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الـوسط االجـتـمـاعي الـعـام بـحـسب
بيان تلقته (الـزمان) من هيئة امناء

اجمللس.
ن حتـــــبـــــون مـــــرحـــــبـــــا بـــــكـم و
اصـطـحـابه معـكم من عـشـاق الـفـكر
واالدب والثـقافـة فالـدعوة مـفتـوحة

للجميع .
الــــزمــــان : مـــســــــــــــــاء الـــثـالثـــاء
2019/12/31 الــســاعــة الــســابــعـة

مساءً
ــكــان : مــكــتب ســمــاحــة الــســيــد ا
حس الصدر في الـكاظمية  –قرب

ساحة عبد احملسن الكاظمي.
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عن االرادة الـشـعــبـيـة الــعـامـة وعن
مـــــقـــــتـــــضــــيـــــات االمـن والــــســـــلم
). وفــيــمـا يــلي نص االجــتـمــاعــيـ

ان: رسالة صالح الى البر
بسم الله الرحمن الرحيم

وَالَّــذِيـنَ هُمْ لِــأَمَـــانَــاتِــهِـمْ وَعَــهْــدِهِمْ
رَاعُــونَ × وَالَّــذِينَ هُمْ بِــشَــهَــادَاتِــهِمْ
                            . قَـــــائِـــــمُـــــونَ

 صدق الله العظيم 

الـــســيـــد رئــيـس مــجـــلس الـــنــواب
احملترم 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
ــرقم (1360) وصـــلــني كـــتـــابــكـم ا
بـــــتـــــاريخ (2019/12/23) حــــول
ا و حتـديـد الـكـتـلـة االكـثـر عددًا  ,
يــؤكــد تــشــخــيص (كــتــلــة الــبــنـاء)
كالـكتـلة االكـثـر عددًا وكـما وصـلني
كتاب (كـتلـة البنـاء) يضـمن ترشيح
االستاذ اسعد عبـد االمير العيداني

لرئاسة الوزراء . 
ومع تـمـسـكـنـا بـالـنص الـدسـتـوري
بــوصــفه ســقــفــا حــاكــمــا في ادارة
الـــــــدولــــــة اود ان اشــــــيـــــــر الى ان
مــســـؤولــيـــتي الــوطـــنــيـــة في هــذا
الظـرف الـتاريـخي احلـساس  ,وفي
ضـوء االستـحـقـاقـات الـتي فـرضـها
حــركــة االحــتــجــاج احملــقــة البــنــاء
شـعبـنـا حتـتم عـلـيـنـا ان نـنـظر الى
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اكد رئيس اجلـمهوريـة برهم صالح
اسـتــعـداده لــتــقـد اســتـقــالـته من
نصب امام مجلس النواب بسبب ا
الـضـغـوطـات الـســيـاسـيـة لـتـكـلـيف
مرشح الـكتلـة النـيابـية االكـثر عددا
ـقــبـلـة ـنــصب رئـاســة احلـكـومــة ا
,واكــد صــالح انه (ال خــيــر يــرجتى
في مــوقع او مـــنــصب ال يــكــون في
خدمـة الـنـاس وضـمانـا حلـقـوقهم),
مـــشـــددا عـــلى (ضـــرورة ان يـــكــون
اني معبرا احلراك السياسي والبر

ديالى

كالم أبيض
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شهد في خضم صـراع فكري ايديلوجي عـقائدي مصلحي او مـا شئت فصف 
ــسـيح او ـزعـوم مــا زال االنـســان فـيه مــصـلــوبـا كـا عــالم بـرغـم كل حتـضــره ا
مسـموما كـسقـراط .. برغم اجـتياز حـاجز الـصوت والتـطلع جملـرات أخرى ومد
البـصر واحلـضور االيـحـائي وكل الديـانـات التي ( غـدت فيـنـا احنـا ) كمـا شدا
ـعـري قـبل قـرون .. كـانت الـصـحراء فـيه جـرداء والـبـعـيـر واحلـصان أبـو عالء ا
قدوة في االنـتقال والـغزو .. كـان ذلك قبل التالقي واحلـبو الـعشقي والـفكري ..
دعى عـليه بحرية عـرجاء واتقاد فكـري حر .. ما زال االنسان حتى يـومنا هذا ا
كن مصـدر تلقي اوجاع أخيه االنسان قبل ظرفية الزمكان .. هنا تكمن علة ال 
يات يؤدى فيها قسم اغلبه انتهى فك رموزها ب قداسة تذكر وتؤرشف واكاد
ـكن للـسـيف و الـرصـاص او السـالح الذري  وغـيـره من نـتاج الى زيف ..  ال 
ذروة العـقل واستخدام سياسة الهيمـنة .. ان يكون بديال عن احلضارة فمصير
االنسـان ما زال وسيـبقى واحـدا ...  معـلقـا باجـتماعـية قـرية آن لـها ان تـعترف
بـكل الـقرى األخـرى الـتي تـنتـسب الـيـها بـاالنـسـانيـة وان ظـلت اجلـذور سحـيـقة
لـكنـهـا تصل الى نـهـايات وابـديـات متـسـقة مـنـسجـمة تـعـزف حلنـا يـبكي له اهل
الشـمال واجلبال كما يبتسم ويشدو فـيه طربا اهل اجلنوب وبقية اجليوب .. من
داده دم هنـا  ظل فولتير ينادي عـلى ذات محبرية كونفـوشيوس كما احلس 
يـؤرخ خـطـا مـكـتـوبـا وصـوتـا مـهـمــا شـجى فـيه من تـوق احلـريـة مـا زال يـشـفي
الـقـلـوب .. مع مـزيد احلـروب والـطـائـرات وازيز الـرصـاص الـذي يـنتـاب شـرقـنا
نا العربي وبقـية بقاع عالم مترقـب وحذر جميل ان نرى من يهتم االوسطي وعـا
بـتـعـمـيم ثـقـافـة الـسالم وإشـاعـة احملـبـة والـتـعـارف والـتالقح الـفـكـري بـ األ

واحلضـارات بجميع شتى مـسميات االنسـان الذي يبقى نظـير لالخر باي مكان
ــعـزل عن دعــوات الـقــتل والــتـشــويه الـتـي تـغــرز في رؤوس وضـمــائـر وزمـان 
ـنـهـجــيـة الـعـداء والـهــدم ... نـرى اهل الـفــكـر يـذودون عن حـمى الـبـعض وفـقــا 
ـيـة افالطـون وقبـلـهـا حـيث بواكـيـر احلـضارة االنـسـان منـذ نـعـومـة انامل اكـاد
يت نامل مرور بكـيبر نيكوس وشكسبير ونزار القباني  .... وعبوراً حلرب عا
بيد للبشرية على راس اهل كوكب يعد هبة سماوية ينبغي ان ان ال يقع ثـالثها ا
جند مـا يرسخ فكرة االنتماء اجلمعي والتواصل الـفكري لغاية اسمى نكذب بها
مقـولة السـيف ابقى .. ليـبقى الـقلم رهن إشارة الـسالم في عامنـا هذا وكل عام
ة من مؤسسة تونسيـة حلضور مهرجان اوديسة الثقافي .. وصلـتني دعوة كر
ـقـبل  وقد وجـدتـها فـرصـة لـتوقـيع روايـتي (قبس في الذي سـيـقام خالل اذار ا
لـتقى الـفـكري والـثـراء الثـقافي هـنـاك في مهـرجان مـدن عـاهرة) عـلى هـامش اا
تمت فـيه دعوة عشرات الشـخصيات األدبيـة والفنيـة والفكرية من مـختلف بلدان
العـالم وثـراء حـضـارته وان اخـتـلفت صـورهـا .. وقـد اسـعدت
ي وعـربي حـقــا بـذلك بـعـد ان وجـدت أسـمــاء لـهـا بـاع عـا
ـلـون ودولي من عـشـاق الـسالم ورسل الـعـقل الـذين ال 
وال يــكــلـــون طــريق اإلصالح وان قـل ســالــكــوه ووعــرت
تـفرعاته ووتدت حبائـله .. فالف الف رقاب له امدت على

سبيل احلرية وسبل جناة اإلنسانية ..

  متقاعدون يزدحمون على شبابيك استبدال بطاقة ماستر كارد
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ــتـقــاعـدون بــايــجـاد حــلـول طــالب ا
ــعــانــاتــهم الــنــاجــمـة عـن إلـزامــهم
بــتـغــيـيــر حـصــولـهم عــلى بــطـاقـات
ماستر كـارد واكدوا لـ (الزمان) عدم
وجـود منـافـذ اسـتبـدال كـافـية وسط
ــــتــــقــــاعـــــدين الــــذين تــــدفق آالف ا
يـضـطـرون الى اسـتـبـدال بـطاقـة كي
كـارد واالسـتالم الـيـدوي بأخـرى من
صـــنف مـــاســتـــر كـــارد الــتي يـــصــر
مــصــرف الــرشــيـد عــلى اعــتــمــادهـا
حصـريـا وعدم االلـتزام بـتـوجيـهات
الـهـيـئة الـوطـنـيـة لـلتـقـاعـد اخلـاصة
بـاسـتـمـرار دفع الـرواتب الـتـقـاعـدية
بـبـطـاقـة الـدفع االلـكتـروني كـي كارد
وعـدم استـبـدالـهـا ببـطـاقـة اخرى اال
ـتقاعد وبـطلب حتريري منه برغبة ا
وعـــدم اجـــبـــار اي مـــتـــقـــاعـــد عـــلى

استبدال البطاقة. 
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وكــان مــصــرف الــرشــيــد قــد اخــطـر
ــتـقـاعــدين بـرســائل نـصــيـة تــفـيـد ا
بـــاالســـراع فـي اصـــدار الـــبــــطـــاقـــة
اجلديدة قبل ايـقاف صرف الرواتب.
وزارت (الــــزمـــــان) اكــــثـــــر من فــــرع
ـذكــور ولم تـعــثـر عـلى لــلـمـصــرف ا
مـنافـذ كـافـية لـالستـبـدال بـاستـثـناء
مــنـفــذ واحــد في جـانب الــكــرخ يـقع
داخل فرع اليرمـوك وآخر واحد فقط
يــــقع داخل فــــرع ثـــورة الـــعــــشـــرين
نـطقـة البـلديات. بجـانب الرصـافة 
ـتـقـاعـدين ـوجب ذلك فـان آالف ا و
يضطرون الى الـبحث يوميـاً للعثور
عـليـهـمـا في بـغـداد فـضال عن وجود
شروط عجـيبـة غريبـة تتـضمن جلب
ا فيها هـوية التقاعد مستمسـكات 
وبطاقة كي كارد االلـكترونية. وكذلك
اســتــنـســاخــهـا وملء اســتــمـارة من
ـصرف ـبـنى ا كـشك ومـحل مـجـاور 
وتتـطلب العـمليـة التـفرغ التـام ليوم
ـــمل نـــتـــيـــجــة كــامـل واالنـــتــظـــار ا
كلف وظف ا االزدحام وقلة عدد ا

همة.  بهذه ا

حاالت من هذا الـنوع تـدمى القلب ال
يـسـتطـيع اصـحـابـها الـسـيـر خـطوة
واحـدة فكـيف يـتـسـنى لـهم الـذهاب
الى وسـط بــــــغـــــــداد فـي ظل قـــــــطع
اجلـسور والـطـرق في مـحـيط سـاحة

الشهداء. 
وصـادفت ايضـا جـمـلة من الـطـلـبات
الـــتــعــجــيــزيـــة لــهــذا الــنــوع وسط
ازدحــــام شــــديــــد عــــلى شــــبــــابــــيك

راجعة. ا
وقال متقـاعد (استغـرب طلب جتديد
هـويـتـي الـتـقـاعـديــة بـرغم اني امـلك
بـطـاقـة كـي كـارد اذ كـيف  مـنـحي
اياها دون الـتحقق من كـامل هويتي
احلقـيقـية). واضـاف ان (هذا الـطلب
من شـأنه ان يـتــسـبب بـضـغط هـائل
على دائـرة التـقاعـد اذا اخذنـا بنـظر
االعـــــتـــــبـــــار ان مــــــئـــــات االالف من
ـوظفـ احـيلـوا عـلى الـتقـاعـد قبل ا

2003 ومــنــحـوا الــهــويـة الــســائـدة
يومذاك). 

وتـــوقع مـــتـــقـــاعـــدون حـــدوث ازمــة
نتيجـة هذا الشـرط وقالوا ان (دائرة
الـــتـــقـــاعـــد ســـتـــشـــهـــد تـــدفق آالف
تقاعدين بهدف استبدال هوياتهم. ا
ويــرى مـــتـــقـــاعـــدون ان احلـــكـــومــة
ــالـــيـــة والـــبــنك والســـيـــمـــا وزارة ا
ــركــزي مـــطــالـــبــة بــايـــقــاف هــذا ا
االبتـزاز للمـتقـاعدين وإلـزام مصرف
الـرشــيــد بــتـنــفــيــذ اعــمـام الــهــيــئـة
الــوطــنــيــة لــلــتــقــاعــد وعــدم ارهــاق
ـــتـــقـــاعــــدين في ظــــروف امـــنـــيـــة ا
وســيـاســيـة مــعـقــدة نـعــيـشــهـا هـذه

االيام. 
تقاعدون بزيادة عدد فروع وطالب ا
ـكـلفـة بـاستـبدال مـصرف الـرشـيد ا
بطـاقـة الدفع االلـكتـروني ومـضاعـفة
ــهــمـة ــكــلـفــ بــهـذه ا ــوظــفـ ا ا

وجه صرف ا ونفوا صحة منشور ا
الـيــهم الـذي يــقـول راجـع أقـرب فـرع
ـصـرف لـلــمـصـرف الـيك. وحــمـلـوا ا
عـاناة الـتي تقع (مسـؤوليـة اآلالم وا
ـــتــقـــاعــدين نـــتــيـــجــة عــلى كـــاهل ا
ـســتـعـجـلـة واالرجتـالـيـة الـقـرارات ا
واطـن في التي ال تـضع مصـلحـة ا

قدمة).  ا
—«d  cOHMð

كمـا طـالبـوا (بالـضـغط على مـصرف
الــرشـيــد لـلــعـدول عن تــنـفــيـذ قـراره
بـإيـقـاف مـنح الـرواتب لـلـمـتـقـاعـدين
وادراك طبيعة الظروف احمليطة بهم
ــصــرف ازاء وتــقــديــر مــســؤولــيــة ا
ـتـقـاعـدين الـذين كـانـوا يـأمـلون ان ا
صرف تعليمات تسهيل لهم يصدر ا
ولـــيس اجــــراءات تـــعــــقـــيــــد تـــزيـــد

معاناتهم)..
ـتقـاعدين وهدد مـصدر في جـمعـية ا

لألسف الشـديد نحن ال نتعلم اال بعد ان نكتوي بالنيران والذي نتعلمه سرعان
ما يـطويه الـنسيـان فالـذي ليس في بـاله سوى التـربع على عـرش العـراق يندر
ان يـشـحـذ ذاكـرته السـتـرجـاع احلوادث واالعـتـبـار مـنـهـا مع ان تـلك احلوادث
لـيست بـعـيدة و خـسائـرها كـانت جـسيـمة يـتعـذر نسـيـانهـا  فقـد أخذت مـعارك
ضي هائما السلـطة من شبابنـا ما يندى له جب االنـسانية  ولو كان الـعراق 
. على وجـهه بال حكـومات مـا خسـر من شبـابه ما خـسر خالل مـا مر مـن سن
ـلــكـون فـكـرا وهـذا يـعــني ان الـذين قـدر لــهم ادارة األمـور غــيـر مـؤهــلـ وال 
كّـنهم من خوض غمار الـسياسة في عالم مـكتظ باأللغام  ولـذلك أوقعونا بكل
ما هـو آسن وان اعترضت علـيهم أذاقوك من الويالت ما لم يـخطر لك على بال
ة آمنة في سـتحيل وكل ما تتطـلع له حياة كر  مع ان النـاس لم تطلب منهم ا

بلد خيراته تكفي أضعاف سكانه وتزيد .
لـكن الـذي ال تـشـغـله سـوى االمـارة حـتى وان كـانت عـلى حـجـارة كـمـا يُـقال ال
يحـمد الله تـعالى على نـعمه وال يجـعل من االنسان قـيمة لـها قدسـية األديان لو
فـهمـنـا األديان بـجوهـرهـا وليس بـأشكـالهـا وتـسحق مـاكنـته من كـان قبـالته ال
ـسـحوق شـابـا ام طفال  امـرأة ام رجال  فـلـلسـلـطة لـديـنا فـرق عـنده ان كـان ا
معـاني تختـلف عمـا لآلخرين  فـأصحـاب السلـطة منـزهون من كل عـيب وأبعد
أل األرجــاء دائـمـا يـلـقــون بـالالئـمـة عـلى مـا يـكـونــون عن هـذا اخلـراب الـذي 
الناس ويـنعتوهم بالغوغـاء والعمالء وأنصار الدكتاتـورية وال يتذكر الواصفون
ذلك اليـوم الذي اسـتقبـلتـهم فيـه اجلمـوع باألحضـان والتـصفـيق عاقـدين علـيهم
اآلمال بـتخلـيصهم من أنـ الليـالي وسواد الـنهارات ومـنحوهم من الـفرص ما
ـلكـون يوم ـا  يكـفي  وصـاروا لهم سـواتـر حتمـيـهم من العـوادي  وضـحوا 
ادلــهـمت اخلـطـوب  لـكن األمل تالشـى  واالنـ تـواصل  ونـحـيب االمـهـات لم
تخلف ولم ينقطع والسبب عدم تطهير الصفوف من الفاسدين ولم نستبعد ا
ـنفـلت ومـالنـا السـائب زاد من السـراق ولم نحـفظ للـقضـاء استقالله نواجه ا
وللقـانون هيبـته وبغياب الضـمير عمل الـبعض حلساب الغـرباء وجافى األشقاء
 و لم تــرق له مــنـازل األهل ولم يــأسف ان نــام عـنــد أقـدام اآلخــرين  وضـاع
البـناة في طريق ازدحم بـغير العـارف وفي هكذا وضع غـابت الدولة  ولم يبق
منـها سوى الشكل والـراتب آخر الشهر وبـغيابها انفـلت السالح وكثر االمراء
ـبصرة واستأسـد ملـوك الشمع  مع انـنا لـلتو حتـررنا من عـبيد الـفتـاوى غير ا
التي أحـزنت أفعالهم السـماء قبل األرض وقلنـا ان اخلير آت وانه درس عميق
لــقـادتـنـا ســيـراجـعـون مـن خالله مـا فـات  وســيـقّـبـلــون جـبـ الــشـبـاب الـذين
انتـفضوا مع أول اسـتغاثـة من موصـلية دنـست ظفائـرها وحشـية االرهاب وان
ـشرق الـذي انتـظرنـاه طويال  لكن ارادة البـناء ستـبدأ فـعلـها  وسـيُقبل الـغد ا
الــدرس الــذي عـمق وحــدتـنــا  نـســاه الـذيـن قـدر لــهم الـقــيـادة وظــلت األبـواب
سار مفتـوحة على مصـاريعها للـعابث كل ذلك مر والـكل بانتظار تـصحيح ا
لكن ذلك لم يـحدث وعليه انتفض الشبـاب . واآلن ونحن في أزمة مفترق الطرق
ـئـات من خـيـرة الـتي حتـكم االنـفـعـال فــيـمـا سـبق من أيـامـهـا وراح ضــحـيـته ا
شـبـابـنـا ال بد ان يـتـوقف اجلـمـيع ويـسـمـعـوا لـصـوت احلـكـمـة وهـذا ما أكـدته
شـكلة ليست في احلكمـة بل فيمن ال يسمع لها رجـعية أول أمس بقولها ان ا ا
ن بــيــدهم احلل والــعــقــد ان ال أحــد مــنــهم حــتى اآلن أصــغى وكــأنــهــا تــقــول 
لــنـصـائـحــهـا ومـا رأته من مــخـارج لـلـمـشــكـلـة والـكل يــعـرف ان األعـداء الـذين
ا تعـرفون ال يريدون لبالدنا النهوض بل يرغبون بحرائق يتلو بعضها اآلخر 
ال يتيـح للعـراقي الـتقـاط األنفاس  فـبعـد أن أحرقوا أهـلنـا في الغربـية ودمروا
مدنـهم وشتـتوا الـعوائل جـاء الدور لـلـجنـوب مسـتغـل انـتفـاضة
ـوضوعـيـة في قيـامـها والـواقعـية فـي مطـالبـها الشـباب ا
ـكــابـرة واالســتـجــابـة لـذلك يــجب مــغـادرة االنــفـعــال وا
لصـرخات االصـالح التي تـصدح بـها حـناجـر الشـباب
لتجنيب البالد واجلنوب منه حتديدا شر نيران تلوح في

األفق .

االحتـرام والـتـقـدير لالسـتـاذ اسـعد
العيداني اعتذؤ عن تـكليفه مرشحا

عن (كتلة البناء). 
حيث وصل الى رئاسـة اجلمـهورية
عدة مخاطبات حول الكتلة النيابية
االكـــثــر عـــددًا يـــنــاقـض بــعـــضـــهــا
البعض ,فقد ارسلت رئـاسة مجلس
الـــنــــواب / مـــكـــتـب الـــنـــائب االول
بـــتـــاريخ 2019/12/16 الـــكـــتـــاب
رقم (م.ر1338) اشـار فـيه الى ان ا
الــتــحـالــفــات الــســيــاســيـة ال((16
ـدرجـة فـي الـقـوائم الـســتـة عـشــر ا
ــرفــقــة طـيــا فـي اجلـلــســة االولى ا
جمللس النـواب هي الكـتلة الـنيـابية

االكـثـر عـددًا وعلـى هـذا االساس 
ـهـدي تـكـلــيف الـســيـد عـادل عــبـد ا
بــتــشــكــيل احلــكــومــة . اعــقب هــذا
الكتاب كـتابًا اخـرًا سلم الينـا باليد
في 2019/9/23 يـحـمل الـرقم (م.ر
2494) في 2018/9/16 يشير الى
ان كتلـة البـناء هي الكـتلـة النيـابية
االكثر عـددًا علـما ان هذا الـكتاب لم
يـرسل الى رئـاســة اجلـمـهـوريـة في
ــذكــور ولم يــســجل وارد الــتــريخ ا
لـدينـا في حـيـنه ولم نـنـتـخب انذاك
رئيسـا للـجمـهورية ,ولو وصل الى
رئــاســـة اجلــمــهـــوريــة لـــتم تــقــد
ـرشح لتـشـكـيل احلـكـومـة من قبل ا
كتلة البناء وليس من قبل الكيانات

ــتـحــالـفـة, ال (16) الـســتـة عــشـر ا
ـالحـظـات وبـعــد ان ارسـلــنـا هـذه ا
ارسل السيـد رئيس مجـلس النواب
كتابًا اخرًا ذو الرقم (م.ر1360) في
2019/12/23 كـــــــــــــــان نـــــــــــــــصـه
ـوضـوع مدار الـبحث "بخـصوص ا
ــرقم (م.ر نــشــيــركم الـى كــتــابــنــا ا
2494) في 2018/9/16 مـا يــعـني
ان الكتـلة الـنيابـية االكـثر عددًا هي
عنيـة بالترشيح كتلة البـناء وهي ا
وهــو مــا يــنــاقض كــتــابي مــجــلس
الـــنــواب (2535) في 2018/10/2

و (م.ر1338) في 2019/12/16.
وفي نـــطــاق واجـــبي الـــذي يـــحــتم
يـجب صـون الــدســتـور وحــمــايـته ,
ادة  67من الدستور االشارو الى ا
والـتي تـلــزم رئـيس اجلــمـهـوريـة بـ
"احملـافــظـة عــلى اســتـقالل الــعـراق
وسيادته ووحدته وسالمة ارضيه",
وكـــذلك  76الـــتي تــــلـــزم الـــرئـــيس
بـتـكـلــيف مـرشح الـكـتـلــة الـنـيـابـيـة
االكـــثــر عـــددًا لـــتــشـــكـــيل مـــجــلس
الـوزراء ,من دون ان يــكــون له حق

االعتراض .
ـتــحـفظ من ـوقـف ا ـا ان هــذا ا و
الــتــرشـيـح احلـالـي قــد يـعــد اخالال
بـــــنص الـــــدســـــتـــــور ,لـــــذلك اضع
اسـتـعـدادي لالسـتـقالـة مـن منـصب
رئــيس اجلــمـهــوريــة امــام اعــضـاء

صلحة الوطنيـة العليا قبل النظر ا
الى االعــــتـــبــــارات الـــشـــخــــصـــيـــة

والسياسية.
ــصــالح الــعــلــيـا لــلــبالد الــتي ان ا
ــسـؤولـيـة اقـسـمـت عـنـد تــسـلـمي ا
رئـيـسـا لـلـجـمـهـوريـة علـى صـونـها
والـــدفـــاع عـــنــهـــاتـــفـــرض رالـــيــوم
مـــســؤولـــيـــة وطــنـــيـــة عــلـى عــاتق
الـرئـيس بـدعـم تـفـاهم حـول مـرشح
رئـاســة احلـكـومــة الـقــادمـة. والـتي
ـصلـحة ان يكـون عامل تسـتوجب ا
تــهــدئـــة لالوضــاع وغــيـــر جــدلــيــة
ويسـتجـيب الرادة الـشعب الـعراقي
الذي هـو مـصدر شـرعيـة الـسلـطات
جمـيعـا . وقـد كنت اجـريت سـلسـلة
مــشــاورات مـع الــقــوى الــنـــيــابــيــة
والـــســيـــاســيـــة ومع الــفـــعــالـــيــات
ـية الـشـبـابـيـة والـنـقـابـيـة واالكـاد
حـول والــديــنــيــة واالجــتــمــاعــيـة  ,
مــواصـــفــات واشـــتــراطـــات رئــيس
قـبـل . و تقـد طـلب احلـكـومـة ا
مـوقع من (174) نـائـبــا حـددت فـيه

مواصفات رئيس احلكومة.
وعــلى كل ذلك اخــذًا في احلــســبـان
مسـؤوليـة رئيس اجلـمهـورية جتاه
شعـبه ومـسـؤوليـته الـوطنـيـة جتاه
استـقـرار الـبلـد وسالمـته ومـنطـلـقا
من حــــرصـي عــــلى حــــقـن الــــدمـــاء
وحــمـــايـــة الــســـلم االهـــلي ومع كل
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يـتـشـرف مـجـلس الـصـدر بـدعوتـكم
ـعــتـادة والـتي حلــضـور جـلــسـته ا
تعـقد مـساء الـثالثاء االخـير من كل
شـهــر ومــجــلس الــصـدر انــعــكـاس
ــــا تــــمــــور به الــــســــاحــــة واضـح 
ــيــادين الــعــراقــيــة من حــراك في ا
الــفــكـــريــة والـــثــقـــافــيـــة واالدبــيــة
عـني والوطـنيـة ... وهو مـلتـقى ا
فكرين بتلك الشؤون من العلماء وا
والـبـاحـثـ واألدبـاء واالعالمـي 
األمـر الـذي جـعل له هـويـةً مـتـمـيزة
ونكهةً  خاصة ومـكانة معروفة في

مجـلس الـنواب ,ليـقـرروا في ضوء
مسـؤوليـاتهم كـمـمثـل عن الـشعب
ما يرونه مناسـبا .فيقـينا الخير في
موقـع او منـصب اليـكـون في خـدمة

الناس وضمانًا حلقوقهم. 
وإنـني بــذلك اؤكـد عــلى ان احلـراك
ـــاني يــجب ان الــســـيــاسي والـــبــر
يـــكــون مـــعـــبـــرًا دائــمًـــا عن االرادة
الشـعـبـية الـعـامة ,وعن مقـتـضـيات
االمن والـســلم االجـتـمــاعـيـ ,وعن
االستحقاق لتوفير حكم رشيد يوفر
االمن ويرتقي الى مستوى تطلعات

الشعب وتضحياته. 
واقـتــبس من بالغـة االمــام عـلي بن
ابي طالب (عليه السالم) قوله "رحم
الله امـرءًأ أحـيا حـقًـا وأمات بـاطـلًا
ودحـض اجلـــــور وأقــــــام الـــــعـــــدل"
فالعدل هو مبتغى احلكم ومقصده,
وهـو الـغـايـة الـنــهـائـيـة لـلـدسـاتـيـر
ـــســـؤولـــيـــة الـــرســـمـــيــة ومـــوقع ا
والسيادية ,كما انه استحقاق ابناء
شـعـبـنـا بـعـد كل الـتـضـحيـات الـتي
قدمت حلفظ الـوطن وحمايـة حقوق

واطن. ا
الرحـمـة واخلـلـود لشـهـداء الـعراق,
واالمن والــســلـم والــرفــعــة لــشــعب

العراق ,ومن الله التوفيق.  
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الـعــراقـيـ بــاالعـتـصـام امــام مـبـنى
مــصــرف الــرشـيــد من شــارع حــيــفـا
بــــبــــغـــداد فـي حــــال عــــدم ايــــقـــاف
ـتـقـاعدين اجـراءاته وانـكار حـقـوق ا
في احلــصــول عــلـى مــسـتــحــقــاتــهم
بـــاحــتــرام وبــأيـــســر الــطــرق ودعــا
ـصـدر الـذي طـلب عـدم الـكـشف عن ا
اسـمه الى توفـيـر مـستـلـزمات كـافـية
ــراجــعــة لــلــمــتــقــاعــد الــذي يــروم ا
وافقته اخلطية بـحسب تعليمات و
الـهــيــئـة الــوطــنـيــة لــلـتــقــاعـد عــنـد
راجعة احلصول على بطاقة صرف ا

راتب ذكية). 
ــــصـــدر بـــأخـــذ حـــقـــوق وتـــعـــهـــد ا
ــتـقــاعـدين كــامـلــة بـالــتـنــسـيق مع ا
ـحـاربـة ـطـالب  احلـراك الـشـعـبي ا
الـفـسـاد وتـغـيـيـر الـنـظـام الـسيـاسي
الــذي ال يـــقـــيم اهـــمــيـــة لـــلـــمــواطن

تقاعدين).      والسيما شريحة ا
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ــراجــعـة ــتــقــاعــد الـى ا ويــضــطــر ا
ـلزمـة بـرغم سوء حـالـته الصـحـية ا
وكـبـر سنـه اللتـقـاط بـصـمـة الـع له
بــعــد انـتــظـار قــد يــسـتــغــرق خـمس
ســـاعــات. ويـــعـــني ذلك ان مـــصــرف
الـرشــيـد لم يـســتـعـد بــشـكل كـاف او

ناسب لالنتظار.  كان ا يوفر ا
ـصـرف اخـتارت واالغـرب ان فـروع ا
الطابق الـعلوي الجـراء هذه العـملية
قعدين تقاعدين ا ا يتطلب حمل ا
ـرضى وتـعــذر صـعـود بـعـضـهم او ا
من الــذيـن ال يــصــطــحــبــهم احــد من

ذويهم.
 والـــطــلـب االغـــرب ان تـــعـــلـــيـــمــات
االســتــبــدال تــتـطــلب جتــديــد هــويـة
الــتـقــاعــد الـصــادرة قــبل عـام 2003
وهـــو عبء آخــر يــتــطـــلب مــراجــعــة
دائــرة الــتــقـــاعــد الــعــامـــة بــســاحــة
الــشــهـداء. واطــلــعت (الــزمــان) عـلى
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تظـاهر الـعـشرات من طالب مـحافـظة
ديـــالى امس  امـــام مـــبـــنى تـــربـــيــة
احملـــافــظــة لـــلــمـــطــالـــبــة بــتـــأجــيل

امتحانات نصف السنة.
ـتـظـاهـرين علي وقال احـد الـطالب ا
مـحـمـد لـ ( الـزمـان ) إن  ( الـعـشرات
ــــرحــــلــــة االعــــداديــــة مـن طــــلــــبــــة ا
ــتـوســطــة خـرجــوا في تــظــاهـرة وا
ســلــمـــيــة امــام تــربـــيــة ديــالى وسط
بعقوبة للـمطالبة بتـأجيل امتحانات
نصف الـسنـة ) . وأضاف مـحمد  أن
(أغـــلب مـــدارس بـــعـــقـــوبـــة خـــاصــة
ـــتــوســـطــة كـــانت في االعــداديـــة وا

اضــراب عن الــدوام لـــلــمــشــاركــة في
التظـاهرات الـسلـميـة )  الفتا الى أن
( وزارة الــتـــربــيـــة لم تـــأخــذ بـــنــظــر
االعــتـــبـــار وضع مــدارس بـــعــقـــوبــة
حتديـدا ومشـاركتـها في الـتظـاهرات
مـثل بـقـيـة احملـافـظـات اجلـنـوبـية ) .
من جــانـــبه كــشف مـــصــدر رفــيع في
قيادة شـرطة ديالى  تـفاصيل اطالق
الــنـــار في الــهـــواء لــتـــفــريق طـــلــبــة
متظاهرين امام مديرية التربية فيما
ـتـظـاهـرين اقـتـحـموا مـبـنى أكـد ان ا

ديرية . ا
ــصـــدر لـ  ( الــزمــان )  إن  ( وقــال ا
تظاهرين امام العشرات من الطلـبة ا

مـبـنى مــديـريـة تـربـيــة ديـالى دخـلـوا
البـوابة الـرئيـسيـة للـدائرة )  مـبيـنا
أنه  (موظـف من الـتصـاريح االمنـية
اطـلــقـوا الــنـار في الــهـواء بــتـصـرف
شـخـصي إلخــراجـهم ومـنـع اقـتـحـام
الــدائــرة ) . وأضـاف أن  ( جلــنــة من
قـيـادة شـرطـة ديـالى وبـرئـاسـة نـائب
القـائد تـوجهـت بعـد ذلك الى مديـرية
ــوضـوع )  الــتـربــيــة و احـتــواء ا
مــؤكـدا أن  ( تــظــاهــرات ديــالى مــنـذ
اضـية كانت انطالقهـا طيلـة الفـترة ا
ســلــمــيــة ويــســودهــا الــتــعــاون بـ
ـتـظــاهـرين ولم االجـهــزة االمـنـيــة وا
تـــشـــهـــد أي خـــرق ) . فـــيــمـــا كـــشف

الـنـائب عن مـحــافـظـة ديـالى وعـضـو
جلـنـة االمن والــدفـاع الـنـيــابـيـة عـبـد
اخلـــالـق الـــعــــزاوي عن مــــخـــرجـــات
اجــتــمــاع ابـي صــيــدا االمــني. وقــال
العـزاوي لـ ( الـزمان ) ان (االجـتـماع
وسع في مقر عمليات ديالى االمني ا
بــحــضــور قــيــادات امــنــيــة ونـواب
ـخــرجـات وشـيــوخ عـشــائـر خــرج 
مهمـة أبرزها اعالن هـدنة عشـائرية
ـدة  15يــومــا وايــقــاف إطالق نــار
كــــامل والـــبــــدء بــــإعـــادة الــــعـــوائل
الـنـازحـة ودعم مـلف اعـادة اخلـدمات
بـــاإلضـــافــــة الى فـــرض ســـلـــطــــــــــة

القانون ).

فم مفتوح .. فم مغلق


