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ـعادن بـرعـايـة وزيـر الـصـنـاعـة وا
صــالح عـبـدالـلـه اجلـبـوري أفـتـتح
مـسـتـشـار الــوزارة الـعـلـمي عـمـار
عــبــد الـلـه حـمــد مــعــرض بـراءات
االخـتــراع والـنـمــاذج الـصـنــاعـيـة
الــثـاني الـذي أقـيم في مـقـر هـيـئـة
الـــبــحث والــتــطـــويــر الــصــنــاعي
ـــشــاركــة 205بـــراءات أخــتــراع
مــــعـــدة من دوائــــر ومـــؤســـســـات
الدولـة والقطـاع اخلاص بـحضور
مديـر عام هيـئة الـبحث والتـطوير
هـندس أحـمد ريـحان الـصنـاعي ا
ـركـزي دعـيــجل ورئـيس اجلـهـاز ا

لـلــتـقـيـيس والــسـيـطـرة الــنـوعـيـة
ـثل الــسـيـد حـســ عـلي داود و
عن احتــاد الـصــنــاعــات الــعـراقي
ـسـؤولـ والـبـاحـثـ وعــدد من ا
ـتـخصـصـ في مـجال الـبـحوث ا
العلمية في الوزارة وهيأة البحث

والتطوير الصناعي . 
وأكــــــد حـــــمــــد فـي كـــــلـــــمه خالل
االفـــتــتــاح عـــلى أهــمـــيــة بــراءات
االخـتراع في دعم الـبـنى التـحتـية
للبلد وضرورة ترجمتها الى واقع
ــــواكـــبــــة الـــتــــطـــور مـــلــــمـــوس 
ي  مــبــيــنــاً الــتــكــنــلــوجي الــعــا
بحسب بـيان تلـقته (الزمان) امس

ان (الـعـراق شـهـد نـهـضـة عـلـمـيـة
واسعة أدت الى ظهـور العديد من
الــــبـــــاحــــثـــــ مع أبـــــداعــــاتـــــهم
ـتـمـيـزة ومـبـتـكـراتــهم الـعـلـمـيـة ا
هم تـطبيقـها خلدمة وأصبح من ا
الــبـــلـــد بــصـــورة عـــامــة وقـــطــاع
الـصـنــاعـة بـشـكـل خـاص) داعـيـاً
(الـشركـات العـامة الـتابـعة لوزارة
ـؤسـسـات ـعـادن وا الــصـنـاعـة وا
احلكـوميـة كافـة والقـطاع اخلاص
الى أســـتـــثــمـــار هـــذه الـــطـــاقــات

العراقية العلمية.
مــــشــــيــــداً في ذات الــــوقـت بـــدور
الـهـيئـة في دعم واحـتضـان حـركة
الـــبــــحـــوث وبــــراءات االخـــتـــراع
والـــــتــــعــــاون والــــتــــنــــســـــيق مع
نتج اجلامعات العراقية لتطوير ا
احملـلي لـلشـركـات العـامـة التـابـعة
لــلــوزارة مـــشــيــراً الى ان أبــواب
ـبـدع الـوزارة مـفـتـوحـة لكـافـة ا
وأصـــــــحاب االختـراعات وتقد
كل وســـائل الـــدعــــــــم واالســـنــاد

لهم).
مـن جـانبـه أكــد مديـر عام الـهيـئة
احـمــد ريـحـان دعـيـجل ان (أبـواب
الــهــيــئـــة ومــراكــزهــا الــبــحــثــيــة
مـــفــــتــــوحـــة لــــدعم الــــبـــاحــــثـــ
واخملـــتـــرعــــ بـــهـــدف تـــطـــويـــر
الـصـنـاعـة الـعـراقـيـة وأسـتـحـداث

مــنـتــجــات تـلــبي حــاجـة الــسـوق
العراقية).

وأعــــلــــنـت الــــشــــركــــة الــــعــــامـــة
لـــلـــصـــنـــاعــــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة
وااللـكـتــرونـيـة إحـــــــدى شـركـات
ــعـــــادن عن وزارة الــصــنـاعــة وا
إنـتـاج الـكـارت االلـكـتـــــــروني أي

في آر.
وأكـــد مـصـدر مـخـول في الـشـركـة
في تصـريح لـلمـكتب االعالمي في
الـوزارة تــلـقـته (الـزمـان) امس ان
(الكارت االلـكتروني يتم تـصنيعه
ـئـة بـا فـي الـشـركـة بــنـسـبـة 100 
ويعـد جزءاً مـهمـا ومكـمال للـمولد
الــكــهــربــائـي بـأعــتــبــاره مــشــغالً
ومـــســـيـــطـــراً لــــلـــفـــــــــــولـــتـــيـــة
اخلـــــــارجية ألي حجم مولد مثل

.1 (MVA) 
مشـيراً الى (قـيام الشـركة بـأعمال
الـصيـانـة لـلـمـنـتج مـا بـعـد الـبيع
خالل فـــتـــرة الــضـــمـــان احملــددة
نـتج نال أسـتحـسان مؤكـداً ان (ا
ستـفيدة عند طرحه في اجلهات ا
األســــواق احملــــلــــيــــة) مــــبــــديــــاً
(أســتــعــداد الــشـــركــة لــتــجــهــيــز
ـســتــفــيـدة والــراغــبـة اجلــهــات ا
ــطـلــوبـة وبــأسـعـار بــالـكــمـيـات ا

مناسبة جداً).
وحــقــقـت شــركــة ديــالـى الــعــامـة

عـنــدمـا أُســست نـقــابـة احملـامــ سـنـة
1933 اقــتــصــر االنــتــمــاء الــيــهـا عــلى
احملامـ من الرجـال لعـدم وجود امرأة
عراقية من خـريجات كليـة احلقوق منذ
تــأسـيس مــدرسـة حــقـوق بــغـداد ســنـة

1908 الى ذلك التاريخ.
اال انه بـعــد مــرور عـشــر سـنــوات عـلى
تأسيس النقابة سنة 1943 انتمت اول
عـراقـية الـيـها لـتـكون احملـامـية األولى
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في العراق.
وتــعــد الـســيــدة (امــيـنــة الــرحـال) أول
امـــرأة مـــارست مـــهـــنـــة احملـــامـــاة في

العراق.
ولــدت الـــســيــدة (أمــيــنــة الــرحــال) في
1915/4/23 وهـي من أســرة مــتــنــورة
كــان والـــدهـــا(عـــلي صـــائـب الـــرحــال)
ضـابـطـاً في اجلـيش الـعـثـمـاني بـرتـبـة
(قــائــمـــمــقــام) وتـــولى مــنـــصب مــديــر

ــدرسـة احلــربـيــة في إســطـنــبـول ثم ا
أصبح فيما بعد (قائـمقاماً مدنياً) لعدد
مـن احملــافـظــات وهــو من أصل عــربي
مـن مــحــافــظــة االنـبــار وهـي شــقــيــقـة
ــــفــــكــــر االديـب (حــــســــ الــــرحــــال) ا
عروف وهي كذلك ابنة عم السياسي ا
الفنان (خالد الرحال) النحات العراقي
وزوجــة الـتـربـوي (عـوني بـكـر صـدقي)

ؤلفات الكثيرة. صاحب ا
ونــشـــأت في بــيــئـــة كــانت الــتـــقــالــيــد
االجـتمـاعيـة والديـنيـة فيـها حتـرم على
ــرأة اي اخـــتالط بــالـــرجل او مــجــرد ا
اخلروج الى الشارع لوحدها واالتصال
باآلخرين في هذه التقاليد برزت أمينة
الرحال وكانت أول أمرأة عراقية تخلت
عن احلـــجــاب في الـــعــقــد الـــثــالث من
الـقرن الـعشـرين  وبخـطوتـها اجلـريئة
فــتـحت بــاب الـتـحــدي لـنــسـاء جـيــلـهـا

وصرن يقلدنها شيئاً فشيئاً
اكملت دراستها االولية في بغداد وبعد
ـعـلـمـات أن أكـمـلت دراسـتـهــا في دار ا

عينت معلمة في 1931/10/1.
وعُدت أمـينة الـرحال من رائـدات العمل
الـتــطـوعـي في الـعــراق حـيث ســافـرت
عـلمـات كرئـيسة وهي طـالبـة في دار ا
ــؤتــمـر ــرأة الــعــراقــيــة الـى ا لــوفــد ا
نعقد في دمشق في النسائي الشرقي ا

تموز من عام 1930.
ولـقـد تــمـيـزت الـسـيــدة أمـيـنـة الـرحـال
بـانغمـاسهـا في العـمل السـياسي وهي
ـعــلـمـات واهـتـمـامـهـا طـالـبـة في دار ا

قراطي واجلماهيري. بالعمل الد
رأة فـقد اصـبحت عـضـواً في جمـعيـة ا
نـاهضـة لـلفـاشيـة والنـازية الـعـراقيـة ا
ثم انتخبت عضوا في هيأتها اإلدارية.
اسـتـقـالت (أميـنـة الـرحال) من الـتـعـليم
في 1939/10/1 لـتـدخل كلـيـة احلـقوق

في 1939/11/6.
وبـعد تـخـرجـها في 6/1/ 1943انـتمت

الى نقابة احملام في 1943/6/12.
دة سـنـت ثم اعـيد مـارست احملامـاة 
عـارف(الـتـربـية) تـعـيـيـنـها فـي وزارة ا
توسطة العمارة للبنات بتاريخ مديرة 

.1945/9/1
وبعد ثورة 14 تموز سنة 1958 عينت
مـشـرفـة تربـويـة واسـتـمـرت في الـعـمل
ـعـارف لـغـاية 1963/8/28 في وزارة ا

ح فصلت ألسباب سياسية.
واعـيـد انـتـماؤهـا الـى نـقـابـة احملـام
في 1946/1/16 واسـتمـرت بـاحملـاماة
لغـايـة احـالتـهـا عـلى الـتقـاعـد ألسـباب

صحية في 1973/3/19.
وكـانت أميـنة الـرحـال قد حـصلت سـنة
1936 عنـدما كانت في الـسابعـة عشرة
ثـالية) من العـمر عـلى لقب (الـسائقـة ا
ألنـهـا أول امـرأة اسـتـطـاعت أن تـسوق
سـيـارتهـا اخلـاصـة اإلنكـلـيزيـة الـصنع
من نوع (بيبي فورد) في شوارع بغداد

بعد حصولها على إجازة السوق.
وفي مقابلـة صحفية قـالت (إنها عندما  أمينة الرحال

ابـسـلـوتـا وحـمـلـة تـعـفـيـر بذور
احلـــنـــطـــة لـــلـــمـــوسم الـــزراعي
2019 ـ 2020. واضــــــــــــــاف ان
ديرية باشرت بـحملة مكافحة ا
امـراض النـخيل (لـفـحة اجلـريد
وخـيـاس طــلع الـنـخــيل) بـشـكل
ـبــيـدات مــجـاني بــاسـتــخــدام ا
ـوصى بـهـا من قـبل الـزراعـيـة ا
ـزروعات وشملت دائرة وقاية ا
مـبـيـد بـربك وديفـيـكـور وسـكور
وســــويف وال تــــزال احلــــمــــلــــة

مستمرة في عموم احملافظة).
سـتشـفى البـيطري في اعلـنت ا
الــبـصــرة عن اســتــمـرار حــمــلـة
الــتـــلــقـــيــحـــات اجملــانـــيــة ضــد
مـــــرضـي احلـــــمى الـــــقـالعـــــيــــة
ـعـوي الـتي تـصيب والـتـسـمم ا
الـــــثــــروة احلـــــــــيــــوانـــــيــــة في

احملافظة. 
وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس
الكات الـبيطـرية اخملـتصة ان ا
ـستشـفى مسـتمـرة بحـملة في ا
ـرض الــتــلــقــيـحــات اجملــانــيــة 
احلــمى الـقالعـيــة الـتي تـصـيب
ـــاعــز االبـــقـــار واجلــامـــوس وا
ــــرض الـــتــــســـمم واالغـــنـــام و
ـعــوي الـذي يــصـيب االغــنـام ا
من اجل تــغـطــيـة كــافـة االغــنـام
ــــواشي فـي احملـــافــــظــــة من وا
خالل احلـــد مـن انـــتـــشـــار هــذه

االمراض. 
وتواصل وزارة الزراعة حمالت
الــتــلـقــيح اجملــانــيــة عــلى مـدار
الـسـنـة لـلـوقـايـة والـتخـلص من

االمــراض الـــوبــائـــيــة من خالل
ــــســــتــــلــــزمــــات تـــــــــــوفــــيــــر ا
الـــلـــوجـــســـتــيـــة والـــلـــقـــاحــات
واالدويـة الالزمـة لـلـحـفـاظ عـلى
الــثــــــــــروة احلــيــوانــيــة وســد
حـاجة الـسوق احملـلـية من اجل
حتـــــقـــــيــــــق األمـن الـــــغـــــذائي

للبلد).
وأعـلــنت مـديـريـة زراعـة كـربالء
عن تــعـفـيـر اكـثـر من 2000 طن
من بذور احلنــــــــطـة للموســـم
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علـنت وزارة الزراعـة عن صرف
مستحقـات مسوقي احلنطة في
مــحــافــظــتي نــيــنــوى وكــركــوك
ن لـــلــمــوسم الــزراعي 2014 
ـــواقع ســـوقـــوا مـــحـــصــولـــهم 
الشـركة العـراقية إلنـتاج البذور

 .
ووجـه وزيـــر الــــزراعــــة صــــالح
احلــــســــنـي بــــتــــســــديــــد كــــامل
زارع مستحقات الفالح وا
ن ســوقـــوا مــحــصـــولــهم في
ــــــــــــــوسـم الـــــــــــــزراعـي 2014 ا
ـعــلــومــات الـواردة ـوجـب ا و
من مـــــجـــــلـس األمن الـــــوطـــــني
والذين لم ترد بحـقهم مؤشرات
أمـنـيـة سـلـبـيـة وفقـاً لـلـضـوابط
والـتـعـلـيــمـات الـنـافـذة من أجل

الــنــهــوض بــالــقــطــاع الــزراعي
فـــضـالً عن حتـــســـ حـــالـــتـــهم
ـاليـة والتي تـنـعكس ايـجابـياً ا
عـــلـى الـــعــــمـــلــــيــــة الـــزراعــــيـــة
ضاعـفة اجلهود وتشـجيعهـم 
للـعمل الـزراعي بشـقيه الـنباتي

واحليواني . 
ـستحق تسعة فيما بلغ عدد ا

. مسوقاً
ونـفــذت مـديــريـة زراعــة كـربالء
الـــتـــعـــاون مـع قـــسم الـــوقـــايـــة
نتشرة في الشعب والوحدات ا
عـــددا من احلــمالت الــزراعــيــة 
ــــكـــافــــحـــة االفـــات اجملــــانـــيـــة 
الزراعيـة التي تصـيب االشجار
زروعـات للـحد من اخـطارها وا

واثارها االقتصادية. 
وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس
ان (احلـمـلـة تـضـمـنت مـكـافـحـة
ذبابة الياسـم وفاكهة اخلوخ
ـــســـتـــلـــزمـــات بـــعـــد اســـتـالم ا
الضـرورية من مـبيـد بروتـيوس
ومــصــائـد الــصــفــراء الالصــقـة
ومـــصــائـــد تــفــري وفـــرمــونــات
لـذبابـة الفـاكهـة وذبابـة اخلوخ
حــيث  مــكـافــحـة  3400دو
وال تــزال احلـمـلـة مــسـتـمـرة في
مناطق مختلفة من احملافظة). 
كــمـــا  االنـــتــهـــاء من حـــمـــلــة
الـقـوارض بـاسـتـخـدام الـطـعـوم
الـسامـة اجلاهـزة (نوفـار وكري
كــارد) وحـمــلـة مــكـافــحـة حــفـار
سـاق الــذرة بـاســتـخــدام مـبــيـد
مـاتش ومكـافحـة حشـرة التـوتا

الـزراعي اجلــاري في احملـافـظـة
مـــــــــــــجــــانــــا وبــــأســــتــــخــــدام

مبــــــــيد الراكسيل. 
الكـــات واضـــاف الـــبـــيـــان ان ا
ـديـريـة بـاشـرت اخملـتـصـة في ا
بتـنفيـذ حملـة التعـفير اجملـانية
لــبـذور احلــنــطـة في احملــافــظـة
وبـــــواقع اكـــــثـــــر من الـــــفي طن
وبـــاســتـــخــدام 3070 لـــتــرا من

مــبــيـــد الــراكــســيل بــعــد ان 
تـوزيـعه عـلى الـشـعب الـزراعـية

فـي احملـــــافــــــظـــــة وبــــــاشـــــراف
مختص في مجال الوقاية. 
والزالت عـــمــلـــيــات الـــتـــعــفـــيــر
مـــســـتـــمـــرة حـــتى االن داعـــيــا
فـالحي ومــــزارعي مــــحــــصــــول
احلــنــطــة الى ضــرورة تــعــفــيـر
الــبــذور قـبـل زراعـتــهــا لــغـرض
حـمـايـتـهــا من امـراض الـتـفـحم
الـــــتي تــــســـــبب خـــــســـــــــــائــــر
اقــتـــصـــاديــة كـــبـــيـــرة في حــال

اصابة احلقول بها). صالح احلسني
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إحـدى شــركــات وزارة الـصــنــاعـة
عادن نـسب تطور في انـتاجها وا
ومــبـيـعـاتـهـا خالل الـعـام اجلـاري
ــا كـان مــتـحـقــقـاً خالل مـقــارنـة 

اضي .  العام ا
وقــال مــديـــر عــام الــشـــركــة عــبــد
الرسول مـحمد عـارف في تصريح
لـلـمــكـتب االعالمي في الـوزارة أن
الــــشــــركـــــة تــــمــــكــــنت من زيــــادة
مبيعاتها خالل عام 2019 بنسبة
ـئـة عـمـا كــان مـتـحـقـقـاً في 30 بـا
عام 2018 وبقـيمـة أجمـاليـة تقدر
بحوالي 60 مليار دينار مقارنة بـ

43 مليار دينار خالل العام 2018
ـــبــرمـــة مع وذلك عـن عــقـــودهـــا ا
وزارة الـكهـرباء لـتجـهيـزها بأالف
ـــــــقـــــــايــــــــيــــــــس احملــــــــوالت وا
الكهربائية حيث جهـــــــزت وزارة
ـا يقـارب خمـسة آالف الـكهـرباء 
مـحـولـة تـوزيع مـخـتلـفـة الـسـعات
وحوالي  30 الى 40 الف مقياس
معرباً كهـربائي خالل عام  2019 
عن أمـــله في أن حتـــقق الـــشـــركــة
كـامل طـاقــــتـهــا االنـتـاجـيـة خالل
ـقــــــــبل والــبـالـغــة سـتـة الـعــام ا
آالف مـحـولـة توزيع و27 مـحـولة
قـــــــدرة و200 الف مــــــــقـــــــيـــــــاس

كهربائي).
موضحاً أن (الشركة بصدد توقيع
عقـود لـتـجـهـيز مـديـريـات كـهـرباء
بغداد والـفرات االوسط واجلنوب
ـــحـــوالت الــتـــوزيع والـــشـــمـــال 
مختلـفة السعات ضـمن برنامجها
االنــتـاجي لــعـام 2020 فـضالً عن
تـوقـيـعـهـا عـقـوداً لـتـجـهـيـز وزارة
الكهرباء بـ 12 محولة قدرة خالل
الـعـام ذاتـه حـيث تـسـعى الـشـركة
الى زيادة مـبيـعاتـها الى اكـثر من
60 مــلــيــار ديــنــار لــتــتــحــول الى
شــركـة رابـحـة بـعـد وصـولـهـا الى
نـــقــــطـــة الـــتـــعــــادل خالل الـــعـــام

احلالي).

كنت أسـوق سيـارتي في شـوارع بغداد
كان بـعض سكان بـغداد ال يصـدقون ما
يـــرونه وأنـــا امــر أمــامـــهم بــســـيــارتي
ســافـرة الــرأس فـيــصـابــون بـالــذهـول
والدهشـة واالستـــــــــــغـراب وبخاصة
األطفـال الذيــــــــــن كانـوا يصـفقون لي
فـي مــداعــبــة طــــــــريـــفــة ال تــخــلــو من
شـــــــــغب طـفولي بـريء ويـــــــصادف
ـرور يــــــــــؤدون أن بـعــــــــض رجـال ا
لي الـتحـية اعـتقـادا منهـم بأني مـوظفة
ــنـصـب كـبــيـر في الــسـلك اجــنـبــيـة و
الـدبـلـوماسي ولـكــــــــن الـبـعض اآلخر
بـارك لـهـا تـلك اخلـطـوة اجلـريـئـة الـتي
رأوهــا انــتــصــاراً لـــلــمــرأة الــعــراقــيــة

الواعية.
وقد حصلت (أمينة الرحال) على تكر
ـرور العامـة قبل عـدة سنوات مديـرية ا
وذلك لــسـيـاقــتـهـا ســيـارتـهــا ألكـثـر من
نصف قرن دون أن ترتكب أي مخالفة..
انــــــتــــــقـــــــلت الـى رحــــــمـــــــة الــــــلـه في

15/شباط/2002.
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قـيل أن الــــــتـاريخ عبـرة وموعـــــــظة لـذلك نـبقى نـرنو إلـيه ليـكون لـنا
ستقـبل فمع حركة الزمن تدور األيــــــام لتعود معيناً في احلاضر وا
ـــحى مـــعـــهـــا ذكـــريـــات ال تـــنـــسـى عن أحـــداث  تـــركــــــت أثـــراً ال 
وأشـخـاص غابــــــــوا عن الـعـيون ولـكـنـــــــهم حـاضرون في األرواح
ونــســـــــتـغـرب كـيـف أن اإلحـســــــــاس يـتـجــدد مع جتـدد تـاريخ تـلك

األيام .
ــدن?  فـهـذه غــرنـاطـة - عـروس ولــكن هل يـصــدق هـذا الـوصف مع ا
األندلس - في الـيوم الثـاني من كل عام جـديد  تسـتعـيد ذكرى انـتهاء
دينة ينقسم فيه احلكم اإلسالمي فيها وسط احتفال يقام في وسط ا
ـناسـبـة وآخرون يـرون فـيه خـسارة حـضـارية سـكـانهـا بـ سـعيـد بـا
ـدن وجـامـعة لعـصـرٍ رفـعـهـا إلى الـثريـا فـكـانت مـديـنـتهم جـوهـــرة ا

عارف . للعلوم وا
ــشــاعـر لم تــنــته مـنــذ أكــثـر من خــمــسـة قــرون كـيف كــيف أن تـلك ا
ـكان لـلـحـظات تـخــــــــتزل قـرونـاً وتـستـحـضـر أرواحاً مـا غـابت عن ا
رغم أن أجـسادهـا أجبـرهـا التـفوق الـسيـاسي عـلى الرحـــــــيل بعـيداً
عن ذكـريـاتهـا بـ حنـايـا مديـنـتهـا ألنـها رفـضت االنـتمـاء الـديـــــــني

القسري.
ـدن حتن إلى سـاكـنـيـهـا فـحـ تـسـيـر في أزقـتـهـا فإنـك تـسـير نـعم ا
ـكوث حـ تـنـظر إلى بـخـطى بـطـيئـة كـأن هـناك شـيـئـاً يجـبـرك عـلى ا
ن ولــد وتربى فيها أنصت بخشوع بيوتها جتدها حزينة مشـــــتاقة 
ســتــسـمـع ضـحــكــات وآهــات صــادقـة يــــــــتــردد صــداهــا بــحب بـ
اجلــدران الـتـي كـانت أمــيــنــة في إخـفــائــهـا عـن عـيــون من كل يــتــلـذذ

بتعذيبها . 
قدرها أنهـا لم جتد حاكماً يعـشقها ويرى حـسنها فسـلمها على طبق
من ذهب إلى عدو ما كان  يجرؤ على احللم أنه سيطأ أرضها يوما .
ليـت األيام تـعـود لـيـسـأل أبـا عـبـد الـله الـصـغـيـر بلـسـان كل من حـمل

الوفاء لغرناطة لم تركتها وهربت?
 لم استسهلت التسليم ? 

ألم تخطر ببالك لعنة التاريخ ? 
ألم تـهـزك كلـمات  مـوسى بن أبي الـغـسان عـندمـا نـادى للـدفـاع عنـها
منادياً " لـيعلم ملـك النصارى أن العـربي قد ولد للـجواد والرمح فإذا
طمح إلى سيوفنـا فليكسبهـا غالية أما أنا فـخير لي قبر حتت أنقاض
ـكان الذي أمـوت مدافعـاً عنه من أفـخم قصـور نغنـمها غرنـاطة في ا

باخلضوع ".
لـقد صـرخ ابن أبي الـغسـان بـألم معـترضـاً عـلى تسـلـيم غرنـاطة " إنه
خير لي أن أحصى ب الذين ماتـوا دفاعاً عن غرناطة من أن أحصى

ب الذين شهدوا تسليمها ".  
ــوت أقل مـا تـعــالت نـبــرة صـوته يــسـتـنــهض الـهــمم دون جـدوى إن ا
نـخـشى فـأمامـنـا نـهب مدنـنـا وتـدميـرهـا وتـدنيس مـسـاجـدنا وأمـامـنا
اجلـــــــور الفـاحـــــــش والسـياط واألغـالل واألنطـاع واحملارق وهذا
مـا سـوف تـراه تـلك الـنـفـــــــــوس الـوضـــــــيـعـة التـي تخـشــــــى اآلن

ــــــوت الشريف أما أنا فو الله لن أراه ".  ا
أيـهـا الصـغـير لم تـكن دمـوعك عنـد الـوداع صـــــــادقـة لـتحـاكي لـوعة
الـفـراق أدركت أمك مـعنـاهـا فـــــــقالـت جمـــــــلـتـها  الـتي اخـتـصرت
فـيـها حـقـيـقتك "ابك مـثل الـنـساء مـلـكاً مـضـاعاً لم حتـــافظ عـلـيه مثل

الرجال. 

ــجـلس الـنـواب يـتم احلــديث عن الـسـلــطـة الـتـشــريـعـيـة أو مــايُـعـرف 
ـتـأزم في الـعراق ¨وب عـنـد الكالم عـن الواقع الـسـيـاسي ا الـعـراقي 
تـفـاصـيـل احلـديث وشـجـونه تـتـعـامل الـنـاس مع واقع احلـال الـعـراقي
ـرة وواقع الـدولـة الـذي يـتراجع وتـعـطي أراءِهـا مـشفـوعـة بـالـتـجارب ا

ـالـيـة لـو  ـردودات ا يـومـاً بـعـد آخـر في ظـرف إيـجـابـي من نـاحـيـة ا
ا هو استـثمارهـا بشكل جـيد لكـان الواقع الذي نـعيشه األن أفـضل 

رات .  عليه  عشرات ا
مـجــلس الـنــواب كـمــا هـو مـعــمـول بـه في كل الـدول الــتي تـتــعـامل مع
̈هـو سـلطـة تـشـريـعيـة سـواء في الـنـظام ـقراطـيـة كـنـهج سـياسي  الـد
ــثـلي الـشـعب ̈ويــطـلق عـلى أعـضــائه صـفـة  ــاني أم الـرئـاسي  الـبـر
ـان عن طـريق االنتـخـابات ¨وفي كـونـهم اناسـاً وصـلوا لـعـضويـة الـبر
شهد  السياسي خمس العراق منذ عام 2003م الى اليوم تصدرت ا
أولـى هـذه الـدورات كانـت تـسـمى بـاجلـمـعـيـة الـوطـنـية ـانـيـة دورات بر
هـيـأت األجـواء لالنـتـخـابات وكانـت تـأسيـسـيـة مـكـونـة من مـئـة عـضـو 
وهكـذا توالت الـدورات ولم يتـضح على أرض الـواقع اي اجناز األولى
وهكذا كان بل على العكـس تراجع البلد عما كان عـليه سابقا له قيمة 
ُنـتج من قبل الـسلـطات الـثالث وعلى رأسـها مـجلس الـنواب ـشهـد ا ا
لذا فـالنـاس تـعتب عـلى مـجلس الـنواب كـونه هـو الذي يُـمـثل الشـعب 
فهو من يـتحمل مـسؤوليـة الفشل أو يشـار له بالبـنان في حالـة النجاح
ا ان و اضية  ا ان الفشل كان حـليف اجمللس طيلت السـنوات ا و
ولم يـرتـقي الـدور الـريـادي له كـسـلـطـة تـشـريــعـيـة كـان خـامال وراكـدا
فضال عن احلاالت اخلارجة عن القانون لقاة عـلى عاتقه  للمسؤولية ا
هـة للسـلطة ـواقف ا والتي كـان يتـعامل بهـا البعـض من أعضاءه مع ا
صلحـة العامة التشـريعيـة التي تتطـلب احلزم والشدة  حـفاضا عـلى ا
كل ذلك وغـيـره أدى الى تراجع  الـدولـة  بـعد إن غـاب الـدور الـرقابي
تـابعـة الـسلـطة أو باألصح جتـاهل الـنواب دورهم الـرقابـي  ـان  لـلبـر
شترك لـسلوكيات الكثير من حيث أصـبحت الرشا العامل ا التنفيذية 
ان الذين فضلوا مصلحتهم اخلاصة على مصلحة الوطن أعضاء البر
وبـذلك فـقـدوا الـصـفـة الـتي يـتـمـتـعـون بـهـا كمـمـثـلي لـلـشـعب ـواطن وا
وعكس ذلك سوف فالشعب يـبحث عمن يهـتم بشؤونه ومصـلحه وطنه
أسي الـتي تعرض لها ونتيـجة لكل ا هنـية تلك  يجردهم من صفـتهم ا
ظـهر الـشـعب على سـاحة الـشعب في ضل مـجـالس لم تراعي ظـروفه 
األحداث مـتـحـديـا لـيس الـسـلـطـة الـتنـفـيـذيـة وحـدهـا بل كل الـسـلـطات
ر به الـبلـد من تـخــــــلف وتـراجع وتـبعـية مـا رافـضا وبـشـكل مطـلق 
وقـد مر عـلى انـتفـاضة الـشعب بـكل فـئاته وخـاصـة الشـباب أكـثر من
شهـرين وهم ينادون بـتغيـر النظـام السياسـي الذي لم يخـدم طموحات

الناس .
نتفض في أغلب محافظات العراق صامد في دة  والشباب ا وطوال ا
ساحـات االعتصـامات رافعا شـعارات وطنـية يطـالب بها بـعودة الوطن
وفي الى أهله بعـد أن سلبته أرادة االحـزاب وأجنداتهـا غير القـانونية 
ـئـة كـما ـاضـيـة بـنـسـبة 19 بـا ـنـتخـب للـدورة ا مـقـارنـة بـ اجملـلس ا
تظاهرين وب ا أكدت حينهـا بعض اجلهات األجنبـية صاحبة الشـان 
من الـشـبــاب الـذين أيـدتــهم وسـانـدتــهم بـالـقــول والـفـعل كـل قـطـاعـات

الشعب تقريبا.
ــثل الـشــعب ويـتــكـلم بــاسـمه ويــسـعـى لـتـغــيـيــر واقـعه أصـبـح الـذي 
الذين تـلقوا الرصاص ـتراجع هم شباب الـثورة التشريـنية تخلف وا ا
بصدور عامرة بحب الوطن وعليه فان من يُمثل الشعب هم ليس أولئك
تناقضة قاعـة اجمللس النيابي - النهم في الذين تعج بهم  وبأرائـهم  ا
ـلـمـوسـة لـم يـقـدمـوا لـلــنـاس مـايـتـمــنـون ويـرغـبـون- بل هم احلـقـيــقـة ا
الـشبـاب الثـائر الـذي جعل من سـاحـات اإلعتـصام قـاعات دائـمة له لم

فهم ـتردي  يغـادروها حتى تـغُيـر الوضع السـياسي ا
ثل الشعب  بـكل مايريده بحق أصبحـوا هم مَن 
ويرغب بتـحقيقه..مـن أجل وطـــــن مستقل وأمن
يحـتضن أبـناءه ويـســـــعـدهم بدوره الـكبـير  في
احلــيـــــــــــاة كــمــا كــان كـــذلك عــبــــــــرتــاريــخه

شّرف. ا
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