
أصبـحت خسـائرهـا االبـشريـة مقـاربة
خلـسائـر احلـروب الـعـبـثـيـة الـتي كان
ضحيتها الشعب العراقي بكل طوائفه
سـيـمـا شـريـحــة الـفـقـراء مـنـهم لـذا لم
 يـعـد أمـامـنا وقـت أخـر لكـي نـضيـعه
ــزيــد من األخـــطــاء واخلالفــات وان
مامضى من سنوات االرباك السياسي
واألمــنـي واالقــتـــصــادي الـــذي عــاشه
الـــعـــراق قـــد كــلـــفـــنـــا الـــكـــثــيـــر ومن
الضـروري  مـحـاسـبة الـذين تـسـبـبوا
في أذى الـــعـــراقــيـــ وحـــالــتـــهم الى
القانـون والعمل عـلى مكـافحة الـفساد
ــالي واالداري بــشـــكل جــدي ولــيس ا
انــتـــقــائي مع تـــفــعــيـل دور الــقــضــاء
واالدعــاء الــعــام ألنــهـمــا االســاس في
تعزيز االمن واالستقرار وحماية البلد
من الــــفــــوضى واالنــــحـــراف وبــــهـــذا
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ـنطقة كيف { وفقا لـلمعطـيات احلالية في ا
تنظرون الى مستقبل العراق ?

ـكانـة الـتـأريـخـيـة واحلـضـارية - ان ا
واجلغرافية واالقتصـادية والسياسية
التي يتميز بهـا العراق جعلته محورا
مـــهـــمــا  وهـــدفـــا  لـــصــراع االرادات
نطقة ومصالح وأطماع معظم بلدان ا
والـــعــــالم  ومـــا نــــتـــألم ألجــــله هـــذه
االمـتـيـازات الـتي اتـصف بـهـا الـعراق
قد اصبحت نقـمة على شعبه ووجوده
وأمــنه ومــســتــقــبــله ولــيــسـت رحــمـة
 ومنـذ مئـات السـن لم تـشهـد بالدنا
اســتـقــرارا حــقـيــقــيـا والتــطــورا عـلى
ـــســـتـــوى الــســـيـــاسي واالنـــســـاني ا
واالجــتــمــاعي واخلـــدمي  كــذلك  في
بـقـيــة مـفـاصل احلــيـاة االخـرى وعـلى
ـــاضــيــة لـم تــنــجح مــدى الـــفــتــرات ا
تعـاقبة  في رسم سـياسة حكومـاته ا
وطنـية واضـحـة جتعل مـنه بـلدا قـويا
 امــــنـــا مــــحـــصــــنــــا من الــــتـــدخالت
والــتــأثــيـــرات اخلــارجــيــة  كــمــا لم 
تـســتـثــمـر تــلك احلـكــومـات مــقـومـات
الــنــجــاح والـــتــطــور واالزدهــار الــتي
ـكن أن يــتـمــتع بــهــا الــعــراق  ومــا 
جتعل مـنه بلـدا متـميـزا  ب جـميع 
ـنـطـقـة وان مـاجـرى عـلى ارضه دول ا
ـة  مــنـذ نــيـســان عـام من احـداث مــؤ
2003 وحلد االن بسـبب االحتالل وما
جنم عـــنه من تــداعـــيــات قـــد  أربــكت
أوضـــاعه  الـــســـيـــاســيـــة واألمـــنـــيــة
واالقتصادية بشكل كـبير مايحتم على
اجلـمـيع أن يـتـحــمـلـوا مـسـؤولـيـاتـهم
الوطـنية واالنـسانـية اليـقاف الـتدهور
احلـــاصل في الـــبالد وفـــيـــمــا يـــخص
مـسـتـقـبل الـعـراق فـانه مـتـعـلق بـنـهج
وطبـيـعة  نـظامه الـسـياسي في ادارة
الــدولـــة  الـــذي من شــأنـه تــصـــحــيح
ـاضية األخطاء الـتي حدثت بالـفترة ا
واعـادة الـنـظـر فـي صـيـاغـة الـدسـتـور
ـا يخـدم الـشـعب الـعـراقي واحلـفاظ
عـــلى ثـــروات وحـــقـــوق ومـــســـتـــقـــبل
االجيال الـقادمـة واعطـاء األولوية الى
ـتــمــثــلــة بـاألمن ــلــحــة ا الــقــضـايــا ا
وحـــمـــايــة احلـــدود من الـــتـــهـــديــدات
االرهابية القـادمة من اخلارج وبالرغم
من ضــعـف أو فــشل االداء احلـــكــومي
اضـيـة اال أننـا على خالل السـنـوات ا
يق ثـابت بان الفـرصة مازالت قـائمة
لــتـجــاوز االخــطـاء بــكل مــســمـيــاتــهـا
وأشكالهـا بعد االعتـراف باسباب هذه
االخـطـاء ومــحـاســبـة من تـســبب بـهـا
ــسـؤول وفــقــا لـلــقــانــون وأن يــضع ا
العراقي مـصلحـة الوطن نصب عـينيه
ــكـنـنـا الــقـول بـان مــسـتـقـبل وبـهـذا 
العراق سـيكـون بخـير ولـكن بشرط أن
يتـوحـد اخلـطاب الـوطـني وان يـسعى
اجلمـيع وبكـل اخالص وشجـاعة  من
أجل وحــدة الــعـــراق واحلــفــاظ عــلــيه
ـغـرض  وعـدم السـمـاح لـلـغـربـاء وا
بـــالـــتـــدخل بـــشــأنـه الـــداخــلـي وعــدم
االنــــســــيــــاق لالجــــنــــدات واالمالءات
اخلـارجـيــة  والـعـمل عــلى بـنـاء دولـة
ـــــؤســـــســــات والـــــتـــــــــــــعـــــامل مع ا
الــعــراقـيــ بــعــدالـة وفــقــا لالنــتــمـاء
الوطـني  وضمـان حـقــــــــوق وكـرامة
جمـيع أبـناء الـوطن دون تـميـيـز ديني
أو قـــــــومـي أو طــــــائـــــــفـي أو عـــــــرقي
واالبتـعـاد عن احملاصـصة الـسـياسـية
والـــطــائـــفــيـــة  الــتي كـــانت الـــســبب
االســـاس في خــــراب الـــعـــراق ونـــحن
كــطــائـفــة مــنــدائــيـة ســنــتــعــاون بـكل
جــــــــــديــة  مع اخـــوتـــنــا وبـــجـــمــيع
طوائفهم  لترسـيخ  الوحدة الوطنية
وتعـــــميق مـبادىء التعـايش السلمي
بــ كل الــطــوائف حــرصــا مــنـا عــلى
مـــســـتـــقـــبـل الـــعـــراق وسالمـــة امـــنه
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مـغادرة الـعـراق والـهـجـرة الى بـلدان
الــعــالم األخــرى الــتي احــتــضــنـتــهم
واستثمـرت امكاناتهـم اخملتلفة حتت
ـا انـعـكس سـلـبا مـظلـة االنـسـانـية 
ـتـعدد علـى بنـيـة اجملـتمـع العـراقي ا
الطـوائف واالعراق واالثـنيـات  التي
مازالت تمثل مصدر قـوة للبلد وليس
مصدرا للـضعف والتفـرقة ب ابنائه
ونـحن مع بـقيـة مـاتـسـمى بـاالقـلـيات
االخرى اقر لنا الدستور العراقي بان
نــكـون جــزءا من الــهــيــكل احلــكـومي
ولــــــــــــــــــكــن مـع االســف هــــــــــــــــــذا لـم
يحصـل فاحلكـومة الـعراقيـة أعطـتنا
الـكـوتـا بـالـيـمـ وأخـذتـهـا بـالـيـسار
ان شـكلي واصبح تـمـثيـلـنا في الـبـر
وحبر عـلى ورق وال اثر له فـي مجمل
الــقــرارات الــتي تــصــدر في مــجــلس
ـــكن لـــنـــا بــأن الـــنـــواب وبــهـــذا ال 
نحصل على حق من منـحنا الثقة من
ابـناء الـطـائـفـة وتـمـثـيله فـي اجمللس
ـندائي الواحد بشكل فاعل فـالنائب ا
ـــاني  كـــيف بــ أكـثــر من  300بــر
يــكــون له الــتــأثـيــر فـي الـقــرار داخل
ـان  ? سـيـما وان بـقـيـة اعـضاء البـر
الـكــتل الــكـبــيـرة األخــرى مـســنـودين
وقـرارتـهم مــرتـبـطـة بـرؤســاء كـتـلـهم
وتـأخـذ طـريــقـهـا الى الـتــنـفـيـذ وفـقـا
ـصــاحلـهم اخلــاصـة دون مــعـرقالت
اما الصـابئة فـهم مهمـشون بطـريقة
جائرة في كثير من األمور للحد الذي
تلك فيه منصب مدير عام بالدولة ال
مع وجــود كــفــاءات وكــوادر مــهــنــيـة
مــتـــمــكــنـــة من أطــبــاء ومـــهــنــدســ
يـ واصحـاب شهادات عـليا وأكاد
لــكن لـالسف اغــلـــبــهم عـــاطــلــون عن
العمل  ويـقبلـون مضطـرين بوظائف
حكـوميـة بسـيطـة التنـاسب كفـاءاتهم
 واعـــمـــال في الـــقـــطـــاع اخلـــاص ال
تـــنـــســـجم  مـع مـــا يـــحـــمـــلـــونه من
مـؤهالت علـمـيـة وفي عـودة لـلـحديث
عن التمثيل االنتخابي ووفقا لتعداد
ابناء الـطائـفة احلالي وبـشكل خاص
ناطق اجلنوبية الذين يعيشون في ا
ـــدن الـــعـــراقـــيـــة مـع عــدد وبـــعض ا
هاجرين للخارج  نستحق أكثر من ا
ان وهذا االمر نائب لتمثيلنا في البر
تــقـع مــســؤولــيـــته عــلى مـــفــوضــيــة
االنـــــتــــخــــابــــات الـــــتي تــــتـــــجــــاهل
استحقـاقاتنا الـدستورية والـقانونية
طـالبة بـبيانات ومن واجبهـا أيضا ا
دقيقـة  للنـسب السـكانيـة في العراق
ـكن أن  تسـاعدهـا في معـرفة التي 

االســتــحـقــاق االنــتــخــابي لــلــجـمــيع
وحتقيقا للعدالة بينهم وهنا البد من
ــسـألـة بــشـكل جـاد االلـتـفــات لـهـذه ا
وعدم اعـتـماد آلـيـات العـمل الـسابـقة
في االنتـخـابـات كونـهـا تشـكل خـطرا
على سير العـملية السـياسية وتعطل
راحل القادمة مقومات جناحـها في ا
كون االخـالل في استـحـقـاقـات بعض
الـــطــــوائف الـــعـــراقــــيـــة في الـــقـــرار
احلــــكــــومي ســــيــــزعــــزع االســــقـــرار
نح السـيـاسي واالمـني في الـبـلـد و
الفرصـة العداء العـراق باثارة الـفتنة

.   والضغينة ب العراقي
{ حسب رؤيـتكم ماهـو سبيل اخلروج من

األزمة السياسية التي يعيشها العراق ?
- من وجــهـة نــظــرنــا اليـوجــد نــظـام
سـياسـي في الـعالـم بال  أخـطاء وان
كل احلـــكــومـــات حــتـى في الــبـــلــدان
ـتقـدمـة  تـمـر بأزمـات سـيـاسـية أو ا
اقــصـــاديــة أو أمــنـــيــة  بـــنــاءا عــلى
ـتــغـيـرات والــتـوجــهـات الـفــكـريـة  ا
والـثقـافـيـة والسـيـاسـيـة والعـقـائـدية
الــتي حــصــلت لــدى شــعــوب الـعــالم
ــنـطــقــة مـؤخــرا فــمـنــهــا األزمـات وا
تـعـمـدة الـتي تصـنـعـها ـفتـعـلـة أوا ا
بــعض الــقـوى الجـل الـهــيــمــنــة عـلى
بعض منـاطق العالم اخملـتلفـة ومنها
األزمات الـتي تـأتي بظـروف خـاصة 
بـــهـــذا الـــبـــلـــد أو ذاك وهـــنـــا يـــبــرز
ــسـؤولــ في تــلك احلــكــومـات دورا
وامكـانيـاتهـم في معـاجلة تـلك األزمة
وكيفـية الـتعـامل معـها الجل اخلروج
ـمـكـنـة وهـذا مـنـهـا بـأقل اخلـسـائـر ا
يـعتـمـد عـلى اخالص وصـدق انـتـماء
ـسـؤول وحـرصه ونـزاهـة ووطـنــيـة ا
عــلـى سالمـــة وكــرامـــة أبــنـــاء وطــنه
واالخالص في واجــبه بــكـل مــهــنــيـة
وجدية  وتـشخيص ومـعاجلة اخللل
احلـاصل ايـنـمـا يـكـون لـذا من واجب
الـذين تــبـنــوا الـعـمــلـيــة الـسـيــاسـيـة
العـراقـية مـنـذ عام 2003 أن يعـيدوا
النظـر في نهجـهم السيـاسي السابق
ــاضي الـتي لم وتـصــحـيح أخــطـاء ا
يـنـتج عـنــهـا سـوى الـفـشل واخلـراب
وخـروج الـبالد عن ركب االنـسـانـيـة 
ــــســــؤول والبــــأس  لـــــو أعــــتــــرف ا
باخـطـائه بـعـد تشـخـيـصـها  ومن ثم
ر العـمل على مـعـاجلتـها  وان  مـا
به العـراق اليـوم من ازمات هـو نتاج
عـدم تــوحـيـد اخلــطـاب الــوطـني بـ
الـســيـاسـيــ وعـمل بــعض االطـراف
احلاكمة بطريقة االستقطاب الطائفي
وارتــبـاط الــبــعض مــنــهم  بــجــهـات
خارجـيـة التـريد مـصـلـحة الـعـراقـي
وتـــعـــمـل عـــلى اضـــعـــافــــهم بـــشـــتى
الوسـائل والـسبـيل الوحـيـد للـخروج
من تــلك االزمـة هــو تـوحــيـد الــكـلــمـة
ــاضي والــعـمل ومـراجــعــة أخـطــاء ا
عـــلى تــصـــحــيح مـــســار الـــعــمـــلــيــة
السـيـاسيـة  واالداريـة واالقتـصـادية
وكـذلك االمـنــيـة بـكل مـفــاصـلـهـا  مع
تعديل الدستـور الذي كتب على عجل
ا يصب في وبظروف اسـتثـنائيـة  
مـصـلــحـة الـعـراقـيــ واحلـفـاظ عـلى
مستقبلهم وضمان حقوقهم وحتقيق
الــعــدالـــة بــيــنــهـم  واشــراك جــمــيع
الـــطــــوائف الـــعـــراقــــيـــة في الـــقـــرار
السياسي والعمل على تعزيز واعادة
ـسـؤول  وهذا واطن وا الثـقـة بـ ا
ما سيمـنح البلـد قوة أمام الـتحديات
القـادمـة وابـعـاد الدين عن الـسـيـاسة
واالعـتـمـاد عــلى الـكـفـاءات الــعـلـمـيـة
ــتــخــصـــصــة في كل اجملــاالت دون ا
تمييز وتوزيع الثروات الوطنية على
الـشـعب حتـقيـقـا لـلـعـدالـة واالهـتـمام
بـالــتــعـلــيم  والــقـضــاء عــلى اجلـهل
 والــفــقــر واألمــيــة واألمــراض الــتي
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ا سـبقـتها تكن األولى الى انـقرة وا
زيارات أخـرى الـهـدف منـهـا الـوقوف
عــلى أحــوال أبـنــاء الــطــائــفــة الـذين
يـتــواجـدون عــلى االراضي الــتـركــيـة
ـباشـر مـع البـعـض منـهم  والـلـقـاء ا
وســـمـــاع هـــمـــومــــهم ومـــعـــانـــاتـــهم
وقضاياهم اخملـتلفـة مع العمل اجلاد
لتذليـل الصعوبـات التي يواجـهونها
خـــارج الـــعـــراق وفـــقـــا لالمـــكـــانــات
تيـسرة لديـنا وهذا مانـسعى ألجله ا
دائــمــا وفي تــلك الــزيــارة كــانت لــنــا
فرصـة طيـبة بـلقـاء سفـير الـعراق في
تــركــيـــا الــدكــتــور حـــســ مــحــمــود
اخلـطـيب الـذي ثـمـن عـالـيـا مـاتـقـدمه
احلــكــومــة الــتــركــيــة من دعم وعــون
 جلميع العراقي وتسهيل اجراءات
وصــولــهم الى اراضــيــهــا مــنــذ عــدة
سنوات  كما أطلعـنا السيد اخلطيب
عـلى مـنـهـاج زيـارتـنـا ألنـقـرة ونـقـلـنا
مـانـراه مـهـمـا وضـروريـا في قـضـايـا
أبـــنـــاء الـــطـــائـــفـــة وبـــقـــيـــة األخــوة
ـتـواجدين في تـركـيا الى غـتـرب ا ا
السفارة التي كـانت وما زالت مرحبة
ومتـفهـمـة تمـاما لـكل مـا طرحه من
مواضـيع  شمـلت جوانب عـديدة عن
غترب سيما ابنائنا الطائفة حياة ا
ــــنـــدائـــيــــة  وطـــبـــيــــعـــة وظـــروف ا
مـعـيشـتـهم والـعـمل عـلى تـشـجـيـعهم
بـالعـودة لـلـبالد بـعـد تـوفـيـر األجواء
االنــســـانــيــة واالمـــنــيــة واخلـــدمــيــة
الئــمـة وهــذا سـيــكــون حـافــزا لـهم ا
كنة بعد بتلك العودة باقرب فرصة 
أن تــقــوم احلــكــومــة بــاعــادة اعــمــار
ـتـضـررة من الــعـمـلـيـات مـنـاطـقــهم ا
االرهـابــيـة والــتي تـركــوهـا مــرغـمـ
اضية .   على مدى السنوات ا
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ــشــهــد الــسـيــاسي { كــيف تــصف لــنـا ا
العراقي?

- ان األحـداث الــتي جــرت مع بــدايـة
االحتالل األمريكي للعراق عام 2003
ة وما حـصل فـيهـا من متـغـيرات مـؤ
ـرة قد انـعـكست لم نكـن نتـوقـعهـا بـا
سـلـبــا عـلى بـنــيـة اجملـتــمع الـعـراقي
بجـمـيع  طـوائـفه ومـكونـاته  سـيـما
الـــتي يـــطـــلق عـــلــيـــهـــا بــاألقـــلـــيــات
ــســـيــحــيـــة وااليــزيــديـــة وطــائــفــة ا
الـصـابـئـة الـتي كـان لـهـا نـصيـبـا من
ـــــعـــــانـــــاة  وان مــــا تـــــلك اآلالم  وا
تعـرضـنـا له من جـرائم قـتل وتـرهيب
وتـهـديـد وتـنـكـيل وتـهـجـيـر عـلى أيـد
ـتــخـلــفــ والـطــائـفــيـ اجلــهـلــة وا
واالرهابـي الـدواعش جعـلنـا نشـعر
بــالــغــربــة ونــحن عــلى أرض الــوطن
الذي اصـبح مرتـعا وسـاحة لـتصـفية
احلــســابــات بــ األطــراف الــدولــيــة
حتى أصـبحـنا وقـودا لنار خـالفاتهم
ودفـعنـا الـثـمن بـاهـضـا من مـسـتـقبل
وحـــيـــاة ودمـــاء أهـــلـــنـــا وأخـــوتـــنــا
وأبنـائـنا وأحـبـتنـا العـراقـي من كل
الطوائف وان األسباب باتت واضحة
لكل الـعـقالء والوطـنـي واخملـلـص

تــعــتــبــر تــركــيـا أحــدى الــدول الــتي
فتحت حدودهـا  وقدمت تسـهيالتها
ومــســـاعــداتـــهــا لالعـــداد الــكـــبــيــرة
هـجـرة أو الـوافدة الـيـهـا من الدول ا
الـتي تـعـاني عـدم االسـتـقـرار االمـني
والـســيـاسي بــعـد أحــداث مـايــسـمى
بالربيع العربي وما تبعها من تغيير
السـلـطـات لبـعض االنـظـمة احلـاكـمة
ـنـطــقـة الـعـربــيـة  وقـد شـهـدت في ا
هـــذه الـــدول ثـــورات واضـــطـــرابــات
سيـاسيـة وشعـبيـة وأعمـال عسـكرية
مــــاتــــســـــبب في حـــــصــــول فــــوضى
وانـفالت أمــني وعــمـلــيـات ارهــابـيـة
 طــالـت دول عــدة  مـــنــهـــا  تــونس
ولــيــبــيــا ومــصــر وسـوريــا والــيــمن
اضـــافـــة الى الـــعـــراق الــذي كـــان له
النصيب األكبر بتلك االحداث بعد أن
تعرض الى هجمات تنظيمات داعش
االرهــابــيــة اجملــرمــة الــقــادمــة عــبــر
احلـــــدود والــــــتـــــوجـه الى  بــــــعض
محافـظاته الشـماليـة والغربـية وعدد
من مدنه االخرى الـتي شهـدت اعماال
عــسـكــريــة واسـعــة من قــبل الــقـوات
ـواجهـة  تـلك اجملـاميع العـراقـيـة  
االرهـابـيــة  الـتي الهــدف لـهـا سـوى
الــــقـــتـل والـــتــــنـــكــــيل والــــتـــدمــــيـــر
ناطق ماأجبرالـكثير من سكـان تلك ا
بـــالــتـــوجه الـى بــعض احملـــافـــظــات
االمنة في الداخل او الـهجرة  خارج
الـعراق وبـظـروف كـانت قـاسـيـة جدا
ـهـجـرين أعـداد  ومن ضـمن هـؤالء ا
كـبـيـرة من أبـنـاء األقـلـيـات الـعـراقـية
ــنـدائــيـ الـذي ومـنــهم الــصـابــئـة ا
تــركــوا وطــنـهـم ومــدنـهـم وبــيـوتــهم
مـرغــمـ بـســبب مـاتـعــرضـوا له من
مخـاطر هـددت حـياتـهم ومسـتـقبـلهم
لـيــتـوجـهــوا بـعــدهـا الى دول أخـرى
ومنهـا تركيـا التي ضـمنت لهم االمن
والــراحــة واالســـتــقــرار ولــتـــســلــيط
الـضـوء عـلى تـداعـيات تـلـك االحداث
وتـأثـيـرهـا عـلى الـسـاحـة الـعـراقـية 
ومعرفة بعض اجلـوانب السياسية 
من وجــــهـــة نـــظــــر رئـــيس طــــائـــفـــة
ــنــدائــيــ في الــعــراق الــصــابــئــة ا
والــعـالـم الـريش أمــة الــشــيخ ســتـار
جـبــار احلـلـــــــو الــذي اغـتـنـــــــــمـنـا
فرصـة زيارته  لـتـركيـا  وليـكون  لـ
(الـــــــــــــزمــــــــــــــان ) مــــــــــــــعـه هـــــــــــــذا
احلـوار:                    
ــكن أن تــطـلــعــنــا عن  طـبــيــعـة  { هل 

زيارتكم الى أنقرة ?
- بـدايـة نـرحب بـكم ونـثـمن اهـتـمـام
ـوقــرة ومــتــابـعــتــهـا صــحـيــفــتــكم ا
تواصلة جململ االحداث السياسية ا
نطقة والعالم اجلارية في العراق وا
 امـا بشـأن هـذه الـزيـارة فـنحـن على
حرص دائم بـأن تـكـون لنـا جـولة في
بلدان الـعالم اخملتـلفة سـيما الـبلدان
الــتي يـتــواجــد فـيــهـا أبــنــاء طـائــفـة
ـنـدائـيـ الـذين هـاجروا الـصابـئـة ا
من الــــعــــراق  ألســـبــــاب مـــعــــروفـــة
ولفترات متعددة وان زيارتنا هذه لم

الــشــرفــاء اذ  يــتــعـرض الــعــراق الى
هـــجــمـــة شــرســـة مــخـــطط  لـــهــا من
ـفـسدين ـتـمـثل بـا اخلـارج والداخل ا
والــفـــاشــلــ وعــدم وجـــود احلــكــمــة
واالخـالص والــــنــــيـــــات الــــصــــادقــــة
الــســلـــيــمــة النــقــاذ الـــوطن وهــويــته
وتــأريــخه وكــيـانـه من الــضــيـاع قــبل
فــــوات االوان ونــــحـن من واجــــبــــنــــا
الــوطــني واالنــســاني واالخالقي أن 
نـــحــــذر أصـــحـــاب الـــقــــرار وجـــمـــيع
ـتـصــدين لـلــمـسـؤولـيــة من مـؤامـرة ا
خــطــيــرة لــتــفـــكــيك وتــدمــيــر الــوطن
وتمزيقه وتقسـيمه الى أجزاء ضعيفة
لــتـــكــون أهــدافـــا ســهــلـــة لــكل أعــداء
االنـسـانـيـة في الــعـالم وهـنـا يـتـوجب
عـــلى اجلـــمـــيع تـــفـــهم شـــكل وحـــجم
ـؤامـرة الــتي تـســهـدف الـعـراق وان ا
يـسـعى اجلـمـيع الى احـتـواء األزمـات
وجتـــاوز اخلـالفـــات واالبـــتــــعـــاد عن
صـالح الـشخـصيـة الـضيـقة تغـلـيب ا
ـصـلـحـة الـوطـنـية وان عـلى حـساب ا
تــتــكـــاتف اجلــهــود حلـــفظ  وهــيــبــة
وكـرامـة الـوطن وعـدم  مـنح الـفـرصـة
لألعـداء بـالـتـدخل بـشـؤونه الـداخـلـية
واخـتـراق امــنه الـذي يــجب أن يـكـون
محميا من كل اخملاطـر وبادارة مهنية
شـــــجــــــاعـــــة تـــــضـع حـــــدا لالشـــــرار
غرض الذين اليـريدون االستقرار وا

واالمان للعراق أبدا .
{ هل حــصـــلت طـــائــفـــة الــصـــابــئـــة عــلى

استحقاقاتها في التشكيلة احلكومية  ?
- مــنـــذ تــشــكـــيل مــجــلـس احلــكم في
الــــــعــــــراق  وحلــــــد االن لم حتــــــصل
ندائيـة على استحقاقها في الطائفة ا
ان  أو في التـشكـيلة احلكومـة والبـر
ـا اقـره الـدسـتور الـسـيـاسـيـة  وفـقـا 
ولم يـــكن لـــنــا دور يـــذكــر في الـــقــرار
السـيـاسي في الـبـلـد وما زلـنـا نـعاني
ـتعـمـد من قبل االقصـاء والـتهـمـيش ا
ـتـنـفــذة احلـاكـمـة في بـعض الـقــوى ا
العـراق  وكـأنـنـا لسـنـا من ابـنـاء هذا
ـتـلك الـعـدد الـكـبـير الـوطن مع انـنـا 
من الـكـفـاءات الـعــلـمـيـة والـسـيـاسـيـة
واالقـتـصـاديـة  والــثـقـافـيـة واالداريـة
اخملـلصـة الـقـادرة عـلى تقـد الـكـثـير
ـا يجـعلـنا نـفتـخر بـهم أمام للـعراق 
الـعــالم اال ان احــدا من هــذه الـعــقـول
والطـاقات لم يحـصل على فـرصته في
خـدمة الـوطن مـاأشـعـرنـا ذلك بـخـيـبة
ـستـقبل ودفع األمل واالحبـاط جتاه ا
ــيـ ــهــنـيــ واألكـاد الـكــثــيـر من ا
واخملـلــصـ من ابــنـاء الــطـائــفـة الى
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كـــشف مـــســـؤول امس عـن تــلـــقي اجملـــلس
كـافحـة الفـساد اكـثر من  70مـلـفا  األعـلى 
مـؤكدا ان من بينها ملفات شائكة الرتباطها
بــشـخــصـيــات وأحـزاب مــتـنـفــذة. وقـال في
تـصـريح امـس ان (اجمللـس يـنـاقش قـضـايا
ليارات من فـساد تسـببت بفـقدان عشـرات ا
الـدوالرات) مؤكدا ان(هـناك حتديـات كبيرة
تـضع اجمللس على احملـكّ وال سيما في ظل
وجـود جهات رقابية أخرى فشلت في احلدّ
اضية). وتابع من الـفساد خالل السنوات ا
ان(أكـثر من سبع ملـفاً طرحت على طاولة
ـكـافـحـة الـفـسـاد) مـشـيراً اجملـلس األعـلـى 
ـــلـــفـــات الـــشـــائـــكـــة الى (وجــــود بـــعض ا
الرتـبـاطـها بـشـخصـيـات وأحـزاب متـنـفذة)
مـضـيـفـا ان (اجملـلس نـاقش خالل جـلـساته
ــــضيّ ــــاضــــيــــة صالحــــيــــاته وســــبل ا ا
ــكـافــحـة الــفـسـاد). بــاإلجـراءات الــفـعـلــيـة 
ويـــضم اجملــلس مـــســؤولــ ومـــخــتــصــ
ـهدي ويـرأسه رئـيـس الـوزراء عـادل عـبـد ا
وهــو اجلــهـاز الــرقـابـي الـتــنـفــيــذي الـرابع
كافحة الفساد بعد هيئة النزاهة ـعني  ا
ـفـتـشـ ـالـيـة ومـكـاتب ا ديـوان الـرقـابـة ا
الـعمومـي في الوزارات فـضال عن مجلس
الـنواب بـوصفة جـهة تـشريعـية رقـابية. في
شـــــأن مــــــتـــــصل دعــــــا رئـــــيس مــــــجـــــلس
مـحافظـة واسط مازن كنـدوح الى ان تكون
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االكــسـاء بـعـد ان ازالت جــمـيع الـتـجـاوزات
ـــشــوهـــات مــنـه). وأضــافت أن (اعـــمــال وا
الــتـأهـيـل سـتـكــون مـسـاءً الســتـثـمــار خـلـو
الـشـارع من السـيـارات وبعـد انـتهـاء اوقات
الـدوام اذ سيـتم اكسـاء ما مـساحته 20ألف
مـتـر مربـع ابتـداءً من تـقاطع الـفـضل مروراً
بــتـقـاطع مــجـمع الــكـلـيــات وشـارع الـسـوق

واوضـح ان (االعمال تضمـنت فرش الشارع
ــســاحـة 22 ألـف مــتـر مــربع بــاالســفــلـت 
بــاجلـهـد الـذاتي لــلـدائـرة الـتـي تـعـمل عـلى
هـمة تـأهـيل وتطـوير الـشوارع احلـيويـة وا
فـضال عن احملالت السكنية ومناطق االفراز

احلديث).
وجــهت امــانـة بــغــداد إنـذارا الى اصــحـاب
الـبـسـطـيـات وجتـاوزات احملـال في الـكـرادة
ـنطقة داخل .وقـالت في نشرة وزعـتها في ا
(تـنـذركم امـانـة بـغداد دائـرة بـلـديـة الـكرادة
ـدة اسبوع واحد فـقط لتصريف بـضاعتكم
بـعدها سـيتم رفع جمـيع جتاوزات االرصفة
والـبـسـطـات واتـخاذ االجـراءات الـقـانـونـية

بحقكم وقد اعذر من انذر).
ـاء وأعــلـنت أمــانـة بـغــداد عن عـودة ضخ ا
الـصافي إلى مناطق ومـحالت قاطع الرشيد

جنوب غرب بغداد.
فترض وقـالت في بيان امس إنه (كـان من ا
أن يـتم الـضـخ قبـل عـدة سـاعات لـكـن دائرة
تـضرر مـاء بـغداد أجـرت فحـصاً لـلـمقـطع ا
لـلتحـقق من عدم وجود أيـة تشقـقات تسبب
بــكــســر مـــســتــقــبــلي وهــو إجــراء إضــافي
لالطـمـئـنـان أكـثـر عـلى إجنـاز الـعـمل بـشكل

مثالي).  
وأضــافت أن (مالكــاتــهــا عــمـلت  20ســاعـة
مــتــواصــلـة من أجـل إتـمــام الــعــمل وعـودة
ـواطــنـ وبــنـظــام الـتـشــغـيل الــضخ إلى ا

الـصـيفي الـذي يُـسرع من امـتالء اخلـزانات
والشبكة الرئيسية والفرعية)

وبـاشرت االمانة باعمال اعادة تأهيل شارع
ـعظم. مـجـمع الـكـلـيـات في منـطـقـة الـبـاب ا
وقــالت االمــانـة في بــيــان امس إن (مالكـات
دائـرة بـلديـة مـركز الـرصافـة بـاشرت اعـمال
قـشط وتهـيئة شـارع مجمع الـكليـات العمال

واسط اول مـــحــافــظـــة تــســتــقـــبل اجملــلس
ـكـافـحـة الـفـسـاد. وقـال كـنـدوح في االعـلـى 
ـهـدي(نـرجـو ان رسـالــة وجـهـهـا الى عـبـد ا
تــكـون مــحـافــظـة واسط هـي اول مـحــافـظـة
ـكـافحـة الـفـساد تـسـتـقبـل اجمللس االعـلى 
من اجـل الـكـشف عن مــافـيـات الــفـسـاد بـكل
وضوع من شـفافـية) مشـيرا الى ان (هـذا ا
ـــهـــمـــة في دعـم اجملـــلس االعـــلى االسـس ا
ــواطن ــكـــافــحــة الــفـــســاد ويــعـــزز ثــقــة ا
بـاحلـكـومـة). في غـضـون ذلك أعـلـنـت امـانة
بــــغـــداد امس عن مــــنع عـــصــــابـــة حـــاولت

االستيالء على ارض حكومية.
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وقــالت االمـانــة في بـيــان ان (كـوادر بــلـديـة
بغداد اجلديدة تصدوا لبعض األفراد الذين
حــــاولــــوا االســــتــــيـالء عــــلى ارض تــــبــــلغ
مـسـاحـتهـا عـشرة دوا ضـمن احملـلة 705
وتـقـدر قـيـمـتـهـا بـأكـثر من 20 مـلـيـار ديـنار
عـراقي) مضـيفـة انهـا (ازالت سبـعة هـياكل
شـــيــدت جتــاوزاً بــاإلضـــافــة إلى مــصــادرة

اعمدة وأسالك كهربائية).
واوشـكت أمـانـة بـغـداد عـلـى إجنـاز اعـمال
اكــسـاء شـارع  14تــمـوز الـذي يـعـد من أهم
الشوارع بجانب الكرخ. وذكر بيان امس ان
ــراحل ـــشــاريع بــلـــغت ا (مـالكــات دائــرة ا
الـنهـائيـة من اعمـال اكسـاء شارع  14تـموز
ـمتد من مجسـر دمشق الى نفق الزيتون). ا

يـتـهجّـمـون عـلى تاريـخ وطنـهم وأمـتـهم ويـعتـبـرونه كـله تـاريخ دم وقـتل وسلب
ونـهب وخـرافة وأنه تـاريخ اليـشرفـهم...وهل تـاريخ دول العـالم يـشرفـكم أيـها

األغبياء اجلاهلون ..!?
ـتنطـعون : هل قرأ تـاريخ فرنـسا منذ نـشأتهـا كملـكية ثم تهـجمون ا أيهـا ا
أصـبـحت جمـهوريـة عام 1788. إنه تـاريخ مـخز ومـرعب كله دم وقـتل وقطع
ـقاصل وإعتداء على الشعوب ..وكله إحتالل ورعب وخوف وفقر رؤوس في ا
..أنـظروا ماذا فـعل نابلـيون الذي تـفتخر بـه فرنسا الـيوم ..ماذا فـعل بحروبه
ومـغامراته وأحتالله لـلشعوب والـدول وماذا جنى عـلى الشعب الفـرنسي بعد

ذلك من كوارث وذل وهوان ..!!
ان مـنـذ عـهد بـسـمارك انـيـا ..أقـرأوا ماذا فـعل الـقـادة األ هل قـرأ تـاريخ أ
وحـتى هتلر من حروب وإحـتالل وقتل بشع وتدميـر وسفك دماء المثيل له في

التاريخ ..!
هل قـرأ تــاريخ أمـريــكـا ( أم احلــريـة الــزائـفــة) ...? قـتــلـوا الــهـنــود احلـمـر
وأحـرقـوهم وهم أحـيـاء وسـلـخـوا فـروات رؤوسـهم وأبـادوهم عن بـكـرة أبـيـهم
..وعـندما صـاروا دولة شـنوا احلروب والـدمار والـقتل في كل الـعالم ..وحتى
الــيــوم هم يــعــتــدون ويــقــتــلــون ويــعــــــــربــدون ويــهــددون الــدول والــشــعـوب
بـاحلــــــصار واحلـروب والعــــــزلة إلنـها شعـوب حرة التريـد هيمـنة األجنبي

عليها ...!
ـملكـة احلقـيرة التي نـهبت ثروات  هل قـرأ تاريخ بريـطانيـا العـجوز ..هذه ا
الـعالم وقـطـعت رؤوس معـارضـيهـا من الـشعـوب وعـلقـتـها عـلى جـسور لـندن

وث وغيرها ..!!? وبور
هل قـرأ تاريخ تـركـيا اخملـزي ..أمـبراطـوريـة التـخـلف والهـيـمنـة والـسالط
واجلـيش اإلنكـشاري الـذي أرتكـب أفض اجملازر بـحق الشـعوب الـتي سيـطر
عـليـهـا ..والزلت تـركيـا تـعبـث وتعـتـدي على دول اجلـوار بـكل وقـاحة وسـفـالة

حتى الساعة ..!
هل قـرأ تاريخ اليابان وكيف كـان جنود أمبراطـوريتها يقتـلون شعوب آسيا
مـالك ويغتـصبـون النسـاء ويذبـحون األطـفال في النـيبـال وتايالند ويـحتلـون ا

وسنغافورة وأندونيسيا وغيرها من دول الهند وآسيا ..!
كل هـذا اخلزي والعار لم تقـرأوه عند هذه الدول الـتي تغركم اليوم بـحرياتها
لـفوفة بسم عسل التـاريخ األسود...فقط قرأ عن تاريخ أمتكم وإنـسانيتها ا

فجعلتموه هدفاً إلقالمكم وندواتكم اخلائبة وألسنتكم العوجاء ..!!
ويـاله من ضياع وتـفاهـة وسخف حيـنمـا ينهض (شـاب حداثـوي مسقف) في
نـادي ثـقـافي لـيـعـلن لـنـا أنه أكـتـشف أن تـاريخـنـا اإلسالمـي كلـه تاريـخ دماء
وحـروب وقتل وأنه تاريخ أسود ليس في نـقطة ضوء واحدة وإن اإلسالم دين
ـاني أو احلـروب والـدم والـغـلـبـة والـهـيـمـنـة فـقط..!نـحن لم نـسـمع من شـاب أ

أمريكي أو فرنسي يتبرأ من تاريخ دولته وشعبه ..
ـدارس وفي كل األمـاكن رغم أن تــاريـخـهم كـله بل هم يـفــتـخـرون بـذلك فـي ا

حـروب ومخازي وإحـتالل لأل األخرى وقمع لـلشعوب
( ـثقـف ...ولـكنـنا مـاأكـثر مـاجند ذلـك عنـد شبـابـنا (ا
الـــيــوم ..هـم اليــعـــرفــون عن الـــتــاريخ شـــيــئـــاً ..فــقط
يـنـزعجـون من ذكـر (مـحـمد الـعـظـيم)  صل الـله عـليه

وآله وسلم ..!!
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لست وحدك ...
فميدانهم عهر ..

باديء معك .. كل ا

كم جميل منظرك ..
لن اشك حلظة .
ان الله معك ..

شسع نعلك باق ..
وتهاوى من عذبك ..
ابتسم حد البكاء ..

فحذاؤك اشرف منهم   ..
قد خيب الله شعارهم  ..

ما ترصع من تيجانهم 
وما رفعوا ونافقوا ..
فحمل ظهرك هذا ..
 شرفنا وشرفك ..

هي األم الـتي أعــدت جـيالً طــيب األخالق  عــظـيم الــتـضـحــيـات والــبـطـوالت
والتطلعات وهي جامعة احلياة في البدايات والنهايات ورائحة الذكريات .

هي األخت والـرفيقه واألسيرة والشهيدة  صاحـبة رسالة توارثتها جيالً بعد
جيل ونسجت خيوطاً من الوفاء وعهداً ال إنفصال فيه وال إنفصام. 

وهي اجلـدة التي غـرست في األرض ابتـسامـة وأمل وصنـعت تـراثاً مـزركشاً
عـنـوانـاً من عـنــاوين الـوجـود الـتـاريـخـي واحلـضـاري الجـيـال تـتــنـاقـلـته عـبـر

العصور وظل أحد أهم ركائز تطور اجملتمعات وحتضرها .
وهي الـزوجة احلبيبـة والعشيقـة والصديقة حـافظة البقاء حـتى األبد  ورفيقة

كان. تجدد في أبدية ا احلياة وعبقها الدائم ا
ـنـبــعث في فــضـاء الـكــون  وحـاضــنـة الــرسـالـة هي الـنــفس وروح احلـيــاة ا
اإلنـسـانيـة اخلـالـده وجـواز عبـورهـا الى اجملـد بـابـتسـامه وثـقـة وأمل مـتـجدد

مفعماً باحلياة.
نبعـثة نوراً وحيـاة في الوطن أو في الشتات نـاضلة والثـائرة ا ـقاتلة وا هي ا
 حارسة احللم وضامنه البقاء وموقدة نار الثورة ومؤسسة العهد اجلديد .
ـرأة مـهـمــا تـبـدلت أدوارهـا ظــلت بـروحـهـا واحـدة جتــمع كل الـصـفـات هي ا
وتـتقن فن إدارتـها بـامـتيـاز وباسـتثـنـائيـة ال يسـتطـيع أيً من الـرجال إتـقانـها
فـهي معجونة معـها منذ التـكوين بالصبر والـرقة واحلنان واحلب واالحساس

تواضعة . والطاقة والغيرة واجلمال واالنوثة والكبرياء الزاهد والطيبة ا
ـرأة في يوم عيدها  ماضية لألمام بخطوات واثقة ال تنظر للخلف بتاتاً هي ا
بل تـتـقــدم بـجـدارة الى األمــام  لـتـخــلع عـنــهـا كل مـا عــلق بـهـا مـن وثـنـيـات
ومـعتقدات خـاطئة عبـر السن  ومـا فرض عليـها من قيود ومـا تكبلت به من
عصبيات جاهليه  مؤمنةً بحقوقها التي حفظتها لها كل الشرائع السماوية 
ومـتسلحة بكل مـا اوتيت من قوة وعلم ومعرفـة الى األمام بال تراجع يحذوها

دافع عن احلق . األمل وثقة ا
رأة شوطاً كبيراً الى األمام متخطية العديد من ولعلنا اليوم وبعد أن قطعت ا
الـعقبـات واحلواجـز التي كـانت تواجهـها وكـانت مفـروضة علـيهـا في السابق
وبعـدمـا أصبـحنـا نـتلـمس أثر مـشـاركتـها الـفاعـلـة في حيـاتنـا وعـلى مخـتلف
ــســتـويــات واالشــكــال ومـســــــــاهــمـاتــهــا الــكـبــيــرة في عــمــلـيـه الـنــهــضـة ا
االنـــــــسانـية والـثـقافـية واالقـتصـاديـة والعـلمـيـة واالبداعـية الـتي كـان للـمرأة
ـكن جتــاهــله  الى جـانـب مـا قــامت به من إبــداعـات دوراً هـامــاً وبــارزاً ال 
تـطورت معـها سـبل احلياة  ولـعلـنا ايضـاً نرى حـتميـة هذا الـدور الذي ال بد
ـرأة الى األبـد وتـخلـصت من وأن يـكـون خاصـةً وقـد إنـتـهى عـصـر عبـوديـة ا
ـانهـا برسـالـتهـا اخلالـده وقـدرتهـا على قـيود اجلـاهلـيـة األولى بجـدارتهـا وا

العطاء .
ـرأة  ننـحـني إجالالً وفي هـذا الـيـوم الـثـامن من آذار والـذي يـصـادف يـوم ا

ـاجدات الـلـواتي قدمن أرواحـهن في سـبيل حتـريـر الوطن لـكل ا
واخلالص مـن االرهــــاب ولــــكـل من عـــــذبن وقـــــدمن أرواحن
قـرابـيـنـاً عـلى طــريق احلـريـة واالسـتـقالل  ونـبـارك لـلـمـرأة
ـزيـد من الـتـقـدم والـعـطـاء عـلى ذات عـيـدهـا ونـدعـوا لـهـا بـا
الـطريق لـرفعـة اجملتـمع وتطـوره ومزيـداً من العـطاء يـا نساء

بالدي.

جانب من منطقة الكرادة قبل رفع البسطيات من أصفتها
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