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اوصـت جـــمــعـــيـــة مـــجـــتـــمع مـــدني
بالـتـعاون مع اجلـامـعة الـكاثـولـيكـية
ـشـروعة ـتـظاهـرين ا بـدعم مطـالب ا
وإيـقـاف عـمـلــيـات الـقـتل والـتـعـذيب
ـقـصـرين وعـدم اعـتـقال ومـحـاسبـة ا
الـنـاشطـ واالعالمـيـ اال من خالل
مذكـرات قضـائيـة. واطلعـت (الزمان)
عـلى بــيـان الــورشـة الـتـي عـقـدت في
أربيل حتت عنـوان (مستـقبل العراق
في ظل التحديات احمللـية واالقليمية
شـاركة عـدد من الـنخب والدولـيـة) 
ــيـة والــطــلــبـة اجلــامــعــيـ االكــاد
ـــــدني ومــــنـــــظـــــمـــــات اجملـــــتـــــمع ا

وشــخــصــيــات اخــرى الــتي تــضــمن
توصيات عدة من بينها (دعم مطالب
ـتظـاهـرين وإيـقـاف عمـلـيـات الـقتل ا
قصرين وعدم والتعذيب ومحاسبة ا
اعتقال الناشط واالعالمي اال من
خـالل مـــــذكـــــرات صـــــادرة مـن قـــــبل

القضاء).
داعـيا الـى (احلفـاظ عـلى اسـتـقاللـية
الدولـة وعدم فـسح اجملال لـلتدخالت
االقــلـــيــمــيــة والــدولــيــة بــشــؤونــهــا
الداخلـية وخـلق التوازن في سـياسة
ـا يـضمن التـعـامل مع دول اجلوار 
ــواطــنــ و حتـــقــيق مــتـــطــلــبـــات ا
شتـركة) ورأى اجملتمعون صالح ا ا
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من حتـت نــــــصب احلــــــريــــــة جـــــدد
ـــطــالب صــحــفـــيــون مـــســانـــدتــهم 
احملـتجـ مـتـعـهدين بـالـوقـوف ضد
كل اشـكال الـتـضيـق والقـمع والـقتل
وعبر البيـان الصحفي لـهذا التجمع
عن ذلك- كنا معكم وجزء منكم خالل
فتـرة االحـتجـاجات وسـنـبقى مـعكم

شروعة. حل حتقيق مطالبكم ا
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ان اسـتقـالـة رئيـس الوزراء بـقـدر ما
وفــرت فــرصـــة لــلـــتــغــيـــيــر وجنــاح
لـلـتـظــاهـرات فـهي لم تـوفـر اجـابـات
ـطـالب (مـحـاكـمـة سـهـلـة عن بــاقي ا
ــتـظـاهــرين اخـتــيـار رئـيس قــتـلـة ا
لــلـوزراء عــلى ان يــكـون مــســتـقال ال
يخـضع ألي كـتلـة او حزب سـياسي
تـغـييـر قـانـون االنـتـخابـات وتـغـيـير
ـسـتـقـلـة لالنـتـخـابـات ـفـوضـيــة ا ا
وحتـديــد مـوعـد ألنـتـخــابـات مـبـكـرة
ســـتـــكـــون مـــخـــتــلـــفـــة جـــذريـــا عن

االنتخابات السابقة! 
ـــشــــاكل الـــتي وكـل هـــذه االمـــور وا
تـواجه الـعــراق ال تـوجـد لـهـا حـلـول

جاهزة.
 «d¼UE² « WOLKÝ

مـن اخلــــــطـــــــأ ان يـــــــكـــــــون هــــــدف
ـتـظـاهـرين هـو انـهـاء دور الـدولـة ا
فـالـدولــة لـيـست هي فــقط احلـكـومـة
ان ورئاسة اجلمهورية والتي والبر
تمثل (أركان الـعملية الـسياسية) بل
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يشكل الـشعب الركن الـرئيسي االخر
من الدولة واي ضـرر يصـيب الدولة
يـلحق االذى بـالـشـعب فالـتـظـاهرات
وما نتج عـنهـا من سلوكـيات سلـمية
ــقـــايـــيس  كــانـت مـــفــاجـــأة بـــكـل ا
ـتــظـاهـرون يـومـيـا وحـســنـا يـفـعل ا
شـبـاب من اجلـنـسـ وهم يـحـمـلـون
االكـيـاس لـتـنـظـيف سـاحـة الـتـحـريـر
واينما يوجد مرورا بساحة اخلالني
ـتظـاهـرون نـرى مكـانـا نـظيـفـا يدل ا
عــلـى رقي وذوق الــشــبـــاب نــظــافــة
تـعـجـز امـانـة الـعـاصـمـة ان تـوفـرهـا
! نـحـن بـحـاجــة لـوجـود لــلـمـواطــنـ
ـؤســسـات دولـة وقــانـون ألن هــذه ا
تـوفــر الـســلم واالسـتــقـرار واال فـهي
الــــفــــوضى والــــتــــخــــريب واحلــــرق
ـوت!وسـتـكـون (االكـثـريـة ضـحـية وا

األقلية).
»«eŠô« Êu½U

ال احــد يــتــكــلم عـن قــانــون االحـزاب
ـــتــظــاهــرون عــلى جتــاهل ويــصــر ا
وجـود اي دور لالحـزاب وانـهـاء دور
تـــلـك االحــــزاب هــــو احـــد مــــطــــالب
تظاهرين!  لكن االحزاب السياسية ا
ـقـبـلة وضـعت لهـا في االنـتـخـابات ا
ئة من بكـرة) وجودا يشكل 50 با (ا
ان نـحن نرى من ـقاعـد بالـبر عدد ا
وضوع الضـروري ايجـاد حل لهـذا ا
حــتى ال تـكــون هــنـاك مــواجـهــة بـ
ــتـظــاهــرين ومـلــيــشـيــات االحـزاب ا
الـسيـاسيـة في الـعمـلـية الـسـياسـية

وخــيــر من يــنــظم هــذه الــعالقــة هـو
قــــانـــون االحـــزاب عــــلى ان تـــوضع
ضـوابط مـحـكـمـة بـشـأن تـمويـل هذه
االحزاب وسحب السالح من افرادها
حلـصر الـسالح بـيـد الـدولـة على ان
اي تــكــتـل او حــزب ال يــحــصل عــلى
ـئة من نسـبة مـعـينـة كان تـكون 5 با
االصوات يـلـغى وجوده مـن السـاحة
السـياسيـة وهي طريـقة  تطـبيـقها
ئة) قراطيات مثل الهند (3 با في د
تفق عليها  وذلك لتقليص النسبة ا
عدد االحزاب في الساحة السياسية.
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منذ زمن ليس قريبا اصبحت النخبة
تـعـاني من االزمـات  وظـهـر تنـاقض
بـــ مــفــهــوم الــنــخــبــة مع (جــوهــر
قـراطـيـة) ولم تـستـطع االنـظـمة الـد
ـقـراطيـة الـغـاء دور الـنـخـبة بل الـد
يــبــقـى لــهــا دور لــكــنه مــخــتــلف عن
الـسـابق فقـد ازدادت اعـداد الـنـخـبة
ولم تعـد تـنبع من خـلفـيـة اجتـماعـية
محـدودة ومتـوارثـة بل صارت بـحكم
انـتـشـار تـكـافؤ الـفـرص تـأتي من كل

الفئات االجتماعية.
wÝUO « ÂUEM «

يــسـتــحق الــشـعب الــعــراقي نـظــامـا
سـياسـيا مـتـطورا يـتـعامل بـشـفافـية
ــواطن ال يــنــظـر الى واحــتـرام مع ا
الــشــبـاب وكــأنــهم اطـفــال قــاصـرون
وحتت الــوصـايــة  لـقــد احـست االن
الـطــبـقـة الـسـيـاســيـة بـإهـمـيـة وقـوة

وعـنـفـوان وشــهـامـة هـؤالء الـشـبـاب
حــيــنـمــا كــانت تــظـاهــرتــهم كـفــيــلـة
بــإسـتــقـالــة احلــكـومــة ألول مـرة في
هـــــؤالء تـــــاريـخ اجلـــــمـــــهـــــوريـــــات
بــصــدورهـم الــعــاريـــة اســتــقـــبــلــوا
الـــرصــاص وقـــدمـــوا الــشـــهــداء في

ـنتـجـات احليـوانـيـة هي بيض من ا
ـائـدة والـلـحـوم الـبـيض والـدجـاج ا
احلي فضال عـن محـصولـي احلنـطة
والــشـــعــيــر الــتي حــقــقت االكــتــفــاء

الذاتي خالل العام احلالي). 
واعلـنت وزارة الـتجـارة عن مبـاشرة
ــراكــز الـــوحــدات احلــســابـــيــة في ا
التـسـويقـية سـايلـو الـشامـية ومـركز
تسويق االم الـتابعة لـفرع الشركة
الـــعــــامـــة لــــتـــجــــارة احلــــبـــوب في
الديوانـية بتـنظيم وتـوزيع الصكوك
ـســتـحـقــات الـفالحـ و اخلـاصــة 
سـوقـ حملصـول الـشلب لـلـموسم ا
. وقـــــال مـــــديـــــر عـــــام2019-2020
الــشـركــة حــسـنــ مــهـدي في بــيـان
امس انه (تنفـيذا لتـوجيهـات الوزير
الكــات بـتــنـظــيم وتـوزيع بــاشـرت ا
ــســتــحــقـات الــصــكــوك اخلــاصــة 
ن سوق مـسوقي مـحـصـول الـشـلب 
راكز تسـويق سايلو شـلب الشامية
و مركـز تسويق االمـ وفق اسبـقية

التسويق).
الفـتـا النـظـر الى ان (كـمـيـات الـشلب
ــســوقــة جتـاوزت  79 طــنـا شــلب ا

بانواعه).
واضاف ان (اجـمالـي كمـيات الـشلب
ـســتـلـمــة تـوزعت بــ احملـافـظـات ا
بــواقع 40723 طــنــا فـي الــنــجف و
 طن فـي الــــــديــــــوانــــــيــــــة و27202
طــنـا4086 طـنــا في واسط و 5164
في بـابــلـو 2236طـنـا فـي خـان بـني
ثـنى و 327 سـعد و 557 طـنا فـي ا
طـنا طـنـا في سـايـلـو الرفـاعي و 59 

سوقت لسايلو العمارة). 
الـى ذلك وعـــد وزيــــر زراعـــة اقــــلـــيم
كـردســتـان بـتــأسـيس مــجـلس أعـلى

لصناعة الدواجن. 
وقــــال رئـــيـس مــــجــــلس صــــنــــاعـــة
الـدواجـن في إالقـلــيم حـيــدر فـرحـان
ظاهرات التي تشهدها انه (بسبب ا
بـعض احملـافـظــات انـخـفض الـطـلب
على شـراء الدواجنـلذا فـإن أصحاب
ــــشــــاريع أجــــبــــروا عــــلى عــــرض ا
إنــتـــاجــهم من الـــدجــاج في أســواق
ـعـروض كـردسـتـان وبـسـبب كـثـرة ا

انــــخــــفض ســــعــــر الــــدجــــاج خالل
ــاضـــــــــــيـــ بـــشــكل الـــشـــهـــرين ا
مـــلــحــوظ حـــيث يــخـــســر أصــحــاب
الدواجن 400 ديـــــــنار عند بيـــــــع

كل كيلو دجاج).
مـبـينـا ان (الـعـديد مـن حقـول تـربـية
الـــدواجن ســـتــــغـــلق أبــــوابـــهـــا مع
اســــتـــمـــرار أوضـــاع الـــعـــراق عـــلى

حالها). 
واوضح فــرحــان ان (وزيــر الــزراعـة
في االقــــلــــيم اطــــلع عــــلى مــــشــــاكل
أصــــــحـــــــاب الــــــدواجـن ووعـــــــــــــد
بــتـأســيس مـجــلس أعـلـى لـصــنـاعـة

الدواجن). 
مــؤكـدا انـه (طـلـب من الــوزيـر وضع
حـــد الســـتــيـــراد الـــدجــاج اجملـــمــــد
ـســتـشــــــفـيـات ـطـاعم وا وإجـبــار ا
والـســجـون والـوحــدات الـعـســكـريـة
عـــــلـى شــــراء الـــــدجـــــاج من دواجن
كـردســـــتـان وفــرض شـروط إلنــشـاء
مــشـــــــروع جـــديـــد مـــقـــابل الـــتــزام
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اكـدت وزارة الـزراعــة اسـتـمـرار مـنع
اســتـــيــراد 22  مـــنـــتــجـــا نـــبــاتـــيــا
ــنــافــذ احلــدوديـة وحــيــوانــيــا من ا
لـــوفـــرة اإلنــتـــاج احملـــلي وحتـــقــيق

التوازن في أألسعار.
وقـــــال بـــــيـــــان لـــــلـــــوزارة امس انه
(اسـتـنـادا إلى كـتـاب جلـنـة الـشؤون
ــتــضــمن تــخــويل االقــتـــصــاديــة وا
الــــوزيـــــر صالحـــــيــــة فـــــتح ومـــــنع
االســـتـــيــــراد في ضـــوء وفـــرة وشح
ــنـتج احملــلي تــشـدد الــوزارة عـلى ا

استـمـرار منع اسـتـيراد  22 منـتـجا
ـنافذ زراعيـاً نبـاتيا وحـيوانـيا من ا

احلدودية).
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واضـاف ان (قـائـمـة احملاصـيل الـتي
ـنع اسـتـيــرادهـا تـشـمل الـطـمـاطـة
واخلـــــيــــار واجلـــــزر والـــــلــــهـــــانــــة
والــبـاذجنـان و الــقـرنــابـيط والــنـبق
واخلس و الـثـوم والـفـلـفل والـشـجـر
والــذرة الــصــفــراء والــتــمـر والــرقي
والـــبـــطـــيخ والـــرمـــان والـــشـــونـــدر
والـشـلـغم والـعـسل إضـافـة إلى عـدد

الـدواجن بــالـســــــــعــر الـذي حتـدده
احلكومة). 
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اضـية وتابع انه (خـالل السـنـوات ا
ـالية وضعف فرص وبسبب األزمة ا
ــقـــاولــة في مــعــظم االســـتــثــمــار وا
القطاعاتتوجه الـكثيرون إلى افتتاح
مشـاريع الدواجنـونعـتقـد أن اإلنتاج
الـكلي الـسـنـوي يـبلغ ألـفي طن). من
جـانبه قـال مـدير الـثـروة احليـوانـية
فــــــراس صـــــديـق إن (الــــــهــــــدف من
ـنتج تـأسيـس اجمللس هـو حـمـايـة ا
ـا يـجـعـلـنـا في الـوطـني وتـنـمـيـته 

ستورد). غنى عن الدجاج ا
واسـتـطـرد بـالـقـول (البـد من تـغـيـيـر
طريـقة عـرض الدجـاج احمللي تـلبـية
لـلـطلـبـات اجلـديـدةفـفي أربـيل هـناك
عــشـرات األطــنـان مـن الـدجــاج الـتي
تسـتخـدم في صـناعـة الكـنتـاكي وما
لم يـتـحـقـق ذلك لن نـتـمـكن من إقـرار

تقليل استيراد الدجاج). 

وتـتـكـبـد حـقـول تـربـيـة الـدواجن في
كردسـتان مـنذ نـحو شـهرين خـسائر
مـتـواصـلـةجـراء زيـادة عـدد مشـاريع
تربيـة الدواجن وقلـة الطلب في مدن
الــعـراق ومــوجـة اســتـيــراد الـدجـاج
اجملــــمـــد مـن الـــدول األخــــريـــويـــرى
اصـحــاب احلـقـول انـهـم (يـخـسـرون
 دينار مع بـيع كل كلـيوغرام من400

الدجاج..
وبحـسب إحصـائيـات وزارة الزراعة
ائيةفإنه يوجد في إالقليم وارد ا وا
مـشــروعـا مـرخــصـا لـتــربـيـة 1.527
الـدواجن 493 في أربــــــــيل و 288
في دهـــوك و602 في الـسـلـيـمـانـيـة
و114 في كرميان و 30 في حلبجة.
ورغم تــذبــذب األسـعــار والــشــكـاوى
الدائـمة ألصـحـاب مشـاريع الدواجن
شاريع في بشأن التـسويقفـإن عدد ا
تـــزايـــد مـــطـــردحـــيـث افـــتـــتح 412
مشروع دواجن جـديدا في كـردستان

اضية.  خالل السنوات الست ا

وذجي في بابل حقل دواجن 
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بـغداد واحملـافـظـات اجلنـوبـيـة انهم
يــســتــحـقــون نــظــامـا ســيــاســـــــــيـا
ــلي عـــلــيــهم احــكــامه ـــثــلــهم ال 
ــة ثـروات الــــــــعـراق كــفـيــلـة الــظـا
ـــــــة ورفـاهـية بـتــــوفـيـر حـيـاة كـر
عـالــيـة ال ان يــقـتـصــر االزدهـار عـلى
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بغداد

نبض القلم

(هؤالء الـشباب أعـطونـا درسا في الـوطنـية  وصـرنا نـخجل من أي كـلمة
طائفية قلناها سابقا) ..

ـعـنى جـاءت (شـهـادة) سـيـاسي (مـخـضـرم)  كـان مـعـارضا قـبل بـهذا ا
االحتالل  ومن ثم مشاركا في العملية السياسية منذ بدايتها ..

ا  في ـنـصـرمـ    ومن تـابع احلراك الـشـبـابي عـلى مـدى الـشهـرين ا
ذلك من هم مشاركون في العملـية السياسة  يتـوصل الى تلك النتيجة  

وتتجسد معانيها في وقفة ومواقف الشباب السلمية الوطنية .
ــكن أن يــكــون إال بــتــلـك الــصـورة احلــراك الــشــبــابي االحــتــجــاجي ال 
الـنــاصـعـة الــتي تـعــطي الـدروس (لــشـيــوخ الـسـيــاسـيــة) إذا جـازت هـذه

التسمية ولغيرهم ..
كـانوا لـوحـة فـنـيـة متـجـانـسـة في عـناصـرهـا اجلـمـالـية.. لـم تعـتـمـد الـلون
الواحد  بل تمـثلت فيـها كل الوان الطـيف اجلميل   دون أن يـكون هناك
ــ ويـسـار أو دين ومــذهب وقـومـيـة .. تـمـايـز بــ رئـيس ومـرؤوس  و
هؤالء جميعا بعضهم أخوان بعـض في الوطنية  ومتساوون في درجتها 
ـا يؤمن به  مـا دام ال يتـعارض مع إحتـفاظ كل واحـد بخـصوصـيته  و

مع مصلحة الوطن  أو يفتح مجاال لتدخل اخلارجي  ..
هكذا هو العراق عـبر األزل  فقد كان الـتنوع والتعـدد مصدر ثراء فكري
وثقـافي وحـضـاري مـنحه حـالـة جـمـاليـة  فـريـدة  كـما هي حـال احلـديـقة
الـغــنــاء في تــنـوع أزهــارهــا  من أبـهـى الـورود وتــرفل بــألـوان شــتى في
جتـانس رائع  تـضـفي عــلـيـهـا تـنـاسـقـا بــديـعـا  ومـنـظـرا خالبـا  وجـوا
ساحرا يسر النفس  ويلفت النظر للتمتع بهذه اللوحة الفنية  ويبعث في
الروح النشاط والـتأمل والراحة النـفسية  خالف حديـقة أخرى تكون من
لون واحد .. فكثرة األلوان هو الذي يعطي تميزا لهذه احلديقة عن تلك ..
واحلراك الـشعـبي يسـتمـد خصـوصيـته من هذه الـتعـددية أيـضا .. فـتجد
شـارك في االحـتجـاجات من مـختـلف شـرائح اجملتـمع ومكـوناته  في ا
ـتظـاهر أو ذاك من ـراقب أن يعـرف هذا ا جتانس بـديع  يصـعب على ا
ـيـز مــتـظـاهـرا عن أخــر في الـشـهـادة أي مـذهب أو قـومــيـة أو دين  أو 
ـهنة واالهتـمامات الثـقافية والـفنية  فـقد إنصهر ية وا العلمـية  واالكاد
وظف هـندس والطـبيب وشيخ العـشيرة وا اجلميع  االستـاذ اجلامعي وا
ـخـتلف االداري والـفالح والعـامل وسـائق الـتـكـتك  والـتـكـسي والـطـالب 
راة  والـطفل والـشيخ الـكبـير .. إنـصهـروا جمـيعـا في بوتـقة مراحـله  وا
الوطن  وتوحـد وا حتت علم العـراق وشعـار(نريد وطـنا) نسـتظل بخـيمته
جمـيعـا  فكـانوا عـلى مسـتوى واحـد في الوطـنيـة  فرسـموا هـذه اللـوحة
اخلالبة  دون حـزبيـة ضيـقة  أو طـائفـيـة مقـيتـة تفـسد جـمالـها  وتـشوه

صورتها.. 
حقا كـان الشبـاب أساتذة بـارع في الـوطنيـة  وحراكهم أشـبه بزلزال 
فاهـيم والتصورات سـتوى السـياسي فقط  بل في الـرؤى وا ليس على ا
ـتــسـاويـة  ونـبـذ الـطـائـفـيـة ـواطـنـة ا  ومـنـهـا مـا يـتـعـلـق بـبـنـاء الـوطن وا
واحملـاصــصـة الــتي دمـرت  الــبالد وشـجــعت عـلى الــتـنــاحـر واالنــقـسـام
ـكـاسب الـفـئـويــة وفـتـحت  الـبـاب عـلى مـصـراعـيه أمـام والـصـراع عـلى ا

االجنبي للتدخل  في الشأن الوطني .
دوامـة احلـزن الثـقـيل عـلى مـا آل الـيه وضـع الـبالد والـعبـاد  كـانت  تـلف
اجلـميـع  ولم يكـن أمام الـشـبـاب غـيـر الـقـيـام بدورهـم  الوطـني  ووضع

سلسل  الهزيل  البائس من الفشل والفساد.. نهاية لهذا ا
باختصـار .. ما حصل كان أمـرا حتميـا  ويجعل التـغيير ضـرورة وطنية

يتوقف عليها مصير البالد ..
ومن يقرأ الـتاريخ ال يـعجب أن يـنتـفض شاب عشـريني  الـيوم  ويـتصدى
هـمة كـبـيرة   ويـتقـدم الـصفـوف نحـو الـتغـييـر فـقد سـبقـه شبـاب بعـمره
ـهـمـات جـسام  وأقل في الـدعوة احملـمـديـة وصـدر االسالم الى الـقـيام 
ا قـد يـعجـز عـنـها كـبـار  فمـن منـا لم يـقرأ قـصـة  الـصحـابي الـشاب ر
إسامـة إبن زيـد عـنـدما كـلـفه الـرسول الـكـر مـحـمد (ص) بـقـيـادة جيش
سلمـ لقتال الـروم في الشام  ولم يتـجاوز عمره الـثمانيـة عشرعاما  ا
ـهاجـرين واالنـصار  وكـذلك تـكلـيفه ويكـون بإمـرته صـحابـة كـبار ومن ا
(ص) لـلـصـحـابي اجلـلـيل الـشـاب مـصـعب إبن عـمـيـر لـيـكـون أول سـفـير

دينة ليعلم أهلها الدين والقرآن .. لالسالم عندما بعثه (ص) الى ا
وحـمل  االمــام عــلي أبن أبي طــالب وهـو شــاب في الــعـشــرين من عــمـره
الـرايـة في مــعـركــة بـدر  وكـان  أول فــدائي في االسالم عـنــدمـا بـات في
شـركون عـلى قـتله   وافـشل خطـتهم فراش الـنبي (ص) بـعد أن تـآمـر ا
ـديـنـة  وشـارك في كل الـغـزوات وجنـا رسـول الـله (ص)  وهـاجـر الى ا

ينة .. عدا تبوك حيث خلفه الرسول على أهله في ا
 هـؤالء هم  صــحـابــة رســول الـله ومالك االسـالم في نـشــر دعـوته وبــنـاء

دولته جلهم في أعمار الشباب ..
ـشــــاق والـتـضــحـيـات اجلـسام في الشـبـاب أهل لـتـحمل الـصـعـوبات وا
الدعوات الكبـيرة والعظـــيمة لتـغيـــير حيـاة البشر  وصــــفاء ســـريرتهم
ـكـرواخلـداع واالخالص لـلقـــضـية الـتي يـؤمـنـــون وخلـوهـا من الـطمع وا

بها..
ففي عـمـر الشـباب أسـلم  اخلـليـفـة  االول أبو بـكر الـصـديق وكان  عـمره
يقـرب من الثمـانيـة والثالثـ عامـا واخللـيفـة  الثـاني عمر إبـن اخلطاب لم
يبـلغ الـثالثـ من عـمـره وهكـذا عـبـد الله ابـن مسـعـود ومـئات  الـصـحـابة
غيـرهم كانوا شـبابـا في بدايـة الدعـوة االسالميـة وآمنـوا بهـا وجنحوا في
ان عـال وحتـملـوا شـتى انواع الـعذاب اداء ادوارهم بتـفـان واخالص وا

ا عند الله من ثواب .. طلبا 
وليس هـنـاك أعظم وأكـرم تـقديـر للـشـباب من كالم  الـله سـبحـانه وتـعالى

ؤمن  (إنهم فتية آموا بربهم).. عندما قال عن الشباب ا
فال تـعجـدب إذا لـهـذه الروحـيـة والـفدائـيـة الـعـاليـة في سـبـيل الـوطن التي

ة على بلوغ الهدف .. يتحلى بها هؤالء الشباب  واالصرار والعز
فهؤالء أحفاد اؤلئك..
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ـاضية ضيفت قـناة الشـرقية نـيوز في حـصادها االخـباري اجلمـعة قبل ا
الشـاعر مـحمـد رحيـمة الـطائي  وخالل احلـوارعن االنتـفاضـة  الشـعبـية
وكلـماته اجلـميـلة عن (سـائق الـتكـتك) التي غـناهـا الفـنان حـسام الـرسام
ـذيع  مظفـر قاسم حـادثة باهـيزة  التـي جرت وقائـعها في إستذكـر هو وا
الـنـاصـريــة و (االهـزوجـة) الـتي لم  تــغب عن الـذاكـرة وظــلت تـتـردد عـلى
االلسن الى اليوم  (شـرناها وعيت بـاهيزة) أي رفضت .. وكـنت قد كتبت
آثرة الوطنية ألهالي الناصرية هنا في مقاال عن هذه القصة  العراقية  وا
اضي بعـنوان (ساقيـة أكبر من نهر) الزمان  بتاريخ  24 تشرين االول ا
تلك الساقـية التي كـان ألهلها وقـفة وطنـية مشرفـة في معركـة الكوت التي
ــحــاصـرة اجلــنـرال االنــكــلـيــزي (طــاوزنـد) وأخــذه أســيـرا الى إنـتــهت 
فـاوض البـريطـاني بعـبور الـقوات االستـانة عام 1916 فقـد جوبه طـلب ا
ـعـركة بـالرفـض من الشـيخ الذي البـريـطانـية سـاقـية (بـاهـيزة) لـتلـتـحق با
قابله وأبنـاء العشـائر كلهـا مع ما قدمه من مـغريات ماديـة .. وقال الشيخ
للمفاوض االنكلـيزي دعني أستشيـر باهيزة وسابلغك مـا تقول فاعتقد أن
باهيزة شيخ عشيرة أو قائد أو شخص مؤثر أو صاحب قرار اقترح عليه
أن يذهب معهم لـعل وعسى أن يقـنعه  وعنـدما وصلـوا وقف الشيخ أمام
ا مـعناه أيضا (يا بـاهيزة .. االنكليز باهيزة وخاطبـها باللهجـة العامية  
يـريدون الـعـبـور عـلـيك وبـنـادقنـا جـاهـزة وأيـاديـنـا قويـة حلـمـلـهـا .. فـماذا
) ..?. وبـكى .. وأنـشـد (شـرنـاها وعـيت بـاهـيـزة .. شـرنـاهـا وعيت تـقولـ

باهيزة ..) أي رفضت ..
وردد بعده الشيوخ أهازيج تؤكد هذا الرفض ..

 ++  أقتـرح علـى الشـاعر مـحـمد رحـيمـة الـطائي أو غـيـره من الشـعراء 
وخاصة من أهالي الـناصرية  كتـابة كلمـات عن هذه  اإلهزوجة   وتؤدى
عـاني وتـتـغـنى بـهـذه الـوقـفة من فـنـان أو مجـمـوعـة فـنـانـ  حتـمل تلـك ا
شرفـة التي تسـتلهم مـنها االجـيال الدروس والـعبر في الـوطنية الوطنـية ا
والدفاع عن الوطن  ومـنع  الغازي واحملـتل االجنبي من أن يدنس أرضه

الطاهرة..
واالحفاد على خطى االجداد ..

 } } } }                 

∫ bOH  Âö

أسوأ أنواع اخلداع خداع النفس (ارسطو) ..

p¾ ƒ« œUHŠ√ ¡ôR¼

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6524 Thursday 5/12/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6524  اخلميس 7 من ربيع الثاني 1441 هـ  5 من كانون االول (ديسمبر) 2019م

االساسـية و تـعـويضـهم عن االضرار
متلـكاتهم و مصاحلهم التي حلقت 
وكـذلك اعـادة الـنـظـر في الـعالقـة ب
الـدولـة و رؤسـاء الــعـشـائـر وتـشـريع
قوانـ الزالـة الـظواهـر الـسلـبـية في
ـشاكل رسم سيـاسات الـدولة و حل ا

االجتماعية).
dEM « …œUŽ«

واضــــافــــوا ان (اعــــادة الـــنــــظــــر في
السياسات االقـتصادية لـلدولة يسهم
بـالــنـهــوض في قـطــاعـات الـصــنـاعـة
والزراعة والتجـارة و جعله اقتصادا
منتـجا بـدال من االقتصـاد الريعي عن
طــريق تــهــيــئــة مــســتــلــزمـات خلــلق
مؤسـسات صـغـيرة ومـتوسـطة تـوفر
فـرص عمـل للـشـبـاب واالعـتـمـاد على
ـنتـوج احملـلي واالحتـفـاظ بـالعـمـلة ا
كـانة االقـتصـادية الصـعبـة لتـعزيـز ا
لـلـدولـة)الفـتــ الى انه (عـلى الـدولـة
تـأمـ  فـرص الـعـمل لـلـخـريجـ من
خالل تــفــعــيل وتــعــزيــز الــقــطــاعـات
اخلــاص واخملـتــلط والــعــام والــعـمل
عـلى وضع آلــيـة السـتــرجـاع االمـوال
ــنــهــوبــة ووضـعــهــا في ــهــربــة وا ا
صـــنـــدوق خـــاص لـــغــرض تـــنـــفـــيــذ
شاريع الستراتيـجية مثل الكهرباء ا
والسدود وغـيرهـا)وفيـما يخص دعم
الــكــفـاءات الــعــلــمــيـة طــالب الــبــيـان
بـ(وضع سـتــراتـيـجـيـات لــتـطـويـرهـا
ـستلزمـات الالزمة لالرتقاء وتوفير ا
ــسـتــواهــا االقـتــصـادي والــعــلـمي
ــتــمــيـز لــتــمــكــيــنـهــا بــأداء دورهــا ا
ـطـلــوب في مـجـالي تـهــيـئـة الـقـوى ا
ـســتـوى وتـهــيـئـة الــعـامـلــة عـالـيــة ا
مستلزمـات البحث العـلمي الذي يعد
الركيـزة االساسـية لنـجاح مـؤسسات

واحلزبـيـة والتـوجه الى الـنفع الـعام
مع تــأكــيــد أهــمـيــة فــصل الــدين عن
الـــدولــة) مـــطــالــبـــ بـ (مــحـــاســبــة
كاتب االقتصادية الفاسدين والغاء ا
التـابعـة لالحزاب الـدينـية واالعـتماد
ـستـقـلة في الكات الـعـلمـيـة ا علـى ا
ادارة شؤون الدولـة و انشـاء مجلس
اخلــــدمــــة الـــعــــامـــة الــــذي يــــتـــولى
مـسـؤولـيـة تهـيـئـة وتـعـيـ وتـطـوير
الكـات الوظـيـفيـة)مـؤكدين (اهـمـية ا
الـعـمل عـلى ايـقـاف عمـلـيـة الـتـغـيـير
ناطق احملررة من وغرافي في ا الد
االرهـاب وأعــادة تـأهــيـلــهـا لــضـمـان
ـهــجـرين وتـوفــيـر اخلـدمـات عـودة ا

الـدولــة بـنـشــاطـاتـهــا كـافـة)مــضـيـفـا
(والعـمل عـلى وقف هـجرة الـكـفاءات
ستـلزمات سـتوى وتهـيئـة ا عاليـة ا
لــعــودتــهـا العــادة بــنــاء مــؤســسـات
الدولـة وتـطـويرهـا من خالل اخلـبرة
كتسبـة خالل وجودهم وعملهم في ا
ـيـة ــؤسـســات الـعــلـمــيـة واالكــاد ا
خارج العراق وتـفعيل  دور مـنظمات
ــدني بــشـــكل يــتالءم مع اجملــتــمـع ا
شاركة قبلة لتمكينها في ا رحلة ا ا
بـــوضع الـــســـتـــراتـــيـــجــيـــات ورسم
السـيـاسة الـعامـة لـلدولـة)واشار الى
ـرأة من خالل (اهـمــيـة تـعــزيـز دور ا
مشاركاتهـا في الفعاليـات السياسية
واالقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعـيـة كـونـها
تشـكل نـصف اجملـتمع وكـذلك انـشاء
ــســـاعـــدة عــوائل صـــنــدوق خـــاص 
الــشــهـــداء والــفــئــات االجــتــمــاعــيــة
تـعـفـفـة وخاصـة من هم  حتت خط ا
ـسـن و ذوي االحـتيـاجات الفـقر وا
اخلـاصــة والـعـمل عــلى وضع خـطط
لـلـنــهـوض بـأمـكـانــيـات الـشـبـاب من
خالل البرامج االرشاديـة والتثقـيفية
االلـزامـيـة قـبل انـخـراطهـم في مـجال
الــعــمل)وتـابـع الـبــيــان ان (الــورشـة
اقـــتــرحت ايـــضــا تـــقــلــيـل الــفــوارق
الطبـقية في اجملـتمع من خالل اعادة
سلم الـرواتب واالمتـيازات و تـشريع
ـشروع قـوانـ حتـرم الـكـسب غـيـر ا
اضـافـة الى اعـادة الـنـظـر في الـكـتب
نهجيـة جلميع الفئـات العمرية في ا
ـــدارس واجلـــامـــعــات الـــعـــراقـــيــة ا
ـواكبـة مـتـطـلبـات الـعـصـر العـلـمـية
والـثقـافـية والـتـقـنيـة ولـنشـرمـبادىء
الـتـسـامح واحملـبـة بـدال من الـتـطرف

والكراهية). 

بــعض االفـراد احملــظــوظـ او ذوي
ـــتـــنـــفــذة الــــــعالقـــات احلـــزبـــيـــة ا
واالكــثــريـة ال تــشــعـر اال بــاحلــرمـان

واالحباط.
ÂöJ∫الفـكـر السـيـاسي هو فـكر « d?š¬

بشري .

ان (حتــــقـــيـق الـــســـلـم والـــتــــعـــايش
ــكـونـات الــعـراقـيـة اجملـتــمـعي بـ ا
كــافــة يــكــمن من خالل عــقــد مــؤتــمـر
وطني شـامل اضافة الى تـعزيـز مبدأ
ـــواطـــنـــة في الـــدســـتـــور من خالل ا
ــــــــــســــــــــاواة بـــــــــ تــــــــــرســـــــــيـخ ا
)مـشــددين عــلى (ضـرورة الــعـراقــيــ
حصر السالح  بيـد مؤسسات الدولة
والعمل عـلى تأمـ اخلدمة االلـزامية
ــدنـيـة لـلــقـضـاء عـلى الـعــسـكـريـة وا
الـبــطـالـة و تـوجــيه الـشـبــاب لـلـعـمل
ـثمر و حب الـوطن فضال عن اجلاد ا
خـلق مـؤسـسـات نـظـامـيـة دسـتـوريـة
واالبتـعـاد عن احملـاصصـة الـطائـفـية

lzU∫ جانب من وقائع الورشة التي اقيمت في اربيل Ë

اخليمة العراقية جتمع صحفي حتت نصب احلرية
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وقـعــت الـشـركــة الــعـامـة لــصـنـاعـة
ـسـتـلـزمـات الـطـبـيـة في األدويـة وا
ســــامــــراء إحـــــدى شــــركـــات وزارة
عادن عقداً أسـتثمارياً الصناعـة وا
دعــوم من شركة مـع مكتـب اهـلي ا
ايــطـالـيــة إلنـشـاء وتــشـغـيل بــنـايـة
الـبـنـسـلـيـنـات عـلى مـسـاحـة 3500

مترا مربعا في موقع الشركة .
وكــشـف مــديــر عــام الــشــركــة عــبــد
احلـمــيـد عـبــد الـرحـمـن الـسـالم في
تـــصـــريـح لــلـــمـــكـــتـب االعالمي في
الــوزارة تــلــقــته (الــزمــان) امس أن
شـروع يـأتي ضـمن سلـسـلة (هـذا ا
شاريع الـكبرى لـلشركـة ويتضمن ا
أنــشـــاء بــنـــايــة جـــديــدة مـــتــعــددة
الــطـوابق بــتـصــامـيم ومــواصـفـات
ـيــة ومــصـادقــة وزارة الـصــحـة عــا
والــــبـــيــــئـــة الــــعـــراقــــيـــة ألنــــتـــاج
مستحضـرات البنسلـينات اجلديدة
والتي ستنـتج ألول مرة في الشركة
وتـــشــمـل ( أوغــمـــنــتـــ حــبــوب -
أوغمـنتـ مـعلق - أوغـمنـت فـيال
بــتـراكـيــز مـخـتــلـفـة بــاإلضـافـة إلى
مستحـضرات االموكسـل (كبسول

- مـــعـــلق ) بـــتـــراكـــيب ونـــكـــهـــات
متـطورة وتـعبـئة وتـغليـف يضاهي

نتج األجنبي). ا
وأشار الى الطـاقات الـتي ثبتت في
الـعـقـد وبــلـغت قـيـمـتـهـا لـلـسـنـوات
اخلـمسـة االولى 19 الى 24 مـلـيار
ـؤمل ان يبـدأ اإلنتاج دينار اذ من ا
ئة من الطاقات التصميمة بـ 70 با
ثبتة في السنة األولى حتى تصل ا
ئة عـند السنـة اخلامسة الى 90 با
صــــعــــوداً  الفـــــتــــاً الـى ان (قــــسم
الــســيــطـرة الــنــوعـيــة في الــشــركـة
ســـيــقــوم بـــاالشــراف عــلـى جــمــيع
ـواد التعـبئة التـفاصيل اخلـاصة 
ـواد األولـيـة إضـافـة والـتـغـلـيف وا
نتج تـام الصنع  مـنوهاً بأن الى ا
ـستـثـمـر سيـتـحـمل كافـة تـكـاليف ا
شـروع وسيـوفر خـطوط إنـتاجـية ا
كامـلة حـسب الطـاقات الـتصـميـمية
ــثـــبـــتـــة في الــعـــقـــد ومــطـــابـــقــة ا
ــيـة الى جـانب لـلــمـواصـفــات الـعـا
الـــزامه بـــتــشـــغــيل 50 مــوظف من
الـــشـــركـــة وتـــوفـــيــــر مـــااليـــقل عن
200فــرصــة عــمل لــلــمــواطـنــ من

مدينة سامراء حصراً).


