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ــرأة الـــنــظــر. ومـــا يــتــرتـب عــلى ا
القيام به في احلروب هو احملافظة
عــلى األوالد وتــربــيــتــهم عــلى حب
ـشـاركة في الـوطن والـدفاع عـنه وا
الـــدفــاع عـن وطــنـــهـــا ومـــحـــاربــة
الــشــائــعــات والــطـائــفــيــة وتــقـد
ة عــلى اخلــاصَّـة ــصـلــحــة الـعــامـَّ ا
والــتــعــامل بـــإنــســانــيــة ومــبــاد

سامية.
 وقامت اجلامعات العراقية بتحمل
مسؤوليـتها في التثـقيف والتوعية
بــضــرورة الــتــمــاسك االجــتــمــاعي
وبــــنـــــاء الــــسـالم من خـالل عــــقــــد
ـرأة ـؤتـمـرات. ودور ا الـنــدوات وا
في التربية والتنشئة االجتماعية ال
ـكن جتـاهـله من خالل غـرس قـيم
الــسالم واحملــبـــة والــتــســامح  في
نفوس أطـفالهـا. لهذا كـان االهتمام

مـنـه.  ولـتـسـلـيط الـضـوء عـلى دور
رأة هـذا كان ال بُـدَّ لنـا من  القـيام ا
بـجـولـة ولـقـاء جـهـات عـديـدة كانت
لـــهــــا أســــــــــــــــهــــامــــات في هـــذا

شهد:      ا
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 للمعـلمة والتدريـسية دور في بناء
االنــسـجـام والـتـالحم والسـيـمـا في
تثقيف اجليل القادم وغرس مفهوم
الــــســـلم األهـــلي ودعـم الـــتـــمـــاسك
االجـتــمـاعي. وحتــدثـنــا الـدكــتـورة
شهرزاد العـبيدي من كليـة التربية
قـائـلـة: "لـلـتـدريـسـيـة دور كـبـيـر في
الــتــمــاسـك االجــتــمــاعـي بــتــربــيــة
أوالدهـا وطـلبـتهـا عـلى نبـذ الـعنف
وتـقـبل الـطـرف اآلخـر وفـتح أبـواب
احلــــوار مــــعــــهـم لــــلــــوصــــول إلى
مـشـتـركـات والتـقـريب بـ وجـهات

ـرأة ـسـتـغـربٍ أنَّ تـشـارك ا لــيس 
فـي بــــنــــاء الـــــسالم والــــتـــــمــــاسك
االجتماعي وتسجل حضوراً بارزاً
ــشـــهــد اإلنــســاني ومن في هــذه ا
نـاسب هنا أن نـستـعير مـا أطلقه ا
وزيــر خـارجــيــة نـامــيـبــيــا في عـام
 2000عندما كان يرأس مجلس
األمـن الـــذي صــــوَّت عـــلى الــــقـــرار
تعلق بالسالم واألمن إذ  1325ا
قــــال: "تــــشــــكل الــــنــــســــاء نــــصف
اجملـتــمع... فــلـمــاذا إذن ال يـشــكـلن

نصف احللول"?.
  فـبــعــد عــطــاءهــا وتـضــحــيــاتــهـا
ومــعـانــاتـهــا من اضــطـهــاد وعـنف
وانتـهاكـات ومخـاطر نـزاع ونزوح
بــاتت أمــر مـــشــاركــتــهـــا في بــنــاء
الـــسالم والـــتــمـــاسك االجــتـــمــاعي
والـتـنـمـيــة أمـراً ضـروريـاً مـفـروغـاً

الـفـعلي في بـنـاء الـسلم والـتـماسك
االجــــتــــمــــاعي تــــقـــول:"كــــنــــســـاء
وكـمـنـظمـات لـدينـا شـراكـة عمل مع
احلكومة في تنفـيذ اخلطة الوطنية
لـــــــقـــــــرار مـــــــجـــــــلـس األمن 1325
للـمشـاركة الفـاعلـة للمـرأة وحتقيق
األمـن والـــسالم ونـــؤكـــد أهـــمـــيـــة
ـشتـرك مـا ب الـتـضامن والـعـمل ا
مــؤســـســـات الــدولـــة ومـــنــظـــمــات
ـدني لبـناء مـجتـمع خالٍ اجملـتمع ا
من الــعــنف واإلرهــاب والــتــطــرف
نـــــحـــــرص عـــــلى مـــــبـــــدأ احلــــوار
ومشاركة اجلـميع تعزيـزاً للتعايش
السـلمي وبنـاء مصاحلـة مجتـمعية
واســعـة ونـضـاعف اجلـهـود دعـمـاً
لتـأسيس شراكـات قائمة عـلى مبدأ
ـشـتـرك مـا بـ مـؤسـسات الـعـمل ا
ـدني الـدولـة ومـنـظـمـات اجملـتـمع ا
آخـذين بـنـظـر االعـتـبـار أهـمـية دور
الـــنــســـاء وضــرورة أشـــراكــهن في
مـراكز صـنع الـقرار وتـأكـيد دورهن
ــتـمــيــز في احالل الــسالم وبــنـاء ا
مصاحلـة حقيـقية وخلق مـسؤولية
تـضـامـنـيـة تـشمـل اجلمـيع من دون
تمييز أو إقصاء عن طريق مراجعة
السياسات والتشـريعات وتنفيذ ما

يضمن ويعزز حقوقهن".
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وعمَّ حتـقق من اجنـاز السـيـمـا بـعد
تــطــبــيق اخلـطــة الــوطــنـيــة لــقـرار
مجلس األمن  :1325تؤكد "حتس
ـرأة في الـعـراق ليـس سهالً واقع ا
لـــكن هــنــاك خـــطــوات جــادة بــهــذا
االجتــاه وهـــذا يــعـــطــيـــنـــا الــدعم
ـواصلـة تنـفيـذ اخلطـة وهذا بـحدّ

ذاته منـجز مـثل وجود فـريق غرفة
ــثــلـي الـوزارات الــعــمــلــيــات من 
ـنــظـمــات وبــإشـراف من مــكـتب وا
رئيس الوزراء وهذا الـفريق يتابع
تـنفـيذ اخلـطة الـوطنـية لـلقـرار عبر
تـقاريـر الـوزارات وخطـة الـطوار
ـعـنــيـة بـالـنــازحـات كـذلك وجـود ا
ــــتــــابــــعــــة شــــراكــــة مع جلــــنــــة ا
صاحلة الوطـنية باإلضافة إلى وا
ــرأة اســتـــحــداث دائــرة تــمــكــ ا
ووجــود خــطط وزاريــة عــلى ضـوء
اخلـطـة الــوطـنـيـة تــعـمل الـوزارات
عــلى تــنــفــيــذهــا وفق الــتـخــصص
واحلـاجـة والــتـنـســيق مع قـنـوات
تـلــفــزيــونــيـة وإذاعــيــة لــلــتــعـريف
ـرأة في بناء األمن باخلطط ودور ا
وتـعزيـز التعـايش الـسلمـي".وتقول
مـديــرة مـنــظـمــة شـمس الــشـمـوس
مـــنى الــعــزاوي:"قــامـت مــنــظــمــات
ـــــدنـي في الـــــعـــــراق اجملـــــتـــــمـع ا
ـبــادرات لـلـوصــول إلى مـخــتـلف
الـشـرائح لتـعـزيز مـباد الـتـعايش
ـنــاطق الـتي تـعـاني الــسـلـمي في ا
من الـعـنف. والـتركـيـز أنَّ التـعـددية
تـــــســــــهم فـي ثـــــراء الـــــتــــــمـــــاسك
االجـتـمـاعي وتـؤسس عـلـى مـفـهوم
الــتــنــوع وأحــقــيــة كلّ شــخص في
فـرص مــتـســاويــة دون الـنــظـر إلى
خـلـفـيـته الديـنـيـة أو السـيـاسـية أو
الــعـــرقــيـــة. وفــيـــمــا يــخـص بــنــاء
الـقــدرات نـظــمـنــا وبـالـتــعـاون مع
مــنـــظـــمــات دورات تـــدريـــبـــيــة في
مــجــاالت حـلّ الــنــزاعــات واحلــوار

والتنمية".
وعملت الـكثيـر من اإلعالميات على

يــدرك أهـمــيــة االخـتالف ودوره في
إثـراء التـنـوع اخلالَّق في اجملـتمع
فـاحلـيـاة هي أنـا وأنت ولـيس إمـا
أنا أو أنت واالختالف في الرأي ال
يعني اخلالف ب أبناء الوطن بل
يكون مصدر قوَّة لـلمجتمع وتنوُّعًا
في إطـار الوحـدة اجلامـعة ألبـنائه
فـلــمـاذا يُـحــول إلى مـصــدر ضَـعف
لـــلـــمـــجـــتـــمـع وتـــمـــزيقٍ لـــوحـــدته
وتماسكه?!.ويجب أن يـكون لسلطة
ن اجملـتمع دور بـارز في الـتـصدي 
يـــــنــــشــــر هــــذا الــــفــــكـــــر من خالل
تـشـريــعـات اجـتـمـاعــيـة وقـانـونـيـة
رادعة تـعمل عـلى صيـانة اجملـتمع
ووحــدته". وتـــضــيف: "نـــشــرت في
الــصـحـف احملـلــيــة حتـقــيــقـات عن
ــرأة أثــنــاء مــعــانـــاة الــنــازحـــة وا
احلــــروب وتـــعـــرضــــهـــا لـــلــــعـــنف
واالعــتـــداء اجلــنـــسي وطـــالــبـــنــا
كــصـحــفـيـات بــضـرورة حــمـايــتـهـا

وتوفير األمن لها".
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ـرأة الــعــراقـيــة خــطـوات حــقـقـت ا
مــتـقــدمــة في اجتـاه بــنــاء الـسالم
وعـدّت ركـنـاً أساسـيـاً في الـتـماسك
االجــتــمــاعي في أثــنــاء الــنــزاعـات
وبـعــدهـا لــكن يــبـقى هــذا اإلجنـاز
ـزيد دعم الـنـسـوي بـحـاجـة مـاسـة 
حكـومي ومنـظمـاتي والضـغط على
ـعـنـيـة لـتـشـريع قـوانـ اجلـهـات ا
داعـمـة لـلـمـرأة.واجملـتـمع أحـوج ما
ــؤثــر يــكـــون لــنــصــفه الــفــاعل وا
وبتمكينه وتقـويته يصبح مجتمعاً
عــزيــزاً مـتــطــوراً يــنــعم بــالـســـالم

واألمن االجتماعي.

الـــكـــبـــيـــر بـــاألســـرة كـــمـــؤســـســـة
اجــتـمـاعــيـة يــقـوم عـلــيـهـا الــنـظـام
االجــتــمــاعي كــلّه حــيث تــمــثل األم
ركـنـاً مــهـمـاً في بـنـــــــائــهـا فـتـقـوم
بـــدور الــضـــبط االجــتـــمــاعـي كــمــا
تـــتــــولى حـــراســــة قـــيم اجملــــتـــمع

وتنميتها".
فيـما تـقول د. هـدى جاسم من كـلية
اإلعالم: "غــيــاب الـتــعــايش األهــلي
ـشــتـركـة يـعــني تـشـظــيـاً لإلرادة ا
والـــذاكــرة اجلـــمــعـــيــة. وهـــذا هــو
ــعـنى الــرديف لــضـيــاع الـهــويـة ا
وفـقـدان الـوطن لـرســالـته فـالـسـلم
األهـلي ال يبـنى بـنزعـات االستـفراد
ــبـاد الــشـراكـة ـا  واإلقـصــاء إ
والـتــعـاضــد وإزالــة الـضــغـائن من

النفوس.
شتـرك والسلم األهلي ال فالعـيش ا
ــتــحــرر يــتــحــقــقــان إال بــالــفــكــر ا
ــــعــــرفي الــــرافض ــــســــتــــوى ا وا
للتفاضل والتمييز كما اليتحقق إال
من خـالل نظـام اجـتـمـاعي مـتـكـامل
ومـتطـور. وهذا مـانحـاول أن ننـقله

لطلبتنا وأبنائنا في اجلامعات".
الـنـاشـطـات في مـنـظـمـات اجملـتـمع
ـدني  ولـلمـشـاركـات في منـظـمات ا
دني دور بـارز في تعزيز اجملتمع ا
رأة في عمليات السالم ورفع دور ا
الـــوعي حـــول أثـــر الـــصــراع عـــلى
النـساء باإلضـافة إلى إقـامة ندواتٍ

وورشٍ ومؤتمراتٍ لهذا الغرض.
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وبـهـذا الـصـدد إلـتـقـيـنـا سـكـرتـيـرة
ــرأة الــعـراقــيــة شـمــيـران رابــطـة ا
ــرأة مـــروكل لــتـــحــدثــنـــا عن دور ا

إشـاعـة ثــقـافـة الـتــسـامح واحلـوار
وتـــقــبل اآلخــر بــ أبـــنــاء الــبــلــد
وبــرزن مـعــانــاة الــنــازحـات ودعن
عــبـر وسـائل اإلعالم اخملــتـلـفـة إلى
ضـــرورة احلـــفــــاظ عـــلى تــــمـــاسك
اجملــتـــمع والــســلـم األهــلي.وبــهــذا
الشأن تقول اإلعالمية براء وعد من
فـــضـــائــيـــة األنـــوار: "لـــلــعـــراقـــيــة
خـصـائص تـعـدّ ركـنـاً أسـاسـياً في
الــتـــمــاسك االجـــتــمـــاعي والـــســلم
األهـــلي فـــهي عـــنـــصـــر الـــتـــوازن
باجملتمع; كونها القاعدة األساسية
لألســــرة والـــتي مـــنــــهـــا تـــتـــجـــذر
الـــعـالقـــات األســــريـــة. وتــــمـــيـــزت
الـعــراقـيــة ولــصـفــات مـجــتــمـعــهـا
ولــلـظــروف الــتي مــرّ بـهــا الــعـراق
بـخـصـائص: الـتـصـاقـهـا بـالـبـيـئـة
عـاطـفتـهـا حنـانهـا تـمسـكـها بـقيم
جـمـلهـا جـعلت من كـثـيرة وهـذه 
الصـعب تغيـير منـظومتـها القـيميَّة
والبـيئـيَّة; وبذلك تـكون عـنصراً في
التـماسك والسـلم لعدم الـقدرة على
الـتــأثـيــر عــلـيــهـا وقــبــول مـايــهـدد
مــنــظـــومــتــهـــا; لــذلك لم تـــســتــطع
أجـــــنـــــدات تـــــهـــــد الـــــســـــلم من
اسـتــخــدامــهـا وجــعــلــهـا عــنــصـراً
خملـطـطـهـا إال فـيـمـا نـدر. وتـضيف:
"قــدمـنـا بـرامج ولـقـاءات تـدعـو إلى
الـــتــســامح والــتــعـــايش الــســلــمي
واحلـــفـــاظ عـــلى الـــســـلم األهـــلي".
وتـقـول الـصـحـفـيـة سـاهـرة رشـيد:
"تــســاعــد الــكــتــابــات اجلـادة عــلى
تــغــيــيــر االجتـــاهــات الــعــدوانــيــة
لــلــمـجــتــمع وتـعــمل عــلى تــنـمــيـة
الـوعي وحتـويـله إلى وعي حـقـيقي
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تـعـلن رئـاسـة جـامعـة كـركـوك عن اجـراء مـزايـدة علـنـيـة لـتـأجـير (حق
صادف ٩  /  ٥  /  ٢٠١٨ الـتصويـر) في كليـة القانـون يوم االربعـاء ا
الـسـاعـة الـثـانـيــة عـشـر ظـهـرا في رئـاسـة اجلــامـعـة فـعـلى الـراغـبـ
ـزايـدة الـعلـنـيـة مـراجـعـة شـعبـة الـعـقـود احلـكـومـية في االشـتـراك بـا
ـبـلغ قدره رئـاسة اجلـامـعة السـتالم نـسـخة من الـشـروط لـقاء وصل 
(١٥٠٠٠) خمسة عشر الف دينار فقط غير قابل للرد يتم دفعه في كلية

زايدة اجور نشر واالعالن . القانون ويتحمل من ترسو عليه ا
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ناقصة (٢) تنمية اقاليم لعام ٢٠١٧ محافظة ذي قار رقم ا
العقود احلكومية 

العدد/ ٦٧١
التاريخ  ١١ / ٤ / ٢٠١٨
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ـتـضـمن االعالن عن مــنـاقـصـة مـشـروع (انـشـاء شـوارع احلـاقـا بـاعالنـنـا الـعــدد٥٦٤ في ٢٦/ ٣ / ٢٠١٨ وا
ـقـتـضـيات وارصفـة سـومـر االولى والـثـانـية والـفـداء والـتـضـحـية واالمـن الداخـلي (اجملـمـوعـة الـثـانيـة) و
ـصلـحـة العـامـة والتاحـة اكـبر فـرصـة للـشـركات لـتـقد الـعـطاءات تـقـرر تمـديـد تاريخ الـغـلق ليـكـون يوم ا

صادف ١٩ / ٤ / ٢٠١٨ لذا اقتصى التنويه. اخلميس ا
مع التقدير
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فـقـدت مـني الـهويـة الـصـادرة من جـامعـة كـركـوك بأسم
ن يــعـثــر عـلــيـهـا Ê«d?J??¹œ X−??N?Ð b??¹—œ الــرجـاء 

صدرها. تسليمها 
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يومنا هـذا وتعتمـد عليه عبارة عن
ــــهــــام افـــــكــــار انـــــيه وكل هـــــذه ا
ـسـؤولــيـات والـنـشــاطـات تـلـزم وا
الـكـتل  واالحـزاب بـطرح بـرامـجـها
ومشاريعـها االنتخابـية التي تكون
عــلى اولـــويــات اهـــدافــهـــا كــرامــة
االنسان العـراقي وسعادته وعيشه
الـكـر  ب اهـله وفي وطـنه و من
هــنــا تــأتي احلــاجه الـى انــتــخـاب
قدوره تشكيل ان قوي مؤهـل  بر
سـلــطـة تــنـفــيـذيـة مــهـنــيـة مــهـابـة
حتـتـرم قـراراتهـا قـادرة عـلى فرض
األنظمـة والقوانـ وتطبيـقها على
اجلـمـيع بـدون انـتـقـائـيـة او تـردد
وامام العراقـي  فرصتـهم الكبيرة
في حتـقـيق رغـبـاتـهم وتـطـلـعـاتـهم
وطــمـوحـاتـهـم  من خالل صـنـاديق
االقــتــراع فــهي الــفــيــصل واحلــكم
بشـرط ان يحـسن النـاخب خياراته
ويــنـــتــخب االصــلح لـــيــضــمن حل
ـشـاكل مـعـضالتـه وايـجـاد حـلــول 
اخلــدمـات والــكـهــربــاء  ومـحــاربـة
الـفـسـاد بطـرق قـانونـيـة وميـدانـية
عــــــمــــــلــــــيــــــة ولــــــيس بــــــالــــــكالم
والــــتـــــصـــــريـــــحــــات واالحـــــاديث
ـمـجوجـة  والعـبرة ان اإلنـشائـية ا
ان تـلك عشـرات من اعضاء الـبر
اصـــحــــاب اخلـــبـــرة والـــتـــجـــربـــة
ــهـنــيـة والـوطــنـيـة وتــراكـمــاتـهـا ا
ولـيـست العـبـرة امـتالك  جيش من
الـنـواب بـهـذه االعـداد الـتي تـشـكل
عـبئـا  باهـظـا على مـيزانـية الـدولة
وترهقها اعداد غير معقولة تشجع
 عـــلـى الـــفــــســـاد والــــتـــنــــاحـــرات

مــقـــتــدرا عـــلى تـــصــريف مـــهــامه
ـان الـتــشــريــعـيــة والــرقــابـيــة بــر
بـأعــضــاء يــحــتــرمــون الــدســتـور
ويطـبقـونه على انفـسهم ويـتمسك
ان  يحترم به وال يتجاوز عليه بر
اعـضـاؤه قـسـمــهم ويـصـرفـون كل
الــلــوائح واألنـــظــمــة والـــقــوانــ
بـــوطـــنــيـــة وشــجـــاعــة  واخالص
ــعـاجلـة  كل االخــفـاقـات وكـوارث
الــفـســاد وتــردي اخلــدمــات وهـذا
يــــتــــطـــلـب ان تـــعــــلن كـل الـــكــــتل
بــرامـجــهـا  االنــتـخــابـيــة  وتـكـون
حـاضــرة في حــمالتـهــا الـدعــائـيـة
بــرامج واقــعــيـة مــدروســة  تــلـبي
حاجة الـناس ومتـطلبات االصالح
االقـــــتـــــصـــــادي واالجـــــتـــــمـــــاعي
والـسـيـاسي بـرامج يـلـوح ويـظـهر
ـــشــروع الـــوطــني مـن خاللــهـــا  ا
لـلــدولـة وخــارطــة طـريق ال صالح
اخلــــدمـــات والــــبـــنــــاء واالعـــمـــار
واالســــتــــثـــمــــار بــــرامج حتــــصن
الــســيــادة الــوطــنــيــة وحتــمــيــهــا
وحتـتــرمـهــا وحتـافظ عــلى هــيـبـة
الـدولـة يـعـنـي ان تشـكـل احلـكـومة
ــقـبــلـة وامــامـهــا خـارطــة طـريق ا
ولــديــهــا مــشــروع وطــني  واضح
ـسيـرة الـدولة و يـكـون دليل عـمل 
تــنـــفــيــذ خــطــطـــهــا واجنــازاتــهــا
قـبلـة  واجلميـع يعرف لـلمـرحلـة ا
عـدم امـتالك الـدولـة العـراقـيـة بكل
ســلــطــاتـهــا وكــتــلــهــا واحــزابــهـا
مـشروعـا وطنـيا حـقيـقيـا وخارطة
طريق منهجية سياسية اقتصادية
اجــتــمـاعــيــة مـنــذ االحــتالل حـتى

تعـيش في العـراق مكونـات عديدة
بـحـاجـه لـضـبط ايـقـاع تــعـايـشـهـا
وامنها وحقوقها  بإعالء الدستور
واالنــظــمــة والــقــوانــ وتــطـبــيق
الـشـرعـيـة عـلى اجلـمـيع  لـتـصـبح
فـــوق كل شـيء بـــفـــرض ســـلـــطـــة
الـدولة وهـيبـتهـا   ليـتحقـق العدل
واالنـــصـــاف  وتـــكـــافـــؤ الـــفــرص
ـان لـلـجـمـيـع  وهـذا  بـحـاجـة لـبـر
ــهــنــيــة وكــفــاءة قــوي مــتــمــيــز 
اعـــــــــضــــــــائـه  وخــــــــبــــــــراتـــــــــهم
واخـــتـــصـــاصـــاتــــهم وجتـــاربـــهم
الـــقــيـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة ومــا
يــحــمــلــونـه  من ثــقــافــات خــاصـة
ان بهذه وعامة وعندما يكون البر
ـــقـــدوره ـــواصـــفــــات  يـــكـــون  ا
صــنـاعــة و انـتــاج حـكــومـة قــويـة
بــــكـــفـــاءة وزرائـــهـــا ونــــزاهـــتـــهم
وارادتـهم الـوطنـيـة حكـومـة براس
وقــائــد شـــجــاع لــديه من اخلــبــرة
وحـكمـة القـيادة واتـخاذ الـقرارات
ـسؤولـية ما فـيه الكـفاية وحتمل ا
لــقـيــادة الـدولــة واجملـتــمع يــعـني
بـــحــاجــة لــرئـــيس مــجــلس وزراء
بتـاريخ قيـادي سيـاسي اجتـماعي
ال غـــبــار عــلى نــزاهـــته وتــاريــخه
طلوب النضـالي واالداري يعنـي ا
رئـيـس مـجـلس وزراء مـعـروف من
قبل الـعراقـي ومحـترم والـفرصة
مــــتــــاحه امــــام الــــعــــراقـــيــــ في
ـقــبـلـة ـانــيـة ا االنــتـخــابـات الـبــر
لـــتــحــقــيـق هــذه االهــداف بــوضع
قــطــار االنـتــخــابــات عـلى الــســكـة
انـا مؤهال الـصح  بانـتـخابـهم بـر

قدورهم فـتح انسدادات العـملية
الـسيـاسيـة  وحل جمـيع اخلالفات
فيما بينهم بدون وساطات اجنبية
الن الـدولـة الـعـراقـية عـنـدمـا يـكون
قـادتـها الـسـياسـيـون خبـراء يـكون
انـها وحـكـومتـها  عـلى قدر من بـر
الكـفاءة في فـتح  االبواب امام حل
ـــشــــاكل  ال خـــراج الـــعـــراق  من ا
ازمــاته وانــتــشـال الــعــراقــيـ من
بـــؤســهـم وفــقـــرهم ومـــعـــانـــاتــهم
وحتــقـيق سالمـة امـنـهم وعـيـشـهم
ــــشـــــتـــــرك الن نــــوع الـــــقــــادة و ا
ان له السياسي واحلكومة والبر
االثـر الــكــبــيــر عــلى بــنــاء الــدولـة
واجملـتــمع واالقـتــصـاد  واحلــفـاظ
ـال العـام وهي مهام وطـنية على ا
واخالقـيه  ومن هـنا يـأتي الـتأكـيد
عـلى اهــمــيــة اخـتــيــار الـنــاخــبـ

ـرشـحـ  االصـلح  واالجنح من ا
والـــــنــــــاخـب اول من يــــــتـــــحــــــمل
ـــســـؤولـــيـــة وخـــاصـــة في هـــذه ا
ـفـصـلـيـة من تـاريخ االنـتـخـابـات ا
الـــعـــراق وحـــيـــاة الـــنـــاس الـــذين
ينشدون االصالح والتغيير في كل
اجلـــوانـب خـــاصـــة فـي اجلـــوانب
اخلدمـية السـياسية واألمـنية وهم
اي الــنـــاخـــبـــ هم  من يـــتـــحــمل
اجالس  من يـستـحق عـلى كراسي
ـــقـــبل  وبـــضـخ دمــاء ــان ا الـــبـــر
جديده لتحـقيق شيء جديد وليس
كــــمــــا حــــدث ومــــر عــــلــــيــــنــــا في
االنـتـخـابـات الـسـابـقـة وبـات الـكل
يــتــحــدث عن الــنــزاهــة ومــحــاربـة
الــفــســاد والــفــاسـديـن ولم نــعـرف
وحـتى االن وبـشـكل رسـمي من هم
الـــفـــاســـدون  بـــعـــد ان مل وســـئم
الــعــراقـــيــ الــشـــعــارات ومــئــات
ـلـيـارات تـبـخـرت وال يـعـرف لـهـا ا
طريق واالن لنوضح ونؤكد حقيقة
اساسـية مهـمة ال اصالح وال تـغير
وال تقدم واقعي مـيداني ما لم تكن
ـانـيـة صـادقـة هـنـاك مـعـارضــة بـر
ان اصـيلـة غـيـر شـكـلـيـة  في الـبـر
الــقـادم الن عــدم وجــود مــعــارضـة
ذهبية يعني هيمنة احملصصات ا
الطائفية العـنصرية الفاسدة  على

سلطات الدولـة ومواقعها  وتقاسم
ـــنــــافع  واحلـــقــــيـــقـــة اذا اردنـــا ا
ـانـيـا قــويـا نـزيـهـا يـؤدي دوره بـر
التـشريـعي والرقـابي بشـكل رص
يــتـــطــلب ان تــكــون فــيه مــعــارضه
مشـروعة ضمن الـنظام الـدمقراطي
وهــــذا ال يــــتـــحــــقـق اذا لم يــــتـــرك
ويـغـادر الـنـاس الـيـاس ويـخـرجـوا
الى االنتخابات ليطردوا الفاسدين
ـانا وحكومـة بهوية وينتـخبوا  بر
وطـنيـة نـقـيـة واضـحـة لـبـنـاء دولة
ـوذجــيـة  بــعـد ان يـئس عـراقــيـة 
ـانية النـاس من اداء الدورات الـبر
الـسـابقـة وحـكومـاتـها الـتي فـشلت
في حتــمل مـســؤولـيــاتـهــا بـعـد ان
شـكل اداؤهـا رايا عـامـا سلـبـيا من
ـواطــنـ اجتـاهــهـا  بـسـبب قـبل ا
فــشـــلــهـــا في مـــعــاجلـــة االزمــات 
والــــعــــراقــــيــــ الــــذين خــــرجــــوا
لالنـــتـــخـــابـــات وصـــوتـــوا هم من
ـسـؤولـيـة االولى بـسـبب يـتـحـمل ا
مثليهم في خياراتهم غير الدقيقة 
ان ان الن اختيار اعضاء البر البر
ـقـبل بــحـاجـة الى ارادة شــعـبـيـة ا
وطــنـيـة نــاضـجـة لــلـحــصـول عـلى
قـدورها  تنفيس ان وحـكومة  بر
ـــتـــوتـــرة  احلـــيـــاة الـــداخـــلـــيـــة ا
واحملــتـقــنـة لــلـمــواطـنـ فـي كـافـة
ان وحكومة تتمكن من اجملاالت بر
احداث تغـييرات حـقيقيه في االمن
واالقـتــصـاد واخلــدمــات  وهـذا لن
ـان يـحــدث اذا لم يـكــون هـنــاك بـر
وحـكـومــة  بـدون مـشـاكل مــفـتـعـلـة
ـنافع وصـراعـات عـلى الـسـلـطـة وا
ـكـاسب  الـشـخـصـيـة واالطـمـاع وا
الــغـيـر مــشـروعـة كــمـا نــشـهـده كل
اربـع ســـنــــوات صـــراعــــات لم ولن
تــتــوقف وهي مــســتــمــرة الــفــسـاد
وغـيـاب رجـال الـقـيـادة والـسـيـاسة
واالقـتـصـاد احلـقـيـقـيـ الـرواد كل
من مـــوقـــعـه  قـــادة ومـــســـؤولـــون
ــســـؤولـــيــة يـــحـــتــرمـــون شـــرف ا
انا ويتمـسكون بهـا يعني نريـد بر
ـواطـن من وحـكـومـة ال تـسـتـفـز ا
ـال الـعـام خالل الـفـسـاد وســرقـة ا
والتـجاوز عـلى األنظـمة والـقوان

واالصـــطـــفــافـــات  بـــقـــدر مــانـــحن
بحـاجة له من الـيات عمل وتـنسيق
لـتـسـيـر وتــصـريف اعـمـال مـجـلس
الـنــواب الــتـشــريــعـيــة والــرقـابــيـة
ـقدورهـا قيادة وتـشكـيل حكـومة  
الــبــلــد  وبــنــاء اجملــتــمـع  وتــقـد
ـوقـراطـية اخلـدمـات واحـتـرام الـد
وتـطبـيق األنظـمة والـقوانـ وبناء
اقـتـصاد رصـ وسـيـاسة خـارجـية
وداخـليـة متـوازنة تـمنع الـتدخالت
اخلـارجـيـة في شـؤونـنـا  الـوطـنـية
وعـدم الـســمـاح  لـلـمــال الـسـيـاسي
بـكل انـواعه خـاصـة اخلـارجي مـنه
ــصــيــرنـــا وقــراراتــنــا لــلــتـالعب 
الــوطــنــيــة الــســيــاديــة  وعــيــشــنـا
ـشـتــرك وتـرك الـعـراقــيـ الـقـيـام ا
بـحل  خالفاتـهم بأنـفسـهم علـما ان
وقـوع اخلالفــات مـسـألـة طــبـيـعـيـة
والسيما اثناء  التحالفات وتشكيل
الـسـلـطـة الـتشـريـعـيـة والـتـنـفـيـذية
التي من الضروري ان تكون الرؤى
واضحه لـدى الكـتل واالحزاب وهم

يخوضون العمليات االنتخابية.
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والـــوطن غــيــر مــســـتــقــر ومــازالت
ـؤامـرات من حتــيط به اخملـاطــر وا
ــطـلــوب ان ال تـؤثـر كـل صـوب  وا
كل هـــــذه الـــــعـــــوامـل واخلالفـــــات
والــتــجـــاذبــات الــســيـــاســيــة عــلى
االنــتــخـابــات  والـنــاس بــانـتــظـار
ـان وحـكـومـة قـويـة بـعد ظـهـور بـر
االنــتــخــابــات  تـلــبي طــمــوحــاتـهم
وتعالج مشاكلهم وترفع  احليثيات
عــنــهـم وحتــقق تـــطــلــعـــاتــهم ومن
يــنـــتــظــر هـــكــذا اصالحـــات عــلــيه
تـوخي احليـطـة واحلذر والـدقة في
ـثلـيـة لـيكـونـوا اعـضاء انتـخـاب 
ـان ـقـبل اعـضـاء بـر ـان ا في الـبـر
ـــقـــدورهـم  بـــنـــاء مــجـــتـــمـــعـــهم
ودولـتـهم وحـمـايـة وطـنـهم ومـالهم
الــــعـــام وقــــبل كل شــــيئ احــــتـــرام
مـواطـنـيهـم من خالل احلـرص على
تـقـد اخلـدمات لـهم  وهـذا ايـضا
يـــعــتــمــد عـــلى خــبــرة وامـــكــانــيــة
الـفـرقـاء السـيـاسيـ  عـلى تـرطيب
االجـــواء فـــيــمـــا بـــيـــنــهم لـــيـــكــون

ال نـــريـــد مـــســـؤولـــ يـــكـــيـــلـــون
كيالـ  والفرصة الـيوم متاحة
امـام الـعـراقـيـ وخلـيـاراتـهم  في
انتقاء   الـعناصر الـكفوءة اجليدة
الـتي تـمـكنـهم في االنـتـخـابات من
ـان ــقـاعــد ال عــضــاء بــر حــصــد ا
يــتـــمــتـــعــون بـــالــنـــزاهــة واحلس
الــوطــني وهــذا يــلـزم الــعــراقــيـ
بـالـذهاب الى االنـتـخابـات  لـكسب
اصــواتــهم واحلــفــاظ عــلــيـهــا من
السـرقة والـضيـاع   وعلـى الطرف
ـــــطـــــلـــــوب من الـــــكـــــتل االخـــــر ا
عنـية بقيادة الـعملية السيـاسية ا
الــسـيــاســيـة والــدولــة  الـتــصـالح
والتناغم والتعاون فيما بينها من
اجـل احلـــفـــاظ عــلـى الـــســـيــادة و
ـــصـــالـح الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــلـــيـــا ا
والـتـصـالح مع مـواطنـيـهم بـكشف
احلــــقــــائق لــــهم ومــــد اجلــــســـور
والـتـواصل مـعـهم  لـيـصـطـفوا اي
ـــــــواطــــــــنــــــــ مع دولــــــــتــــــــهم ا
ويساعدونـها بعد ان فـقدوا ثقتهم
بــقـيــاداتـهم الــتي غــابت الـنــزاهـة
والشـفافيـة عنـها ودارت الشـبهات
حـولــهـا  وتـقــطـعت اجلــسـور بـ
ــواطـنـ ـان واحلـكــومـة وا الـبــر
واصــبـحت الــعــزلـة واضــحــة بـ
الــطــرفــ  والــعــراقــيــون شــرفــاء
شجـعان كـانوا اشـجع وانظف من
ـانـاتـهم وقـادتهم حـكـومـاتـهم وبـر
بعد ان ضـحوا  بالغـالي والنفيس
وسالت دماؤهم انهار من الوطنية
ـــــــان مـن اجل والـــــــشــــــــرف واال
احلــفـاظ عــلى امــنـهم وســيــادتـهم
ـــشــتــرك وحــريـــتــهم وعـــيــشــهم ا
وقــيــمـهـم الـروحــيــة واإلنـســانــيـة
احلــقـيــقــيـة وهم يــقــاتـلــون ابـشع
صـــــور االرهــــاب والـــــتـــــكــــفـــــيــــر
وانـتـصـروا عـلـيـهـا يـوم وقف لـهم
الـعالم احـتـراما واجـالال و تقـديرا
واعجابا بتضحياتهم وشجاعتهم
وعلى القادة والسياسي  احترام
هــذه كل هــذه الــتـضــحــيــات الـتي
قـــدمــــهـــا الـــعـــراقــــيـــون من خالل
ـــســؤولــيــة تــمـــســكــهـم بــشــرف ا
والـتــحـلي بـالــشـفـافـيــة والـنـزاهـة

ــواطــنــيــهم وتــرك وااللــتـــصــاق 
ال التـعـالي وبـهـرجـة الـسـلـطـة وا
بــاســتــحــضــارهم دمــاء الــشــهـداء
االبــرار وتــضــحــيــات الــعــراقــيــ
وصــبـرهم عـلى مـدى عـقـد ونـصف
مـن الــــزمـن وهــــذا يـــــتــــطـــــلب من
قـبـلة ان ـرشـحـ لالنتـخـابـات ا ا
يـدركــوا هــذه احلـقــائق ومـعــانـات
وصــــبــــر الــــعــــراقــــيــــ وآالمــــهم
وارهــــاصــــتــــهم وفــــقــــرهـم وعـــدم
اســتــقـــرارهم وضــيــاع حــاضــرهم
ومستقبلـهم اجملهول  بان يجعلوا
رشـح من انفـسهم مقـاتل اي ا
شجعـان مستعـدين خلوض معارك
احلــــرب عــــلى الــــفــــســــاد  ورداءة
اخلـدمــات وحل االزمـات واحلـفـاظ
واطن على امن الوطن وسالمة ا
ـــال الــعـــام يـــعــني مـن يــرشح  وا
لالنـتخابـات علـيه ان يعـلم و يدرك
انـه قـادم عــلى حــروب شــعـواء مع
الفـاسدين وضـد الفـساد والـتخلف
واعداء الـعراق والعـراقي  بـعيدا
عن الــتـفــكــيــر بــحــســابـات الــربح
واالمتـيازات اخلـرافيـة  ولتـحس
اوضـــاعـــهم  بـــجـــوازات الـــســـفـــر
الـدبلومـاسيـة  وبهـرجة احلـمايات
ـصــفـحــة  والـنــظـر والــسـيــارات ا
لــــلـــمـــواطــــنـــ من خــــلف زجـــاج
ـظـلـلـة وكل هـذا عـلى سـيـاراتـهم ا
حساب فقراء العراقي والعاطل
عن العمـل بعد ان ادرك الـعراقيون
ان من فــرقـــهم هـم الــســـيــاســـيــ
انـفـســهم سـواء من كــان مـنـهم في
ان او احلكـومة وفي مـختلف البـر
ـسـؤولـيـة  والـسـؤال هل مــواقع ا
بــإمــكـان الــعــراقــيــ ان يــلــعــبـوا
دورهـم الـــوطــــني ويــــتــــحـــمــــلـــوا
اسي مـسؤولـياتـهم بـعد كل هـذه ا
قبل انـهم ا في اختـيار اعضـاء بر
ـقـدورهم االنـتـقـال نـقل اعــضـاء  
نوعيه بأحوال الـناس نقله  حتقق
طـمـوحاتـهم في االصالح والـتـغـير
تـعـوضهـم صبـرهم ومـا نـزفوه في
ظل االحـتالل و الـتكـفـيـر واالرهاب
والـــفـــاســـدين من الـــســـيـــاســـيــ

واحلكام?.   


