
Issue 6507-6508  Saturday-Sunday 16-17/11/2019

d¹—UIðË —U³š√3

www.azzaman.com

W¹—uBM*UÐ w½U¼uA « Èd  w  WKzUŽ ≤μ∞ ‰uLý

WO½U ½ù«  «bŽU *UÐ

 ÈuMO½ w   WOŽUL²łù« W¹UL(« s  s¹bOH² LK  ÷—√ WFD  ¥≤∞∞ s  d¦ √ hOB ð

wDÝ«u « w  s¹b «d « v{d*«Ë  «d¼UE² « vŠdł bÒIH²ð W U d « W×

d¹
—U

I
ð

ــشـاركــة في جــانب آخــر ومن مــبــدأ ا
تـــقــــد اخلـــدمـــات الـــعـالجـــيـــة بـــ
ـســتـشـفـيــات وجه الـسـاعــدي بـعـمل ا
ـســتـشـفــيـات حـيث ـدراء ا مـعــايـشــة 
شـارك الـدكـتـور عـبـاس الـصـحن مـدير
مـــســـتـــشـــفـى الـــواســـطي خالل أيـــام
سـتـشـفى الـتـظـاهـرات في مـعـايـشـة 
اجلـمـلـة الـعـصـبـيـة لـتـقـد اخلـدمـات
الـعالجـيـة للـمـصابـ جـراء التـظـاهر.
واعـلـنت دائرة صـحـة بـغداد الـرصـافة
فارز الـطبيـة التابـعة لها عن توحـيد ا
رابـطـة في سـاحـة الـتـحـريـر لـتـقد ا
االسعافات الطبية جلرحى التظاهرات

والقوات االمنية. 
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وقــال الـســاعـدي ان (الــدائـرة حـرصت
مـنـذ الـيوم االول النـطالق الـتـظـاهرات
عـلى الـتـهـيـؤ في سـاحـة الـتحـريـر من
ـفـارز الـطـبـيـة الـتـابـعة خالل تـوزيع ا
لـهـا من اجل تـقـد اخلـدمـات الـطـبـية
والـــــعـالجــــيـــــة حلـــــاالت االصـــــابـــــــة
تـظـاهـرين والـقوات واالخـتـنـاق بـ ا
االمــنـيـة). واوضح بـحـسب الـبـيـان ان
ــفــارز (الــدائــرة بــاشــرت بــتــوحــيــد ا
وتـوزيـعـهـا بـصــورة تـسـمح بـتـغـطـيـة
واســعــة ألكــبـــر رقــعــة ضـــمن ســاحــة
ـتــفـرعـة مـنـهـا الـتـحــريـر والـشـوارع ا
ـتــظـاهــرين بــكـثــافـة وامــاكن جتـمـع ا
وبالقرب من اماكن االحتكاك والتزاحم
والتـدافع لـتـأمـ االسـعـافـات الـطـبـية
مـيـدانيـاً حلـاالت االصابـة الـتي حتدث
ومن ثم يتم نـقل احلاالت احلـرجة الى
مــسـتـشــفـيــاتـنـا بــسـيــارات االسـعـاف

هيأة بالقرب من مفارزنا الطبية . ا
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زار مــديـر عــام صـحــة الـرصــافـة عــبـد
الـغـني سـعـدون الـسـاعـدي مسـتـشـفى
الـــــــــواســــــــطـي لـالطـالع عــــــــلـى واقع
اخلدمات الطبية والعالجية والفندقية
ـصاب ـقدمـة للمـرضى الـراقدين وا ا

جراء التظاهرات .
وقـال بــيـان تــلــقـته (الــزمـان) امس ان
السـاعدي (اجـرى جولـة تفقـدية بـرفقة
مــديــر مــسـتــشــفى الــواســطي عــبـاس
مــحــمــد صـــحن الــنــصـــراوي شــمــلت
الـــعـــيـــادات االســـتـــشـــاريـــة وردهــات
ـرضى كـمـا الـطـوار وطـوابق رقـود ا
ـــقــدم اطـــلـع عـــلى الـــواقع اخلـــدمـي ا

للمرضى الراقدين) .
مــــؤكــــدآ (بــــذل أفــــضل اجلــــهــــود في
ـتـظـاهـرين) مـشـيـدآ بـادارة مـعـاجلـة ا
ستشفى ومالكاته الطبية والصحية ا
والتـمريـضية الـتي اكدت جـهودها في
الكـات )  وتـواصل ا ـواطـنـ خـدمـة ا
الــصـحــيـة واخلـدمــيـة فـي مـسـتــشـفى
الــواســطـي الــتــخـصــصـي لــلــجــراحـة
يـة التابع لـدائرة صحـة بغداد التـقو
ـعـاجلة الـرصـافـة أستـنـفار خـدمـاتـها 
جـرحـى الـتـظـاهـرات بـأشـراف مـبـاشر
ستـشفى الـذي اوعز بدوره من مديـر ا
ـالكـــات الـــصـــحـــيـــة إلى األطـــبـــاء وا
والــتـــمــريــضـــيــة بــتـــقــد اخلــدمــات
ـصــابــ لـيال الــعالجــيـة لــلــجـرحـى ا
ونــهــارا واشــاد مــتــظــاهــرون بــالـدور
ـشـرف لـسيـارات إسـعاف مـسـتـشفى ا
الواسـطي في نـقل جرحى الـتظـاهرات
ـؤسـسـات الـصـحـية واسـعـافـهم إلى ا
التابـعة لدائرة صحـة الرصافة .. ومن

أختيار 15 شخصا الـتي يتجاوز
عـــــدد أفـــــرادهــــا  5 أشـــــخــــاص.
هجرة  أختيار 15 مستفيدة وا
على اساس عـدد أفراد األسرة من
2 فــــــمــــــا فـــــوق. واكــــــد ان عـــــدد
ــشـمــولـ بــقـطع ــسـتــفـيــدين ا ا
عائلة اراضي بلغ أكثر من 4200 

أخـــتـــيــار 1593 مـــســـتـــفــيـــد من
مــجــمـوع 10401 مــســتــفــيــد 
اختـيارهم عـلى اساس عـدد أفراد

األسرة 4 أفراد فما فوق).
 وكذلك الـعاجـز  أختـيار 1411
مــــســـــتــــفـــــيـــــد من أصل 32562
مـسـتـفـيـد وذلك عـلى اسـاس عدد

أفراد العائلة من 6 فأكثر. 
وأيــضـا الــيــتـيم  أخــتــيـار152
مـــســتـــفــيـــد من مـــجــمــوع 1384
للعـوائل عدد أفرادها  1فما فوق.
ـفـقـود  أخـتـيـار وكـذلك زوجـة ا
15 مــسـتـفـيــدة من مـجـمـوع 209
مـسـتفـيـدة وذلك عـلى اسـاس عدد
افـــــراد االســــرة من  5 فــــأكـــــثــــر.

ـــــودع  وأســـــرة الـــــنـــــزيل أو ا
أخـتـيار  15من أصل  194عـائـلة
لـــلــعـــوائل الـــتي يـــتـــجـــاوز عــدد
أفـــرادهـــا  5 أشــــخـــاص. وكـــذلك
هجرة : أختيار  15مستفيدة ا
من مجـموع 307 مسـتفـيدة على
اســاس عــدد أفــراد األسـرة من  2

فما فوق. 
وأيـضا أسـرة مـعدومـة الدخل: 
أخـــتـــيـــار  231مـــســـتـــفــيـــدة من
مـجــمـوع 43793 لــلـعــوائل الـتي
عــدد أفــرادهــا أكــثــر من  9 أفـراد

طـلقة   فأكـثر. باالضـافة إلى  ا
أخـــتـــيـــار 329 مـــســـتـــفـــيـــدة من
مجـموع 4967 من الـعـوائل التي
عدد افرادها  2 فما فـوق. وايضا
ــفـــقـــود  أخــتـــيــار 15 زوجـــة ا
مـسـتفـيـدة وذلك عـلى اسـاس عدد
افـــــراد االســــرة من  5 فــــأكـــــثــــر.

ـــــودع  وأســـــرة الـــــنـــــزيل أو ا
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اعـــلــنـت مــديـــرة دائــرة الـــهــجــرة
ـهــجـريـن في مـحــافـظــة ديـالى وا
ابـتهـال الدايـني  انه  ( شـمول
عـــــوائـل عـــــائــــدة الـى نـــــاحـــــيــــة
نصورية قـرى الشوهاني ضمن ا
ـــســـاعــدات قـــضـــاء اخلــالـص بــا
االنـسـانـيـة )  . واضـافت الـدايني
ساعدات لــ ( الزمان ) امس ان (ا
الــتي  تــوزيــعــهــا شـمــلت 250
عــائـــلـــة عـــائـــدة من الـــنـــزوح من
ـســجـلــ ضـمن بــيـانـات وزارة ا
ـــهـــجــــرين  حـــيث الـــهـــجــــرة وا
تــضــمــنت ســلــة غــذائــيــة وســلــة
صـــحــيــة وســـيت مــطـــبخ وســلــة
مالبس  اضـــافـــة الى حـــصـــيــره

وترمز ماء لكل عائله) . 
واوضـــحت الــدايــني  ان (كــوادر
ـيدانـية مـستـمرة دائـرة الهـجرة ا
ـسـاعـدات اإلنـسـانـية في تـقـد ا
الــــــواردة مـن وزارة الــــــهــــــجـــــرة
ــهــجــرين لــلــعــوائـل الــنــازحـة وا
والعـائـلة من أجل تـخفـيف العبء

عنهم ).
وأعـــــلـن الــــنـــــائب األول حملـــــافظ
نــيـنــوى سـيـروان  روژبــيـاني عن
تخصـيص أكثر من  4200 قطعة
أرض ضـــــمـن الــــــدفـــــعــــــة األولى
لـلـمسـتفـيـدين من شبـكـة احلمـاية
األجـــتــمــاعــيـــة. وقــال روژبــيــاني
ــشـكــلـة والــذي يـرأس الــلــجـنــة ا
ـشمـول لـترشـيح وفـرز أسمـاء ا
ـســاعي الــتي تــبـذل انه (ضـمـن ا
من قـبل حـكـومـة نيـنـوى احملـلـية

ــعــيــشي ــســتــوى ا لــتــحــســ ا
ـواطـن واسـتـنادا إلى لـعـموم ا
ـرقم 240 قـرار مــجـلس الـوزراء ا
لـسـنة 2019  تـرشـيح أكـثر من
4200 مستفيد من شبكة احلماية
اإلجـتمـاعيـة ليـتم شمـولهم بـقطع

أراضي). 
 U¾  l ð

مــؤكـــدا أن (الــتــخــصـــيص شــمل
تـسع فئـات من فـئات اجملـتمع في
نينـوى كاألرامل حيـث  أختيار
1593 مـــــســـــتـــــفـــــيـــــدة من اصل

19598 مـــســـتـــفـــيــدة  حـــيث 
أختـيارهن على اسـاس عدد أفراد
األسـرة 3 أفــراد فـأكــثـر). وايــضـا

ذوي األحــتــيــاجــات اخلــاصــة 

ضــمن الـــوجــبـــة األولى. وأوضح
روژبــيـانـي أن (تــرشـيـح االســمـاء
وفــرزهــا تـمـت وفق الــتـعــلــيــمـات
واألجـراءات الـقـانـونــيـة لـضـمـان
عدالة التوزيع وحرصا من اللجنة
وأن ـستـحق الـفعـلي لشـمول ا
ثلي اللجنة التي ضمت مدراء و

بغداد
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يوصف الشعب العراقي اليوم بعدد من الصفات 

الــبـطل والــصـابــر واجملـاهــد و األصـيـل و الـشــريف و الـعــريق والـذكي
ـطالب بحقه والثائر عترض و ا ـتظاهر وا ظلوم واحملتج و ا ثقف وا وا
عـلى واقعه والـناقـم على األحـزاب والشـخـصيـات السـيـاسيـة والرافض

للعملية السياسية و الباحث عن وطن.
اليوم أضيف له صفة أخرى و هي احلائر !

رير. اذا سكت يقولون شعب غيرحي ال يسعى الى تغيير واقعه ا
اذا تكلم يقولون ماذا يريد أكثر?

اذا صبر يتمادون في أذيته.
اذا خـرج في مــظـاهـرات تـخـاف مـنه احلـكـومــة و أحـزابـهـا الـسـيـاسـيـة
التجارية االقتصادية و تقتل شبـاب العراق بالرصاص و بالقنابر التي

تخترق جماجمهم و محاجر العيون.
ـؤدبة لـلـفت انتـباه بـالرغم من مـحاوالت الـشـعب العـراقي العـقالنـية و ا
السلطـات العراقية لـشدة تدهور االوضـاع وبالرغم من مطـالبة الشعب
ـنـاسـبـة حـيث خـرج في أكـثـر من مـظـاهرة الـعـراقي بـايـجـاد احلـلول ا
طالب وسـتسعى زاعم الـسلطـة بأنـها تؤيـد ا واستـجاب أكثـر من مرة 
لـلحل وانـسـحب من ساحـات الـتظـاهر و أعـطى أكـثر مـن عقـد ونصف

من عمره صابرا في انتظار الفرج الذي لم يأت بعد.
ظـاهـرات سـببت خـسـارات اقتـصـاديـة متـنـاس تـدعي الـسلـطـات ان ا
ركـزي الى جـيـوبهم خـزيـنة الـعـراق التـرلـيـونيـة الـتي قفـزت من الـبـنك ا

وجيوبهن! 
تـظاهرين قاموا بـحرق مبان حكـومية متنـاس الكم الهائل يدعون ان ا
سـتشفـيات ومـفوضيـة االنتـخابات من الوزارات والـدوائر احلـكوميـة وا

التي احرقت باسم التماس الكهربائي! 
يـدعون ان من قـتل شـباب الـعـراق ومـنتـسـبي قوات

العراق األمنية مجاميع خارجة عن القانون! 
مــتى تــتــصــرفـون بــرجــولــة و بـشــرف و تــلــقـون
الــقـبـض عـلى من يــخــرج عـلى الــقــانـون و يــقـتل

األبرياء? 
احضرنا يا أبو فاضل                    

دوائـــر وزارة الـــعـــمل والـــشـــؤون
األجـتـماعـية والـبـلديـة والـبلـديات
في نيـنوى عـملت عـلى مـدى أكثر
من أسـبوع لـفرز وتـدقيق األسـماء
ـــــكن لـــــشــــمـــــول أكـــــبـــــر عــــدد 
ــــســــتــــفــــيــــديـن من الــــرعــــايــــة ا

االجتماعية بقطع األراضي).

“U¹—…∫ مدير صحة الرصافة خالل زيارته مستشفى الواسطي
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نظم صـندوق النـقد الـعربي وبنك
الـتــســويــات الــدولــيــة يــنــظــمـان
االجـتـمـاع الـثـالث جملـمـوعـة عـمل
الـــســيــاســة الــنـــقــديــة في الــدول
الــعــربــيـةيــنــظم صــنـدوق الــنــقـد
الــــعـــربـي بـــالــــتــــعـــاون مـع بـــنك
الـتــسـويــات الـدولــيـة االجــتـمـاع
الـثـالث جملـمـوعـة عـمل الـسـيـاسة
النقـدية في الدول العـربية يومي
اضـي في األربـعاء واخلـميـس ا
مـديـنــة أبـوظـبي بــدولـة اإلمـارات
تحدة. يـهدف االجتماع العربيـة ا
إلى عرض التـطورات االقتـصادية

ـيـة وانـعـكـاسـاتـهـا ـالـيـة الـعـا وا
ـــصــرفي وإدارة عـــلى الـــقــطـــاع ا
الــسـيــاسـة الـنــقـديــة في الــبـلـدان
العـربيـة إضافة إلى مـناقـشة عدد
ـرتبـطة بإدارة من األمور الـفنـية ا

السيولة.
lÝu  ŸUL²ł«

 وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ستوى عن ان (مسؤول رفيعي ا
ـــثــلــون الـــســيــاســـة الــنـــقــديــة 
ــركــزيـة ومــؤســسـات ــصـارف ا ا
الـنقـد العـربيـة حضـروا االجتـماع
ـصـارف ـثـلـ من ا عالوة عـلى 
ركزية الدوليـة من بينها مجلس ا
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الية العربية). ا
جدير بالذكر ان الـصندوق منظمة
إقـلـيـمـيـة عـربـيـة تـأسس في عـام
1976 يـــضـم في عـــضــــويـــته 22
دولـــة عـــربــيـــة. تـــتــمـــثل مـــهـــمــة
الـــصـــنـــدوق في إرســـاء األســاس
الــنــقــدي لــلــتــكــامل االقــتــصــادي
الـعـربي وتـسريع عـمـليـة الـتنـمـية
االقـتــصـاديــة لـدوله األعــضـاء من
خالل تـــوفـــيـــر الــتـــدريـب وبـــنــاء
الـــــقـــــدرات فـــــضـالً عن تـــــقـــــد
الـية للـدول األعضاء سـاعدات ا ا
لـــتـــصــــحـــيح اخــــتالالت مـــيـــزان
ـدفــوعـات وتــنـفـيــذ اإلصالحـات ا
الـية الـهيـكلـية لـتحـديث نظـمهـا ا
ساعدة الفنية وتقد التدريب وا
ـركـزيـة ومـؤسـسـات لـلـمـصـارف ا
الــنــقـد الــعــربـيــة بــهـدف تــطــويـر

الية. وتعزيز أسواقها ا
وتـأسس بـنك التـسـويات الـدولـية
عــام 1930 وهــو أقــدم مـــؤســســة
يـة يضم 60 عضواً من مـاليـة عـا
ـركـزيـة تـمـثل عـدد من ـصـارف ا ا
دول الـعـالم الــتي يـشـكـل نـاجتـهـا
احملـلـي اإلجـمـالي مـجـتـمـعـة نـحو
ــائــة من الــنــاجت احملــلي 95 في ا

ي.  اإلجمالي العا
تـتــمـثل األهــداف الـرئــيـســة لـبـنك
الـــتـــســـويـــات الــــدولـــيـــة في دعم
ـركزيـة الدولـية بـهدف ـصارف ا ا
الي حتقـيق االستقـرار النـقدي وا
ودعـم الــــــتــــــعــــــاون الــــــدولـي في
اجملـــاالت ذات الـــصـــلــة لـــيـــكــون
ركزية. صارف ا ثابة مصرف ا

 «uK¹UÝ W¾ONð ∫ÍËUŽdJ «

VKA « ‰uB×  Âö²Ýù WE U;« االحـتـيـاطي الـفـيـدرالي األمـريكي
ركـزي األوروبي والبنك والبـنك ا
ـاني إضـافـة إلى عـدد ـركــزي األ ا
ؤسسات سؤول من ا من كبار ا
ـسـتوى ـالـيـة العـربـيـة رفيـعي ا ا
ــثـلـون عن الــسـيـاســة الـنــقـديـة 
ــركــزيـة ومــؤســسـات ــصـارف ا ا
الـنقـد العـربيـة حضـروا االجتـماع
ـصـارف ـثـلـ من ا عالوة عـلى 
ركزية الدوليـة من بينها مجلس ا
االحـتـيـاطي الـفـيـدرالي األمـريكي
ركـزي األوروبي والبنك والبـنك ا
ـاني إضـافـة إلى عـدد ـركــزي األ ا
ؤسسات سؤول من ا من كبار ا

ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M «

اوعـز الــنـائـب االول حملـافظ الــنـجف
هــاشـم الــكـــرعـــاوي تــهـــيـــئــة كـــافــة
الــســايـلــوات في احملــافــظـة لــتــسـلم
مـــحــــصـــول الـــشـــلب من الـــفالحـــ
سوق . مشيراً الى ان (اللقاءات وا
واالجـتــمـاعـات مع مـســتـشـارين في
مـــكـــتـب رئـــيس الـــوزراء ومع وزيـــر
دراء في التـجـارة ووزير الـزراعـة  ا
مـحافـظـة الـنـجف واجملـلس الزراعي
االعـلى  تـمــخـضت عن وضع بـعض
.( ـسـوق الـتـسـهـيالت لـلـفالحـ وا
باشر مع وأكد الكرعاوي (تواصله ا
وزير التجارة لـغرض ان تكون نسبه
ائـة للحـبه احلمراء القبول   15 با
كــمـا اوعــد مــعـالي الــوزيــر بـذلك في
ـقـبـلـة). واضاف انه االيـام الـقلـيـله ا
(عــلى مـتـابــعـته بــشـكل مــبـاشـر الى
عـمـلــيـة الـتـسـويق فـي عـمـوم مـنـافـذ
الـتـسـويق في احملـافـظـة  والـتي من
توقع ان تكون كمـية التسويق هذا ا

العام اكثر من  200 الف طن).
وبــ الـــكــرعـــاوي انه ( االتــصــال
ــكـتب رئــيس الــوزراء بـخــصـوص
تـسـلـيم مـسـتـحـقـات الـفالحـ بدون
تـاخــيـر  والـتي ســنـتـابـعــهـا بـشـكل
مـباشـر مع االخـوة في جـمـيع مـراكز
الـتـسـويق  وكـذلك مع اجلـهـات ذات

العالقة).
وافـتـتح نـافـع حـسـ عـلي الـدلـيـمي
مدير عام تربـية االنبار بنـاية ثانوية
ابي تــمـــام لــلـــبــنـــ الــتي تـــعــد من
الصـروح الـتربـويـة حيـث  بنـاؤها
على طـراز حديث ضـمن خطـة تنـمية

الكات الهـندسية األقاليم وبجـهود ا
ــدرســيــة الــتي فـي قــسم األبــنــيـــة ا
أشـــــرفت عـــــلـى مـــــراحل االعـــــمـــــار
واصـفات التـربوية والتأهـيل وفق ا
بـواقع 18 صــفـاً دراســيــاً ومـلــحــقـاً
ادارياً ومخـتبرات علـمية ومـجموعة
صــحــيــات لـتــوفــيــر بـيــئــة دراســيـة
مــنــاسـبــة لــلـطــلــبـة مـن خالل إعـادة
ــتـــضــررة جــراء ـــدارس ا تـــأهــيل ا
الـعمـلـيـات اإلرهابـيـة الـتي جرت في
احملافـظة وقـال بيـان تلـقته (الـزمان)
ـدارس يـسـهم امس (ان بـنـاء هــذه ا
بـال شك فـي اســــتــــيــــعــــاب األعــــداد
تزايدة للتالميذ والطلبة باإلضافة ا
إلى فـك ازدواجــــــــيــــــــة الــــــــدوام في

دارس). ا

ابتهال الدايني

bŽU» ∫ مواطنون ينتظرون دورهم في احلصول على مساعدات

هاشم الكرعاوي

 —bB « 5 Š

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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اذا كانت احلـكـومة لم تـسـتطع أنْ تـقـرأ نبض الـشـارع العـراقي بـأمواجه
ـفـارقـات الـسـيـاسـية ـتالطـمـة الـتي تـتفـجـر غَـضَـبـاً وسـخـطـاً عـلى كل ا ا
ـرجعية الدينـية العليا في واالقتصادية واالجتـماعية التي اقتـرفتها فانّ ا
الـنجف األشـرف قـد قـرأت نـبض الـشـارع قـراءة دقيـقـة واعـيـة وتـفـاعلت
ثـابة معـها تـفاعـالً تامـاً  وأصدرت تـوجيـهـاتهـا احلكـيمـة والتـي تعـتبـر 

آزق الراهنة . خارطة الطريق للخروج من ا
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ـرجعـيـة الديـنـية الـعلـيـا في كربالء  –قبل االنـتفـاضة – ـثال ا ولم يكن 
يُشيران الى انهما تَلَقَيا من مكتب سـماحة السيد (دام ظله) نصاً مكتوباً
مُرْسَال لهما ولكنّهمـا ومنذ اسابيع يُشيران الى ذلك  –وبكل وضوح –
رجعية الدينية ثل رأي ا للتأكيد على أنّ ما يطرحانه ال يُمثّل رأيهما بل 

العليا وموقفها 
ـطروح عن وهذا يُـوصد الـباب أمـام أي تأويل أو مـحاولـة البعـاد الكالم ا

مصدرِهِ احلقيقي .
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ـرجـعيـة للـتظـاهـرات السـلمـية مـنذ ـسانـدة الـقّويـة مِنْ قِبَلِ ا وقد ظـهرت ا
اندالعها واستمرت حتى اآلن .

ـتظـاهرين ـرجعـيـة الديـنـية الـعـنف بكل أشـكـاله سواء ضـد ا كمـا نـبذت ا
السلمي او ضد القوات األمنية .

كما أنّـها شجـبت واستـنكرت عـمليـات القـتل واجلرح واخلطف والـترهيب
متـلكات اخلـاصة وجدّدت مـطالبـتها باني احلـكوميـة وا واالعتداء عـلى ا
ــارسـتــهـا بـحق ــتـورطـ بــاجلـرائم الــتي تـمت  الحـقــة ومـحـاســبـة ا

تظاهرين السلمي او القوات األمنية قضائياً ووفقاً للقوان النافذة . ا
-4-

انّ التركيـز على أهميـة االرادة الشعـبية وكونـها حجر الـزاوية في اسباغ
فـاصل في اخلطاب صفة الـشرعية عـلى احلكم تعـتبر من أهـم وأخطر ا

رجعيّ . ا
عبّر عن رأي الشعب عادالً ونزيها والبد أنْ يكون االقتراع العام ا

واطن طالبة  باقرار قانون مُنْصِفٍ لالنتخابات يُعيد ثقةَ ا وهنا جاءت ا
بالعملية االنتخابية وال يتحيز لالحزاب والتيارات السياسية .

ناداة (باالنصاف) في قانون االنتخابات بعد أن ثبت انحيازه وما أنبل ا
لـصالح الـكـتل الـسـيـاسـيـة الـكبـرى الـنـافـذة الـتي حـكـمت البـالد وأرهقت

العباد .
انّ تغيير الوجوه الفـاشلة بوجوه جديدة مطلـب جماهيري مشروع بارَكَتْهُ

رجعية الدينية العليا . ا
وال بد أنْ يـصدر قـانون جـديـد للـمفـوضيـة التـي تُشـرف على االنـتخـابات
يضمن حيادتها ومهنيتها لتكون نتائج االنتخابات مقبولة من قبل الشعب

.
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ـرجـعـيـة الـديـنـيـة الـعـلـيـا أنّ مـطـالب ـهـمـة في بـيــان ا ومن أبـرز الـنـقـاط ا
احملتج لم تتحقق حتى اآلن  رغم سيل الدماء الزكية وآالف االصابات
واجلرحى وانصرام االسابيع العديدة على اندالع التظاهرات الغاضبة .
الحــقـة اجلــديّـة لـكــبـار الــلـصـوص والــقـراصــنـة الــفـاسـدين لم نـشــهـد ا

فسدين ا
نهوبة مِنْ قِبَلِهِم  ولم نشهد عمليات االسترجاع لألموال ا

ولم تُلغَ االمتيـازات التي استأثر بـها احملترفـون السياسـيون على حساب
واطن العراقي باقي ا

ـدراء ولم تـغب احملــاصـصــات واحملـســوبـيــات بل اعـتــمـدت في تــثـبــيت ا
العام 

ـتسـلطـة وقـدرتهـا على حتـقيق األمر الـذي يثـير الـشـكوك بـجديـة الـقوى ا
مطالب احملتج  وبالتالي فكيف يتم الوثوق بهم ?

اليسوا هم الذين جعلوا الوطن كعكة يتقاسمونها بينهم ?
الي من العراقي وكان لهم منها النصيب األوفر بينما لم يكن نصيب ا

االّ الفقر والفاقة واحلرمان ..!!
قدور السلطوي الهرب من مـواجهة استحقاق االصالح والتغيير ليس 
نشود من قبل اجلماهير التي وطنّت نـفسها على حتمل التضحيات من ا

نشودة . أجل تنفيذ تلك االصالحات ا
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واخيراً :
فـان الـعـراق لــيس سـاحـةً لـلــصـراع أو تـصـفــيـة لـلـحـســابـات بـ الـقـوى

االقليمية والدولية
ـرجـعـيـة الـديـنـيـة الــعـلـيـا رفـضـا بـاتـا كل اشـكـال الـتـدخل وقـد رفـضت ا
اخلارجي معتـبرةً انّ الشعب الـعراقي يخـوض غمار معـركة وطنيـة بَحْتة

صيره ...  تتعلق به و
بحاضره ومستقبله وليست متعلقة بشيء آخر .
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ـرجعيـة الدينـية العـليا بَـلْسَماً وهكذا جـاء خطاب ا
لــلــجـراح  ودعــمــاً لــلــكــفــاح وحــثــا لالســتــمـرار

طالبة بالتغيير واالصالح . با


