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مـوقـفـا وطـنـيـا لـشـعب الـعـراق أجـمع
ستقلة التي تنطلق ؤسسة ا كونها ا
من الـصــوت الــعـراقي احلــر و تــمـثل
مـطـالـبا وجـهـة الـقـانـون و الـعـدالة) ,
ـشورة الـقـانونـية النـقابـة بـ (تـقد ا

للسلطة الوطنية الفلسطينية).
 وتــضـــمــنـت الــنـــدوة حــوارا بـــشــأن

ــــطـــورحـــة لـــلـــنـــقـــاش الـــقـــضـــيـــة ا
ومــخــاطــرهــا واجلــهــات اخلــارجــيـة
واألجــنــدات تــســـعى لــلــتـــرويج لــهــا
والـتـحـرك نـحــوهـا . واصـدر اجملـلس
العراقي لـلسلم والـتضـامن بيانـا عبر
فــــيـه عن رفـــــضه صـــــفــــقـــــة الــــقــــرن
وملحقاته مطالبا بفضح واسقاط كل

بـشـان هـذه الـقـضــيـة الـهـامـة و الـتي
تـــشـــغـل الـــرأي الـــعـــربـي في الـــوقت
احلـاضـر).  بـدوره اشــاد شـعث بـدور
ـوضوع , النـقـابـة لــهـتـمامـهـا بـهـذا ا
مـعــربـا عن ســعـادته بــاحلـضــور بـ

ناقشة هذه التداعيات . احملام 
وأكـد شـعث أن (مـوقف الــنـقـابـة يـعـد
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ـقراطـية الـعـراق من اجل تـرسيخ الـد
ة  واكد على ان ؤ وجتـاوز التجارب ا
ـنبر العراقي سـيكون عامل جمع ب ا
ثل كل القوميات الـقوى السياسيـة و
ـكــونـات . واشــاد ايـاد والــطــوائف وا
عـالوي الى ان ارض كــردســتـان كــانت
عارضة مـوطنا لكل االحرار فـي فترة ا
وان جـميع قـوى الشـعب الكـردي كانت
ال لـــــهـم مــــواقـــــفـــــهـم وان الـــــراحل ا
مـــصــــطـــفى الـــبــــارزاني كـــان له دوره
الــــكــــبـــيــــر في بــــنـــاء وارســــاء اسس
ــقــراطــيـة وتــرســيخ مــبــادئــهـا  الــد
واشــــاد بــــدور الــــرئــــيـس مــــســــعـــود
الــبـارزاني الـذي خــطت لـنــفـسه خـطى
والــــده فـــأحـــرص عــــلى بــــنـــاء عـــراق
ـــقــراطي والـــعــمل مـن أجل ايــجــاد د
احلـــلــــول بـــ االقـــلـــيـم واحلـــكـــومـــة

االحتادية وفقا للدستور . 
واضــــــاف عالوي بـــــأن
ـنـبـر سـيـكون له دوره ا
فـي جــــــــمـع كـل قــــــــوى
الـــشـــعب حتت مـــظـــلــة
ثل ا  الـعراق وهـو ا
جتـمعا من أجل اصالح
الــنـظــام الـســيـاسي في
الـــــعــــراق وان تـــــكــــون
الـــدولـــة قـــائـــمـــة عـــلى
الـــكــفــاءات بـــعــيــدا عن
الــطـــائــفــيــة والــفــســاد
.واكــــــد بــــــان يــــــكـــــون
ــنــبـر االنــتــمــاء لـهــذا ا
ــــان نـــــابـــــعـــــا مـن اال
ـــعـــبـــر عن الـــوطــــني ا
تـطـلـعات شـعب الـعراق
ـنـبـر هـو عـامـل قوة الن ا
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فـي جو من احلمـية الوطـنية ومن اجل
واطنـة بعيدا عن الفوضى بـناء دولة ا
والـــــنــــفـــــوذ االجـــــنــــبـي والــــفـــــســــاد
واحملــاصــصـة والــتــهـمــيش انــطــلـقت
ـــنـــبــر الـــعــراقـي في اقـــلــيم اعـــمــال ا
ـنبر التي كـردستان لـتنظم الى قـافلة ا
شـــهـــدتــهـــا عـــدد من احملـــافـــظــات في
الــوسط واجلـنــوب وهـو كــيـان عـراقي
وطـــني طــوعي مـــســتــقـل  يــهــدف الى
اصـالح الــنـــظـــام الــســـيـــاسي وبـــنــاء
مــؤســسـات الــدولـة بــحــسب مــعـايــيـر
الـكـفـاءة والنـزاهـة والـقى اياد عالوي
كــلــمــة بــارك فــيــهــا لــلـحــضــور اعالن
ـنبر الـعراقي مـشيرا الى ان تـأسيس ا
الـسابع والـعشـرون من حزيران من كل
عــام سـيـبـقى اســتـذكـارا لـفــعل جـمـيل
لـلوطـني واخملـلص من ابـناء شعب
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اخملــطــطــات الــرامـــيــة الى مــصــادرة
احلق الــفــلــســطــيــني ومــنــهــا ورشـة
نامة . وقال في بيان تلقته (الزمان) ا
امس انه (فـي إطـــار مـــخـــطـــطـــاتـــهــا
الرامية لتصفية القـضية الفلسطينية
واســتــعــادة مــا فــقــدته من نــفــوذ في
ــتــحـدة ـنــطــقــة تــنـدفـع الـواليــات ا ا
وحـلــيـفــتــهـا اســرائـيل لــتــحـقــيق مـا
عــجــزت عن حتــقــيــقه خالل الــعــقــود
ــاضــيه وهـــو تــصــفــيـــة الــقــضــيــة ا
الفـلـسطـيـنـيه مسـتـنـده بذلك الى دعم
بــعض الــدول الــعـــربــيــة اخلــاضــعــة
لـلــهـيــمـنـة االمــريـكــيـة والى غــطـرسه
الـقــوة الـتـي تـنــتـهــجـهــا احلـكــومـات
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واضــاف ان (ورشــة الــبــحــرين تــأتي
حتت مسمى االزدهار من اجل السالم
والتي تـسعى من خـاللهـا الى تطـبيع
الـعالقـات بـ بـعـض الـدول الـعـربـيه
واسرائيـل من خالل تطـوير عالقـاتها
االقــتــصـاديــة عــلـى حـســاب اجلــانب
الـســيــاسي والــذي تــشـكـل الـقــضــيـة
الـــفــــلـــســــطـــيــــنـــيــــة وحق الــــشـــعب
الــفــلـــســطــيـــني في انـــهــاء االحــتالل
ــســـتـــقــلـــة واعــادة واقــامـــة دولـــته ا

الجئيه).
الفـتا الـى ان (هـذا احلل الـذي حتاول
االداره االمريكيـة وحلفاؤهـا االلتفاف
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كان وصـفا دقـيـقا ذاك الـذي نـشره االسـتـاذ الشـاعـر سامي مـهـدي على
ا يجري في البحـرين  حقا انها ( صفعة صفحته في موقع الفيسـبوك  
القرن ) ولـيس (صفـقة الـقرن)  فـسوف تـتلـقى القـضيـة الفـلسـطيـنية في
حال جناح الصـفقة ضربـة قاسية تـفوق تلك التي تـلقتهـا سابقا  بل هي
حلقـة استـثنائـية في مـسلسل تـفتـيت هذه القـضيـة التي استـعصى حـلها
اضـية علـى اختالف الـنظام على اجملـتمع الـدولي خالل السـبعـ عامـا ا
الدولي الذي يحكـمه من القطبيـة الثنائيـة الى القطبيـة االحادية . مسلسل
ـي  لكـنها دام تخلـلتـه طروحـات ومبـادرات تبـدو عادلة لـلرأي الـعام الـعا
نخرت جسـد هذه القضـية كاألرض مقـابل السالم وحل الدولتـ وغيرها
 وفي كل مرة يـقدم الـفـلسـطيـنـيون والـعـرب تنـازالت لكـنـهم لم يحـصدوا
منها سـوى سراب  واليوم يـظن بعض العرب ان هـذه الصفقـة ستفضي
ـؤامـرات ـنـكـوبـة بـسـبب ا ـنـطــقـتـنـا ا الى مـا يـعـيـد الـسالم واالسـتـقـرار 
تـواصلة  ولـو سلمـنا جدال بـأن رعاة هذه الـصفقـة صادقون االمريكـية ا
طلق بذلك  فان ما سـيتحقق للفـلسطيني في في مشروعهم مع شكنـا ا
طاف كيـان هالمي ال طعم له وال لون وال رائحة   لألسف لم يعد نهاية ا
الـهم الـعـربي فـلـسـطــيـنـيـا او قـومـيـا  بل صـار الــهم مـحـلـيـا في غـالـبه 
فالبلـدان التي لم تطـولها ريـاح ما يسـمى بالربـيع العربي لم يـعد يشـغلها
سوى احلفاظ على كـياناتهـا الهشة  مع ان نـسف هذه الكيـانات سيكون
الهدف األخـير ألعداء االمـة  أما تلك الـتي يتـوقع منهـا مواقف مبـدئية او
كن لـها ان تـكـون عقـبة في مـسارات مسـاندة لـلقـضـية الـفلـسطـيـنيـة او 
ـكونات . قـراطيـة واستـحقـاقات ا تذويب القـضيـة  فانـشغـلت بوهم الـد
ال والفتاوى ر حتى تصل الى الذين مـولوه با ولن تتوقف عجلة الربـيع ا
 وسيـعـضوا أصـابع الـنـدم  ألنهم أسـهـمـوا في يوم مـا بـتـدميـر الـعراق
وسوريـا ولـيبـيـا والـيمن وغـيـرهـا  لكـنـهم لم يـدركوا ان الـطـريق الى مـكة
ـنــامـة والــدوحــة بـدأ من بــغــداد الـعــلـيــلــة أوال . لـقــد شُـغــلت بــلـدانــنـا وا
ومجـتـمـعـاتـنـا بـأزمـات وصـراعـات مـحـلـيـة مـتالحـقـة  وصـارت الـقـضـية
نسيات  وحـديث من يتذكرها يعد نوعا من الفلسطينية لـديها في عداد ا
الـبـطـر  راجــعـوا اخلـطــاب الـسـيـاسـي  وانـظـروا في مــضـامـ وسـائل
االعالم  وراقبـوا أحـاديث النـاس  فـلم حتـتل  القـضـية الـفـلسـطـيِنـيـة ما
كانت حتـتـله في الـتـفـكـيـر الـعـربي شـعوبـا وأنـظـمـة سـيـاسـيـة  وذلك أمر
طـبـيــعي فـمــا يـكـابــده الـنــاس من مـآس في بــلـدانـهـم لم تـتح لــهم فـرصـة
قـدسات . ولم يأت ذلـك صدفة  بل استرجـاع األنفـاس للـتفـكيـر حتى بـا
هو حصيلة تفكير استراتـيجي اعتمده األعداء وغفل عنه احلكام العرب 
فمقتل القـضية الفـلسطينـية ال يكمن في تـفتيتـها من الداخل فحسب  بل
كن له أن يحـافظ ولو بحدود معـينة على تـماسكها بتفتيت احملـيط الذي 
ـسيـرة العـراقيـة لعاب  وأول هذا احملـيط هو الـعراق . لـقد أسـال تعـثر ا
كـونات ـقـراطي والفـتنـة الطـائـفيـة وحقـوق ا األعداء  فـتجـربة الـوهم الد
أثبتت جناحها الباهر  وأصبحت صاحلة للتطبيق في بلدان اخرى وهو
شؤوم . ان األمر برمـته ال يحتاج الى حتـليل عميق ما حدث في الربيـع ا
 وان ما يـقـال ال يعـدو سـوى ثـرثرة لـفـظيـة فـارغـة ال قيـمـة لهـا  وجـوهر
كن او يحتمل ان يشكل تهديدا ( الكالم  ان أي بلد عربي او اسالمي 
السرائـيل ) راهـنـا او مسـتـقـبال يـجب أن يُـدمر بـدءا من الـعـراق ومرورا
بايـران وليـس انتـهاء بـتـركيـا  والـسيـنـاريوهـات جـاهزة والـطريـق سالـكة
وبأموال االمـة نفـسها  وبـأيدي أبـنائهـا وبشـرعية دولـية زائـفة . هذه هي
احلقيقة  ولـيست أمواال تستـثمر في األرض احملتلـة  يجري من خاللها
االلتفاف على حـقوق الشعب الفـسلطيـني  واغراء أشباه  الدول لـلتطبيع
مع ( اسرائـيل )  والسـؤال كيف يـصدق بـعض العـرب مشـاريع ترعـاها
تحدة وهي أول من نقل سفارتها الى القدس الواليات ا
 وأعلنت انـحيـازها لـهذا الكـيان مـنذ والدته  مـؤتمر
نامة يتقاطع تماما مع تطلعات الشعب الفلسطيني ا
ـسلمـ الوقوف بـالضد  ششويـفترض بـالعرب وا

منه اذا كانوا حريص على مقدساتهم .

ناسبة ذكرى ثورة العشرين WLK∫  رئيس اجلمهورية برهم صالح خالل القائه كلمة 
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اقتـرح نـاشـطـون ومـثقـفـون عـراقـيون
اعـتــبـار الــثالثــ من حــزيـران عــيـدا
وطـنيـا فـي الـعراق  ,مؤكـديـن ان هذا
الـــتــاريـخ نـــقــطـــة مـــضـــيـــئــة جتـــمع

العراقي بجميع مكوناتهم. 
وقـال زهـيــر الـراوي في بــيـان تــلـقـته
(الــزمـــان) امس (نـــطــالب بـــأعــتـــبــار
الـــثـالثـــ مـن حـــزيــــران يــــوم ثـــورة
العـشـرين عـيـدا وطـنـيـا وذلك العـتزاز
كل مــــكــــونــــات الــــشــــعب الــــعــــراقي
بـقـومـيـاته وطـوائـفه وعـشـائـره بـهذه
الـثـورة) واضـاف ان (تـاريخ الـعـراق
ـعــاصــر يــرجع الى بــدايــات الــقـرن ا
ـية العـشرين عـند انـدالع احلرب الـعا
االولى وتنفيذ مخطط تقسيم االراض
الـعـثـمـانـيـة بـ الـدول االسـتـعـمـارية
االوربــيـــة حــيـث قــامـت بــريـــطــانـــيــا
بـأجـتـيـاح الـعـراق واحـتالل الـبـصـرة

عام 1914). 
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ــنــعــطــفــات مــبــيــنــا ان (االحــداث وا
دة السياسـية التي جـرت خالل تلك ا
تـشــكـيل مــقـاومـة وطــنـيــة لـلــتـصـدي
للـقـوات الـبريـطـانـية احملـتـلـة من قبل
سـاندة العـشائـر والـقوى الـوطنـيـة 
اجلـيش الـنـظـامي الـعـثـمـاني بـقـيادة
مـحــمــد ســعـيــد احلــبــوبي في الــعـام
نـفـسه). واشــار الى ان (هـذه الـقـوات
احتلـت بغداد في 11 اذار عام 1917
حـيث قـال اجلـنـرال مـود انـذاك جـئـنا

.( محررين وليس فاحت
مـضــيـفــا (بــعـد هــذه االحـداث وقــيـام

ايـضـا العـيـد الـوطـني الـعـراقي حـتى
احـــتـالل الـــعـــراق مـن قـــبـل الـــقـــوات
االمــريـــكـــيــة وســـقـــوط بـــغــداد في 9
نـيــســان عـام 2003 حـيـث هـنــاك من
يـعـده حتـريـراً عـلى عـكس مـا اطـلـقت
وتابع علـيه قوات االحـتالل نـفسـها) ,
ان (هـناك جـمـلـة من االنـقالبـات الـتي
غيـرت انظـمة احلـكم عنـد انقالب بـكر
ـقبـول في صدقي 1936 وليـس من ا
اوساط الشعب العراقي عد تاريخ اي
منها عيداً وطنياً ومن نافذة القول ان
اختـيار اي من الـتواريخ عـيداً وطـنياً
ـوافــقـة االغـلــبـيـة يـجب ان يــحـظى 

للشعب ومن خالل استفتاءٍ عام). 
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فـي غــــــــضــــــــون ذلـك أكــــــــد رئــــــــيس
اجلـمـهـوريـة بـرهم صـالح أن الـعـراق
هـو الـدولـة األكـثـر جتـربـة وعـبـرة من
مــــآسي احلـــــروب مــــشــــيــــرا الى ان
الـتـعـقــيـد األخـطـر هــو مـا يـحـدث من
انـقــسـامــات وتـمـزقــات وتـخــنـدق في
ــا ال يــحــمَـد ــا يــنـذر  ــنـطــقـــة و ا
عـقـبـاه.  وقـال صــالح خالل مـنـاسـبـة
ذكــرى ثــورة الــعـــشــرين إن (الــعــراق
ــهم قــادر عــلى الــتـوازن و ـوقــعه ا
اإلســـهـــام بــــحـــفظ األمن االقــــلـــيـــمي
والـعــملِ عـلى احلــيـلــولـة دون تــطـور
واشار النـزاعـات الى حـروب اخرى) ,
الى ان (الــتــحـــدي الــكــبــيـــر أمــامــنــا
كــــعـــــراقــــيــــ فـي قــــيـــــادة الــــدولــــة
وكـسـيـاسـيـ في قـواهـا الـسـيـاسـيـة
اخملـــتـــلــفـــة وكـــشـــعب هـــو فـي مــدى
ـــكـن أن نـــحـــقـــقَّه الـــنـــجـــاح الـــذي 

بـاحلـفاظ عـلـى الـعراق) ,مشـددا عـلى
(ضـــرورة الـــتـــأزرمن أجل الـــشـــعـــور
ـسـؤولـيـة لـلـنـهـوض بـهـا وتـفادي بـا
ـصـيـر البـلـد الذي التـمـزق والـعبث 
عــانى الــكــثــيـر) ,مــوضــحــاً ان (قـوة
الـدولــة وحـفـظ هـيــبـتِــهـا وكــرامـتِــهـا
واســـتـــقاللِـــهـــا وأمـــنِـــهـــا وتـــعـــزيـــز
مؤسـساتـها هـو ما يـجب أن يجـمعَـنا
ويــوحــدنـــا ويــدفع بـــنــا نــحــو إدراك
خـطـورة الــلـحـظــة الـراهـنــة من جـهـة
وأهمـيتِـها من جـهة أخـرى للتـأسيسِ

اء الراكد ال يـنشئ نهرا   فمن البديهي ال اقول جديدا  ح اذكر ان ا
ان مـيـزة األنـهـار هـو تـدفق مــوجـاتـهـا  وجتـدد مـيـاهــهـا  حـتى تـسـتـمـر
عذوبـتـهـا الـذائـبـة في نـقائـهـا .. واألمـر نـفـسه مع األصـدقـاء  فـفيـهم من
يدعي الصداقة احلقة  فيما هو مثل ماء راكد  يتحرك حينما تستجد له
ناسـبات  مؤكـدا انه نهـرا  رقراقاً  حاجة عـندك  وفيـهم من يتـصيـد ا
أل دواخـله اليباب  ح لكنه سرعان مـا يعود الى طبيـعته  صحراء  
نحونك هواء عليالً   ألنهم شدو نهر عذب ناسبة  وفيهم  من  تنهي ا
في جريانه  همه السؤال عـنك  والتبحر في احتـياجاتك ... هو شريانك
 مرتع اخلصب في حيـاتك .. فاحلياة لـيست طويلـة لنجرب كل شيء وال
قـصـيـرة  لـنـتـذكـر كل شيء  عـلـيــنـا ان نـكـون صـادقـ في انـسـانـيـتـنـا
قترنة بالصداقة احلقة  ,إن لم سلم به أن احملبة  ا وصداقاتنا   ومن ا
تفقد عاني , تكن مصـاغة  صـياغـة انسـانية ,تتسق فـيهـا الكـلمـات مع ا
قـيـمــتـهـا ,وتـسيء الى  مــتـلــقـيــهـا بــدال من أن تـثــري الـوجـدان  ,ألن من
يضحي بالقيمة االنسانية  في سبيل القيمة احلسية للصداقة  فإنه يتنكر
لـلـقـيـمـتـ مـعـا. واحلق اقـول  ان مـعـانـاتي قـلـيـلـة   بل مـعـدومـة  مع "
تلونة  شاعر من اصحاب الوجوه ا اء الراكد  ومزدوجي ا اصدقاء " ا
ألنني اصالً لم اضـعـهم في خانـة الـصداقـة  كـما لـيس لي اشـكاالت مع
األصدقاء احلقيقي  فهم تاج  أضعه على رأسي حيثما مشيت  لم ار
ـبادرة في التـفقد  ومـحضر خـير في غيابي .. منهم إالّ خيـر الدعاء  وا
اء الراكد) داء بعيدون عن مرض النميمـة  احد اسوء سمات صداقة ( ا
ـفـاسـد ... مرض وبيل وشـر خـطـيـر يـولـد أعـظمَ الشـرور ويـنـتِج أشـد ا
خطيـر من أمراض الـقلوب وآفـات اللـسان  ولن اكون قـاسيـا  بقولي ان
النميمة.. بضاعة إبليس التي عرضـها على الناس فاشتروها بثمن بخس
ُعـتَمد ! ن ووكيـله ا . والنمـام هو صـديقُ إبليس الـصدوق وسـاعده األ
ضيء مـتدة مع الـعمـر  شأنهـا شأن الـسراج ا ان الصداقـة  السيـما ا
ليست بحاجة الي دليل  ,لكن لن اخفي حدسي  أن مفهوم الصداقة  قد
ألنها يختـلف عنـد الكـثيرين  ,وهذا موطن الـقوة فيـها ال مـوطن الضعف ,
فرطة ,في ح  أن العـرف العام لـلصداقة  ال تتجاوز بـه رؤى الذاتيـة ا
يـعـرف هـذا االخـتالف أو هـذا الـتـجــاوز إال في أضـيق نـطـاق. حتـيـة لـكل
االصـدقـاء  الـذين مـثــلـوا حـديـقــة حـيـاتي  فـكــانـوا زهـور قـرنـفل وورود
الكـاردينـيا   وحتف اصـيلـة تـزداد قيـمتـها كـلمـا مضى

عليها الزمن.. 
كم يـحـسـدني " الـبـعض " عــلى نـبـلـكم .. انـهم عـلى
حق في ذلك ..فالـصداقة في هـذه السـن الـعجاف

.. طيور حب بال اجنحة !

لــنـجــاحه اجـاب طه الــنـعــمـة وهـو من
ـؤســســة بـالــقـول ان الــشــخـصــيــات ا
ـــشـــروع يـــؤدي وهـــو فـي مـــرحـــلــة (ا
الـتأسيس الى جتاوز الـتجارب االليمة
الــتي عــاشــهــا الــعـراقــيــون مــنــذ عـام
 2003وانـه البد من الـتعلـم من اخطاء

نبـر سيكـون عامل جمع ـاضي وان ا ا
بـ الـقوى الـسـياسـية وسـنـسعى الى
وضـع بـرنـامج عــمـلي و نــظـام داخـلي
ـبــاديء الـصـحــيـحـة مــسـتــوحى من ا
الـتي جتمع الـعراقيـ وتكافح الـفساد
وتـعيـد لـلعـراق مكـانته الـدوليـة بعـيدا

بـعيدا عن التفرقة لكي يستعيد العراق
مكانته االقليمية والدولية .   

هـذا وكان عالء مـكي قد الـقى كلـمة في
احــتــفـائــيــة االعالن الــرسـمـي عن بـدء
ـــنـــبــر الـــعــراقـي في اقـــلــيم اعـــمــال ا
ـنـبـر هـو كـردسـتـان اكـد خاللـهـا بـأن ا
كــيــان عـراقـي وطـني طــوعي مــســتـقل
يـضم شخصيـات سياسية واجـتماعية
لــهــا مــســاهــمــات في بــنــاء الــعــراق 
ـنـبـر يـتـبـنى مـسارات واشـار الى ان ا
االعــتـدال وابــعــاد الـفــوضى والـنــفـوذ
االجـــنـــبي والـــفـــســـاد واحملـــاصـــصــة

والطائفية السياسية.
W Ëb « ¡UMÐ

نبر واردف مـكي قائال ان من مهمات ا
الــعـراقي هـو الـوصـول الى بـنـاء دولـة
ساواة ـواطنة عـلى اساس العـدل وا ا
وسـيادة الـقانـون واستـقالليـة القـضاء
سلحة والقوى االمنية وبـناء القوات ا
ـطـالب الـنـظـامـيـة . وجـدد عالء مـكي ا
الــــعــــراقــــيــــة الـــتـي هي مـن االهـــداف
ـنــبـر االســتــراتـيــجـيــة الــتي يـتــبــاه ا
الــــعـــراقي ومـن ذلك اصالح الــــنـــظـــام
الــســيـــاسي بــعــيــدا عن احملــاصــصــة
واالقـصاء واالجتثاث وبـناء مؤسسات
الـدولة حسب معايير الكفاءة والنزاهة
واخــتـيــار مـفـوضــيـة عــلـيـا مــسـتــقـلـة
جــديـدة لالنــتـخـابــات وتـعــديل قـانـون
انـتـخـابـات مـجـلس الـنـواب ومـجـالس
احملــافـــظــات واجلــديــة فـي مــكــافــحــة
ـــالـي واالداري وحــــصـــر الــــفــــســــاد ا
الـــسالح بــيــد الـــدولــة . وفي ســؤال لـ
(الــــزمــــان)  عـــلـى هـــامـش االعالن عن
ــنـبـر حــول تـوقـيت االعالن تــأسـيس ا
ـــرحـــلـــة ومــا الـــتـــوقـــعــات في هـــذه ا
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نـاقـشت نــقـابـة احملــامـ الـعــراقـيـ
مـؤتـمـر الـبـحـرين اخلـاص بـالـقـضـية
الفلسطينيـة اإلسرائيلية أو ما يعرف
بصفقة الـقرن . وضيفت النـقابة نبيل
شعث مـستشـار الرئـيس الفـلسـطيني
و الــســفـيــر احــمــد عــقل اضــافــة الى

سفير االردن في العراق . 
ونـقل بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس عن
الــنــقــيب ضـــيــاء الــســعــدي تــأكــيــده
(اهتمام النقابة بالقضية الفلسطينية
كـونــهـا مـن أبـرز قــضـايــا األمــة الـتي
واقف يجب الدفاع عنها) ,مستذكر (ا
الـوطـنـيــة و الـقـومــيـة الـتي لـعــبـتـهـا
واسـتـعـرض الـنـقــابـة عــبـر األزمـان) ,
السعـدي (الكثـير من القـضايا الـهامة
التي اسهم الـعراق في الـدفاع عـنها),
الفتا الى (دور احتاد احملـام العرب
في استنكـار مساعي البعـض لتطبيع
ــا الـــعالقـــات مع إســـرائـــيل رفـــضـه 
وانــتــقــد يــعــرف بـــصــفــقـــة الــقــرن) ,
(الـصـمت الــعـربي جتـاه اإلنــتـهـاكـات
الـصـارخـة حلقـوق اإلنـسـان و تـرويع

.( األبرياء الفلسطيني
œuNł nðUJð

داعـيـا إلى (ضــرورة تـكــاتف اجلـهـود
الــعـــربــيــة مـن أجل وضع حـــد لــهــذه
اإلعتداءات الغاشمة),ورحب السعدي
(بـشـعـث وحـضـور الــنـدوة لـلــتـحـاور

 qOz«dÝ≈ l   U öF « lO³Dð ŸU  ÊËdJM² ¹ Êu U;«

½Ëb…∫ مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل شعث خالل حديثه في ندوة نضمتها نقابة احملام العراقي

ثـورة الــعــشــرين في 30 حـزيــران من
عــام  1920والــتي اشـــتـــركت فــيـــهــا
جــمــيع مـــكــونــات الــشـــعب الــعــراقي
ـنـاطق توج االمـيـر فـيصل وبجـمـيع ا
ملكاً عـلى العراق في 23 من شهر اب

ملكة العراقية.  عام  1921وقيام ا
وعد هذا اليوم العيد الوطني العراقي
ـلكي) ,واوضح طوال وجـود النـظام ا
الراوي ان ( مرحلة االنتداب وحصول
الـــعـــراق عــــلى االســـتــــقالل الـــتـــام و
االعـتـراف الـدولي وقـبـوله عـضـواً في
عـصبـة اال فـي يوم  3تشـرين االول
من عام 1932 تال ذلك قـيـام حـركـة 2
مــايس عــام 1941 من قــبل الــعــقــداء
االربعة والتصـدي للقوات البـريطانية
الى قـيـام الـنـظـام اجلـمـهـوري في 14
تــمــوز عــام  1958 وعــد هــذا الــيــوم
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والــبـــنــاء الــصـــحــيح). الفـــتــا الى ان
(الــعــراق األكــثــر جتـــربــة وعــبــرة من
مــآسي احلـــرب مــا مـــررنــا به يـــكــفي
ــسـؤولــيــة وأن نــكـون لـتــحــمــيـلِــنــا ا
مُـسـهـمـ أسـاسـيـ من أجل الـسالم
والعـدلِ والـصـداقـة والـتـعـاون مـا ب
الشـعوب واأل والـدول في مـنطـقتـنا
والعـالم). وتابع ان (مـا عاشه الـعراق
من ويالت احلـروبِ وكوارثـهـا يـفرض
عـلــيـنــا قـول ال لـلــحـرب وأن نــركـز كلَ
جـهــودنـا وعـالقـاتــنـا وتــفــاهـمــنـا مع

األصـدقـاء واألشـقـاء واجلـيـران حـتى
نتـفـادى مـصـيـر احلـرب سـواء بـحفظ
بـلـدِنـا أو بــحـفظ جـوارنــا واشـقـاؤنـا
واصــدقــاؤنـا) ,مــنـوهــا الـى  (وجـود
مهمات لـيست بالـقليـلة من أجل جعلِ
األمنِ واالســتــقــرارِ راســخــاً ونــاجـزاً
ودائــمــاً وهـذا بــعـض من تــعــقــيـدات
ظرفنـا الراهن) ,واضاف ان (الـتعـقيد
األخطـر هو مـا يـحدث من انـقسـامات
نطـقة وينذر وتمزقـات وتخنـدق في ا

ا ال يحمَد عقباه). 

علـيه من خالل بـيع االوهـام بـتـحـقيق
االزدهــــار حتـت االحـــــتالل وحتـــــويل
الـقـضــيه الـفـلــسـطـيــنـيـة الـى قـضـيـة
ا يـتـيح السـرائيـل تنـفـيذ انسـانـيـة 
مخطـطاتهـا في تصـفية هـذه احلقوق
والـتـوسع بـضـم مـا تـبـقى من االرض
الـفــلـسـطــيـنــيـو  والســيـمـا وان ادارة
تـرامـب قـد نــفــذت اهم مــا في صــفـقه
القـرن من بـنـود سيـاسـيـة باعـتـرافـها
بــالــقـدس عــاصــمــة الســرائــيل ونــقل
سـاعدات عن سفـارتهـا اليـها وقـطع ا
وكـاله الـغوث فـي مسـعـا لـتـصـفـيـتـها
ومن ثم تـصـفـيـة قـضـيـة الالجـئـ ثم
اغالق مـكــتب مــنـظــمـة الــتـحــريـر في
ـــســــاعـــدات عن واشـــنــــطن وقـــطـع ا
الـسـلـطـة الـفـلـسـطـيـنـيـة ومـنع الـدول
العـربيـة من تقـد اية مـساعـدات لها
في مـواجهـة الـقـرصـنة االسـرائـيـلـية.
وانـطـلـقت في الـعـاصـمـة الـبـحـريـنـية
نـامـة ورشـة عـمل بـرعـايـة الـواليات ا
تحدة بشأن التنمية االقتصادية في ا
األراضي الفـلـسطـيـنـية ضـمن مـبادرة
أمـــــريــــــكـــــيــــــة أوسع حلـل الـــــنـــــزاع
اإلسرائيلي الفلـسطيني في ظل غياب
ؤتمر اجلانب الفـلسطـيني .ويهـدف ا
الذي ينـعقـد حتت عنـوان (السالم من
أجل االزدهار) إلى جـمع اسـتـثـمارات
بخمس مليار دوالر على مدى عشرة

أعوام. 
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في اول زيــارة لـــوزيــر الــداخـــلــيــة
يــاســ الـيــاســري بــعــد تــســنــمـة
منصبة اجلديد  زار مدينة النجف
ـــاضي وكــان عــصـــر اجلــمـــعــة  ا
بـاسـتـقـبـالــة مـحـافظ الـنـجف لـؤي
الــيــاســري  وفـــور وصــولــة عــقــد
اجــتــمـــاعــاً امـــنــيــاً مـــوســعــاً ضم
الــقـــيـــادات ومــســـؤولي االجـــهــزة
لف االمـني في ـنـاقـشـة ا االمنـيـة 
احملافـظـة وسبـل تطـويـره  ودعمه.
واكـــــد احملــــــافـظ الـــــذي حــــــضـــــر
االجـــتـــمــــاع االمـــني ان (الــــنـــجف
مـسـتــقـرة امـنـيــاً ومـؤشـرات االمن
عــالــيــة  وهــنــاك قــيــادات امــنــيــة
وضـــبـــاط ومـــراتـب لـــهم اخلـــبـــرة
الـعـالـيـة الـتـي اسـهـمت في تـعـزيـز
االمن في احملـافـظـة واحلـفـاظ عـلى

استقرارها).
 مـــشــــيــــراً  الى ان (الــــتــــنـــســــيق

والـتـعــاون بـ مــخـتــلف االجـهـزة
االمــنـــيــة اســـهم في حتـــقــيق ذلك.
وطـالـب الـيــاســري : مــعــالي وزيـر
الــداخـلــيــة لــتــقــد الــدعم االكــبـر
ـديـنـة الـنــجف االشـرف  لـتـعـزيـز
ــلـف األمــني من االمن وتــطـــويــر ا
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ـنــظـومـة االمـنـيـة خالل تـعـزيـزي ا
بــاالجــهـــزة احلــديــثــة). مـــضــيــفــاً
(وكـــذلك طـــالب بـــأعـــداد الـــدورات
ــتــطـــورة وتــبـــادل اخلــبــرات مع ا
ـية لنـقلها ؤسسـات االمنيـة العا ا

للمؤسسات االمنية في العراق).

عـن الـتـدخالت االجــنـبـيــة . واعـلن عن
ـؤسسـ للـمنـبر الـعراقي في اسـماء ا
اقــــلـــيم كــــردســـتــــان وعـــددهم  20من
ـية الـشـخصـيـات الـسيـاسـية واالكـاد
ــــدني ومـن مـــنــــظــــمــــات اجملــــتــــمع ا

كونات).   ثلي ا وناشط و
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