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الوقت احلاضر) .
من جانـب اخرأعـلنت مـديريـة الشؤون
الـداخلـية واالمن فـي  محـافظـة ديالى
الـــــعـــــثـــــور عـــــلى  1632 كـــــارتـــــون من
ـشـروبـات الـكـحــولـيـة مـخـبـأة داخل ا

عجلة في ديالى . 
ـديــــــريـة في بـيـان تـلـقـــــــته وقـالت ا
الــ (الـــزمـــان) امـس إنه  (بـــنـــاء عـــلى
توجيهات مديـر عام الشؤون الداخلية
واالمن الــلــواء حــســ عــبــد الــهــادي
مــحـبــوبه وبـإشــراف مــديـر الــشـؤون
الـداخــلـيــة واالمن في ديـالـى الـعــمـيـد
يــعــقـوب يــوسـف راضي وبــنـاء عــلى
مـعـلـومـات وردت من مــصـادرنـا تـفـيـد
بـوجـود عجـلـة نوع تـريـلة  " نـساف  "
مركونة في احدى الساحات في احدى
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ـاء في مـحـــــــافـظـة اعـلـنت مـديـريــة ا
ديـالى  ان مالكــاتـهــا  الـفـنــيـة  انـهت
أعــمـــال ادامــة وتـــشــغـــيل مــضـــخــات
ــشـاريع الــسـحب والــدفع اخلــاصــة 
اإلسالة  مـشيرة الى انـها في تواصل
ـواطنـ من اجل ايصال مسـتمر مع ا

اء الصالح للشرب اليهم .  ا
كدمي ـاء مرتـــــضى ا وقال مديــــــر ا
لــ (الزمـان) امس ان (مالكـاتهـا الفـنية
ـجـمع ماء أم الـعـظام سـعة اخلـاصة 
مليون غـالون في بعقـوبة / الكاطون 
انهت أعـمال ادامـة وتشـغيل مـضخات

السحب والدفع) . 
ــــكـــدمـي  انه ( ايــــضـــا واضــــاف ا
صـيـانه لـوحة الـسـيـطـرة الـكـهـربـائـية
ـجمع مـاء سراجق اجلـديد اخلـاصة 
في نـــاحـــيـــة الـــسالم  ضـــمـن قـــضــاء
فــضال عن صـيـانه كـسـورات اخلـالص
ـغذي في اخلط الـنـاقل قـطـر  225 مـلم ا
ـلك شـاه و اخلط الـناقل إلى مـنـطـقـة ا
ــعـلــمـ في قــضـاء ـغــذي إلى حي ا ا
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ــكـدمي الى انـه (تـمت ايــضـا واشــار ا
صيـانه كسـورات ومعـاجلة نـضوحات
ــغــذيــة إلى ــائــيــة ا في الــشــبــكــات ا
ــعـــمــوريـــة  الــعـــصــري  مــنـــاطق  ا
الـســواعـد  في قــضـاء بـلــدروز  كـذلك
ـائـية صـيـانه كـسـورات في الـشـبـكـة ا
نـجرة في بعقوبة  فضال في منطقة ا
عن حـــمـــلــــة إلزالـــة الـــتـــجـــاوزات في
مــنــطـقــتي الـلــقــمـانــيـة والــبـواري في

ناحية هبهب) .
واكــد مـديـر مــاء ديـالى  ان (كـوادرهم
ـيدانـيـة متـواصلـة مع  جـميع لـفـنيـة ا
ـــاء ــــواطـــنــــ مـن اجل ايــــصــــال ا ا
الــــصــــالح لـــــلــــشــــرب الــــيـــــهم ووفق
ــتــاحـة في ـتــوفــرة وا االمــكــانــيــات ا

مشــــــــروعا حتـــت عنوان (قانون
حــمـايـة الـطــفل الـعـراقي) عـام 1999
ولم يـتـم االخـذ به وتـشـريـعه حـتى
ا اقـتصر االمـرعلى اعـتماد االن ا
خـطـة سـتـراتيـجـيـة جديـدة لـلـطفل

ولم تنفذ فقراتها الى اليوم ). 
ــــيــــة نـــاز بــــدرخـــان امــــا االكـــاد
الـسـنـدي فـقد قـالت في مـداخـلـتـها
(ان الـطـفل الـذي يـتـعـرض لالهـاب
ســتــكــون له شـــخــصــيــة مــعــنــفــة
مـستـقبال وعـلـينـا اعتـماد اسـاليب
لـلـمـعـاجلـات الواقـعـيـة الـتي تـبني
شـخـصـيـته من جـديـد النـهـا تـكـبـر
مـعه بيـنمـا يكـون عالجهـا في هذة
ـرحـلـة الـطريـقـة الـفضـلى لـبـنائه ا
من جـمــيع اجلــوانب اذ انه كــلــمـا
تقدم الطفل في العمر يكون عالجه
اكثر صعوبة وتـناولت في حديثها
انــــواع االرهــــاب وهــــو (الــــعــــنف
اجلـــســدي  ,االعــتـــداء اجلـــنــسي ,
االرهاب اللفظي  ,العنف النفسي و
االرهــــاب االقــــتــــصــــادي ) كل ذلك
يــؤدي الى ظـهـور مـشـاكل نـفـسـيـة
وصـحـيـة و تـربـويـة و مـجـتـمـعـيـة
تـظـهر عـلى االطـفـال بـشكل واضح

½Ëb…∫ جانب من حضور الندوة في ثقافة االطفال

كــثــيـــرون تــتـــمــثل بـــأن ديــالى بــدون
مــجــزرة صـــحــيــة مــنــذ  15ســنــة وكل
اللـحوم التي تـباع في مـحال القـصابة
ناجـمة عن الذبـح العشـوائي   هذا ما
يـــفــــســـر بــــروز بـــعـض االمـــراض في

اضية) .   السنوات ا
واضــاف الـــطــائي  لــ (الـــزمــان) امس
أنــهـا  (سـعت وبـقــوة خالل الـسـنـوات
ــاضــيــة الى تــمــويـل مــشــروع بــنـاء ا
ـوذجـيـة في بـعـقـوبـة تـنـهي مـجـزرة 
ظـاهـرة الـذبح الـعشـوائي لـكن لألسف
ــشـــــروع لم يـــجــر دعـــمــهــا وذهـــب ا

أدراج الرياح) .
وحـذرت الطـائي   من  (بـروز أمراض
وأوبئة إذا ما استمر التغافل عن ملف
الــذبح الـعــشــوائي)  مـتــســائـلــة  (مـا

ــــنــــاطـق حتـــمـل مــــواد مــــهــــربـــة) . ا
وأضـافت انه  (على الـفـور  االنتـقال
الى الـسـاحــة وبـعـد تـفـتــيش الـعـجـلـة
احملمـلة باحلـصى  العـثور على 1632
كــارتـون مــشــروبـات كــحـولــيــة  كـانت

مخبأة حتت احلصى) . 
وأشـارت الى انه  ( تـسـلـيم الـعـجـلة
ــضــبــوطـــة الى اجلــهــات ـــواد ا مع ا
اخملـــتــصـــة إلكــمــال بـــاقي االجــراءات

القانونية).
من جــهـة اخــرى قـالـت رئـيــسـة جلــنـة
الـصحـة والبـيـئة في مـجلس مـحافـظة
ديـــالـى جنـــاة الـــطــــائي  (إن اهـــالي
احملــافــظــة يــتــنــاولــون حلــومــا غــيــر
مفحـوصة منذ  15سنة مـشيرة الى ان
ـا ال يـعـلـمـها ـرة الـتي ر (احلقـيـقـة ا

فـائـدة صـرف مـليـارات الـدنـانـيـر عـلى
حـمالت الوقـايـة من االمـراض وتوفـير
االدويــة ونـحن نـعــرف سـبب الـداء وال

نتحرك حياله) .
واعلـنت مـديـريـة الـبيـئـة في مـحـافـظة
ديـالى  عن نـفوق  كـمـيات كـبـيرة  من
االسـمـاك في نـهـر دجـلـة  فـيـمـا اكـدت
انـهـا اتــخـذت اجـراءات فـنــيـة لـغـرض

معرفة االسباب .  
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وقــال مــديـر الــبـيــئــة عـبــد الــله هـادي
الــشـمــري لــ (الـزمـان) امـس انه (بـنـاء
عــلى ورود مـعـلــــــــومـات حـول وجـود
اسمـاك نافـــــــقه فـي احواض التـربية
ـقـطع اخلــاصـة في نــهـر دجـــــــــلـه " ا
ــنـصـوريـة الى ـار من مـنــــــــــطـقـة ا ا
نــاحــيــة جــديـدة الــشـط  " حـيـث  قـام
فـــريق فــني مــخــتـص من مــديــريــتــنــا
ــنـــطـــــــــقــة بـــإجـــراء زيـــــــــاره الـى ا
ـذكورة لـغـرض الوقـوف عـلى الواقع ا

البيئي).
واضـاف الـشمـري  ان (الـفـريق الـفني
قـــام بـــإجـــراء الــــفـــحص اخملـــتـــبـــري
ـيـداني عـلـى مـياه نـهـر دجـلـه   وقد ا
Ec  -  -  DO - TDS  - تـضمـنت الـفحـوصات
PH وقد اشارت النتائج الى عدم وجود

اي حيود في الـنتائج االولـية  كما 
ـاذج ميـاه من الـنهـر  لـغرض سـحب 

اجراء الفحص اخملتبري لها) . 
واشــار الـــشــمــري الـى ان  " الــزيــارة
ــســـتــشــفى تــمت بـــرفــقــة فـــريق من ا
البيطـري في ديالى    حيث  سحب
عـيـنـات من االسـمـاك الـنـافـقـة واجـراء
الـفحوصـات التـــــــشريـحيـة لهـا  كما
حــــــضـــــر فــــــريــــــــق فـــــنـي من وزارة
الـبــــــــيـئة / مـكـتب الـوكــــــــيل الـفني
والــدائـــرة الــفـــنــيـــة ودائــرة حـــمــايــة
وحتـــــــــســـ الــبـــيــئـــة في مــنـــطــقــة

الوسط).

بــنـائـهم ودمـجــهم في اجملـتـمع من
ـراحل الـتي جـديـد) . وبـيـنت (ان ا
يـعـتـمـد عـليـهـا الـفـكـر االرهابي في
اســـتــدراج االطـــفـــال هي : االغــراء
ـتـاحـة  ـاديـة ا بـكـافـة الـوســائل ا
الــتــعــلــيم ( تــعــلــيــمــهم الــقــواعــد
ــمــنــهــجــة لـــلــفــكــر االرهــابي )  ا
االختيـار يعني اخـتيار االفضل من
بـ اجملـاميـع التي تـمت تـهـيئـتـها
من حـــيث تـــقـــبــــلـــهم لـــلـــتـــعـــلـــيم
علومات و الـتوجيه  االخضاع وا
وهي مـرحـلـة سلب كل مـا يـؤمـنون
به مـن افكـار لـتـأتي مـرحـلـة تـعـزيز
اخلـبــرات لـدى الــطـفل و الــتـدريب
عــســكـريــا الخـتــيـارهـم كـمــقـاتــلـ
ومـــدربــ لـــعــنـــاصــر جـــديــدة من
ـــرحــلــة االخـــيــرة هي االطـــفــال وا
مــرحـلــة الـتــعـيــ اي تــوظـيف كل
ـيـول و الـرغـبـات الـقـريـبة حـسب ا
الى نفسيته و شـخصيته مثل فرق
ـقـاتـل و ـفـخخـ و ا االعـدام و ا
غـــــيــــرهـم) . واشـــــارت في اكـــــثــــر
تــسـاؤالتـهـا الـى (عـدد من االطـفـال
ــــاذا يـــلـــجـــأ ـــغــــرر بـــهم حـــول  ا
مــعــظــمـــهم الى اعــتـــنــاق االفــكــار
االرهــابــيـة وســلــوك هــذا الــطـريق
ـــوت يــكــون ـــؤدي حــتـــمــا الى ا ا
اجلـواب مـعـلـل بـأسـبـاب تـتـعـلق
بـضمـان بـقائـهم خـوفا من الـقتل ..
وبـهـذا يــصـبح الـطــــــفل مـشـروعـا
ارهـــابــــيـــا مـــتـــكـــامـال من كـــافــــــة
النواحي ). واكدت (ان هناك رفضا
اجـتــمـاعـيــا لـهــؤالء االطـفـال اذ ان
اجملــتـــمع اليـــتـــقـــبــلـــهم مـن حــيث
الــتــعــلــيم وبــنــاء االســر اجلــديــدة
ومـواصـلــة حـيـاتـهم الـطــبـيـعـيـة و
الـعـمل كـونـــــــــهـم كـانـوا مـنـتـمـ
الى اجلمـاعات االرهـابيـة او ضمن
ــنـاطـق الـتـي تـعــرضت لـالرهـاب ا
مـــتــنـــاســـ انـــهم بـــهــذا الـــرفض
ســيـؤســسـون جلــيل اكــثـر ارهــابـا
مـستـقـبال في الـوقت الذين يـتـطلب
من اجملــــــــتـمع تقبـلهم ليـصبحوا
اطـفاال اصـحاء نـفسـيا واجـتمـاعيا
.. وبقـدر تعـلق االمر بي فـقد قدمت
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وبــاحـــثــون ومـــتــخـــصـــصــون في
شـــؤون بـــرامج وثـــقـــافـــة الـــطـــفل
مـوضــوع االرهــاب ومـدى تــأثــيـره
عـلى االطفـال والذي يـعد الـيوم من
ـهـمـة الـتي ـواضـيع احلـيـويـة وا ا
تـتـطلـب التـحـرك الفـعـلي والـسريع
النتشال هؤالء االطفال الذين باتوا
يـشـكــلـون عـبـئـا وارثــا ثـقـيال عـلى
ـــا تــعـــرضـــوا له جــراء اجملـــتـــمع 
االرهـاب في ندوة ثـقـافيـة عـقدتـها
في دار ثـقــافــة االطـفــال بـعــنـوان (
االرهاب و اثاره الفكـرية والنفسية
واالجتـماعـية عـلى االطفـال و طرق
ــعــاجلــة ). واشــار بــيــان تــلـقــته ا
(الـــــزمــــــان) امس الـى  (الـــــنـــــدوة
ي فـي اجلــامـــعــة ادارهــا  االكـــاد
ستنصريـة كر صبح معرفا في ا
ـــيــ و بــدايـــة الــنـــدوة بـــاالكــاد
ـشــاركـ فــيــهـا وهم الــبـاحــثــ ا
:الدكتورة بشـرى العبيدي دكتوراه
في القانون اجلنائي / رئيس قسم
الـــقــانـــون في كــلـــيــة ابـن خــلــدون
اجلـامـعـة و الدكـتـورة نـاز بـدرخان
الــــســـــنـــــدي دكــــتـــــوراه بـــــدرجــــة
بروفـوسور في اخـتصـاص العـلوم
الـتــربــويــة والـنــفــســيـيــة / كــلــيـة
التـربية / جامـعة بغـداد و الباحث

ولـي عــبـــد اجلـــلـــيل اخلـــفـــاجي /
اخـتــصـاص عـلم االجــتـمــاع مـديـر
الـــبـــرامج االصالحـــيـــة فـي دائــرة
اصالح االحـداث  بـوزارة الـعـمل و
الــشــؤون االجــتــمــاعــيــة )..وخالل
الــنـدوة اجـمع الـبــاحـثـون عـلى ان
يـا اليتعدى الـ 18 عمر الـطفولـة عا
عــامـا عـلى اسـاس اكـتـمـال مـراحل
البلوغ لدى االنسان في هذا العمر
ــا ومـــا دون ذلك يـــعـــد طــفـــولـــة 

راهقة والبلوغ ). فيــــها (ا
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ـديـر الـعام لـدار ثـقـافة فـيـمـا دعا ا
االطـفال عـلي عويـد العـبادي (كـافة
ـعــنــيــ بــشـؤون ــســؤولــ و ا ا
الـــطـــفـل لـــلـــوقـــوف وقـــفـــة جـــادة
وواضحة من اجل النهوض بواقع
الطـفل العـراقي الذي عـانى الكـثير
جـــــراء احلـــــروب و الـــــنـــــزاعـــــات
ـسـلـحـة و االرهـاب بـكل صـوره). ا
ية بـشرى العـبيدي واكدت االكـاد
خالل مـعـرض حـديـثـهـا(نـتـمنى ان
يـكـون الـتـعـامل مع الـطفل مـن قبل
اجملتمع بطريقة اكثر انسانية النه
انـــســـان مــــغـــرر به وكــــونه طـــفال
الارادة لـه و االطــــــــفــــــــال دون سن
التـاسعـة اليخضـعون الى الـقانون
ومـن عـــمـــر    18 -15 ســـنــــة تـــكـــون
عـقـوبـتهـم تأهـيـلـيـة من اجل اعادة

كونهم اليستطيعون التصنع ). 
وبــ الــبـاحـث ولي عــبــد اجلـلــيل
اخلـــــــــــــفــــــــــــــاجـي (انــه مـن خـالل
ـــؤســســات االجــتــمـــاعــيــة الــتي ا
نـديـرهـا ونشـرف عـلـيـها في وزارة
العمل و الشؤون االجـتماعية التي
تــعــنى بــفـئــة االحــداث وجــدنـا ان
االرهــــاب اثــــر عــــلى اجلــــانــــبــــ
النـفسي واالجتـماعي لـدى االطفال
واصـبح يـشكل خـوفـا كبـــيـرا على

شخصيتهم ) .
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مـوضـحـا (انـنا بـحـاجـة الـى بـيـئة
اجـتــمـاعــيـة تــكـون االســاس الـذي
غرر نرتكـز عليه في عودة الـطفل ا
بـه الى جـــادة الـــصـــواب من خالل

 .( دمجهم باألشخاص الطبيعي
ـديـر عـام الـدار بـ وفـي مـداخـلـة 
ـــنــــظـــمـــات ـــؤســــســـات و ا (ان ا
هتمـة بقضايـا وثقافة الداعمـة و ا
الطفل بأستطـاعتها تقد خطط و
بـرامج هــادفـة وبــنـاءة الســتـقــبـال
هــــــذه اجملـــــامــــــيع مـن االطـــــفـــــال
ــتـــضــررين ضـــمن الـــعــمـــلــيــات ا
االرهــــابـــيــــة ســـواء بــــالـــفــــكـــر ام

بــالـتـهـجـيــر ام الـنـزوح ويـقـدم لـهم
فـعـالـيـات و نـشـاطـات ومـشـاركتـهم
فــيــهـا لــغـرض ابــعـادهـم عن كل مـا
مروا به من مأس ارهـابية لـتنظيف

مجتمعنا وبنائه من جديد ).
وخــلص اجملــتـــمــعــون في الــنــدوة
ـسـتـفـيـضـة الى ـداخالت ا وبـعــد ا
ضرورة اصـدار تشـريعـات وقوان
جــــديــــدة تــــتـــــنــــاسب مـع الــــواقع
وتــصـحــيـح مــسـارات االطــفــال من
الـنـاحـيـة الـنـفـسـيـة و االجـتـمـاعـية
فـــضـال عن تـــقـــد وســـائل االعالم
لـبرامج و تـأسـيس قنـوات اعالمـية
خاصة ببرامج االطفال جلذبهم الى
واقع جـميل يـتنـاسب مع طـفولـتهم
الـبــريـئـة وحــضـر الــنـدوة الــنـقـيب
ـثال عن اللواء عباس نـاظم سالم 
سعـد مـعن النـاطق الرسـمي لوزارة
الــداخــلــيــة .. و الــعــقــيــد  نــبـراس
مــحــمــد عــلـي مــديــر اعالم شــرطــة
ـــــثــــلـــــون عن وزارة بـــــغـــــداد وو
الـعـــــــمل والـشــؤون االجـتــمـاعــيـة
فوضية العلـيا حلقوق االنسان وا
ونـخـبة من االعالمـيـ والبـاحـث

عني بشؤون الطفولة . ا
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اصـدرت وزارة الـعـدل أمـرا وزاريـا
بــــاعـــادة تــــعـــيــــ من  انــــهـــاء

خدماتهم بسبب الغياب.
وقــال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)  امس
انه (تمت إحالـة االمر الوزاري الى
ــالــيـــة والــدائــرة االداريــة وزارة ا
ــالـيــة في وزارة الــعـدل ودائـرة وا
االصـالح الـــــعــــراقـــــيـــــة الكـــــمــــال
ــنـتــسـبـ ــبـاشـرة ا االجـراءات 
والـــبـــالغ عـــددهم  414 مـــنـــتـــســـبــاً
وحــسب مــحــضــر دائــرة االصالح

العراقية). 
وجــــــددت الــــــوزارة (دعــــــوتــــــهـــــا
لـلـمـفصـولـ بـسـبب الـتـزويـر الى
اكـــمــال اجـــراءات صـــدور االوامــر
القضائيـة بشمولهم بـقانون العفو
الــــعــــام لـــــيــــتم ادراجــــهـم ضــــمن
احملــاضــر الالحــقــة وقــبـل نــهــايـة

العام احلالي وفقا للقانون).
وكــانت الــوزارة قــد دعت احلـراس
ــفـصــولـ بــسـبب االصالحـيــ ا
الــتـــزويــر الى إكـــمـــال اولــيـــاتــهم
العــادتــهم الـى الــوظــيــفــة. وقــالت

الــــوزارة فـي بــــيـــــان امس انه (
دعوة جمـيع احلراس االصالحي
فـصول بـسبب التـزوير والذين ا
قـــــدمـــــوا طــــــلـــــبــــــات اعـــــادة الى
مـــشــددا عـــلى (ضــرورة اخلـــدمــة)
االسـراع بـإكـمال االولـيـات وتـقد
الـــقــرارات الــقــضـــائــيــة اخلــاصــة
بـشــمـولـهم بــقـانـون الـعــفـو الـعـام
والـصـادرة من الـلـجـنـة الـقـضـائـية
اخملتـصة بالـنظر بـقضايـا القانون

وقبل نهاية العام اجلاري).
مـؤكدا ان (الـهدف مـن دعوتـهم هو
الدارج اسـمـائـهم في الـقوائـم التي
ــــالــــــــــيــــة ســــتــــرفع الـى وزارة ا
لـــغــرض اعــادتــهم لـــلــوظــيـــــــــفــة

وبحسب القانون). 
وكــان رئـــيـس مـــجــلـس الـــقـــضــاء
االعــــلى فــــائـق زيــــدان قـــد رأى ان
مـجلـس الوزراء لم يـكن له دور في

عهد القضائي للمجلس.  ضم ا
وقـــال زيــدان خالل تـــخــرج دفـــعــة
جديدة من القضاءة واالدعاء العام
عهد للمجلس عهد ان (ضم ا من ا
مــبــيــنــا ان حق لـن نــتــنــازل عــنه)

(القـانون صدر مـتأخـراً وكان يجب
أن يصدر مـنذ انفصـال القضاء عن
وأضاف زيدان السلـطة التـنفيـذية)
أن (تــطـوراً وتــغـيـيــرات حـدثت في
عـهد بعد تـسلمه مـن الوزارة كما ا
تــبــنــيـنــا بــعض الــتــعـديـالت عـلى
داعيـا القـضاة اجلدد قانـون ضمه)
إلى (تــطـــبــيـق الــقـــانــون بـــحــيــاد
واالبــــتــــعـــــاد عن الــــتـــــجــــاذبــــات
الـسـيـاسـيـة واحملافـظـة عـلى هـيـبة

القضاء ومكانته).
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ـظـلـة مـوضـحـا ان (الـقــضـاء هـو ا
الـوحـيدة الـتي يـلجـأ إلـيهـا الـناس
الفـتا الى انه لـلمـطالـبة بـحقـوقهم)
ـتخـرج (سـيتم تـوزيع الـقضـاة ا
عـلى احملـاكم والـعـمل عـلى جـعـلهم
يـؤدون واجـبــهم الـقـضـائي كال في
واكــد زيــدان (صــدور مــحــافــظــته)
أوامـرهم الـقـضـائيـة وسـيـبـاشرون

العمل في احملاكم). 
وردد واحد وثالثون قاضـياً جديداً
للدورة  39 القسم أمام زيدان للعمل
في احملـاكم . ورد مـجـلس الـقـضـاء

االعـلى عـلـى انـتـقاد أمـانـة مـجـلس
الـوزراء  بشـــــأن مــــــاذكـره رئيس
الــــوزراء حـــيـــدر الــــعـــبـــادي خالل

ؤتـــمرات الصحفية .  احـــدى ا
وقــــال اجملـــلس (يـــبـــدو ان امـــانـــة
مـجـلس الـوزراء ال تـعـلم ان قـانـون
ــعـهــد لم يــقــدم الى مــجـلس ضم ا
الـنـواب عن طـريق مـجـلس الوزراء
ــا الـذي قـدمه كـمـقـتـرح قـانـون وإ

هو رئـاسة اجلـمهـورية بـالتـنسيق
مــشــيــرا الى انه (لم مع الــقــضـاء)
يــــكن جملـــلس الـــوزراء أي دور في
ذلك).وتـابع ان (اجملـلس كـان يـأمل

تصحيح ما ذكره العبادي). 
واوصى الــعــبـــادي خالل الــشــهــر
اجلاري مجلس النواب بعدم تأييد
مــقـــتــرح قـــانــون الـــتـــعــديل االول
ـعـهـد  الى الـقـضـاء لــقـانـون ضم ا

اضي.  رقم  70 للعام ا
يـذكر ان مـجـلس النـواب قـد صوت
ـاضـيـة عـلى فـي دورته الـنـيـابـيـة ا
ـــعــــهـــد الى الــــقـــضـــاء وفك ضم ا
ارتــبـاطه من الــوزارة حـيث صـادق
رئــــيـس اجلــــمــــهــــوريــــة فــــــــــؤاد
مــعــصـــــــــوم عــلى الــقــــــــــــانــون
ونــــشـــر فـي جــــريـــدة الــــوقــــائــــع

الرسمية.

تـعــرض مـجــتـمـعــنـا الــعـراقي قـبـل االف الـسـنــ ومـنـذ عــصـر فــجـر الـسالالت
هـزلة  الراهن الكـبر عـمليـات استـغفال ـة   حتى عصـر ا واالمبـراطوريات الـقد
وصـلت ذروتــهـا فـي درجـة االســتـحــمـار احلــالي في اجملــاالت كـافــة واخـطــرهـا

مايسمى باالستثمار.
ال  عـرفت شـعـوب الـعـالم االسـتـثـمـار بـوصـفه وسـيـلـة فـعـالـة الستـغـالل راس ا
احملـلي واالجـنـبي في مـشـاريع تـستـهـدف االزهـار االقـتـصادي ورفـاهـيـة الـناس
وايجاد فـرص عمل وتقد خـدمات نوعيـة متميـزة تبرر التـسهيالت التـي تقدمها
احلــكـومــة ومـنــهــا قـطع اراض فـي مـواقع مــتــمـيــزة وتـســهــيالت في الــضـريــبـة
نهوبة واالجراءات تتـحق منجزات فـشلت احلكومـة عن حتقيـقها عبـر موازنتهـا ا
ناقشة  هل حققت االستثمارات في واجهزتـها البيروقراطية والسؤال اجلديـر با
بغـداد واحملافـظـات هدفـهـا االساس ام  اسـتـحمـار الـناس وخـداعـهم وحتولت
االستـثمارات جلـيوب الـقطط الـسمـان الذي استـحوذوا عـلى امتـيازات احلـكومة
ـان وحتولوا الفساد سياسة االستثمار واستبعاد كل استثمار نظيف غير والبر
شبـوه الذي يؤمن مصالح ملـوث واصبحت البالد طاردة مـنفرة التسـتقطب اال ا

واطن? . نفعية شخصية على حساب الوطن وا
 نـحــتـاج لـكي نــتـقـدم  بـاجــابـات دقـيـقــة  وشـفـافـة اعـالنـات صـريـحــة من هـيـئـة
ستثمرة ونوعية االستثمار والهدف منه االستثـمار توضح فيها اسماء اجلهات ا
ومقدار اهمية للمجتمع العراقي وليس لفئة محددة تمتلك الهيمنة على القرارات
ـؤشـرات عـلى االرض تـشـيـر الى ان مـديـنـة بـغـداد تـتـعـرض الخـتـنـاقـات ولـعل ا
ساحـات اخلضـر واخرى يفـترض انـها تـستثـمر لـلنفع رهيبـة باالسـتيالء عـلى ا
العـام وليس للمصالح الشخصية  ونحن نسال اي استثمار هذا ح تخصص
نـظمـة خيـرية غـير مـعروفة الـهويـة والنـشاط وتـباشر قـطعـة ارض قرب كـهرمـانة 
فـورا لتـشيـيـد بنـاية كـبيـرة  طبـقتـها االولى  مـحالت جتاريـة  تاجـيرهـا قبل ان
نظـمة واكيد يفتـرض انها منظمـة غير ربحيـة... وما استفادة اهالي يشيـد مقر ا
بـغــداد من تـشــيـيـد مــعـرض شـخــصي لـبــيع الـســيـارات مـقــابل مـلــعب الـشـعب
ـقــتـربـات شــارع مـحـمـد الــقـاسم بـاســتـثـمـارات الــدولي... وكـيف  الـتــفـريط 
والت في مقـتربات اجلسـور وحافات الشوارع شخـصية ترفيـهية ونتـحدث عن ا
ناطـق التي كانـت تسمى وانـعكـاساتـها اخلـطيـرة على الـطبيـعة الـسكـانيـة لتـلك ا
بـاالحـياء الـبـغـدادية الـراقـيـة وحتولت لـعـشـوائيـات ومـوالت وكافـتـريـات ومحالت
للـمسـاج التـرفيـهي. نعم  لـقد تـسـارع مارثـون منح الـرخص في الفـترة االخـيرة
بـصـورة محـمـومـة وقبل تـشـكـيل احلكـومـة اجلـديدة وبـغـيـاب التـخـطـيط االساس
ـديـنـة بـغـداد الـذي اجنـزته شـركـة اجـنـبيـة مـقـابل ماليـ الـدوالرات ووضع في
ـظـلمـة الن اطالقه معـناه ايـقـاف مهـزلة الـتصـرف بـتخـطيط  الـعاصـمة الـرفوف ا
ـال اما اجلـمال والـثقـافة وتركـها حتت رحـمة اجلـهلـة الذين اليـفهـمون اال لـغة ا
ـهمـشـة والـتي اصـبـحت التـهش والتنـش.... نعم واحلـضـارة فـتركـوهـا لـلـنـخب ا

ـدن نـعـيش في كـارثـة حـقـيــقـيـة فـقـد اخـتـنـقت الـعـاصـمـة وا
العـراقيـة االخرى ودنس االسـتثـمار الـفاسد حـتى االماكن
عاني القدسية والذكريات احللوة في اذهان التي ترتبط 
النـاس وقـد اغتـالـها بـسـبق اصرار وتـرصـد االستـثـمار

في زمن االستحمار!

احملاضر خالل حديثه عن االرهاب (عدسة ) ادهم يوسف

فائق زيدان فؤاد معصوم
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اعـلن رئـيس مــجـلس الـنـواب مــحـمـد احلـلـبــوسي في جـلـســة اجملـلس الـسـبت
ـاضي أنّ هـناك  30 طعـنـا بصـحـة عضـويـة عدد من أعـضـاء مجـلس الـنواب ا

وأن اإلجراءات القانونية لم تكتمل بعد.
تـاخـر االجراءات الـقـانـونـية  5 اشهـر مـنـذ اعالن نـتائج االنـتـخـابات بـعـد الـفرز
الـيدوي يوم  12 ايار مـسالـة فيـها نظـر وتاخـر هذه االجراءات   5 اسـابيع منذ

اضي  تبدو غير طبيعية. اتعقاد اول جلسة جمللس النواب في  3 ايلول ا
هذه التاخيرات اعتدنا عليها.

رة تثير سؤاال يثير مشكلة: السؤال ماذا لو ان االجراءات القانونية لكنـها هذه ا
اكتـملت وان عضوية هؤالء النواب  كـلهم او بعضهم غير صـحيحة اي ان ننيجة
كل تـصـويت عـلى اي قضـيـة في اجمللس مـنـذ انعـقـاده حتى االن مـشـكوك فـيـها
النـــهــا تــضم عــددا مـن االصــوات هي اصــوات من ثــبـت انــهم بــعــد االجــراءات

القانونية ال يستحقون عضوية مجلس النواب? .  
وكـمـثل عـلى ذلك ان انـتخـاب رئـيس مـجلـس النـواب يـكـون بنـصف عـدد اعـضاء
اجملـلس اي   165 نـائـبــا لـكن الـســيـد مـحـمــد احلـلـبــوسي حـصل عـلى  169
ـطـلوب بـ  4 اصـوات  لـكن اذا ثـبت ان خـمـسة او صـوتـا اي اكـثـر من الـعـدد ا
اكـثـر  من االصـوات الـتي حـصل عـلـيـهـا  تـعـود الى اشـخـاص ثـبت عـدم صـحة
عضويـتهم فان نتيجة انتخـاب رئيس اجمللس مشكوك فيها من الـناحية القانونية
طعـون في عضـويتهم وقد يـستغـلهـا خصومه اومـنافسـوه اال اذ ثبت ان هـؤالء ا

تغيبوا عن جلسة انتخاب احللبوسي.
قد يـسال البعض وما تاثيـر عدم صحة عضوية  30 نـائبا على نتيجة التصويت

على رئيس اجلمهورية برهم صالح.
اجلواب: ال تـاثيـر الن رئيس اجلـمـهوريـة يحـتاج الى ثـلـثي عدد اعـضاء  مـجلس
ــرشــحــ عــلى هــذه الـعــدد من الــنــواب اي   220 لـكـن عــدم حـصــول احــد ا
االصـوات اعـيـد الـتـصـويت في جـولـة ثـانـيـة بـ من حـصال عـلى اعـلى عـدد من

االصـوات بـرهم صـالح وفـؤاد حـسـ ومن يـحـصل عـلى
اعلى عـدد من االصـوات يـكـون رئـيـسا لـلـجـمـهـورية دون
حتديـد ثلـثي اعضاء اجملـلس وهكذا اصـبح برهم صالح
رئيـسـاً جلمـهـورية الـعـراق بحـصـوله على  219 صـوتاً

. مقابل  22 صوتاً لصالح منافسه فؤاد حس

ـقتل اثـارني مـشـهد عـشـرات الـبـلـغـاريـ وهم يـوقدون الـشـمـوع الـرمـزيـة وفـاء 
الصـحفية فكتوريا مارينوفا.يبدو احلادث غريبا بعض الشيء لكنه يعني حقيقة
واحدة تـشبه احلـقيـقة الـتي دمرت حـياتـنا وهي ان الـفساد يـستـطيع ان يـسكت
االفواه.اال ان الـفرق اجلـوهـري هو ان الـقـتل عـندنـا متـنـوع االهداف.فـهـناك من
يـقـتل صـحفـيـا ومن يـقـتل عـارضة ازيـاء ومن يـقـتل نـاشطـة مـدنـيـة او ناشط في
ـتاللئـة عن روتـ القـتل الـذي اعتـدنا عـنـفوان شـبابـه. كشف مـشهـد الـشمـوع ا
قتـول لذلك ال مجال لتوديعهم بـرومانسية بلغارية عليه.لـدينا زحمة في جدول ا
ر على خبـر القتل مرورا وكانـنا نقرا نشـرة الطقس.انا ال اعني واضحـة.نحن 
اجلميع بهذا الكالم لكنني اشير الى ان الطبقة السياسية ال تنتبه الى ما يجري

بقلوب مفتوحة. 
ـقراطـية النـقي هي انهم يـعرفون اء الد ـهذبـ  اظن ان مشـكلة الـسيـاسي ا
كـيف يـعزلـون االحـسـاس باوجـاع الـناس عن مـحـيط قـلوبـهم الـواقـفة عن الـتـاثر
شهـد القتل الـيومي.القـلب في مفهـومه العام هو عـضلة مـحددة وظيـفتها ضخ
نح السياسي قـوة في اهمال فوضى القتل ادي البـحت  فهوم ا الدم.ان هـذا ا

الدائمة. 
البلـغاريون يـخشون علـى احلياة اكثـر منا.ويـريدون ان يظل القـلب قوة وظيـفتها
.لذا يـستـطـيع اي شخص ان يـرى اخلشـوع الذي اكبـر من ضخ الدم لـلـشرايـ
نـكرين لـقتل الـصحفـية الـبلـغاريـة وكأنهم يـقفـون احتـجاجا ارتسم على وجـوه ا

ئات.  على قتل ا
ـارسهـا ح يـفـقد احـد احبـابه.كال احلزن احلزن لـيس صفـة ذاتيـة لالنـسان 
تزج في محيط قلبي. شاركة التي جتعل االخرين  شعور انساني زاخر با
واحـد افـضل خـصــائص الـسـيـاسـة فـي الـعـراق هـو هـذا الـرفـض اليـة فـضـيـلـة
لـكها الـقلب. يـنام السـياسي هـانئا خـلف ابواب قـصر سعـادته دون ان يعرف
ـا هي رسـالـة مـقـلـقـة له لـو كان ـأ ا ان الـضـحـيـة التـي سقـطت وهـي تتـلـوى بـا

يعرف حقيقة معنى القتل او االغتيال. 
ويـنـقل الــعـيـون الى لـونـهـا ال اجــد مـسـاحـة حـزن شـفــاف يـلـون تـقـاطـيـع الـوجه

الغـامض في وجه اي مسؤول يخرج متحـدثا في التلفزيون.
وطرد ناصب  سؤولون هو ذلك االنبهار با ما يـتمتع به ا
كل اصـوات القلب بـعيـدا النها مـجرد عـواطف فارغة من
ـبـاشـر الذي خـطط الـسـيـاسة الـتي تـعـتـمـد علـى العـقل ا

كاسب. نافع وا يبحث عن ا


