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{ طــهـــران - أ ف ب - قــبـل أربــعــ
عـامـا في  16كـانــون الـثــاني/يــنـايـر
 1979وحتت ضــغط الــشــارع غــادر
الـشـاه ايـران دامع الـعـيـنـ لـتـنتـهي
بـذلك حـقـبـة مـلـكـيـة اسـتـمـرت 2500

عام في ايران.
ـنفى نهـاية حكم وجسد رحـيله الى ا
ساللة بهـلوي الذي اسـتمر  53عاما
ومــهـد الــطــريق أمـام عــودة آيــة الـله
اخلـــمـــيــــني وقـــيـــام اجلــــمـــهـــوريـــة

االسالمية في ايران.
وكانت أيضا بالنسبة للشاه اخمللوع
بداية رحـلة ضيـاع طويلـة انتهت في
الـــــقــــــاهــــــرة حـــــيـث تـــــوفـي في 27
تـــمــوز/يـــولــيــو  .1980في مـــا يــلي

رواية فرانس برس لذلك اليوم.
 16كانـون الـثاني/يـنـاير ) 1979اف
ب): تواجه ايـران اآلن مصـيرهـا. فقد
غـادر الـشـاه وحــرمه بـعـيـون دامـعـة
طهـران الـثالثاء عـنـد السـاعة 09,45
ت غ في رحـلــة يـرى مـراقــبـون أنـهـا

بال عودة.
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ـان وقــبل ذلـك بــسـاعــات مــنـح الــبــر
الثقة حلكومـة رئيس الوزراء شهبور
ـصيـر الـبـلد بـخـتيـار الـذي أمـسك 
لــكن الى مــتى? وقــال الــشــاه قـبل أن
يــصــعــد الى طــائــرته الــبـويــنغ 707
التي يقودها بنفسه "أنا متعب جدا".
ــقـــرر ان حتط طـــائـــرته عـــنــد ومـن ا
الــــســــاعــــة  13,30ت غ في أســــوان
بــصــعــيـد مــصــر حــيث يــحل الــشـاه
وحـرمه ضــيـفـ عـلـى الـرئـيس أنـور
السادات وذلك قـبل أن يزور الواليات
ـتـحـدة بـعــد تـوقف قـصـيـر في بـلـد ا
أوروبي. وفي تكتم يـغادر شاه ايران
للمرة الثانية البالد منذ توليه احلكم
ـــنــفـى. وكــان في  ?1941بـــاجتـــاه ا
نـفى مـرة أولى في  1953في عـرف ا
عهد (رئيس احلكومة القومي محمد)

مصدق.
ولم يــرافـقه الى مــطـار طــهـران الـذي
حتــرسه أعــداد كــبــيــرة من اجلــنـود
سوى شخـصيـات مقربـة منه وبعض
الـعــسـكـريـ ورئــيس الـوزراء ومـعه

ان. رئيسي غرفتي البر
ؤتـمـر الـصحـافي الـذي كان وألـغي ا
ــقـــرر أن يـــعــقـــده الـــشـــاه قــبل مـن ا
رحـــيـــلـه في آخـــر حلــــظـــة وأعـــيـــد
الصحـافيون الـذين قدموا لـتغطـيتها
بحافلة الى طـهران باستثـناء زميل

. ايراني ومصورين رسمي
وقــبل أن يـصــعـد ســلم الـطــائـرة قـال
الــشـاه الــذي ارتـدى بــدلـة زرقــاء "مـا
حتتـاجه البالد اآلن هـو التـعاون ب
الـــســــكــــان العـــادة االقــــتـــصــــاد الى

مساره".
وأضـــافت االمــبـــراطــورة فـــرح ديــبــا
بصـوت مـرجتف أنـها تـؤمن بـالبالد.

ثم وفي ح غابت الطائرة في سماء
ـساعـدين "خسـرنا رماديـة قال أحـد ا

معركة لكن احلرب لم تنته".
لـكن في طـهـران كـمـا في بـاقي أنـحاء
الـبالد كان مـعـنى رحـيل الـشـاه الذي
ته الـنهـائية. أعلن عـبر االذاعة هـز
وهــتف مـتــظـاهــرون اجـتـاحــوا عـلى
الفـور شوارع العـاصمـة وسط تعالي
أصوات أبواق الـسيارات تـعبيرا عن
الفرح "رحل الشاه عاش اخلميني".
وتـابع اجلـنــود الـذين تـمـركـزوا أمـام
باني الـرسمـية وفي محـاور الطرق ا

الرئيسية تفجر الفرحة الشعبية.
فـي االثـــنـــاء ومـن مـــقـــر اقــــامـــته في
نـوفــلي لـو شـاتـو قــرب بـاريس هـنـأ
أكـــبــــر خـــصـــوم الــــشـــاه آيــــة الـــله
اخلــمـيــني الـشــعب االيــراني ب"هـذه

رحلة األولى" في اجتاه "النصر". ا
بيد أن الزعيم الشيعي أكد أن النصر
ال يـــكـــمن في تـــنـــحي الـــشـــاه بل في
نهـاية الهـيمـنة االجنـبيـة على ايران.
ودعـا "في هـذه الـلـحـظـة الـتـاريـخـية"
الـــشــعـب واجلــيش االيـــرانـــيــ الى
إفـشــال كل مـحــاولـة لـضــرب الـنـظـام

االقتصادي للبالد.
واكتفـى اخلميـني الذي كـان يقيم في
ــنــفى مــنـذ  15عــامــا بــالـقــول أنه ا
ســــيـــــعــــود الـى ايــــران "فـي الــــوقت
ــنــاسب". وفي أســوان أقــام الــشـاه ا
وحـــرمه في فـــنـــدق اوبــيـــروي الــذي
اخـــتــيـــر لــتـــســهـــيل اجــراءات األمن
شددة التي اتـخذت. أما باقي أفراد ا
ـلـكيـة االيـرانـيـة فـقـد كـانوا األسـرة ا

تحدة. وصلوا الى الواليات ا
ومـحـمـد رضــا بـهـلـوي آخـر شـاه في
ـلـوك" فـر إيـران الـذي لـقب ب"مـلك ا
مـن بــلـــده قــبل أربـــعــ عـــامــا حتت
ضـــغط احــــتـــجـــاجـــات هــــائـــلـــة في
الشـوارع بعد  37عاما عـلى اعتالئه

العرش.
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غـادر شـاه إيــران وزوجـته فـرح ديـبـا
بـلـده في  16كـانــون الـثــاني/يــنـايـر
 1979مـنهـيـا بـذلك لـيس حـكـمه فقط
بل نظـام حكم مـلكي امـتد  2500عام
في إيـران الـتي بــات يـحـكـمـهـا نـظـام

اسالمي حتى اآلن.
وتوفي الشاه بعد  18شهرا فقط عن
ستـ عامـا بعـد إصابـته بالـسرطان
مــكـســورا وبال وطن بــيـنــمــا رفـضت
ـتـحدة حـلـيـفـته السـابـقـة الـواليـات ا

منحه اللجوء.
عـــــرف مـــــحـــــمــــد رضـــــا بـــــهـــــلــــوي
بــاســتــبــداديـتـه وتـكــبــره وتــبــذيـره
وكذلك بسعيه إلى التحديث. وقد بدأ
الـشـاه زيـر النـسـاء عـهـده ابـنـا مدلال
تـحدة الـتي أعدته لـيلعب للـواليات ا
دور احلـارس في الـشـرق األوسط في

وجه االحتاد السوفياتي.

وقــبـل عــام واحــد فــقـط عــلى انــدالع
الـــثــورة اإلسـالمــيـــة في  1979قــال
الـرئـيس األمـيــركي جـيـمي كـارتـر إن
"القـيادة الـعظـيمـة للـشاه" جـعلت من
إيران "جزيـرة استـقرار في واحد من

أكثر مناطق العالم اضطرابا".
استمتع بهلوي بكل االمتيازات التي
لـكيـة معـتقدا أن تؤمـنهـا له حيـاته ا
جناته من محاولتي اغتيال هو دليل

على رسالته اإللهية.
لكن مع مـرور الـوقت ساهم أسـلوبه
ألــــقــــرب الـى الــــغــــرب وإصالحــــاته
وسلوكه االستـبدادي وطريـقة حياته
ـتــرفـة في خــلق فـجـوة بــيـنه وبـ ا
اإليراني وأثار حفيظة رجال الدين
احملافظـ الذين قادوا الحـقا الثورة

التي دفعته إلى الفرار.
كان مـحـمد رضـا يـبلغ مـن العـمر 21
عـاما فـقط عـنـدما اعـتـلى الـعرش في
 16أيــلـول/ســبــتـمــبـر  1941خـلــفـا
لـوالــده رضـا خــان الـذي أجــبـر عـلى
الــتـنـازل عـن الـعــرش عـقب اجــتـيـاح
بــريــطــانــيــا واالحتــاد الــســوفـيــاتي
أراضـي الــبـالد ألنــهـــمـــا لم يـــكـــونــا
راضــــيـــ عن مـــوقـــفـه احملـــايـــد في
ــان في احلـرب مــعـركــتـهـمــا ضـد األ

ية الثانية. العا
في البداية ظـهر محمـد رضا بهلوي
الـــــــــذي ولـــــــــد في  26تـــــــــشـــــــــرين
األول/اكتـوبر  1919وتلـقى تـعلـيمه

في سـويـسـرا أشبـه بنـسـخـة بـاهـتة
عن والده العسكري القوي.

لم يــبـدأ الــشـاه اجلــديـد في تــرسـيخ
سلطـة حقـيقيـة إال بعد  12عامـا بعد
انـقالب دعـمـته وكـالـة االسـتـخـبارات
ركزيـة األميركـية (سي آي ايه) ضد ا
رئيس احلـكومـة محـمد مـصدق الذي

قام بتأميم قطاع صناعة النفط.
في إطـــار عــزمه عــلـى الــدفع بــإيــران
نحو احلـداثة أطـلق برامج تـعليـمية
وإصالحـيـة واسـعة بـيـنـمـا اسـتـقبل
ـشـابهـة لزي قادة مـن العـالم بـبزته ا

نابليون بونابرت.
وقـــد ســاهم في رفـع أســعــار الـــنــفط
ـيــة مـطــلع ســبـعــيــنـات الــقـرن الــعــا
ـليـارات الـتي درها اضي وأنـفق ا ا
ذلك عـلى مــشـاريع لـلـطــاقـة الـنـوويـة
ومعدات عسـكرية جديـدة. وباعتباره
طـيـارا  تـخـصـيص جـزء كـبيـر من

هذه األموال لسالح اجلو.
في تلك الفترة كان الشاه متزوجا من
ثـريـا اسـفـنـديـاري بـخـتـيـاري بـعـدمـا
طــلّق زوجــته األولى األمــيــرة فــوزيـة
شقيقة ملك مـصر فاروق بعدما رزقا

بابنة لكنها لم تنجب ذكورا.
في  ?1958طـلّق األمـيــرة ثـريـا كـذلك
لعدم إجنابها وريثا له. أما فرح ديبا
الـتـي تـزوجــهـا في  ?1959فـأجنـبت

. ابن وابنت
يـرجع كـثـيـرون بـدايـة سـقـوط الـشـاه

ــــلـــوك" مــــنح الــــشــــاه لـــقـب "مــــلك ا
(شاهـنشـاه) التقـليـدي بعـد حصوله

." قبل عام على لقب "نور اآلري
وقــوبــلت حــفـلــة غــيـر مــســبــوقـة في
بــذخــهـا أقــامـهــا احــتـفــاال بـالــذكـرى
الـ 2500لــتــأســـيس اإلمــبــراطــوريــة
الفـارسـيـة عام  1971بانـتـقادات من
عارضـ له وحتى من رجال الـدين ا

أعضاء تياره اليساري.
وبــدأت ســلــطــة الــشــاه بـالــتــآكل في
كـانـون الـثـاني/يـنـايـر  1978بـعـدما
أجــبــرت صـحــيـفــة عــلى نــشـر مــقـال
قال تظاهرات ينتقد اخلميني. أثار ا
من قــبـل طـلــبــة احلــوزات الــديــنــيـة
قـــــمـــــعـت بـــــعـــــنـف قـــــبل أن تـــــؤدي
الــتـجـمــعـات لـتــكـر الـضــحـايـا إلى
دوامـة من االحـتـجـاجـات الـتي كـبرت
خالل العام. وازدادت الشكوك وحالة
العزلة لـدى الشاه الـذي لم يتمكن من
فهم السبب الذي دفع شعبه إلى عدم
تــقــديــر جــهــوده في حتــديث الــبالد.
وجاءت محـاولته األخيـرة لوضع حد
لالنــتـفــاضـة بـاالعــتـذار عن اخــطـائه
وإلــــغــــاء الــــعـــــديــــد من االجــــراءات
الـقـمـعــيـة مـتـأخـرة لـلـغـايـة ولم تـؤد

سوى الى تأجيج االحتجاجات.
بــعـد أشــهـر مـن االضـطــرابـات دعت
ـتحـدة الـشاه الى مـغادرة الواليـات ا
البالد ليـقضي بقـية حيـاته في منفاه

في مصر.

أنـتصرنا عسكرياً على قوى الظالم والظاللة (داعش ) األرهابي  وفشلنا
ـسـتـوى اخلـدمـي واجملـتـمـعي لـلــمـنـاطق الـتي في ان نــحـقق نـصـر عــلى ا
حتــولت الى ســاحــة عـمــلــيــات عـســكــريـة ضــد داعش  وفي احلــســابـات
ـعركـة التي خـاضها الـبسـيطـة ألي دولة تـخوض مـعركـة ضروس بـحجم ا
ـفـتـرض ان تـسـانـدهـا الـعـراق والــدول الـسـانـدة له ضـد داعش كـان من ا
مـعركـة اخرى هي مـعركـة البـناء واالعـمار واعـادة النـازح الى مـناطـقهم
ــغـيـبــ واخملـتـطــفـ واطالق سـراحــهم كي النـعـود والــبـحث اجلـاد عن ا
لـنخلق بـيئة جـديدة تعتـبر حاضـنة لالرهاب بـسبب االهمـال والتقاعس في
اداء احلـكـومة بـكل مـؤسـساتـهـا لواجـبـاتهـا احلـقـيقـيـة . في قراءة سـريـعة
ـسـتـوى لــلـمـشـهــد الـعـراقي ومــا يـرافـقه من تــسـارع في االحـداث عــلى ا
ـعاجلـات ونـتعـلم عـمق اجلرح احملـلي والـدولي كان البـد ان نـتوقف عـلى ا
الـســابق الـذي تـعـرضـنـا له بـسـبب اهــمـال احلـكـومـة وسـوء تـعـامل بـعض
واطن يستحسنون وجود ا جعل اغـلب ا واطن  اجلـهات االمنية مع ا
سرحـية من جديـد البد ان نتوقف قـوى االرهاب على الـدولة وكي التعـاد ا
ـهـمةخـاصـة ونـحن عـلى ابواب خـطـرين مـحـدق في عـنـد بـعض الـنقـاط ا
الـبلـد احدهمـا يهـدد االمن الداخـلي من خالل نشاط جـديد لـقوى االرهاب
ـتـحـدة وايـران ومـا يتـرتب عـلى ـرتـقب بـ الـواليـات ا واالخـر  الـصـدام ا
الــعــراق من دور في ظل هــذا الــصـدام !!! وبــعــد نـزيف دام  5ســنـوات ;
نـرى ان كل االسباب التي جـعلت داعش تخلق وتـتمدد عادت نفـسها بقوة
بل وزادت  حـيث صـنفت احلـكـومة الـعراقـيـة رسمـياً ( ( 22بـلـدة ومديـنة
عـلى انها منكـوبة  ووفقا" للقـانون الدولي واالنساني انـها لم تعد صاحلة
لـلـسكـن البـشـري وعلـية  »يـجب «واكـرر »يـجب  «ان يـكـون جهـد الـدولة
ـسـاعدة من دول ـتـحـدة وطـلب ا احلـكـومي واجملـتـمـعي ومـنـظمـات اال ا
الـعـالم ألعـادة احلـيـاة واخلـدمـات وتـرمـيم واعـادة تـعـويض االنـسـان الذي
فـشـلت احلكـومة في حـمـايته ولم تـعـوضه وتسـاعده في اعـادة اعـمار بـيته
ـأساوي في وامالكـه وارزاقه ضاربـةً بـعـرض احلـائط النـظـر الى وضـعه ا
فـيد التـذكير ; ان اهالي مـجال الصـحة والتـعليم و اخلدمـات . ولعل من ا
ـسـؤول ـنـاطق الـتي أتهـمت بـكـونهـا حـواضن لألرهـاب  يـتنـقـلـون ب ا ا
عرفـة مصيـر ابنائهم ـستشفـيات يبـحثون عن بـصيص أمل  والـسجون وا
ـغـيـبـ واخملـتطـفـ وبال جـدوى بـيـنمـا الـكـثـيـر من الـدواعش عادوا الى ا
مـناطـقهم بحـجة انـهم كانوا مـصادر سـرية مزوعـة في تنـظيم داعش وهذا
ـنـطق ?  احلل االمـني مـطـلـوب واحلل خـارج الـسـيـاقـات االسـتـخـبـاريـة وا
اخلـدمي أيـضـا" مطـلـوب  أضافـة الى احلـلـول السـيـاسـية الـتي اصـبحت
تُـشـكل سـبب البـالء النهـا دائـمـاً تعـطي صـور عـدم التـوافق ويـنـعكس ذلك
سـلـبـا" علـى الشـارع الـعـراقي وتأجج الـصـراعـات  وبـالتـالي تـضـر بأمن
ـواطن بأعتباره الركن األساسي في اجملتـمع وللحفاظ على كرامته وعدم ا

واطن بالدولة.   التهاون في حتقيق كل مامن شأنه اعادة ارتباط ا
هل جنـحت احلكـومة بـذلك ;  اجلواب كال !!! وبـالعودة لـقرارات احلـكومة
انية في الـسابقة  فقد حدد مجـلس الوزراء موعد إجراء االنتخابات_البر

 15أيار/مايو  ? 2018ووضع التزامات على احلكومة نفسها ب :
"تـتولى احلـكومـة االحتادية تـوفيـر البيـئة اآلمـنة إلجراء االنـتخـابات وإعادة
الـنـازح إلى مـناطـقهم   وإن يـكـون التـصويت إلـكـترونـياً  مـشتـرطة أال
تـكـون لألحـزاب الـتي تخـوض االنـتـخـابات أجـنـحـة مـسلـحـة" . فـهل نـفذت
احلكومة السابقة قرارها; اجلواب كال ? والشواهد لم يتم اعادة النازح
حلـد االن واجريت االنـتخـابات عـلى ح غرة واسـتخـدمت ورقة الـنازح
ا زاد الطـ بله  ومع كل األسف اخفـقت احلكومة تـسلطـ  لـصالح  ا
في حتـقـيق ذلك أيـضا"  وفـشـلت احلـكومـة في تـنـفيـذ قـراراتهـا أمـام قوة
االحـزاب الـتي طـغت عـلى قـوة احلكـومـة  وان تـعـيد الـنـازحـ لـديارهم و
غـيب واخملطوف وان جتـري انتخابات بـشكل شفاف وان تتـابع ملفات ا
ـدمـرة ومـلـفات بـالـعـشـرات تـشـكل اللـبـنـة االسـاسـية نـاطق ا تـعـيـد بـنـاء ا
ـواطن واعــادة احـيـاء روح األمل في نـفــسه بـامـكـانـيـة ألســتـعـادة كـرامـة ا
اعـادة اعمـار وطنه الصـغيـر -داره- كي يأمن على اعـادة بنـا وطنه الكـبير
- بـلـده - !!!  ومـابـ الـتـقـاعس فـي اداء اخلـدمـة وب
كـاسب والـسلـطـة والذي الـتـنافـس لالستـيالء عـلى ا
واطن والتـترجوا اعـدهُ تخـادم لقوى الـظالم ضاع ا

واطنة .  منه موقفاً بأسم الوطن وا

l¹œuð∫ شاه ايران يودع اركان حكمه في مطار طهران قبل رحيله

إلى العام  1963عندمـا طبق "الثورة
الــــبــــيــــضــــاء" وهي بــــرامج إصالح
واسعـة النـطـاق تركـزت على الـزراعة
ـالـكـة وأقـصت الـنـخـبـة الـتـقـلـيـديـة ا
لألراضي وحـلفـائـهـا من رجـال الدين
الذين عارضـوا بشدة كـذلك قرار منح

النساء حق التصويت.
vHM*« r$

في العام الـتالي نفى الـزعيم الديني
روح الــله اخلـمــيـنـي الـذي هــاجم مـا
ع اعـتـبره خـضـوع الـشـاه لـلـغرب. و
ــنـفى لــيـتـحـول جنم اخلــمـيـني في ا
الحــقـا إلى قــائــد لـلــثـورة اإلسالمــيـة

التي أطاحت ببهلوي.
واصطـفت كـبـرى القـوى االقـتصـادية
في طــهــران لالســتـفــادة من الــطــفـرة
الـــنـــفــطـــيـــة مــتـــجـــاهـــلــة الـــنـــزعــة
االستبدادية للشاه الذي حظر أحزاب
عـارضة واعـتمـد إلى أبعـد حد على ا
جــــهـــــاز اســــتــــخـــــبــــاراتـه اخملــــيف
"الـــســـافـــاك". وبـــســـبـب غـــضـــبه من
ـتـحـدة لـسـجله انـتـقـادات الواليـات ا
في حـقـوق اإلنـسـان تـقـارب الـشـاهة
مع االحتــاد الــســوفــيــاتـي والــصـ

فــيـمــا أطــلق شـراكــة اقــتـصــاديـة مع
أوروبا وخصوصا فرنسا.

داخــلــيــا ازدادت االنــتــقــادات لــبـذخ
ــلــيــارديــر والــثـروات الــتي الــشــاه ا

لكية. تنعمت بها األوساط ا
وفي مراسم تتويج جرت في ?1967
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قـبل ايام ودعنا مع العالم عام اخر بكل ما حمله من مأسي وويالت جترعها
بتـلي باحزاب طائفـية فاسدة دمرت الـوطن وقتلت وشردت وهجرت شـعبنا ا
اليـ ونـهـبت الـثـروات واقـتـرفت كل االثـام الـتي جـعـلت من الـعـراق الـبـلد ا
االول في الـفساد وفي انتـهاك حقوق االنـسان ..  فقد عـمد احملتل ومن جاء
مـعه من سـياسـيي الـصدفـة اومـنذ االحـتالل االمـيـركي  في نيـسـان من عام
 2003لـلعـراق لـلتـرويج لـقيم شـاذة عـلى مجـتـمعـنـا وحتت مـسمـيـات غريـبة
تـهدف الى تـمزيـقه وزرع الفـتنـة ب ابـنائه لـضمـان استـمرار هـيمـنتـهم على
الـسـلـطـات واسـتـغاللـهـا لـتـحـقيـق مـنـافـعهـم الـضـيـقة   ومـنـع واجـهاض اي
واطن مـحاولة الستعـادة العراق جزء من عـافيته من خالل محـاولة ايصال ا
الى حـالـة من الـيـأس واخلـنـوع واسـتـحــالـة اي عـمـلـيـة تـغـيـيـر لـواقع الـوطن
ـزري  !! اضـافـة الى مـا صــاحب ذلك من عـمـلـيـات قــمع وتـنـكـيل بـالـقـوى ا
الوطنية القومية واسكات كل صوت يرفض الطائفية وما افرزته من تداعيات
 سـلـبـيـة عـلى الـواقع الـسـيـاسي واجملـتـمـعي  . واذا كـان اعـداء الـعـراق قـد
اسـتخـدمـوا كل مـاكـنـة الـدعـاية لـلـتـضـلـيل وخـداع شعـبـنـا ومـحـاولـة صرف
انـظاره عن ما يجري من تدمير للـعراق وفي كل اجملاالت  فان شعبنا الذي
صـبـر كــثـيـرا  اثــبت انه اكـبــر من كل هـذه احملـاوالت اخلــائـبـة .. فــعـبـر عن
رفـضه لالحتالل وافـرازاته من خالل  الـتظـاهرات   الـتي انـطلـقت شرارتـها
في شـباط من عام  2011عـندما خرجت االالف تـتحدى من ساحـة التحرير
ثم بـقـيـة احملـافظـات  كل اسـالـيب الـقـمع وتـكـمـيم االفـواه وصـرخت جـموع
ـدوي ( بـاسم الـدين الـشـعب بـوجه الـفـاسـدين بـاعـلى اصـواتـهـا شـعـارها ا
بـاكونـا احلرامـية ) . صـحيح ان هـذه التـظاهـرات كانت ومـا زالت ما تـخفت
بـفعل عدة عوامل من بـينهـا القمع واعتـقال عدد من مـنظمي هذه الـتظاهرات
اضـافة للدور الذي تلعبه قوى وشخصيات وطنية مع االسف في عدم تطوير
هـذه التظـاهرات الى افـعال تـقض كراسي الـطائفـي الـفاسـدين بل ساهمت
بـاجهـاضهـا  ناهـيك عن اسـباب اخـرى مـنهـا ما يـتـعلق بـطبـيـعة الـتظـاهرات
واخـرى تـرتـبط بـالــوضع الـسـيـاسي الــعـام بـالـعـراق.. وهـكــذا بـقـيت حـركـة
االحـتجـاجات الشـعبـية تـتراوح بـ مد وجـزر من دون ان تكـون من النـاحية
الـعملية مؤثرة باجتاه حصول تغييـر جذري فاعل .. غير انها بقيت مستمرة
لـتـتـصـاعـد فـي مـحـافـظـات اجلـنــوب  وخـاصـة الـبـصـرة لــتـمـتـد في الـفـرات
ـشـاركــة لـيـست ـا فــيـهـا كـربـالء والـنـجف .. قــد تـكـون االعــداد ا االوسط 
ا تكـون التظـاهرات  التشكل ـستوى ما يـتعرض له الـعراق من تهـديد ور
كن ان تهـدد مواقع طبـقة سـياسيـة اثرت على ارسـة  بـصورتهـا احلاليـة 
واطن   لـكـنـهـا في كل االحـوال رسـالة شـعـبـيـة واضـحة حـسـاب الوطـن وا
تـقول لهم ان هيـمنتـكم وسيطرتـكم مؤقتـة ومرهونة بـتداخالت وارادات دولية
واقـليمـية وعربـية مـا زالت ترى مصـاحلهـا باالبقـاء على الـعراق بهـذه احلالة
يليشيات الطائفية الحتترم هيبة ما بقي من من الـفوضى والالقانون وعبث ا
رة عندما اعلنت اجلماهير دولة ! .. الرسالة  من  البصرة كانت قوية هذه ا
واطن الـغاضبة رفضها الي تدخالت خارجية ومن اية جهة كانت كما عبر ا
خـاصة في الـبصـرة عن رفضه لـلمـحاصـصة والـطائـفيـة واالنتـصار لـلعراق
ختـلف تـنوعاتـها بـاتت تدرك ان هـنالك ـواطنـة .  ان االحزاب الـطائـفيـة  وا
ـكن ان تتطور مـستقبال  وان سـواتر اخلوف قد حـالة رفض شعبي كـبيرة 
شروعة بتغيير حقيقي واطنون يعلنون جهارا عن تطلعاتهم ا انهـارت وبدأ ا
اضية يـنقذ العـراق من حالته التي سـببتـها احزاب اكدت جتـربة السنـوات ا
انـها التـكتـرث بـغيـر مصـاحلـها الـضيـقـة .  ونحن نـودع عام ونـسـتقـبل اخر
مـطلـوب مـنـا جـمـيـعا كـمـواطـنـ تـرسـيخ حب الـوطن في نـفوسـنـا والـتـعـبـير
ارسة عن الـتمسك بوحدتـنا الوطنية ورفض كـل الدعوات لتمزيق سـلوكا و
نـسيجـنا اجملتمـعي .. وان المعاجلـة الزماتنـا اال بالعودة الى
جـذورنا الوطنية الـتي كانت سمة شعب العراق في كل
كن لها ان ترى ؤجلة ال  العصور ..  وان احالمنا ا
الـنـور وتتـحـقق بـغـير الـتـمـسك بـوحـدة العـراق شـعـبا

وارضا ..

بغداد
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ورد ســـــــهــــــوا
بـــــــــــــــاالعـــالن
في ـــــــرقم (١  ا
٢٠١٩/١/٣

الــــــصـــــادر في
صـــــحـــــيـــــفـــــة
الـزمان بـالـعدد
(٦٢٣٤ فـــــــــــــي
٢٠١٩/١/١٠
صـدور االعالن
من مــــديــــريــــة
بلـديـة العـمارة
جلـــنـــة الــبـــيع
وااليـجار خـطأ
والصـحيح هو
مديرية بلديات
مـيـســان جلـنـة
البيع وااليجار
الــثـــانــيـــة لــذا
اقـــــــــــتــــــــــضـى

التنويه.
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ا يلي: درجة اسمائهم ادناه غيابيا  دان ا حكمت احملكمة العسكرية االولى على ا

عدل.  ادة و(٦٢/ ثانيا/ثالثا/أ) من ق ع ع رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧ا ادة (٣٣/ اوال) و(ثالثة اشهر) وفق ا دة (ستة اشهر) وفق ا أ- احلبس الشديد 
ادة (٢٤٣ ) من (ق أ م ج) رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ وتعديالته.  ب - تنفذ بحقه العقوبة اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما مع مراعاة احكام ا

ـادة (٨٠ / ثالثا/ رابعا) كلفـ بخدمة عامة بـاالخبار عن محل اختفـائه استنادا الحكام ا ـوظف وا ج - مـنح احلق للموظف الـعمومي بالـقاء القبض عليـه اينما وجد والزام ا
من قانون اصـول احملاكمات اجلزائية العـسكرية رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦ لـذا عليك مراجعة وحدتك الـعسكرية او تسلـيم نفسك الى اقرب جهة عسـكرية رسمية خالل ٩٠ يوم من تاريخ
ادة ( (243من قانون اصول احملاكمات اجلزائية رقم نصوص عليها با دة القانونية اعاله وا نزل احلكم الـوجاهي بعد نفاذ ا نشر هذا االعالن وبعكسه يصبح احلكم الغيابي 

٢٣ لسنة ١٩٧١ وتعديالته.
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