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عـربـيــة) مـضـيـفــا ان هـذه احلـكـومـة
(ســـتــمـــنع من انـــهـــيــار الـــعــراق في
وحـــدته الــوطـــنــيـــة واجلــغـــرافــيــة).
واعـتـذر الـنـاطق عن تـقـد تـفـاصـيل
اضافـية ب(انتـظار اسـتكـمال الـهيكل
الـعـام لـهـذه احلـركـة) .لـكـنه اردف ان

(الهدف االول يـتجه لـلتـفاهم مع قادة
اجلمهـورية االسالميـة في ايران على
مــيــثــاق خــاص ومــصــادق عــلــيه من
ـتحـدة يتـضمن جانب مـنظـمة اال ا
احــــتـــرام كل مـن الـــبـــلــــدين ســـيـــادة
واسـتـقالل الـبـلـد اآلخـر). في غـضـون

الـصـمـيـدعي قـد وجه قـبل ايـام كـلـمـة
ـتـظـاهرين والى ـاثلـة الى جـمـيع ا
مـتـظـاهـري مـحـافـظـة ذي قـار خـاصـة
قال فيها (علـيكم بضبط النفس وعدم
االجنـــــــرار وراء اإلعـالم وخـــــــاصـــــــة
أجـور منه) واضـاف (إنـنا إذ نـتابع ا
االحــــداث بـــجـــديــــة نـــنـــصـح بـــعـــدم
االستخفاف واحلماس غير النافع وال
اجملـدي للـنـفع ونـطـالب الـكل بـضبط
الـنـفس وااللـتزام بـالـسـلـمـيـة) مـؤكدا
ـتــظــاهـرين (حــرمـة الــتـجــاوز عــلى ا
) مـــشــيـــرا الى ان هــذا الـــســلـــمــيــ
ـدنـيـ ـة أزاء ا االعـتـداء (يـعــد جـر
ـــطــــالــــبــــ بــــاحلـــقــــوق) وطــــالب ا
ــتــظــاهــرين الــســلــمــيــ والــقـوات ا
األمــنــيـة بـ (الــتــعــاون حلــقن الــدمـاء
واحلــــــفــــــاظ عـــــــلـى حــــــقــــــوق وذ
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كمـا تتجه اوسـاط سيـاسيم مـعارضة
في اخلارج الى تشـكيل حكـومة منفى
عــراقــيــة بــديال عن احلــكــومــة. وقـال
الــنــاطـق بــاسم  مــاســمي بــحــكــومــة
نـفى امس ان (هـنـاك جـهداً واقـعـياً ا
ومــدروســاً يـجــري حــالــيـا لــتــشــكـيل
حكومة مـنفى للـعراق بديال للـحكومة
ايلـة للسـقوط تـشكل في عـاصمـة غير
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ذلك اعـــلـن الـــنـــاشط في تـــظـــاهـــرات
مــحـافــظــة ذي قــار عالء الـركــابي عن
الــشــروع بـاتــخــاذ خــطـوات عــمــلــيـة
ـــثل لــــتـــشـــكـــيـل كـــيـــان ســـيــــاسي 
االحـتـجـاجـات تـمـاشـيـا مع تـطـلـعـات
احملتج في البالد.وقال الركابي في
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وجـه مـــفـــتي اجلـــمـــهـــوريـــة مـــهـــدي
الــصـمــيــدعي كـلــمــة مـهــمـة لــلــشـعب
العراقي وللمتـظاهرين خصوصا دعا
ـــتـــظــاهـــريـن الى االلـــتــزام فـــيـــهـــا ا
بالـسلمـية وضـبط النـفس محذرا من
الـــتـــجـــاوز عـــلى حـــرمـــاتــهـم  وقــال
الـــصــمـــيــدعي فـي كــلــمـــة مــســـجــلــة
تـــابــعـــتــهـــا (الــزمـــان) امس (انــصح
ـــتــظـــاهــريـن بــالـــصــبـــر وااللــتــزام ا
ــبـادىء الـشــرعـيـة واحلــفـاظ عـلى بـا
ســلـمـيــة الـتــظـاهــرات لـكي ال نــعـطي
ن يـريـد ان تـقع مـسـوغــات لـلـتـدخـل 
حـرب في الـعـراق). وتــابع (نـصـيـحـة
لـلحـكـومـة التـي اصبح ضـررهـا اكـثر
من نــفـعــهـا احــذر من االعـتــداء عـلى
تـظاهـرين) واضـاف (اطالب جـميع ا
الـــقــوات االمــنـــيــة وابــطـــال احلــشــد
ـتــظـاهـرين الـشــعـبي ان يـقــفـوا مع ا
الذين يريدون اآلن ان يـجددوا الغيرة
والــــــشــــــرف في الــــــعــــــراق). وجـــــدد
ـتــظـاهـرين الى الـصــمـيـدعي دعــوة ا
(عـدم االعــتـداء عــلى االمـاكن الــعـامـة
واخلــاصــة). وتـوجه الــيــهم بــالــقـول
(ارجـو ان تــتـركـوا لــنـا مـجــاال لـنـقف
مـــعـــكم وال جتـــعـــلـــونـــا حتت مـالمــة
اآلخـــرين لـــوقـــوفـــنـــا مـــعــكـم). وكــان
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كشف السفير اإليراني لدى بغـداد ايرج مسجدي عن  ان الرسالة التي كان
يحـملهـا قائـد فيـلق القـدس السـابق قاسم سـليـماني قـبيل اغـتيالـه في بغداد
كــانت تــتـضــمن رؤيــة إيــران في مــحــاربــة اإلرهـاب ونــشــر الــسالم واحملــبـة
والـتـرحـيب بـدور الـعــراق حلـلـحـة الـقـضـايـا الـعــالـقـة بـ إيـران والـسـعـوديـة

نطقة. وقضايا ا
وقال مـسجدي فـي تصريح امس إن
(سبب مـجيئ سـليـماني الى الـعراق
هــو إليــصــال رســالــة تــمــثل مــوقف
طهران من مبادرة العراق) موضحاً
أن (الــرسـالــة كــانت تـتــضــمن رؤيـة
إيــران في مـحــاربــة اإلرهـاب ونــشـر
الــسالم واألمــان واحملـبــة وحتــقـيق
ـــنــطـــقــة). االســـتــقـــرار واألمن في ا
وأضـــاف أن (طــهــران تـــرحب بــدور
الـعـراق الــسـاعي حلـلـحـة الـقـضـايـا
الــعــالــقــة بــ إيــران والــســعــوديـة
ـنـطـقــة) مـشـيـرا الى أن وقـضــايـا ا
(احلـكـومة الـعـراقـيـة ادت دوراً بـناءً
ــنـــطـــقــة ونـــرحب بــأي جـــهــد في ا
خلـــفض الــتــوتـــر).وأكــد مــســجــدي
(رغـــبــة بالده بــتـــســويــة اخلالفــات
والـــتــحــديــات بــ إيــران من جــهــة
ــــتــــحـــدة واإلمــــارات الـــعــــربــــيـــة ا

والسعودية. 
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كن) من جهة اخـرى بأسرع وقت 
مــضـيــفـاً ان حـكــومـته (تــرحب بـأي
ـشـكالت سـواء من جـهـد حلل تــلك ا
الـــــعـــــراق أو أي دولـــــة أخـــــرى في
ــنـطــقـة).وفـي الـشــأن نـفــسه اعـلن ا
ـتحـدث بـاسم الـسلـطـة الـقضـائـية ا
اإليرانية غالم حس إسماعيلي إن
أسرة سـلـيمـاني سـترفع دعـوى ضد
الـــضــالـــعـــ بــعـــمــلـــيــة اغـــتـــيــاله
قــريـبــا.وأضـاف إســمـاعــيـلي خالل
مـؤتـمر صـحـفي امس أن (الـسـلـطة

بـــــاإلعــــدام صــــدر بــــحـق رجل أدين
بالتجـسس لصالح وكـالة اخملابرات
ــركــزيــة األمــريـكــيــة (سي.آي.إيه) ا
ومـــحـــاولــــة نـــقل مـــعــــلـــومـــات عن
الــبـرنــامج الــنــووي لــلــجــمــهــوريـة

اإلسـالمـيــة. ونــســبت وكــالــة أنــبـاء
ــتــحــدث غالم حــســ فــارس إلـى ا
إسماعيـلي قوله جرت محـاكمة أمير
رحــيم بـــور الـــذي كــان جـــاســـوســا
لسي.آي.إيه وحصل على مبلغ كبير

ــــــال وحـــــــاول نـــــــقل بـــــــعض مـن ا
ــعـلـومـات الــنـوويـة اإليــرانـيـة إلى ا
اجلــهـــاز األمـــريـــكي وحُـــكم عـــلـــيه
بــاإلعــدام وأيــدت احملــكـمــة الــعــلــيـا
احلـــــــــكـم في اآلونـــــــــة األخــــــــيــــــــرة

القضائية ووزارة اخلـارجية اتخذتا
خـــطــوات بــهـــذا الــشــأن إال أن أســر
الـشـهـداء قــالت إنـهـا سـتـرفع دعـوى
تهم بعد مرور أربع يوما ضد ا
عـلى حـادثــة االغـتـيـال) مـشـيـرا الى
أن (مــلـفـا قــد  إعـداده فـي الـعـراق
وتتم متابعته وقد دخل مرحلة جادّة
وســنـتـابـعـه في احملـكـمــة الـدولـيـة).
وكان رئـيس الـسلـطة الـقـضائـية في
إيـران سيـد إبـراهيـم رئيـسي قـد أكد
اعــتــزام بالده الــتـقــدم بــشــكـوى في
ـقــاضـاة الـرئـيس احملـافل الــدولـيـة 
ة األمريكي دونـالد ترامب عـلى جر
اغـتيـال  سلـيـماني.وأضـاف رئـيسي
ـــســؤولــ خالل اجــتـــمــاع كـــبــار ا
الــقــضـائــيــ اول أمس االثــنـ إن
(اغـتـيـال سـلـيـمـاني يـشـكل انـتـهـاكـا
جلـمــيع الـقـوانـ وسـيــتم مـتـابـعـة
هــذه الـــقــضـــيــة في جلـــنــة حـــقــوق
اإلنــــســــان بــــالـــــتــــعــــاون مع وزارة
ؤسسات) مشددا اخلارجية وباقي ا
عــــلى (وجــــوب مــــقـــاضــــاة تــــرامب
ـتـهم ومالحـقـته قـضـائـيـا بـوصـفه ا
األول). وأوضح انه (سـيتم مـقـاضاة
الـرئيس األمـريـكي سـواء خالل مدة
واليـته أو غـير ذلك) مـردفـا (يـنـبغي
مــتـابـعـة هــذه الـقـضـيــة ولن نـتـركه

ويجب محاكمته دوليا).
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وقـــال مـــتـــحـــدث بـــاسم الـــســـلـــطــة
القـضـائيـة في إيـران امس إن حكـمًا

وســتـشــهـدون تــنـفــيـذه قــريـبــا كـان
إســمـــاعــيـــلي قــد قـــال إن أحــكـــامًــا
بــالــســجن صــدرت بــحق اثــنــ من
مـوظـفي مؤسـسـة خـيريـة التـهـامات

اثلة.

مقطع فيديو تـناقلته مواقع التواصل
االجتـمـاعي انه (انـطالقـا من احلـاجة
ـا لـتـوحـيـد الــصـفـوف وتـنـظـيـمـهـا 
يجعـلهـا اقوى واكثـر تأثـيرا وفاعـلية
في خـدمـة الـقـضـيـة التـي خـرجنـا من
اجلـها واعـطيـنا في سـبيـلهـا كل هذه
التـضـحيـات صـار لزامـا ان يـولد من
ـثل بـيـنــنـا كـيـان سـيــاسي قـانـوني 
اطــارا يــضم بــداخــله كل الــوطــنــيـ
الـــعـــراقــيـــ من دون االلـــتـــفــات الى
انــتــمــاءاتـهـم الـديــنــيــة والـطــائــفــيـة
ـنـاطـقيـة واسـتـثـمارهم والـقومـيـة وا

كرجال دولة في العراق اجلديد).
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واضـاف (وقـد بـدأنـا بـالـفـعل بـاتـخاذ
خطـوات عمـليـة وجديـة بهـذا االجتاه
ـتـظــاهـرين تـمــاشـيــا مع تـطــلـعــات ا
السـلميـ لبـناء الـوطن للـجميع دون
تمـيـيز) مـشيـرا الى  أن (هـذا الكـيان
لـن يــســـتــخـــدم مــفـــردتي االغـــلــبـــيــة
واالقـلــيــة). ودعـا الــركـابـي الى (مـنح
ـكـلف محـمد رئيس مـجـلس الوزراء ا
توفيق عالوي فرصـة لتنفـيذ تعهداته
الــتي قــطـعــهــا عـلـى نـفــسه وابــرزهـا
محاسبة قتلة احملتج والعمل على
تــهــديــد مـوعــد إلجــراء االنــتــخــابـات

بكرة في البالد). ا مهدي الصميدعي

ــشـاريع دجـلــة الـتــرفــيـهي وهــو من ا
تـمـيزة في مـنـطقـة العـرصـات حيث ا
ــعــمــاري احملــاط بــاحلـدائق اإلبـداع ا
ـنـاظر اخلـالبـة . لـيـكون اخلـضـراء وا
ــزايــا مــوقــعــيــة مــنــتــجــعــاً شــامالً 
وطبيعية وبتصاميم هندسية حديثة. 

oKG  `

وقـال بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس ان
ــشـــروع يـــضم عـــدة فــعـــالـــيــات من ا
ـغــلق (شــتـوي _ ــســبح ا ضـمــنــهـا ا
صـيــفي) الـذي يــضم قـاعــات وأجـهـزة
ريـاضــيـة ومــطــاعم مـتــنــوعـة لألكالت
ـية اركـات عـا الشـرقـيـة والغـربـيـة و
وجـلـسـات خـارجــيـة سـاحـرة بـإطاللـة
رائـــعـــة عـــلـى نـــهـــر دجـــلـــة  ومـــوقف
لـلــسـيــارات مـؤلـف من أربـعــة طـوابق
ونافـورة راقـصـة بـطول  35م تتـوسط
شـروع وهـو مـايـعـطي مـيـزة خـاصة ا
لـــلــــقـــريـــة ومــــســـطـــحــــات خـــضـــراء
وكافيـتريـات وقاعـة مناسـبات فـخمة).
ــشـروع فــرص عـمل مــتـنــوعـة ووفـر ا
مـبـاشــرة وغـيـر مــبـاشـرة لـلــعـديـد من
اإلخــتـــصــاصــات لـــيــكـــون واحــداً من
ـتمـيزة شـاريع الـترفـيهـية ا سلـسلـة ا

في قلب العاصمة بغداد.

همـة التي يـتركـز وجودهـا باألساس ا
قـرب احلــدود الــعـراقــيـة  –االيـرانــيـة
خـاصـة ضـمن حـدود نـاحـيـتي مـنـدلي

وقزانية).
 واضـاف اكــرم  ان (احملــمــيــة والـتي
تـمـتـد عــلى مـسـاحــة عـشـرات الـدوا
كن ان تعد فـرصة استـثماريـة رائدة 
تــتــحــول الـى مــرفق ســيـــاحي كــبــيــر
يــنــعــكس ايــجـــابــا في دعم احملــمــيــة
واحلـــفـــاظ عــــلى غـــزالن الــــر الـــتي
انخفـضت اعدادهـا في العقـود الثالثة
ـعــدالت هــائـلــة واقــتـربت ـاضــيــة  ا
كـثـيـرا مـن االنـقـراض بـســبب الـصـيـد
اجلائر وعدم وجود خطط للدعم مبينا
ان احملــمـيــة جــاءت إلنــقــاذ مــا تـبــقى

منها). 
وبـ مـديـر الـنـاحيـة ان (الـكـثـيـرين ال
يــعــرف بــان هــنــاك مــحــمــيــة كــبــيــرة
لـلـغــزالن الـبــريـة في ديــالى وهـذا امـر
يــجب االنــتـــبــاه له والــســـعي إلقــامــة
مرافق سيـاحية داعـمة للـمحمـية التي
تـتـوفـر فـيـهـا كل مـتـطـلـبـات جنـاح اي

يز).  مرفق ســ ياحي 
وتشـهد ضـفاف نـهر دجـلة في األشـهر
ـقـبـلة إفـتـتـاح مشـروع قـرية القـلـيـلة ا

الدوله لـها كـما  احلـصول عـلى عدم
انعة من  ابرامـها من قبل الوزارات
عنية بتنفيذها اخلارجية والدفاع) . ا
يذكـر ان الـوزارة سـعت لـتـطـوير واقع
الـــنــــقل الــــبـــري وفــــتح افق جــــديـــده
للتعاون على الصعيد الدولي فاتخذت
جمـلـة من اإلجـراءات عـبـر  خـطـة عمل
انطلـقت لتـنفـيذهـا هدفت في مـجمـلها
الى تطويـر منظـومة الـنقل البـري عبر
اســطـــول شــاحـــنـــاتــهـــا وحــافالتـــهــا
وتهـيـأتهـا لـتـساهم في نـقل الـبـضائع
والـسـلع بـ الــعـراق والـدول االخـرى
لـتـنـشـيط الـتــبـادل الـتـجـاري وتـعـزيـز
ـردودات االقـتـصـاديـة لـلـبـلـد. ودعت ا
ناحية مندلي  فـي محافظة ديالى الى
استثمار اكبـر محمية طبـيعية للغزالن
البرية في العـراق  واكدت ان احملمية

ات.  تمتد لعشرات الدو
WOFO³Þ WOL×

وقال مـدير نـاحـية مـنـدلي وكالـة مازن
اكرم لــ (الـزمـان) امس ان (الـضواحي
الشرقـية لـناحـية مـندلي تـضم محـمية
طبيـعية لـلغـزالن البريـة هي االكبر في
ـعـرضـة الـعـراق وتـضم غـزالن الـر ا
لالنـقـراض والـتي تــعـتـبـر من االنـواع
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حــصــلت وزراة الــنــقل عــلى مــوافــقــة
ـنــعـقـدة مـجـلـس الـوزراء بـجــلـســته ا
امس الـثالثـاء عـلى مــشـروع اتـفـاقـيـة
مــشـــتـــركــة لـــلـــنــقل  الـــبـــري الــدولي
لالشـخــاص والــبـضــائع بـ الــعـراق

وروسيا االحتادية.  
واعلـن وزير الـنـقل عـبـد الـله لـعـيبي 
موافـقـة مـجلس الـوزراء عـلى مـشروع
اتـــفــــاقـــيــــة الـــنـــقـل الـــبــــري الـــدولي
لالشـخـاص والــبـضـائع بــ حـكـومـة
جـمـهـوريـة الـعــراق وحـكـومـة روسـيـا

االحتادية. 
وقال في بيان تلقته (الزمان) امس ان
(االتفاقـية  تـهدف الى تعـزيز وتـطوير
شـتركـة وحتقيق العالقـات الثنـائيـة ا
تبادلة ب البلدين في مجال نافع ا ا
الــنــقل الــبــري الــدولي لــلــمــســافــرين
والـبـضـائـع خـصـوصـآ  مــجـال الـنـقل
ـــار في اراضي عـــبـــر الــــتـــرانـــزيـت ا

البلدين). 
وتـابع ان (هـذه االتـفـاقـيـة التـتـعارض
مع احــكـام الــدســتـور والــتــشـريــعـات
حــسب مـــا جــاء في تـــدقــيق مـــجــلس
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يـعـرف الـفـساد  بـانه اعـمـال غـير نـزيـهـة يـقوم بـهـا اشـخـاص على
انفـراد او باشـتراك مـجمـوعات ولقـضايـا بحـجم كبـير من الـفساد
ـالي او فــسـاد اداري من خالل اتــخـاذ قــرارات  يـتــرتب عـلــيـهـا ا
ـناصـب يتـمكن من ايـصال اشـخاص الـى منـاصب قيـاديـة وهذه ا
الي على مستوى ارسة الفسـاد ا خاللها هؤالء االشخـاص من 

ختلف انواعه اسباب عديدة من بينها :  كبير   ,وللفساد 
ـنـافـع الـذاتـيـة  –يــعـتـقـد الـبــعض من الـنـاس الــذين يـشـغـلـون  1-ا
نـصب هو للمـنفعـة الذاتية وبـالتالي يـعتبر ناصـب القياديـة بان ا ا
كل عمل يـقوم به يجب ان يـحصل عـلى منفـعة منه مـتناسـيا ان ما
يفعله  مـخالف للقانـون وغمط حلقوق اخرين  وهـكذا ساد الفساد
ـيـز الفـاسـد لـيـتـولى عـلى هـذا  الـنـحـو ومـازال مـسـتشـريـاً. بـل و
مـنـصب قـائـد اداري  فـي مـكان اخـر لـلـتـغـطـيـة عـلى فـسـاده ورغم
مـلفـات الفـساد الـتي قدمـها مـن نواب الى هـيئـة النـزاهة لـكن ليس
هناك من حوسب بدال من احملاسبـة ينقل الى منصب اخر وهو ما
ـــالــيــة حــيث  نــقـل مــديــر عــام من مــصــرف حــصل في وزارة ا
الرشيد ليكون مديرا عاما للشركة العراقية للتام التي يستوجب
نصب ان تكون لديه خبرة ال تقل عن خمس سنوات لشاغل هذا ا

كما جاء في قانون الشركة. 
 2-غـيـاب احملـاسـبـة : ان تـعـدد حـاالت الـفـسـاد وانـتـشـاره بـشـكل
غريـب في كل مفـاصل الدولـة ال يـرى البـعض ان هذا االمـر غريـبا
بـسـبب غـياب الـقـانـون وعـدم تـطـبـيق الـتـشـريـعـات الـقـانـونـية الـتي
حتاسب عـلى جرائم الـفسـاد بكل اشـكاله  وهـو ما ادى  الى عدم

اهتمام الفاسدين بالقانون.  
الية 3-احلماية التي يتمتع بها الفاسدون : كان ديوان الر قا به ا
راجـعة احلسـابات اخلتامـية لدوائر هو اجلهـة الوحيـدة واخملولة 
ـؤسسـات والدوائـر تـستـنـفر كـوادرها ومـؤسسـات الـدولة  وهـذه ا
اليـة واالدارية لتهـيئة احلـسابات والوثـائق التي تثبت احلسابـية وا
صحـة الصـرف وتـناسب االنـفاق مع الـنشـاط الذي انـفق من اجله
ـكـائن او عــمل اسـتـوجـب االنـفـاق او حـتى ـعــدات او ا ــبـلغ او ا ا
نصب التي تستوجب االختصاص واخلبرة . اشغال الوظائف وا
ان الـفسـاد افة تـفـتك بالـدولـة وفي كل القـطاعـات ومـفاصل الـدولة
وقـد  الــتـطـرق الى هــذه الـظــاهـرة كـثــيـرا لــكن الى مـتى  يــكـافـأ
الـفـاسدون بـدل احلـساب نـامل من احلـكـومـة اجلديـدة ان ال تـكون
كـسـابـقـتهـا وان تـعـمل عـلى احالـة  الـفـاسـدين وهي مـلفـات كـثـيره
تمـتد لـسبع عـشرة  سـنة وفي مـختـلف اجملاالت  ووضع حـد لهذه

االفة القاتلة.  

ال جتــدي عـمـلـيـات فض االنـتـفــاضـة بـقـوة الـهـراوات والـرصـاص
فـاالنـتـفــاضـة لـيـست حـزبـاً قــام بـهـا وال كـيـانـاً ســيـاسـاً أو طـبـقـة
ـا هي انــتــفـاضــة شــعب بـكل طــبــقـاته اجــتــمـاعــيـة بــعــيـنــهــا  وإ
االجــتـمــاعـيــة  وان كــان لـلــطـلــبـة اغــلـبــيــة فـيــهـا  وهــذا حـال كل
احلـركــات االنــتـفــاضــيـة في الــعــالم  لـكــون الــشـبــاب هم احملـرك
واجهة األساس لتلك االنتفاضات الرافضة لسياسات األنظمة أو 

االحتالالت بكل اشكالها .
عقـول في عالم  الـيوم الذي اصـبح مكـشوفا نـطق وا فلـيس من ا
بـفـعل الـتـقـنـيـات احلـديـثـة أن يـجـري اسـتـخـدام الـهـراوات لـفـرض
إرادات واشـتـراطـات ضد الـنـهـضـوية الـشـعـبيـة  فـقـد جـاء رئيس
الـوزراء عالوي بديالً لـعادل بـاتفـاق كـيانـات سيـاسيـة أو بدونـها 
هم في ذلك هو ما تعهد به من كـشف ومحاسبة قتلة  600 شاب ا
متظاهر وجرح بحدود الـ 800 عبر النظام والسـياقات القضائية 
وتـكوين حـكومـة مصـغرة مـؤقـتة من الـشخـصيـات الوطـنيـة الكـفؤة
ـنـهــوبـة خلـزيــنـة الـدولـة ومـحـاســبـة الـفــاسـدين وإعـادة األمــوال ا
وتـشـغيـل الصـنـاعات الـوطـنيـة ومـعـاجلة ازمـة الـبطـالـة  ومفـوضـية
ي  ان واجـراء انتـخـابات نـزيـهة بـاشراف ا مـستـقـلة وحل الـبـر
وتــعــهــد أيــضــا إبــقــاء االحــتــجــاجــات في الــســاحــات ومــشــاركـة
ـشـورة والـرأي حول ـتظـاهـرون في ا تـنـسـيـقـياتـهـا ومن يـخـتـاره ا

القضايا األساسية لالنتفاضيون .
نـعتـقد عـلى وفق تركـيبـة الـنظـام القـائم على احملـاصصـة  وتوزيع
الـسـلطـة عـلى االقطـاعـيات الـسـياسـيـة الكـيـانيـة واحلـزبيـة  تـعتـبر
نتفض خطوة عالوي متـقدمة  وقريبة بـشكل جدي من مطـالب ا
 فالبد مـن التعـاطي معـها بـشكل ذكي وديـنامـيكي بـغيـة الوصول
لالنـتـخــابـات فـهـي الـفـيـصـل بـ مـطــالب الـشـعب  مـن جـهـة وبـ
ســيـاســات ومـواقف الــكـيــانـات الــسـيــاسـيــة احلـاكــمـة من اجلــهـة

األخرى.
ـــكــان عـــلى وفق الـــتــكـــوين الــســـيــاسي فــلـــيس من الـــســهـــولــة 
احملاصـصي العـرقي والتـسلـيحي ومـا اكتـسبتـه هذه األطراف من
أمــوال هــائــلــة  أن تــتــنــازل بــشــكل طــوعي عـن مــراكــزهــا  هـذا
مـســتـبــعـد في الــوقت احلـاضــر  إال بـشــرط واحـد وهــو ان تـقـوم
ـنـتــفـضـة بــتـنـظـيم كــيـان سـيــاسي وتـدخل به في كل اجلـمـاهــيـر ا
ـقـبـلـة وحتقق جنـاحـات مـهـمـة  بذلك الـسـاحـات في االنـتـخابـات ا
ـكن للجـماهـير أن تـصوغ بـرنامج حـكومتـها الـذي يقـود السـلطة

الوطنية لبناء الدولة احلديثة . 
إن الــبـقـاء عــلى قـاعـدة نــريـد كل شيء أو ال شيء  هــذه الـقـاعـدة
تــسـتــنـزف الــشـبــاب دمـاءً وحــجـومــاً بـشــريـة وتــدخالت خـارجــيـة
ـــقــابل تــبـــقى ســلــطــة ومــحــاوالت مــحـــلــيــة مــتـــعــددة األوجه  بــا
احملاصـصـة بـكل كـيانـاتـهـا متـربـعـة عـلى السـلـطـة ولـيست مـهـتـمة

تظاهرون في الساحات .  بالوقت الذي يقضيه ا
ـكــان أن يـدرك هــؤالء الـشـبــاب االبـطــال  إنـهم   من الـضــرورة 
قـامـوا بـعـمل لم يـشـهد مـثـله تـاريخ الـعـراق الـقد واحلـديث  ولم
يـتـمـكن أي حزب وكـيـان سـيـاسي ديـني أو راديـكالـي أو وطني أن
يـطــرح مـثل هــكـذا أفـكــار خالقـة بــاسم كل الــشـعب وان يــجـبـروا
ســلــطــات ولــيس ســلـــطــة واحــدة لــلــمــحــاصـــصــة عــلى الــتــراجع
سكوا طالب . وعلى ثوار الساحات أن  واالستجابة للعديد من ا
ـــضــوا الـى االمــام فـي الــتـــعـــبـــئــة ـــا حتـــقق و
الـشــعـبـيــة لالنــخـراط بـاالنــتـخــابـات الــقـادمـة 
ـراقبة شريـطة أن يـبقـوا على أهبـة االستـعداد 
ـــكــلف مــا حتـــقق مـن وعــود رئـــيس الـــوزراء ا

السيد عالوي.. 
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