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ــعــادن عــيــنـت وزارة الــصــنــاعــة وا
ــــــخـــــــتــــــلف 1929 شــــــخــــــصـــــــا 
األخــتــصــاصــات والـشــهــادات خالل
ــــاضي 2019 بــــتــــوجــــيه الــــعــــام ا
وموافقـة من وزيرها صـالح عبد الله
اجلـبــوري في الــتـشــكـيالت احملــولـة
ـكـتب مـركـزيـاً فـي الـوزارة. وأشــار ا
اإلعالمي في بــيــان تــلـقــته (الــزمـان)
امـس الى ان (وزارة الــــــصـــــنـــــاعـــــة
ــعــادن وأنــســجــامــاً مع الــتــوجه وا
احلكومي وفـرت فرص عمل لـتشغيل
أصحاب الـشهـادات العلـيا والـشباب
ختلف اخلريج وغير اخلـريج 

الشهـادات واالختـصاصـات في مركز
الـوزارة وجمـيع الـتـشكـيالت الـعـامة
ــنــتـشــرة في عــمـوم الــتــابـعــة لــهـا ا
الفتـاً الى ان (عدد محـافظـات الـبالد)
الك الـدائم في مـركز عـيـن عـلى ا ا
الـــوزارة بــــلغ  179شـــخص و 235
ـــسح الك الـــدائم لـــهـــيـــئــة ا عـــلى ا
اجلــيــولــوجي الــعــراقــيـة و 56عـلى
الك الدائم لهيئة الـبحث والتطوير ا
الـــصـــنـــاعي إضـــافـــة الى  1459من
العـامل بـصفـة عقـد في التـشكيالت
العـامة الـتابـعة لـلوزارة وذلك بـهدف
أستـيعـاب اخلريـج والـعاطـل عن
العمل واألستعانة بالطاقات والدماء

الـشـابـة خلـدمـة الـقـطـاع الصـنـاعي).
وأوضـح ان (الـتعـيـيـنـات جاءت وفق
اآللــيـات وتــعـلــيـمــات تـنــفـيــذ قـانـون
ــــوازنـــة االحتــــاديـــة لــــعـــام 2019 ا
وقرارات مجـلس الوزراء وبـناءاً على
قدمة من خالل قسم طلبات التعي ا
ـــــواطــــــنـــــ او مـن خالل شــــــؤون ا
التـقـد عبـر األستـمـارة األلكـترونـية
الـتي أعـلــنت عـنـهـا الــوزارة مـسـبـقـاً
وبـأعـتمـاد مـبـدأ الـشـفافـيـة والـعـدالة
ساواة بعد تشكيل جلان مختصة وا
بهذا الشأن).وأعلـنت وزارة الصناعة
عـادن عن إيـقاف الـتعـيـينـات على وا
الك الــدائم وبــصــفــة عــقــد او أجـر ا

يـــومي في مـــركـــز الـــوزارة وجــمـــيع
التشكيالت العامة التابعة لها .
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ـــــكـــــتـب اإلعالمـي الى ان وأشــــــار ا
الوزارة أوقـفت مـطـلع الـعـام اجلاري
وبشكل نـهائي تسلم طـلبات الـتعي
ـا جـاء بـأعـمـام والـتـشـغـيل تـنـفـيـذاً 
ـــالــيـــة الـــعــدد 173777 في وزارة ا
12/19/ 2019 الــــــفــــــقــــــرة ( أ- 1)
والتي نـصت على إيـقاف التـعيـينات
الك الـدائم او التـعيـ بصـفة على ا
عـــــقــــد او أجــــر يــــومي فـي جــــمــــيع
ـرتــبـطـة الـوزارات واجلــهـات غــيـر ا
بوزارة واحملـافـظـات كافـة ابـتداء من
12/31/ 2019 ألنـــتــــهـــاء الـــســـنـــة
ــالــيــة عــلى ان يــنـظــر فــيــهــا بــعـد ا
ــوازنـــة الــعـــامــة تـــشــريـع قــانـــون ا
االحتــاديـــة لــســنــة 2020 في ضــوء
الــــنـــصـــوص الــــتي ســـتــــرد حـــسب
مؤكـداً ان (الوزارة ـذكـور) القـانون ا
قـــامت بــتـــعــيـــ أعــداد كــبـــيــرة من
الـــشــبــاب اخلـــريــجــ خـالل الــعــام
ــــــاضي مـن أجل أســــــتــــــيــــــعــــــاب ا
اخلــريـجــ والــعـاطــلــ عن الــعـمل
واألســتــعـــانــة بــالــطــاقــات والــدمــاء

الشابة خلدمة القطاع الصناعي).
وجهــزت الشركـة العـامة لـلصـناعات
التعـدينية الـقطاعـ العام واخلاص
نـتجـاتهـا النـمطـية اخملـتلـفة خالل
ـاضي . وقـال شهـر تشـرين الـثاني ا
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حـسـمت احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيا 172
ـاضي قــضـيــة دســتـوريــة خالل الــعــام ا
مؤكدة أن االحكام الصادرة شملت العديد
من اجملـــاالت من بـــيــنـــهــا عـــمل مـــجــلس
الــنــواب وصـحــة الــتــصـويـت عـلى وزراء
ومــكـافــحـة الــفـســاد واالسـرة والــطـفــولـة
والتربية والتعليم ومنظومة العدالة.وقال
ـــتــحــدث الــرســمي لـــلــمــحــكــمــة إيــاس ا
السـامـوك في بيـان تـلقـته (الـزمان) امس
بــحـــسم إن (احملـــكــمـــة أنـــهت عــام 2019 
قضـايا نـوعيـة وبغـاية األهـميـة ورسخت
من االحكام الصادرة فيـها مباد حافظت
ـسار الـدستـوري لعـمل السـلطات). على ا
واضاف أن (مـجـمـوع مـا  حـسمه خالل
ـاضي بلغ 172 قضـيـة دستـورية العـام ا
ـئة  نـظرها عدل حـسم بلغ 76.10 با
في 51 جلسـة وهناك دعـاوى حولت على
عام 2020 ألن اكثرها قد  تـسجيلها في
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ونـــوّه االيــــام االخــــيــــرة من عــــام 2019© 
الـسامـوك إلى أن (أغـلب الـدعـاوى أقـيمت
أمـام احملـكـمـة عـلى مـسـؤولـ في الـدولة
مـثل رئيـس اجلمـهـوريـة ورئـيس مـجلس
الوزراء ورئيس مـجلس الـنواب ورئيس
مـــــجـــــلس الــــــقـــــضـــــاء االعـــــلى ووزراء
ومـــحــافــظــ وقــامت بـــحــســمــهــا وفــقــاً
للدستور كما أنها حسمت دعاوى تتعلق

بالتصويت على وزراء في احلكومة). 
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وشــدد عــلى أن (احملـــكــمــة أوضــحت في
ـطـالـبــة بـعـدم دسـتـوريـة حـكم لـهــا بـأن ا
القوانـ حق لكل شخص طـبيعـياً كان أم
مــعــنــويــاً مـعــبّــراً عن رأيـه كـحـق ضـمــنه
) مـــنه ـــادة (/38أوالً الـــدســـتــــور له في ا
وبكل الـوسـائل القـانـونيـة بـخالف توجه
بــعض احملــاكم الــدســتــوريـة فـي الـعــالم
حيـث تقـصـر حق الطـعن في الـتشـريـعات
على عناوين رسمية معينة في الدولة).  
وتـابع  أن (اهم الـدعاوى الـتي حـسـمـتـها
احملـكـمة االحتـاديـة الـعـلـيـا واصدرت من
خاللها حكماً بعدم الدستورية كان توزيع
ناصـب في مؤسسـات الدولـة وفق نظام ا
احملـاصـصــة.  وذكـر أن (احـكــام احملـكـمـة
االحتـاديـة الــعـلـيـا دعــمت الـدور الـرقـابي
والتـشريعي جملـلس النـواب السيـما على
.( صـعيـد االسـتـجـوابات واقـرار الـقـوان
واكـد أن (احملـكـمـة نـظـرت دعـاوى للـطـعن
بــصــحــة عـضــويــة الــعــديــد من الــنـواب
واسـتـبـدلت قـسـمـاً مـنـهم بـاالعـتـماد عـلى
خبراء مختص قدمـوا تقاريراً فنية وفقاً
للدسـتور والقانـون والنظـام االنتخابي).
واشــار الى أن (احملــكـــمــة حــافــظت عــلى
التمثـيل النسوي الـنيابي وفقـاً لـ(الكوتا)
ـنصـوص عـلـيهـا في الـدسـتـور وقضت ا
ركز القانوني ب الرجل بأن ال فرق في ا

ـــرأة في مـــجــــلس الـــنـــواب من حـــيث وا
ـهـام).  واضـاف أن (احملـكـمة احلـقـوق وا
االحتاديـة العـليـا أصدرت احـكامـاً تتـعلق
بـتوزيع الـثـروة الـنـفطـيـة ونـقـضت مواد
في تشريعات مختلفة كونها تتعارض مع
اســـتـــقـالل الـــقـــضـــاء وحـــريـــة االنـــســان
وكرامـته وأولت اهـتمـامـاً كبـيـراً بحـقوق
ـقدس حيث تهـم وكـون حق الدفاع ا ا
أكدت من خاللها على اهمية دور احملامي
في هذا اجملال بـوصفه شـريكاً رئـيساً في
ـارسة ـا يبـيح له  منـظـومة الـعـدالة و
حــقـــوقه الـــدســـتـــوريـــة والــقـــانـــونـــيــة).
ويـواصل أن (احملـكمـة وضـعت بـصـمـتـها
في مــجـال مـكــافـحـة الــفـسـاد بــإصـدارهـا
حكمـاً بعدم امـكانيـة مشاركـة احملكوم عن
ـة مـخـلــة بـالـشـرف أو بـالـفـسـاد في جـر
االنـتـخـابـات وأن كـان مـشـمـوالً بـالـعـفـو
وعدّت ذلك قيـداً على من يتـولى الوظائف

الـعـامـة في الــدولـة مـنـتـخـبـاً أو مـعـيـنـا).
وأردف أن (االســرة والــطــفــولــة كــان لــهـا
ــعـــروضــة امــام نــصـــيب في الـــدعــاوى ا
احملـكمـة حـيث جـددت موقـفـهـا بالـنـسـبة
حلق احلــضـانــة وقـصــره عـلى مــصـلــحـة
احملــضــون بــغض الــنــظــر عن مــصــلــحـة
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وقــال أن (قــضـــاء احملــكــمــة نــظــر ايــضــاً
دعــاوى تــتــعــلق بــالــتــربــيــة والــتــعــلــيم
وأصــدرت حـكــمـاً بــأنــصـاف احملــاضـرين
ووجــوب احـتــســاب خـدمــتــهم خالل مـدة
ــثـل جــزاءً عــادًال احملــاضـــرات; ألن ذلك 
جلــهــودهم كــمــا أن احملــكــمـة ردت طــلب
الـــــغـــــاء تـــــخــــصـــــيـص اراض وقــــروض
ـــشـــرفــ ـــدرســـ وا لـــلـــمـــعـــلـــمـــ وا
ـرشـدين الـتــربـويـ واعـتـبـرت أن ذلك وا
ـبـاد الـدسـتـورية من حـقـهم ورسـخت ا إياس الساموك

فيما أكد مـكتب حقوق االنسان في
ئة من محافـظة ديالى   أن 90 با
ضحـايا االبـتزاز االلـكتروني داخل
احملــافــظــة ال يــلــجــؤون لــلــقــوات
األمـــــــنــــــيــــــة لـإلبـالغ عن حــــــاالت
االبــــتــزاز. وقـال مــديـر مـــــــــكـتب
حــقـوق االنــسـان فـي ديـالى صالح
مـــهـــدي لـ (الـــزمـــان) إن  (حـــاالت
واقع االبتـزاز االلكـتروني خـاصة 
الـتـواصل االجـتـمـاعي في تـصـاعد
ئة مستـمر)  الفتًا الى أن  (90 با
من الـضـحـايـا ال يلـجـؤون لـلـقوات
االمـنـيـة من خالل االبالغ الـرسـمي
خـاصـة لــلـفـتـيــات الالتي يـخـشـ
تــطـور الـوضع وفــضـحـهن في ظل

تــقــالـيــد مــجــتــمــعـيــة مــحــافــظـة)
وأضـــاف مــهـــدي أن  (الــطـــريــقــة
األكثر ً شيوعا الـتي يعتمدها جزء
كـبـيـر من الـضــحـايـا في مـواجـهـة
بـتزين هو اللجوء الى تهديدات ا
هــكـر صـديق لـغـلق احلـسـابـات او
مـحاولـة ايجـاد اي حلـول أخرى) 
بتــــــــــزين الفتا الى أن  (بـعض ا
ـن جــــرى اعــــتــــــــقــــالـــــهم كــــان
هــــــــــدفـــهم االســـاسي احلـــصــول

ال) .  على ا
واشار مدير مكـتب حقوق االنسان
الى أن  (أغـلب الـضحـايـا لالبـتزاز
ــــلــــكــــون اي وســــائل لـألسف ال 
حــمـايــة حلـســابــاتـهم لــذا يـقــعـوا
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كـشف النـائب  عن مـحافـظـة ديالى
احـــمـــد مـــظــــهـــر اجلـــبـــوري  عن
مظـلومـية مـناطق ريف ديـالى على

مدار 16 سنة . 
وقال اجلبـوري لـ (الزمان)امس إن
 (ديــــالـى خــــصص لــــهــــا مــــئــــات
ليارات من الدنانير في موازنات ا
على مدار 16 سنة لكن ما خصص
لــلـمــنـاطق الــريـفــيـة في االقــضـيـة
والـــنـــواحـي لـــتـــمـــويـل مـــشـــاريع
ـــــئــــة). اخلـــــدمـــــات اقل من 5 بــــا
واضـــاف اجلــــبــــوري ان  (نـــقص
اخلــدمــات االسـاســيــة في االريـاف
ــدن دفـع الى حــركــات نــزوح الى ا
ومـحـيـطـها لـلـحـصـول عـلـى فرص
عــمل وخــدمــات) مـؤكــدا (ضـرورة
اعـــادة الـــنــــظـــر في مــــلف تـــوزيع
االموال بـشكل عادل يـؤمن حصول
الريف عـلى استحـقاقه من االموال
لــــتــــمــــويل مــــشــــاريع اخلــــدمـــات
ـاء والـكهـرباء االسـاسيـة خـاصة ا

والطرق).
 واشـــار اجلـــبـــوري الى ان  (دعم
ملف اعمـار وتطوير الـريف سيقلل
ـدن ويدفع من حـدة الـهـجـرة الى ا
الى تــوفـر فـرص عــمل ويـسـهم في
خـلق اسـتـقـرار سـكـاني ديـالى هي

بأمس احلاجة له االن).
وأكـد رئــيس الـلــجـنــة االمـنــيـة في
ـــنـــحل صـــادق مــــجـــلس ديـــالـى ا
احلـســيـني  بـان 2019 كـان االقل
في عــــمـــلــــيـــات اخلـــطـف مـــنـــذ 5

سنوات.
وقـال احلــســيــني لــ (الــزمـان)  إن
(عـــمـــلــيـــات اخلـــطف خالل 2019

كــانت االقل في مــعــدالتـهــا مــنـذ 5
كثفة التي سنوات نظرا للـجهود ا
بـذلـتـهـا الـقـوات االمـنـيـة وخـاصـة
استخــــــــبارات ومكافحة االرهاب
في ديـــالى فـي تـــعـــقـب وتـــفـــكـــيك

الشبـــــكات والعصــــــابات).
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وأضاف احلسيني  أن (6 شبكات
اجــرامـيــة مـخــتــصـة بــاخلـطف 
تـفـكـيـكهـا واعـتـقـال افـرادهـا خالل
2019 أبــرزهـا شـبـكــة كـانت تـضم
افـراداً يــسـكــنــون  ديـالى وبــغـداد
ومــتــورطــة بــعــدد لــيس قــلــيل من
عـملـيات اخلـطف)  مشـيرا الى أن
( تــلك الــعــصــابـات  اعــتــقــالــهـا
بعمـلية نـوعية لالستـخبارات قرب
احلـــدود االداريــة الـــفــاصـــلــة بــ
ديالى وبـغداد قـبل شهر). وأوضح
احلـسيـني أن  (تـعـاون االهالي مع
الــقـوات االمـنــيـة واالبالغ الـفـوري
عـوامل سـاعـدت عـلى تـعقـب خاليا

اخلطف واعتقال افرادها ). 
ومن جـــانب آخـــر اعـــلـــنت قـــيــادة
شـرطـة ديالـى  القـاء الـقـبض على
16 مــطــلــوبــاً احــدهم ارهــابي في
مـــــــنــــــاطـــــــق مــــــتـــــــفــــــرقـــــــة من
احملــافــــــــظـة. وقـالـت الـقـيـادة في
بيان تلقته الـ (الزمان) ان (مفارز
الـشرطـة في بعـقوبـة القت الـقبض
عـلى 15 مـطـلــوبـاً صـادرة عــلـيـهم
اوامـر قـبض قـضائـيـة و اتـخاذ
االجــراءات الـقــانــونــيـة بــحــقـهم).
وأضــافت انه  (  الــقــاء الــقـبض
ـادة 4 عــلى مـطـلــوب واحـد وفق ا
ــقــداديـة و ارهـاب فـي قـضــاء ا

اتخاذ االجراءات القانونية بحقه).

ضحيـة سهلة)   مـؤكدا أن  (هناك
مــنـظــمـات انــتـبــهت لألمــر وبـدأت
تـــعــقـــد نـــدوات لـــتــعـــزيـــز قــدرات
الـشـبـاب علـى حـمـايـة حسـابـاتـهم
بـالـطــرق اآلمـنـة لـتــفـادي الـوقـوع

فريسة لالبتزاز االلكتروني). 
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الـى ذلك  حـــذر  عــــضـــو مــــجـــلس
النواب عن مـحافظـة ديالى وعضو
جلنـة االمن والدفاع الـنيابـية عبد
اخلــــالق الــــعــــزاوي من خــــطـــورة
هـجـورة بـ محـافـظتي ـنـاطق ا ا
ديـالى وصالح الـدين مـبـيـنـا أنـها
حتـولت إلـى مـأوى خلاليـا تـنـظـيم

داعش.

وقــال الــعــزاوي لـ (الــزمــان) امس
ـــــنـــــاطق إن  (مـــــا يـــــحـــــدث فـي ا
هجورة ب ديالى وصالح الدين ا
خـطـيـر جـدا وله تــداعـيـات كـبـيـرة
ــنـاطق إلى بــعـد أن حتــولت تـلك ا
ـــا مـــأوى خلاليــــا الـــتـــنــــظـــيم 
يجعـلها بؤرة سـاخنة وخطـر كبير

على امن البالد) . 
وأضـــــاف الــــــعـــــزاوي أن  (هـــــذه
ـناطق حتـولت إلى خـزين بـشري ا
ـتـطـرفـ الــتـابـعـ لـتـنـظـيم من ا
داعش  داعـيـا الــقـيـادات األمــنـيـة
إلـى تــدارك الــوضـع  قــبل حــدوث
انــتـكــاســــــــات كــبـيــرة تــهـدد امن

البالد ) .

عبد اخلالق العزاوي
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مــديــر عـام الــشــركـة يــوسف مــحــمـد
جاسم في تـصريح لـلمـكتب االعالمي
تــلــقــته (الــزمــان) امس ان (الــشــركـة
ـذكور مـبيـعات حقـقت خالل الشـهر ا
بلغت ملياري و258 مليون دينار عن
جتـهـيـز وزارات ومــؤسـسـات الـدولـة
ــنـــتـــجــاتـــهــا والـــقـــطــاع اخلـــاص 
ــتـنـوعــة من الــبـرا كــوت بـكــمـيـة ا
2128 طنـا والذي يـستـخدم الغراض
الـــرش عــنــد تــبـــلــيط الـــطــرق وقــيــر
ـطــور بــانـواعـه وبـكــمــيـة االكــســاء ا
1355 طــــنـــا ومــــنــــتج الـــكــــات بـــاك
بأنـواعه بـكـمـية 54 طنـا وهـو مـنتج
أسفلـتي بثالثة انـواع يستـعمل كذلك
ألغـراض الــرش عـنـد تــبـلــيط الـطـرق

إضـافـة الى جتـهــيـز قـيـر الـتـسـطـيح
ــــضــــافـــات بــــكـــمــــيـــة  11طــــنـــا وا
اخلـــرســانـــيــة وزيـــوت غــيـــر نــقـــيــة

استك احلار). وا
مـضـيــفـاً أن (الـشـركــة جـهـزت أيـضـاً
ومن خالل مـصـنع الـثغـر ومـعـاونـية
مصانع ابـن سينـا التـابع لـها عدد
نـتجـات شمـلت منـتجـات برا من ا
كــوت وكـــات بــاك بـــأنــواعه ومـــنــتج
ـسال فضالً عن جتـهيز النتـروج ا
ياه ضافات الكيمـيائية اخلاصة  ا
ــراجل تـــغــذيــة أبـــراج الــتــبـــريــد وا
الــبــخــاريـة والــشــحم الــســلــيــكـوني

وغيرها). 
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ــديــر الــعــام الى (جتــهــيـز وأشـــار ا
ـنــتج كـاربـونـات الـقـطــاع اخلـاص 
الكالـسيوم  فـلر أصبـاغ  إلستخدامه
ـائية وصناعة في صناعة االصباغ ا
الـورق وفي تـكـريــر الـنـفط وصـنـاعـة
ــواد االنــشـائــيــة وجتــهـيــز شــركـة ا
نتج تعبئة الغاز والقطاع اخلاص 
الــراتـــنج الــصــلـب نــوفــوالك والــذي
يــســتـخــدم في الــقــولــبــة احلـارة في
سابك وكمادة عازلة في الصناعات ا
الكـهـربائـية فـضال عن جتـهيـز زيوت
صـنـاعـيـة وهــيـدرولـيك وااللـكـيـدرزن
والـــثـــنـــر واطـــيـــان الـــبـــنـــتـــونـــايت
لح الكالسيومـي والرمل القياسي وا

واد االخرى) . اخلام وغيرها من ا

ــسـاواة بـ الـتـعــلـيم احلـكـومي بـشـان ا
واالهلي وردت الطـعن الوارد عـلى قانون
ـــدارس وريــاض يـــوفّـــر امــواالً لـــبـــنــاء ا

االطفال).  
وتابع أن (احملكـمة االحتـادية العـليا وفي
مـجال اخـتـصاصـاهـا التـفـسيـري فـسّرت
مـواد دســتـوريــة مـهــمـة من خـالل احـكـام
اصـدرتــهـا في مـقـدمــتـهـا مـفـهــوم الـكـتـلـة
الــنــيـابــيــة االكــثـر عــدداً ومــفــهـوم كــتــلـة
ادة (76) عارضة في ضوء ما جاء في ا ا
ادة 140 من الدستـور كمـا انها فـسرت ا
مـن الـــدســتـــور مـن حـــيث ســـريـــانـــهــا) .
وانتهى الى القول إن (احملـكمة االحتادية
العـلـيا مـستـمرة في جـهـودها بـالنـظر في
ـــعــروضــة امــامــهــا وإصــدار الــدعــاوى ا
ــا يـتــفق مع الــدســتــور نــصـاً االحــكــام 
ـــــنع الـــــســـــيــــر خالف ــــا  وروحـــــاً و

الدستور).
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بغداد

نبض القلم

ـعـادلة  وأعـادت الـثقـة في الـنفس وقـدرتـها فـاجـآة غيـرت ا عام إنـتـهى 
على التغـيير نحو االفـضل  وكتابة حـلم الوطن اجلميل وفـتح  نافذة يطل
مـنــهـا فــجـربــاسم  جـديــد  نـسج خــيـوطه شــبـاب عــبـروا أسـالك الـيـأس

ستحيل .. الشائكة بارادة ال تعرف ا
فـاجآة أيـضا  ولكن بـوالدة صعبـة  جتعله وعام جديـد ووليد بـدأ أيامه 
في وضع حرج  ال تـبعث عـلى الفـرح والتـفاؤل وتـضع من حوله في حـالة

ترقب  وتوجس وانتظار ..
عـام تـهديـد ووعـيـد وتـصـعـيـد وتـبـادل ضـربـات  تـنـذر  بـعـواقب ال تـسر 

ا أسوأ .. نطقة من جديد  الى نقطة البداية ور ا تعيد ا ور
وبـ األمل واأللم خـيط  رفـيـع كـخـيط الـعـنـكــبـوت إن أمـسك به  حـكـيم ال

ينقطع..
وقمة االمل أن تتحمل األلم  لكي تصل الى ما تريد ..

 ولوال األلم ما ثارت الشعوب ضد الغـزاة والطغاة   ومن سلب منها حق
احلياة  ولوال احلرمان ما تقدمت االوطان ..

ا يـعاني مـنه الـوطن و يطـمح اليه ألم يدفع  لـلعـمل والـسعي لـلخـالص  
الشعب من أمن وأمان وعمل وإستقرار ...

نطقة  عالم في غاية الغرابة  ومؤشرات خطيرة على مستوى الداخل وا
تدفع الى الـقـلق وحتـيلـنـا الى الـبدايـة   الى عـالم عام  2003 الذي فـتح
شهية الـهيمنة والـتوسع وعدم إحتـرام األخر في حقه احلـياتي والسيادي

وشيوع سياسة  االنتقام والقتل والدمار..
ـر بعـمليـة حل اجليش واقع جديـد  رسم  مالمحه احلـاكم االمريـكي بر
عادلة الوطنية واالقليمية يحسب له العراقي  الذي كان رقما صعبا في ا
حساب  وكـانت لهـا انعـكاسـات تعـدت حدود العـراق  وجعـلتـها (سداح
مـداح) مــشــرعــة أمـام من هـب ودب في الــعـالم   ومـن له حـلـم بـالــتــمـدد

والنفوذ والسيطرة من شتى بقاع االرض ..
وكانت له صوالت ومواقف وطنيـة وقومية جعلـته مواكبا للحـياة السياسية
ــواقف ومــنــدمـجــا مــعــهــا وفــاعال فــيــهــا  وصــمـام االمــان لــلــبالد في ا

والتحديات الصعبة ..
من من العرب  وبـالذات الفلـسطيـني ال يـعرف (أبو خلـيل) .. ومن منهم

ال يعرف وقفته في محنتهم  ليس فضال بل واجب ..?.
وأبو خليل لقب إسـتحقه اجلندي الـعراقي بجدارة في بسـالته االسطورية
في الدفـاع عن فلـسـط في حـرب عام 1948.. ففي تـلك احلـرب توزعت
اجلـيوش الـعـربـيـة عـلى مـدن فـلـسـطـ   وكـان نـصيـب اجليـش العـراقي
مدينة اخللـيل التي إستبسل فـيها  وقاتل قتـاال بطوليا  دفـاعا عنها  في
ـدن االخـرى في احلـرب ...وكانت ح  تـقـهـقرت اجلـيـوش الـعـربيـة في ا
تلك الوقفـة موضع اعتزار الـفلسـطينيـ  يومذاك  .. كانـوا عندما يـلتقون
باجلـنود الـعراقـي  يـحيـونهم ويـصفـونهم  ( بـابو خـليل ) نـسبـة الى تلك

شرفة في الدفاع عن اخلليل ... الوقفة البطولية ا
لم أجد ما يناسب اجلندي العراقي  من كنية غير أن أقول ما قاله  غيري
هـو ( خـلــيل االرض ) .. فال مـعـنـى  ألرض إن لم جتـد فـوقــهـا من يـدافع
عنـهـا .. وال قـيـمـة لبـنـاء ان لم تـكن هـنـاك قوة حتـمـيه وتـعـليـه .. وكانت له

قدسات .. وقفات رائعة معروفة في الدفاع عن االرض والعرض وا
الــقــوة  تـــصــنع الــسـالم وتــمــنع احلـــرب  ولــنــا في  أمـــريــكــا واالحتــاد
ــتـلـكـهــا االثـنـان من الـسـوفــيـتي عـبــرة ودرس  فـقـد مــنـعت الـقــوة الـتي 
دخولـهـما حـربا عـسـكريـة  الن كال مـنهـمـا يعـرف مـا لدى االخـر من قوة
ــواجـهـة الــعـسـكــريـة  ولـذلك مـدمـرة  وكــان ذلك عـامل ردع لــهـمـا من ا
اسـتـمــرت احلـرب الـبــاردة بـيـنــهـمـا الى أن ســقط االحتـاد الـســوفـيـتي  
وتـتفـكـكت دوله بـعـوامل أخـرى غـيـر عـسكـريـة   ال مـجـال لـذكـرها األن 
كانت واحدة منها  سياسـة غورباتشوف التي عجـلت بانهياره  كما قال

رقبون واحملللون في حينه .. ا
ا والقـوة الـعـسكـريـة ال تـمـنع العـدوان وحتـفظ الـسـيادة لـلـبالد فـقط  وا
تعلي  صروح  الـبناء   وحتـافظ عليـها  وتردع من يفـكر أن ينـال منها 

وبخالفه تكون عرضة الي طارىء يدمرها ..
 والضعف يسهل دخول االجنبي .

ـزق البالد ـسـمى أخـر  واالستـقـواء بـاالجـنـبي وفتـح البـاب له إحـتالل 
نع تقدمها وبناء قوتها .. ويضعف  وحدتها و

والتـجارب تـقـول أن الطـريق الصـحـيح لبـناء أي بالد في الـدنـيا  يـبدأ من
ـسـتـوى الـتـحـديات ـعاصـرة  و بـناء جـيش قـوي بـكل مـا تـعـنـيه الـقـوة ا
ـا في الـراهـنـة  يـقـوم عـلـى سـواعـد أبـنـائه  لـيس فـي الـقـتـال فـقط  وإ
ـواطن عـلى ـكن أن يــأمن ا الـتـدريب والــتـسـلـيح والــتـصـنـيع  وعــنـدهـا 
مـنــشــآته وثـرواتـه الـوطــنـيــة وبــنـائه وأبــنــائه  وســيـادة بالده وعــلى بــيـته

تلكاته الشخصية .. و
وعندها كذلك يتحقق السالم واالستقرار وسيادة الوطن ..

ر وما يحصل اليوم يعيـدنا الى تلك البداية .. الى عام  2003 وقرار بر
سيء الــصــيـت وامــريــكــا في فـــوضــاهــا اخلالقــة  واحــتـاللــهــا لــلــعــراق

ومشروعها الشرق االوسط اجلديد ..
 ويعرف من يعنيه األمر جيدا أن أمريـكا لم تكن عامل اطفاء مهمته اطفاء
احلريق  ويـغادر   أو جـمـعيـة خيـريـة   بل جاءت لـتبـقى .. وتـصريـحات

االمريكان بدءا من رئيسهم ترامب يقولون  ذلك علنا.. لن نخرج  ..
وحتية للجيش العراقي الباسل في عيده التاسع والتسع ..
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وذجا بـارعا لكيفـية التعامل قدمت اليابان والـص 
مع الــقـــوة الــعــظـــمى  ال بــاالســـتــغـــراق في نــقــد
تـحدة والدخـول في حرب كالميـة معها الواليات ا
 بل بـتــقـد جتـربــة نـاجــحـة في الــنـمـو والــتـقـدم
أعادت االعــــتبار الى مكانتهما .. (احمد زويل)
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ـذيع سـعـدون ـنـصـرم كـنت وزمـيـلي الـعـزيـز ا - اواخـر الـسـتـيـنـات من الـقـرن ا
رأة يـدان استـرعى انتبـاهنـا مشاهـدة تلك ا عبـاس من رواد مقهى الـبلـدية في ا
عالم تستجـدي على قارعة الطريق كنا ـسوخة ا الطاعـنة في السن رثة الثياب 
ـقـهى الذي ا اثـار تكـرار ذلك حـفيـظـة صانع ا ـسـاعدتـهـا  اعـنـدنا  نـوافيـهـا 
حـاول ثــنـيـنــا بـقـولـه (عـمي تـرة انــتم تـزيـدون الــنـار حـطب هــذه تـأخـذ فــلـوسـكم
شهورة (حسـنة ملص) القريـب ايام زمان من الباشا وحتتـسي بها خمراً انـها ا
نـوري الـسعـيـد ... وهكـذا بـدأ صاحـبـنـا تنـفـتح قريـحـته بـاإلدالء مجـانـا عن هذه
الـشخـصـية الـتي لم نـعرفـهـا سابـقـاً والتـي تطـرق سمـعي فـيـما بـعـد صحـة هذه
عـلومـات حـيث فعال كـانت ذات حـسب ونسب ووسـاطـة اال ان الدهـر حال بـها ا

ؤلم . الى هذا القدر البائس ا
عـروف اللـه سبحـانه وتـعالى هـو البـصير - بادرنا قـائلـ معـاً ال تقـطع سبـيل ا
ـساعدة وعن ان يـهديهـا شر هذا البالء وان ال العـليم ونحن عـبيده ال نـقتر عن ا

تكون والزمن عليها ...
- مـشـهد مـثـيـر اخر جـلب انـتـباهـي مرة اخـرى بـعـد فتـرة زمـنـية ونـحن نـشـاهد
(ريـبـورتاج) تـلـفـزيون حـول امـرأة مـتعـبـة طـواها الـزمن من افـراد عـائلـة الـبـاشا
ـسنـ بعـد ان كانت السـعيـد جتول الـشوارع جـوعاً  ايـداعهـا دار العـجزة وا
سـيـارات الدوج والـشوفـرلـيت تأخـذها ايـنـما تـريد وسط ابـهـة البـاشويـة والبالط

لـكي فترة اخلـمسيـنات في دالل وعز وثـراء كما جاء في ا
حديثها التلفازي ائنذاك لتنهي حياتها في هذا الدار .

انا بيــــــا حال        
وانت تلوم بية

انت والزمـــــــــن        
دايريـــــــن علي

بادرة  – نادرة 

مبنى السلطة القضائية في بغداد

مبنى وزارة
الصناعة
عادن  وا


