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البصرة

اجلهة القانونية للوزارة على أن
ال تــتــعـدى ســقف زمــني قــصــيـر

أيضا. 
تـــشـــجــــيع كـــافـــة الــــعـــراقـــيـــ
ـهــارات الـعـراقـيـة وخــصـوصـا ا
الــتـي غــادرت الـــعـــراق لـــغــرض
ـــشـــاركــة فـي بـــنــاء الـــعـــودة وا
الـعـراق اجلــديـد بـحـوافـز ال تـقل
عن ما يـحـصل عـليه في الـبـلدان
ـتــطــورة عـلــمـيــا واقــتـصــاديـا ا
وحــضــاريــا مع تــوفــيــر الــســكن

الئمة لهم. والوظيفة ا
مـــنع أي شــخص من االحــتــفــاظ
بـأي سالح قـاتـل وإصـدار قـانون
الية لكل من بالسجن والغرامة ا
يــثــبت امـــتالكه سالحــاً وإلــغــاء
كافة اجلهات التي يتطلب عملها
حــيــازة الـسـالح وتـســلــيم كــافـة
اســلـــحــتـــهــا الى وزارة الـــدفــاع
العـراقيـة والتي سـتعـتبـر اجلهة
الوحـيدة حليـازة السالح ويكون
منتسبيها مسلح عند الواجب
فقط ويـتـركـز فقط ضـد اجملـاميع
اإلرهــابـيــة. يـتم حتــديـد تـواريخ
مـــحـــددة الســتـالم كـــافـــة انــواع
االســـلـــحــــة وتـــعـــويض األفـــراد

ستقل مبالغها. ا
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 جتـهز الـشرطـة احمللـية بـأجهزة
الــتــخــديــر عن بــعــد عــوضــا عن
األسـلحـة للـسـيطـرة عـلى مثـيري
ـشــاكل وتـتـولى أيـضـا حـمـايـة ا

سؤول في الدولة. ا
نع الـدسـتـور العـراقي اجلـديد
اجلـيش الـعــراقي من خـوض أي
حـــــرب مـع أي دولـــــة أو جـــــهـــــة
داخلية أو خارجية عدا اجملاميع
اإلرهـابيـة  وحتل مشـاكل العراق
مع الدول االخرى إن حصلت عن
طـــريق الـــتـــفـــاوض وان لم حتل
يـلـجـأ الـعـراق الى مـجـلس األمن
ــــتــــحــــدة الـــــدولي لـــــدى األ ا
وحـيــنـهــا يــسـمح الــعـراق لأل
ـتــحـدة بــالــتـدخل حلل الــنـزاع ا
سـلــمـيــا او عـســكـريــا عن طـريق
الـتـحـالف الـدولي الدامـة الـسالم
ي الــذي نـتـمــنى من اعـادة الــعـا
تــشــكـيــلـته احلــالــيـة مع ضــمـان
حـدود العـراق ومع هـذا اإلجراء
يــتـم  حتــديــد مــيــزانــيــة وأعـداد
مـنتـسبي وزارة الـدفاع الـعراقـية
ـكن وحسب مـتطـلبات بـأقل ما 

الوضع الداخلي.
ـتـهـمـ بـجـرائم يـتم مـحـاكـمـة ا
الـقـتل بـصـورة مـبـاشـرة أو غـيـر
مـــبـــاشــــرة أو من ســـرق وأهـــدر
أمـوال الـبلـد بصـورة مبـاشرة أو
ـحـاكـمـة عـلـنـيـة غـيـر مـبـاشـرة 
ـشاركـة فعـالة من أمـام الـشعب 
قــبل الــشــعب الــعــراقـي وقــضـاة
دولـــيـــ كــــمـــنـــدوبـــ من األ
تـحدة واشراف قضـاة عراقي ا
مـسـتقـلـ تـابعـ لـوزارة الـعدل
عـــلى أن يـــتـم مـــصـــادرة أمـــوال
ـــتــهـــمــ ـــتـــلــكـــات كــافـــة ا و
بــالــفـــســاد اإلداري  والـــتــعــاون
الحقة من باشر مع االنتربول  ا
ـتــلـكـاتـهم هم خــارج الـعـراق و
ومالحـقة أي نـقل ملـكيـة ألعضاء
في أسـرهم أو أصـدقـائـهم.يـجرم
الـدســتــور الـعــراقي اجلــديـد أي
شــــخص يـــهـــاجم أي ديـــانـــة أو
مــعـتــقــد فـكــري ألي أنـســان كـان
الية والطرد بالسجن والغرامة ا

من الـوظـيفـة مـهـما كـان مـنـصبه
فـي الـــدولــــة أو في تــــســـلــــســـله

الديني.
 حتذف نـوع الديـانة في البـطاقة
وحدة  وعقود الزواج الوطنيـة ا
لـكل مــواطن عـراقي فــالـدين هـو
حق شـخصي فـقط ب الـشخص
ذاته وخـالـقه وال يـجـوز ألي مـنـا
الــتـدخل أو تــمــيـيــز االشــخـاص

بسببه.
حتذف نـوع القومـية في البـطاقة
وحدة وعـقود الزواج الوطـنيـة ا
لــكـل مــواطن عـــراقي والـــعــراقي
الـذي هـو فـخور بـبـلـده ال يـعـلوه

شيء عن كونه عراقي الوطن.
ال يـجـوز ألي عراقي مـنـتم حلزب
ســــيــــاسـي أو ديــــني مـن تــــولى
مـنـصـبـاً في احلـكـومـة الـعـراقـية
مـــنــذ ســـنــة  2003  حلـ أزالـة
احلــكـومــة احلــالـيــة عــدا رئـيس
دولــة الــعـــراق الــتــشـــريــفي من
تــــولي أي مـــــنــــصب حـــــكــــومي

مستقبال.
ـشـاريع الـهـائـلـة الـتي لـتـلـبـيــة ا
تتطلب بناء عراقنا اجلديد يجب
ان تلـتزم كل الـشـركات األجـنبـية
واحملــلـيــة وكــافـة دوائــر الــدولـة
ـــهــارات بــتـــعــيـــ وتــشـــغــيل ا
والـعـمــالـة الـعـراقـيـة أوال وإن لم
ـطـلـوبة تـتـوفر االخـتـصـاصات ا
فـــيـــتم تـــدريب كـــوادر وعـــمـــالــة
ـطـلـوبـة عــراقـيـة لالخـتـصـاص ا
ــدد مـحـددة بـحـيـث يـسـتـحـيل و
تواجـد بـطالـة عراقـيـة حالـيا وال
ــنـظـور لـضـخـامـة لـلــمـسـتـقـبل ا
الــبــنــاء الــذي يــنــتــظــر عــراقــنــا

احلبيب.
تـكرم عـوائل الـشهـداء واجلرحى
بكل مـا يجـعـلهم يـعيـشون حـياة
ـة طـوال حيـاتـهم كمـا يـكون كر
الـراتب الـتقـاعـدي ألي شخص ال
يـستـطيع الـعمل ألسـباب صـحية
. ا يقوى به في العيش الكر
يكون يوم   25 / 10 من كل سنة
هـــو الــعـــيــد الـــوطــني لـــلــعــراق
اجلـديـد ومن هـذا الـتـاريخ يـولـد
دستـور عراقي جديد يـقر ما جاء
أعاله في فقـراته ويبقى مـستعدا
لــلــتــطــويــر مــســتــقــبال لــصــالح

. مستقبل أفضل لكل العراقي
عـاش الــعـراق وعــاش من قـاسى
ـــــــوت واخلـــــــوف احلــــــــروب وا
ــــرض واجلــــرح واحلــــرمــــان وا
والـهــجــرة والــتــمــيــيــز واجلـوع
والــعــطش وعــاش من ســيــبــني
عـراق السـالم واخليـر والسـعادة

لكل أفراد شعبه.
يـارب إجـعل من ضــحى بـحـيـاته
الجل وطـنــنـا الـعـزيـز الـعـراق ان
يـــنــعـم بــاجلـــنــة وتـــعــطـي أهــله
الـــصــبـــر والــفـــخــر وأن تـــشــفي
جــرحــانـــا األحــبــاء فـــهم كــانــوا
جـمـيـعـا  شـمـوع مـضـيـئـة أنارت

لنا الطريق للعراق اجلديد.
ن شـــــارك وســــاهم في شــــكــــرا 
إنـــتــفــاضــة تــشـــرين الــعــراقــيــة

العظيمة فأنتم عراقيون أبطال.
بــدمــوعـي أقــول يــارب إجــعــلــنـا
ـوذجـاً نــبـني الـعـراق لـنـجـعـله 
لـــلــعـــالم أجـــمع لـــيــقـــتــدي بـــنــا
اآلخـــــرون.أشـــــكــــركـم كـــــثـــــيــــرا
وأمــنــيــاتي لــكم بــالــتــوفــيق في

مساعيكم اخمللصة.
وأفتخر كوني عراقياً .

ـسؤولـ الكـبار اليـومي لكـافة ا
ــدراء بـــالــدولــة الى مـــســتــوى ا
ـــدراء هــو لالطالع الــعـــامــ وا
ــــــــــيــــــــــدانـي فـي وزاراتــــــــــهـم ا
ومـــؤســســـاتـــهم ومــشـــاريـــعــهم
عرفة التـنفيـذية ودوائرهم كافـة 
ــــســــتـــــجــــدات واالطالع عــــلى ا
تعلقة متطلبات الشـعب العامة ا
شــؤونــهم بــدوائــرهم وبــصــورة
مـــبــاشـــرة ووجـــهـــا لـــوجه ومن
ضـمــنـهم رئـيـس الـدولـة ورئـيس
ان عدا أيام الوزراء ورئيس البر

االرتباطات الدولية.
تطـبق أفـضل الـبـرامج النـاجـحة
دولــيـــا لــكل أمـــور احلــيـــاة لــكل
الــوزارات الـعــراقـيـة من الــنـظـام
ــتـــطــور الى الـــبــنى الــصـــحي ا
دن السكنية التحتية وتخطيط ا
ــــتـــنـــزهـــات إلى احلـــضـــاري وا
ــصـانع احملـلـيــة لـتـلـبــيـة كـافـة ا
مــتــطـلــبــات الــبــنــاء احلــضـاري
والــســكـاني والى بــنـاء الــسـدود
والــطــرق الــســريــعــة واجلــسـور
والـى الـــــنـــــظـــــام الـــــضـــــريـــــبي
والـتـعـلـيـمي والـبـحـوث واإلعالم
احلــر واالتـــصـــاالت واالكـــتـــفــاء
الـــغــذائـي الــذاتـي بــاســـتــثـــمــار
األرض الــــزراعــــيــــة وتــــثــــبــــيت
لــصـحــراء وزراعـتـهــا واحلـفـاظ اٍ
على البيئة والتخلص نهائيا من
مــخــلــفـــات احلــروب واالكــتــفــاء
الـذاتي من الـطـاقــة الـكـهـربـائـيـة
ـوارد الطبيعية دون واستثمار ا
أي هــدر. تـهــدم تــدريـجــيـا كــافـة
ساكن والطرق التي ال األبنية وا
تـبع للـمدن تـتالءم مع الـسيـاق ا
ـبـاشـر احلـضــاريـة  واالنـتـقـال ا
سـاكن احلضارية إلى األبنـية وا
اجلـديــدة لـلـعــوائل واألشـخـاص
ــــعـــنــــيـــ فـي ســـيــــاق زمـــني ا
متطابق وبـحيث يتم تأم سكن

حضاري لكل عائلة عراقية.
يـــجب ان يــكــون الـــعــراق مــركــز
احلـضــارات لـلـعــالم كـلـه وتـقـوم
وزارة الـسـيــاحـة واالثـار بـادامـة
كـــامـــلـــة لـــكـل األمـــاكن االثـــريـــة
ــكـــتـــشــفـــة ومن كل الـــنــواحي ا
زيـد منها بـاشرة باكـتشاف ا وا
وتلـبية احـتياجات كـافة السواح

احمللي واألجانب.
ــتـبــعـة إلــغـاء كــافـة األســالـيب ا
تعلقة عامالت ا عاجلـة ا حاليا 
ــواطن الـعـراقي بـكــافـة شـؤون ا
اليـومية عـند ترويـجه لطلب لدى
مـخــتـلـف دوائـر الــدولـة ولــكـافـة
الوزارات وعوضـا عن ذلك تطبق
عايير الدولية السهلة و أفضل ا
الـفعـالة والسـريعـة واإللكتـرونية
مع تــواجـــد دائــمي لــكـــامــيــرات
راقبة  لـتلبية الطـلبات. تثقيف ا
ــــوظـف الــــعــــراقي بــــضــــرورة ا
الــــتــــعــــامـل احلــــضــــاري مع كل
مـواطن ويـلـغـى نـهـائـيـا مـفـهوم
الـــتــوسط والـــرشــوة عـن طــريق
وضع جــــــدول زمــــــني مــــــحـــــدد
وقــصــيــر إلجنــاز الـــطــلب. عــنــد
وجود أي معضالت أدارية  فيتم
ـواطن حلـلـهـا أيـضـا مـســاعـدة ا
بــسـقف زمــني مـحــدد ويـحـاسب
ـعـني في حـالـة جتاوز ـوظف ا ا
ــدة بـقــطـع راتـبـه وإذا تــكـررت ا
احلـالـة فــيـتم طـرده من وظـيـفـته
ـسـتعـصي حـلـها أمـا الـطلـبـات ا
فـيـتم إقـرارهـا وحـلهـا عن طـريق
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لـقـد تـنـاولتْ أدبيـات عـلـمـيّة عـديـدة  وحـديـثة مـوضـوعـة الـتكـنـولـوجـيا
اخلـضراء ومنها الكيمياء اخلضـراء التي تعنى تصميم وتسمية مواد
ـستـقبل لـتـأم  حـياة فـضلى في ومـواد كـيمـياويّـة نسـتخـدمـها في ا
بـيئة كفوءة ونظيفة  على امتـداد الكرة األرضيّة.  وهذا يعني حتضير
مـنـتج كـيـميـاوي فـعّـال في اسـتخـدامه من مـواد أمـيـنـة تكـون صـديـقة
واد الـكيـميـاويّة لـلـبيـئة. فـمثالً تـصـنيع الـدواء من النـباتـات بـدالً من ا
صانع.  لوّثة للبيئة واخلارجةمن ا واد ا جتنّباً للكميات الهائلة من ا

هناك حقيقة علميّة مألوفة.
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وهـي أنّه في جـسم اإلنـسان  كلّ شـيء كيـمـيـائي مـثل الـدمـاغ والدم
ائة واجلـلد وأعضاء اجلـسم كلّها مصـنوعة من مواد كـيمياويّة  90بـا
. مـنها هـي عناصـر الكربـون والنيـتروج واألوكـسج والـهيدروج
وحـقـيقـة عـلـميّـة أخـرى وهي أن عنـصـر  الكـربـون  موجـود دائـماً في
األعـضاء أو األنسجة احليّـة أو التي كانت حيّة. وبطـبيعته فإنّ جسم
ركبـات الكيمـياويّة التي اإلنـسان عبـارة عن وسط إلنتاج العـديد من ا

تزوّده بالطاقة التي يحتاجها وتقيه من األمراض التي يتعرّض لها.
-فروع الكيمياء  والكيمياء الورديّة

ـادة (شيء يتـكوّن من ذرّات وله الـكـيمـياء بـاألساس هـو علـم يدرس ا
كـتلـة ويـشغل حـيّزاً في الـفراغ) والـتغـيّرات الـتي تطـرأ فيـها وعـليـها.
بـشكل عام هنـاك خمسة فروع لـلكيمـياء يدرسها اخملـتصّون وتعرف

بإختصار شديد كما يأتي:
ـواد التي يـدخل في تركـيبـها عـنصر - الـكيـميـاء العـضويّـة وتدرس ا
الـكربـون ومـكوّنـاته وكمـا  أشرنـا اليه في اعاله. وعـليه فـإنّ الكـيمـياء

العضويّة تعنى بكلّ شيء حيّ.
قابل هي لدراسة مركبات ليس فيها كربون - الـكيمياء الالعضويّة با

وغالباً ماتغطّي  طيفاً واسعاً في حقل الكيمياء.
- الـكيـمياء الـتحـليلـيّةواضـحة في إسمـها الـذي يعني حتـليل مـكونات
ركبات مثل التعرّف على مايحتوسه ماء الشرب وصالحيته لذلك. ا
ـادة حـ تخـضع -  الـكـيـمـيـاء الـفـيـزيـاويّـة هـو فـرع يـدرس سـلـوك ا
ـاء وغيـرها من لـتـأثيـر مـا مثل سـلـوك غاز عـند ضـغـطه أو اجنمـاد ا

األمثلة.
- الـكيـمياء  اإلحـيائـيّة أو كيـميـاء كلّ األشياء احلـيّة مـثل دراسة الدم

واألنسجة ومكوّنات خاليا اجلسم. 
ـركـبات الـكـيـميـاويّـةفي عـملـيّـات فـسلـجـيّة يـنـتج اجلـسم الـعديـد من ا
واد مـعـروفة بـسـمومـيّـتـها لـكـنّهـا تـنتج مـتـخـصصـة بل حـتى بعـض ا
دخالت بـنـسب مـعـيّـنـة لفـوائـدهـا في داخل اجلـسم. وهـكـذا تـترتـب ا
واخملـرجـات في دراسة أي عـلم بـصفـته دراسـة لم نـر وما يـجري في

نا من ظواهر. عا
وعـن الكيميـاء الورديّة أو اجملامـعيّة فيـمكن الولوج في الـتصوّر  منذ
ــشــاعـر والدة اإلنــســان ووالدة أجـهــزة الــتـحــسس فــيه بــضـمــنــهـا ا

والتمييز بينها. 
فـإذا تصـافح إثنان  إللـقاء السالم  بـحرارة فهـذا هو فيـزياء وإذا ما
إبتعدا وظلّت بينهما مشاعر مودّة ونسيج تواصل برغبة حقيقيَة للقاء
ـكن أن نقول مـتالزماتها. فـهذا فعل الـكيميـاء الورديّةوتـفاعالتها أو 
وفـي هذا الـتفـاعل الودّي تـتشـكّل آصرة كـيـميـاويّة مـعامالتـها احملـبّة
والـوئـام والـرغـبـة في الـتالقي واحلـوار. وفي عـنـاوين الـعـشق واحلب
بــضـمـنـهـا حب الــوطن تـتـجـمّع فــيـنـا وتـقـوى عـوامـل هـذا الـتـأصـيـر
الـكـيمـياوي لـكي نفـرح ونـسعـد ونأسى ونـحزن حـيـثمـا تكـون صفـحة
الـعناوين واألحباب لتتحوّل الى ميثاق يشرح حالة وتنشرح له سطور
كنّى بإسم حبيبته وقـوافي وصدور. وهاهو الشاعر جميل بن معمّر ا

(جميل بثينة) يقول:
(..فقلتُ لها بيني وبينكِ فإعلمي

مـن الله ميـثاق له وعهودُ..) حـيث يعبّـر عن واحد من هـذه التفاعالت
عادلة حرفيّة متّزنة.

وفي حكاية ألف ليلة وليلة
فــإنّ جـزيــرة الـغــربـاء وحــمـدان واألخــوة وفــعل ابن ثـاوي في تــزويـر
الــكالم   أمــام الــوالي وكــثـرة اخلــيــر والـعــيش الــســقـيـم هي صـورة
باح لـكيـميـاء  ماتـرويه شهرزاد وحـكايـاتهـا التي تـسكت عن الـكالم ا

ح يدركها الصباح.
إنّ كثيراً  من القوافي وعناوين التاريخ والفلسفة والعلوم هي أوساط

ألوف ومنها قول الشاعر أحمد شوقي: فعّالة للجهد الكيمياوي ا
(..وطني لو شُغِلتُ باخللد عنه

               نازعتني إليه في اخللد نفسي..)
عرّي أيضا عندما يرى العنقاء تكبر: وقول أبي العالء ا

 (..فأيّ الناس أجعله صديقً
                 وأيّ األرض أسلكه إرتيادا..)

وكـالهـمــا وغــيــرهــا تــعــبّـر عـن طــيب إخــتـيــار  وحب األرض وعــشق
احلبيب. 

- متالزمات أواصر احملبّة:
مـثلما تتحوّل الطاقات من شكل الى آخر  فإنّ الطاقة الكيمياويّة هي
ـتالزمـات القـيـاس واإلحـساس. األخـرى تـخـضع الى هـذه القـاعـدة 
ـكـتـشَـفة في ـاط تـشـغيل احملـرّكـات الـنـانـويّة ا لـقـد أكّـدت طـبيـعـة وإ
جـسم اإلنـسان  كـيـفيّـة حتويل هـذه الـطاقـة ومتالزمـاتـها في اإلظـهار
واإلسـتــثـمـار اجملـتـمـعي الـودّي. ومن هـنـا وهـنـاك  يـتـضح األمـر بـأن
الـكيـميـاء ب الـناس هي بـساط نـسيـجيّ يفـترشه اجلـميـع ومادام هو
عـلم فـإنّـه  بال أدنى شك هـو عـلم لـلـجـمـيع. فـالـعطـش الى مـاء  دجـلة
والـفرات هو كيـمياء واإلرتواء مـنهما أيـضاً وكذا  احلال بـالنسبة الى
شـط الـعـرب والـنـيل وبـردى والـيـطــاني ونـهـر األردن وأنـهـار الـعـروبـة

كلّها. 
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ـا كثـير من النـاس اليحب الـكيمـياء كـعلم ولكـن عندمـا يصل األمر ر
بـأن تكون مساراً للحب فاجلميع يألفـها ويأتلف معها بالسرّ  والعلن
ألن تـفسير ذلك صعب كوننا النستـطيع اإلجبار  بأن  نظهرها هنا أو
نـهمـلهـا هنـاك تمـاماً مـثلـما يـقع إنسـان في احلب لتـعلـو الكـيمـياء في
عـناوينـه مختـلطة مع مـفردات التـاريخ ليكـون أيّهمـا أو كالهما مـنصّة
ـوصـوف في الـبالغـة وعـلم لــطـراز شـخـصـيّـة تـتـوافق مع الــصـفـة وا
الـنفس. وضمن هـذه اإلستمـالة تكـون الكيمـياء وكمـا يقال بـأنّها لفظ
آخـر للحب والوئام إذ كلّما أضفنا طاقة لآلصرة تصبح أقوى ويكون

من الصعب كسرها!
وأخـيــراً فـالـطـمـوح وارغـبـة والـنـجـاح أليّ إنـسـان يـتـحـقّق بـالـتـفـاعل
والـتعاون البنّاء مع آخـرين وهم كثيرون في طمـوحات متوافقة. وبذلك
يــسـتـطـيع الــفـرد تـضـمــ سـيـرته الـذاتــيّـةجـدوالً مـصـغّــراً لـعـنـاصـر
اجنــازاته واألسـمى فــيـهــا حب الـوطن والــتـعــبـيـر عــنه في كلّ صـوب

. وح
سطور اخلتام

الى من  تهمّهم احملبّة..
الرجاء... الرجاء

إسـتـبـدال عـبـارة ( سـقـوط شهـيـد )  في نـصـوص األخـبـار واألنـباء 
فالشهيد لم ولن (يسقط) فهو األكرم!

فمثالً 
( وقد إرتقت روح شهيد الى السماء )

أو 
( زُفّت روح   شهيد)

أو  مايراه  ويشعر به محرّرو النصوص.
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بغداد
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مــشــروع اجــتــمـاعـي قـائـم عـلى
غايـات نبيلة تـساهم في اضفاء
الـسـعـادة والـبـهـجة عـلـى حـياة
شريحة واسعة تعاني احلرمان
بـسـبب مـا القت  من ظـروف من
ــقـدس خالل تــطــبـيـق الـشــرع ا
الــذي مــاوجــد إال ألجل اســعــاد

االنسان . 
قالت :

ومن  تـلك الـزوجة الـتي تـرضى
ان تشاركها اخرى في زوجها? 

قلت :

الى نـكـران ذات وإيـثـار وشـعور
ـشكـلـة ياأم عـيالي في باآلخـر. ا
ـــتــــزايـــدة من االرامل االعـــداد ا

طلقات ..الخ. والعوانس وا
قـالت وقـد بـدت عــلـيـهـا عالمـات

االستفهام والتعجب :
وما احلل برأيك ?

قلت:
ـقــدسـة ألم تــسـمح الــشـريــعــة ا
للـرجل بالـزواج من اربع نساء ?
فــلـيـبـادر  كـل رجل من الـقـادرين
عـلى االقـتران بـواحدة مـنهن في

ـسار الـذي يـتجه وأنا اتـخـيل ا
اليه احلديث:لو توفرت الذهنية
ــســـتــوعــبـــة لــهــذا الــواعــيـــة ا
الــواجـب االجــتـــمــاعي وبـــلــوغ
النـفس مستـوى يؤهلهـا لتحمل
ـليـها عـليـها ـسؤولـية الـتي  ا
الــشـــعــوراالنــســاني  ســوف لن
تـكـون هـنــاك مـشـكـلـة. كم حـالـة
وحـــالــة تــمـت في هــذا االجتــاه
كان بـ اطرافهـا الثالثة الرجل
والــــزوجـــــة االولى والـــــزوجــــة
الــثـــانــيـــة اتــفـــاق عــلى حـــيــاة
مـــشــــتـــركــــة يـــســــودهـــا احلب

واالحترام.
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لـوبـحـثـنا عـن تلـك احلاالت وان
كانت قـليلة لـوجدنا ان كل حالة
تكـشف لـنا وتـدلـنا عـلى مواقف
نـبــيــلــة تــعــكس ســمــو الـنــفس
عــنــدمــا تـتــولــد لــديـهــا قــنــاعـة
ـسؤولـية االجـتمـاعية بتـحمل ا
والـــــــــواجـب االخـالقـي الـــــــــذي
يفـرض في مـقـدمة مـايـفرض ان
يــــكـــون لـــآلخــــرين حــــصـــة من
اهــتـمــامــاتــنــا وان من اســبـاب
سـعادة االنـسان شـعوره بـراحة
الـــضــمــيــرعـــنــدمــا يــؤدي دوره
شهد االجتماعي. طلوب في ا ا

اطرقت ام العيال ثم قالت:
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الناصرية

ولــكن   ..ولم تــكـمل مــاتـريـد ان
تقوله. 
قلت : 

ولـكن عـنـدمـا تـسـيـطـر االنـانـيـة
وحب الــــنـــفس عـــلى االنـــســـان
عاناة االخرين تفقده الـشعور 
وجتعـله غـير مـكتـرث بظـروفهم
ــشــكــلـة. هــذه هي ا وأحــوالــهم
لـكــني الى هــنــا تــوقف احلــوار
بـقـيت افـكـر بـصـمت وقـد قادني
الـتفـكـيرالـى تلك الـدعـوات التي
تــنــطـلق هــنــا وهـنــاك مــطـالــبـة
ـاذا ـرأة وتــسـاءلت  بـحـقــوق ا
يـغـفل او يـتـغـافل اصـحـاب تـلك
الدعوات عن طرح هكذا مشروع
اجـتــمـاعي? فـي مـرات مــتـعـددة
تابـعت من خالل وسائل االعالم
مـختـلف الـنـدوات والتـحـقيـقات
حــول حـــقــوق اولــئـك الــلــواتي
قــذفت بــهن االقــدار حتـت وطـأة
واغـــلب الـــظــروف الـــقـــاســـيــة 
الــــقــــائـــمــــ عــــلـى ادارة هـــذه
الندوات كوادر مثقفة واعية من
تـلكن ن  العـنصـر الـنسـوي 
ـنـاقـشـة والـبحث الـقـدرة عـلى ا
ـمـكـنة ومن ثم ايـجـاد احللـول ا
ن إلعــادة االسـتـقــرار والـراحـة 
عاناة بسبب مامر على يعشن ا
البالد من ظروف معروفة اذابت

لـــكـــني الـــشـــحم ودقـت الـــعـــظم
اســـتــــغــــرب ان هــــذه الــــكـــوادر
النـسـويـة لم تتـ  او تـدعو الى
فـكـرة مـشـروع انـسـاني  تـتـوجه
ـرأة عــمــومـا فـيه الـى تـوعــيــة ا
بـــهــذا اخلـــصــوص ألخـــذ زمــام
ـــــبـــــادرة او عـــــلى االقـل عــــدم ا
ــشــاكل في ــمــانــعــة  وإثـارة ا ا
حـال اقـدام اي رجل عـلى الزواج
ــشـروع من اخــرى ضــمن هــذا ا

االنساني. 
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ـتـقـدم مـثـالـيا قـد يـبـدو الـكالم ا
بـــعـض الـــشيء  ولــــكن  الأحـــد
يـخــتــلف مـعـي في ان الـقــضــيـة
ــتــقـدمــة من ضــمن الــقــضــايـا ا
ــهــمــة الــقــائــمـة  فـي واقــعــنـا ا
االجتمـاعي التي تبحث عن حل.
انهـا دعـوة لتـلك االصـوات التي
ـرأة تـصـدح مـطــالـبـة بـحـقـوق ا
وبـــصــــورة خــــاصــــة كــــوادرنـــا
ـوضـوع الـنـســويـة اليالء هــذا ا
االهـــتــمــام الـــكــافي. اتـــمــنى ان
يكـون لـكل واحد حـوار ومـداولة
مع ام عــــــيـــــاله بــــــخـــــصـــــوص
ــوضـــوع  لــعـــلـــنــا نـــصل إلى ا
نتيـجة وتبقى الكـرة في ملعبكن
ســــيــــداتي الــــفــــاضالت .والــــله

وفق. ا

قلت ألم عـيـالي ونحن نـتـجاذب
اطــراف احلـــديث عـــلى مـــائــدة
فطـورنا الـصبـاحي  وقد قـادنا
احلــــــديث عـن آثــــــار احلـــــروب
واألزمــات وتــقــلــبــات الــظـروف
اخملـتـلـفة الـتي عـصـفت بـالبالد
وانـعــكـاســاتـهــا عـلى االوضـاع

االجتماعية. 
قلت لها:

هــنـــاك مــشـــكــلـــة البــد ان جتــد
االهـتــمـام الــكـافي من اجملــتـمع
مـشـكـلـة حتـتاج افـراد وهـيـئـات

وجودة حاليا في قراطيـة ا الد
دول الــعـــالم?  لــكـــوني عـــراقــيــاً
وأشـعر كل يـوم  بكل مـا عانـيناه
ونعانيه كعراقي وكوني أتمنى
اخلـيـر ليس فـقط لـبـلـدي الـعراق
بل لـكل بـلـدان العـالم وشـعـوبـها
ـــكن حل وألنـي مـــؤمن بـــأنه ال 
مــشـكـلـة عـامــة ألي شـعب بـشـكل
تـام إن لم يـتم وضع حلـول عـامة
ــيــة وشــامــلــة لــلــمــشــاكل الــعــا
الــكــبــرى وبـتــزامـن واحـد. لــذلك
جــــاء مـــقــــتـــرحي فـي تـــطــــبـــيق
ــيـــة اجلــديــدة ـــعــاهـــدة الــعـــا ا
بـعنـوان " أسس حتـقـيق الـسالم
ـعــزتي ــنــا " و والـســعــادة لــعــا
الــكــبـيــرة  لــكم  سـأرفـق نـســخـة
مــنـهــا لـغــرض إطالعـكـم عـلــيـهـا
ولـــغـــرض تـــطـــويـــر الـــدســـتــور
الـعــراقي اجلـديـد عــلى ضـوء مـا

جاء بها.
ان كل بــدايــة تــاريــخــيــة كــبــرى
تـسـتـدعي رمـزا تـاريـخـيـا جـديدا
ومحبتي للعـراق ولغالبية شعبه
الـــكــادح الـــفــقـــيــر وألجل نـــقــلــة
سـتقـبل زاهر تاريـخـية عـظيـمـة 
لـلـعـراق أرى من الـضـروري جـدا
أن يــتــغـيــر عــلم الــعــراق إلى مـا
اقــــتـــرحه أدنـــاه كـــعـــلم بـــســـيط
ــعـنى وهــو عـبـارة عن وعــظـيم ا
ــســاحــة نـصف ســهل أخــضـر 
مـسـاحة الـعـلم تـتوسـطه حـمـامة
سـالم  جتـــاوره مـن اجلـــانــــبـــ
اللون األزرق للرافـدين العظيم
ــســاحــة ربع دجــلـــة والــفــرات 
مـــســاحـــة الــعـــلم لــكـل مــنـــهــمــا
وجلـمـيع الـعـراقـيـ أن يـرفـعـوه
بابتـسامة أمل وحب للـحياة بعد
عـاناة الـهائـلة لـلعـراق التي لم ا
يـعـشـهـا أي بـلــد في الـعـالم مـنـذ
ية الـثانـية على أن احلـرب العـا
يــشــمل الــتــغــيــيــر عــلـم الــعـراق
الظـاهـر في شـعار الـعـراق.  هذه
االنـتـقالـة ال تـعـني نسـيـان الـعلم
احلــــــالي بـل يـــــبـــــقى كـــــذكـــــرى
لالنـتفـاضـة الـشـعـبيـة الـعـظـيـمة
وذكرى لـلـمـاضي بكـل ما يـحـمله

من مآسي..    
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ـــنــــدوبي األ مـــقــــتــــرحـــاتـي  
ـشـرفـ الــعـراقـيـ ـتـحــدة وا ا

لكافة الوزارات هي:
يـجرم الـدستـور العـراقي اجلديد
تــشـــكــيل أي حـــزب ســيــاسي أو
ديـــــني فـي الـــــعــــراق وتـــــشـــــكل
احلــكـومــة الــعـراقــيــة عن طـريق
انــتــخـابــات عــامــة شــامــلـة لــكل
الـعراقـي لـشـخصـيات مـسـتقـلة
ـناصب دون اسـتثـناء فـقط لكل ا
ودون أي طـائـفــيـة أو اعـتـبـارات

قومية أو دينية.
 أن يــكـون ثـلـثي ســاعـات الـعـمل

أجــمع ان الــثـــقــافــة الــعـــلــمــيــة
وحــدهــا ألي شـخـص حـتى وان
كــانت في اعــلى مــســتــويــاتــهــا
يـة ليست صاحلة إلدارة األكاد
ــكن أن تـكــون لـوزارة بــلـد بل 
تــخـصـصــيـة وغـالــبـا مــا يـفـشل
ـسـؤول في إدارتـهـا الـشـخص ا
إذا لم يكن لديه مشـاعر إنسانية
صـحيـحة وإذا لم يتـفاعل يـوميا
مع الـواقع على األرض بـزيارات
مــيـدانـيـة يــومـيـة لـتــشـمل كـافـة
بـاشر مع منـشـآتهـا والتـفـاعل ا
ـواطنـ ال أن يقبع مـوظفيه وا

كتب فقط. على طاولة ا
عظيم هو اجليل اجلديد للشعب
الــعــراقي الــبــســيط الــذي عـرف
وأيـقن ما لـم يعـرفه أو يتـصوره
صــحــيــحـا  مـن هم عــبـاقــرة في
مـخـتـلف عـلـوم احلـيـاة في كـافة
بـــلــــدان الــــعـــالـم من أن كــــافـــة
األحزاب السياسية والدينية في
كــافـة بــلـدان الـعــالم هي فـاسـدة
لـكن بـتــفـاوت كـبــيـر جـدا.  فـفي
أكــثــر الــبــلــدان تــطــورا ورخــاء
يـكـون عـدد األحـزاب قـلـيـلـة جدا
والفساد عنـدهم هو بأقل نسبة
أمـا البـلدان ذات احلـزب الواحد
الــدكــتـاتــوري  فــفــســاده كــبــيـر
ن له ويــصل الــفـــســاد الــقـــمــة 
أحـزاب كـثــيـرة كـمـا يـحـصل في
عـــراقـــنــا. لـــذا عــلـى الــدســـتــور
نع تشكيل العراقي اجلديد ان 
أي حـزب ســيـاسـي أو ديـني في
الــعــراق وسـيــكـون الــعـراق أول
عاصر بلـد في تاريخ الـبشريـة ا
يــتــولى هــذه اخلــطــوة الــرائـدة
والـــعـــظــيـــمـــة خلـــدمـــة شــعـــبه

وشعوب العالم أيا كان.
بعـثت بـرسـالتـي اإلنسـانـية الى
تحدة والى األم العـام لأل ا
جهـات إنسـانية اخـرى في تموز
  2019لكي يتم مناقشتها خالل
جلـسات اجلـمـعيـة العـامة لأل
ــتـــحـــدة األخــيـــرة في أيـــلــول ا
ــاضي. كــانت رغــبــة جــامــحـة ا
مــنـي ومــنــذ صـــغــري ألن أخــدم
الـبشـر في كل أنحـاء العـالم لكي
ة نسـتـطيع أن نـحيـا حـياة كـر
سـعـيـدة بال حـرب بال خـوف بال
مـرض بال حـرمــان بال جـوع بال
تـــفــرقــة  بال ألـــقــاب بال هــجــرة
ولــتـحـقـيق الـعـدالـة لـكن إنـسـان
مـهـمـا كـان. لـكن كـمـا توقـعت أن
تحدة ال تستطيع منظمة األ ا
مـنـاقـشـة الـرسـالـة إال عن طـريق
تـطبيق الـسياقـات الدبلـوماسية
ــتــبـــعــة ومــنــهــا هــو ضــرورة ا
ــقـتــرح عن طــريق أحـد عــرض ا
مــنــدوبي الــدول األعــضــاء لـدى
ـتحدة. اجلـمعـية العـامة لأل ا
كـيف سيـحدث هـذا وأنا ضد كل
أنـواع الـتحـزب وإن كـانت بأسم

السادة احملترمون
بــرهم صـالح  رئــيس جـمــهـوريـة

العراق
لويس سـاكو كـاردينـال الكـنيـسة

الكلدانية
سعـد البـزاز مـدير قـناة الـشرقـية

اإلعالمية
الـــســيـــدة جــيـــنــ بالســـخــارت
ـمــثـلــة اخلـاصــة لألمــ الـعـام ا
ساعدة العراق تحدة  لأل ا

حتية طيبة
رجائي الـكبـير أن تـمعـنوا كـثيرا
في هـذه الـرسالـة لـكي نتـمكن من
أن نـسـاعـد بـعـضـنـا بـعـضـاً لـكي
نــنــقــذ بــلــدنــا الــعـراق وشــعــبه
صـــاحب احلــضــارات الـــعــريــقــة
ليء ليبدأ طي التاريخ احلديث ا
آسي وبـدء حـيـاة جـديـدة لكل بـا
الــعــراقـــيــ إن كــانــوا في داخل

العراق أو خارجه.
ـكن لـلـوضع احلـالي أن يحل ال 
مـــشـــاكـل الـــعـــراق ال عـن طـــريق
احلـكــومـة احلـالـيـة أو احلـكـومـة
ـرتــقـبــة وال عن طـريق ـؤقــتـة ا ا
ــان احلـــالي وســيــســتــمــر الــبــر
ـــــكن ان ـــــتـــــردي و الـــــوضـع ا
يـتـفـاقم أكـثـر بـكـثـيـر وفي أفـضل
األحــوال أن حــصل تــغــيــيـر فــلن
يــكــون شـامـال وسـيــكــون شــديـد
البطء وجلوانب قلـيلة  وجملاميع

معينة من الشعب. 
ة أنا عراقي والدة البصرة الكر
من أصـل تـلـلــسـقف الــعـزيـزة في
مـحـافـظـة نـيـنوى احلـبـيـبـة. مـنذ
صـــغـــري كـــنت أحـــلم أن يـــكـــون
الـعـراق من أرقـى دول الـعـالم في
الـتطـور في كافـة مجـاالت احلياة
لكي يقـدم لالنسانيـة ما قدمه لها
اجـــدادنــا الــقــدمـــاء من خــدمــات

إنسانية عظيمة.
مـقـترحي أن يـقـدم الـسـيـد رئيس
جـمـهـوريـة الـعراق طـلـبـا رسـمـيا
الى السيد السـكرتير العام لأل
سـاعدة من تـحدة يـطـلب فيـه ا ا
ـتـحدة اجلـمـعـيـة الـعـامـة لأل ا
لــــغــــرض تــــعــــيــــ مــــنــــدوبـــ
مــتـــخـــصـــصـــ تـــابــعـــ لأل
ـــتـــحـــدة لـــغـــرض إدارة كـــافـــة ا
الــوزارات الــعـراقــيــة مع إشـراف
عــــراقـي من قــــبل مــــخــــتــــصــــ
مــسـتـقـلـ ال يـنـتـمـون ألي حـزب
سـيـاسي أو ديـني ومـقـبولـ من
أغـــلـــبــــيـــة  الــــشـــعب الــــعـــراقي
ـنــتـفض ويــكـون بـشــكل مـؤقت ا
حلـ اجــراء االنــتـخــابـات. بــعـد
إجــراء االنــتــخــابــات يــكــون دور
ي إشرافي حل ندوبـ األ ا
ــســارات الــتــأكـــد من تــطــبـــيق ا
الـصحـيحـة لتـحقـيق اإلصالحات
دون أي فـــســــاد إداري وبـــأعـــلى

توقعة. ستويات ا ا
الـتجـارب الـفعـلـية اثـبتـت للـعالم
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