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كـافـحـة الـفـساد ـيـة الـعـراقـيـة  تـعـقـد هـيئـة الـنـزاهـة الـعـامة مـؤتـمـرا عـلـمـيا لـالكاد
بالتـعاون مع اجلامـعة العراقـية. وقالت بطـاقة دعوة تـلقتهـا (الزمان) امس ان (رئيس
ية بعنوان ؤتـمر العلمي السنـوي الرابع لالكاد الهيـئة صالح نوري خلف سيرعى ا

االصالح من منظور شعبي وحتت شعار ان اريد اال االصالح).
ؤتمر سيعقد في مبنى واضافت (ان ا
اجلـامعـة باالعـظمـية قـاعة ابـو حنـيفة
الـنـعمـان السـاعـة العـاشرة من صـباح
يــــــوم الـــــثـالثـــــاء  17كــــــانـــــون االول
ـؤتـمـر اجلــاري). وتـتـضـمن مــحـاور ا
اســــبـــاب الـــفــــســـاد وآلـــيــــات وســـبل
االصـالح والـوقــايـة من الــفـسـاد ودور
اجلـماهـير في عـملـية االصالح. وقالت
ؤتـمـر تتـمثل ـية ان (اهـداف ا االكـاد
بـتحديد وفهم اسباب احلراك الشعبي
والــتـحـديـات الـتـي تـواجه مـؤسـسـات
الـــدولــــة والـــدفع نـــحـــو الـــســـيـــاســـة
والــبـرامـج الـتي من شــأنـهــا ان تـضع
كـافـحة الـفـساد والـوقـاية ـعـاجلـات  ا
مــنه والـتــعـرف عـلى اســتـراتـيــجـيـات
احلـرب ضـد الـفـسـاد ودور اجلـمـاهـير
فـي عــمـــلــيـــة االصالح والـــعــمـل عــلى
تـطوير الـسياسات والـبرامج اخلاصة
بــــــدور اجلــــــمــــــاهــــــيـــــر فـي االصالح

احلكومي).
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كــمـا كـشـفت الــهـيـئـة عن تــمـكـنـهـا من
ضــبط مــتــهـمــ الســتـيـالئـهــمــا عـلى
إيـــرادات بــلــديــة زمــار في مــحــافــظــة
ُـدَّة ثالث سـنواتٍ األمـر الذي نـيـنوى 
ــال الــعــام. أحــدث ضــرراً عــمــديــاً بــا
واشـارت دائرة التـحقيـقات في الـهيئة
فـي بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس إلى أن
(فـريق عمل من مديريـة حتقيق نينوى
الـتـابع للـهيـأة الـذي انتـقل إلى بلـدية
زمـار نفـذ عملـية ضبط مـتهمـ اثن
فـي الـبـلـديـة; لــعـدم قـيـامــهـمـا بـإيـداع
مــبــالغ ايــرادات جــبــايـة بــلــديــة زمـار
لـألعـــــــوام  2017و 2018و 2019مـع
الــتــوقـيــفــات الـتــقــاعـديــة مــنـذ شــهـر
حـزيـران لغـايـة شهـر تـشرين األول من
ـصـرفي الــعـام احلـالي في احلـسـاب ا
ــديـريــة بـلــديـات نــيـنــوى). وأضـافت
الـدائرة إن (العملـية أسفرت عن ضبط
األمــر اإلداري اخلـاص بـوجـود تالعب
بـتـشغـيل عـمال بـصفـة أجـراء يومـي
ـقــبـوضـات وســجـلـي األمـانــة ووارد ا

ـــــــــادتـــ 331و 341مـن قــــــانـــــون ا
الـعـقـوبـات). وضـبطـت هيـئـة الـنـزاهة
واد منتهية الـعامة كميات كبيرة من ا
الــصالحـيــة في أحـد مـخــازن الـشـركـة
الــعـامــة لـلـتــجـهــيـزات الـزراعــيـة فـرع
بـابل.وقالت دائرة التحقيقات في بيان
امـس إن (فريق عملٍ من مالكات مكتب
حتـقـيق بابل الـذي انـتقل إلى مـخازن
الـشركة في ناحـية أبي غرق تمكَّن من
ضــبط  843طــنــاً من مــادة الــبــروتـ
احلـيواني منتهية الصالحية منذ عدة
شــهـور) مـشـيـرة إلـى أن (قـيـمـة الـطن
ـادة تــبـلغ  1و 400الف الــواحــد من ا
ديـــــــنــــــار). وأضــــــافـت الــــــدائــــــرة أن
ة في عمليَّة الضبط (الـتحقيقات األوليـَّ
ةٍ رةٍ قـضـائـيـَّ ـوجب مُـذكـَّ الــتي نُـفـذَت 
كــشــفت عن بــيع كـمــيــة من الـبــروتـ

الـتي  إدخالها مخزنـياً منذ أكثر من
عــام فـيـمــا بـقي الـقــسم األكـبــر مـنـهـا
مــكـدسـاً ولم يـتم اتـخـاذ أي إجـراء من
قـبل إدارة الشـركة العـامة لـلتجـهيزات
الــزراعـيـة فـي بـابل بـصــدد إعالم مـقـر
الــشــركـة في بــغــداد بـقــرب نـفــاذ مـدة
الــصالحــيــة لــغــرض الــتــصـرف عــلى

أساس ذلك). 
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َّ تـنـظـيم مـحـضـر ضبطٍ نت أنَّه ( وبـيـَّ
ضـبـوطـات وعـرضه عـلى أصـولـيّ بـا
قـاضي محكمة حتقيق احللة اخملتصة
بــقــضـايــا الـنــزاهــة الـذي أصــدر أمـراً
بــالـقـبض عـلى مـديـر الـشـركـة الـعـامـة
لـلتجهيزات الزراعية في بابل استناداً
ـــــادَّة  340مـن قــــــانـــــون ألحــــــكــــــام ا
الــعــقـوبــات فــضالً عن الـتــحــرز عـلى

ـوجودة في اخملـازن). وكـشفت ـادة ا ا
هـيئـة النزاهـة عن صدور أمر اسـتقدام
بــحق وزيـر الـكـهـربــاء الـسـابق عـضـو
ة قاسم مـجـلس الـنوَّاب لـلـدورة احلالـيـَّ
ادة الـفـهـداوي اسـتـنـاداً إلى أحـكـام ا
( (340مـن قانـون الـعقـوبـات الـعراقي
ــة إبــرام عــقـــود مع أحــد عـــلى خــلـــفــيـَّ
ــة. واشـــارت دائـــرة ــــعـــامل األهـــلــــيـَّ ا
الـتـحـقيـقـات في الـهيـئـة وفي مـعرض
ة الـتي حــديـثـهـا عن تـفـاصــيل الـقـضـيـَّ
حـقـقـت فـيـها وأحـالـتـهـا إلـى الـقـضاء
إلـى (إصـدار مــحـكــمـة حتــقـيق الــكـرخ
ة بـالنـظـر في قضـايـا النـزاهة ُـخـتصـَّ ا
أمــر اســتــقـدام بــحق وزيــر الـكــهــربـاء
الـسابـق عضو مـجلـس النـوَّاب للدورة
ـبه خـالل مُـدَّة ـة; وذلك لــتــســبـُّ احلــالــيـَّ
ة الــوزارة بــتـدني مـه مـســؤولــيـَّ تــســنـُّ

و 154دفــتـر وصـوالت جـبـايـة  فـضالً
عـن مـبــالغ مــالـيــة وثالثــة مــسـتــنـدات
صـرف وثالثة دفـاتر سنـد قيد الـيومية
َّ لعامي  2018و .(2019وأكدت أنه (
تــــنـــظــــيم مــــحـــضــــر ضـــبـطٍ أصـــولي
ـضبـوطات في الـعمـليـة التي نُـفذَت بـا
ت وعرضه ـوجب مذكـرت قضـائيـَّ
ـتهـم على الـهيـأة التحـقيـقية رفـقة ا
ُخـتصـة بقـضايـا النـزاهة الـقضـائيـة ا
فـي محافظة نينوى التي قرَّرت توقيف
ادة  340من ـتـهـمـ وفـقـاً ألحـكـام ا ا

قانون العقوبات).
وكـشـفت الـهـيئـة عن صـدور أمـر قبض
بـحق مـحافظ نـيـنوى األسـبق; إلهداره
ــال الــعــام مـوضــحــة أن األمــر صـدر ا
ــادَّة  340من اســـتــنــاداً إلى أحــكــام ا
قـــانــون الـــعــقــوبـــات. واشــارت دائــرة
الـتـحـقـيـقـات في مـعـرض حـديـثـهـا عن
قت فـيـهـا ة الـتي حـقـَّ تــفـاصـيل الـقـضـيـَّ
وأحــالـتـهــا إلى الـقــضـاء إلى (إصـدار
الـهيئة الـتحقيقـية القضائـية اخملتصة
بـقضايـا النزاهـة في نينـوى أمر قبض
بـحق مـحافظ نـينـوى األسـبق;  لقـيامه
شاريع التي تـتجاوز قيمتها بـتجزئة ا
مـليون دينـار مثل مشروع طريق 500
بـــغــداد الــذي تـــقــدر كـــلــفــته خـــمــســة
مليارات و 200مـليون دينار مبينة أن
ــشــروع إلى ـــتــهم  قــام بــتـــجــزئــة ا ا
خـــمس مــراحل خالفــاً لـــلــتــعــلــيــمــات
ـال ا أدى إلـى هـدر بـا ـَّ والــضـوابط 
الــعـام). وأضـافـت الـدائـرة إن الــهـيـئـة
التحقيقية القضائية اخملتصة بقضايا
 الـنـزاهـة قـررت استـقـدام عـميـد كـلـية
ـوصل الـسابق; احلـقـوق في جـامعـة ا
ـمنوحة لـقيامه بـتجاوز الـصالحيات ا
لـه وارتـكـابه أخـطـاءً إداريـة أثـناء أداء
مــهــامه الفـتــة إلى أن أمــر االسـتــقـدام
ادة 340من قانون صدر وفقاً ألحكام ا
الـعقوبات). واضاف البـيان أن (الهيئة
اضي عن صدور أمري أعـلنت الشهر ا
ـتهم مـحـافظ نـيـنوى اسـتـقـدام بـحق ا
األســــــبق اســـــتـــــنــــــاداً إلى أحـــــكـــــام

ة مـسـتـوى إنـتـاج الـطـاقـة الـكـهـربـائـيـَّ
جــــــراء تــــــوقـُّف بـــــعـض الــــــوحـــــدات
ة الـعـائـدة حملـطـة كـهـربـاء الــتـوربـيـنـيـَّ
الـرميلـة الغازيـة وإصراره عـلى إبرام
عـــقــودٍ مع مـعـــملٍ مــحـلي لــتــصـنــيع
وجتــهـيز (فـالتر هـواء) لتــلك احملـطة
رغـم عـــدم مالءمــــتـــهـــا مع طــــبـــيـــعـــة
ـنطقـة). وكانت الهـيئة قـد أعلنت في ا
ـاضي عن ضــبـطــهـا شــهــر حـزيــران ا
مـخالفاتٍ في عقد إحالة جتهيز محطة
كـهـرباء الـكحالء الـغـازيَّة في مـحافـظة
ةٍ البـالـغة ُـحـركاتٍ تـوربـينـيـَّ مـيـسان 
قـيمته  22مـليـون دوالرٍ أمريكيٍّ فـيما
ـاضي أعـلـنت مـطـلع تـشـرين الـثـاني ا
عـن صدور ست أمر قـبضٍ واستقدامٍ
بــحقِّ نُـوَّابٍ ومـسـؤولـ مـحـلـيـ عن

ال العام. تهم فسادٍ وإضرارٍ با

تـويتر باالنكـليزية "على غـرار عسكري
سـعـودي آخـرين تـلـقيت تـدريـبات في
قـاعـدة عـسكـريـة أمـيركـيـة واسـتخـدمـنا
هـذا الـتدريـب القـيّم لـنـحارب جـنـبا إلى
جــنب مع حــلــفــائــنـا األمــيــركــيــ ضـد
اإلرهـاب وتهـديدات أخـرى".وقال ترامب
إنّ العاهل السعودي وولي عهده األمير
مــحــمــد بن ســلــمــان احلــاكم الــفــعــلي
لـلـبالد "سـيـسـاعـدان أسـر (الـضـحـايـا)
بـــشـــكل عـــظــيـم" دون أن يــحـــدد أوجه
ــســاعـدة.وفـي وقت مـتــأخــر الــسـبت ا
عـرفّت البحرية األميركية البحارة الذين
قـتـلـوا في الـهـجـوم عـلى أنـهـم جـوشوا
واتــســون ومــحــمــد هــيــثم وكــامــيـرون
والـتـرز.وقـال شقـيق واتـسـون األصـغر
إن شـقــيـقه الـبـالغ من الـعـمـر  23عـامـا
والـذي الـتـحق بـالقـاعـدة لـلـتـدريب على
الـطيران قبل أسبوع فقط "دفع حياته
ثـمــنًـا الـيـوم إلنـقــاذ عـدد ال يـحـصى من
الـنـاس".وقـال آدم واتـسـون في مـنـشـور
عـلى فـيـسـبـوك "بـعـد إطالق الـنـار عـليه
عدة مرات خرج وأبلغ فريق االستجابة
ــكــان إطالق الــنــار وكـانـت تـلك األول 
الـتــفـاصـيل ال تـقـدر بــثـمن".وتـابع "لـقـد
مـــات بــطالً ونـــحن فــخـــورون به ولــكن
ـكن مـلـؤه يـوجــد فـراغ في قـلـوبــنـا ال 

أبدا".

أن نـعـيـد الـنظـر في الـعـمـلـية بـأكـمـلـها
وسـنـبـدأ بـذلك على الـفـور".و اعـتـقال
سـتــة سـعــوديـ في أعـقــاب الـعـمــلـيـة
بــيـنـهم ثالثـة شــوهـدوا وهم يـصـورون
الــهــجــوم بــأكــمـلـه بــحـسـب مــا أفـادت
ــز" نـــقالً عن شــخص "نــيـــويــورك تــا
مــطـلع عــلى الــتـحــقــيـقــات األولـيــة.أمـا
الـــثـالثـــة اآلخـــرين فــــقـــد وصـــلـــوا إلى
ــتــحـدة بــرفــقـة الــشــمـراني الــواليـات ا
واســـــتــــقـــــروا في مـــــواقع تـــــدريب في
لـويــزيـانـا وأوكالهـومــا عـلى مـا ذكـرت
صــحــيـفــة "واشــنـطـن بـوست نــقال" عن
مـــصــادر لـم تـــســمـــهـــا.ونـــدّد الــعـــاهل
لك سـلمـان بن عبـد العـزيز الـسعـودي ا
ـــة الـــشــنـــعــاء" مـــعــتـــبــرا ان بـ"اجلــر
ـــــثـل الـــــشــــــعب مـــــرتـــــكــــــبـــــهــــــا "ال 
الـسـعــودي".ويـشـكّل احلـادث انـتـكـاسـة
ـمـلـكـة احملـافـظة الـتي كـبـيـرة جلـهـود ا
حتـاول تغيير سـمعتها كمـصدر للتشدد
19 اإلسـالمي بـــــــعـــــــد تـــــــورط  15مـن 
شـخصًا في هجمات  11أيـلول/سبتمبر
كــانـــوا من حـــمــلـــة اجلــنـــســيــة 2001
الـسعـودية وتدرّب بـعضـهم في مدرسة
دني في فـلوريدا.وقدّم األمير لـلطيران ا
خـالد بن سـلمان االبن األصـغر لـلعاهل
الـسعـودي ونائب وزير الـدفاع "خالص
تــعـازيه" لــذوي الـضــحــايـا.وكــتب عـلى

كـــذلك بــــالـــدعم األمـــيــــركي إلســـرائـــيل
وتــضــمن اقــتــبــاسًـا مـن زعــيم تــنـظــيم
الـــــقــــــاعـــــدة الــــــســـــابـق أســـــامــــــة بن
ز" نقال عن الدن.وأشـارت "نيويـورك تا
مـسـؤول أميـركي رفـيع الى انه لم تـعلن
أي جـمـاعـة مـسـؤولـيـتـهـا عن الـهـجـوم
ـــطــــلـق الـــنــــار أي عـالقـــات ولم يــــكـن 
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وقـالت ريتا كاتز مديرة موقع سايت في
تــغــريـدة انـه "بـالــنــظــر إلى أن تــنــظـيم
الــدولـة االسالمــيــة لـيس لــديه الــكـثــيـر
ـرحـلـة فـلن يـكـون لـيـخــسـره في هـذه ا
مـفــاجـئـا اذا مـا تـبــنى الـهـجـوم بـغض
الـــــــنـــــــظـــــــر عـن الـــــــوالء احملــــــــتـــــــمل
لـلـمـهـاجم".وتـعـتـبـر قـاعـدة بـيـنـسـاكوال
مـــركــز بـــرامـج الــتـــدريب الـــعـــســـكــري
لألجـانـب الـتـابع لـلـبـحـريـة األمـيـركـيـة.
وتــأســست ســنـة  1985خــصــوصًـا من
أجل الـطـلبـة السـعوديـ قبل أن تـتسع
لــتـشــمل جــنــسـيــات أخــرى.وقـال قــائـد
الـقاعدة تيموثي كينسال إن مطلق النار
كان ب "عدة مئات" الطلبة األجانب في
الــقـاعــدة.واشـار تــرامب الى انه ســتـتم
إعـــادة الــنـــظــر فـي بــرنـــامج الـــتــدريب
هـذا.وقـال "لـقـد كـنـا نـقوم بـذلك مع دول
أجنبية أخرى. أعتقد أنه سيتع علينا

ـفرده أم ـتـدرب الـسـعـودي تـصـرّف  ا
أن لـديه شركـاء.وقال الرئـيس األميركي
دونــالــد تـرامب لــلــصــحـافــيــ "نــعـمل
ــعــرفــة مــا حــدث ومــا اذا كــان وراءه
شــــخص واحــــد أو عــــدة أشــــخـــاص"
مـضـيـفـا "سنـصل الى حـقـيـقـة مـا حدث
سـريـعــا جـدا".ولم تـرد تـفـاصـيل اخـرى
عن حــفـل الــعــشــاء الــذي حتــدثت عــنه
ــز" نـقال عن صــحـيــفــة "نـيــويـورك تــا
مــصـدر مــطـلـع عـلى الــتــحـقــيق.وعـرّف
مـكــتب الـتـحــقـيـقــات الـفـدرالي (اف بي
اي) الـسـبـت رسـمـيـا مـطـلق الـنـار بـأنه
الزم مــحــمــد الــشـمــراني ( 21عــامًــا) ا
ـــــلــــــكيّ الـــــثــــــاني فـي سالح اجلــــــو ا
جال تدرب في البحرية  السعوديّ وا

الطيران.
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وذكـر موقع مجموعـة "سايت" األميركية
ــــراقـــبــــة احلــــركـــات اجلــــهــــاديـــة أن
الــشـمــراني نـشــر بـيــانـا قــصـيــرا عـلى
تـويـتر قـبل احلادث يـقـول فيه "أنـا ضد
الـشر وأميركا عموما حتولت الى دولة
شـــر".وكـــتب "اكـــرهــــكم ألنـــكم كل يـــوم
تـدعـمـون وتـمـولـون وتـرتـكـبـون جـرائم
سلـم لكنّ أيضا ضد لـيس فقط ضد ا
اإلنــسـانــيـة".و حــذف احلـســاب عـلى
ـنــشـور الــذي نـدد تــويـتــر حـيـث ورد ا

بــيـنـســاكـوال اجلــويـة الــتـابـعــة لـسالح
الـبــحـريـة في فـلـوريــدا عن مـقـتل ثالثـة
بـحارة وإصابة ثمانية أشخاص بينهم
ـهـاجم عـنـصـران في الـشـرطـة واجـهـا ا
قـبل أن تقتله الشـرطة.وجاء الكشف عن
مـقــاطع الـفـيـديـو الـتـي عـرضـهـا مـطـلق
الـنــار في إطـار الـتـحــقـيق الـذي جتـريه
ـعـرفة مـا إذا كان الـسـلطـات األميـركـية 

{ مـــيـــامي - (أ ف ب): أفـــادت وســائل
إعالم أميركية أن مطلق النار السعودي
داخل قـاعدة تـابعـة للـبحـرية األمـيركـية
عــرض مـقــاطع فــيـديــو حلـوادث إطالق
نـار جماعي أمـام آخرين كي يـشاهدوها
خالل حـفل عشاء في الليـلة التي سبقت
تـنـفـيذ هـجـومه.وأسـفرت عـمـلـية إطالق
الـنار الـتي وقعت داخل صـف في قاعدة
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ة خيـمت علينـا منذ أن بدأت تنـهال األنباء من مأساة قاصـمة وفاجعـة مؤ
ـة جـديـدة ابـشع من قـلب الـتـحــريـر..جـمـعـة جـديــدة مـلـؤهـا الـدم ..وجــر
رة مـن عدو مجـهول..قوة عـتصـم ورصاصـات هذه ا اضيـة تغـدر با ا
مدنية ملثمة بسـيارات من نوع بيكب بيضاء تكـتلت وتمركزت في التحرير
ـتظـاهـرين من وبـدأت مـنذ الـسـاعـة الـثـامـنـة لـيال تـطـلق الـرصـاص عـلى ا
جـهــات مــخـتــلـفــة حتــديـدا في ســاحــة اخلالني وجــسـر الــسـنـك لـســاعـة
متواصلة راح ضـحيتهـا شهداء وجرحى. وال نـعلم من يرعى هذه الـعملية
الدنيـئة الوقـحة ومـاهو هدفـها.. يتـساءل البـعض هل هذه طـريقة لـلقمع أم
طـريـقـة اسـتـفــزازيـة تـتـبـنى تـنــفـيـذ مـشـهـد يـسـتــفـز الـشـعب الـعـراقي أم
ســيــنــاريــو جــديــد ذو احــداث اكــشـن ألن مــاحــصل يــوم امس اجلــمــعــة
تظـاهرين وثبات السادس من ديـسمبر/ 2019 شيء متوقع بعـد إصرار ا
موقفهم.. لكنه غريب يشبه االفالم االكشن بـأحداثها.. واصحاب القبعات
الـزرقـاء هم ابــطـال هـذه احلــادثـة ألنـهم كــانـوا جـبــهـة الـصــد الـتي حـمت
تـظاهـرين من هـذا الهـجـوم االسود الـتـابع جلهـة سوداء مـجـهولـة أمرت ا
تظـاهرين السـلمي بـتخطيط شـيطاني مـسبق يبدأ اتباعهـا بالتـوغل ب ا
ـلثمـ ليختـرقون نفق الـتحرير فـتعتـلي الطابق اخلامس بدخول قوة من ا
عتـصم في من جسر الـسنك بإعـتبـارهم متظـاهرين في حـ يتعـرض ا
الفـروع القـريبـة الى طـعن بالـسكـاك ثم تـدخل سـيارات من جـهة سـاحة
الوثبة ويـبدأون برشق الـنار الكـثيف وهذا بـعد قطع الـتيار الـكهربائي عن
نـطقـة. انتـهى الرمي فـجأة وهـرعت السـيارات الـبيـضاء من نـفس طريق ا
ـساندة ومـساعـدة فرقـة القـبعات ـتظـاهرين  دخولـها وسيـطرت حـشود ا
رتقبة عن طريق وسائل الزرقاء. بدأت تتوارد األحداث اجلديدة واألنـباء ا
ـنطـقـة وأستـتب األمن وعادت اإلعالم بأن الـهدوء قـد خـيم من جديـد في ا
روع حي ماحصل من قساوة احلدث ا الساحة كما كانت . لكن هذا ال 
ـفـاجـأة والـصـدمـة لـدى الـنـاس لـيـلـة كـأن األرض فـيـها في لـيـلـة حتـمل ا
عطشـت الى العراقـي والتـرويهـا إال دمائـهم. ومن يدري بـعد هـذا الهدوء
مـاذا?... قـد يـكـون الــهـدوء الـذي يـسـبـق الـعـاصـفـة وقــد تـتـعـرض سـاحـة
التحـرير الى مـؤامرة أخـرى وهجـوم جديد ومن يـعلم قـد يحـصد أرواحا
أكثر.  توقعت منذ إحمرار اإلحداث وبدء فورتها أن حتدث مجزرة بشرية
ألن الثورة يتسبب بها الطغاة الفاسـدين ويصنعها العظماء الثوري ذلك
عندمـا تبـدأ برفض الـواقع وتقوم اجملـابهـة بكل قـوتها فـلكل ثـورة مجـابهة
انهـا انتفـاضة احلـرية وهذا ثـمن احلرية ولكل مجـابهة ضـحايـا وجرحى 
ومن أراد احلرية في كل مـكان وزمن دفع حياته ثـمن. ولكنـني قلتـها أكثر
وت وت ألنه اليـخـاف ا من مرة أن الـشـباب الـعـراقي احلـر اليفـرق مـعه ا
أما عن ذلة العـيش مع الفساد بـعد أن ساد فـهذا ايضا يـعد بالنـسبة لهم
مـوت وكـأنـهـا قـاعـدة حيـاتـيـة تـقـول: "تـسـكت تـعـيش حتـجي
ــوت يـــســرع واليــنـــتــظـــر لــذلـك نــأمل من تــمـــوت" وا
اصحاب الـقرار والتـأثير حـماية الـشباب وانـهاء هذه
احملـنــة وحل الـقــضـيــة بـكــامـلــهـا دفــاعـا عن ارواح
األبـرياء الـذي الذنـب لهـم سـوى فتـح افـواههـم ضد

الفساد.  

 أتت الثَرى كـنايـة عن نفـاذ البـصيرة والـرؤية .. أمـا الثُريّـا فهي الـعنـاقيد
ـعاناً  فكـيف تعرف او تـتعرف على الـسلطـة التي حتترم النجمـيّة األشد 
شعبها وتـرعاه وتتواصل معه وتـتعرف وتتـعامل على ترضيـته من الكبير
الى الصغير  . وتـهتم بشؤون مهـمة من حياته اال وهي موضـوعة الرعاية
وهذه االجتـماعـية والـصحـية واحلـيـاتيـة لكل الـطبـقات والـفئـات واالعمـار 
واصـفـات جتـدها عـنـد القـادة الـذين يـريدون ان تـعـلو اوطـانـهم وتـشمخ ا

بلدانهم وتزدهر شعوبهم ..
ـقـدمــة الـبـسـيــطـة وجـدتـهـا عــنـدمـا كـنت أشــاهـد أحـد أمـراء دولـة  هـذه ا
حـيث حتدث الـشـيخ سلـطـان القـاسـمي حاكم ـتحـدة  االمارات الـعـربيـة ا
إمـارة الشـارقـة عـنـد افـتـتاحه لـلـمـجـلس االسـتـشـاري لالمارة.. عـن كيف
نخدم ابناءنـا وكيف جنعل اجلميع يـشارك في االنتخابـات ولديكم مجتمع
مثـقف وواع عـليـكم حتـفـيزهم وخـاصـة الشـبـاب ووجه كالمه الى اعـضاء
رضى وكبار اجمللس واقترح ان تكـون هناك رعاية لـلمواطن واالهتمـام با
السن وتقـد كل اسس احلمـاية والـضمان االجـتمـاعي ... وهنـا شاهدته
ـدارس ـســتـشـارين بـقـوله: انــا ازور ريـاض االطـفـال واراقب ا يـخـاطب ا
وسنقـوم بفـتح أبواب الـتعيـ الواقـعي والثـابت االسس لكل اخلـريج ..

هنية ..  ؤهالت ا تلك ا وخاصة اخلريج وغير اخلريج من 
هذا الـرجل الـكر الـذي يؤمـن بجـيل بالده اجلـديد وقـدراتهم ويـهـتم بهم
ويرعـاهم ويتـابع خريـجي اجلامـعات وفق اسس عـلمـية مـدروسة ومـتابـعة
دقيقة لـتوفير الـوظائف .. ثم تنـشيط مؤسسـات الدولة بهم وبـكفاءاتهم ...
دروسة لـلحضور لـعلمنـا اننا امام فاننا لـو نستمـع لتوجيـهاته السديـدة ا
شخصـية وطـنيـة مخـلص لبـلده وشعـبه  فهـو يسـعى الى الوصـول باالمة
والبلد الى بر االمان وذلك بدفع اجلميع للعمل سوية وبجهود متواصلة .
من مـوقعي وصـفـتي ووطـنـيـتي كـعـراقي اعـشق وطنـي واحب اهلـه وترابه
كنت اراقب كـلـمـات مهـمـة ولكن يـعـتـصر عـلـيهـا قـلـبي وتتـاثـر روحي وانا
وقف يجبرني على القول والسؤال ... اعيد النظر والتفكير على بالدي وا
واصفات اذا لم نـتمتع بـحقوقنـا بوجود قـائد  يتـمتع بهـذه ا اين نحن  و
ـاذا نـحن في عـراقـنـا الـغـالي ـثل رؤاهم الـوطـنـيـة اخملــلـصـة ..  ويـفـكـر 
نعيش في غابـة يجتـمع فيها الـقاتل والسـارق واجلاهل كأنهم سـادة البلد
ـواصـفات وقـادته ... بال اي تـفـكيـر بـان هـذا الـعـراق الـذي يـتـمـتع بـكل ا
يـة التي تمـكنه بـان يكـون من اجمل الـبلدان واخليرات واخلـبرات االكـاد
اذا تـسرق بايدي واكثرها ازدهـارا واعالها سمـوا ورفعة .. اين ثرواتـنا 
من يشرف عـليها لـتصبح بـايدي غيـر أمينة وجـشعة مـخطئـة بحق العراق
وشعـبه .. هـذه الثـروات والـقدرات الـتي  لـو استـثـمرت كـما يـفـعل رؤساء
وملوك وقادة العالـم الصبح العراق جنة مـن جنان الله في االرض . اليوم
وغدا .... اليوم ونحن ننظـر الى عراقنا نظرة االمل والشـوق ليعبر مرحلة
الصبر والضنك هذه ويتركها وتزول  عـبارة نسمعها بكل احملافل الدولية
ـتـخـلـفـة في الـتعـلـيم واخلـدمـات والـثـقـافة بـان العـراق اصـبح من الـدول ا
وكافة البنى التحتية التي باتت تـشكل مصدرا خطرا على البيئة واجملتمع
والصـحـة ... أما غـداً فـننـتـظـر من والة االمر ان يـغـيروا من حـال الـعراق
وشعـبه وكـفاءاته كي تـرتـقي دولتـنـا الى مصـاف بالد االمـارات ووالياتـها
ساحة نـصف محافظة عـراقية واقول لهم انكـم استؤمنتم على التي هي 
خيـرات الـبلـد وثـرواته ومـقدراته فـكـونو رعـاة لـهـا مسـتـثمـرين لـها لـفـائدة
اجلمـيع والـنـهـوض بالـعـراق الـغـالي الـعظـيم وادارة ثـرواته وحتـقـيق امال
هن .. وايجاد الفرص الشعب من اخلريج وذوي الكفـاءات واصحاب ا

للجميع بقيادة بلدهم والنهوض بخيراتهم .. 
ليأتي يوم العراق ويوم شـعبه الكر وهو بافضل ما
ــتــطــورة . فــبــلــدنـا ــتــقـدمــة ا وصــلت الــيه الــدول ا

يستحق كل اخلير.
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ـتــظــاهـريـن  لـيس من وكــأن حــمـايــة ا
ان مـسـؤوليـة احلكـومـة. ويسـعي البـر
فـي االسـراع بـالــتـصـويت عــلى قـانـون
فـوضـية الـعلـيا االنـتـخابـات و الغـاء ا
لـالنـتـخـابــات وهم ال يـدركـون ان هـذه
ـتـظـاهرين وهي االجـراءات ال تـرضي ا
تـنازالت  وتغيـيرات في ديكور الـعملية

السياسية.
…dOŠË e−Ž

وتـشـعـر الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة بـالـعـجـز
واحلــــيـــرة  واحلـــرج وسـط اســـتـــيـــاء
ية ألحداث السنك واخلالني وادانة عا
فرط ! الـتي قد يؤدي مثل هذا العنف ا
تظاهرين السلمي الى (تدويل) ضد ا
الــقـضـيـة الـعـراقــيـة  وفي ظل انـتـهـاء
ــدة الـدســتـوريــة حلـكــومـة تــصـريف ا
االعـمـال لم تـوفـق الـطـبـقـة الـسـيـاسـية
حلـد االن في  اختيار شخصـية مقبولة
ـنــصب رئـيس وزراء حلـكـومـة مـؤقـته
ــتــعــثــر لــلــعــمــلــيــة ــشــوار ا يــكــمل ا
الــســـيــاســيــة الــتي تـــلــفظ انــفــاســهــا

االخيرة.
آخـر الكالم: الوضـع يحتاج الـى سلطة

حقيقية كي ينعم باالستقرار واالمان.

ــــكن ان نـــتــــصـــور ان الـــســــلـــطـــة ال 
ونــفــوذهــا واحــزابـهــا ســوف تــتــنـازل
بـسهولة عن مـواقعها ومـصاحلها لذلك
ســوف تـــقــاوم الــتــغــيـــيــر الــشــامل او
ـتـظـاهرون الـتـغـيـيـر الـذي يـطـالب به ا
ألن تـطبـيقـها يـعني رحـيل هـذه الطـبقة
الـــســـيـــاســــيـــة وقـــد تـــخـــضع ايـــضـــا
لــلـــمــحــاســـبــة! من هــنـــا كــانت هــنــاك
اصـطدامات واعتـداءات بآالت اجلارحة
في سـاحـة الـتـحـريـر لـبـعـض الـنـشـطاء
ـرابـطون ـتـظـاهـرين كـمـا تـعـرض ا وا
قـرب مـرآب الـسـنك الى اطـالقـات نـارية

 . من قبل ملثم
وسـط انـــســـحـــاب الــــقـــوات االمـــنـــيـــة
وانـــقــطـــاع الــتـــيــار الـــكــهـــربــائي ادى
الـــهـــجـــوم الـــذي اســـنــد الـى (جـــهــات
مـسلـحة مـجهـولة) اسـتشـهد وجرح من
ـتظاهرين جـراء هذا االعتـداء عشرات ا
! كــمــا ان اخلــطــورة تــكــمن في ســحب
الــــسالح من الــــقــــوات الـــعــــســـكــــريـــة
وتـصــريح الـنـاطق بـاسم الـقـائـد الـعـام
ــســلـــحــة في ان (االجــهــزة لــلـــقــوات ا
االمـنية جتـهل ما يحـدث في السنك ألن
ـتـظــاهـرين) ــنـطــقـة حتت ســيـطــرة ا ا
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يــــتــــزاحـم االن عــــلى تـــــبــــني االصالح
والــتــغــيــيـــر (اجلــمــيع) حــتى من قــبل
الــطــبــقـــة الــســيــاســيــة الــتي تــتــصف
تـظاهـرون وأغلـبهم (بـالثـبات) ويـرى ا
كن من الشباب أن مستقبل العراق ال 
. ـتـنـاقـض أن يـجـمع بـ االجتـاه ا
لــذلك يـجب ان يــفـهم الــسـيــاسـيـون ان
ــكن ان يـحـصل ـطـلـوب ال  االصـالح ا

سكون بالسلطة. وهم 
dOOG² « oŠ

ـتـظاهـرون كـثيـرون ومـتنـوعـون قد ال ا
ـثـلـون المح لـكـنـهم  ـلــكـون نـفس ا
الــعــنــاصـر االســاســيــة لـلــحــيــاة الـتي
بــالــنـســبــة لـهـم (شيء مــتـغــيــر) ألنـهم
ــتــلـــكــون الــتــحــدي وقــوة الــتــحــمل
والــتـضــحـيــة  يـدفـعــهم نـحــو بـذل كل
اجلــهــد والـــوقت من أجل (الــتــغــيــيــر)
ألوضــــاعـــهم ووســــائل مــــعـــيـــشــــتـــهم
ومــســتــقــبــلــهم من اجل اعــادة الــوطن
ـسلوب! هم يعرفون أن رحلة الطموح ا
قـاسـيـة ومـتـعـبـة لـكـنـهم يـتـصدون االن
لــصـنــاعـة هــذا الـوطـن من جـديــد لـذلك

تلكون (حق التغيير). أنهم وحدهم 
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