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اعـرب مــهـنـدســو كـربالء عن خــيـبـة
املهم من الـتعيـينات الـتي اطلقـتها
وزارة الـــنــفط واعــطـــاء نــســبــة 15
ئـة البناء احملـافظة. مـشيرين في با
احــاديـث لـ (الــزمـــان) امس الى انه
(عـلى الـرغم مـن انـتـظـارنـا الـطـويل
لكـننـا فوجئـنا بـاعطـاء نسبـة قلـيلة
هندسي احملافظة ال تتناسب وعدد

اخلـــريــجـــ من ابـــنــاء احملـــافــظــة
لتـشـغيل مـصفى كـربالء). مـضيـف
ان (الـغالـبـيـة منـا الزالـوا في حـيرة
من امــرهم ويـعــدون ذلك بـالــنـســبـة
ــا حــقــا). لــهـم امــرا مــوجــعــا ومــؤ
وتابعوا ان (ذلك سيـضعنا في حقل
ـهــمالت وال نـدري كــيف سـتــسـيـر ا
االمور بعد ذلك?). وذكروا ان (اغلب
مالكات مـصفى الـنفط في احملـافظة
هي من دول اجـنـبـيـة ومـنـهـا كـوريا

وبـنـغالدش وبـاكـسـتـان). مـنـتـقـدين
(اداء احلــكــومـــة وعــدم وضع الــيــة
ـالكات صـحـيـحـة السـتـيعـاب تـلك ا
الهـنـدسيـة التـي عانت طـويال جراء
االنـــتـــظـــار). وكـــان الـــعــشـــرات من
مهنـدسي كربالء قـد اغلقـوا الطريق
صـفى بسبب ـؤدي الى ا الرئيس ا
االلــيــة اخلـاطــئـة الــتي اعــتــمـدتــهـا
الوزارة واعـطاء نـسبـة قلـيلـة البناء
احملـافـظـة. الـى ذلك طـالب اصـحـاب

العقود الـزراعية في كربالء بـتمليك
االراضي الـــزراعـــيــة ســـواء اكــانت
داخل الــبــلــديــة ام خــارجــهــا. كــمـا
طــالــبــوا (بـالــغــاء قــرارات مــجـلس
نـحل باالضـافة الى قيـادة الثـورة ا
مــطــالــبــتــهـم بــاقــالــة مــديــر زراعـة

احملافظة رزاق الطائي). 
وذكــــروا في احـــاديـث لـ (الـــزمـــان)
امس ان (الـــعــشــرات مـن اصــحــاب
الـعـقـود الـزراعـيـة في احملـافـظـة قد
طالـبـوا بتـمـليك االراضـي الزراعـية
ســـواءا كــــانت داخل الـــبـــلـــديـــة ام
خــارجـهــا والــغـاء قــرارات مــجـلس
ـنـحل بـهـذا الـشـأن قـيـادة الـثـورة ا
بــاالضـافــة الى مـطــالـبــتـهم بــاقـالـة
مــديـر زراعــة احملـافــظـة. واضــافـوا
(نـــحن اصــحــاب الــعـــقــود نــطــالب
بـتمـلـيك االراضي الزراعـيـة لكـونـنا
اصـحــاب تـلك الـعــقـود وفق قـانـون
االصالح الـزراعي رقم 117 لــســنـة

.(1970
ونـظم فـرع تـوزيع كـهـربـاء مـيـسـان
أحـد فروع الـشـركـة العـامـة لـتوزيع
كـهــربـاء اجلـنـوب  حـمــلـة لـلـتـبـرع
ـتـظــاهـرين بــالـدم دعـمــاً جلـرحـى ا

والقوات األمنية . 
وقال مدير الفرع سعد عبد احلس
يسر لـ (الزمان) أن شـعبة العالقات
واإلعالم في الـفـرع  أطـلـقت حـمـلـة
ـشـاركـة تـطـوعـيــة لـلـتـبـرع بـالـدم 
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أعـلنت وزارة الـزراعـة عن استـمـرار منع
اسـتــيـراد مــحـصــول الــشـجــر لـلــمـوسم
نـافذ احلـدودية وذلك احلالي من كـافـة ا
ــــنـــــتج احملـــــلي في فـي ضــــوء وفـــــرة ا
األسـواق وطـبــقـا لــلـروزنــامـة الــزراعـيـة

نتج احمللي.  وحماية ا
وقــال بــيــان تــلــقـــته (الــزمــان) امس انه
(اســتــنــادا إلى كــتــاب مــجــلس الــوزراء
ــتـضـمن جلــنـة الــشـؤون االقـتــصـاديـة ا
تـخـويل الـسـيـد وزيـر الـزراعـة صالحـيـة
فــتـح ومـنـع االســتــيـراد فـي ضــوء وفـرة
نتج احملـلي وبالنـظر الى بداية وشح ا
انتاج مـحصول الـشجر لـلموسم احلالي
تـؤكد وزارة الـزراعـة عـلى استـمـرار منع
اسـتــيــراد مـحــصــول الــشـجــر من كــافـة
نـافذ احلـدودية نتـيجـة عدم حدوث أي ا
شحـة في الـسوق او ارتـفاع في اسـعاره
حيث  مـنع استـيراده مـنذ 22 نيـسان

وسم).  اضي وحتى هذا ا ا
واضــاف الـبــيــان ان (وزارة الـزراعــة قـد
مــنـــعـت في وقت ســـابق اســـتـــيــراد 17
مـحصـوال زراعـيا بـاإلضافـة الى الـدجاج
والبيض واألسماك لوفرتها في االسواق
ــربــ احملــلـــيــة ودعــمـــا لــلــفـالحــ وا

للنهوض باالقتصاد الوطني).
ونـظـمـت دائـرة الـبـيـطـرة نـدوة تـوعـويـة
ـرض االيـدز بـالـتـعاون حـول االصـابـة 
مع وزارة الـصــحــة والـبــيــئـة بــحــضـور
مـــســـتــشـــار الـــوزارة لـــنــشـــاط الـــثــروة
احليـوانيـة حسـ علي سـعود وعدد من
مـــنـــتـــســبـي الـــوزارة واخملــتـــصـــ في

اجلانب الصحي. 
وجـرى خالل الـنـدوة الـقـاء مـحـاضـرتـ
ــوضــوع الـقــاهــا كل من مــحــمـد حـول ا
كـاظم وبــلـقـيس حـسـ من مـركـز االيـدز
تنـاولت فيـها نبـذة تعـريفيـة حول مرض
ــــنــــاعي الــــبــــشـــري فــــقـــدان الــــعــــوز ا
ــــرض الى وتــــاريخ انــــتــــقــــال ا االيــــدز
ـرض وكيـفية العـراق وطرق الـعدوى با
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انـتـقـاله الى االنـسـان بـاعـتـبـاره يصـنف
مـن مـجـمـوعــة الـفـايـروســات اخلـطـيـرة
ومــراحـل الــعـدوى واعــراضــهــا وامــاكن
تــواجــده في جــسم االنــســان وكــيــفــيـة
الوقاية والتعقيم والتعامل مع الشخص
ـــصــاب بـــااليـــدز واهــمـــيـــة احلــد من ا
انــــتــــقـــــاله اثـــــنــــاء احلـــــمل والــــوالدة
شـمولـة بالـفحص الـرسمي واجملامـيع ا

بالفايروس. 
حــيث أكــد ســعـــود عــلى اهــمــيــة زيــادة
الـــوعـي الـــصـــحي واجملــــتـــمـــعي حـــول
ـرض االيـدز واجراء مـخـاطـر االصـابـة 
الـفـحــوصـات الــطـبـيــة الالزمـة لــتـجـنب

رض ب االشخاص. انتقال ا
تابـعة قسم ونظـمت دائرة التـخطـيط وا
الدراسات والسيـاسات العامة في وزارة
الــزراعـة بـالــتـعـاون مع دائــرة الـعالقـات
واالعالم بوزارة الداخلية نـدوة تثقيفية
تعـريفيـة حول ظاهـرة العنف والـتحرش

وانتشار االشاعات. 
وقــال بـــيــان تــلـــقــته (الـــزمــان) امس ان
(النـدوة تنـاولت طرق انـتقـال الشـائعات
واســبـاب الــتـحــرش في اجملـتــمع وابـرز
ــعــاجلــات لــهــذه الــظــواهـر احلــلـول وا
والــتي تــعـتـبــر اسـاســيـات في اجملــتـمع
الــعــراقي  كـــمــا عــزت الــنــدوة اســبــاب
الــتـحــرش في اجملــتـمع الـى قـلــة الـوعي
ـــســـتـــوى الــعـــلـــمي واجلـــهل وتـــدني ا
والـــبــيــئـــة الــتي يــعـــيش فــيـــهــا الــفــرد
واصدقاء السوء وضـعف الواعز الديني
وعـدم الـتمـسك بـالـقـيم واالخالق اضـافة
الى الــتــفـكـك االســري لـبــعـض الـعــوائل
وســـوء اســـتـــخـــدام مــــواقع الـــتـــواصل

االجتماعي). 
واضــاف الــبــيــان ان الــنــدوة (اوضــحت
عاجلات والتي تضمنت ابرز احللول وا
الــــتــــنــــســـيـق مع خــــطــــبــــاء اجلــــوامع
ـنـابـر لتـوعـيـة الـناس واحلـسـيـنيـات وا

ـــعـــاهـــد ـــدارس وا والـــتـــنـــســــيق مع ا
والـكـلـيـات ووزارات الـدولـة حول بـرامج
تـوعــيــة فـئــة الــشـبــاب  وتــوجـيه وزارة
واد الداخليـة بتنفـيذ القانون لـتطبيق ا
ــة الـــتــحــرش الـــقــانــونـــيــة حـــول جــر
والـتــنـسـيق مع وسـائـل االعالم بـتـنـفـيـذ
برامج الـتوعـية والتـنسـيق مع منـظمات
ــدني الــتي تــتــبــنى حــمالت اجملــتــمع ا

التوعية).
وألـتقى مـستـشـار وزارة الزراعـة لنـشاط
الثروة احليـوانية / نائب رئـيس اللجنة
الـوطــنــيـة لـألمن الـغــذائي حــســ عـلي
ــثل مــنــظــمــة الــفـاو لأل سـعــود مع 
تـحدة في الـعراق صالح احلـاج حسن ا
ـسـودة اإلسـتـراتـيـجـية لـبـحث وأعـداد ا
لألمن الغذائي بحضور مدير عام دائرة
ـتـابــعـة الـدكــتـور حـسـ الـتـخـطــيط وا
ـنـظـمـة ـوسـوي ومـنـسق الـوزارة مع ا ا
هـادي هـاشم ومـنـسق الـلجـنـة الـوطـنـية

مــصـدر رفـيـع في مـجــلس مـحــافـظـة
لف ديالى  عن مصير ما اسماه بـ"ا
ـصدر لـ (الـزمان) األبيض". وقـال ا
ان (مجلس ديالى احال قبل اكثر من
عــام الى هــيــئــة الــنــزاهــة مـلـف هـو
االضـخـم من نـوعه يـتــعـلق بــقـضـيـة
تـهــد اكـثـر من 170 مـدرسـة داخل
االقضـيـة والنـواحي )  الفـتا الى ان
ـلف يـتـضـمن تـقـاريـر كـثـيـرة جدا (ا
ـا حـدث في قـضـية تـعـطي اجـابـات 
شغلت الراي العام لسنوات طويلة).
ان  ( نـــــتــــائج ـــــصــــدر  واضــــاف ا
ـلف لم تـعـرف حـتى الـتـحـقـيـق في ا
ـــلف هــــو االكــــبـــر من االن رغـم ان ا
نـــوعه نـــظـــرا لــــتـــفـــرعـــاته وكـــثـــرة
ـوجـودة فــيه )  مـؤكـدا الـشــكـاوي ا
ــلف فـــأنــهــا (لـــو عــرضت نـــتــائـج ا
ستعطي فكرة واضحة عن حقيقة ما
دارس في جـرى في قضـيـة تـهـد ا

ديالى ) .
W¹dÐ  «—U

وأكد النائب عن محـافظة ديالى عبد
اخلـالق الـعزاوي أن تـسـلل عـنـاصر
داعش من صالح الدين صوب ديالى
ـتـكررة. ـنـاشدات ا لم يـتوقف رغم ا
وقال العزاوي لـ ( الزمان ) امس إن
 ( تــــســــلل داعـش من صالح الــــدين
صـوب ديـالى لم يـتـوقف مـنـذ اشـهـر
ـتــكـررة طــويــلـة رغم مــنــاشـداتــنــا ا
ــــواقـع الــــثـــــغــــرات وحتـــــديــــدنـــــا 
ومـساراتـهـا الـبريـة الـتي يـسـتغـلـها
ــتــكــرر) . الــتـــنــظــيم في الــتــســلل ا
واضــاف الــعــزاوي  أن (جـزء لــيس
قليال من اخلروقات التي حتصل في
ــبـاشـر واالسـاسي ديـالى ســبـبـهـا ا
عــمـلـيــات الـتــسـلـل من صالح الـدين
ألنـها تـؤمن قـدرات قـتالـيـة لـلتـنـظيم

في تــنــفــيــذ اجــنــدة االجــرامــيــة في
اسـتــهـداف مـنـاطق مــدنـيـة او نـقـاط
امـنـية مـا يـسـفـر عن وقـوع اصـابات
وخــســائـر ) . وبــشــأن مــسـتــحــقـات
احلشـد العشـائري اشـار النائب عن
مـحـافـظــة ديـالى  الى ان  ( احلـشـد
الــــعـــشـــائـــري فـي ديـــالى بـــدون أي
حقـوق مـنذ 5 سنـوات مـتتـالـية رغم
كــــثـــرة الـــوعـــود من قـــبل اجلـــهـــات
احلـكــومـيـة )   مــؤكـدا أن ( احلـشـد
قـدم عـشـرات الــشـهـداء في مـواجـهـة
داعش ورغم ذلك لم تصدر أي اوامر

بضمان حقوق مقاتليه ) . 
فيـمـا قال رئـيس الـلجـنـة االمنـية في
مـــجـــلس مــحـــافـــظــة ديـــالى صــادق
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أعلـنت  منـظـمة حـقوق االنـسان  في
مــــحــــافــــظــــة ديــــالى   تــــســــجــــيل
67مـحـاولة انـتـحـار مـشـيرة الى أن
45 منها انـتهت بالـوفاة خالل العام
ـنظمة اجلاري 2019 وقال رئيس ا
الناشط طالب اخلزرجي لـ (الزمان)
ــنــظــمــة ســجــلت خالل امس إن  ( ا
العـام اجلاري 67 محـاولة انـتحار)
مـشـيـرا إلى أن  ( 45 مـنـهــا انـتـهت
بــالـوفــاة فـيــمـا  انــقـاذ 22 حـالـة
بــيــنــهـا 19 من اإلنــاث ) .  وأضـاف
اخلـزرجي  أن  (عــدد الـوفــيـات في
صــفــوف اإلنـــاث أعــلى من الــذكــور
فـــيــــمـــا كــــانت الــــوســـيــــلـــة األبـــرز
النــتـــحــارهن هي احلـــرق والــشــنق
بـيـنـمـا كـانت الـوسـيـلـة لـلـرجـال هي
الطلق الناري ثم الشنق (  الفتا الى
أن  ( أكـــــثــــــر من 80 بــــــالـــــئــــــة من

ـنتـحـرين كـانت اعـمارهم تـنـحـصر ا
ب  25-15سنـة ) .  فيـما قـال مدير
إعالم التـربيـة ديالى سـنان الـربيعي
لـ (الــزمـــان )  ان  ( وزارة الــتــربــيــة
عينت  120درجة وظيـفيـة ألصحاب
الشهادات العليا من اهالي احملافظة
مـن الــذين كـــانــوا مـــعــتــصـــمــ في
مـنــتـصف الـعــام احلـالي) . واوضح
الــربــيــعي  ان (  تــربـيــة احملــافــظـة
ـــعــيـــنــ وبـــاشــرت اســتـــقــبـــلت  ا
بــاســتالم مــســتــمـســكــاتــهم إلكــمـال
اجـراءاتــهم و االسـراع فـي اجنـازهـا
ــعـيـنــ اجلـدد في الــعـمــلـيـة وزج ا
الـــتـــربـــويـــة لـــغـــرض رفـــد مــدارس
احملــافــظــة بــالــطــاقــات الــشــبــابــيـة
اجلديدة من حـملة الـشهادات الـعليا
واالسـتـفـادة من خـبـراتـهم واالرتـقاء
بالـواقع التـربـوي ودفع عجـلة الـعلم
الى األمام ) . ومن جهة اخرى كشف

احلـسـيــني لـ (الـزمـان ) إن  (داعش
اعــتـــمــد بــعــد حــزيــران 2014 عــلى
الــعـشــرات من قـيــاداته اخملـضــرمـة
والـتي كانت تـمـثل امـتـدادا للـقـاعدة
ــتــطــرف في الــتــنــظــيم وفــكـــرهــا ا
واالشـراف عــلى االعــمـال االرهــابـيـة
ومن ثـم تـتــبـوأ مــنـاصــبــا عـلــيـا في

هيكليته). 
وأضاف احلـسـيني أن  (داعش فـقد
بـــالـــكــامـل مـــا تـــبـــقى من قـــيـــاداته
اخملــضـرمــة خالل 2019 الــذي كـان
بـالـفـعل عــام االسـتـنـزاف لـلـتـنـظـيم
خاصـة بعـد سلسـلة عـملـيات نـوعية
نـاجـحـة أسـهــمت في الـقـضـاء عـلى
قيـادات مهـمـة جدا ضـمن ما يـعرف

بـــواليـــة ديـــالى في تـــنـــظـــيم داعش
والـتـي كـانت تـخــتـبئ في مــضـافـات
واوكار التـنظيم بعـمق تالل حمرين

او قزالقز) . 
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وأشار  رئـيس اللـجنـة االمنـية  الى
أن (الـــقــضـــاء عـــلى قـــيــادات داعش
اخملــضــرمـــة الــتي تــشــكل مــســارا ً
خطيرا ً يعد إجنـازا للقوات األمنية
ــا تــشـكــله من تــهــديـد لألمن نــظـرا 
واالســـــتـــــقـــــرار )   الفـــــتـــــا الى أن
(التنـظيم ضـعيف وقـدراته محدودة
جدا وليس لديه سوى فلول مبعثرة
ـــنــاطـق الــتـي مــازالت في بـــعض ا

القوات األمنية تعقبها ) . عبد اخلالق العزاوي
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ـــوظـــفـــ . واشـــار يـــســـر إلى أن ا
(احلمـلة نـظمت بـالتـعاون مع دائرة
صــحــة احملــافــظــة / مــصــرف الــدم

الرئيسي).
ـشـاركـ في احلـمـلة وأضـاف ان (ا
هم من منتسبي الـفرع ومن مختلف
األقـــــســــــام والـــــشــــــعـب ومـــــراكـــــز
اخلدمـات). مـبيـناً أن (الـهـدف منـها
ــتـظـاهــرين والـقـوات دعم جـرحى ا

األمنية). 
ـالكـات الــهــنـدســيـة و مــؤكـدا أن (ا
تـبرعـ أرادوا إيصال الفـنيـة من ا
رسـالـة مـفـادهـا رجـال الـكـهربـاء هم

جزء من أبنـاء الوطن  وأنهم كل ما
يـقدمـوه من اخلـدمـات في الـعمل أو
اجملاالت األخـرى ابـرزها اإلنـسانـية
هي واجب اجتاه أهالي احملافظة).
واعـلــنت وزارة الـنــقل عن اعــتـمـاد
BAGS) الـــنـــاقل الـــوطـــني نـــظــام
RECONCIL SYSTEM)
لـتـعقب احلـقـائب والـذي يـعـتـبر من
االنــظــمــة االلــكــتــرونــيــة احلــديــثــة
عتـمدة لـدى االحتاد الدولي لـلنقل ا
اجلــوي. وبـيــنت الــوزارة في بــيـان
تــلـقــته (الــزمـان) امـس ان (الـنــظـام
اجلديد الذي ترتبط مهامة مع نظام
الكات الشركة تتبع العالم سيـتيح 
العـامـلة فـي وحدة خـدمـات االمتـعة
سـهـولـة مـتــابـعـة وتـعـقب احلـقـائب
خالل مــرحـلــتي الـشــحن والـتــفـريغ
بـعــد ارشـفـتـهــا الـكـتـرونــيـاً بـنـظـام
(BRS) لـتـحـديـد مـوقـعـهـا وضـمان
عــدم فـقــدانــهـا وشــحـنــهـا بــصـورة
صـحـيـحـة عـلى الـرحـلـة اخملـصـصة
لــهـــا الســيـــمــا وانه يـــوفــر قـــاعــدة
مــعــلــومـــات كــامــلــة ودقـــيــقــة لــكل

حقيبة).
واضافت الوزارة ان انهـا (مالكاتها
تمكـنت من العـمل على هـذه اخلدمة
ـواكبة التـطور التقني التي تهدف  
علـوماتي في مـجال الـطيران من وا
كثـفة التي تختص خالل الدورات ا

بهذا اجملال).

ألهام جواد . 
وناقش سعود خالل االجتماع التمهيدي
ـسودة ـنـظـمـة كـيـفـيـة إعـداد ا مع وفـد ا
اإلستـراتيـجيـة من قبـل اللـجنـة الوطـنية
لـألمن الـغــذائي بــرئـاســة وزيـر الــزراعـة

وعــضــويـة عــدد من الــوزارات فـيــمـا 
بــحث خـطط الــعـمل الــتـنـفــيـذيـة حملـاور
إســتــراتــيــجــيــة األمن الــغــذائي ووضع
ا اخلطط ومتابعـة تنفيذها وتـقييمها 
يـتـطــلب تـشــكـيل وحـدة تــتـولى عـمــلـيـة

اخلطة اإلستراتيجية ومتابعتها.
ــــــســـــودة  واضــــــاف الــــــبــــــيــــــان (إن ا

اإلسـتـراتـيـجـيـة لألمن الـغـذائي الـتي 
اعـدادهـا مـن قـــــــــبل الـلـجـنـة الـوطـنـيـة
الــتي يــرأســـهــا الــســيــد وزيــر الــزراعــة
ونــائب الـرئــيس مــسـتــــــــــشـار الـوزارة
لنشاط الـثروة احليوانيـة ستعرض على
ـوقـر األمــانـة الــعـامــة جملـلس الــوزراء ا

لغرض اعتمادها).
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ـهــدي أثــنـاء خــطــابـاته عَــلَــقت مــفـردة الــشـرعــيــة بـفـم الـســيــد عـبــدا
ـوجة تـظاهـرات تشـرين الـتي عمت الـعاصـمة ـتـعلـقة  وتـصريـحاته ا
بغداد وجمـيع احملافظات اجلنـوبية وبدا يتـساءل مستغـرباً عن السند
القانوني لإلضراب الـشعبي الذي شاركت فـيه معظم شرائح الشعب
تـمـثلـة بـإصالح النـظام ـتـظاهـرين ا ـطالب ا كـتـعبـيراً عن مـسـاندتـهم 

السياسي وتعديل الدستور ومحاسبة الفاسدين. 
ـهــدي يـشــعـر بــآنه خـرج مـن رحم مـنــظـومـة ولم يــكن الـســيـد عــبـدا

سياسية الشرعية واليزال يتغذى من حبلها السري.  
فلـو أردنا منـاقشة شـرعية الـنظام الـسياسي الـقائم منـذ العام 2003
ـا بـذلـنـا جـهـداً في اجلـزم بـإن هـذا الـنـظـام بـاطل وغـيـر شـرعي بـكل
ـر الـنـظـام الـسـيـاسي احلـالي وفق احملـاصـصـة ـقــايـسس; بـنى بـر ا
ـقـراطـية الـطـائـفيـة بـعـيـداً عن إرادة وتـطـلـعـات الـشـعب لـلـحـريـة والـد
ـدنـيـة وقـسم إدارة شـؤون الــدولـة بـ أحـزاب سـيـاسـيـة ال والــدولـة ا
تـمـتـلك الـبرامـج الـسيـاسـيـة الـوطـنـيـة في إعـادة بـنـاء الـدولـة وتـفـتـقد
ـر ايـضــاً الـشــعـور بـاألنــتـمــاء إلى الـوطن  وقــد تـســبب نـظــام بـر
بـنـشـوب صـراعـات طـائـفـية وقـومـيـة بـ ابـنـاء الـشعـب أدت إلى مـقتل
الي من الـعـراقيـ وخلف هـذا النـظام بـلد مـئآت اآلالف وتـشريـد ا
دنـية مـتشـضي متـخلف يـنـخر الـفسـاد كافـة مؤسـساته الـعسـكريـة وا

على حد سواء. 
ـالـكي والـعـبـادي ومـا رافـقـتـهـا من ولـو أهـمـلـنـا الشـرعـيـة حـكـومـات ا
أزمات سياسـية وأقتصـادية واجتمـاعية وعملـيات فساد يـشهد العالم
هـدي بتـشكيل أجمـع على فداحـتهـا وتوقفـنا عـند محـطة تكـليف عـبدا
احلـكومـة لـوجـدنـا الالشـرعـيـة عـنـوانـاً بـراقـاً لـتـلك احملـطـة فـقـد جاء
شاركة فيها الـ تكليفه بعد انتخـابات مثيرة للجدل لم تتجـاوز نسبة ا
ـئـة من الـشـعب العـراقي سـيـمـا وقـد أثارت حـولـهـا كـثـيراً من 19 بـا
ية وشخصيات سياسية ودينية دني احمللية والعـا منظمات اجملتمع ا
شكوكاً بالتالعب والتزوير لصالح أحزاب وكتل سياسية مختلفة وقد
شـكـلة من قـبل مـجلس الـوزراء آنذاك أكـدت جلنـة تـقصي احلـقـائق ا

تلك اخلروقات. 
ـهدي رئـيـسـاً جملـلـس الـوزراء بـعـد اتـفاق وجـاء أخـتـيـار الـسـيـد عـبـدا
ـانـيـتـ دون حتـديد سـيـاسي غـيـر شـرعي  عـقـده بـ كـتـلتـ بـر
الـكـتـلـة األكـبـر الـتي من حـقــهـا دسـتـوريـاً تـكـلـيف شـخـصـيـة تـتـولى
ادة (76) اوالً تشـكيل احلـكومة حـيث جتاهـلت القـوى السيـلسـية ا
من الـدسـتــور الـعـراقـي الـتي تـنص عــلى: "يـكــلف رئـيس اجلــمـهـوريـة
مرشـح الـكتـلـة الـنـيـابـيـة األكـثـر عـدداً بـتـشـكيـل مجـلس الـوزراء خالل

خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس اجلمهورية". 
لكن للكتل السياسية إرادة أقوى من بنود الدستور .  

ـهـدي مــدعـومـة بـزعـامـات نـظـام احملـاصـصـة وواصـلت حـكـومـة عـبـدا
واد الـتي وضعت الـطائـفيـة بخـرق اهم بنـود الدسـتور وخـاصة تـلك ا
حلماية احلقوق واحلـريات العامة للـمواطن كحق التـعبير واالجتماع

والتظاهر السلميي.
ـهدي وحلفـائها جـاهدين إلى قمع الـتظاهرات فقد سـعت حكومـة عبدا
سـيل لـلدمـاء والدمـوع وتكـميم الـشعـبيـة بـواسطـة الرصـاص والغـاز ا
األفــــواه من خـالل قـــطع األنــــتــــرنت وأطالق الــــتـــهـم اجلـــاهــــزة عـــلى
ـهدي عـن وحشـية ودمـويـة النـظام ـتظـاهـرين. وكشـفت حـكومـة عـبدا ا
ة ضد اإلنسانية من الشوفيني الـقائم بإرتكابهـا أبادة جماعية وجـر

. تظاهرين السلمي خالل قتل ا
لــقـد اسـقـطت ادوات قـمـع الـنـظـام في غـضــون شـهـر أكـثـر من 300
شـهــيـد و13 الـف جـريح في ســاحـات الـتــظـاهــر واغـتـيـل وأخـتـطف
واعـتقل مـئات آخـرين جملرد اشـتراكـهم في تظـاهرات سـلمـية مـطالـبة

باإلصالح وأنهاء احملصاصصة الطائفية والفساد.
ـــــهـدي يــتـحـــــدث عن الـشــرعـيـــــة !! الـشـــــعب فـيـمـا اليــزال عـبـدا
مصـــــدر السـلطـات والتـشريعـات وليـــس بـحاجـة إلى موافـقة سـلطة
الشـرعــيـة قـتـلـت شـعـبـهــا عـلى تـنــظـــيم الـتــظـاهـرات واالعــتـصـامـات
والـشـروع بــأألضـــــراب عن الـعــمل وغـلق كـافــة مـؤسـســات وهـيـئـات
ودوائر الـدولة فـهو أي الـشعب صاحـب القرار في أخـتيـار الطـريقة

الـــتي يـــرغب بـــالـــتـــعــبـــيـــر من خاللـــهـــا عن أرادته
السياسية. 

وان مـا مـايجـري الـيـوم في سـاحات الـتـظـاهر
وخارجهـا ماهي إال إنتـفاضة شـعبيـة ضد نظام
القمع والفـساد وزعاماته الـتي جاءت بالشرعية

وسترحل دون نيلها.
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نبر  – التي كنّا نصدرها كتبنا في حزيران عام 2001  في جريدة ا

في لندن - ابّان العهد الدكتاتوري البائد  –نقول :
لك ـعاصرة عبـارات من طراز : فالن ال  ستـخْدَمُ في الصـحافة ا " ا

قامة قيادية  وهو تعبير ال يخلو من طرافة .!!
ـلـكون قـامـة قيـاديـة وهم مصـرّون عـلى امتالك وأبـرز اولئك الـذين ال 
أعظم قامة (القائد الضرورة) ( ...) الذي أوقع العراق واألمة كلها في

ستويات . آزق على كل الصعد وا أشدّ ا
الذ وهكذا عـاد االنسان الـعراقي يلـتحف البـراري والقفـار بحثاً عن ا
اآلمن  ويـلـتـهم اجلـوعُ احــشـاءَه  ويُـهـدّد الـقـلقُ أعــصـابَه  وتـنـتـظـرُه

الزنزانات الوحشية وأحواض التيزاب اذ ما تململ أو اعترض ...
وقلنا :

لك الوَغْدُ قامه ال 
نصبٍ أو زعامه

عنّى سَلُوا العراّق ا
واستنْطِقُوا أيامَه
فليسَ ثَمةَ االّ
فجيعة وظُالمه

الشعب أُثخن جُرحاً
أال ألعنوا صدّامه
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واليوم  - وفي العـراق اجلديد حتديداً - يـبحث الكثيـر من أبنائنا عن
مالذ آمن لهم خارج الـوطن بعد أن عزّ عـليهم أنْ يَجِـدُوا في وطنهم ما

ة ..!! يُحقّق لهم احلياة احلّرةَ الكر
وتَوّجَهَ الـشرفـاءُ منـهم نحو سـاحات الـبالد محـتج ومـطالـب بـحقهم

في وطن يجدون فيهم ما يصبون اليه من كرامة وعدالة ..
انهم يرون وطنهم وقد انتهبته حيتان الفساد  وقد تدّنت اخلدمات فيه
الى بعـيد جـديد  وارتـفع منـسوب الـفقـر والبـطالـة واألمراض وشاعت
فـيه لـغـة االبـتـزاز لـلـمـواطـنـ الـعـراقـيـ عَـبْـرَ احملـاصـصـات احلـزبـية
ــكـاسب والــطــائــفــيـة الــتي مــا أنــزل الــله بــهــا من ســلـطــان  وعَــبْــر ا
واالمـتيـازات احملصـورة بالـطبـقة الـسيـاسيـة النـافذة والـتي ال تفـكر االّ
بذاتها وأبـنائها وأصـهارها ومَنْ يدينُ لهـا بالوالء وتُشـيح بوجهها عن
ـواطـنـ اآلخـرين رغم مـا يعـانـونه من أهـوالٍ ومـصـاعبَ ومـشاقَ كل ا

وحتدياتٍ حياتية صعبة .
والــغـريب انّ آخـر قــائـمـة صـدرت مـن مـجـلس الـوزراء
ـدراء الـعـام - وقـد صـدرت في غـمرة لـتـثبـيت ا
ـلـتهـبـة الراهـنة  –لم تصـدر االّ وفـقاً األحداث ا

ة احملمومة . لتلك السياسة الظا
أبهذا تُرضونَ الشعب الغاضب عليكم ?

مالكم كيف حتكمون ?!
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