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الــرئــاســات وهي شــيئ جــديـد عــلى
الطبقة السياسية بعد 2003.
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آل زال قـانــون االنـتــخـابــات الـذي 
ـان وحـقق الــتـصـويت عــلـيه بــالـبــر
النصر للمتظاهرين يثير جدال
كـبـيرا بـ الـقـانـونـي وذوي
االخــتــصــاص بـاالنــتــخــابـات
وهو حـقا بـحـاجة الى الـكثـير
عرفة من االيضاح والتفـسير 
ابـــعـــاد هـــذا الـــقـــانـــون عـــلى
مسـتقبل الـعمـلية الـسيـاسية.
اكـــثــــر االشـــيـــاء الـــتي جـــرى
النـقاش بصـددها في الـقانون
هـو كـيـفـيـة تـقـسـيم احملـافـظة
الى دوائـر مــتـعــددة الـبـعض
يـــذهب الى ان كل الـــتــقـــســيم
ســـيــــكــــون عــــلى مــــســــتـــوى
االقضية اخرون يـنتظرون ما
ان اطـلق عـليـهـا  رئـيس الـبـر
(بــــاجلـــدول) الـــذي ســــيـــحـــد
نـطـقة اجلـغرافـيـة التي تـعد ا
(دائـــرة انــــتــــخــــابــــيــــة) ومن

ــفــروض ان يـكــون اقل عــدد لــهـذه ا
نـطـقـة هو  100الف ناخب لـيـنتج ا
ــان وهــنــا يــثــيـر مــقــعــدا في الــبــر
الـبـعض هــذا الـتـسـاؤل (اذا كـان كل
ـاني له دائـرة انتـخـابـيـة مـحددة بـر
ـقراطي ثـلهـا فهل سـيتم مـبدأ د
مــــهم جتـــاه واجـــبـــات الــــنـــائب في
ـان جتــاه دائـرته االنـتـخـابـيـة? الـبـر
قـصـود: هل يسـتطـيع الـناخـبون وا
فـي الــدائـــرة االتــخـــابـــيــة ان تـــقــدم
ـان طلـبا لـعزل هذا الـنائب ألنه للـبر
لم يوف بـوعـوده او انه ارتكب خـطأ
غــــيـــر اخالقـي او مـــارس الـــفـــســـاد
ـــثـــلـــهم?) واصــــبح من الـــعــــار ان 
اســئــلـة كــثــيـرة تــدور حــول الـفــائـز
بـــاعــلـى االصــوات وال زال الـــبــعض
يـصـر عـلـى اجـراء جـولـة ثـانـيـة بـ
الـفائـزين الـذين حـصـلـوا عـلى اعلى
االصـوات لـكــنـهـمـا لـم يـحـصال عـلى
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حاالت الفوضى والسرقة والتخريب
التي تـطال بـعض احملافـظات مـثلـما

ـــــثـل خـــــرقــــا الـــــرغم مـن انه قـــــد 
لــــلــــدســـــتــــور وان يــــقـــــدم رئــــيس
اجلــمــهــوريـــة اســتــقــالـــته لــرئــيس
ـان تـعــد ظـاهـرة ايـجــابـيـة في الـبــر
ـنـاصب تـسـويق مــبـدأ االسـتـقـاالت 
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حـــدث في كـــربالء والـــهـــجــوم عـــلى
الــبـنــوك ومــحـال الــصـيــرفـة وكــسـر
الواجهـات الزجـاجية لـبعض احملال
ـــصــرف الـــعــراقي وحـــرق بــنـــايــة ا
التجاري في اهم مركز اقتصادي في
كربالء وسط غياب االجـهزة االمنية
ووصـــولــهـــا مـــتـــأخـــرة الـى مـــكــان
احلـــادث وعــدم اعــتـــقــال الــصـــبــيــة
ـلـثــمـ الـذين اعـتـدوا ـشــاغـبـ ا ا
بــالـســكــاكـ والــقـامــات حــتى عـلى
ـتـظـاهـرين يـضع عالمـة اسـتـفـهـام ا
ـوت لو ترضى كبيـرة حول مـفهوم(ا
بالـسخـونة) وهـو ما يـجعل الـبعض
ـا ــتـظــاهـرين بــالـقــبـول  يــنـصح ا
حصولـوا علـيه من مكاسب والـقبول
ــرشح احلــزبي لـــكــتــلــة الــبــنــاء بـــا
ـؤقته! وقـد يجد لتشـكيل احلـكومة ا
كن ن اخرون ان الـتغـيـير الـعمـيق 

يأتي من (خطوات صغيرة).
dÐUŽ ÀbŠ

يــتـــصـــور الـــســيـــاســـيـــون أن هــذه
الــــتــــظـــاهــــرات واالحــــتــــجــــاجـــات
ـكن ان واالنـتـفـاضـة اجلـمـاهـيـرية 

rJð«—UD  «uKG²Ý≈وزير التخطيط نوري صباح الدليمي إفتتح أمس مجمع سكني لالسر الفقيرة في محافظة كركوك ووضع احلجر االساس جملمع ثالث ضمن مشاريع  ∫ÕU²² «

استراتيجية التخفيف من الفقر

للمرة العاشـرة اسمع عن حالة اختـطاف وتهديد وللـمرة العشرين اسمع
عن حالـة إغـتـيال وإن كـانت األولى نـعـمة فـالـثـانيـة نـقـمة.. واجلـهـة التي
ـال وأهـمـهـا تـفـعل ذلك كـفـتــهـا األقـوى فـهي تـمـلك الـســلـطـة والـنـفـوذ وا
) ربــهـا واحـد هـو اجلـنـد.. مــجـمـوعــة مـرتـزقــة (العـلم والفـهـم وال مـبـاد
(الـفـلوس) تـشـعـر بـالـنـقص وتـبـحث عن الـنـفـوذ  وتـريـد الـقـيـمـة وتطـمح
لألهـمـيـة في مـقـابل بــسـيط جـدا و واجب واحـد هـو أن تـقـول حـاضـر ..
هؤالء ليس بإستطاعتهم أن يـقدموا لبلدهم شيئا غـير هذه الوظيفة ألنها
وظيفـة التتطـلب شهادة أو خـبرة أوثقـافة أو فن إدارة في ح ال تـتطلب
جـهــودا.. فــهي بــدون تـعـب حتـوّل احلــافي إلى مــالك ومن بال عــمل إلى
كانة اإلجتمـاعية.. ترتقي بـأحدهم أن يكون احلجي فالن مدير وتمنـحه ا
والــسـيــد فالن وهــو لــيس خــســران مــاذا يــخــسـر ولــديه جــاهه وراتــبه
ورفاهـيـته ودوالراته وجـكـسـاراته... ولـديه امتـيـازاته الـتي جتـعـله يـجلس
ـقـدس فيـقـولـون له  تـأمـر أمر ـدراء أو يـدخل مع بـاجه ا عنـد الـوزراء وا
"حجينا"  واذا سأل احدهم "ليش دنخاف منه? يردون عليه: "مالنة خلك

شاكل يودون ألبو زعبل". ا
عرفت مصطلح " أبو زعبل" بعمر الـ  12عاما مكان مرعب مثل احلفرة
الخروج منه صنعته السلطة لتخـيف به الكبار مثل شخصية " السعلّوة "
و"الغول" التي صنعها الكـبار لتخويف الصغار.. لكن الـفرق بينهما كبير
جدا ألن ابو زعبل حقيقة واقعية يبلع كل من يقف بوجه الفئة احلاكمة. 
ال والـسالح إضافـة الى هؤالء "أداة اجلـهة الـداعمة" وبوجود الـنفـوذ وا
يسهل تنفيذ اي هدف مـثل إيقاف التظاهرات أوقمـعها بأسلوب اقصائي
إن تطـلب األمـر ولهـذا نسـمع عن عـملـيـات اإلغتـياالت والـتـهديـدات التي
بـدأت تزداد في الـفـتـرة األخـيـرة مع إرتـفـاع موجـة اإلعـتـصـام الـشـبابي

والغضب الشعبي.
صدر مـجهـول فإن الـهدف مـعلوم... وضـع "عالمة " على لذلك إن كـان ا
ـتلـكـون "سلـطـة الوعي" ثـقـفـ والنـاشـط والـكـاتبـ الـذين  شريـحـة ا
والتأثـير علـى اجلمهـور حيث اصبـح ليس من السـهل خداعـهم وتظلـيلهم
أو إستغفالـهم أما تلك اجلهـة ليس أمامهـا إال إستخدام "سـلطة القمع"
عن طريق "التخويف".. بسيناريو "العصابجي والبريء" وهذا السيناريو
ـدني والـسـلـمي واإلعالم في احلـقـيـقـة هـو حـرب مـعـلـنــة ضـد الـنـشـاط ا
ـواطـنـة ضـد األبـيض احلـر.. هي حـرب الـرصـاص ضــد الـقـلم.. حـرب ا
اخلـيـانـة. وأيضـا مـايـحـدث هـو رسـالـة تـهـديـد واضـحـة الى الـغـيـر بـغـية

التراجع وترك القضية.
رجعية الـعليا نحو خطورة هـذا األمر في خطبتها األخيرة  لقد أشارت ا
وعلّقت عـلى قضـية خطف الـناشطـ واإلعالميـ وحاالت اإلغتـيال التي
بلـغت  29حالـة حـسب إحـصائـيـة مـفوضـيـة حـقوق اإلنـسـان وهـذا أمر
خطر وفي غاية اخلطورة خـاصة بعد انسحاب وحذر
كل من تــعـرض لــلـخــطف والــصـمت جتــاه قـضــيـة
اإلعتـصام مع عـدم تصـريحـهم ونـطقـهم ولو بـكلـمة
إزاء مــا جــرى لـهـم قــيــد اإلخـتــطــاف وحتـت سـوط

التهديد!!! .
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مـــوقف رئــيس اجلـــمــهـــوريــة بــرهم
صالح برفـضه تكـليف اي مرشح من
كتلة الـبناء ال يقـبله الشارع احملتج
له مبرراته الوطنـية واالخالقية على
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ارسون نشاطات في شاطئ التحرير TÞUý∫  متظاهرون 

مدينة كركوك.  وأعلن التحالف الذي
تـحدة ضـد تنـظيم تقـوده الواليـات ا
داعش في بــيــان امـس ان (مــتــعــاقـد
مـدني أمـريـكي قُـتل وأصـيب الـعـديـد
من الـعـسـكـريـ االمـريـكـيـ وأفـراد
اخلـــدمـــة الـــعـــراقــــيـــ في هـــجـــوم
صـاروخي عـلى قـاعـدة عـسـكـريـة في

كركوك). 
وقــال مـســؤول أمـريــكي مـطــلع عـلى
الـتــحـقـيق  إن ( 30 صـاروخــاً عـلى
ــا في ذلك األقل أصــابت الــقــاعــدة 
ـا تـسـبّب مـزيداً مـسـتودع ذخـيـرة 

من االنفجارات). 
وســبق أن ســـقــطت صــواريخ مــرات
عدة على قواعـد عسكـرية في العراق
فـيهـا جـنود أمـريكـيـون. فقـد سـقطت
ــاضــيـة صــواريخ خالل األســابــيع ا
عـــلى قــــاعـــدة بـــلـــد اجلــــويـــة الـــتي
تستضـيف قوات أمريكـية وتقع على
بعـد نحو 80 كيـلومـتراً إلى الـشمال

من بغداد. 
U¹U×{ ◊uIÝ

كــمــا اســتــهــدفت خــمــسـة صــواريخ
قــــاعــــدة عــــ األســــد اجلــــويــــة في
مـحافـظـة األنـبار بـغـرب الـعراق دون

سقوط ضحايا أيضاً. 
وافـاد مــصـدر امــني في االنــبـار بـان
الـقـوات االمريـكـيـة اتـخـذت اجراءات
غــيـر مـســبـوقـة عــلى خـلـفــيـة وجـود
مخـطط الستهـداف قاعـدة ع االسد
ـصــدر في تـصـريح اجلـويــة .وقـال ا
امس ان (الـقـوات االمريـكـيـة اتـخذت
اجــراءات احـتـرازيــة غـيــر مـســبـوقـة
عــلى الـــقـــاعــدة اجلـــويــة بـــنــاحـــيــة
البغدادي بعـد تعرض قاعدة كي وان

في كركوك الى هجوم صاروخي).
واضــاف ان (طــائـــرات حــلــقت فــوق
ـوجــودة هـنـاك الــقـاعــدة والـقــوات ا
عــمــلت مــضـلــة جــويـة حتــســبـا ألي
) ,وتــابع ان (الـقــاعــدة تـشــهـد طـار
حـاليـا طـيـران امريـكي كـثـيف لـرصد
اي حـــركــة تـــهـــدف الـى مـــهـــاجـــمــة

القاعدة).
 فـــيــمــا قــال الــقـــائم بــأعــمــال وزيــر
البحرية األمريكي توماس مودلي إن
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ت فـي اصـلـهــا عـلى عــوائل مـعــيـنه ـة مـديــنـة او بــلـدة  تـلــكـيــبي الـقــد
اضـطـرتـهم الـظـروف االجــتـمـاعـيه الـكـثـر وحــالـة الـفـوضى في سـابـقـات
الـتـاريخ عـلى تـأسـيس هـذه الـبـلـدة ووضع حـجـر االسـاس لـهـا وجـعـلـها
ة وعلى امل ان تـنمو وتترك في ثتيات التاريخ شاهد حي على حياة كر
ذكرى واثر اليـزول. فجـاءت عوائل معـينـة من منـاطق مختـلفـة من العراق
ومن خارجة لتضع حـجر االساس لهـذه البلدة حيث ان الـعالم في وقتها
ـغرافيـة كثر في كانت حتكـمه نزاعات ديـنية وعـرقية ادت الى تـغيرات د
ي فـكـونت هـذه الـعـائالت بـلـدة تـلـكـيـبي خـارطـة الـتـوزيع الـسـكـاني الـعـا
ة وهذه ومحالتها االثتى عـشر والتي تمـثل اليوم ما يـعرف بالبلـدة القد
احملالت هي شنكو عـبرو وكيـزي وشعيوتـا واسمر واورو وقـاشات ويلدا
ودخو وشـمـامي ومـرت شـمـوني وسـامونـا وكـلـهـا اسـماء لـعـوائل مـعـيـنة
جتذرت في هـذه االرض واخذت كل واحدة مـنهـا مسـاحة وحـدود معـينة
راة الـقديسة التي اظـهرت صدقا ونبال ماعدا مرت شمـوني التي تمثل ا
انـية انـها ووقـوفـها في وجه طـاغـوت ذلك الزمن من اجل حـالـة ا في ا

كانت ضحيتها اوالدها السبعة الذين كانو قراب شكر لله ..
اذن ان تغيـر معانـي احملالت قد.يدخل في بـاب اخر وقـد.يكون تـهمة في
وجه من يزرع هـذه الـفكـرة فـيجب احلـفاظ عـلى مـعاني تـلك االسـماء من
اجل ان ال تمحى من الذاكرة احداث وشواهد تـاريخية وان ال نتهم باننا
قد.قمـنا بـذلك. من اجل سيـاسات مـعينـة ودنيـئة .ان احلـفاظ على االسم
كـمـا هـو من دون اي زيغ او غـايه اخــرى رسـاله صـادقه وعـمل البـد.مـنه

وواجب من باب احملافظه على مصداقيه التدوين ..

عاد صـديقـي من رحلـة سيـاحـية إلى أحـدى الـدول  وبدأت حـواري معه
ـطـار حيث كـان الـقلب ـفرط عـلى ا بأسـئـلة مـعـتـادة  لكن كـان تـركيـزه ا
ديـنة مـصدر رزقهم من فعم بـاحليـاة  فجـزء كبيـر من أبنـاء ا النابـض ا
ـطـار   سائـقـ وبـاصـات ومـكـاتب سـيـاحـيـة ومـكـاتب صـرف لـلـعـمـلة ا
ـســافـرين عــلى مـدار ـطــار  مـخــتـلــفـة تـعـج بـا ومـحالت داخل وخــارج ا
شـهد الذي نقـله لي صديقي هو مشـهد معتـاد في الكثير من الساعة . ا
دول العـالم إال عنـدنا طبـعا  فـأنا بـإمكـاني أن أذكر مـطارات كـثر عـربية
قاربت عـلى االفالس وهـناك مـن جلئ إلى اخلصـخـصة خـوفـا من حتمل
طارات أفضل وصف لهـا بأنها " منجم سؤولية وتكـاليف التشغـيل . ا ا
أما عن األيـدي العـاملة فـالعدد طلـوبة  ذهب " أن توفرت فـيه اخلدمـات ا
هن ساحة فقط ال غير فكل ا مفتوح وما عليك سوى استغالل خـيالك وا
واحلرف مرحب بهـا لكي تكسب رزقـها . لقد قـامت دول كثيرة بـالتحرك
فوجدنـا أن الص وتركيـا إفتتحا مـطارين كلهما سريعا على مـطاراتها 
ال سوف يعود لك سريعا شاريع رأس ا يا  وهذه ا يصنفان األكبر عا
إضعـاف مضـاعـفة وبـوقت قيـاسي . أنـني ما زالت أتـذكر عـنـدما تـوقفت
ـطـارات الـعـربـية  إلكـتـشف أن "تـرانـزيت - مـرور " في أحـدى ا
طـار  الـسواد األعـظم من أضـواءه مطـفـئة وشـاشة ا
عرض الرحالت الـذاهبـة والقـادمة ال تعـمل نهـائيا 
طار بأكمله فيه عدة دكاك صغيرة ومغلقة وبأن ا
وال تعمل إال ساعات الصـباح ألنها ساعات الذروة

فقط ال غير .

تكون (حدثا عابرا) وهي ال تستطيع
اجـراء الـتـغـيـيـر الـعـمـيق بـالـعـمـلـية
السياسية لكن هم انفسهم من جعل
ـتـظاهـرين يـكـونـون بـهـذا االصرار ا
على انهاء مهمتهم واجراء االصالح
واســـــــتـــــــرداد الـــــــوطـن  فـــــــســــــاد
السـياسيـ وفشل االصالح االداري
وعـــدم تــوفــيــر فــرص الـــعــمل جــعل
الـنـاس ال تـصــبح فـقـراء وحـسب بل

.( (متسول
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ـرجعـية عن حالـة اليأس من عبرت ا
ا الطبقة السيـاسية التي ال تصغي 
ريض تـقوله في خـطب اجلـمـعـة (وا
الــذي ال يـتـعــاطى الـدواء بــالـتــأكـيـد
سوف ال يـشـفى) وهو مـؤشـر خطـير
ـرجــعـيـة عن الـعــمـلـيـة ان تـتــخـلى ا
الــســيــاســيــة وال تــوفــر لــهــا غــطــاء
ــا شــرعـــيــا وال تــدعم مــواقــفــهــا 
يضـعف الـطبـقـة السـيـاسيـة الى حد

كبير.     
ـكـن عـبــور الـنــهـر اذا  ∫ÂöJ? « d??šآ

جتنبنا االصطدام بالصخور.

توماس مودلي

إيـران قـد تـقـوم بـأعـمـال اسـتـفـزازية
في مـضيق هـرمـز وأمـاكن أخرى في
نـطقـة برغم من ال هـدوء النـسبي. ا
وتـصــاعـد الـتــوتـر في اخلـلــيج مـنـذ
هــجــمـات عــلى نــاقالت نــفط مــنــهـا
هـجــوم وقع قـبــالـة ســاحل اإلمـارات
وهجوم كـبيـر على منـشأتي نفط في

السعودية. 
ـسـؤولـية وتـتهم واشـنـطن إيـران با
عن هـذه الـهجـمـات لـكن إيـران تـنفي

ذلك. 
واعــرب مـودلي عن اعــتــقـاده بــانـهم

(ســيـــواصـــلـــون الـــقــيـــام بـــأعـــمــال
استـفـزازية هـنـاك و سيـتـحيـنون كل

فرصة ليفعلوا ذلك).
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واضاف ان (ليس هناك ما يؤشر لي
عـــلـى أن هــنـــاك تـــغـــيـــرا في تـــوجه
الـقيـادة قد يـنـبئ بـأنهم سـيـتوقـفون
عــمـا كــانـوا يــفـعـلــونه إال إذا تــغـيـر

النظام هناك). 
وأرســلت وزارة الــدفــاع األمــريــكــيـة
نــحــو 14 ألف جــنـــدي إضــافي إلى
اضي نطقة لـردع إيران منذ أيار ا ا

ا يشمل حاملة طائرات. 
وأشــار مــودلي إلى أن (ردود الــفــعل
األمـريـكـية عـلى سـلـوكـيـات إيـران قد
تشتت انتباه وزارة الدفاع بعيدا عن
, ( أولــويـات مــثل الـتــصـدي لــلـصـ
مـضـيفـا (مع قـيـامـهم بـأعـمـال ضارة
هـنـاك سـيـكـون رد فـعـلـنـا هـو إرسال

حاملة طائرات إلى هناك). 
ويـــتـــزامن حتـــذيـــر مـــودلي مـع بــدء
الــصـ وإيــران وروســيـا تــدريــبـات
بـحريـة مـشتـركـة في احمليط الـهـندي

وخليج عمان. 

ــيـاه احملــيـطــة بـإيـران وأصــبـحت ا
ارسة مركزا للتوترات الدولية مع 
ــتـحـدة لــضـغــوط لـوقف الــواليـات ا
مـــبــيـــعــات الـــنــفط اإليـــراني وقــطع
عالقات طهران الـتجارية األخرى من
خالل فـرض عـقوبـات مـشـددة بـشكل

أساسي.
ويـــــتـــــسـم وضع خـــــلــــــيج عـــــمـــــان
بــحــسـاســيــة خـاصــة إذ أنه يــتـصل
ــر عــبــره ـــضــيق هــرمـــز الــذي 
ــيــة خـــمس إمــدادات الــنــفـط الــعــا

والذي يتصل بدوره باخلليج.
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كشف السفـارة األمريكيـة لدى بغداد
عن حـقيـقـة الزيـارة الـسريـة اجـراها
وزيـر اخلـارجـيـة مـايك بـومـبـيـو الى
عــ االســد الــتي شــهــدت اجــراءات
امـنـيـة مكـثـفـة عـلى خـلفـيـة الـهـجوم
الـصـاروخي الــذي اسـتـهـدف قـاعـدة

(كي وان) في كركوك. 
ونـفى مـصــدر في الـسـفـارة امس ان
(تكون هُنـاك زيارة لبومبـيو للعراق
ومــــا حتـــدثت عــــنه بـــعـض وســـائل
ـواقع غـيـر صـحـيح  كـون اإلعالم وا
وزير اخلارجية يُـمثل أعلى مؤسسة
دبلوماسية وأن زار العراق فستكون

زيارته بشكل علني). 
وكـانت تـقاريـر صـحـفـيـة قـد حتدثت
عـن وصــول بـــومـــبـــيـــو إلى قـــاعــدة
عسـكريـة عـ االسد في االنـبار بـعد
مــقـــتـل مــتـــعـــاقـــد امـــريــكـي وجــرح
عــــســـكــــريــــ اخــــرين فـي هــــجـــوم
صـــــاروخـي في كـــــركـــــوك . واكــــدت
مــصـادر فـي تـصــريح امس االول أن
(بومبيو وصل إلى قاعدة ع األسد

.( التي تضم جنودا أمريكي
 و تـأتي الـزيـارة بـعـد يوم مـن مقـتل
متـعاقد أمـريكي وإصـابة الـعديد من
العسكريـ جراء سقوط قذائف عدة
عــلى قــاعــدة (كي وان) الــعــســكــريـة
الـتـي تـضم جـنــودا أمـريـكــيـ قـرب

األعضاء واشار الى أن مـقترح جلنته
كـان يــوصي بـان يــكـون عــدد اعـضـاء
ــان بـ 250 عــضـــوا أي يــكــون الــبــر
ـان مـنـتـخب  لـ تـمـثـيل كل عـضــو بـر
250 الف مـــواطن وقـــد أكـــد عـــلى أن
التـعـديل في الـقـانـون قـد  في أغلب
ــطــالب الــشــعــبـيــة ومــنــهـا فــقـرات ا
االنتخاب الـفردي وتبـقى احلاجة الى
ــــادة 140 في أصل انــــهـــــاء مــــلـف ا
الــــقــــانــــون وأكـــــد عــــلى أن احلــــراك
الشعبي الـكبيـر مناسبـة جيدة العادة
الــعـمــلـــــــيــة الــســيـاســيــة لــلــمــسـار
الـصـحــيح حـيـث أنـهـا ولـألسف مـنـذ
عام  2003وحلد اآلن سـنـة بعـد سـنة
ــتـاعب عــلى مـســتـوى لم تـخــلق إال ا
الــدولـــة واجملــتـــمع والــتـــردي في كل

شيء.
أما النائب حس عرب فقد تناول في
حديثـه على أهـمية أن ال يـقف أحد أو
جـــهـــة في وجـه الـــشـــارع في حـــراكه
الــســـريع وتــمـــنى أن يــقف اجلـــمــيع
سويـة لإلنطالق الى األمـام ونتـصدى
للرأي الـذي يتـوافق علـيه اجلميع في

وطن يــبـنى بــنــاءً نـاجــحــاً وسـلــيــمـاً
ـسـؤولـيــة الـوطـنـيـة وبـقـيـادة تــعي ا
اجتــاه بـــلــدنـــا وشــعـــبــنـــا وفي عــدم
ربـع األول الذي يسبب الرجوع الى ا
الضـيـاع واخلـذالن  وبصـدد اخـتـيار
رئيس الوزراء فقـد أكد السـيد النائب

حـــســـ عـــرب عـــلى أنه و140
ـان من مخـتلف عضوا فـي البر
الــكـتـل واألحــزاب وقـعــوا عــلى
ــواصـــفـــات رئـــيس وثـــيـــقـــة 
الوزراء الـتي تـتـنـاسب ومـطلب
الـــــشـــــارع وقـــــدمـت لـــــرئـــــيس
ـان اجلـمـهـوريـة ولـرئـيس الـبـر
ولم يـخـفي الـسـيد الـنـائب رأيه
بـــأن الــــشـــارع انــــتـــفـض عـــلى
الطبقة السيـاسية التي لم تقدم
شيء للـبلـد مع سوء إدارة وفي
ــخــتــلف كل شيء تــقــريـــبــا و
الـــنــواحـي عـــلى مـــدى األعــوام
اضـية وأنه في السـتة عـشـرة ا
مـخـتـلف األوقــات ولـعـدة مـرات
الـــــــتــــــــقـى فـي اعـــــــضــــــــاء مع
التنسـيقيات في سـوح التظاهر

ــسـار ــنـشــود ويــؤكـد ا في الــبـنــاء ا
ـــوقـــراطي في هـــذا الـــســـلـــمي الــــد
ـانـاً قـاطـعـاً احلـراك  كـمـا ونـؤمـن إ
بتحـريك النخـبة في الوسط اإلعالمي
ـا حتـمله مـن حب الوطن والثـقـافي 
وأمــنه وسـالمــتـه وســيـــادته لــتـــقــود
الـــرأي بــــاجتـــاه بــــنـــاء الــــوطن وفق

مطالب الشعب .
WOMÞË W¹u¼

ـر به الـوطن وخلـطـورة األمـر الـذي 
ـسار الذي علـينـا جمـيعـا أن نتبـنى ا
يتـطلب من اجلـميع الـتضـحيـات على
ـسـتـويــات لـلـحـفــاظ عـلى بـلـدنـا كل ا
ـــاً بــاخـــتــيـــار شــعـــبه وهـــويــته ســا
الوطـنيـة  ولنـا شرف الـلقـاء في هذه
ــشــاركـــة الــســيــدين عــادل الــنــدوة 
قترحات لتعديل الالمي عضو جلنة ا
ان الدستور وحس عرب عضو البر
لـلـحــديث في مـا حتـقق ومــا تـمـخض
عن هـذا احلراك  فـكـان حـديث الـسـيد
الالمي عن تعـديل قـانون االنـتخـابات
بقـانون الـتعديـل اجلديـد والذي صدر
ـوافـقـة أغـلـبـية عن مـجلـس النـواب 
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 وفي اخلـتـام كـانـت هـنـاك مـداخالت
واسـتـفـسـارات عـديـدة عن مـوضـوعـة
الــنــدوة عـــمــومــاً من قـــبل احلــضــور
ـتحدثـ وكذلك رئيس أجاب علـيها ا
ركز الـذي أكد عـلى أهمـية عـقد مثل ا
هـكـذا لــقـاءات والـتي ســتـتـواصل في
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ركز العراقي لـلتنمية االعالمية عقد ا
ـــنــاقـــشــة تـــطــورات االحــداث نــدوة 
ـية الـسـيـاسـيـة ودور النـخـب األكـاد
واإلعالمــيــة فــيــهـا ,وذلك عــلى قــاعـة
ــركـــز صـــبـــاح يـــوم الــســـبت وأدار ا
ركز عدنان اجللسة وقدم لها رئيس ا
الـسـراج بــحـديث بـ فــيه أن الـنـدوة
تأتي في ظروف يعـيشها الـبلد ونقف
فـيــهـا عـلـى مـعــطـيـات ولــدت من هـذا
احلـــراك وعـــلـى وفق مـــا يــــطـــرح في
الـشـارع وفي اإلعالم وفي الــسـلـطـات
الـثالث وسـاحـات الـتــظـاهـر وتـعـتـبـر
لدى الغـالبيـة أن لم تكن لـدى اجلميع
حالـة فريـدة بإسـلـوب وهويـة عراقـية
هم جـزء من تـمــثـيل رأي وأهـداف كل
ــــخـــتـــلف انــــتـــمـــاءاتـــهم عـــراقي و
وأحــزابــهم وكـــتــلــهم ومــنـــظــمــاتــهم
نـستـطـيع أن نـقـول هي جـزء مـهم من
ـقراطـيـة لتـحريك اجلـميع مسـار الد
نــحـــو األهــداف الـــتي حتــقـق احلــكم
الــرشـــيــد وبـــنـــاء دولــة وفق ســـلــوك
وخطاب يؤثـرتأثيراً حـقيقيـا وواقعياً
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هني الصادق ا لدور االعالم ا ركز  ا
ساهـمة بـاخلروج بنـتائج طـيبة في ا
من هذا احلـراك لصـالح الوطن وبـناء
الــدولــة واجملـــتــمع بــنـــظــام تــســوده
العدالة والعيش الرغيد ألبنائه بعيدا

عن كل أوجه الفساد .

تحدث في الندوة عدنان السراج يقدم ا


