلدم الـكنـيـسة فـقط احتـراماً لـدماء
ـتـظاهـرين الـشـهـداء واجلرحـى من ا
ومن الـقـوات األمـنــيـة وتـضـامـنـاً مع
أحــــــزان وأوجـــــاع واآلم الــــــعـــــوائل

نكوبة). ا

احلــســ " هــذا الــتــكــلـيـف الـوطــني
وقف. وينقذ ا

آخـــر الـــكالم: اراقـــة الــدمـــاء يـــجــعل
اجلور ال يطاق

WŠUÝ∫ متظاهرون سلميون في ساحة التحرير

ـــشـــاورات نـــتـــيـــجـــة الـــلـــقـــاءات وا
واالتــصـــاالت مع أبـــنـــاء الـــطـــائـــفــة
اإلسالمـيـة  الـتـوافق عـلى تـسـمـيـة
الــرئــيس سـعــد احلــريــري لـتــشــكـيل
ـقــبـلـة وتــوجه اخلـطـيب احلـكــومـة ا
الحقا إلى مـنزل احلريـري في بيروت
حيث أعلن سحب تـرشحه.ولم يصدر
احلــريـــري حــتى اآلن أي بـــيــان.وفي
ـــاضـــيــة نـــاشــد األيــام الـــقـــلــيـــلــة ا
احلـريـري انطـالقا مـن دوره كرئـيس
حلــكـومــة تـصــريف األعـمــال  الـدول
سـاعدة لـبنـان على تـأم الصـديقـة 
خــطــوط ائــتــمـان الســتــيــراد الــسـلع
األساسيـة في ظل النـقص في العـملة
الــصـــعـــبـــة الـــذي تــواجـــهه الـــبالد.
واشترط احلريري في السابق لقبول
مـــنــــصب رئـــيس الـــوزراء تـــشـــكـــيل
حـكــومـة من وزراء مـتــخـصـصـ إذ
رأى أن ذلك سـيرضـي احملتـجـ كـما
أن هــذا الـنــوع من الــوزراء سـيــكـون
قــــــادرا عـــــلـى مــــــواجـــــهــــــة األزمـــــة
االقـــتـــصـــاديـــة وجـــذب مـــســـاعــدات
أجــنـبـيــة. لـكن جــاء الـرد عـلـى طـلـبه
بالـرفض من جـانب حـزب الـله وعون
الــلــذيـن قــاال إن احلــكــومــة يــجب أن

. تضم سياسي

مـسـؤولـيـة الـفـسـاد ودفع لـبـنـان إلى
أسـوأ أزمــة اقـتـصـاديــة مـنـذ احلـرب
األهليـة التي دارت رحاهـا ب عامي
ومــــــنــــــصب رئــــــيس.1990و 1975
احلكومـة مخصص لـلسنـة في لبنان
طبقا لنظام احملاصصة الطائفي. وال
يــزال احلــريــري مــكــلــفــا بــتـصــريف
أعمال احلكـومة حل اخـتيار رئيس
وزراء جديد.وبعد اسـتقالة احلريري
ســاد خالف حــول تــشـكــيل حــكــومـة
ـتـحـالف مع جـديـدة بـ احلــريـري ا
الـــغــرب ودول اخلـــلـــيـج الـــعـــربـــيــة
وخصـومه ومـنهم جـمـاعة حـزب الله
الـشيـعـية. وسـحب احلـريري الـشـهر
ــــنـــصب رئـــيس ــــاضي تـــرشـــحه  ا
ـاضي أنه الــوزراء.وبـدا األســبــوع ا
جــــــرى الـــــتــــــوافـق بــــــ األطـــــراف
ـا فـي ذلك احلــريـري الــرئــيــســيــة 
نـــفـــسه حـــول اسم اخلـــطــيـب. لــكن
اخلطيـب لم ينجح في كـسب التـأييد
ـؤسـسـة ـنـصب من ا الـكـافي لـهـذا ا
الــسـنــيـة.وقـال اخلــطـيـب يـوم األحـد
بــعــد لــقــائه مع مــفــتي لــبــنــان عــبـد
الــلـطــيف دريـان إن الــسـنــة يـريـدون
احلـريــري رئـيــسـا لــلـوزراء.وأضـاف
اخلــطــيب عـــلــمت من ســمــاحــته أنه

احلريـري من جـديـد مرشـحـا لرئـاسة
وزراء لــبــنــان األحــد بــعــد أن ســحب
رجل األعمال سميـر اخلطيب ترشحه
لـرئـاسـة حـكـومـة تواجـه مـهمـة عالج
أزمـة اقـتـصــاديـة حـادة.ورد الـرئـيس
الــلــبــنــاني مــيــشــال عــون بــتــأجــيل
مـشـاورات مع الــنـواب كـانت مـزمـعـة
يــوم االثـنــ إلى  16 كــانــون األول.
ـــتــوقع أن تـــفـــضي هــذه وكـــان من ا
ـــشــاورات إلـى تــكـــلــيف اخلـــطــيب ا
بـتـشـكـيـل احلـكـومـة.وقـالت الـرئـاسـة

اللبنانية في بيان إن هذا التأجيل 
ــسـتـجـدة في في ضـوء الــتـطـورات ا
الـشــأن احلـكــومي والسـيـمــا مـا طـرأ
مــنـهــا بـعــد ظـهــر أمس وبـنــاء عـلى
رغـبـة وطـلب مـعـظم الـكـتل الـنـيـابـيـة
الـــكــبــرى من مــخـــتــلف االجتــاهــات
ـزيـد من وإفـسـاحـا في اجملـال أمـام ا
ــشــاورات واالتـصــاالت بــ الــكـتل ا
النيـابية اخملـتلفـة ومع الشخـصيات
احملتـمل تـكلـيفـها بـتـشكـيل احلكـومة
اجلـديدة وكـان احلـريـري قد اسـتـقال
من رئـاسـة احلـكومـة في  29أكـتـوبر
تــشــرين األول بــســبب احــتــجــاجـات
حاشدة على النخـبة احلاكمة. وحمل
احملتجون الطـبقة السياسـية برمتها
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قـالـت الـرئـاسـة الــلـبـنـانــيـة في بـيـان
امس إن الـرئــيس مـيــشـال عـون أجل
شاورات مع النواب لـتكليف رئيس ا
وزراء جديد أسبوعا حتى  16كانون
شاورات الـتي كانت األول.وتأجـلت ا
مــزمـعــة يـوم اإلثـنــ بـعــد أن سـحب
رجل األعمال سميـر اخلطيب ترشحه

نصب رئيس احلكومة.
وظـهــر اسم الـسـيـاسـي الـبـارز سـعـد
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بعـد اسـتقـالة احلـكومـة الـعراقـية بـفـضل الضـغط اجلمـاهـيري الـصاخب
لـلـتـظـاهـرات الـعـارمـة الـتـي قـام بـهـا شـبـابـنـا األبـطـال في سـاحـات الـعـز
والشرف والذين سـطروا أروع الصـور والدروس في االصرار والسـلمية
والثـبات عـلى احلق امـام كل وسائل الـقـمع الوحـشيـة الـتي تعـرضوا لـها
ئـات من أبـنائـنا الـشـهداء االبـطـال الذين رسـموا والتي راح ضـحـيتـهـا ا
ـســتـقــبل الـعــراق وسـتــبـقى بــدمـائــهم الـطــاهـرة خــارطـة طــريق جـديــدة 
تـضــحـيــاتـهم ودمــاؤهم دين في رقـبــة كل عـراقـي شـريف لــلـحـفــاظ عـلى
نجزات التي ستتحقق النصر الذي سيتحقق ان شاءالله قريـباً وحماية ا
وخاصـة في وحـدة العـراق احلبـيب واسـتقاللـيته وحـمـايته من الـتدخالت

اخلارجية.
اجلـميع بـانـتـظـار مـاستـتـمـخض عـنه األيـام القـادمـة من أحـداث وخـاصة
اختيار رئـيس وزراء جديد للـعراق وتشـكيل احلكومـة االنتقالـية اجلديدة,
ـراحل في رسم ـرحـلــة الـقـادمـة هي أهم وأخــطـر ا وفي اعـتـقــادي بـأن ا
ـسارات والنتائج مستقـبل العراق ألنها سـتكون حاسـمة في حتديد كل ا
باركة  ,لذا فأنه يجب عـلينـا التركيـز على أهم فقرة وهي لثورة تشـرين ا
اخـتـيــار شـخـصـيــة رئـيس الـوزراء اجلـديــد بـالـشـروط الــتي  وضـعـهـا
ـتـظـاهـريـن وهي رغـبـة كل الـوطــنـيـ الـشـرفـاء من وحتـديـدهـا مـن قـبل ا
ـسمـيات الشـعب الـعراقي وأهم هـذه احملـددات أن يكـون بـعيـداً عن كل ا
الـسـياسـيـة واحلـزبـيـة والـديـنيـة وعـدم تـبـوئه أي مـنـصب مـنـذ عام 2003
والصعـوبة الـكبيـرة في حتقـيق ذلك تكـمن أمام تمـسك الطـبقة الـسيـاسية
ـصـاحلـهم ومـنـجـزاتـهـم الـشـخـصـيـة والـسـيـاسـيـة الـتي حـقـقـوهـا مـنـذ
عــــــــام  2003 وحـتى اآلن وصــعـوبــة تـخـلــيـهم عـن كل مـاوصــلـوا الـيه
بسهولة وهنا سنرى معرقالت وسيناريوهات مؤسفة على الساحة ويجب

أن نحسب حساباتها ونتوقعها بدقة.
أنـا عـلى يقـ بـأن شـبـابـنـا الغـيـارى سـيـصـمدون أمـام هـذه الـصـعـوبات
والـضـغـوطـات وسـيـصـمـدون عـلى الـصـفـات الـتي وضـعـوهـا لـشـخـصـية
رئـيس الــوزراء وسـيـسـاعــدهم بـذلك االلـتــفـاف اجلـمـاهــيـري الـواسع من
وقف الدولي ساندة التي يلمسونها يومياً من الشعب وكذلك ا حولهم وا
ي الـضاغط الـذي بـدأت صـورته تـتضح يـومـاً بـعـد يوم فـكـلـما زاد واأل
ـتـظـاهـرين زاد األمل هـذا الـضـغط الـدولي وزاد الـتـفـاف الـشـعب حـول ا
رحلة ـناسب للـمرحلـة القادمـة واذا ماحتقق ذلك فـأن ا باختـيار الرجل ا
رحـلة األهم في بـنـاء األساسـات الصـحيـحة القـادمة هي الـتي سـتكـون ا
واطـنة احلـقيـقيـة الـتي توزع بـها ثـروات البالد بـشكل عـادل على لدولـة ا
ـواطنـ وينـتهي بـهـا الفـساد والـطائـفيـة واحملـاصصـة البـغيـضة جمـيع ا
التي دمرت البلد وتنتهي بها كل التدخالت اخلارجية التي أفقدت العراق
ـلـغـومـة في الـدسـتـور سيـادته  ,وهـذا لن يـتـحـقق اال بـتـغـيـيـر الـفـقـرات ا
ـمـثـلي ـاني عـادل يـضـمن االخــتـيـار الـعـادل  الـعـراقي ووضع قـانــون بـر
تنـفذة والتـأكيد الشعب ويـنهي السـيطرة غـير العـادلة للـكتل السـياسيـة ا
عـلى نـزاهـة وحـياديـة واسـتـقاللـيـة مـفـوضـية االنـتـخـابـات والـتـركـيـز على
ؤكد أن ضرورة ضـمان رقـابة دولـية حـقيـقيـة لعـملـية االنـتخـابات ,ومن ا
هـذه اخلطـوات لن تـكـون سـهلـة أبـداً وسـيـكون طـريق حتـقـيـقهـا مـحـفوف
باخملـاطـر وسـيحـتـاج الى صـبر كـبـيـر وتكـاتف قـوي من كل اخلـيرين في
الـبـلـد وسـتـسـتـمـر الـتـضـحـيـات والـدمـاء من شـبـابـنـا
ـطـالب األبـطـال ولـكن أمـلـنـا كــبـيـر بـأن تـتـحـقق كل ا
وسنـتجـاوز هذه احملـنة وسـنشـهد مـستقـبالً مـشرقاً
لعـراقـنا احلـبـيب وسيـسـتعـيـد مكـانـته العـزيـزة التي

يستحقها قريباً ان شاء الله. 
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اضافـة لـلمـمـيزات الـعديـدة الـتي يتـحـلى بهـا الـشبـاب االبطـال في جـميع
ـتنـاهـية اثـارت اعـجاب ساحـات االعـتـصام والـتـظاهـر  فـان سلـمـيتـهم ا
العـالم بـرغم وحشـية الـقـمع الذي يـواجـهونه وتـعدد االسـالـيب االجرامـية
ـوت وتصـفـيـات و عجـز الـقـوات االمنـيـة  بكل من خـطف وتعـذيب حـتى ا
تـشكـيالتـهـا عن تـوفيـر حـمـايـة منـاسـبـة للـمـتـظـاهرين . وبـقـدر مـا اشرت
ـاضيـة وما سـبقـها من مجـزرة ساحـة اخلالني وجسـر السـنك اجلمـعة ا
تظـاهرين في سـاحة التـحريـر حجم التـهديدات هجوم بـالسـكاك عـلى ا
واخملاطر التي يتعرضون لها من " طـرف ثالث " معلوم لكنه مجهول لدى
السـلـطات اخملـتـصة  فـانـها من جـانب اخـر اكدت مـسـتوى الـوعي الذي
تـلكه الـشبـاب وصبـرهم واصـرارهم ببـقاء صـفة الـسلـميـة على ثـورتهم
الـشعـبـيـة .. وقبـل ايام حـدثـتـني امرأة عـراقـيـة من بـغداد جتـاوز عـمـرها
الـســبـعــ وتـعـانـي من امـراض شــتى عن فـرحــتـهــا وهي تـزور اخلالني
والـوثبـة وسـاحـة التـحـرير لـتـقـول بلـهـجـتهـا الـبـغداديـة ( عـبالـهم يـرهـبون
الشباب بـجرائمهم لـكنهم اليـعرفون طبـيعة العـراقي اخمللـص فهم اباة
ـوتـون وال يـسـتـسـلـمون ) ويـرفـضـون تـدخل االخـرين وعـنـدمـا يـثـورون 
..وتضيف هـذه السـيدة االحزاب الـسيـاسية الـفاسـدة ال تريد ان تـعترف
ـانــا صـادقـا بـالـدين ــتـهـا امـام شـبــاب الـعـراق الـذين يــحـمـلـون ا بـهـز
ـان الـذي جـعـلـهم يـتـركـون مـسـاكنـهم وبـاالنـسـانـية وبـالـوطن .. هـذا اال
ويرتضـون العيش في خـيم ال حتمـيهم من برد وال تـقيهم من مـطر .. هذا

الشباب لن يهزم وسينتصر باذن الله ..
كـلـمات هـذه الـسـيـدة الـتي تـعـيش وحـيـدة واضطـرارهـا االسـتـعـانـة بـهذا
رافـقتهـا الى منـطقة قـريبـة من ساحة الشاب او ذاك مـن ابناء مـنطـقتهـا 
وحدهـا كافـية لـتمـنحـنا التـحريـر وسيـدات وشابـات عـراقيـات مضـحيـات
البشارة بانتهاء عصر السياسي اللصوص الفاسدين وسطوة احزابهم
ـقــبل من االيـام ســهل وهـ وان مــاحـدث في الـفــاشـلــة . لن نـدعـي ان ا
اضية في اخلالني والسنك واختطاف الناشط وتصفيتهم لن اجلمعة ا
يكـون االخيـر  غيـر ان ا حاديث الـشـباب  الـثائـرين  وتمـسكـهم بسـلمـية
ان بانـتصـار العراق وشـعبه على احتجـاجاتـهم جتسد اعـلى معـاني اال
اعدائهم مـن القتـلة اجملرمـ .. نعم بـسلمـيتـهم سينـتصـرون ان شاء الله
من دون اغفال ضرورات احليطة واحلذر الشديدين .. فهم كما عهدناهم
ومـنذ انـطالق شـرارة غـضبـهم في بـدايـة تـشـرين  االكثـر وعـيـا وادراكا
بنيـة على مبدأ " ما نـنطيها " و هيمـنة ا ط سلوكيـة االحزاب ا لطبيعـة و
الغاء االخر واالستئثار بكل شيء .. قد يعـتقد البعض ان التزام السلمية
فـيه مـثالـيـة وان الـعـنف البـد ان يـواجه بـالعـنف  غـيـر ان شـبـاب الـعراق
الثائرين لن يعطوا فـرصة للمتربصـ الن يحولوا   العراق الى حمام دم
السمح الله و سيكتبون على صفحـات التاريخ نصرهم بطابعهم السلمي

رغم مافيه من تضحيات .
ــمـسـكــون بـالــسـلــطـات يـصــرون عـلى اتــبـاع اســالـيب الــتـضــلـيل تـارة ا
والتـرهيب في اكـثر االحـيان ولن يـتورعـوا عن ارتكـاب اجلرائم من خالل
مـيـليـشـيـاتـهم  لـكـنهـم اجال وعاجـال سيـخـسـرون وعـنـدها
التنفـعهم النـدامة ..فارادة الـشعب هي االقوى من كل
سالح  مـهـمـا تـوهم الـطـغـاة .. نـعم سـلـمـيـة سـلـمـيـة
وبهـذا يرتـفع صوت الـشعب فـيوقظ ضـمائر الـعالم
وينـير طـريق احلـرية لـسالـكيـه.. والرحـمة لـلشـهداء

وبشر الصابرين .
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في بـدايـة وكـالة االنـبـاء الـعراقـيـة في عـهد الـزعـيم عـبد الـكـر قـاسم  فكـرت بـتـاسيس
نتسبي وزارة االعالم (وزارة االرشاد ا  نـتسبي الوكالة فـقط وا جمعية تـعاونية ليس 
في ذلـك الوقت) بتشـجيع من الوزيـر الزعيم الركن اسـماعيل الـعارف الذي قام بـافتتاح
مقرهـا في الصـاحليـة بالـقرب من مـقر الوكـالة واالذاعـة (كمـا في الصـور). قدمت طـلبا
لـوزارة الداخلـية مع مشـروع نظام داخلـي فحصلـت على اجازة الـتأسيس وتـوليت لعدة
نتـسبي الوكـالة والوزارة ببـيعهـا العديد ـتازة  سنـوات رئاستهـا وكانت تقـدم خدمات 
ــواد واالدوات الـكــهــربــائــيــة مــثـل الـثـالجــات واجملــمــدات والــطــبــاخـات من الــســلـع وا
ـريـحـة بل وحـتى والـتـلـفـزيــونـات ومـبـردات الـهـواء واالحـذيـة والـقـمــصـان وبـاالقـسـاط ا
ـشـتري مـقـدمة ـبلغ  750ديـنارا لالعـضـاء عـلى ان يدفع ا سـيـارات سكـودا اجلـيـكيـة 
ــبـلغ  250 ديــنـارا 750ديــنـارا والــبــقــيــة عـلى اقــســاط. تــخــيـلــوا مــعي االن ســيــارة 
وباالقـساط. ماذا بامكانك االن شراء اي شيء بـ  750دينارا او حتى الف دينار او 10
االف دينار او  100الف دينار او ملـيون. هل تضاعفـت اسعار السيـارات او ان عملتنا

انخفضت الى احلضيض?
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