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الـرئـاسيـة الـتي خـصـصت ألنعـقـاد قـمة
ـسـتـلـزمات بـغـداد وجتـهـيـزهـا بـكـافـة ا
ـؤتـمر). وأشـار الى ـنـاسـبـة الجنـاح ا ا
(تواصل مالك الدائرة بشكل مستمر مع
ـــشـــاركـــة ـــانـــات الـــدول ا جـــمـــيع بـــر
وسـفاراتهم العاملـة في بغداد للحصول
علومات الكـافية اخلاصة بأعداد عـلى ا
الـوفـود ومـتـطـلـبـاتـهم ألسـتـكـمـال كـافـة
االجــراءات مـنــوهـا الى ان جــمـيع دول

اجلـوار سـتشـارك في قمـة بـغداد بـوفود
ستوى). رفيعة ا

وعـقــدت مـجـمـوعـة عــمل االسـتـقـرار في
ــــة داعش الـــتــــحــــالف الــــدولي لــــهـــز
ُـشـارَكـة الـعـراق اجـتـمـاعـاً في بـغـداد 
و 34دولــة.  وقـــال مــصـــدر لـ (الــزمــان)
امس ان (اجملــــتــــمــــعـــ بــــحــــثــــوا في
مـجموعـة عمل االستـقرار إصالح البـنية
دارس ة وتـأهـيل ا الـتـحـتـيَّة األسـاسـيـَّ

االعالمـية في اجمللس محـمد أبو بكر أن
(دائـرته هــيـأت جـمـيـع مـتـطـلــبـات قـيـام
وســـائل االعـالم احملـــلـــيـــة اواخلـــاصـــة
ــشـاركـة لـتـغـطــيـة وقـائع قـمـة بـالـدول ا
بــغـداد مــشـيــرا الى أن تـغــطـيــة احلـدث
ســيـــكــون مـن قــبل الـــدائــرة االعـالمــيــة
وشـبكـة االعالم العراقي وجـميع وسائل
االعالم  اضـــــــافـــــــة الـى اعـالم الــــــدول
ـــشــــاركــــة). ولــــفت الـى أن (الـــشــــعب ا
باشر على الـعراقي سيطلع عبـر النقل ا
تـفـاصــيل الـقـمــة مـنـذ حلـظــة اسـتـقـبـال
ـانـات دول اجلـوار والـوفـود رؤسـاء بــر
ـشــاركـ في مـطــار بـغـداد الـدولي من ا
قــبل رئــيس مــجـلس الــنــواب الــعـراقي
اضـافــة الى نــقل وقـائع انــعـقــاد الـقــمـة
لالطالع عــلى مــجـريــاتــهـا مــؤكــدا عـلى
ـا يـصب في مـصـلـحـة اهـمـيـة احلـدث 
ـان جلـنة الـشـعب العـرقي). وشـكل الـبر
حتـضـيـريــة لـتـوفـيـر مــتـطـلـبـات أجنـاح
الـقـمـة. من جـانبه بـ مـديـر عـام دائرة
الـعالقات والتشريـفات سالم علي محمد
أن (الـتــحـضـيــرات الـلـوجــسـتـيــة لـقـمـة
ـان دول جـوار الـعـراق بدأت بـغـداد لـبـر
قـــبل أكـــثـــر من شـــهـــر) مـــشـــددا عـــلى
(ضـرورة االستعداد للوصول الى أفضل
صورة تتناسب مع مكانة واهمية الدول
ـشـاركـة والــزائـرة لـلـعـراق). والـوفــود ا
وبــ أن (دائـــرة الــعالقـــات وفــريـــقــهــا
أكـمـلت خـطـطـهـا الـتي تـشـمل أسـتـقـبال
الــوفـود فـي صـالــة الــشــرف الـرئــاســيـة
ـطار بـغـداد ونقـلهم الى مـقـر أقامـتهم
في الــقـصـر احلـكــومي وفـنــدق الـرشـيـد
الـدولي فـضال عن تـهـيـئـة قـاعـة الـقدس
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ـسـتـشـفــيـات وتـوفـيـر فـرص الـعـمل وا
ـنـاطق الـتي تـأثـرت قـصـيـرة األمـد في ا
بـشكل مُبـاشِر من تـنظيم داعش ويُـمهد
ـة لالســتــثــمـــار في اخلــدمــات احلــيــويـَّ
ونــشـاطــات إعــادة اإلعــمــار والـتــنــمــيـة
طـــويـــلـــة األمـــد. ويـــتـــضــــمَّن بـــرنـــامج
ـــنــاطق االجــتـــمــاع بـــحث اســـتــقـــرار ا
ُـحرَّرة في العـراق وتعهُّـدات التمويل ا
واألبــعـاد االجــتـمــاعـيّــة لإلنــعـاش بــعـد
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قـال مــصـدر في االمـانـة الــعـامـة جملـلس
الــــنــــواب ان جــــمــــيع االســــتــــعــــدادات
الـلـوجـسـتـية لـعـقـد قـمـة بـغـداد لـرؤساء
ــانــات دول اجلــوار قــد اســتـكــمــلت بــر
وتـمت وتهيئة مسـتلزمات جناحه بشكل
ــكـانـة الـعـراق واسـتـعـادة دوره يـلـيق 
نطقة بعد جتاوب رؤساء احملوري في ا
ـــانــــات الـــدول اجملـــاورة مع دعـــوة بـــر
رئـيس مجلس النواب محمد احللبوسي
ـقبل. السـتضـافتـهم في بـغداد الـسبت ا
وقـال االمـ الـعـام صالح احلـمـيري في
بــيـان أن (االمــانــة الــعـامــة أتــمت كــافـة
ـتـعلـقـة بانـعـقاد مـؤتـمر االسـتـعدادات ا
قـــمــة بـــغــداد الـــذي يـــضم دول اجلــوار
الـست اضـافـة الى جـمـهـوريـة الـعـراق)
مـبـيـنـا أن (االســتـعـدادات الـلـوجـسـتـيـة
والـفـنـيــة تـبـدأ من مـطـار بـغـداد الـدولي
وصــالــة الــتــشـــريــفــات مــرورا بــطــريق
ـــطــــار فــــضال عـن تــــهـــيــــئــــة االعالم ا
ــنــطــقــة اخلــضــراء والالفــتــات داخـل ا

واحلكومية).
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واضـاف أن (التحـضيرات تتم بـالتعاون
ـبــاشـر مع الـفــرقـة اخلـاصـة بــحـمـايـة ا
نطقة اخلضراء ومكتب رئيس الوزراء ا
واالمـانـة الـعامـة جملـلس الـوزراء إلتـمام
ؤتمـر خاصة ـتعـلقة بـا االسـتعدادات ا
داخل الــــقـــصــــور احلــــكـــومــــيـــة الــــتي
سـتحتضن اعـمال القمـة يوم السبت 20
نــيـســان) مــؤكـدا أن (ســيـاقــات الــعـمل
تـسير وفق أنسياب جيد دون اي تلكؤ).
بــــدوره أوضح مــــديــــر عــــام الــــدائــــرة
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بـات الـطـريق الى بـغـداد سـالـكـا من مـخــتـلف االجتـاهـات بـعـدمـا ظل سـنـوات طـويـلـة
مـحـفوفـا بـاخملاطـر فـبغـداد الـتي نفـضت عن كـاهـلهـا أعـباء الـظـروف الصـعـبة خالل
ـاضـية بـاتت اكثـر إصـرارا وثقـة بنـفـسهـا باسـتـعادة الـدور احملوري بـعد السـنوات ا
انـات دول جوار العراق. ـقبل قمـة بر سنوات من االنـزواء وهي تضيف يـوم السبت ا
ان ـانـات دول اجلوار االولـى من نوعـهـا الـتي يـضـيفـهـا الـبـر لم تـكن قـمـة بـغداد لـبـر
العـراقي اذ سـبـقـتـهـا في عام  2017قـمة اجملـالس الـنـيـابـيـة لـدول منـظـمـة الـتـعاون
انات الـعربية في اربـيل  لكن اجلديد هذه االسالمي كـما شهد عام  2007قمـة البر
ان الـعراقي نـفسه الذي ارتـدى حلة جـديدة بـعدما رفع عن مـحيطه ـرة يتمـثل بالـبر ا
كتال اسـمنتـية كـئيـبة موحـشة اثـقلت كـاهله وعزلـته سنـوات طويـلة عن بـيئته الـشعـبية
ـواطن ضـمن مـنــطـقـة مـحـصـنـة فـأصـبـح يـتـنـفس ويـتـلـمس عـن قـرب مـا يـشـعـر به ا
انات الضـيوف سيشـعرون بالفـرق عن السنوات ـؤكد ان رؤساء البـر العراقي ومن ا
ـنح انعقاد القمة في بـغداد رسالة بحروف متـألقة موجهة الى جميع دول اضية. و ا
قـراطية الـعالم حتمل في ثـنايـاها صورة نـاصعة لـتعافي الـعراق وتطـور مسيـرته الد
انـات فـي ايران ـانـيـة وامـكـانـيـاته الـسـيـاسـيـة  فـاجـتـمـاع رؤسـاء الـبـر وحـيـاته الـبـر
والسعـودية وتـركيا وسـوريا واالردن والـكويت على طـاولة واحـدة رغم حدة اخلالفات
شـاكل يعـد اجنازا وحتوال مـهما وانـتقـالة نوعـية في مـسيرة الـدبلومـاسيـة النيـابية وا
ا يسهم بتعزيز االسـتقرار وتوفير فرص التـنمية واالزدهار لشعوب الدول العراقيـة 
شاركة كتلة بشرية ضخمة ووزنا اقتصاديا ضخما وتأثيرا شاركة. وتـمثل الدول ا ا
سـتويات إقـليمـيا وعربـيا ودوليـا واستثـمار تلك الـكتلة سيـاسيا فـاعال على مخـتلف ا
في حتقيق االسـتقرار في العـراق وتعزيز فـرص التنمـية واالزدهار فيه بـعد االنتصار
ـثل أولوية تـدعم وتسانـد توجهـات احلكومـة في حتقيق على تنـظيم داعش االرهابي 
ـشاركة الـرخاء والـتطور لـصالح الـشعب الـعراقي من جـهة ومصـالح شعـوب الدول ا
من جهة اخـرى. إن دول العالم باتت تتـكتل في جتمعـات سياسية أو اقـتصادية حتى
تسـهم بتـوفيـر فرص االسـتثـمار أو االنـدماج أو الـتعـاون االقتـصادي وتـعزيـز التـنوع
كن أن تـكون شـتركـات في مخـتلـف اجملاالت ومن هـنا فـإن قمـة بغـداد  الـثقـافي وا
انات دول جوار العراق 1 +6 يعقد لبنـة أولى لتأسيس تكتل إقليمي جـديد يجمع بر
ثلـوهم سنـويا أو نـصف سنـويا وتـكون له أمـانة عـامة ودولة اجـتمـاعات رؤسائـه أو 
واقف أو لتأطير االفكار في قـوان تخدم شعوب هذه الدول باإلضافة مقر لتـنسيق ا
الى مـعـاجلـة االخـتالفـات الـسيـاسـيـة عـبـر احلـوار . وجتسـد قـمـة بـغـداد لـدول جوار
الـعراق جناح الـرؤية الـعراقيـة سواء الـنيابـية أم احلـكوميـة بعـدم االنحيـاز أو الدخول
ـنطقـة والنـأي عن كل ما من شأنه زيـادة االنقسـامات ب دول بسيـاسة احملاور في ا
نـطـقـة والعـمل عـلى تـرطيب ـلـتهـبـة في ا ـلفـات ا اجلـوار كمـا تـعطـي فرصـة لـتهـدئـة ا
ـســتـويـات خــصـوصـا األجـواء وفــتح صـفـحــة جـديــدة من الـعالقـات عــلى مـخــتـلف ا
ــانـيـة كـمـدخل لــتـحـسـ الـعـالقـات بـ بـعض الـدول في الـبـر
ــا فــيه اسـتــقــرار وازدهـار وتــنـمــيــة شـعــوب الـدول ــنـطــقـة  ا
شـاركة.. فـكل الطـرق تؤدي الى بـغداد وإن طـال البـعاد .. ا
وكما قـال الشاعـر الراحل مصطـفى جمال الـدين "بغداد ما

اشتبكت عليكِ األعصرُ إال ذوت ووريق عمرك أخضرُ".
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في غـمرة البـحث العـلميّ  والـتفـكيـر العـميق  واالنس الـكامل بـاالجواء الـتي تثـيرها

سائل العلمية اخملتلفة  قال احد العلماء قولته الشهيرة : ا
ا نحن فيه .. " اين السالط 

أما لو فطنوا لنا لقاتلونا بالسيوف .."
وقال عالم آخر وهو يعرب عن لذّتِهِ بالبحوث العلمية :

" هذه هي اللذة من غير إثم "
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شاق والصعوبات من أجل االنسـان ومصلحته فاالنسان عندهم هو يتحمل الـعلماء ا
احملور وهوغاية الغايات 

أما السالطـ فال يهمهم من االنسان اال مقدار ما يلتزم بهِ من الوالء والطاعة حفاظاً
على سلطنتهم ومصاحلهم ...

وأين هذا من ذاك ?
وباختصار :

انّ احلكّام يريدونك النفسهم بينما العلماء يريدونك لله 
والفرق ب األمرين كبير للغاية .

-3-
ضمار ان والعلـماء ال يتركون فرصـةً تمرّ من دون استثمار  ومـن الطريف في هذا ا

الفخر الرازي وهو يُفسر قوله تعالى :
( وان نعدو نعمة الله ال تُحْصُوها ) 

ابراهيم /  34
دعـا الى التأمل في لُـقمةِ اخلـبز التي نـتناولـها ليـنطلق مـنها الى الـنظام الـكوني  وما

أودع الله فيه من الروائع والبدائع .
قال :

(انظر الى ما قبلها وما بعدها )
اي الى ما قبل اللقُمة وما بعدها 

انّ تلك الـلـقمـة من اخلـبز ال تـتم وال تـكمل االّ اذا كـان هـذا العـالَمُ بـكلـيـته قائـمـا على
الوجه األصوب 

الن احلنطة البد منها 
عونة الفصول األربعة  وأنها ال تنبت اال 

وتركيب الطبائع  
وظهور األرياح واألمطار 

وال يحصل شيء منها االّ بعد دوران األفالك 
واتصال بـعض الكواكب ببعض على وجـوه مخصوصة في احلركـات  وفي كيفيتها

في اجلهة وفي السرعة والبطؤ 
ثـم بعـد تـكـوّن احلـنـطـة البُـدَّ من آالت الـطـحن واخلـبـز  وهي ال حتـصل االّ عـنـد تـولد

احلديد في أرحام اجلبال  
كن اصالحها االّ باآلت أخـرى حديدية سابـقة عليها  وال ثم ان اآلالت احلديديـة ال 

بد من انتهائها الى آلة حديدية هي أول هذه اآلالت ...
وأما النظر فيما بعد حدوثها (اي بعد حدوث اللقمة) فتأمل ...

كـنك ان تعرف كـنهـا االنتـفاع بتـلك اللـقمـة وال  كـيف خلق الـله هذه األبدان حـتى 
عرفة علم التشريع والطبّ ...! ذلك اال 

أرأيتَ كيف انتـقل الرازي من تناول لقمـة اخلبز الى عالم الطبـيعة وما فيه من أسرار
عادن ثم ربط ذلك كله باالنسان .  والى منظومة الكواكب واألفالك والى ا

-4-
ة . والعلماء في كل انحاء العالم محترمون مقدرون اال في ظل الدكتاتوريات الظا

ـقبور أعظم جـناياته ح اغـتال قيمـة حضارية كـبرى كاالمام لقد ارتكب الـدكتاتور ا
الـشهـيد آيـة الله العـظمى الـسيـد محمـد باقـر الصدر –طـاب ثراه- وكـوكبة مـن عيون

العلماء األجالء  بدل أنْ يحاطوا باالجالل واالكبار ..
-5- 

ومـا من طاغـيـة أرعن في التـاريخ االّ وقـد قاومه الـعـلمـاء ونـددوا بظـلمـه وناضـلوا من
عذبة . أجل االنسانية ا

انّ مقـاومة االسـتبداد والـطغـيان واجب شرعي  –عـند العـلماء  –ولـيس انغـماساً في
ؤمن (عليه السالم) : عمل سياسي  –وهذا ما قاله أمير ا

" وما أخذ الله على العلماء أن ال يُقارّوا على كظّة ظالم "
-6- 

لـوك واحلكّـام هم رجـال دنيـويـون وليـسـوا علـماء ـتسـكـعون عـلى أبـواب ا والـعـلمـاء ا
".. رباني

ومن هنا فهم يفقدون ما للعلماء في وجدان األمة من مكانة متميزة .
-7-

روي عنه (ص) انه قال : وفي اخلبر ا
" صنفان من أمتي اذا صلحا صلح الناس 

األمراء والعلماء "
وصدق رسول الله (ص) الن صالح هذين الصنف هو سرّ

النجاح والصالح .
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ي حـيـدرعـبـاس وتـوت من قـال االكـاد
علـوماتية جـامعة الـكوفة ان (الثـورة ا
ـيي الـتـي اتـفق عـلـيـهـا غــالـبـيـة اكـاد
ومـثـقفي الـعـالم ثمـرة من ثـمـار التـقدم
في خـــدمــة االنـــســانـــيــة وبـــالــرغم من
ــنـغـصـات واســتـغالل الـبــعض لـهـذا ا
الــتــطــور تــبـــقى هي الــوســيــلــة الــتي
التنافسها وسيلة اخرى بالتالي راحت
ـــكــتــوبــة ــقــروءة وا وســائـل االعالم ا
ـرئية تعتمـد على تلك الوسيلة ومع وا
االسف الـيوم في الـعراق وبعـد انتشار
ظـاهرة الـفـساد بـكل انواعه تـتصـدرها
حـيتان الفساد التي تتبوء مناصب في
ـتنـفـذة يذهـبون احلـكـومة واالحـزاب ا
ـنـاقـشـة الـيـوم لـيـطـبـلـوا بل يـبـاركـوا 
ـعلوماتـية ويقـينا انهم قـانون جرائم ا
وافقة سيفرضون سيطرتهم من اجل ا
عــلــيه لـيـس لـشئ بـل لـلــتــغـطــيــة عـلى
اجلـرائم الـتي يـرتـكبـوهـا ضـد الـشعب
ـســكـ واولـهـا الـفـسـاد بـكل انـواعه ا
هــنــا اعــتـقــد ان الــوقت حــان لــيــخـرج
الـعـراق من شـماله الـى جنـوبه رافـضا
ـا يصدر من قرارات عـن القانون الذي
فـصـلــوه عـلى مـقـاسـاتـهم وهـو قـانـون
لــتـكــمـيـم االفـواه بــكل مـعــانــيه وكـيف
يـريـدون منـا تـكـميم افـواهـنا والـفـساد
يـغـزو مؤسـساتـنـا واحزابـنا ودوائـرنا
واعـتقد انـها مـحطة اولى لـتمهـيد منع
مـــواقـع الـــتـــواصل بـل مـــنع ســـاعـــات
ـواطن ونـحمـد الله ان االنـتـرنيت عن ا
قـنـوات فضـائيـة تفـضح الـيوم مـايدور
ان واعتقد بـ دهاليز احلـكومة والبـر
ان قـنـاة الـشـرقيـة واحـدة من الـقـنوات
الــتي مـعــرضـة لــلـغــلق في ايــة حلـظـة
بـسبب مـواقفهـا وصراحتـها الشـجاعة
الــتي تــغــنــيــنــا عن مــواقع الــتــواصل
االجــتــمــاعـي عــنــدمــا تــتــحــدث بــاسم

واطن الذي الحول له والقوة). ا
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ي سعد سعيد (أنا أعتقد وقـال االكاد
جـازمـا بـأن مشـروع هـذا الـقانـون مـعد
بـــتـــفــــاصـــيـــله فـي مـــطـــابخ االحـــزاب
الــسـيــاسـيــة الـتـي تـتــقـاسم الــسـلــطـة
وبـدأت تفقد مشروعيـة بقائها مؤخرا..
هـو مشروع مـعد لتـكميم افـواه الشعب
ـــشـــاريع هـــذه الـــذي بـــدأ يـــتـــصـــدى 
االحــزاب الــظـالمــيــة وايــقــاف حــفالت
ـسـتمـرة مـنذ ٢٠٠٣ الـنـهب والـسرقـة ا

وحلـــد اآلن خــاصـــة في ظـل الــغـــيــاب
ـصطلـحات التي الـكامل لـلتعـريفات وا
ـكن عدها اجرامية وفق هذا القانون
ومن يــــدري لـــعـــلـــهم ســــيـــعـــتـــبـــرون
ــة تــســتـحق ان تــصــريــحي هـذا جــر
ـريب تــطـبق عــقـوبـات هــذا الـقــانـون ا

بحقي).
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واكــد الــكـاتب فـي مـحــافــظـة الــعــمـارة
الكي (ضرورة البحث بقوان جـمعه ا
واطن في احملن جملـلس النـواب تدعم ا
الــتي يــتـلــقــاهـا بــشــكل يــومي وكـشف
الـــســـراق حلــقـــوق الـــشـــعب عـــمـــومــا
ـ خـصـوصـا بدال ـثـقـفـ واالكاد وا
من الـــبــحث بــقـــانــون يــقـــيــد حــريــات
ــواطن الــذي يــبـحـث في الـكــشف عن ا
احلـقـائق بـوسائـل التـواصل الـتي تـعد
الـوسيـلة احلـضارية لـكافـة اجملتـمعات
الـتي تبـحث عن حريتـها واشار الى ان
هــذا الــقـانــون اذا مـامــررر في مــجـلس
ــهــد لــغــلـق الــقــنـوات الــنــواب فــانه 
الـفـضــائـيـة والـصـحف الـعـراقـيـة الـتي
تــتـقـصـى احلـقـائـق وتـكـشــفـهــا لـلـراي
الـعام) وقـال (ان مجـلس النـواب اليوم
يــعــد الــعــدة الصــدار عــقــوبـات تــذهب
لـــلــــغـــرامــــة والـــســـجـن وان الـــســـراق
ـهـربـ وحـيـتـان الـفـسـاد يـصـولون وا
ويــــجــــولـــــون في الــــبالد دون رادع او
اصــدار قــوانـ ضــد تـصــرفــاتـهم وان
اصــدار مــثـل هــذا الــقــانــون ســيــمــهــد
النــهــيــار مـاتــبــقى من صــبــر لــلــشـارع
الــــعــــراقـي بــــعــــد ان شـــــهــــد رفــــضــــاً
ومـظـاهرات واعـتـصامـات ضـد الفـساد
وانــعــدام اخلـــدمــات ســيــواجه الــيــوم
رفض اكــثــر فــعــالــيــة من قــبل شــرائح
اجملـتـمع كافـة ضد الـقـانون الـذي يقـيد
ويـنهي مـاتبقى لـنا من حـرية نسـتطيع
ان نـقـول فيـها انـنا تـخـلصـنا من نـظام
كـان يقمع مثل تـلك احلريات ومـجلسنا
وحــكـومـتــنـا الـيــوم تـنــهج ذات الـنـهج
الـتي تستخدمها حـكومات الدكتوتارية
بل اســوء عــنـدمــا جتــيـرهــا النــفـســهـا
وتــــخــــاف اظـــهــــار احلــــقــــائق ومــــنح
الـفاسـدين لـيس للـمال فـقط بل للـثقـافة
والــــفن واالدب وتــــمـــنــــحــــهم فــــرصـــة
مـضاعـفة فسـادهم) وقال الـفنان مـحمد
عــطـا قــال (اعـتــقـد ان مــجـلس الــنـواب
ـقتـرح للـقوانـ واصدار ضوابط وا
عــلـــيــهم مــهــام اكـــبــر من قــرار جــرائم

داعش وتـسريع االنـتقـال من االسـتقرار
إلى إعادة اإلعمار). وألقى الوكيل األقدم
لـوزارة اخلارجـيَّة نـزار اخليـر الله كـلمة
اسـتـهلـهـا بـاإلشادة (بـاجلُـهُـود الكـبـيرة
ــانـــحــة الـــتي بُــذِلـت من قِـــبَل الـــدول ا
ُـسـاهِـمة فـي مُؤتـمَـر الـكـويت الدولي وا

إلعادة إعمار العراق). 
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وأكــد أنَّ (مــرحـلــة مــا بــعــد دحـر داعش
اإلرهـابي في الـعـراق حتتـاج إلى جُـهُود
حــثــيـثــة ومــكــثــفـة وتــعــاون دوليّ في
ـا خـلـَّـفه اإلرهاب من ـعاجلـات  تـقـد ا
ُـحـرَّرة) مُـثـمـنـاً (جُـهُود ُـدُن ا دمـار في ا
دول مـجموعة عمل إعادة االستقرار; في
ـتمـثـلـة بدعم إطـار جنـاحات اجلُـهُـود ا
ُحرَّرة). نـاطق ا وإعـادة االستـقرار في ا
ودعـــا إلى (ضـــرورة تــفـــعـــيل مُـــقــرَّرات
مُــؤتـمَـر الــكـويـت الـدولي إلعــادة إعـمـار
ـا له من أثـر كـبـيـر في تـهـيـئـة الـعـراق; 
ُالئِــمــة لــعــودة الــنــازحــ الــظــروف ا

ــريـن) مـــشــــددا عــــلى (إعـــادة ُـــهــــجـَّ وا
الـنازحـ إلى منـاطقـهم والتـخفيف من
األزمـة اإلنسانيّة التي خلـَّفتها عصابات
داعش اإلرهـابيّـة). وختم بـالقـول (نُجدد
الـشــكـر لــدول الـتـحــالف ودول أعـضـاء
مـجمـوعة عمل إعـادة االستـقرار لدعـمها
ـالـيّـة لـبـلـدي الــعـراق ومـسـاهـمــاتـهـا ا
ُــقـــدَّمـــة. وتـــتـــألف مـــجـــمـــوعــة عـــمل ا
االســتــقــرار من دول الــتــحــالف الــدولي
الـتي تدعم جُهُود احلكومة العراقـيَّة في
حتـقـيق االسـتـقرار وتـتـرأس االجـتـماع
ـــتـــحــدة ـــانـــيـــا والــواليـــات ا كلّ من أ

األمريكية واإلمارات والعراق). ≈ŸUL²ł∫ جانب من إجتماع دول التحالف في بغداد
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{ طـهـران - أ ف ب: حـظـرت "إنـسـتـغـرام" حـسـابـات عـدة لـقـادة في
احلـرس الـثـوري اإليـراني عــلى مـا أفـاد مـوقع تـابـنـاك اإلخـبـاري في
خـطـوة أدرجـتـهـا الـشـبـكـة االجـتـمــاعـيـة األمـيـركـيـة في إطـار االلـتـزام
تحدة في 8 "بالقانـون األميركي بشأن الـعقوبات". وأعلـنت الواليات ا
نـيـسـان/ أبريل أنـهـا أدرجت احلـرس الثـوري اإليـراني عـلى قـائمـتـها

للمنظمات "اإلرهابية األجنبية". 
وأشـار مـوقع تـابـنـاك اإلخـبـاري إلى أن "إنـسـتـغـرام" حجـبـت الثـالثاء
حـسـابــات عـدة عـائـدة لــقـادة حـالـيــ وسـابـقــ في احلـرس الـثـوري
قرب من احملـافظ أن من بـ األسماء التي ـوقع ا اإليراني. وأفاد ا
أغـلقت حسـاباتها هـناك خصوصـا قائد احلـرس الثوري اللـواء محمد
ـســلـحـة عـلي جــعـفــري ورئـيس هــيـئــة األركـان الــعـامــة في الـقــوات ا
اإليــرانـيــة الــلـواء مــحـمــد بـاقــري وقــائـد فــيـلق الــقــدس الـلــواء قـاسم
وقع اسم قـائد القوات الـبرية للـحرس الثوري سليمـاني. كذلك أورد ا
الـعميد مـحمد بـاكبور والقـائد السابق لـلحرس اللـواء محسن رضائي

الـذي يشـغل حـاليـا مـنصب أمـ مـجمع تـشخـيص مـصلـحـة النـظام.
ولـدى محاولـة صحافي من وكـالة فرانس بـرس معايـنة صفـحة اللواء
سـليمـاني على "إنسـتغرام" الـثالثاء ظهـرت رسالة تـؤكد أن احلساب
"غـيـر مـتـوفـر" و"قـد يـكـون سُـحب" من اخلـدمـة. وقـال مـتـحـدث بـاسم
ـوجب الــضـوابط "إنـسـتــغـرام" لــوكـالــة فـرانـس بـرس "نـحـن نـعــمل 
تـحدث "نعمل الـقانونيـة األميركـية على صـعيد الـعقوبـات". وأضاف ا
وجبـاتنا مع السـلطات احلـكومـية بصـورة مالئمـة لنضـمن التـزامنـا 
تـصلـة باإلدراج األخـير" لـلحـرس الثوري القـانونـية خـصوصا تـلك ا
ـنظمـات اإلرهابـية األجنـبيـة" من دون إعطاء اإليـراني ضمن قـائمة "ا
إيـضـاحـات إضـافـيـة. ومن دون اإلشارة صـراحـة إلى هـذه الـقـضـية
كـتب وزيـر االتـصــاالت اإليـراني مـحـمـد جــواد آذري جـهـرمي مـسـاء
الثالثاء عبـر تويتر "عنـدما تقتلـعون لسان رجل ما لـستم تقدمون أي
دلـيل عـلـى أنه كـاذب بل أنـتـم تـقـولـون بــبـسـاطــة لـلـعــالم أجـمع إنـكم

ا قد يقوله خائفون 
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ـعـلـومــاتـيـة فـالـعـراق يـعج بـالـفـسـاد ا
والــــفــــاســــدين وانــــعــــدام اخلــــدمـــات
واســــتـــــبــــاحــــة ارضـه من االجـــــنــــبي
واخلـــروقــــات الـــتي مــــهـــدت الحـــتالل
اراضـــيــنـــا من الـــدواعش عـــلـــيــهم ان
واطن يـبحثوا بقوانـ تدعم حرية ا
الان تـبحث بقانون يقـيد حريته ويغلق
فـمه ويسرق قلمه ويـسلط عليه الرقيب
الــذي كــان احــد مــعـانــات الــعــراقــيـ
والـيــومن يـقـولـون انـنــا تـخـلـصـنـا من
نـظام دكتاتـوري يضطهم مـواطنيه بكا
ــــارســــون ابـــشع حــــريـــاتـه وهـــاهم 
ـــــواطن وجـــــرائم االســـــالــــيـب ضــــد ا
ـعـلـومـاتيـة واحـد من الـقـوانـ الذي ا
سـيمـهد لـلفاسـدين والسـراق مضـاعفة
جــرائـــمــهم ولـــكن نــحــمـــد الــله ان في
الـــعـــراق قـــنـــوات وصـــحف الاريـــد ان
اسـميهـا فهي معلـومة للـمواطن تبحث

عن كـشف احلقـائق وتكـشف الفـاسدين
مـن دون خـوف او حتـفظ وهـنـا اطـالب
ـؤيـدين من تـشريع مـجـلس الـنـواب وا
هـكذا قـانون ان يشـرعوا قانـون يكشف
الــفــاسـديـن ويـحــاســبــهم ويـبــحث في
الـظلم واجلـور الذي يصـيب العـراقي
ـي واالسـتـاذ في يــومـيــا)  امـا االكـاد
كـليـة الفنـون اجلمـيلة د. عـاصم فرمان
فـقـال (حتى ان افـترضـنـا بأن مـثل هذا
الــقــانـون قــد نــوقش الغـراض تــنــظـيم
اجملـتـمع ومـنع االسـاءة الى رموزه اال
ـــــتـــــابـع الحـــــوال الـــــعـــــراق االن ان ا
سـيكتشف مـدى التدهور اخلـطير الذي
يـعانـيه بـسبب تـفشي مـظاهـر الفـساد
ـسبـبـ الـفـعـل واجلـمـيع يـعـرفـون ا
لـــهـــذه االفــة اخلـــطـــيــرة الـــتي مـــزقت
اجملـــتــــمع الـــعـــراقـي مـــنـــذ ســـنـــوات
ـجرد مـعرفـة االطراف الـفاعـلة التي و
تـدفع باجتـاه سن هـذا  القـانون فـاننا
سـنـتـعـرف عـلى الـغـرض احلـقـيـقي من
مـــــحـــــاولـــــة فـــــرضـه بـــــهـــــذا الـــــوقت
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ؤلف واخملرج كاظم نصار على واكـد ا
صلحة ان ( مـثل هكذا قوان تـصب 
ـانـيـ تــمـهـد السـتـفـحـال بـعـض الـبـر
الــســراق والـفــاســدين بــشى انــواعـهم
ومـــســــمـــيـــاتــــهم وبـــدال مـن احلـــد من
ـواطن العراقي شيـنه ضد ا افـعالـهم ا
واصـــدار قــــوانـــ صـــارمـــة حتـــد من
افــعـالـهم تــروح جلـات لـهـا اجــنـداتـهـا
الـــتي تــخـــدمـــهم تــبـــحث عن قـــوانــ
ـرة لــقـبــوهـا وتــعـدهــا جـرائم وهــذه ا
عـلـوماتـيـة اي انهم يـريدون بـجـرائم ا
مـصادرة كل مـن يفضـح حاالت الـنشاز
الـــتي حتـــوم حـــول مـــجـــلس الـــنــواب
واحلــكـــومــة وتــكــمــيـم افــواه الــكــاتب
ــثـــقف والــصــحـــفي واالعالمي هــو وا
ــرفـــوضـــة الــتي واحـــد من اجلـــرائم ا
ــتـســلـطـة تــسـتــخـدمـهــا احلـكــومـات ا

ــا جـرى في والــدكـتــوتـاريــة يـذكــرنـا 
الــربـيع الــعـربي وكم حــكـومــة سـقـطت
ومــازالـت بــســبب مــصــادرة احلــريــات
وتــكـمـيم االفــواه فـاعـتـقــد ان مـثل هـذا
الـقـرار الذي يـبـحث بعـقـوبات صـاارمة
ــالــيــة تــصـل لــلــســجن والـــغــرامــات ا
الـكبـيرة هي الـظلم بـعيـنه ونتـذكر قرار
مـــنـع ومـــصـــادرة احلـــريـــات عـــنـــدمـــا
اصـــدروا قــرار غـــلق االنــديـــة واحملــال
ـشـروبـات ومـصـادرة اخلـاصــة بـبـيع ا
حـريات االقليات في العراق كيف واجه
ســـيال من االنـــتــقـــادات والــرفـض قــبل
الــتـراجع عـنه والــيـوم يـعــيـدون الـكـرة
ـعـلـومـاتـيـة لـيـصـدروا قـانـون جـرائم ا
واقـول بـدال من تـكـمـمـوا افـواه الـكـلـمـة
ــوقف ابــحـثــوا عن سـراق الــثـقــافـة وا
واجلـهد واالبـتكارات الـفنيـة والثقـافية
واالدبـيــة واصـدروا عـقـوبـات بـحق من
يـسرق اسم كـتاب او عـمل فني وثـقافي
بــدال أن تـصـدرو قــوانـ تـريــدون بـهـا
بــطش مــاتــبـقى لــنــا من حــريــات عـلى
مـواقع الـتـواصل االجتـمـاعي الوسـيـلة
احلـــضـــاريــة فـي الــعـــالم . الـــشـــاعــرة
ـان ابـو رغـيف قـالت ( مع والـكـاتـبـة ا
االسف حتـــاول الــلـــجــان اخملــتـــصــيــة
ـجلس الـنواب ان تخـرج لنا بـقوان
ـواطن بــعـد كـل ازمـة ومــشـكــلــة تـهــز ا
وبــــدال من اصــــدار قـــانــــون يــــحـــد من
الـعـابـثـ والـفـاسـدين قـوانـ صـارمـة
بـحق كل من يـسئ لـلـعراق والـعـراقـي
ـواطن وحـرياته يـبـحث بقـوانـ ضد ا
والـقـانـون اجلـديـد واحـد من الـقـوانـ
الــذي ســلــبـيــاته اكــثــر من ايــجــابــيـته
فـاعتقـد ان مجلس الـنواب لن يسـتطيع
تــمـــريــره مــادام عــنـــدنــا قــنــوات حــرة
ــهـــنـــيــة وصـــحف تـــعــمـل لــلـــعـــراق 
وحـيـادية ومـادام الشـارع العـراقي بكل
شــرائــحه يـــغــلي من مــواقف ســلــبــيــة
واهــمـهـا اخلــدمـات وانــتـشـار الــفـسـاد
وجــيــوش الـعــاطـلــ فــان اجملـلس اذا

مـاجازف باصدار مثل هكذا قانون النه
مــــعـــد مــــســــبـــقــــا لــــقــــمع احلــــريـــات
ومـــصـــادرتـــهـــا فـــســـيـــجـــد ســـيال من
ـــعــارضــة الـــتي تــمـــتــد الى شــوارع ا
الـعـاصـمـة والـعـراق قـبل ان يـتـراجع )
ي الــفــنــان كــر رســام قــال ( االكــاد
واطن الـعراقي بـاستـعدادات تـفـاجئ ا
مــجــلس الــنـواب بــسن قــانــون جـرائم
الـعـمـلـومـاتـية والـهـدف مـنـهـا وبـعـدما
بـــثت مــواقـع الــتـــواصل االجــتـــمــاعي
ـــواطن الـن يـــعــــبـــر عن حــــاالت اراد ا
حـــــريـــــته اخلـــــاصـــــة وراحت بـــــعض
االحـزاب والـكتل الـسـياسـيـة من اعداد
مـسـودة الصدار قـانـون تصل عـقـوباته
الحــقـة والــغــرامـة كل من لــلـســجن وا
يـطـلق كـلـمـة يـطـالب بـحـريـته ويـفضح
فـيــهـا مـايـدور بـدهـالــيـز احلـكـومـة من
حـاالت فساد وبيع باجلملة ماتبقى من
الـعــراق ونـحـمـد الـله ان هـنـاك قـنـوات
تـكشفها وان صدر مثل هذا القانون او
ـواطن وهـذه الـقـنـوات كـمـمـوا افـواه ا
واطن العراقي الذي تتحدث عن حال ا
يـواجه هـجمـة من قـبل مجـلس الـنواب
الــذي يـحــاول تـمــريـر قـانــون اجلـرائم
ـعلومـاتية الذي يـهدف الى انقـطاعنا ا
من الــتـواصل مـع الـعـالـم ويـريـدون ان
نـعـيش في عـصـر الـكتـاتـوريـة والـعـهد
ظلم ولكن اقولها هبهات ان يصدروا ا
ــرروا هـذا الــقـانــون مـادام هــنـاك او 
شــرفـاء يـعــمـلــون لـلـعــراق او واخـيـرا
واطـالب اجملـلس بـسن قـانـون لـلـكشف
ومـحـاسـبـة حـيـتـان الـفـسـاد احلـقـيـقي
ومـاتـعـرضه هـذه االيـام قنـاة الـشـرقـية
تـكشف اهم هـجمة فـاسدة عـلى العراق
وصل غدا سيبيعون والـيوم يبيعون ا
الـــــبــــــصـــــرة واجلـــــنــــــوب وبـــــغـــــداد
ـــســـتـــفــيـــدين مـن بــعـض االحــزاب وا
والـسـياسـيون يـديـرون ظهـورهم النهم
ـسـتـفـيـدين واعـتـقـد ان مـثل هذا اول ا
القانون اذا ولد يولد ميتا او معوقا).

كاظم نصار الكي جمعة ا


