
االتــصـال .. احلـريــات في الـعـراق مـرت
ـنـاخـات صـعـبة ومـتـقـلـبـة وكـذلك هو
احلـال لـتنـاول الدسـتور لـهذه احلـريات
وبـعد تغـيير الـنظام بـشكل خاص فـبعد
اخلـالص من هـيـمـنـة احلزب الـشـمـولي
انـــتــقل الـــعــراق الى حـــكم الــتـــعــدديــة
احلزبية التي تمثلت في هيمنة مصالح
هـذه االحزاب وسـيطـرتهـا على مـقدرات
الـبلد وترافق ذلك مع فرض احملاصصة
الـــتي ســـاهـــمت في تـــراجع احلـــريــات
بـشـكل مريع فـمع تـصارع هـذه االحزاب
عــلى الــســلــطــة وتــنــافــســهـا الــعــدائي
ـعـلن بـرزت لإلعالم مـلـفات وفـسـادهـا ا
فــســاد تـــلك االحــزاب والــتي اصــبــحت
ــرور الــوقت تــرعـى مــصـالـح فــئــويـة
ـواطن ضـيـقـة عـلى حـسـاب مـصـلـحـة ا
ـصـالح الـبـلد وتـرافق ذلـك مع تـعـطـيل 
ــسـاس ــضــمـنــهــا الــقـوانــ ذات ا و
ــواطن ورافــقــهـا ــبــاشــر مع حــيــاة ا ا
تــعـضــيــد لـلــقـوانــ الــتي حتـد حــريـة
الــتــعـبــيـر وتــكــمـيم افــواه الــنـاشــطـ
ــعـــارضــ في صــورة تــكــاد تــكــون وا
ـا عـانـاه الـعـراق قـبل الـتـغـيـير اشـبه 
ومع انـنـا ضد الـتنـكـيل والتـشهـير دون
ادلــة دامـغــة فــأنـنــا نـدين عــمــلـيــة قـمع
ـعـارضـ ومـحـاربـتـهم او مـطـاردتهم ا
والـنيل منـهم في قبالـة ادعاءات احلرية
ـقـراطـيـة الــتي اسـتـبــشـرنـا بـهـا والــد
خــيـرا ونـحن مع تـقــنـ هـذه احلـريـات
بـطـريقـة ال تـسيء لكـرامـة احد وال تـنال
من مــكــانــة الـــــــدولــة وكــيــانــهــا الـذي
ـسـاهمـة في بـناءه يـفـترض بـاجلـميع ا
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ـعـلـومـاتـيـة الـذي إن " قـانـون جـرائم ا
ـان الـعــراقي اقـراره هـو يــحـاول الـبــر
احــد الــقــوانــ الــتي حتــد مـن حــريـة
الـتعبـير والرأي في الـعراق فضالً عن
ذلـك أنه يــتــنـــافى مع احلـــريــات الــتي
كـفـلهـا الـدستـور الـعراقي الـنـافذ وكل
شـيء يتـنـافى مع الدسـتـور يجب أن ال
يـتم اقـراره لـذلك أرى أن هذا الـقـانون
هــــــو خـــــطـــــوة الـى اخلــــــــــــلـف ألنه
يـــــتـــــمـــــاشى مـع خــــطـط االنـــــظـــــمــــة
الـدكـتـاتوريـة الـتي تـقيـد احلـريات بل

تصادرها تماماً ".
طـروح حـالـيـاً كتب من أن " الـقـانـون ا
ـسؤولـ فـقط من النـقد أجل حـمـاية ا
واالنـتقـاد وتشـخيص الـسلـبيـات التي
هـي من اساسيـات الواجب الـذي يقوم
بـه العـامـلـون في وسائـل االعالم لذلك
أتــمــنـى أن تــتم مــراجــعــة فــقــراته من
جـديـد ألن غـالـبيـة فـقـراته ال تـتـماشى
ـقراطـيـة الـتي يزعم مع احلـريـة والـد
ـــســؤولـــون الــعـــراقــيـــون رغــبـــتــهم ا

اجلامحة في تطبيقها".
ـكن العـمل به في أن هـذا الـقـانـون ال 
الــوقت الــراهن ألن الــشــعب الــعـراقي
ارسـات غـير يـرفض اخلـنـوع لهـكـذا 
دسـتـوريـة وغـيـر حـضـاريـة وبـالـتـالي
ــان أن يـعــيـد هـذا يــتـطــلب عـلى الــبـر
الـــقــانـــون الى اجلـــهــات الـــتي رغــبت
بــتـشــريـعـه من أجل أن يـكــون قـانــونـاً
ـــســؤول في ذات ـــواطن وا يـــحـــمي ا
ـــتــقــاعس عن ــســؤول ا الـــوقت ألن ا
تـنـفـيـذ عـمـله بـصـورة صـحـيـحـة أولى

بــالـنــقـد واحملــاسـبــة لـذلك فــأن هـكـذا
قــــانـــون ال يـــتــــمـــاشى مـع احلـــريـــات
ـكــفـولـة في الـدسـتـور وال مع حـقـوق ا
االنــــســــان وال حــــتـى مع الــــقــــوانــــ
ـهنـيـة وعلـيه اتـمـنى على لـلـنـقابـات ا
نـقابـة الصحـفيـ العراقـي الـتصدي
لـهذا القـانون من خالل اقامـة جتمعات
ونـدوات وحتى تظاهرات واعتصامات
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w «dF «  U¹d×K  wH×B « b d*« fOz— 

البـــــد مـن نـــــقـــــاش عـــــام ووحـــــدة في
مـواجهة اي قانون من شــــــــانه تقييد
كن احلـريـات كهـذا القـانــــــون الـذي 
اســـتـــخــدامـه كــســـــــالح فـــتـــاك لــوأد
احلــــــــريـــــــات فـي الـــــــبـالد وإحـــــــداث
انــتـــــــــكـاســة كـبــيــرة ال نـرغـب فـيــهـا
نح مـسـاحات فـالـسـاسة ال يـرغـبـون 
اكـبر حلريات التعبير مع ظهور اجيال
شــابــة نـاقــمــة وداعـيــة الى الــتـغــيــيـر
ومــــحـــاربـــة الــــفـــســـاد وبــــنـــاء دولـــة
عــصـــريــة.البــد من تــعـــديل الــقــانــون.
وتــغــيــيــر اســمه ولــو الــغـي ســيــكـون

افضل.
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كـل انــســان له احلق في اعــتــنــاق اراء
مــعـيـنــة وله احلق كـذلـك في الـتـعــبـيـر
ـساس بكـرامة االخرين او عـنها دون ا
الـــنـــيل من مـــكـــانـــتـــهم االعـــتـــبـــاريــة
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة ولـه احلق كـــذلك في
عـلومـة التي اصبح من االطـالع على ا
الـــســـهل تـــداولـــهــا بـــفـــضل الـــتـــقــدم
ــتـسـارع فـي الـتـكــنـلـوجــيـا ووسـائل ا

 ∫©ÊU e «® ‡  ÊËb R¹ ÊuHI¦

في الـوقت الذي يعاني فـيه شعبنا من
ازمـات مـتـواليـة سـواء كـانت طبـيـعـية
او بــفــعل فـاســد وشــريـر فــمن تــسـمم
ـياه مـواطـني البـصـرة بسـبب تـلوث ا
الـى نـــفــــوق االســــمــــاك  في الــــفـــرات
االوسـط الى مصيبة غرقى العبارة في
ــوصل الى الــســيـول اجلــارفــة الـتي ا
ـا تـمـتـلك هــددت الـعـوائل وأطـاحـت 
وجـعـلـتهم مـشـردين يـسـكنـون اخلـيام
وبـدل ان تــلـمـلم احلـكـومـة جـراح هـذا
ـنكـوب يخـرج علـينـا مجلس الـشعب ا
ـعـلـومـاتـيـة الـنــواب بـقـانـون جـرائم ا
وكـأنـنـا اجنـزنـا كل تـشـريـعـاتـنـا الـتي
واطن وجعلنـاه في بحبوحة خـدمت ا
من الـعيش الـرغيـد ونسـينـا اننـا بهذا
الــقــانـون ســوف نــخـتم عــلى احلــريـة
بـالشمع االحـمر وتلك كارثـة كالكوارث
وتـشريع هذا القـانون دون مراجعة او
مــــشـــــاركــــة ذوي االخــــتــــصــــاص من
ـسـتـقـلـ يــعـني تـقـيـيـد اخملـتــصـ ا
كـامل للـحريـات االساسـية الـتي كفـلها
الــدســـتــور الــعــراقي وألجـل تــســلــيط
الــضــوء عـلـى هـذا الــقــانـون من خالل
اراء الـــنـــخب الـــثـــقـــافـــيـــة كـــان هـــذا
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ـعلوماتـية الذي شرعه قـانون جرائم ا
مـجلس النواب العـراقي مؤخرا قانون
أسـتطيع أن اصـفه بكمن يـضع العربة
أمــام احلـــصــان فــفي دولــة كــالــعــراق
يـتبـاهى مسـؤولوهـا وذوو األمر فـيها
ـقراطية التي يـتمتع بها بـاحلياة الد
الـــعـــراقي في راهـــنه األشـــكــالـي تــلك
احلـيـاة الـتي تـتـيح له حـرية الـتـعـبـير
والـــــرأي من خالل آفـــــاق جــــديــــدة لم
يـعشهـا اكثر العـراقي سـابقا  وتأتي
مــوافــقــة اجملـلس الــنــيــابي عــلى هـذا

(فــرمــانـات) تــغــتـال أو تــمــنع أصـوات
الـذين  يحتجـون ضد الفسـاد ويطلبون
مـحـاكمـة الفـاسـدين واللـصوص وبـاعة
ـدن والـقـهـر واحلشـيش .بـعـد سـقوط ا
الـطـاغيـة صدام تـمـنى العـراقـيون بـناء
ـقراطي لكـنهم يـعيشـون ومنذ نـظام د
سـتة عـشر عامـاً تسـلط عشرات الـطغاة
عــلـى أعــمــارنــا  وثــرواتــنــا  وذائــقــنــا

وحريتنا ..
بـعدما إنتهت حـروب نظام الدم والظلم
قـراطية) الـدبابة األمـيركية سـجلت (د
ودشـنت دولة الفقيه (العراقية) سنوات
وت وكـوا الصوت الـفقـر واجلهـل  ا
 فــهــذه (احلــكــومــة) ولــدت حتـت قــبـة
ـنــتــخب) عــبــر(صــنـاديق) ــان (ا الــبــر
الـدوالت والطـائفـية فكـيف لهـا أن تمنع
أو تـــراجع (قـــانــونـــاً)يــخـــدم نــوّابـــهــا
ويـــغــطي عـــوراتــهـم ولــصـــوصــيـــتــهم

وفسادهم?
ـشرَّع الـقانـوني فهـو أمام مـباع  أمـا ا
أو مــهــدد  أو مـــقــتــنع وفق (ثــقــافــته)
ــتـديّـنـة بـشـرعــيـة حتـديـد وبل شـطب ا
ـتـنـاولـ احلـريــات الـعـامـة وإعـتـبـار ا
لـلـمـعلـومـات جرائم البـد من مـعـاقبـتـها
ألنـــــهــــــا ضـــــد (وطـن) يـــــتـــــسـع فـــــقط
لــتـخــريـفـاتــهم وأحـقــادهم وسـرقــاتـهم
ـشّـرع يــحـتـاج لــقـانـون ...فــمـثل هــذا ا
يـشـرّع لـتـنـحـيـته وإبـعـاده عن الـقـضاء
) طـغـاة والــقـرار  فـقـرار طـمــر (قـوانـ
الـــيــوم في حــاويـــات الــزبــالــة البــد أن
يـــصــدر من ســـاحــات الـــتــحـــريــر  مع
إنـتفاضـة شعبيـة عارمة وعـامة وقادمة

ال محالة.
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بغداد

شاحنة تخترق منفذاً حدودياً

قراطية والعنصرية .. ?.. هل جتتمع الد
 سؤال جوابه ... محال..

كن أن يجتـمع النقيضـان إذا كانا في مصلـحتها  وضد ولكن في (اسـرائيل) 
ــشــروعــة  ومـع ذلك هــنــاك مـن ( يــتــغــــــنى حــقـــوق الــشــعب الــفـــلــســطــيـــني ا
ـنطقة ـقــــراطيـة  الغناء ) وسط  ا قـراطيتـها )  ويصفـهــا بانـها (واحة الد بد

(اجلرداء ) (!!!) ...
وبالتـأكيد تعكس نتائج االنتخابات في أي مكان في العالم  توجه الناخب وطبيعة
قولة (  اعرف توجهك من جمـهور الفائز و (مزاجه السياسي)  .. وهو مصداق 

خالل صوتك ) .. وهذا ما ينطبق على االنتخابات في ( اسرائيل ) ايضا   ..
 وهـنـاك من يــرى إن فـوز الـيـمـ  –الـلـيــكـود بـرئــاسـة بـنــيـامـ نــيـتـنــيـاهـو  في
االنتخـابات االخيرة  يعكس توجها ( اسرائيليا ) جديدا بانتهاء مرحلة ما يسمى
 (بـالـيـســار االسـرئـيـلي ) الـذي لـم يـحـصل اال عـلى أقل مـن عـشـرة  مـقـاعـد في
الكـنيست  بـعد ان أدى مهـمته عـلى ما يرام في تـشكيـل ( الدولة ) لـتبدأ مـرحلة
سـتوطنات اوال  اخرى  يتـولى مهمـتها اليـم لتـثبيت كيـانها وتـوسيعهـا بضم ا
وصوال  الى انهـاء القضية الفـلسطينيـة وحلم إقامة الدولة عـلى مدى قرون طويلة
دون نتـيـجة  ووضع اجلـمـيع  امام خـيـار واحد هـو (دولـة واحدة ال دولـت ) ...

أي باختصار أنه  لكل مرحلة (رجالها )  واحزابها وهيئاتها وأصواتها ...
 ويبـدو من  نتـائج  االنتـخابـات  في (اسرائـيل)  أن اخلارطـة السـياسـية ستـبقى
قاعد على حالـها دون تغيير بفوزاليـم من الليكود  واالحزاب الدينـية باغلبية ا

في (الكنيست ) وبعدد يتيح لنيتنياهو تشكيل حكومة ائتالف جديدة ..
ـراقـبون الى أنه كـان لـنيـتـنيـاهـو دور كبـيرفـي ( اسرائـيل ) يـكاد يـكون ويـشـير ا
مـتــمـيــزا عن غــيـره   حــيث  قـدم عــلى مـدى ســنـوات حــكـمـه (خـدمــات جـلــيـلـة)
ــا جـعـلـهم  يــصـفـونه بـانـه ( من أحـسن الـرؤسـاء بــعـد بن غـوريـون السـرائـيل 

مؤسس الدولة ) ..
ثالثة عـشـر سـنة مـارس فـيهـا  نـيـتنـيـاهو  سـيـاسـة تعـسـفيـة ضـد الـفلـسـطيـنـي
قـراطي) من الصنـاديق  باسم ناخـبيه   وال يزال يـواصل ضرباته بتـفويض (د
احـقة الى ما يـسمى بعـملية الـسالم  التي لم يـعد لهـا وجود يذكر فـي سياسة ا
(إسرائـيل)  وامريـكا عـلى صعـيد الـواقع   سوى في خـيال احلـا الـراكض
وراء سـراب  من الـفلـسـطـينـيـ والـعرب ... بـيـنـما يـسـتـمـر اخملطط الـصـهـيوني
باجتـاه اقامة ذلك (احلـلم) : دولة واحدة وليس دولـت ... وليس في األمـر عجالة

ما دامت االمور تسير على ما يرام ...
عـطيات الى األن  تشـير الى ذلك  ومنـها ما يرد في هـذه االسطر القـليلة  وكل ا
 الـتي قد أبـدو فـيهـا مـتـشائـمـا لكـنـها احلـقـيقـة  وال بـد من الـتنـبـيه اليـهـا وقرع
ناقوس اخلـطر عـلى القضـية الفـلسطـينيـة والعرب عـموما  عل وعـسى أن  يكون

عني بالشأن العربي ..  ؤثرعند ا لها ذلك الوقع ا
 لقـد مر فوزاليم ونيتـنياهو عابرا دون التـوقف أمامه   مثلما كان في الدورات
ـثلث العـربي (ليـبيا  اضـية  بعـد أن سيـطر احلراك اجلـماهـيري في ا االربع  ا
شـهـد السـياسي  الـسـودان  اجلزائـر) وتـداعيـاته الـسريـعـة  هذه االيـام عـلى ا

راقب ... تابع وا واهتمام ا
 فهـناك من يتوقع ان  تـكون الوالية اخلـامسة لنيـنياهو   لـيس االخطر في تاريخ
ـا األطــول كـذلك فـي احلـكم  بــ جـمـيع الـقــضـيــة الـفــلـسـطــيـنــيـة فـحــسب  وا
ـا في ذلك  بن جوريـون  أول رئيس االسرائـيلـ على مـدى تاريخ هـذا الكـيان  

وزراء ( السرائيل )..
ـكن أن (تـسـتـشف) من الـنظـريـة اجلـديدة  لـألمن القـومي االسـرائـيـلي  التي  و
يعـكف نيـنيـاهو عـلى صيـاغتـها  وتـمتـد الى عام 2030 أنه يـحلم أن يـستـمر في
ـتوج ) مـدى احلياة  وان لم لك ا ـا يكـون هو ( ا احلكم الـى ذلك التاريخ   ور
يتـحقق له ذلك  فانه يكون قد حـقق ما لم يحققه غيـره من الرؤساء  وسيكون له
ـتمـيز ) فـي تاريخ هـذا الـكيـان من خالل أثـاره التي سـتـكون حـاضرة موقـعه ( ا
ا  عنـد اصحاب القـضية الذين تـمكن بخطوات ليس في اذهـان االسرائيلـي وا
ـشروعـة  بينـما هم لم يـحقـقوا خـطوة مـهمة  الى كثيـرة من مصـادرة حقـوقهم ا

األن على طريق احللم باقامة الدولة ..
 وتشـير االنـباء الى أن نـيتـنيـاهو  يـعـتزم طـرح هذه اخلـطة عـلى  مجـلس الوزراء

االمني السياسي  فور تشكيل حكومته اجلديدة ..
ـسـبـوقـة مـيـزانـيـة الـدفـاع بالـنـاجت  الـقـومي  وتـربط اخلـطـة الـتي وصـفت بـغـيـر ا
ائة مـنه  وتتـناقض مـع االجتاه العـام  خلفض (السـرائيل) وسـتشـمل على 6 بـا
االنفـاق الدفاعي مـقارنـة بالنـاجت القـومي   وتسعى الى  ضـمان حتـقيق األمرين
ا يفضي في معـا  تسارع النمـو االقتصادي واستـمرار االنفاق على الـدفاع  
نـطقة  بعد أن حتولت (الى النـهاية الى حتويل (اسرائـيل)  الى قوة عظمى في ا
ثامن  قـوة عظمى في العالم )   و(الدولة الرابعة التي تهبط على القمر بعد ثالث

دول كبرى  (على حد قول نيتنياهو) في اشارة الى روسيا وامريكا والص ..
ثابة ( حامي حمى ) (اسـرائيل)  وراعي أمنها على حد وبذلك يـكون نينياهـو  

ما يرى اخلبراء في حتليالتهم لهذه اخلطة ..
ـؤشرات واضحـة  وفوزنـينـياهو مـتوقـعا رغم اتـهامه بالـفسـاد والتـحقيق كانت ا
مـعه  ألنه جــاء الى االنـتـخـابــات مـحـمال ( بــاجنـازات كـبـيــرة  السـرائـيل ) عـلى
صـعـيـد الـقـدس واجلوالن كـانت هـديه  له من صـنـوه في الـيـمـ تـرامب  ووعود
ـسـتـوطـنـات االسـرائـيـلـيـة في الـضـفـة الـغـربـيـة  ودون إشـارة لـلــنـاخـبـ بـضم ا
صـريـحـة أو تـلـمـيح الى رغـبـة في الـسالم   فـقـد جتـاهل  حل الـدولـتـ  ومـبدأ
ستوطـنات وأراض  فلسـطينية االرض مقـابل السالم  واذا ما تمـكن من  ضم ا
اخرى يكـون قد نسف اتفاقية اوسلـو والغى السلطة الفلـسطينية التي قدمت على
ـوعودة   ناهيك عـما حققه على أنها  مـرحلة (انتـقالية) الى الدولـة الفلسـطينية ا
الصـعيد االقتـصادي  وتطويـر عالقاته اخلارجيـة خاصة  مع (محـيطه ) العربي
بشـكل كبـير علـنا ولـيس سرا   وبـشكل غـير مـسبـوق ايضـا   ليكـون بذلك في

راقب (أفضل) رئيس وزراء  السرائيل في تاريخها  .. .. نظر ا
ـراقب تـفويـضا الى الـيمـ االسرائـيلي والـيم إن فوز نيـنيـاهو يـعد في نـظر ا

واصلة مشروعه بعدم اقامة الدولة الفلسطينية.. االمريكي برئاسة ترامب  
ولـيس صـدفــة أن تـكــشف صـحـيــفـة ( واشــنـطن بـوسـت ) عن أن خـطـة امــريـكـا
ـعروفة ( بصفقة القرن ) ( ال تنص نهائيـا على اقامة الدولة الفلسطينية للسالم ا
 بل تتـضـمن مـقـتـرحات  وصـفت بـالـعـمـليـة لـتـحـس حـيـاة الـفـلـسطـيـنـيـ على
ـسـتـوى االقـتـصـادي .. ) وهـذا اجــحـاف بـحق الـفـلـسـطــيـنـيـ  وانـحـيـاز الى ا

ا فيهم أوربيون .. (اسرائيل ) في نظر الكثير  
تـلك الـتـسـريـبـات جتـعل من تـــــلك اخلـطـة  ( صــــفـعـة ) إذا جـاز الـتـعـبيـرولـيس

صفقة  ..
ـعـطــيـات  كـلـهــا تـشـيـر الى أن ولـيس في األمـر غــرابـة وال مـفـاجــأة  اذ كـانت ا
الـثنائي اليميني ( ترامب  –نيـنياهو )  يسابقان الزمن لتحقيق هذا الهدف  وقد
قدم ترامـب هدية ثـميـنة الى نـينـياهو  فـي حتقيق فـوزه باعـترافه الـقدس عـاصمة
موحـدة وابديـة السرائـيل  وفـرض السـيـادة االسرائـيلـية عـلى اجلـوالن السـورية
ا جعلت منه رئيسا ال يدايـنه في الدور واالهمية أخر غير بن غوريون احملتـلة  

كما اشرت ..
لـكن مــقـابـل ذلك نـرى  الــصــورة مـغــايـرة تــمــامـا حــيث الـتــشــتت الـفــلــسـطــيـني
واخلالفـات الـتي تـعصف بـ فـصـائلـه وتكـرس االنـفـصال بـ الـضـفة والـقـطاع
عادلة غير متكافئة وهذا يخـدم نيتنياهو في مشروعه بالتأكيد  وبـالتالي  تكون ا
عنى أخر عدم وجود مفاوض   بوجـود فريق غير متجانس في القوة .. أي 
مــوحـد قــوي أو مــا يــسـمـى بـتــعــبــيـرهم ( شــريك فـي الـتــســويــة ) عـلـى اجلـانب
الـفـلـسطـيـني يـكـون نـدا قـويا لـشـريـكه ( االسـرائـيـلي ) عـلى حد مـن يرى ذلك  
اضافـة الى حال الـوضع الـعربي عـامة   وانـكـفاء الـدول العـربـية  عـلى الداخل
ـشاكـل التي تـعصف بـها  واالكـتفـاء بالبـيانـات االنشـائيـة التي لم واالنشغـال با

يعد لها اي أثر وتأثير خارج قاعات االجتماعات ..
ذلك وغيـره يشـجع نيـنيـاهو والـيم االسـرائيـلي علـى التـمادي ومواصـلة  الـنهج
بدعم امـريكي واضح الفراغ ما يسمى بعملـية السالم من مضمونها  وقد تصل
ـفــاوضـات في يـوم مـا من ـا سـتــنـصب ا الى مـرحـلـة لـم يـعـد  لـهــا مـبـرر   ور
ــقــبــلــة عــلى  الــتــفــاوض  وحتــســ اوضــاع إحــدى ( واليــات ) نــيــتـــنــيــاهــو  ا
الفلسطيني االقتصادية  والسياسية  دون اي اشارة الى الدولة الفلسطينية ..
وقد نفـاجأ يوما مـا ونصحو عـلى تغيير كـامل في ( سيناريـو القضية ) واالعالن
عن مـوت عـمــلـيـة الـسالم  أو( تـتـقـزم ) وتــتـحـول ( احلـقـوق ) من دولـة الى حق
شعب يـعيش ضمن ( دولة واحدة ) تـكون اقصى حقوقه ان يـتساوى مع الشعب
ـا يـكون ذلك  هـدفـا بعـيد االخر داخل هـذه الـدولة في احلـقـوق والواجـبات  ور

نال  .. ا
ـسـتـحيل مـا دام (بـيـبي)-  كـما يـحـلـو الصـدقائه  ولـيس ذلك بـاألمـر العـجـيب وا
ـقــربـ ان يـلــقـبـوه ومــنـهم تــرامب كـمــا جـاء في تـهــنـئـتـه له بـالـفــوز- مـوجـودا ا
ـستوى  والـيمـ مسيـطرا في امـريكا وغـيرها  و(مخلـصا) لـقضيـته الى هذا ا
شاكـلهم الداخلية والشعب الـفلسطيـني مقسم   والعرب مخـتلفون ومنـشغلون 
ا في ذلك علـى الصعـيد الـسياسي قـاومة أفرغـت من معنـاها  احلـقيـقي    وا
وأخذت مـعنى أخر في قاموس السياسـة  وتوجهت  اجلهود الى الداخل باجتاه
 هدف واحـد هو احلفاظ على السلطة والبقاء في احلكم  وليس باجتاه استرجاع

قدسات ... غتصب واحلفاظ على  ا احلق ا
تلك صورة مـوجزة الراء كثيـرة تتردد عن الـيم وما يـنتظر الـقضية الـفلسطـينية

اذا ما استمر نيتنياهو ملكا متوجا على (اسرائيل) ..
وال حول وال قوة اال بالله العلي العظيم ..
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ـعاني لـكلـمة واحدة ـة هذه ا من جمـيل ما قـرأت  عن جمـال اللـغة الـعربـية الـكر
تختلف معانيها باختالف حركة أحد حروفها ..

اجلــنـة (بـفــتح اجلـيم) : دار الــنـعـيـم في األخـرة ...(اولـئك
اصحاب اجلنة ..).

اجلنـة (بـكسـر اجليم) : الـشيـاط ..(ألمألن جـهنم من
اجلنة والناس اجمع ).

ـــــانـهم اجلـنـة (بضـم اجلـيم) : الـوقـايـة .. (اتـخذوا ا
جنة ..) ..
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عدت اجلمعيـة العراقية لـرعاية منتجي
الــدواجن قــطـاع الــدواجـن في الــعـراق
يـــتــعــرض إلى مــا وصـــفــته بـ تــدمــيــر
ــــنـــــهج مـن خالل إغـــــراق الــــســــوق
ـنــتــجـا داخــلـة لــلــعـراق عــبــر مـنــفـذ
نافذ إبراهيم اخللـيل وناشدت هيـئة ا
احلـدوديـة بـــإنـقـاذ مــشـاريع الـدواجن.
وقــال رئـيس مــجــلس إدارة اجلــمـعــيـة
ظفر في تصريح امس إن (قطاع علي ا
الـــدواجـن في الـــعـــراق يـــتـــعـــرض إلى
نـهج من خالل إغراق الـسوق تدمـيـر 
من مـنتـجات الـدواجن الـداخلـة للـعراق
عبـر منفذ إبـراهيم اخللـيل بدون إجازة
رســـمــــيـــة مـن وزارة الـــتــــجـــارة ودون
مـــوافــقــة وزارة الــزراعـــة) مــبــيــنــاً أن
شاريع توقفت بسبب ذلك (العديد من ا
ـشـاريع قـريـبـاً بـعد وسـتـتـوقف بـاقي ا
انــهــيــار األســعــار). وأضــاف أن (عــلى
احلـكـومـة أن تـرفع يـد الـكـرد عن مـنـفـذ
إبـراهـيم اخلـلـيل ألنـهم وسـيـلـة تـركـيـة
لـتــدمـيــر االنـتــاج احملـلي فـي الـعـراق)
الفــتــاً إلى أنه (ال خــيــر فـي حــكــومـة ال
حتــمي االنــتــاج احملــلي أمــام الــبــيض
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األوكراني والـدجاج البـرازيلي). وأشار
إلى أن (انـــهـــيـــار قــطـــاع الـــدواجن في
الـعراق سـيـقـضي على 7 االف مـشروع
مـحـلي وسيـوجـد جيـشـاً من العـاطـل

ــا ســيــنــعــكس ســلــبــاً عــلى الــوضع
االقتصادي واألمني في العراق). 

وقـــــال أن (هـــــنـــــاك قـــــراراً من وزارتي
ـنع دخـول الـبـيض ـالـيـة  الــزراعـة وا
األحـمـر لـلـعـراق اال أنه ال يـتـم تـنـفـيذه
في منفذ إبراهيم اخلليل وبالتالي فإن
الـــبـــيض األوكـــراني الـــفـــاســـد مــا زال
يتـدفق ويغزو األسـواق احمللـية وبدون
رقابة). ولفت إلى أن (هـناك سياسة من
قــبل دول اجلــوار لــتــدمـيــر الــصــنــاعـة
والــــزراعـــة فـي الـــعــــراق وأن مـــنــــفـــذ
إبــراهــيم اخلـلــيل والــقــائـمــ عــلـيه ال
ـركـز ولـهم الـدور يـعـتـرفـون بـقـرارات ا
األول بــتــدمــيــر االقــتــصــاد الــعــراقي)
مطـالـبـا بـ(فـتح مـنـفـذ آخـر بـ كـركوك
وأربيل ال تمر عن طريقه أية بضاعة اال
بــإجـازة صــادرة من بـغــداد في حـال لم
تـسـتـطع الـدولـة الـسـيـطـرة عـلى مـنـفـذ
ــظـفـر أن ابــراهـيم اخلــلـيل). وأوضح ا
(وزارة الزراعة أرسلت كتاباً إلى وزارة
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ية من ارتفاع حاالت حـذرت منظمة الصحة العا
االصـابـة باحلـصـبة في الـعـالم الى أربـعة أمـثال
ـاضي فيـما بـحثت مـا كـانت علـيه خالل العـام ا
جلـنـة الـصـحـة والـبـيـئـة الـنـيـابـيـة مع الـلـجـنـة
الــعــلــمـيــة لــلــتـحــصــ في الــعــراق الــعـوامل
. االيـجــابـيـة والـسـلـبـيـة فـي بـرنـامج الـتـحـصـ
وبـحـسب بيـان للـمنـظمـة نـقال عن بيـانات أولـية
فــإن (عــدد حــاالت احلــصــبــة في جــمــيع أنــحـاء
الــعــالم ارتــفع في الــربع األول من 2019 نــحــو
دة نفـسها من أربـعة أمـثال ما كـان عليـه خالل ا

اضي). العام ا
رض مـؤكدا (تسجيل ارتفاع معدالت اإلصابة با
ـنــاطـق) داعــيـا الـى زيــادة نــطـاق في جــمــيـع ا

التطعيم. 
واضـاف انه (خالل الشهور األخيرة كانت هناك
زيـادة في حاالت اإلصابة في دول تشهد عمليات
تــطـعـيم عـلى نــطـاق واسع من بـيــنـهـا الـواليـات
ـتـحـدة وإسـرائـيل وتـايالنـد وتـونس) مـشـيرة ا
ـرض بـسـرعـة بـ جتـمـعـات من الى( انــتـشـار ا

األشخاص لم يتم تطعيمهم). 
÷d*« ZzU²½

واحلــصـبـة من االمــراض شـديـدة الــعـدوى وهـو
ـــــــــكن أن يـودي بــحـيـاة شــديـد اخلــطـورة إذ 
الـطفل أو يصيـبه بالعمى أو الـصـــــمم أو بتلف
ــكن الـوقــايـة خ ولـكن في الــوقت نــفـسه  فـي ا

منه. 
ولم يـتـسن لـ(الـزمان) احلـصـول على تـعـليق من
وزارة الـــصـــحــة بـــشـــأن جــهـــودهـــا في مـــجــال

رض.  التحص من ا
في غـضـون ذلك اعـلنت جلـنـة الصـحـة والبـيـئة
ـــانـــيــة عـن تــضـــيــفـــهـــا امس الـــلــجـــنــة الـــبــر
الـعـلمـيـة للـتـحـص في الـعـراق للـوقـوف على
االســبــاب االيــجــابـيــة والــســلــبــيـة فـي بـرنــامج
. وقالت في بـيان  إن (اللـجنة بـرئاسة الـتحـص

الــنـائب قـتــيـبـة اجلـبــوري وحـضـور اعــضـائـهـا
ضــيــفت الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة اخلــاصــة بــوضع
الــسـيــاسـات والــلـقــاحـات في الــعـراق الــتـابــعـة
لـوزارتي الصحة والتعلـيم العالي  للوقوف على
اهم االسـبـاب االيـجـابـية والـسـلـبـيـة في بـرنامج

. ( التحص
مـضيفة أنه (جرى خالل اللقاء الذي عقد في مقر
حتـالف احملور الوطني مـناقشة مـلف التحص
ـا له من اهــمـيـة في احلــفـاظ عـلى والــلـقـاحــات 

صحة االطفال).
مــؤكــدة (اهــمـيـــــــة جــودة مــنـــــشـأ الــلــقــاحـات
لــضـــمــان اســتــمــرار وجــود الـــلــقــاح وبــرنــامج

 .( التحص
وبــحـسب الـبـيــان فـقـد اكـد اجلــبـوري اسـتـعـداد
الـلجنـة لـ(الوقوف مع الـلجنـة العلـمية في كل ما
يـــخص احلــفــاظ عـــلى صــحــة وسـالمــة اطــفــال

العراق).
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فـتش العـام لوزارة الداخـلية تـمكن مـكتب ا
من احــبـاط عــمـلــيـة بــيع عـقــار في مـنــطـقـة
واطن عـراقي مقيم ـنصـور ببغـداد يعـود  ا
فـي األردن قـيمـته 500 مـلـيـون ديـنـار حاول
اتـمامها  شخص آخر انتحل صفته بأوراق
ـكتب في بـيان امس ثـبوتـية مـزورة. وقال ا
ان (الـعـملـيـة تمت عـلى خـلـفيـة قـيام مـفرزة
ـفـتش الـعـام في ـكـتب ا تـفـتـيـشـيـة تـابـعـة 
ــــدنـــيـــة واجلـــوازات مـــديــــريـــة االحـــوال ا
واإلقـــامــة بـــعــمــلـــهــا فـي تــدقـــيق ســجالت
وكــشـوفــات دائـرة أحــوال الـرصـافــة حـيث
اكــتـشـفت وجـود تـالعب وتـزويـر في إحـدى
الــهـويــات الـصــادرة من قــبـلــهـا ونــتـيــجـة
لـلـتـعـمق في الـتـحـقيـق بالـقـضـيـة اكـتـشفت
ــفــرزة إن أحـد األشــخــاص انـتــحل صــفـة ا
مـــواطـن عـــراقي مـــقــــيم في األردن وأصـــدر
بـصورة رسـمية مـستمـسكـات ثبوتـية باسم
ــواطن ولـكن بـصــورته الـشـخــصـيـة وقـد ا

حـاز نتيجـة تالعبه هذا هويـة احوال مدنية
وشـهـادة جنـسـيـة وبطـاقـة سكن مـهـربة من
ذمـة دائرة أحـوال محافـظة الـنجف األشرف
ـكـتب ــعـلــومـات مـزورة)  مــوضـحــا ان ا
(أجــرى الـتـحــقـيق االداري االبــتـدائي الـذي
ــســتــمــســـكــات الــتي اصــدرهــا اثــبـت أن ا
واطن نـتـحل صدرت بـصـورة ا الـشـخص ا
ــواطن احلـقــيـقي ــعـلــومـات ا ــنـتــحل و ا
ـسـتـمـسـكـات  اصـدار وعـلـى ضـوء تـلك ا
وكـالة من كـاتب عدل البـاب الشـرقي لغرض

بيع العقار عن طريق الوكيل).
 الى ذلـك كشفت دائرة الـتحقيقـات في هيئة
الــنـزاهـة عن تـمــكُّن مالكـات مـكــتب حتـقـيق
الــهــيــئــة في الــديــوانــيـة مـن ضـبـط حـاالت
تـالعب وتـزويـر في تــسـلُّم رواتب تــقـاعـديـة
بــاحملــافــظـة خالفــاً لــلــقـانــون. وقــال بــيـان
لـلـنزاهـة امس ان (فريق الـعـمل الذي انـتقل
إلى مــصـرفي الـرافـدين والـرشـيـد في مـركـز
الـــديــوانـــيــة تــمـــكَّن من ضـــبط الـــهــويــات

األصـلـية لـلمـزوِرين مُبـينـة قـيامـهم بتـسلُّم
رواتـب تـقــاعـديــة وفـروقــات الــراتب خالفـاً
لـلقـانون بالـتعاون مع بـعض موظفي هـيئة
التقاعد الوطنية  –فرع الديوانية).موضحا
ان (الـتـحقـيـقات األولـيـة في العـمـليـة التي
ـوجب مُذكـرة ضبـط قضـائيـة  قادت تـمت 
تهم بتسلُّم إلى الـكشف عن قيام بعض ا
فـــروقــات الـــراتب ثالث مــرات إضـــافــةً إلى
اسـتــمـرارهم بـتـسـلُّم الــرواتب الـتـــقـاعـديـة
تـقاعـدين الذي تـوفي سنة 2008 ألحــــــد ا

بهوية تقاعدية مُزورة) .
WHK²   ö¹œu

وأعــلـنـت دائـرة الــتـحــقــيـقــات في الــهـيــئـة
الــــنـــزاهــــة امس عـن ضـــبط 163 ســــيـــارةً
وديـالت في مـيناء أبو مـختـلـفة األنواع وا
فـلـوس  إدخـالهـا بـدون سنـد قـانوني أو

وثائق رسمية.
وقـــالت الــدائـــرة في بـــيــان إن (فــريـــقــاً من
مـديـريـة حتـقـيق الـبـصـرة التـابـعـة لـلـهـيـئة
الـذي انـتـقل إلى مـيـنـاء أبـو فـلـوس تـمكن 
بــــعـــد الــــتـــحــــري والـــتـــدقــــيق مـن ضـــبط
163 يناء دون وثائق) سيارةً أُدخِلت إلى ا
وجب الفـتـة إلى أن (عمـليـة الـضبط تـمت 

مذكرة قضائية).
وأضــافت إنـه ( تــنـظــيـم مــحـضــر ضــبط
ضبـوطات وعرضه على قاضي أصـولي با
حتــقــيق الــنــزاهــة فـي احملــافــظــة; التــخـاذ
ـناسبة) مشيرة الى اإلجـراءات القانونية ا
أن (الـهيئـة نفذت عـدداً من عملـيات الضبط
في مــوانئ الـبـصـرة كـان آخـرهـا في شـهـر
شـباط إذ تمكَّـنت من ضبط خمسـة متهم
ـحاولـة تهريب ـشهـود لقيـامهم  بـاجلرم ا

النفط األبيض).

ـــضــمــر واخملــفي الــقـــانــون لــكــشف ا
يـتـة واخملفـيـة حتت سطح والـنـوايـا ا
ــثــلـي احلــكــومــة او أعــضـاء خــطب 
ـضـمـر اخملـيف مـجــلس الـنـواب هـذا ا
الـذي يـقـود الـرأي الـعـام إلى غـابـة من
اإلجــراءات الـقــانـونــيـة الـتـي سـتـؤدي
دنيـ في السجون بـزج الناشـط وا
او حتـت طـــائـــلـــة إجـــراءات قـــاســـيـــة
تـضرب حـركة الـتبـاهي الشـائعـة بطرا
ـثـلي الـطـبـقـة وخـداعــا عـلى الـسـنـة 

احلاكمة في العراق. 
تــشـــكل فــقــرات كــثـــيــرة من الــقــانــون
مـخالفة واضحة احلـريات العامة التي
ـا يـؤكـد كــفـلـهـا الــدسـتـور الـعــراقي 
بـعدا تـعـسفـيا مـوغال بالـسعي لـضرب
ـدنـيـة في الـعـراق ومـخـالـفـة احلـيـاة ا
ــواثـــيق الــد ولــيــة صــريـــحــة لــروح ا
ـعروفة في هذا الشأن ولقد أن األوان ا
ـطــالـبـة ـدنــيـة احملــتـجــة ا لــلـحــركـة ا
بـإلغاء بعض فـقراته التعسـفية الظالم
من خـالل تنـظيم مـسـيرات جـمـاهيـرية
تـطـالب بـذلك ان الـعـراق كـدولـة تـشـهد
ـكن اضـطــرابـات عـديـدة مـتـتـالـيـة ال 
إصـالح واقــــعه اال مـن خالل قــــوانــــ
جــديــدة تــتـنــاسب وروحــيــة احلــداثـة
ورؤاهـا والــيـات اشـتـغـاله اجـتـمـاعـيـا
ـعـمـورة واقـتــصـاديـا كـمـا تـعــيـشـهـا ا
ــيــزا ــدنــيــ جــهــدا  لــيــكن جــهــد ا
ا لـلمطـالبة باســــــتبداله او تغـييره 

يتوافق احلالة العراقية االستثنائية.
w «dŽ wŠd  ÊUM  Ø Íd³  ‚Ë—U

أمـر طـبـيـعي وطـبـيـعـي جـداً أن يـشّرِع
ــان) الــتــخــلف والــظالم ويــصــدر (بــر
(قـــانــونـــًا) مــتــخـــلــفـــاً وظالمـــيــاً .أنــا
شــخــصـــيــاً لم أنــدهش من هــذا األمــر
الـــذي جــاء مــتــأخـــراً !!!وأتــوقع أنــنــا
زيد من سـوف نشهـد تشريع وتـنفيـذ ا

ندى العابدي
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ـاليـة - الهـيئـة العـامة لـلكـمارك في 5 ا
كـانون االول  2018بـضـرورة احلد من
ـسـتـورد بـدون اجـازة ادخـال الـبـيض ا
صـــادرة من وزارة الـــتــجـــارة) مـــؤكــدة
(ضـرورة انـتـهـاج سـيـاسـة اسـتـيـرادية
ــنــتج تــتــوافـق مع كــمــيــات الــبــيض ا

محليا والكميات التي تستورد). 
W¾³Fð …œUŽ«

وبــيـنت الــوزارة (دخــول بــيض مــائـدة
ـــا يـــودي الى اغـــراق بـــدون اجــــازة 
ــسـتــوردين الــســوق كــمــا ان بـعـض ا
ــئــة من الــبــيض يــقــوم بــوضع 10 بــا
مؤخـرة الشـاحنـة مختـوم والبـاقي غير
مـختـوم يتم اعـادة تـعبـئته عـلى اساس

انه بيض عراقي محلي). 
كـمـا أشارت الـوثيـقـة الثـانـية الـصادرة
من هـيـئـة الـكــمـارك الـعـامـة الى مـكـتب
ــثــلـيــة حـكــومـة االقــلــيم ومـديــريـات
الـــــكـــــمـــــارك إلـى ضـــــرورة االلـــــتـــــزام
بـالــضــوابط والــتــعــلــيــمــات اخلــاصـة

بوزارة الزراعة.
وأعــلـن الــنـــائب االول حملـــافظ ذي قــار
عـادل الـدخـيلـي عن إطالق أكـثر من 13
مــلـــيــون من ســـابـــحــات األســـمــاك في

األهـوار. وقـال الدخـيـلي في بـيان امس
إنه ( إطالق 13مليون و200 الف من
ــســطــحــات ســابـــحــات االســمــاك في ا
ائية بأهوار الفهود جنوب الناصرية ا
لغرض تـعزيز وتنمـية الثروة الـسمكية

فــيــهــا) . واضــاف ان (الــســابــحـات 
نـقـلـهـا من مـفـاقس الـصـويـرة الـتـابـعـة
لـدائـرة الــثـروة احلـيـوانــيـة الى اهـوار
ـبـاشـرة بأطالقـهـا فور الـفـهـود وتمت ا

الوصول) .


